
 
 
 
 

 מקומית אורנית מועצה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50מס' מן המניין מועצה ישיבת  ריכוז החלטות

 16.11.21, ב" פתש כסלוב   י"ב, שלישימיום 

 

 
 

 - 03-5373237טוקולים בע"מ, טלפון: הופק ע"י: בונוס פרו -



 
 מקומית אורניתמועצה 

 16.11.21שלישי,  מיום, 50צה מס' מועישיבת ריכוז החלטות 
 

 2 
 

 
 

 מקומית אורניתמועצה 
 17מס'  מועצהישיבת 

 16.11.21, ב"פתש כסלוב י"ב, שלישימיום 
         

 

 ראש המועצה -   ניר ברטלמר   משתתפים:

 מועצה תחבר -  גב' צדוק תמר

 חבר מועצה  -  מר אודי וילד

 מועצה  תחבר  -   גב' אורנה רייטר

 חבר מועצה -  כהןאלעד מר 

  חבר מועצה -  דורון טישלרמר 

  חבר מועצה -  מר בועז בגריש

 חבר מועצה -   אלי הוךמר 

 

 מנכ"ל המועצה -  שלמה אפרתימר   :מוזמנים

 מועצהה גזבר  -  יוסף הדרימר 

 היועץ המשפטי -  אמיר גופרעו"ד 

ן  -  גב' שרית פרבר מנהלת המחלקה לביטחו

 קהילתי

 

 חברת מועצה -  ' אביבית אבורוסגב  :חסרים
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  קובץ החלטות

]התווסף לסדר היום  חינוך'  חצר תיכון ומוסדותסעיף תקציבי צבוע לשיפוצי גוונים מימוש  *

 ע"י מר אלעד כהן[  

 

 : הצבעה

 בעד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  

 ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.נגד: 

₪ בהתאם לנוסחה  300,000ברוב קולות לחלק את הסעיף התקציבי הצבוע בסך : הוחלט החלטה

 הלך הצגת הסעיף לסדר היום. שפורטה ע"י מר אלעד כהן במ

 

 ביטחון ]התווסף על ידי מר אלעד כהן[ *

 

 : הצבעה

 ישלר, תמר צדוק.  בעד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון ט

 נגד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

מצלמות  ₪10 שהם תוספת לרכיב הביטחון,  200,000לרכוש באמצעות : הוחלט ברוב קולות החלטה

של היישוב ושתיים בחלק  צפוני ₪ כל אחת. שמונה מצלמות תוצבנה בחלק ה 15,000-שעלותן כ

 ₪ הנותרים יירכשו ויוצבו תרנים למצלמות.  50,000-בכ. מזרחיה

 

 משרד הפנים.  ₪100%. מקור מימון:  200,000תב"ר שצ"פ ארבל. סך התב"ר:  ( 2
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 : הצבעה

 בעד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

 ד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  נג

₪. מקור   200,000סך התב"ר: : הוחלט ברוב קולות לא לאשר את תב"ר שצ"פ ארבל. החלטה

 משרד הפנים.  100%מימון: 

 
 : הצבעה

 בעד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  

 וילד, אלי הוך. נגד: ניר ברטל, אודי

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון ענייני ומושכל בתב"רים 1: הוחלט ברוב קולות כי החלטה

ימים לפחות, לישיבת מועצה שלא מן המניין,  10שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

לכל חברי המועצה ( עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל יישלחו 2שתכונס לצורך העניין. 

דוח מפורט ומעודכן של שימוש בתב"רים שאושרו. כולל  ב( . 3הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 

תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי ההלימה בין תכולת התב"ר,  

יון בתב"רים.  'בדיקות בטיחות מוס"ח', ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, וזאת כתנאי לקיום הד

 בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים.  

 
 
 משרד החינוך. 100% ₪. מקור מימון 82,300תב"ר מתקני ספורט בתיכון. סך התב"ר:  (3

 
 : הצבעה

 בעד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

 נגד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  

₪.   82,300: הוחלט ברוב קולות לא לאשר את תב"ר מתקני ספורט בתיכון. סך התב"ר: החלטה

 משרד החינוך.  100%מקור מימון 
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 : הצבעה

 בעד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  

 נגד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

חברי המועצה לקיים דיון ענייני ומושכל בתב"רים ( בכדי לאפשר ל1: הוחלט ברוב קולות כי החלטה

ימים לפחות, לישיבת מועצה שלא מן המניין,  10שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

( עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"ל יישלחו לכל חברי המועצה 2שתכונס לצורך העניין. 

מפורט ומעודכן של שימוש בתב"רים שאושרו. כולל   דוחב( . 3הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 

תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי ההלימה בין תכולת התב"ר,  

'בדיקות בטיחות מוס"ח', ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, וזאת כתנאי לקיום הדיון בתב"רים.  

 ים.  בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"ר

 
 משרד החינוך. ₪100%. מקור מימון:  111,800תב"ר כיתות הכלה. סך התב"ר:  (4

 
 : הצבעה

 בעד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

 נגד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  

. מקור מימון:  ₪ 111,800: הוחלט ברוב קולות לא לאשר את תב"ר כיתות הכלה. סך התב"ר החלטה

 משרד החינוך.   100%

 
 אישור פרויקט להנצחת הראל הנר. (5

 
 : הוחלט פה אחד לאשר את הפרויקט להנצחת הראל הנר.  החלטה
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 ₪241,302. משרד הביטחון:  267,581הגדלת תב"ר עתודות. מקורות מימון: חברת החשמל  (6

 .₪ 

 
 : הצבעה

 בעד: ניר ברטל, אודי וילד, אלי הוך.

 אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  נגד: 

: הוחלט ברוב קולות לא לאשר את הגדלת תב"ר עתודות. מקורות מימון: חברת חשמל החלטה

 ₪.  ₪241,302. משרד הביטחון:  267,581

 : הצבעה

 בעד: אלעד כהן, בועז בגריש, אורנה רייטר, דורון טישלר, תמר צדוק.  

 רטל, אודי וילד, אלי הוך.נגד: ניר ב

( בכדי לאפשר לחברי המועצה לקיים דיון ענייני ומושכל בתב"רים 1: הוחלט ברוב קולות כי החלטה

ימים לפחות, לישיבת מועצה שלא מן המניין,  10שבסדר היום, הדיון בעניין תב"רים יידחה לעוד 

ל יישלחו לכל חברי המועצה ( עד שלושה ימים לפני מועד הישיבה הנ"2שתכונס לצורך העניין. 

דוח מפורט ומעודכן של שימוש בתב"רים שאושרו. כולל  ב( . 3הדוחות הבאים: א( דוח מפורט רבעון 

תב"רים שלא נמצאים, כמו שביל לקהילה. ג( הסבר מפורט לאי ההלימה בין תכולת התב"ר,  

לקיום הדיון בתב"רים.   'בדיקות בטיחות מוס"ח', ובין הביצוע בפועל, על פי הכרטסת, וזאת כתנאי

 בישיבה שתיקבע ייערך דיון לגופו של עניין בתב"רים.  

 
 
 

                                                                                                

 ______________________    ___________________ 
 שלמה אפרתי                 ניר ברטל  
 מנכ"ל המועצה                ראש המועצה            

 


