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 מקומית אורניתמועצה 
 1מס'  )מן המניין( מיוחדת מועצהישיבת כוז החלטות רי

 20.11.18, טתשע"כסלו ב י"ב, שישלימיום 
         

 ראש המועצה -   ניר ברטלמר   משתתפים:

 מועצה תחבר -  תמר צדוקגב' 

 חבר מועצה  -  מר אודי וילד

 מועצה תחבר -  גב' קרן פנקר

 חבר מועצה  -  מר דקל קרבר

 מועצה  תחבר  -   גב' אורנה רייטר

 חבר מועצה -  אלעד כהןמר 

  חבר מועצה -  דורון טישלרמר 

  חבר מועצה -  מר בועז בגריש

 

 מנכ"ל המועצה -  מר רועי מוסט  :מוזמנים

 מועצהה גזבר  -  אריה אשכנזימר 

 מבקר המועצה -  אשר שטיינמץמר 

 היועץ המשפטי -  ןיעו"ד ברוך חייק

        הרב ינאם בן הרוש

 ד"ר מיכל לוי

 מר יוסי מצוב

 מר ארז כפיר

 גב' קרן גפני

 יאל רוזנוולדמר אב
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 יכוז החלטותר
 
 –שינוי מורשה חתימה של ר' המועצה ניר ברטל אישור  .3

 א. בנקים: בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק איגוד, בנק הדואר, בנק דקסיה  

 ב. גופים: קומסיין 

 

יר ברטל בבנקים: את שינוי מורשה החתימה של ראש המועצה נ: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק איגוד, בנק הדואר, בנק דקסיה וב'קומסיין'. 

 

 מינוי ניר ברטל לדירקטור בחברה העירונית "פארק עסקים שער השומרון" בע"מאישור  (4

 
את מינויו של ניר ברטל לדירקטור בחברה העירונית "פארק  : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 רון" בע"מ. עסקים שער השומ

 
מנכ"ל המועצה, לממונה תעסוקה, בהתאם לחוק שוויון  –אישור מינוי מר רועי מוסט  .7

 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 

 

מנכ"ל המועצה, לממונה תעסוקה,   –את מינויו של מר רועי מוסט : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 1999נ"ח בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התש

 

אישור שני מורשי חתימה בחשבון של גן לוטם בבנק הדואר: מר אריה אשכנזי )גזבר   .8

יחדיו, בכפוף לכך שלא   205458565וגב' שני מנדל )הגננת( ת"ז  026074237המועצה( ת"ז 

 תתאפשר משיכת יתר בחשבון ולפי טופסי הבנק 
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גן לוטם בבנק הדואר: מר אריה   שני מורשי חתימה בחשבון של: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

יחדיו, בכפוף לכך  205458565וגב' שני מנדל )הגננת( ת"ז  026074237אשכנזי )גזבר המועצה( ת"ז 

 שלא תתאפשר משיכת יתר בחשבון ולפי טופסי הבנק

 

 ₪ לנגישות אקוסטית בי"ס שחקים  30,000אישור תב"ר ע"ס  .9

 מקור מימון: משרד החינוך 

 

 ₪ לנגישות אקוסטית בביה"ס שחקים.  30,000תב"ר ע"ס ה אחד לאשר : הוחלט פהחלטה

 

 מינוי נציגי ציבור בוועדות בחינה .10

 מוצעים: ג'ראלד פלדמן או אתי והב 

 

 : הוחלט פה אחד למנות את ג'ראלד פלדמן ואתי והב כנציגי ציבור בוועדות בחינההחלטה

 

 ובליםאישור הפקדה בבנק בתיק ממסר לבית הספר ממ"ד י .11

 

 הפקדה בבנק בתיק ממסר לבית הספר ממ"ד יובלים : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 
 

                                                                                                                  

 __________________ 
 ניר ברטל

 ראש המועצה

__________________ 
 רועי מוסט

 מנכ"ל המועצה
 


