
 
 מקומית אורניתמועצה 

 20.07.28, ראשון מיום 82שלא מן המניין מס' מועצה ישיבת 
 

 
  .20728.מיום  82מן המניין מס' ה צישיבת מוע-ותלטחה ץבוק

 . אישור אומדן כופר חנייה (1

 

 :הצבעה

 )ה"ה ניר ברטל, אביבית אבורוס, אודי וילד, דוד כץ(. 4בעד: 

 ן, אורנה רייטר(.ה)ה"ה בועז בגריש, דורון טישלר, אלעד כ 4נגד: 

 )גב' תמר צדוק(   1נמנעת: 

 חנייה. לאשר את אומדן כופר ה : הוחלט ברוב קולות לאהחלטה

 
, עפ"י הדין מפקח מטעם המועצה לפי  308546993מתן סמכויות פיקוח למר שקד אביטל ת"ז   (2

( וכן לפי חוקי  76תקנון המועצות המקומיות באיו"ש ולפי חוק תכנון ערים כפרים ובניינים חוק זמני )

 העזר של המועצה. 

 
, עפ"י הדין  308546993קוח למר שקד אביטל ת"ז ויות פימתן סמכ: הוחלט פה אחד לאשר החלטה( 2

כמפקח מטעם המועצה לפי תקנון המועצות המקומיות באיו"ש ולפי חוק תכנון ערים כפרים ובניינים 

 ( וכן  לפי חוקי העזר של המועצה.  75חוק זמני )

 

עצה , עפ"י הדין כמפקח מטעם המו314202177מתן סמכויות  פיקוח למר יוסף משייב ת"ז  (3

( וכל 76ם חוק זמני )ילפי תקנון המועצות המקומיות באיו"ש ולפי חוק תכנון ערים כפרים ובניינ

 לפי חוקי העזר של המועצה.

 
, עפ"י הדין 314202177מתן סמכויות פיקוח למר יוסף משייב ת"ז  רהוחלט פה אחד לאש :הצבעה( 3

לפי חוק תכנון ערים כפרים ובניינים כמפקח מטעם המועצה לפי תקנון המועצות המקומיות באיו"ש ו

 ( וכן  לפי חוקי העזר של המועצה.  75חוק זמני )



 2 
 

ת המכרזים המשותפת  ד אישור יציאה למכרז משותף ואישור מר אודי וילד כנציג המועצה בוע  (4

 לאורנית, שערי תקווה ואלקנה במכרז פינוי אשפה. 

 
ת מר אודי וילד כנציג המועצה  תף ולאשר איציאה למכרז משוהוחלט פה אחד לאשר החלטה:  (4

 בועדת המכרזים המשותפת לאורנית, שערי תקווה ואלקנה במכרז פינוי אשפה. 

 
 אישור נציגי הרכב המועצה הדתית. (5

 
 
 הצבעה:  (5

תמר צדוק, אביבית אובורוס, דוד כץ, אלעד כהן, דורון טישלר, )ה"ה ניר ברטל, אודי וילד,  8בעד: 

 בועז בגריש(

 עת: )גב' אורנה רייטר( נמנ

 הדתית.   ברוב קולות לאשר את נציגי הרכב המועצה : הוחלטהחלטה

 

 
₪ לסיום התקנת המעלית.   79,000להקמת חט"ב ממלכתית )תיכון( ע"ס  504תוספת לתב"ר  (6

 מקור מימון: משרד החינוך

 
  79,000"ס להקמת חט"ב ממלכתית )תיכון( ע 504: הוחלט פה אחד לאשר תוספת לתב"ר החלטה( 6

 ₪ לסיום התקנת המעלית. מקור מימון: משרד החינוך. 
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 ניר ברטל

 ראש המועצה

        
               __________________ 

                
 רועי מוסט                  

 המנכ"ל המועצ                   
  

 


