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 מקומית אורניתמועצה 
ין( מועצהישיבת ריכוז החלטות   3מס'  )מן המני

 18.12.2018 שלישי, י בטבת תשע"ט,מיום 
         

 ראש המועצה -   ניר ברטלמר   משתתפים:

 חבר מועצה  -  מר אודי וילד

 חברת מועצה  -  יטר רנה ריגב' או

 מועצה תחבר -  תמר צדוקגב' 

 חבר מועצה  -  מר דקל קרבר

 מועצה תחבר -  גב' קרן פנקר

 חבר מועצה -  אלעד כהןמר 

  חבר מועצה -  דורון טישלרמר 

  חבר מועצה -  רישעז בגמר בו

     

 

 מנכ"ל המועצה -  מר רועי מוסט  :מוזמנים

 מועצהה גזבר  -  אריה אשכנזימר 

 מבקר המועצה -  אשר שטיינמץמר 

 היועץ המשפטי -  ןיעו"ד ברוך חייק
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 יכוז החלטותר
 

 לסדר היוםהתוספות  כל: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 בחירת יום ושעה לישיבות המועצה. .3

 

קיום ישיבות מועצה  בכל יום שלישי  של השבוע השלישי בחודש,  : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 .20:30בשעה 

 

 כמ"מ וסגן ר' מועצה. מינוי חבר המועצה מר אודי וילד .4

 
 עצה.סגן ר' מולד כמ"מ ומינוי חבר המועצה מר אודי ויהוחלט פה אחד לאשר : החלטה

 

 מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית לאורנית בע"מ.  .5

 נבחרי ציבור : ניר ברטל, אורנה רייטר, דורון טישלר.  

 עובדי מועצה : אריה אשכנזי, רונן נדבורני, ירדן לוי בן יעקב.  

 נציגי ציבור : גיתית לסר, משה רוזנטל, גלית פריינד.  

 
 

 טורים בחברה הכלכלית לאורנית בע"מ.דירק מינויאשר הוחלט פה אחד ל: החלטה

 נבחרי ציבור : ניר ברטל, אורנה רייטר, דורון טישלר.  

 עובדי מועצה : אריה אשכנזי, רונן נדבורני, ירדן לוי בן יעקב.  

 לית פריינד.לסר, משה רוזנטל, ג נציגי ציבור : גיתית  

 
 

 ווה. כמפורט בדף הנל –מינוי חברי וועדות המועצה  .6

 
 

 כמפורט בדף הנלווה. –מינוי חברי וועדות המועצה הוחלט פה אחד לאשר : הלטהח



 מקומית אורניתמועצה 
 1812.18.שלישי,  מיום, 3מס'  )מן המניין( מועצהישיבת ריכוז החלטות 

 

 4 
 

 
 

 אישור מינוי ניר ברטל כחבר מליאה באיגוד ערים לאיכו"ס שומרון. .7

 
 

 וד ערים לאיכו"ס שומרון.כחבר מליאה באיגמינוי ניר ברטל הוחלט פה אחד לאשר : החלטה

 
 

 כחבר מליאה בקולחי השומרון.אישור מינוי ניר ברטל  .8

 
 

 אישור מינוי ניר ברטל כחבר מליאה בקולחי השומרון. הוחלט פה אחד לאשר: החלטה

 
 

 אישור מינוי אריה אשכנזי כחבר בוועדת כספים ומ"מ ר' המועצה בקולחי השומרון. .9

 
 

קולחי  מינוי אריה אשכנזי כחבר בוועדת כספים ומ"מ ר' המועצה ב רהוחלט פה אחד לאש: החלטה

 השומרון.

 

 

, עבור הקמה  0.155מינוס  שנה בריבית פריים 15מיליון ₪ ל  3אישור לקבלת הלוואה ע"ס  .10

וכן שיעבוד   לפי טופסי הבנק בבנק הפועלים ,ציבורייםגנים ו תרבותו חינוךמבני  ושיפוץ

 .יותהכנסות עצמ

 
 

שנה בריבית   15יליון ₪ ל מ 3קבלת הלוואה ע"ס  לאשר נגד(  3בעד,  6ברוב קולות )הוחלט : החלטה

לפי  בבנק הפועלים ,גנים ציבורייםו תרבותועבור הקמה ושיפוץ מבני חינוך  0.155מינוס  יםפרי

 וכן שיעבוד הכנסות עצמיות. טופסי הבנק

 

,  0.11מינוס  שנה בריבית פריים 15מיליון ₪ ל  18ע"ס  מבנק הפועלים אישור קבלת הלוואה  .11

 .וכן שיעבוד הכנסות עצמיות , לפי טופס הבנקעליםלפריסת סך ההלוואות בבנק הפו
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שנה בריבית  15מיליון ₪ ל  18ע"ס  מבנק הפועלים לוואהקבלת ה הוחלט פה אחד לאשר: החלטה

וכן שיעבוד הכנסות   י טופסי הבנק, לפפריסת סך ההלוואות בבנק הפועליםעבור  0.11מינוס  פריים

 .עצמיות

 
 

 כיתות גן . 2בניית ל  ₪  2,256,161ס אישור תב"ר ע" .12

 ₪. 1,486,677מקור מימון : משרד החינוך 

 ₪ . 769,484הלוואת פיתוח                        

 
 

 תב"ר ע"ס  אשרלהפיתוח( הלוואת חברים לעניין  3ות )עם הסתייגהוחלט פה אחד : החלטה

 . יתות גןכ 2לבניית   ₪ 2,256,161

 .₪ 1,486,677  משרד החינוך : מקורות מימון

 . ₪ 769,484 הלוואת פיתוח                          

 

 אישור הפקדה בבנק לאומי בתיק ממסר של בית ספר ממ"ד יובלים בחשבון המנוהל יחדיו .13

 . 055665491גל שרי ת"ז וגב' אנ 023739816ת"ז  ע"י מורשות החתימה גב' שטינמץ מרים

 
 

הפקדה בבנק לאומי בתיק ממסר של בית ספר ממ"ד יובלים   רהוחלט פה אחד לאש: החלטה

וגב' אנגל שרי ת"ז  023739816בחשבון המנוהל יחדיו ע"י מורשות החתימה גב' שטינמץ מרים ת"ז 

055665491 . 

 
 

 ₪. 7,301,840חט"ב ע"ס  –להקמת מבני חינוך  504הגדלת תב"ר  .14

 ₪ עבור פיתוח תשתיות. 325,588הגדלה מבוקשת בסך   

 מקור מימון : הלוואות פיתוח.

 ₪. 7,627,428סה"כ התב"ר יעמוד על 



 מקומית אורניתמועצה 
 1812.18.שלישי,  מיום, 3מס'  )מן המניין( מועצהישיבת ריכוז החלטות 

 

 6 
 

 

  504הגדלת תב"ר לאשר  הפיתוח( הלוואת חברים לעניין 3פה אחד )עם הסתייגות הוחלט : החלטה

 ₪.  7,301,840חט"ב ע"ס –וךלהקמת מבני חינ

  ₪ עבור פיתוח תשתיות. 325,588סך במבוקשת הגדלה  

 . ₪ 7,301,840 מפעל הפיס  מון :מקור מי

 .₪ 325,588לוואות פיתוח ה                         

 ₪. 7,627,428סה"כ התב"ר יעמוד על 

 

 ₪ . 2,066,000להקמת ספרייה עירונית  507הגדלת תב"ר  .15

 ₪ עבור תכנון, עבודות נוספות.  531,907הגדלה  מבוקשת   

 ימון : הלוואות פיתוח.מקור מ  

 ₪. 2,597,907סה"כ התב"ר יעמוד על   

 

  507הגדלת תב"ר הפיתוח( לאשר הלוואת חברים לעניין  3ות פה אחד )עם הסתייגהוחלט : החלטה

 ₪ . 2,066,000להקמת ספרייה עירונית  

 ₪ עבור תכנון, עבודות נוספות.  531,907הגדלה  מבוקשת   

 2,066,000 מפעל הפיס מקור מימון :   

 531,907 הלוואות פיתוח    

 ₪. 2,597,907סה"כ התב"ר יעמוד על   

 

 ₪ לפיתוח מוסדות חינוך. 970,000אישור תב"ר ע"ס  .16

 מקור מימון : הלוואות פיתוח. 

 

₪  970,000תב"ר ע"ס  לאשר הפיתוח(חברים לעניין  3ות )עם הסתייגהוחלט פה אחד : החלטה

 אות פיתוח.מימון : הלוו מקור לפיתוח מוסדות חינוך.



 מקומית אורניתמועצה 
 1812.18.שלישי,  מיום, 3מס'  )מן המניין( מועצהישיבת ריכוז החלטות 

 

 7 
 

 

 ₪ לפיתוח גנים ציבוריים. 400,000אישור תב"ר ע"ס       .17

 מקור מימון : הלוואות פיתוח.  

 

₪  400,000תב"ר ע"ס לאשר  חברים לעניין הפיתוח( 3ות )עם הסתייגהוחלט פה אחד : החלטה

 מקור מימון : הלוואות פיתוח. ריים.לפיתוח גנים ציבו

  

מליאה   ברל המועצה רועי מוסט כממלא מקום ראש המועצה ניר ברטל כחאישור מינוי מנכ" .18

 באיגוד ערים לאיכו"ס שומרון.

 

מינוי מנכ"ל המועצה רועי מוסט כממלא מקום ראש המועצה ניר  הוחלט פה אחד לאשר: החלטה

 . ס שומרוןברטל כחבר מליאה באיגוד ערים לאיכו"

 

 ר, יועץ ביטוח.מינוי חברי ועדת נזיקין : מנכ"ל, גזבר, מבק .19

 
 

 .דת נזיקין : מנכ"ל, גזבר, מבקר, יועץ ביטוחועמינוי חברי  הוחלט פה אחד לאשר: החלטה

 
 
 
 
 
 

 __________________ 
 ניר ברטל

 ראש המועצה

__________________ 
 רועי מוסט

 מנכ"ל המועצה
 


