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 16/2/16מתאריך    31סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 חבר מועצה –עומר שלומוביץ 
 חבר מועצה –חן קרמר 

 חברת מועצה –לירון דורון לוי 
 חבר מועצה  –דורון בן דקון 
 חברת מועצה –סמדר מיוחס 

 חבר מועצה –דוד ברוש 
 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 

 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 
 חבר מועצה –טל מתתיהו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 חסרים:
 סגן ראש המועצה –ידידיה צוריאל 
 חברת מועצה  –אודליה אורבך 

 מוזמנים:
 מנכ"לית המועצה-אירית נתן 

 גזברית המועצה –גורן לין  אלרגנד
 מהנדס המועצה-ערן חמו

 מנהל תפעול-ניר אריאלי

 על סדר היום:
 דיווחי ראש המועצה. .1

משכר מנכ"ל בכפוף לאישור  35%משרה,  100%-אישור מינוי עוזרת לראש המועצה גב' הלרן בשן ב .2
 משרד הפנים,  במקום גב' עינת רז.

 תב"רים.אישור  .3

 .2015לשנת   3דיון בדו"חות הכספיים רבעון  .4

 אישור שם לשדרת התקוות. .5

 פרידה מהשוטר הקהילתי מר תמיר שמע והיכרות עם מחליפו מר מוטי קופלמן. .6

הצגת תוכנית פדגוגית ע"י גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, מובילת תוכנית  פדגוגית    .7
 יישובית.

 החלטות
 35%משרה,  100%-מינוי עוזרת לראש המועצה גב' הלרן בשן ב פה אחד ועצה מאשרתמליאת המ .1

 משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים,  במקום גב' עינת רז.

    11  -בעד   הצביעו:   

 אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה
 אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ 

  טל מתתיהו   חן קרמר
 עופר עזרא   לירון דורון

 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
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 את רשימת התב"רים בהתאם לפירוט ולנספח המצ"ל. מליאת המועצה מאשרת .2

  : 601מלש"ח תיזקף לתב"ר  15הלוואת הפיתוח בסך – 601תב"ר מס'  .א

 11  -בעד    הצביעו: 

   ליזי דלריצ'ה 
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 לירון דורון

 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי אחי מרדכי 

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 : 736,  735, 734, 714, 699, 688, 604  מס' יםתב"ר .ב

 11  -בעד    הצביעו:  

   ליזי דלריצ'ה 
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 לירון דורון

 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי אחי מרדכי 

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו

 עופר עזרא
 

 

 :716תב"ר מס'    ב. 

 1 -נגד  1 –נמנע   9  -בעד    הצביעו: 

 אלי אחי מרדכי אלי סוכריאנו  ליזי דלריצ'ה    
 עומר שלומוביץ    

 חן קרמר
 לירון דורון

 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 
 

 

 : 733תב"ר מס'   .ג
 

  1 -נגד    10  -בעד    הצביעו:   
 אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה 

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 לירון דורון
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו 

 טל מתתיהו
 עופר עזרא 

  .2015לשנת  3בדו"חות הכספיים רבעון המועצה דנה  מליאת .3
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 .)מצ"ל תשריט(קביעת שם לשדרת התקוות המועצה מאשרת פה אחד מליאת  .4

 11  -בעד   הצביעו:   
   ליזי דלריצ'ה 

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 לירון דורון
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי אחי מרדכי 

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 
 

 

 מינוי לירון דורון למ"מ חברה בועדת מכרזים.  המועצה מאשרת פה אחדמליאת  .5

 11  -בעד   הצביעו:
   דלריצ'הליזי  

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 לירון דורון
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי אחי מרדכי 

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

)ח( לצו המועצות המקומיות )א( עם  22התקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף  מליאת המועצה מאשרת .6

 .דוכנים ליום העצמאותת כמפעיל ,"ניו יורק שירותי קייטרינג"חברת 

  1 -נגד    10  -בעד   הצביעו: 
 אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה 

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 לירון דורון
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו 

 טל מתתיהו
 עופר עזרא 

___________________ ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 המועצה ית מנכ"ל המועצה המקומיתראש 

 הממונה על המחוז, משרד הפנים רמלה העתק:
  אביב-משרד מבקר המדינה, הקריה תל
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