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 10.11.15מתאריך    26סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה

 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 חבר מועצה –חן קרמר 
 חברת מועצה –לירון דורון לוי 
 חברת מועצה  –אודליה אורבך 

 חברת מועצה –סמדר מיוחס 
 חבר מועצה –דוד ברוש 

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

 ים:חסר
 חבר מועצה  –עומר שלומוביץ 
  סגן ראש המועצה –ידידיה צוריאל 

 חבר מועצה –דורון בן דקון 
 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 

 מוזמנים:
 המועצה יתמנכ"ל- אירית נתן

 היועמ"ש למועצה –עו"ד רונית עובדיה
 גזברית המועצה –אלרגנד גורן לין 
 מהנדס המועצה –ערן חמו 

 דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה  –דליה שמר 

 על סדר היום:
 דיווחי ראש המועצה. .1

 . אישור תב"רים .2

 לא צמודות להלוואות  5%צמודות בריבית אישור למיחזור הלוואות הביוב בבנק דקסיה מהלוואות  .3

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 0.15%בריבית פריים מינוס 

 0.55בריבית של פריים מינוס  לתקופה של כשנה₪ מליון  12עד אישור ללקיחת הלוואת פיתוח בסך של  .4

 בכפוף לאישור משרד הפנים. , אחוז

  פתיחת חשבון עובר ושב בבנק דקסיה. .5

 .קרמר חן המועצה חבר במקום מ""בע תקווה "מי המים בתאגיד כדירקטור ברוש דויד המועצה חבר מינוי .6

 עדכון בנושא מערכת המיחשוב בבתי הספר. .7

  



2 

 

 החלטות
 

 בהתאם לפירוט ולרשימה המצ"ל.את התב"רים   מליאת המועצה מאשרת .1

 : 696, 635, 610  מס' ב"ריםת תסגיר .א

  9  -בעד   הצביעו:

  ליזי דלריצ'ה
 קרמרחן 

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו

 עופר עזרא
 

 

 : 633  מס' תב"ריםעדכון מליאת המועצה מאשרת  .ב

 1 -נמנע    8  -בעד   הצביעו:
 

   אלי סוכריאנו  ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 טל מתתיהו
 עזראעופר 

 

 : 732, 726, 711מס'  יםתב"ר עדכוןפה אחד מליאת המועצה מאשרת  .ג

  9  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 
 

 5%מיחזור הלוואות הביוב בבנק דקסיה מהלוואות צמודות בריבית  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .2
 , בכפוף לאישור משרד הפנים.0.15%בריבית פריים מינוס   צמודותלא  להלוואות 

 

  9  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו
 עופר עזרא
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בריבית  לתקופה של כשנה₪ מליון  12עד קיחת הלוואת פיתוח בסך של ל מליאת המועצה מאשרת פה אחד  .3
 בכפוף לאישור משרד הפנים. , אחוז 0.55של פריים מינוס 

  9  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו

  עזרא עופר  
 

 פתיחת חשבון עובר ושב בבנק דקסיה.מליאת המועצה מאשרת פה אחד  .4

  9  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 
 

 מ""בע תקווה "מי המים בתאגיד כדירקטור ברוש דויד המועצה חבר מינוי  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .5
 .קרמר חן המועצה חבר במקום

  9  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו

 עופר עזרא 

___________________    ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 מנכ"לית  המועצה המקומיתראש המועצה 

 
 הממונה על המחוז, משרד הפנים רמלה העתק:

  אביב-משרד מבקר המדינה, הקריה תל
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