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 14/4/15מתאריך    19סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 בבניין המועצה בחדר הישיבות  שנערכה

 

 משתתפים:
 ראש המועצה -ליזי דלריצ'ה 

 חבר מועצה -עומר שלומוביץ
 חבר מועצה -חן קרמר 

 חבר מועצה -ידידיה צוריאל 
 חברת מועצה  -לירון דורון לוי 
 חברת מועצה  -אודליה אורבך 

 חבר מועצה -דוד ברוש 
 חברת מועצה  - סמדר מיוחס

 חבר מועצה  -אלי אחי מרדכי 
 חבר מועצה -עופר עזרא 

 חסרים:
 חבר מועצה -דורון בן דקון 

 חבר מועצה -טל מתתיהו 
 חבר מועצה  -אלי סוכריאנו 

 מוזמנים:
 המועצה יתמנכ"ל -אירית נתן

 גזברית המועצה  -גורן לין 
 היועמ"ש למועצה - רונית עובדיהעו"ד 

 עוזרת ראש המועצה  -עינת רז 
 מנהלת לשכת ראש המועצה-דליה שמר

 מנהל אגף תפעול  -ניר אריאלי 
 

 על סדר היום:
 דיווחי ראש המועצה. .1

 אישור תב"רים. .2

 גרמניה.-אישור נסיעת ראש המועצה לתערוכת "עיר חכמה" בברלין .3

לצורך קבלת ,  1.5.2015אישור התקשרות עם חב' סיסטמס פתרונות מתקדמים בע"מ לתקופה של שנה החל מיום  .4
 שירותי יעוץ וליווי למחלקת הנהלת חשבונות מהגב' אתי גנקובסקי באופן אישי.

 החלטות
 

 המצ"ל:ולרשימה תב"רים בהתאם לפירוט את המליאת המועצה מאשרת  .1

 :  726, 725, 708 ים תב"ר .א
 

  10  -בעד   הצביעו:
 ליזי דלריצ'ה

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 עופר עזרא

 סמדר מיוחס
 אלי אחי מרדכי
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 פינות משחקים: – 565תב"ר  .ב

  1 -נגד   9  -בעד   הצביעו: 

 אלי אחי מרדכי   ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 צוריאלידידיה 

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 עופר עזרא

 סמדר מיוחס
 אלי אחי מרדכי

 

 עינת רז -ליזי דלריצ'ה ועוזרת ראש המועצה -נסיעת ראש המועצה מליאת המועצה מאשרת פה אחד .2

 גרמניה.-לתערוכת "עיר חכמה" בברלין

 10  -בעד    הצביעו: 

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 עופר עזרא

 סמדר מיוחס
 אלי אחי מרדכי

 
 

עם חב' סיסטמס פתרונות מתקדמים בע"מ לתקופה של שנה התקשרות  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .3
גנקובסקי לצורך קבלת שירותי יעוץ וליווי למחלקת הנהלת חשבונות מהגב' אתי ,  1.5.2015החל מיום 

 באופן אישי.

 10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 עופר עזרא

 סמדר מיוחס
 אלי אחי מרדכי

 
 

___________________    ____________________ 
  אירית נתן      ליזי דלריצ'ה

 המועצה  יתמנכ"ל     ראש המועצה המקומית
 

 
 

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