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 5/10/2014מתאריך    12סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה

 
 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 חבר מועצה –חן קרמר 
 חברת מועצה –לוי דורון לירון 

 מועצה תחבר – אודליה אורבך
 חברת מועצה -סמדר מיוחס

 חבר מועצה  –ידידיה צוריאל 
 חבר מועצה -עומר שלומוביץ

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

 חבר מועצה – דוד ברוש
 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 

 חבר מועצה –טל מתתיהו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 
 מוזמנים:

 מנכ"ל המועצה-שרון עזריאל 
 גזבר המועצה –צור אוריון 

 מהנדס המועצה –אילן בר 
 היועמ"ש למועצה –רונית עובדיה עו"ד

 מנהלת לשכת ראש המועצהדוברת ו  –דליה שמר 
 עוזרת ראש המועצה –עינת רז 

 אירית נתן
 

 
 על סדר היום:

 
 אישור פרוגרמת הקצאת קרקע, בהתאם להמלצות הועדה המקצועית. .1

 אישור כללים למתן הנחות בארנונה באופן רטרואקטיבי. .2

 לתאגיד "מי תקווה".  9ה המועצה ברח' הנגב אישור השכרת קומת הקרקע במבנ .3

 .1/10/14אישור עדכון החלטת ועדת תמיכות מיום  .4

 משכר מנכ"ל. 100%משרה,  100%-מינוי גב' אירית נתן למנכ"לית ומזכירת מועצה ב .5

לחוק הרשויות המקומיות, )בחירת ראש  17האצלת סמכויות למנכ"לית המועצה גב' אירית נתן, לפי סעיף  .6

 הרשות,סגנים וכהונתם( והסמכתה לשמש כמורשית חתימה מטעם המועצה.

 אישור חברותה של גב' אירית נתן מנכ"לית המועצה בהנהלת עמותת אומנות ותרבות "מרכז הבמה". .7

 תקווה.-אישור חברותה של גב' אירית נתן מנכ"לית המועצה בהנהלת החברה לפיתוח גני .8

לית המועצה בועדות המועצה: ועדת תמיכות, ועדת השקעות,  אישור חברותה של גב' אירית נתן מנכ" .9

 יו"ר ועדת רכש, יו"ר ועדה להקצאת קרקע.

 מינוי דירקטורים לתאגיד המים "מי תקווה"  )עינת רז, זיו בר און(.  .10

 דיווחי ראש המועצה. .11
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 החלטות

 

 

דורון בן דקון ראש המועצה וחבר המועצה אלי סוכריאנו הציג הצעתו להוספת סעיף לסדר היום.  .1
הבהירו כי אין הסכם קואליציוני בכתב או בע"פ בין הסיעות, לפיכך מתייתר הצורך בהוספת 

  הסעיף.

 פרוגרמת הקצאת קרקע, בהתאם להמלצות הועדה המקצועיתאת מליאת המועצה מאשרת  .2
 )מצ"ל(

 

  2   -נגד      11  -בעד          הצביעו:   
 

 אישור כללים למתן הנחות בארנונה באופן רטרואקטיבי מאשרת פה אחד מליאת המועצה  .3
  )מצ"ל(.

לתאגיד "מי   9השכרת קומת הקרקע במבנה המועצה ברח' הנגב  מליאת המועצה מאשרת .4
 קווה".ת

  2   -נגד      11  -בעד          הצביעו:   
 

 )מצ"ל(. 1/10/14עדכון החלטת ועדת תמיכות מיום  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .5

 100%-מינוי גב' אירית נתן למנכ"לית ומזכירת מועצה ב מליאת המועצה מאשרת פה אחד .6

 משכר מנכ"ל. 100%משרה, 

האצלת סמכויות למנכ"לית המועצה גב' אירית נתן, לפי סעיף  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .7

ת לחוק הרשויות המקומיות, )בחירת ראש הרשות,סגנים וכהונתם( והסמכתה לשמש כמורשי 17

 חתימה מטעם המועצה.

אישור חברותה של גב' אירית נתן מנכ"לית המועצה בהנהלת  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .8

 עמותת אומנות ותרבות "מרכז הבמה".

אישור חברותה של גב' אירית נתן מנכ"לית המועצה בהנהלת  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .9

 תקווה.-החברה לפיתוח גני

אישור חברותה של גב' אירית נתן מנכ"לית המועצה בועדות  אחדמליאת המועצה מאשרת פה  .10

 המועצה: ועדת תמיכות, ועדת השקעות,  יו"ר ועדת רכש, יו"ר ועדה להקצאת קרקע.

מינויים של עינת רז, זיו בר און ואורלי מאירוביץ כדירקטורים בתאגיד  מליאת המועצה מאשרת .11

 המים "מי תקווה".

  1   -נגד      12  -בעד          הצביעו:   

 
 

 

 

 
 

___________________            ____________________ 
 שרון עזריאל                                ליזי דלריצ'ה                                          

 המועצה  מנכ"ל                                                  ראש המועצה המקומית                                
 

 
 

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


