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 4/4/17מתאריך    47  סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר
 תקווה-גניבבניין המועצה בשנערכה 

 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 סגן ומ"מ ראש המועצה –עומר שלומוביץ 
  סגן ראש המועצה  –ידידיה צוריאל 

  חבר מועצה –חן קרמר 
 חברת מועצה  –אודליה אורבך 

 )הגיעה באיחור, לא השתתפה בהצבעות( חברת מועצה –סמדר מיוחס 
 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 

  חבר מועצה –עופר עזרא 
 חבר מועצה   –טל מתתיהו 

 חסרים:
 חבר מועצה  –דורון בן דקון 

 חברת מועצה  –לירון דורון לוי 
 חבר מועצה  –יגאל רודה 

 חבר מועצה  –אלי אחי מרדכי 

 מוזמנים:
 מנכ"לית המועצה –אירית נתן 

 גזברית המועצה  - גורן לין אלרגנד
 מהנדס המועצה  -ערן חמו 

 מנהל אגף תפעול –ניר אריאלי 
 יועמ"ש המועצה - רונית עובדיהעו"ד 

 

 על סדר היום:
 תב"רים .אישור  .1

 .2016לשנת   4דיון בדו"ח כספי רבעון  .2

מורשי החתימה בחשבון יהיו מורשי  –פתיחת חשבון בנק ייעודי לצורך קרן פיצוי נופי של קרן קיימת לישראל  .3
  החתימה של המועצה.

לתוספת  ()ח22ר במרכז הספורט לידר בהתאם לסעיף "מ 160התקשרות בפטור ממכרז להשכרת מתחם של  .4

או /או רפואה משלימה ו/או אסתטיקה ויופי ו/לצורכי ספורט ופנאי ו (א)צו המועצות המקומיות הרביעית ל

 או משרדים בתחומים אלה/לימוד והדרכה ו

 הרמת כוסית לחג הפסח. .5

 דיווחי ראש המועצה. .6

 מינוי פזית רובינשטיין כחברת המועצה הדתית במקום אביטל אריכא. סעיף מחוץ לסדר היום: .7

 החלטות
 

 

 את רשימת התב"רים המצ"ל.מליאת המועצה מאשרת פה אחד  .1

 8 -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל

 חן קרמר
 אודליה אורבך
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא 
 טל מתתיהו

 
 

 –פתיחת חשבון בנק ייעודי לצורך קרן פיצוי נופי של קרן קיימת לישראל מאשרת פה אחד מליאת המועצה  .2
 מורשי החתימה בחשבון יהיו מורשי החתימה של המועצה. 

 8 -בעד    הצביעו:



2 
 

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל

 חן קרמר
 אודליה אורבך
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא 
 טל מתתיהו

 

 

ר במרכז הספורט לידר בהתאם "מ 160התקשרות בפטור ממכרז להשכרת מתחם של מליאת המועצה מאשרת פה אחד 
מאחר שפרסום מכרז לא יביא תועלת לאור העובדה  (א)לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות  (ח)22לסעיף 

 ,השכירות תהא בהתאם לתנאי המכרזים שפורסמו/ההתקשרות בפטור ממכרז .מכרזים ולא הוגשו הצעות 2שפורסמו 

 .או משרדים בתחומים אלה/או לימוד והדרכה ו/או רפואה משלימה ו/ואו אסתטיקה ויופי /ולצורכי ספורט ופנאי ו

 

 8 -בעד    הצביעו: .3

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 ידידיה צוריאל
 חן קרמר

 אודליה אורבך
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא 
 טל מתתיהו

 

 . )מצ"ל( 2016לשנת   4בדו"ח כספי רבעון   מליאת המועצה דנה .4

 

 סעיף מחוץ לסדר היום:

 חברת המועצה הדתית במקום אביטל אריכא .מינוי פזית רובינשטיין כ מליאת המועצה  מאשרת פה אחד .5

___________________ ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 המועצה ית מנכ"ל ראש המועצה המקומית

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