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 1/3/16מתאריך    32סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה

 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

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

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

 חבר מועצה –דוד ברוש 
 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 

 חבר מועצה –טל מתתיהו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 חסרים:
  חברת מועצה –סמדר מיוחס 

 מועצהחבר  –אלי אחי מרדכי 

 מוזמנים:
 מנכ"לית המועצה-אירית נתן 

 גזברית המועצה –גורן לין  אלרגנד
 יועמ"ש המועצה

 (20:25הגיעה בשעה מבקרת המועצה )

 על סדר היום:
 דיווחי ראש המועצה. .1

 אישור תברים. .2

 "מי תקווה". גב' שירלי משולם כדירקטורית בתאגיד המיםמינוי  .3

 לחוק  50מפעל הפיס בבנק דקסיה )בהתאם לתיקון מס' פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי להקצבות  .4

 .(1985-יסודות התקציב התשמ"ה

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

 : 717, 703, 694, 661, 620מס'  יםתב"רעדכון  .א

 11  -בעד    הצביעו: 

   ליזי דלריצ'ה 
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 צוריאלידידיה 

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו 

 טל מתתיהו
 עופר עזרא
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 : 737  מס' חדש תב"ר .ב

 11  -בעד    הצביעו:  

   ליזי דלריצ'ה 
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו 

 טל מתתיהו
 עופר עזרא 

 :672מס'  תב"רסגירת  .ג

 11  -בעד    הצביעו:  

   ליזי דלריצ'ה 
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו 

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 "מי תקווה". המים גב' שירלי משולם כדירקטורית בתאגידמינוי המועצה מאשרת פה אחד מליאת  .2

 11  -בעד   הצביעו:
 ליזי דלריצ'ה

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דורון בן דקון

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו 

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 

 

פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי להקצבות מפעל הפיס בבנק   מליאת המועצה מאשרת פה אחד .3
 .(1985-לחוק יסודות התקציב התשמ"ה 50)בהתאם לתיקון מס' דקסיה 

 11  -בעד   הצביעו:  

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו 

 טל מתתיהו
 עופר עזרא
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___________________ ____________________ 
 אירית נתן דלריצ'הליזי 

 המועצה ית מנכ"ל ראש המועצה המקומית

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