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 16/6/15מתאריך     22סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 סגן ראש המועצה –ידידיה צוריאל 
 חבר מועצה –חן קרמר 

 חברת מועצה –לירון דורון לוי 
 מועצה תחבר – אודליה אורבך
 חבר מועצה –דורון בן דקון 

 חבר מועצה –דוד ברוש 
 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 

 חבר מועצה –טל מתתיהו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 מוזמנים:
 המועצה יתמנכ"ל- אירית נתן

 היועמ"ש למועצה –אושרת מצליח עו"ד 
 גזברית המועצה –גורן לין 
 עוזרת ראש המועצה –עינת רז 

 דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה  –דליה שמר 

 סדר היום:על 

 דיווחי ראש המועצה. .1

 אישור תב"רים. .2

 .2015אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת  .3

 .2014סיוע תקציבי לרשויות מקומיות בגין הוצאת היתרי בניה ליחידות דיור לשנת  .4

. תיקון להחלטת 35%במקום  משכר מנכ"ל 45%השכר המבוקש  –אישור העסקת מנהל פרויקטים בשכר בכירים  .5
 .20מליאה ישיבה מס' 

 קטנועים לפקחים. 2אישור רכישת הוספת נושא לסדר היום:  .6

 החלטות
 : (מצ"ל)רשימה  633, 689, 715, 601מס'  פה אחד את תבריםמליאת המועצה מאשרת  .1

  10  -בעד    הצביעו:

  ליזי דלריצ'ה
  ן קרמרח

   ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אורבךאודליה 
 דורון בן דקון
  אלי סוכריאנו

 דוד ברוש
 טל מתתיהו
 עופר עזרא
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 :המצ"ל  2015לשנת  את המלצות ועדת תמיכות מליאת המועצה מאשרת .2

  1 -נמנע   10  -בעד    הצביעו:

 אלי סוכריאנו   ליזי דלריצ'ה
  חן קרמר

   ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דורון בן דקון

 דוד ברוש
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 
 

במקום  משכר מנכ"ל 45%השכר המבוקש  –מנהל פרויקטים בשכר בכירים  העסקתמליאת המועצה מאשרת  .3
 (.20)תיקון להחלטת מליאה ישיבה מס' . 35%

  1 -נמנע   10  -בעד    הצביעו:

 אלי סוכריאנו  ליזי דלריצ'ה
  חן קרמר

   ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דורון בן דקון

 דוד ברוש
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 /קטנועים לפקחים 2רכישת  פה אחד מליאת המועצה מאשרת .4

___________________    ____________________ 
 אירית נתן     ליזי דלריצ'ה

 המועצה  יתמנכ"ל    ראש המועצה המקומית

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