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 חבר מועצה -חן קרמר 
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 גזברית המועצה הנבחרת  -גורן לין 
 

 על סדר היום:
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 .חתימה בחשבונות הבנק של המועצהכמורשית גב' גורן לין מינוי גזברית המועצה  .4

מינוי גזברית המועצה גב' גורן לין לתפקיד מנהלת ארנונה, לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה  .5

 .1976-כללית(, התשל"ו

 תקווה )לידר(.-חברה בהנהלת החברה לפיתוח גניכמינוי גזברית המועצה גב' גורן לין  .6
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 החלטות
 

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

  10  -בעד    הצביעו: 
  ליזי דלריצ'ה

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

משכר  85-95% גזברית גב' גורן לין, עם החוזה בכירים התקשרות ב המועצה מאשרת פה אחדמליאת  .2
 :85%עם תחילת עבודה שכרה יעמוד על מנכ"ל, 

  10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

כמורשית חתימה בחשבונות הבנק של גב' גורן לין מינוי גזברית המועצה  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .3

 .המועצה

 
  10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

גב' גורן לין לתפקיד מנהלת ארנונה, לפי חוק הרשויות המקומיות מינוי  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  .4

 .1976-)ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו

 
  10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עזראעופר 
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-גני חברה בהנהלת החברה לפיתוחכמינוי גזברית המועצה גב' גורן לין  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .5

 תקווה )לידר(.

 
  10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 
 

חברה בהנהלת עמותת אומנות כמינוי גזברית המועצה גב' גורן לין מליאת המועצה מאשרת פה אחד  .6

 תקווה )מרכז הבמה(.-ותרבות בגני

 
  10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש

 אלי סוכריאנו
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

עומר שלומוביץ כסגן וממלא מקום ראש המועצה מר מינוי חבר המועצה מליאת המועצה מאשרת פה אחד  .7
)להלן:  1975 –תשל"ה   לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( 14לפי סעיף 

 "החוק"( ללא שכר וביטול מינויו כמשנה לראש המועצה. 

 
  10  -בעד    הצביעו:

 דלריצ'הליזי 
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 .)מצ"ל( 2014לשנת  4מליאת המועצה דנה בדו"ח רבעוני רבעון  .8

 מאשרת הוספת שני סעיפים לסדר היום. מליאת המועצה .9

 מ"מ גזבר המועצה.כמינוי גב' אירית נתן מנכ"לית המועצה  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .10

 לפקודת המיסים )גביה(. 2מינוי גב' אירית נתן כפקיד גביה עפ"י סעיף  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .11

___________________    ____________________ 
 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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