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 8.12.15מתאריך    27סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה

 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 חבר מועצה –עומר שלומוביץ 
 חבר מועצה –חן קרמר 

 חברת מועצה –לירון דורון לוי 
 חברת מועצה  –אודליה אורבך 
 חבר מועצה  –דורון בן דקון 
 חברת מועצה –סמדר מיוחס 

 חבר מועצה –דוד ברוש 
 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 

 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 
 חבר מועצה –טל מתתיהו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 ים:חסר
  סגן ראש המועצה –ידידיה צוריאל 

 מוזמנים:
 המועצה יתמנכ"ל- אירית נתן

 היועמ"ש למועצה –עו"ד רונית עובדיה
 גזברית המועצה –אלרגנד גורן לין 

 מבקרת המועצה-אסתר מטלס
 מהנדס המועצה –ערן חמו 

 דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה  –דליה שמר 

 על סדר היום:
 דיווחי ראש המועצה. .1

 אישור תברים )מצ"ל(. .2

 )מצ"ל(. 2016לשנת  אישור תבחינים למתן תמיכות .3

 )מצ"ל(. 2014חות הכספיים המבוקרים לשנת "דיון בדו .4

 )מצ"ל(. 2014ח הביקורת המפורט של רואי החשבון לשנת "דיון בדו .5

, לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל  2017 -ו  2016ישראל בע"מ לשנים   אישור פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה .6

 הפיס. יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

 החלטות
 בהתאם לפירוט ולרשימה המצ"ל.את התב"רים   מליאת המועצה מאשרת .1

 :601,694 מס' תב"ר .א

  12  -בעד   הצביעו:

  ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו 

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

 2 - נגד   10  -בעד   הצביעו:
 אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה

 אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 
 

 )מצ"ל(. 2016תבחינים למתן תמיכות לשנת  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .2

   12  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 מרדכיאלי אחי 

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

, לכל פרויקט  2017 -ו  2016פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים   מליאת המועצה מאשרת פה אחד  .3
 שימומן על ידי מפעל הפיס. יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

   12  -בעד   הצביעו:
 ליזי דלריצ'ה

 עומר שלומוביץ
 חן קרמר

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו 

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 )מצ"ל(. 2014מליאת המועצה דנה בדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת  .4

 )מצ"ל(. 2014מליאת המועצה דנה בדו"ח הביקורת המפורט של רו"ח לשנת  .5

  



3 
 

  שלהלן:  קביעת שמות לרחובות מליאת המועצה מאשרת פה אחד .6

 . )מצ"ל תשריט( "סמטת יובליםקביעת שם לרחוב בין דרך הים לדרך התקווה. שם מוצע " .א

ועד לדרך  10מדרום לצפון, בסמוך לדרך הים  וחוצה את התב"ע 5141הסמטה ממוקמת בתחום תב"ע ממ/
 התקווה.

 

הדרך ממוקמת  . )מצ"ל תשריט( "דרך העמק(. שם מוצע "T, מצפון לדרך התקווה )בצורת 50קביעת שם לכביש  .ב
 )בחלקה הצפוני(.  5142בתחום תב"ע ממ/

 

  12  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 לירון דורון

 אורבךאודליה 
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 דוד ברוש
 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו 

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

___________________    ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 מנכ"לית  המועצה ראש המועצה המקומית

 
 הממונה על המחוז, משרד הפנים רמלה העתק:

  אביב-תלמשרד מבקר המדינה, הקריה 
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