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 1.9.15מתאריך    24סיכום 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 
 חברת מועצה –אודליה אורבך 

 חבר מועצה –דוד ברוש 
 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 

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

 מוזמנים:
 המועצה יתמנכ"ל- אירית נתן

 היועמ"ש למועצה –עו"ד רונית עובדיה
 גזברית המועצה –גורן לין 
 מהנדס המועצה –ערן חמו 
 עוזרת ראש המועצה –עינת רז 

 ומנהלת לשכת ראש המועצה דוברת  –דליה שמר 

 על סדר היום:
 דיווחי ראש המועצה. .1

 .אישור תב"רים  .2

 משכר מנכ"ל. 85-95%השכר המבוקש  –אישור העסקת מהנדס המועצה מר ערן חמו בשכר בכירים  .3

 .במועצה פנויות משרות בדבר למכרזים בחינה בוועדת ציבור כנציגות גרינפלד דפנה' וגב נבון הילדה' גב מינוי אישור .4

 תקווה בע"מ במקום מר שלומי דיאמנט. -מינוי מר יובל חלד לנציג ציבור בדירקטוריון החברה לפיתוח גני .5

 תקווה בע"מ במקום גב' מאיה גפן.-מינוי מר רביב הדר לנציג ציבור בוועדת הביקורת של החברה לפיתוח גני .6

"ס ומזכירת החשבון ישמשו מנהלת בימורשי החתימה בכ. "אילות" אישור פתיחת חשבון רשות )מועצה( לבית ספר .7

 במשותף. -ביה"ס 

 מזכירת ביה"ס  , "סה. כמורשי החתימה בחשבון ישמשו מנהלת בי"אילות"אישור פתיחת חשבון הורים לבית ספר  .8

 הם המנהלת יחייבו את בית הספר. יים ממורשי החתימה וביניונציג הורים. חתימה של שנ

מנהלת החשבונות הראשית של המועצה, כמ"מ גזברית המועצה וכמורשית   043387489 מינוי הגב' שירלי משולם, ת.ז. .9
 חתימה בהעדרה.

)רחוב עין  420חלקה  6720המועצה מכריזה על סלילת כביש ומדרכה בתוואי המסומן בתשריט המצורף הידוע כגוש  .10

 גדי(.

ולהוראות החשב הכללי  5/2012אישור תשלום גמול לחברי ועדת ערר לארנונה בהתאם לסכומים לנוהל משרד הפנים  .11
 לשעה.₪  180 -לשעה, גמול לחבר ועדה ₪  200 -גמול ליו"ר   -בדבר תשלום גמול לחברי ועדה ציבורית 

עבודות  וזאת לצורך ביצוע 50%עור של בשי 14/2014הגדלת התקשרות עם חב' מ.י.ד  הנדסה ופתוח בע"מ מכוח מכרז  .12
המקומיות  ( לתוספת הרביעית לצו המועצות7)3פיתוח גינון השקיה ותאורה בגן המצפה . ההגדלה הינה מכוח סעיף 

 )א( המאפשר הגדלת הוצאות על ידי הוספת פריטים לחוזה קיים.

 
 הצעה לסדר היום של חבר המועצה דורון בן דקון:  .11
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 החלטות
 

 בהתאם לפירוט ולרשימה המצ"ל.את התב"רים   המועצה מאשרתמליאת  .1

 : 698, 633  מס' תב"ריםעדכון  .א

  2 -נגד   8  -בעד   הצביעו:

  אלי סוכריאנו  ליזי דלריצ'ה
 אלי אחי מרדכי   חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

  .717, 708, 691, 688, 661  מס' תב"ריםעדכון  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .ב

 10  -בעד   הצביעו:
 ליזי דלריצ'ה

  חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 טל מתתיהו

 עופר עזרא 
 אלי סוכריאנו  

 אלי אחי מרדכי
 

 .732, 731, 730, 729 ,728מס'  תב"רים חדשים מליאת המועצה מאשרת פה אחד .ג

  10  -בעד   הצביעו:
 ליזי דלריצ'ה 

  חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 טל מתתיהו

 עופר עזרא 
 אלי סוכריאנו  

 אלי אחי מרדכי
 

 .691מס'  סגירת תב"ר מליאת המועצה מאשרת פה אחד .ד
 

  10  -בעד   הצביעו:
 ליזי דלריצ'ה 

  חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 דורוןלירון 
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 טל מתתיהו

 עופר עזרא 
 אלי סוכריאנו  

 אלי אחי מרדכי
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  . משכר מנכ"ל 90%–העסקת מהנדס המועצה מר ערן חמו בשכר בכירים  פה אחדמליאת המועצה מאשרת  .2

 10  -בעד   הצביעו:
 ליזי דלריצ'ה 

  חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 דוד ברוש
 טל מתתיהו

 עופר עזרא 
 אלי סוכריאנו  

 אלי אחי מרדכי
 
 

 למכרזים בחינה בוועדת ציבור כנציגות גרינפלד דפנה' וגב נבון הילדה' גב מינוי  פה אחד מליאת המועצה מאשרת .3

 .במועצה פנויות משרות בדבר

  10  -בעד   הצביעו:  
 ליזי דלריצ'ה

 חן קרמר 
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אורבך אודליה

 דוד ברוש
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 אלי סוכריאנו 
 אלי אחי מרדכי

 

תקווה בע"מ -מינוי מר יובל חלד לנציג ציבור בדירקטוריון החברה לפיתוח גני פה אחד מליאת המועצה מאשרת .4

 במקום מר שלומי דיאמנט. 

 10  -בעד   הצביעו:

 טל מתתיהו ליזי דלריצ'ה
 אלי סוכריאנו   חן קרמר 

 אלי אחי מרדכי ידידיה צוריאל
  עופר עזרא אודליה אורבך

 דוד ברוש לירון דורון

 
תקווה -מינוי מר רביב הדר לנציג ציבור בוועדת הביקורת של החברה לפיתוח גני מליאת המועצה מאשרת פה אחד .5

 בע"מ במקום גב' מאיה גפן.

  10  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר 

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 אלי סוכריאנו
 אלי אחי מרדכי
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מורשי החתימה בחשבון ישמשו כ. "אילות" פתיחת חשבון רשות )מועצה( לבית ספר מאשרת פה אחדמליאת המועצה  .6

 במשותף. -"ס ומזכירת ביה"ס המנהלת בי

  10  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר 

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 אלי סוכריאנו
 אלי אחי מרדכי

 

. כמורשי החתימה בחשבון ישמשו מנהלת "אילות"פתיחת חשבון הורים לבית ספר  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .7

 הם המנהלת יחייבו את בית הספר. יובינים ממורשי החתימה ימזכירת ביה"ס ונציג הורים. חתימה של שנ , "סהבי

  10  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר 

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 אלי סוכריאנו
 אלי אחי מרדכי

 

הראשית של מנהלת החשבונות   043387489 מינוי הגב' שירלי משולם, ת.ז. מליאת המועצה מאשרת פה אחד .8
 וכמורשית חתימה בהעדרה.  המועצה, כמ"מ גזברית המועצה

 
  10  -בעד   הצביעו:

 טל מתתיהו ליזי דלריצ'ה
 אלי סוכריאנו   חן קרמר 

 אלי אחי מרדכי ידידיה צוריאל
  עופר עזרא אודליה אורבך

 דוד ברוש לירון דורון
 

בתוואי המסומן בתשריט המצורף הידוע כגוש על סלילת כביש ומדרכה הכרזה  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .9

 )רחוב עין גדי(. 420חלקה  6720

  10  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר 

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 אלי סוכריאנו
 אלי אחי מרדכי
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 5/2012תשלום גמול לחברי ועדת ערר לארנונה בהתאם לסכומים לנוהל משרד הפנים  מליאת המועצה מאשרת .10
₪  180 -לשעה, גמול לחבר ועדה ₪  200 -גמול ליו"ר   -ולהוראות החשב הכללי בדבר תשלום גמול לחברי ועדה ציבורית 

 לשעה.

  2 -נגד   8  -בעד   הצביעו:

 אלי סוכריאנו   ליזי דלריצ'ה
 אחי מרדכיאלי    חן קרמר

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 

 בשיעור  14/2014הגדלת התקשרות עם חב' מ.י.ד  הנדסה ופתוח בע"מ מכוח מכרז  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .11
 ( לתוספת7)3הינה מכוח סעיף עבודות פיתוח גינון השקיה ותאורה בגן המצפה . ההגדלה  וזאת לצורך ביצוע  50%של  

 המקומיות )א( המאפשר הגדלת הוצאות על ידי הוספת פריטים לחוזה קיים. הרביעית לצו המועצות 

 
  10  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר 

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 אלי סוכריאנו

 אלי אחי מרדכי

מינוי יורם כהן במקום רפאל אסולין כנציג במועצה הוספת סעיף לסדר היום   המועצה מאשרת פה אחד מליאת .12

 הדתית.

  10  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 חן קרמר 

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דוד ברוש

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 אלי סוכריאנו
 אלי אחי מרדכי

 

 להוריד מסדר היום את הצעתו של חבר המועצה דורון בן דקון. מליאת המועצה מאשרת .13

___________________   ____________________ 
 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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