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 5/5/15מתאריך    20סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

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

 חבר מועצה –חן קרמר 
 חברת מועצה –לירון דורון לוי 
 מועצה תחבר – אודליה אורבך

 חברת מועצה -סמדר מיוחס
 חבר מועצה  –אלי אחי מרדכי 

 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 –רונית עובדיהעו"ד 
 דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה  –דליה שמר 

 עוזרת ראש המועצה –עינת רז 
 מבקרת המועצה –אסתר מטלס 

 על סדר היום:

 דיווחי ראש המועצה. .1

 אישור תב"רים . .2

 משכר מנכ"ל. 45%לשכרה של עוזרת ראש המועצה כך שיעמוד על  5%אישור תוספת  .3

 משכר מנכ"ל. 35%השכר המבוקש  –אישור העסקת מנהל פרויקטים בשכר בכירים  .4

 משכר מנכ"ל. 35%השכר המבוקש  –אישור העסקת מנהלת חשבונות ראשית בשכר בכירים  .5

 משכר מנכ"ל. 30% –ונושאים תכנוניים בשכר בכירים  G.I.S  אישור העסקת מנהלת .6

"ישיבות וכוללים ועדת הקצבות" לסעיף תקציבי  4008201816מספר  מסעיף ₪  100,000תקציבי של  עדכון .7
 "מגידי שיעור". 1816410820חדש בפרק חינוך גבוה ,מספר 

אישור פתיחת חשבון נפרד לכל גן ילדים  החל משנה"ל תשע"ו ומתן זכות חתימה לגננת, סייעת ונציג ועד  .8

 ההורים.

 ע"י יו"ר הועדה לענייני ביקורת ומבקרת המועצה. 2013דיון בדו"חות ביקורת לשנת   .9
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 החלטות
 

 בהתאם לפירוט ולרשימה המצ"ל:  727, 708, 702את התב"רים   פה אחדמליאת המועצה מאשרת  .1

  12  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אורבךאודליה 

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 .משכר מנכ"ל 45%של עוזרת ראש המועצה כך שיעמוד על לשכרה  5%תוספת  מליאת המועצה מאשרת .2

  2 -נמנע   10  -בעד   הצביעו:

 אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה
  אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ 

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 טל מתתיהו 

 עופר עזרא
 

 .משכר מנכ"ל 35%השכר המבוקש  –העסקת מנהל פרויקטים בשכר בכירים  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .3

  12  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אורבך אודליה

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 משכר מנכ"ל. 35%השכר המבוקש  –העסקת מנהלת חשבונות ראשית בשכר בכירים  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .4

  12  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל

 חן קרמר
 לירון דורון

 אורבך אודליה
 סמדר מיוחס

 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא
 דוד ברוש
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 משכר מנכ"ל. 30% –ונושאים תכנוניים בשכר בכירים  G.I.S  העסקת מנהלת מליאת המועצה מאשרת פה אחד .5

  12  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אורבךאודליה 

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

"ישיבות וכוללים ועדת  1816400820מספר  מסעיף ₪  00082,תקציבי של  עדכון מליאת המועצה מאשרת פה אחד .6
 "מגידי שיעור". 1816410820הקצבות" לסעיף תקציבי חדש בפרק חינוך גבוה ,מספר 

  12  -בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך

 סמדר מיוחס
 דוד ברוש

 אלי אחי מרדכי
 אלי סוכריאנו

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

פתיחת חשבון נפרד לכל גן ילדים  החל משנה"ל תשע"ו ומתן זכות חתימה לגננת,  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .7

 ונציג ועד ההורים. סייעת

 

כ"כ,  ובהמלצות ועדת הביקורת והחליטה לאמץ את ההמלצות. 2013מליאת המועצה דנה בדו"חות המבקרת לשנת  .8
 מליאת המועצה מבקשת שהועדה לתיקון ליקויים תוודא שאכן ההמלצות מיושמות.

 
 

___________________    ____________________ 
 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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