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 152/17/מתאריך    17סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 בבניין המועצה בחדר הישיבות  שנערכה

 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 חבר מועצה –חן קרמר 
 חבר מועצה -עומר שלומוביץ
 חברת מועצה –לירון דורון לוי 
 חברת מועצה –אודליה אורבך 
 חבר מועצה –דורון בן דקון 

 חבר מועצה  –אלי אחי מרדכי 
 חבר מועצה –דוד ברוש 

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

 חסרים:
 חברת מועצה -סמדר מיוחס

 חבר מועצה –ידידיה צוריאל 
 

 מוזמנים:
 המועצה יתמנכ"ל-אירית נתן

 גזבר המועצה –צור אוריון 
 היועמ"ש למועצה –רונית עובדיהעו"ד 

 דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה  –דליה שמר 
 עוזרת ראש המועצה –עינת רז 
 מהנדס המועצה –אילן בר 

 מנהלת אגף החינוך –רותי שמואל 
 

 על סדר היום:
 דיווחי ראש המועצה. .1

 אישור תב"רים. .2

  .ל למנהל אגף התפעול ניר אריאלי"משכר מנכ 60-70%אישור חוזה בכירים  .3

 מערכת החינוך.הצגת  .4

 הצגת קרית החינוך ע"י האדריכל צדיק אליקים. .5

 החלטות
 

, משכר מנכ"ל 70%-60%חוזה בכירים למנהל אגף תפעול ניר אריאלי,  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .1
 :60%-מתחיל ב
 10  -בעד     הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה

 דוד ברוש

 אלי אחי מרדכי

 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא

 דורון בן דקון

 עומר שלומוביץ

 אודליה אורבך

 חן קרמר

 לירון דורון
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 : )מצ"ל נספח(תב"רים בהתאם לפירוט שלהלן מליאת המועצה מאשרת  .2

 :5157מתחם גני ילדים ממ/ – 701עדכון  תב"ר מס'  .א
 

 11  -בעד   הצביעו: 
 ליזי דלריצ'ה 
  עומר שלומוביץ 
 אודליה אורבך 
 חן קרמר 
 לירון דורון 
 ברושדוד  
   אלי אחי מרדכי 

 אלי סוכריאנו 
 טל מתתיהו 
 עופר עזרא 

 דורון בן דקון 
 

 : שיפוצי קיץ  – 715עדכון תב"ר מס'  .ב
     

  2   -   נגד 9  -בעד   הצביעו: 
   אלי אחי מרדכי ליזי דלריצ'ה 
 אלי סוכריאנו  עומר שלומוביץ 
  אודליה אורבך 
  חן קרמר 
  לירון דורון 
  דוד ברוש 
  טל מתתיהו 
  עופר עזרא 

  דורון בן דקון 
 

 מתחם גני ילדים ליד הצופים : – 722פתיחת תב"ר מס'  .ג
  2   -   נגד 9  -בעד   הצביעו: 

   אלי אחי מרדכי ליזי דלריצ'ה 
 אלי סוכריאנו  עומר שלומוביץ 
  אודליה אורבך 
  חן קרמר 
  לירון דורון 
  דוד ברוש 
  מתתיהו טל 
  עופר עזרא 

  דורון בן דקון 
 

 :5159מתחם גני ילדים ממ/ – 723פתיחת תב"ר מס'  .ד
 

  2   -   נגד 9  -בעד   הצביעו: 
   אלי אחי מרדכי ליזי דלריצ'ה 

 אלי סוכריאנו  עומר שלומוביץ 
  אודליה אורבך 
  חן קרמר 
  לירון דורון 
  דוד ברוש 
  טל מתתיהו 
  עזראעופר  

  דורון בן דקון 
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 :5169מתחם גני ילדים ממ/ – 724פתיחת תב"ר מס'   .ה
 

   
  2   -   נגד 9  -בעד   הצביעו: 

   אלי אחי מרדכי ליזי דלריצ'ה 
 אלי סוכריאנו  עומר שלומוביץ 
  אודליה אורבך 
  חן קרמר 
  לירון דורון 
  דוד ברוש 
  טל מתתיהו 
  עופר עזרא 

  דורון בן דקון 
 
 

 .(ל)מצ"נו אסוכרי אלי ידי חבר המועצה-ראש המועצה השיבה לשאילתא שהוגשה על .3

___________________ ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 המועצה  יתמנכ"ל ראש המועצה המקומית

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