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 7/11/17מתאריך   54  סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר
 תקווה-גניבבניין המועצה בשנערכה 

 
 

 משתתפים:

 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 
 סגן ומ"מ ראש המועצה –עומר שלומוביץ 

  חבר מועצה –חן קרמר 
  סגן ראש המועצה  –ידידיה צוריאל 

 חברת מועצה –לירון דורון לוי 
 חבר מועצה –דורון בן דקון 

 חבר מועצה  –יגאל רודה 
 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 

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

 

 חסרים:

 חברת מועצה –אודליה אורבך 
 חברת מועצה  –סמדר מיוחס 

 

 מוזמנים:

 מנכ"לית המועצה –אירית נתן 
 גזברית המועצה  - גורן לין אלרגנד

 מנהל אגף חינוך –קובי זמיר 
 מהנדס המועצה –ערן חמו 

 מנהל אגף תפעול –ניר אריאלי 
 מבקרת המועצה –אסתר מטלס 

 יועמ"ש המועצה - רונית עובדיהעו"ד 

 על סדר היום:

 

 תב"רים .אישור  .1

  .2016דיון בדוחות הכספיים לשנת  .2

 .2017לשנת  3עדכון תקציב מס  .3

 .31.7.17וטוקול ועדת ביקורת מיום דיון בפר .4

לחוק  2בהתאם להוראת ס'  ,כמפורט בחוק המצ"ב ם שיפוט המועצהלאכיפת עבירות תעבורה בתחואישור  .5

 .2016-לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו

 .₪ 1,304,000בסכום של  ממפעל הפיס 2019-2020אישור להקדמת אמת המידה של הרשות לשנים  .6

כירת בית פתיחת חשבון בנק לבית הספר למחוננים, מורשי החתימה יהיו מנהלת בית הספר למחוננים ומז .7

 הספר.

 ל.סח המצ"ואישור מדיניות המועצה לחניות עוקבות בהתאם לנ .8

   .במקום עידו קובץתקווה -גני דירקטור מקרב הציבור לדירקטוריון החברה לפיתוחמינוי יוסי קורן ל .9

 .דיווחי ראש המועצה .10
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 החלטות
 

 

 רשימת התב"רים המצ"ל. מאשרת פה אחדמליאת המועצה  .1

 11  -בעד   הצביעו:

      ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ                       
 חן קרמר                        
      ידידיה צוריאל 
 לירון דורון                       
 דורון בן דקון                       
 יגאל רודה                       
 אלי אחי מרדכי                       

 אלי סוכריאנו                       
 טל מתתיהו                       
  עופר עזרא                       

                                        
 

 .)מצ"ל( 2016לשנת  בדו"חות הכספייםדנה מליאת המועצה  .2

 .)מצ"ל( 2017לשנת  3עדכון תקציב מס'  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .3

      11  -בעד   הצביעו:       
 

      ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ                       
 חן קרמר                        
      ידידיה צוריאל 
 לירון דורון                       
 דורון בן דקון                       
 יגאל רודה                       
 אלי אחי מרדכי                       
 אלי סוכריאנו                       

 טל מתתיהו                       
 עופר עזרא                           

 

 .)מצ"ל( 31.7.17בפרוטוקול ועדת ביקורת מיום דנה מליאת המועצה   .4

 

                        ,כמפורט בחוק המצ"ב המועצה ם שיפוטאכיפת עבירות תעבורה בתחומליאת המועצה מאשרת  .5
 .2016-לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו 2בהתאם להוראת ס' 

     1  -נמנע    10  -בעד   הצביעו:       
 

    אלי סוכריאנו  ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ                        
 חן קרמר                        

      ידידיה צוריאל 
 לירון דורון                        
 דורון בן דקון                        

 יגאל רודה                        
 אלי אחי מרדכי                        
 טל מתתיהו                        

 עופר עזרא                           
 

 

בסכום  ממפעל הפיס 2019-2020הקדמת אמת המידה של הרשות לשנים  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .6
 .₪ 1,304,000של 

     2  -נגד   9  -בעד   הצביעו:       
 

    אלי סוכריאנו  ליזי דלריצ'ה
 מרדכי אלי אחי   עומר שלומוביץ                        
 חן קרמר                        

      ידידיה צוריאל 
 לירון דורון                        
 דורון בן דקון                        

 יגאל רודה                        
 טל מתתיהו                        

  עופר עזרא                           
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פתיחת חשבון בנק לבית הספר למחוננים, מורשי החתימה יהיו מנהלת  שרת פה אחדמליאת המועצה מא .7

 בית הספר למחוננים ומזכירת בית הספר.

      11  -בעד   הצביעו:       
 

      ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ                       
 חן קרמר                        
      ידידיה צוריאל 
 לירון דורון                       
 דורון בן דקון                       
 יגאל רודה                       
 אלי אחי מרדכי                       
 אלי סוכריאנו                       

 טל מתתיהו                       
 עופר עזרא                           

 

 ל.סח המצ"ומדיניות המועצה לחניות עוקבות בהתאם לנמליאת המועצה מאשרת פה אחד  .8

      11  -בעד   הצביעו:         
 

      ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ                       
 חן קרמר                        
      ידידיה צוריאל 
 לירון דורון                       
 דורון בן דקון                       
 יגאל רודה                       
 אלי אחי מרדכי                       
 אלי סוכריאנו                       

 טל מתתיהו                       
 עופר עזרא                           

 
                                                             החברה  דירקטור מקרב הציבור לדירקטוריוןמינוי יוסי קורן למליאת המועצה מאשרת  .9

   .במקום עידו קובץתקווה -גני לפיתוח

     2  -נגד   9  -בעד   הצביעו:       
 

    אלי סוכריאנו  ליזי דלריצ'ה
 מרדכיאלי אחי    עומר שלומוביץ                        
 חן קרמר                        

      ידידיה צוריאל 
 דורון לירון                        

 ורון בן דקוןד
 יגאל רודה                         

 טל מתתיהו
 עופר עזרא                           

 

 

 

 
 

___________________                  ____________________ 
 אירית נתן                                 ליזי דלריצ'ה                                          

 המועצה ית מנכ"ל                                                ראש המועצה המקומית                           

  עתק:ה

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


