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 5/9/17מתאריך    53  סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר
 תקווה-גניבבניין המועצה בשנערכה 

 
 

 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

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

 חברת מועצה –לירון דורון לוי 
 חברת מועצה –אודליה אורבך 

 חבר מועצה –דורון בן דקון 
 חברת מועצה –סמדר מיוחס 

 חבר מועצה  –יגאל רודה 
 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 

  חבר מועצה –עופר עזרא 
 

 חסרים:
  חבר מועצה –חן קרמר 

 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 
 חבר מועצה  –טל מתתיהו 

 

 מוזמנים:
 גזברית המועצה  - גורן לין אלרגנד

 מנהל אגף חינוך –קובי זמיר 
 יועמ"ש המועצה - רונית עובדיהעו"ד 

 
 

 

 על סדר היום:
 

 ע"י מר קובי זמיר מנהל אגף החינוך. תכנית העבודה של אגף החינוך ומוסדות החינוךהצגת  .1

 .אישור תב"רים .2

 .2018תבחינים למתן תמיכות לשנת אישור  .3

                                מורשי החתימה בחשבונות  – 6.9.16מתאריך  39מישיבת המועצה מס   7תיקון החלטה מס  .4
 גני הילדים יהיו גננת ומנהלת מחלקת גני הילדים )נילי קיסוס( כאשר שתי חתימות נדרשות. 

 ערר לענייני ארנונה במקום עו"ד מיכל קמיר. מינוי עו"ד טליה שנברגר כחברה בועדת .5

 הרמת כוסית לקראת ראש השנה תשע"ח. .6

 דיווחי ראש המועצה. .7
 

 

 החלטות
 

 

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

      10  -בעד   הצביעו:       
 

      ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ                       
      ידידיה צוריאל                        
 לירון דורון                       
 אודליה אורבך                       
 דורון בן דקון                       
 סמדר מיוחס                       
 יגאל רודה                       
 אלי סוכריאנו                       

  עופר עזרא                       
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 )מצ"ל(. 2018תבחינים למתן תמיכות לשנת   מליאת המועצה מאשרת פה אחד .2

      10  -בעד   הצביעו:       
 

      ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ                       
      ידידיה צוריאל                        
 לירון דורון                       
 אודליה אורבך                       
 דורון בן דקון                       
 סמדר מיוחס                       
 יגאל רודה                       
 אלי סוכריאנו                       

 עופר עזרא                                    
 

מורשי  – 6.9.16מתאריך  39מישיבת המועצה מס   7תיקון החלטה מס  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .3
גני הילדים יהיו גננת ומנהלת מחלקת גני הילדים )נילי קיסוס( כאשר שתי חתימות  החתימה בחשבונות 

 נדרשות. 

 

      10  -בעד   הצביעו:       
 

      ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ                       
      ידידיה צוריאל                        
 לירון דורון                       
 אודליה אורבך                       
 דורון בן דקון                       
 סמדר מיוחס                       

 יגאל רודה                       
 אלי סוכריאנו                       

 עופר עזרא                                    

 

 מינוי עו"ד טליה שנברגר כחברה בועדת ערר לענייני ארנונה במקום עו"ד מיכל קמיר. מליאת המועצה מאשרת .4

 

 1 -נמנע   9  -בעד   הצביעו:       
 

     אלי סוכריאנו  ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ                       
      ידידיה צוריאל                        
 לירון דורון                       
 אודליה אורבך                       
 דורון בן דקון                       

 סמדר מיוחס                       
 יגאל רודה                       
 עופר עזרא                       

 
     

 

 
 
 

___________________                  ____________________ 
 אירית נתן                                 ליזי דלריצ'ה                                          

 המועצה ית מנכ"ל                                                ראש המועצה המקומית                           
 

 
 
 
 הממונה על המחוז, משרד הפנים רמלה עתק:ה

     אביב-משרד מבקר המדינה, הקריה תל             


