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 9/5/17מתאריך    48  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 –אלי סוכריאנו 
  חבר מועצה –עופר עזרא 

 חבר מועצה   –טל מתתיהו 

 חסרים:
  חבר מועצה –חן קרמר 

 חבר מועצה  –יגאל רודה 
 חבר מועצה  –אלי אחי מרדכי 

 מוזמנים:
 גזברית המועצה  - גורן לין אלרגנד

 מהנדס המועצה  -ערן חמו 
 מנהל אגף חינוך –קובי אריאלי 

 יועמ"ש המועצה - אושרת מצליחעו"ד 

 על סדר היום:

 .תיקון תקציב –ל ידי משרד הפנים ע 2017דיווח בגין אישור תקציב  .1

 .2015ודיון בדוח הביקורת המפורט לשנת  14.3.17  אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום .2

לייעול הפיקוח והאכיפה  עבירות תעבורה בתחום שיפוט המועצה בהתאם להוראות החוק אישור אכיפת .3
 .ובכפוף לנוהל ארצי של משטרת ישראל 2016-ו"העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, התשע

 .(ר לגני תקווה )העמדת רכב וחנייתותיקון חוק עזאישור  .4

 .2016אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח גני תקווה לשנת  .5

 .2016לשנת עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה דוחות כספיים ומילוליים של דיון ב .6

 מינוי עו"ד גליה קלינמן כמ"מ חברה בועדת ערר לענייני ארנונה. .7

 משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים. 30-40%מיכל מולדבסקי, -מחלקת פרט באגף החינוךמינוי מנהלת  .8

 משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים. 60-70%גולן, -ברכה זלצברגר–מינוי מנהלת אגף תכנון  .9

 דיווחי ראש המועצה. .10
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 החלטות
 

 

 .)מצ"ל( 2017מליאת המועצה קיבלה דיווח מגזברית המועצה בדבר תיקון תקציב  .1

  פרוטוקול ועדת ביקורת מיוםומאשרת פה אחד   2015ח הביקורת המפורט לשנת "דומליאת המועצה דנה ב .2
 .)מצ"ל( 14.3.17

 10  -בעד    הצביעו: 

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אורבך אודליה

 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
 טל מתתיהו

 

 מליאת המועצה דוחה את ההכרעה בסעיף זה. .3

 

 .)מצ"ל( (תיקון חוק עזר לגני תקווה )העמדת רכב וחנייתו מליאת המועצה מאשרת פה אחד .4

 10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
 טל מתתיהו

 .)מצ"ל( 2016חות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח גני תקווה לשנת "דו מליאת המועצה מאשרת פה אחד .5

 10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס
 אלי סוכריאנו

  עופר עזרא 
 טל מתתיהו 

 

 )מצ"ל(. 2016 לשנת עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה כספיים ומילוליים של מליאת המועצה דנה בדו"חות  .6
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 מינוי עו"ד גליה קלינמן כמ"מ חברה בועדת ערר לענייני ארנונה. מליאת המועצה מאשרת פה אחד .7

 10  - בעד   הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
 טל מתתיהו

משכר  30-40%מיכל מולדבסקי, -מינוי מנהלת מחלקת פרט באגף החינוך מליאת המועצה מאשרת פה אחד .8
 מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה

 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
 טל מתתיהו

 

משכר מנכ"ל, בכפוף  60-70%גולן, -ברכה זלצברגר–מינוי מנהלת אגף תכנון  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .9
 לאישור משרד הפנים.

 10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 ידידיה צוריאל
 לירון דורון

 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
 טל מתתיהו

___________________ ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 המועצה ית מנכ"ל ראש המועצה המקומית

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