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 1412/28/מתאריך    15סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 בבית נחמיהשנערכה 

 
 

 משתתפים:
 ראש המועצה–ליזי דלריצ'ה 

 חבר מועצה –חן קרמר 
 חברת מועצה –לירון דורון לוי 

 חברת מועצה -סמדר מיוחס
 חבר מועצה -עומר שלומוביץ

 חבר מועצה  –אלי אחי מרדכי 
 חבר מועצה –דוד ברוש 

 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 
 חבר מועצה –דורון בן דקון 

 

 חסרים:
 חברת מועצה –אודליה אורבך 

 חבר מועצה –טל מתתיהו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 חבר מועצה –ידידיה צוריאל 

 

 מוזמנים:
 המועצה יתמנכ"ל-אירית נתן

 גזבר המועצה –צור אוריון 
 היועמ"ש למועצה –עו"ד רונית עובדיה

 דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה  –שמר דליה 
 עוזרת ראש המועצה –עינת רז 

 

 
 על סדר היום:

 

 דיווחי ראש המועצה. .1

 אישור תב"רים. .2

   עבור המשך תכנון של דרך התקווה מזרח בתוכנית  ,664לתב"ר מס' ₪  600,000אישור תוספת בסך  .3

 .289מח/        

           מהוצאות התכנון, 30%נתיבי איילון וההשתתפות של המועצה הינה בסך הפרוייקט מנוהל ע"י חברת                

 במימון משרד התחבורה. 70% -ו

שלב ב' של התכנון אושר בימים אלה ע"י משרד התחבורה והמועצה נדרשת לאשר את חלקה בדחיפות, 

 ע"מ שלא לעכב את קידום התכנון.

 ₪. 1,100,000התקציב המתבקש לאחר תוספת זו הינו  ₪, 500,000התקציב הקיים בתב"ר זה כעת הינו 

 מימון התב"ר יהיה מקרנות הרשות. תב"ר זה לא נכלל בנספח התב"רים.
 

 .2014-תקווה )שטחים ציבוריים פתוחים( תשע"ה-אישור חוק עזר לגני .4

 .2014, שנת 3דיון בדו"חות הכספיים לרבעון  .5

ת החזקה והשימוש בחדרי טרנספורמציה לתקופה אישור שני ההסכמים עם חברת החשמל למסירת זכויו .6

 .1950א לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א 190שנים, לפי הקבוע בס'  49של 

 משכר בכירים.  55%אישור להעסקת מנהל מחלקת בטחון,חירום ובטיחות בשכר בכירים, שכרו  .7
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 החלטות
 

 :בהתאם לנספח המצ"ל( ) עדכון  התברים שלהלן מליאת המועצה מאשרת  .1

 תשתיות מחשבים בבתי ספר -633תב"ר  

     2   -   נגד  7  -בעד   הצביעו:           

   אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה     
 אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ     
 חן קרמר     
 לירון דורון     
 סמדר מיוחס     
 דוד ברוש     
 דורון בן דקון     
 

 
 פיתוח גן המצפה -689 תב"ר 

     2   -   נגד  7  -בעד   הצביעו:           

   אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה     
 אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ     
 חן קרמר     
 לירון דורון     
 סמדר מיוחס     
 דוד ברוש     
 דורון בן דקון     

 
 כינרתכיתות ילדים בסמטת  2בניית  -711תב"ר  

     2   -   נגד  7  -בעד   הצביעו:           

   אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה     
 אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ     
 חן קרמר     
 לירון דורון     
 סמדר מיוחס     
 דוד ברוש     
 דורון בן דקון     
 

 :המצ"ל(תב"רים חדשים שלהלן )בהתאם לנספח מאשרת  מליאת המועצה
 

 שלטי חוצות -720תב"ר  

     2   -   נגד  7  -בעד   הצביעו:           

   אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה     

 אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ     
 חן קרמר     
 לירון דורון     
 סמדר מיוחס     
 דוד ברוש     
 דורון בן דקון     

 
 

 6717פיתוח בגוש החזר מקדמות היטלי  -721תב"ר  

     2   -   נגד  7  -בעד   הצביעו:           

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

 סמדר מיוחס     
 דוד ברוש     
 דורון בן דקון     
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 .מסדר היום ירד  3סעיף  .2

 

 :2014-תקווה )שטחים ציבוריים פתוחים( תשע"ה-חוק עזר לגנימליאת המועצה מאשרת  .3

     2   -   נגד  7  -בעד   הצביעו:           

   אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה     
 אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ     
 חן קרמר     
 לירון דורון     
 סמדר מיוחס     
 דוד ברוש     
 דורון בן דקון    

 

 .2014, שנת 3בדו"חות הכספיים לרבעון  מליאת המועצה דנה .4

 

 שני ההסכמים עם חברת החשמל למסירת זכויות החזקה והשימוש בחדרי את   מליאת המועצה מאשרת  . 5
שנים,  49, לתקופה של 202מגרש  20חלקה  6717וגוש  3מגרש  8חלקה  6717טרנספורמציה, המצויים בגוש 

  :1950תשי"א א' לצו המועצות המקומיות )א(  190לפי הקבוע בס' 
 

     2   -   נגד  7  -בעד   הצביעו:           

   אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה     
 אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ     
 חן קרמר     
 לירון דורון     
 סמדר מיוחס     

 דוד ברוש     
 דורון בן דקון     

 
 

משכר   55%ר בכירים, שכרו חירום ובטיחות בשכ העסקת מנהל מחלקת בטחון,מליאת המועצה מאשרת  .6
 בכירים:

     2   -   נמנע  7  -בעד   הצביעו:           

   אחי מרדכי אלי  ליזי דלריצ'ה     
 אלי סוכריאנו   עומר שלומוביץ     
 חן קרמר     
 לירון דורון     
 סמדר מיוחס     
 דוד ברוש     
 דורון בן דקון     

 
 

 
 
 
 
 

 
___________________            ____________________ 

 נתןאירית       ליזי דלריצ'ה                                             
 המועצה  יתמנכ"ל                                                  ראש המועצה המקומית                                    

 
 

 

 
 

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


