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 מועצה מקומית גני תקווה

    7 מן המניין מס'ש ישיבת מועצה

 06/04/2014שהתקיימה בתאריך 

 משתתפים: 

 ראש המועצה –ריצ'ה הגב' ליזי דל

 חבר מועצה –טל מתיתיהו מר 

 חבר מועצה –עופר עזרא מר 

 חבר מועצה –דיקון -דורון בןמר 

 חבר מועצה –לוי -לירן דורוןמר 

 מועצה חבר –אוזלבו שלומי מר 

 חבר מועצה –חן קרמר מר 

 חבר מועצה –סוכריאנו אלי  מר 

 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי מר 

 חבר מועצה –שלומוביץ מר עומר 

 חבר מועצה-  שומר דוד בר

 

 מוזמנים:

 גזבר המועצה –צור אוריון מר 

 מנכ"ל המועצה –שרון עזריאל מר 

 דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה –דליה שמר גב' 

 יועמ"ש –ד רונית עובדיה עו"

 מהנדס המועצה –בר  מר אילן

 מנהלת אגף החינוך –גב' רותי שמואל 

 

 

 על סדר היום

 אישור תב"רים. .1
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  2014עדכונן תקציב המועצה לשנת  .2

 ין, בכפוף ובהתאם לנוהל משרד הפניםעאישור פרוגרמה ותבחינים להקצאת מקרק .3

אבודים, בהתאם לנוהל משרד  אישור נוהל מיצוי הליכי גביה לפני מחיקת חובות .4

 הפנים למחיקת חובות

, במקום אבשלום 038506507מינוי נציגה למועצה דתית, גב' אביטל אריכא ת.ז.  .5

 מאירסדורף 

 אישור החלטת וועדת תמיכות .6

 מינוי וועדה לשימור אתרים )וועדת חובה( ומינוי וועדות רשות .7

 דיווחי ראש המועצה והרמת כוסית לרגל חג החירות. .8

 

 רוטוקולפ

 אישור תב"רים .1

 אני פותחת את הישיבה.  גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר:

 7-1-7תב"ר  

 . מי בעד? 6-7-1-7מיליון, קרן פיתוח  3.8 - 6-7-1-7 שדרוג ... לטובת גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

 יש לציין שישבנו בישיבת הנהלה ודיברנו על הכל, אוטומט. : עומר שלומוביץמר 

 8-1-7תבר  

מיליון, קרנות  1.5 7-108... במקור ליישום חוק האריזות, תבר ליזי דלהרצ'ה, יו"ר:  גב'

 פה אחד;  –רשות. מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד 

 אושר פה אחד.    ה ח ל ט ה: 

 9-1-7תב"ר  

 משרד החינוך?  7-1-9אלף, תב"ר  550הנגשת מבנה חינוך ברשות, גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

 אושר פה אחד.    ה ח ל ט ה:  

 

 

 עדכון תב"רים    

 703תב"ר  
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מיליון, תוספת הפחתה  5 –בניית כיתות לחטיבת ביניים 'ראשונים' גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

סה"כ מביא לנו את התב"ר  4,186,788הפחתת תוספת של  1.686,788לאישור 

 (והתקבל הכסף ממשרד החינוך. מי בעד? )נערכת הצבעה₪ מיליון  7,5-ל

 אושר פה אחד.    ה ח ל ט ה:  

  710תב"ר  

שיפוצים ובניית מחסנים במבנה לידר בקאונטרי 'גלים', תקציב גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

שזה ₪  850,000כ "סה₪.  250,000שקל; תוספת לאישור  600,000לאישור 

ג'ימבורי ושיפוץ חדר כושר. מי בעד? )נערכת הצבעה( כולל גם מחסנים וגם 

 פה אחד. אושר

 אושר פה אחד.    ה ח ל ט ה: 

 2014.   עדכונן תקציב המועצה לשנת 2

 כמו שהוצג בנהלה, עם כל העדכונים. מי בעד? )נערכת הצבעה(גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר:  

 

 ין, בכפוף ובהתאם לנוהל משרד הפניםעאישור פרוגרמה ותבחינים להקצאת מקרק.   3

המועצה מאשרת את התבחינים שהוכנו ע"י וועדת ההקצאות גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

לצורך הקצאת מקרקעין ומבני ציבור ברחבי המועצה. מובן כי המועצה 

 רשאית לשנות את התבחינים בכל עת, בהחלטה שתתקבל בעניין עפ"י כל דין. 

המועצה מקיימת וועדת משנה שתגבש פרוגרמה להקצאת המקרקעין, ביחד   

 בעניין. מי בעד? עם יועץ מקצועי 

 מי בוועדה? דוברת:

 אני, עופר, טל.: עומר שלומוביץ

אלי אחי מרדכי:  אני הצעתי לפני שאנחנו נאשר, שיתאפשר לנו לתת הערות או הצעה אחרת 

 דחיה בישיבה אחת. -לתבחינים, ואז

 חודשים. 3ישיבה אחת, זה עוד  :סוכריאנואלי 

 ()מדברים ביחד

   ,אין בעיה -אני עופר עזרא:

 מה, לדחות או לאשר?עומר שלומוביץ: 
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 1 -; נמנע 1 –; נגד  -. מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד אני רוצה לאשרגב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

 אתם רוצים להקים את הוועדה?  עופר עזרא:

 כן, בטח.גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

 אז אני, עומר וטל,  עופר עזרא:

 משנה: דורון בן דיקון, עומר שלומוביץ, וטל מתיתיהו.   וועדתגב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

 אלי אחי מרדכי:  אני לא יכול לקבל וועדה שאישרה תבחינים שאני לא מסכים להם.

 אז תציע לוועדה לשנות תבחינים, כי אי אפשר להמשיך ככה במצב הזה.  דובר:

 ט, דת והכל. עופר עזרא: התבחינים האלה מקיפים את כלל הסקטורים: בריאות, ספור

 

 אישור נוהל מיצוי הליכי גביה לפני מחיקת חובות אבודים, בהתאם לנוהל משרד הפנים .   4

 למחיקת חובות      

 פה אחד. –מי בעד? )נערכת ישיבה( בעד גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

 אושר פה אחד.   ה ח ל ט ה:  

 נא לטפל בכל הנושאים שחיכו להחלטה הזאת.   

 

  , במקום אבשלום מאירסרדורף038506507נציגה למועצה דתית, גב' אביטל אריכא ת.ז.  מינוי.   5

 פה אחד. –מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

 אושר פה אחד.   ה ח ל ט ה:  

 

 מינוי וועדה לשימור אתרים )וועדת חובה( ומינוי וועדות רשות.   6

 , עומר וידידיה. ושירלי?ליזיגב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

 שירלי והמהנדס מוזמן. רותי:

 

 אישור וועדת תמיכות.   7

פה  –כפי שהוצג בהנהלה ובפירוט. מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר: 

 אחד.

 אושר פה אחד.   ה ח ל ט ה: 
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 דיווחי ראש המועצה והרמת כוסית לרגל חג החירות.   8

עכשיו הישיבה הסתיימה, אנחנו ממשיכים עם הדיווחים. אני , יו"ר: גב' ליזי דלהרצ'ה

 מבקשת מכם להישאר בסבלנות, לשמוע את הדיווחים של רותי ואילן.

 

 תום הישיבה.

 


