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 20/6/17מתאריך    50  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 
 חברת מועצה  –אודליה אורבך 
 חבר מועצה –דורון בן דקון 
 חברת מועצה  –סמדר מיוחס 

 חבר מועצה – יגאל רודה
 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 

 חבר מועצה  –אלי סוכריאנו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 חבר מועצה   –טל מתתיהו 

 מוזמנים:
 מנכ"לית המועצה –אירית נתן 

 יועמ"ש המועצה - רונית עובדיהעו"ד 
 גזברית המועצה –גורן לין אלרגנד 

 מהנדס המועצה –ערן חמו 
 מנהל תפעול –ניר אריאלי 

 

 על סדר היום:
 

 .אישור תב"רים  .1

  .2017אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת  .2

 . 2017רבעון ראשון דיון בדו"ח כספי  .3

 .מינוי עופר מועלם, נציג ציבור, לועדת ביקורת של החברה לפיתוח גני תקווה )במקום רביב הדר( .4

 עדכון חברים בועדת ערר לענייני ארנונה:  .5

ערר לענייני  .  מינוי עו"ד גליה קלינמן כחברה בועדת7סעיף  9/5/17מתאריך  48תיקון החלטת מליאה מס'  .א
 ארנונה במקום מ"מ. 

 מינוי עו"ד ענת צבי כחברה בועדת ערר לענייני ארנונה. .ב
 

 החלטות
 

 את רשימת התב"רים המצ"ל. פה אחדמאשרת מליאת המועצה  .1

 13  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון

 מיוחססמדר 
 יגאל רודה

 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 אלי סוכריאנו
 אלי אחי מרדכי
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 )מצ"ל(. 2017בדו"ח כספי רבעון ראשון  מליאת המועצה דנה .2

  מינוי עופר מועלם, נציג ציבור, לועדת ביקורת של החברה לפיתוח גני תקווהמליאת המועצה מאשרת  .3
 .)במקום רביב הדר(

 2  -נגד    11  -בעד    הצביעו:

 אלי אחי מרדכי  ליזי דלריצ'ה
   אלי סוכריאנו  עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 יגאל רודה
 טל מתתיהו
 עופר עזרא 

 

 –שהרכבה כמפורט להלן: עו"ד רז לבנת  ועדת ערר לענייני ארנונהמחליטה על מינוי הרכב נוסף של מליאת המועצה  .4
 48' מס מליאה החלטתהחלטה זו מתקנת את  חברות הועדה. -יו"ר הועדה, עו"ד גליה קליינמן, עו"ד ענת צבי 

 . (עררה ועדתמ"מ חברת כ קלינמןעו"ד גליה  מינוי ) 7 סעיף 9/5/17 מתאריך

 2  -נמנע    11  -בעד    הצביעו:

 )יצא מהדיון מסיבת ניגוד עניינים עם עו"ד קלינמן(אלי אחי מרדכי   ליזי דלריצ'ה
   אלי סוכריאנו  עומר שלומוביץ  

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 יגאל רודה
 טל מתתיהו
 עופר עזרא 

___________________ ____________________ 
 נתן אירית ליזי דלריצ'ה

 המועצה ית מנכ"ל ראש המועצה המקומית

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


	סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר  50  מתאריך  20/6/17
	שנערכה בבניין המועצה בגני-תקווה
	משתתפים:
	מוזמנים:
	על סדר היום:
	החלטות


