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 7/2/17מתאריך    45  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   –טל מתתיהו 
 חבר מועצה  –אלי אחי מרדכי 

 מוזמנים:
 מנכ"לית המועצה –אירית נתן 

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

 על סדר היום:
 סיכום שבוע הנוער. .1

 אישור תב"רים. .2

 אישור הקצאת מבנים/מקרקעין. .3

 מינוי  נילי קיסוס  לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה. .4

 איכות הסביבה במקום דוד ברוש.מינוי יגאל רודה לחבר בוועדת  .5

 מינוי סמדר מיוחס לחברה בוועדה למאבק בנגע הסמים וועדה למיגור אלימות במקום דוד ברוש. .6

 מינוי שירלי משולם לחברה בועדת השקעות במקום אסתר גנקובסקי. .7

 מינוי יעל ספתי לחברה בועדה לשימור אתרים במקום שירלי לאופר. .8

 דיווחי ראש המועצה. .9

 החלטות
 

 

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

 10  -בעד    הצביעו:

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

 יגאל רודה
 אלי סוכריאנו

  עופר עזרא
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 . את רשימת ההקצאות המצ"למאשרת פה אחד מליאת המועצה  .2

 10  -בעד    הצביעו:

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

 יגאל רודה
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
 

 נילי קיסוס לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה. מינוי המועצה מאשרת פה אחד מליאת  .3

 10  -בעד    הצביעו:

 דלריצ'הליזי 
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל
 לירון דורון לוי
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 יגאל רודה
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
 

)מצ"ל טבלת ברוש מינוי יגאל רודה לחבר בוועדת איכות הסביבה במקום דוד  פה אחד  מליאת המועצה מאשרת .4
 .ועדות מעודכנת(

 10  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל

 לירון דורון לוי
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 יגאל רודה
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא

 
 

מינוי  סמדר מיוחס לחברה בוועדה למאבק בנגע הסמים וועדה למיגור אלימות  פה אחדמליאת המועצה מאשרת   .5
 במקום דוד ברוש.

 10  -בעד    הצביעו:

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

 יגאל רודה
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
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 מינוי שירלי משולם לחברה בועדת השקעות במקום אסתר גנקובסקי. פה אחד מליאת המועצה מאשרת .6

 10  -בעד    הצביעו:

 דלריצ'הליזי 
 עומר שלומוביץ
 ידידיה צוריאל
 לירון דורון לוי
 אודליה אורבך
 דורון בן דקון
 סמדר מיוחס

 יגאל רודה
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא
 מינוי יעל ספתי לחברה בועדה לשימור אתרים במקום שירלי לאופר. פה אחד מליאת המועצה מאשרת .7

 10  -בעד    הצביעו:

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

 יגאל רודה
 אלי סוכריאנו

 עופר עזרא

___________________ ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 המועצה ית מנכ"ל ראש המועצה המקומית

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


	סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר  45  מתאריך  7/2/17 שנערכה בבניין המועצה בגני-תקווה
	משתתפים:
	חסרים:
	מוזמנים:
	על סדר היום:
	החלטות


