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 10/1/17מתאריך    44  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 
 חבר מועצה – יגאל רודה

 חבר מועצה  –אלי אחי מרדכי 
 חבר מועצה   –טל מתתיהו 
 חבר מועצה –עופר עזרא 

 חסרים:
 חברת מועצה –לירון דורון לוי 
 חברת מועצה  –אודליה אורבך 
 חבר מועצה –דורון בן דקון 
 חברת מועצה  –סמדר מיוחס 

 חבר מועצה –אלי סוכריאנו 

 מוזמנים:
 מנכ"לית המועצה –אירית נתן 

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

 על סדר היום:
 . אישור תב"רים .1

 . 2016לשנת  3דיון בדו"ח כספי רבעון  .2

 .מינוי הלרן בשן כדירקטורית מקרב עובדי המועצה בחברה לפיתוח גני תקווה .3

 נמרוד גלנטה כדירקטור מטעם הציבור בחברה לפיתוח גני תקווה )במקום דנה שלי(.מינוי  .4

 מינוי עידו קובץ כדירקטור מטעם הציבור בחברה לפיתוח גני תקווה )במקום רונית רותם ירון(. .5

 תקווה )במקום בקי אלבחרי(.-מינוי ענת גלעדי כחברת ועדת ביקורת בחברה לפיתוח גני .6

 עמותה מטעם הציבור בעמותה לאומנות ותרבות בגני תקווה.מינוי איתי לנדה כחבר  .7

 מינוי סמדר מיוחס כחברת ועדת ביקורת )במקום דוד ברוש(. .8

 מינוי הגב' יצחקי מיכל לדירקטורית בעמותת תרבות ואמנות "מרכז הבמה" במקום עו"ד רז לבנת. .9

-התשכ"ה לחוק תכנון והבנייה 18 , לפי סעיףאישור המליאה להקמת וועדה לתכנון ובנייה עצמאית לגני תקווה .10

1965. 

משכר מנכ"ל, בכפוף  40%-30%מורן סולומון,  -מינוי מנהלת לשכת ראש המועצה  עלה מחוץ לסדר היום:  .11

 לאישור משרד הפנים.

 דיווחי ראש המועצה. .12
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 החלטות
 

 

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

 8  -בעד    הצביעו:

 דלריצ'הליזי 
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 יגאל רודה
 אלי אחי מרדכי

 טל מתתיהו
 עופר עזרא 

 

 . 2016לשנת  3בדו"ח כספי רבעון   דנהמליאת המועצה  .2

 

 .הלרן בשן כדירקטורית מקרב עובדי המועצה בחברה לפיתוח גני תקווה מינוי המועצה מאשרת פה אחד מליאת  .3

 8  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 יגאל רודה
 אלי אחי מרדכי

 טל מתתיהו
 עופר עזרא 

 

 מינוי נמרוד גלנטה כדירקטור מטעם הציבור בחברה לפיתוח גני תקווה )במקום דנה שלי(.  מליאת המועצה מאשרת .4

 1 -נגד    7  -בעד    הצביעו:

 אלי אחי מרדכי   ליזי דלריצ'ה
 שלומוביץ עומר

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 יגאל רודה
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

רותם  מינוי עידו קובץ כדירקטור מטעם הציבור בחברה לפיתוח גני תקווה )במקום רונית  מליאת המועצה מאשרת .5
 ירון(.

 1 -נגד    7  -בעד    הצביעו:

 אלי אחי מרדכי   ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 צוריאלידידיה 

 יגאל רודה
 טל מתתיהו
 עופר עזרא
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 תקווה )במקום בקי אלבחרי(.-מינוי ענת גלעדי כחברת ועדת ביקורת בחברה לפיתוח גני מליאת המועצה מאשרת .6

 1 -נגד    7  -בעד    הצביעו:

 אלי אחי מרדכי   ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 יגאל רודה
 טל מתתיהו

 עזראעופר 
 

 

 מינוי איתי לנדה כחבר עמותה מטעם הציבור בעמותה לאומנות ותרבות בגני תקווה. מליאת המועצה מאשרת .7

 1 -נגד    7  -בעד    הצביעו:

 אלי אחי מרדכי   ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 יגאל רודה
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 

 סמדר מיוחס כחברת ועדת ביקורת )במקום דוד ברוש(. מינוי מליאת המועצה מאשרת פה אחד .8

 8  -בעד    הצביעו:

 ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 יגאל רודה
 אלי אחי מרדכי

 טל מתתיהו
 עופר עזרא 

 

 מינוי הגב' יצחקי מיכל לדירקטורית בעמותת תרבות ואמנות "מרכז הבמה" במקום עו"ד מליאת המועצה מאשרת .9
 רז לבנת.

 1 -נגד    7  -בעד    הצביעו:

 אלי אחי מרדכי   ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 יגאל רודה
 טל מתתיהו
 עופר עזרא
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 לחוק תכנון והבנייה 18הקמת וועדה לתכנון ובנייה עצמאית לגני תקווה, לפי סעיף  מליאת המועצה מאשרת .10
 .1965-התשכ"ה

 1 -נמנע    7  -בעד    הצביעו:

 אלי אחי מרדכי   ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 יגאל רודה
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

 

 

, בכפוף לאישור משכר מנכ"ל 40%-30%מורן סולומון,  -מליאת המועצה מאשרת מינוי מנהלת לשכת ראש המועצה  .11

 משרד הפנים.

 1 -נמנע    7  -בעד    הצביעו:

 אלי אחי מרדכי   ליזי דלריצ'ה
 עומר שלומוביץ

 חן קרמר
 ידידיה צוריאל

 יגאל רודה
 טל מתתיהו
 עופר עזרא

___________________ ____________________ 
 אירית נתן ליזי דלריצ'ה

 המועצה ית מנכ"ל ראש המועצה המקומית

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