
  19:00-21:00שעה  2022  במאי  30

  417/2022מ' הדיון: 

 15ישיבת מליאה 

  

רעם  חג'ג', יצחק סלובודיאנסקי, רונן חיון, יאיר מדר,  לביא זמיר, םיר: עמיר ריטוב,  אפמשתתפים

  , בני דיגמי, רוני פלומין, סיון חרמוני, ארנון מינס., רוני פלומין, רן להבשאול

  , מירב לביא. רונית עובדיה: פנינה אמויאל משה, עו"ד משתתפים נוספים

  

   -דו"ח ראש המועצה  .1

            מירב,1.6.2 -החלה את תפקידה באשר עצה מירב לביא מבקרת המוציג את ה המועצהראש . 1

  לה בהצלחה בתפקיד.  איחלו המליאה יראש המועצה וחברהציגה את עצמה 

 אינה פועלת, נסתם  ליד חנהבסמוך טול כרם את הביוב של סונקת שאיבה שהתחנת –. נחל תאנים 2

השונים והזרימה  הגורמיםדיווח על טיפול מול  המועצהתאנים, ראש  חללכיוון נ והוזרםצינור ביוב ה

  פסקה, רשות הניקוז ממשיכה בפעילותה בפיתוח הנחל. 

 מצטיינת פורצת דרך,זכתה בפרס מנהלת אשר מנהלת בית הספר לב הפרדס מאיה גניש, ברכות ל. 3 

ברכות , התעודהמנהלת מחלקת חינוך השתתפו בטקס הענקת ו , סגן ראש המועצהראש המועצה

  למאיה על פעילות ענפה. 

 ביחס להעברת אזורקדימה צורן הגישו עתירה נגד המועצה בעבר  שעדכנתיכפי  -ימה צורן דק. 4

לדחות את עתירת קדימה צורן תשובה  במקביל המועצה הגישה, לתחום שיפוטה המשותףהתעשייה 

בין הרשויות כנגד יחס החלוקה עתירה קדימה צורן וכן של ביחס להעברת השטח לתחום שיפוטה 

   שונה על ידי שרת הפנים.ש

את השטח ביקשו להגדיל  סיעודית, שטח השייך למועצה ופועלת במקום מחלקה  –רופנדיטי בית פ. 5

  כפוף לכתב שיפוי שהיועצת המשפטית תכין. ב ור מהמליאהנדרש איש . והגישו תוכניתנוי יהב

  .ניתן אישור עקרוני – החלטה

  הנושא עדין בדיונים.  ,שרונים הגישו ערר–. תכנית הבננה של נתניה 6

 בישיבה הבאה. יובא לדיון  –ית חינוך דרור יהחברים לדיון במליאה לגבי קר. בקשת 7

  

 צת המשפטיתכהליך מוקדם לאישור צו המיסים נעשתה הכנה עם היוע -2023דיון ראשון צו מיסים  .2

  .מעטעודכן צו המיסים , העוסקים בנושאהיועצים המשפטים ו רונית עובדיה

יש להם השלכה שהעדכון אינו מינורי ישנם שינויים בסעיפים יאיר מדר:  – התייחסות חברים

  י להוסיף משפט הסתייגות.כדא ,לדעתי טעות להכניס גושים וחלקות :משפטית, דוגמא

האזורים נוספו רק  לגבי, העדכוניםיועבר המסמך כפי שהיה עם  – עו"ד רונית עובדיההתייחסות  

   . 'ו ג 'אזור ב

הכספים תקיים  תשוועדבנושא הפרגולות וקישור למסמך המדיניות, מציע חסרים סיווגים  -רן להב

  .30.6.22דיון בנושא ותביא לאישור המליאה עד ל 



יתקיים דיון יחד עם ועדת כספים והיועצים המשפטים של  ,מקבל את ההערה - עצההחלטת ראש המו 

 . 27/6/22ב  ה אהמלי בישיבתא לאישור ובי המעודכןהמועצה והמסמך 

ורכישת פחים ביישובי  םכמותיינתונים  ,הפח הכתום סטטוסבני דיגמי הציג את החבר  –שונות  .3

  בישובים. ולעודד רכישת פחים בישובים את המסר , החברים מתבקשים להעביר מועצה ה

  .המועצה תרענן את הפרסום בנושא –החלטה   ,ינוי מוצרי חשמל גדולים ע"י תאגיד תמירפ 

   .קתיבדר רן להב לגבי בעיות בטיאוט הרחובות בהערת הח 


