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משתתפים :עמיר ריטוב ,אפרים חג'ג' ,יצחק סלובודיא סקי ,רו ן חיון ,יאיר מדר ,לביא זמיר ,רעם
שאול ,רו י פלומין ,רן להב ,ב י דיגמי ,רו י פלומין ,סיון חרמו י ,אר ון מי ס.
משתתפים וספים :פ י ה אמויאל משה ,עו"ד רו ית עובדיה ,מירב לביא.

 .1דו"ח ראש המועצה -
 .1ראש המועצה הציג את מבקרת המועצה מירב לביא אשר החלה את תפקידה ב,1.6.2 -מירב
הציגה את עצמה ראש המועצה וחברי המליאה איחלו לה בהצלחה בתפקיד.
 .2חל תא ים –תח ת השאיבה שסו קת את הביוב של טול כרם בסמוך ליד ח ה אי ה פועלת ,סתם
הצי ור ביוב והוזרם לכיוון חל תא ים ,ראש המועצה דיווח על טיפול מול הגורמים השו ים והזרימה
פסקה ,רשות ה יקוז ממשיכה בפעילותה בפיתוח ה חל.
 .3ברכות למ הלת בית הספר לב הפרדס מאיה ג יש ,אשר זכתה בפרס מ הלת מצטיי ת פורצת דרך,
ראש המועצה ,סגן ראש המועצה ומ הלת מחלקת חי וך השתתפו בטקס הע קת התעודה ,ברכות
למאיה על פעילות ע פה.
 .4קדימה צורן  -כפי שעדכ תי בעבר קדימה צורן הגישו עתירה גד המועצה ביחס להעברת אזור
התעשייה המשותף לתחום שיפוטה ,המועצה הגישה במקביל תשובה לדחות את עתירת קדימה צורן
ביחס להעברת השטח לתחום שיפוטה של קדימה צורן וכן עתירה כ גד יחס החלוקה בין הרשויות
ששו ה על ידי שרת הפ ים.
 .5בית פרופ דיטי – שטח השייך למועצה ופועלת במקום מחלקה סיעודית ,ביקשו להגדיל את השטח
הבי וי והגישו תוכ ית .דרש אישור מהמליאה בכפוף לכתב שיפוי שהיועצת המשפטית תכין.
החלטה – יתן אישור עקרו י.
 .6תכ ית הב ה של ת יה –שרו ים הגישו ערר ,ה ושא עדין בדיו ים.
 .7בקשת החברים לדיון במליאה לגבי קריית חי וך דרור – יובא לדיון בישיבה הבאה.
 .2דיון ראשון צו מיסים  -2023כהליך מוקדם לאישור צו המיסים עשתה הכ ה עם היועצת המשפטית
רו ית עובדיה והיועצים המשפטים העוסקים ב ושא ,צו המיסים עודכן מעט.
התייחסות חברים – יאיר מדר :העדכון אי ו מי ורי יש ם שי ויים בסעיפים שיש להם השלכה
משפטית ,דוגמא :לדעתי טעות להכ יס גושים וחלקות ,כדאי להוסיף משפט הסתייגות.
התייחסות עו"ד רו ית עובדיה – יועבר המסמך כפי שהיה עם העדכו ים ,לגבי האזורים וספו רק
אזור ב' ו ג'.
רן להב -חסרים סיווגים ב ושא הפרגולות וקישור למסמך המדי יות ,מציע שוועדת הכספים תקיים
דיון ב ושא ותביא לאישור המליאה עד ל .30.6.22

החלטת ראש המועצה  -מקבל את ההערה ,יתקיים דיון יחד עם ועדת כספים והיועצים המשפטים של
המועצה והמסמך המעודכן יובא לאישור בישיבת המליאה ב .27/6/22
 .3שו ות – החבר ב י דיגמי הציג את סטטוס הפח הכתום ,תו ים כמותיים ורכישת פחים ביישובי
המועצה  ,החברים מתבקשים להעביר בישובים את המסר ולעודד רכישת פחים בישובים.
פי וי מוצרי חשמל גדולים ע"י תאגיד תמיר ,החלטה – המועצה תרע ן את הפרסום ב ושא.
הערת החבר רן להב לגבי בעיות בטיאוט הרחובות תיבדק.

