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 :  אישור חברי ועדת ביקורת של הועדים המקומיים .1
 

 החלטה   הצבעה   שמות   ישוב  
 שרה דרורי    רשפון 

 נועה קרסו  
   עומר פטרן 

 אושר   פה אחד  

 אייל אמיר     חרוצים 
 חדד עינב 

   כהן גולדמן מאיה 

 אושר פה אחד  

 
 
 

 הבנות   ם של החברות דיון ואישור הדוחות הכספיי .2
 

חברי המליאה המשמשים גם כחברי האסיפה הכללית של כל אחת מהחברות , דנו בדוחות  
הכספיים של חברות הבנות של המועצה: החברה לתשתיות ביוב, החברה למיחזור מים וקולחין  

 והחברה הכלכלית. רצ"ב פרטוקולי האסיפה הכללית הדנה בכל אחת מהחברות.  
 



 :   יחסים בין מועצה , חברי המליאה לועד המקומי ולועד האגודה דיון במערכת ה .3
 דיון לבקשתו של חבר המליאה יוסי גבעון 

 
יוסי גבעון העלה את הצורך כי בדיונים בהם המועצה מזמינה את הועדים המקומיים / ועדי  

 האגודות , חשוב שחברי המליאה יוזמנו גם הם.  
ראש המועצה קיבל את ההערה וסוכם כי כך יונהג  חברי המליאה הביעו את תמיכתם בעמדה ו

 בעתיד.  
 
 

 דיון בלכידת כלבים :   .4
 דיון לבקשתו של חבר המליאה יוסי גבעון 

 

יוסי גבעון העלה טענה כי הוצאת קנס  לכלבים משוטטים על בסיס צילום אינה עומדת במסגרת  

 ההסכם בין המועצה לקבלן ו/או החוק. 

י לכידת הכלבים נעשית על בסיס חוק ארצי ולא חוק עזר של  בתגובה הסבירה מזכיר המועצה כ

המועצה  וכי אין מניעה לפי החוק להשתמש בצילום למתן קנס , כל עוד ניתן להוכיח מעל לכל  

ספק כי אכן הכלב היה משוחרר בתחום הרבים. בנוסף הובהר כי המועצה מצרפת פקח מטעמה  

 אם לנהלים.  ללוכד אשר כדי לוודא כי הלכידות מתבצעות בהת

 לקחו חלק בדיון : 

 

 

התנהל דיון סביב הצורך באכיפת חוק העזר  כשירות לתושבים, השיווניות בלכידת הכלבים בין  

 קיבוצים למושבים . 

 

 
 רשמה: הילה טרייבר 

  18:30  הישיבה הסתיימה בשעה 
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