
 

 

   

   2020 בספטמבר  02מתאריך   20/21מן המניין מס'   פרוטוקול ישיבת מועצה              

 

זאב   סברוד, ידורון וי  רועי הורוביץ,  , טוביה  ליאור, ויסמן  יעלדנה פינס,   ,לנדאו  מוטי  :משתתפים 
   אורן גור. דפנה שפיגלמן,    ,ליכטנזון 

יניב הדסי מבקר  ,  ה הנדסוחנן ממחלקת  אביטל מירי לוין גזברית, עופר שפיר יועמ"ש,   מוזמנים:
 המועצה. 

 : וטי פותח את הישיבה מ

 אישור פרוטוקולים  .1

  12ך מתארי 11/20אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' את אני מעלה להצבעה  מוטי: 
 : לפרוטוקול   בכפוף להוספת דברי אורן גור  2020אוגוסט ב

 יעל, ליאור, רועי, זאב, דורון, אורן. מוטי, דנה, בעד: 
 דפנה )לא הייתה בישיבה(.  נמנעת:

 הפרוטוקול אושר ברוב קולות. 
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לציין   חשוב כמו כן . והוא רשאי לזמן את מי שהוא רוצה יההוועדה הוא זה שמזמן לישיבות יו"ר מוטי: 
שכל החלטה של ועדה מגיעה לאישור המועצה, כך שאין החלטה שמתקבלת ולא עוברת אישור  

 מועצה. 

 במענה להבהרה שהתבקשה לגבי ניהול עסקים בבתים פרטיים 
יש כחמישה בתים כאלו ביישוב, חלקם   , את בתיהם לאירועיםמקרים בהם בעלי בתים משכירים  ב

ש,  ר שטח המגעבור  ך מתן קנסות, חיוב ארנונת עסקים כולל  תו הצלחנו למגר  ובשאר אנחנו מטפלים
המועצה, זימון לשימוע, הפעלת המשטרה כאשר המפעיל אינו נשמע  ע"י הוצאת צו הפסקת פעילות  

 לצו המועצה והפעלת הוועדה לתכנון ובניה. 

ג  ישנם צעדים נוספים בהם ניתן לנקוט: היטל השבחה בגין שימוש חורג ודמי שימוש חור דורון: 
 לרמ"י. 

 

 אורן מבקש להקריא דברים  .3

 , ראש המועצה, חברות וחברי  המועצה, מכובדי"
בישיבת המועצה האחרונה, התבקש ראש המועצה לענות על שאילתה שהוגשה לפי דרישות התקנון  

 יסברוד. י ע"י חבר המועצה דורון ו
 לצערנו, בחר ראש המועצה שלא לענות על השאילתה באופן שאינו מכבד את חברי המועצה.

להעלות את השאילתה,   כפי שאמרתי גם בישיבה הנדונה, איננו יודעים מדוע בחר חבר המועצה דורון 
 אולם לדעתנו לא נוכל לקבל מצב שבו שאילתות של חברי מועצה אינן נענות. 

שאילתה היא כלי לגיטימי ולעיתים יחיד, שנתון בידי חברי המועצה בכדי להעלות נושאים הקרובים  
זלזול ישיר   לליבם וללב תושבי היישוב. זהו כלי חשוב במנהל תקין ודמוקרטי וזלזול בו הוא לגבי דידנו

בחברי המועצה ובתושבים. אנחנו מצפים מראש המועצה ומחברי במועצה לא להקל ראש ולהקפיד  
 לענות על שאילתות כנדרש. 

אולם, אי המענה לשאילתה הוא סימפטום לתופעה עמוקה יותר של עוינות וחשד בין חברי המועצה  
 וביתר פירוט בין חברי הקואליציה והאופוזיציה. 

נה ולצערי, תמונת מצב זו לא תורמת ואף מחבלת ברצון ובמוטיבציה של חברי המועצה  לצערה של דפ
לפעול למען הקהילה. כולנו העמדנו את עצמינו לבחירת הציבור מתוך מטרה לתרום לקהילה ולאחר  

שהסתיימו הבחירות, אנחנו  חושבים שמטרה זו היא היחידה שאמורה לעמוד לנגד עיננו. חברי  
ם ברוכי יכולות ורצון וחבל שיתרונות אלו  זו מתבזבזים לריק. לדעתנו, שינוי גישה  המועצה הם אנשי

מצד כולנו לכזו שבבסיסה עומד הרצון לרתום את חברי המועצה לעשייה, תטיב עם עבודת המועצה  
 ועם היכולת שלנו לתרום לאיכות החיים ביישוב. 

 נשמח לקחת חלק בשינויי כזה בעבודת המועצה. 
 תודה, 
   "שפיגלמן ואורן גור דפנה 

לציין שלמעט השאילתה האחרונה של דורון, שנענתה באופן חלקי ,כל שאר    אני מבקש מוטי: 
השאילתות נענו במלואן גם כשמדובר בעבודה רבה של עובדי המועצה שלעיתים אין שום תועלת  

   ושימוש בנתונים שנאספו והעמיסו על המערכת. 
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 לשיפוץ שירותים בי"ס  בקשה לתב"ר

 

 ₪   5,000   הריסות ופירוקים

 ₪   10,000    צנרת מים 

 ₪   15,000    צנרת ביוב 

 ₪   40,000    חיפויים ורצפות

 ₪   10,000    חומרי אינסטלציה 

 ₪   30,000    אביזרים לבנים 

 ₪   5,000     צביעה 

 ₪   5,000     תאורה  

 ₪   25,000    טרספה

 ₪   145,000     סה"כ 

 ₪   24,650    מע"מ  17%

 ₪   169,650   סה"כ כולל מע"מ 

 

 ₪   000170, תב"ר מבוקש 

 ₪:  70,000לאישור תב"ר לשיפוץ שירותי בית הספר בסך   הצבעה

 דנה, יעל, ליאור, רועי, אורן, דפנה, זאב  מוטי,  בעד: 

 דורון   נגד:

 התב"ר אושר ברוב קולות. החלטה:  

 

   

 



 

 

 

 לצ'ילרים )מתקן קירור( לאולמות כדורסל וכדור יד בקשה לתב"ר 

 ₪   120,000     צ'ילר 

 ₪   10,000    חיבורים

 ₪   10,000   מערכות חשמל 

 ₪   5,000    חיבורי תעלות 

 ₪   145,000     סה"כ 

 ₪   24,650    מע"מ  17%

 ₪   169,650   סה"כ כולל מע"מ 

 

 ₪   000170, תב"ר מבוקש 

 ₪    170,000לצ'ילרים לאולמות הספורט בסך לאישור תב"ר  הצבעה  

 החלטה: התב"ר אושר פה אחד. 
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, מרכז רב  אתמול פתחנו לראשונה את "מרכז עלומים" המרכז לגיל הרך -  מחלקת החינוך מוטי: 
תחומי המספק מגוון רחב של תוכניות, הרצאות, סדנאות וחוגי העשרה לילדים מיום הולדתם עד גיל  

 שנים, ולהוריהם. שש  
נכון להיום אנחנו מוגדרים כיישוב ירוק, לראשי הרשויות ניתנה סמכות להתערב   -  מגפת הקורונה

 לחומרה בהגבלות לציבור.  

שתי המנהלות של ביה"ס עבדו כל הקיץ, יחד  כאמור אנחנו בשנה מאתגרת,   – מחלקת החינוך יעל: 
לפתוח את ביה"ס היסודי לשבוע לימודים כמעט  עם מוטי, תמי ואנשי מחלקת החינוך על מנת להצליח  

. גייסנו תומכי הוראה, מצאנו פתרונות למקומות לימוד בקבוצות קטנות )אנחנו נעזרים גם בבית  מלא
חלוקה לקבוצות קטנות  תוך כדי  אנחנו מלמדים שבוע כמעט מלא  םהתרבות(. גם בחטיבת הביניי 

הילדים בין הגן לחצר   לשבוע מלא תוך כדי פיצול   )הילדים לומדים במשמרות(. גם גני הילדים נפתחו
כמה שפחות בזום. עד כה  אותם המשחקים. אנחנו עושים הכל כדי לשמר לילדים את השיגרה וללמד 

 וכחות כמעט מכסימלית של ילדי הגנים ותלמידי בתי הספר. נכל המערכת מתפקדת מצוין ויש 

 

       מוטי נועל את הישיבה. 


