
01/07/2020 מתאריך 08/20 מסי המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול

 דורון שפיגלמן, דפנה הורוביץ, רועי , טוביה ליאור ויסמן, יעל פינס, דנה לנדאו, מוטי משתתפים:
זום. באפליקציית - גור אורן ליכטנזון. זאב וייסברוד,

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

הישיבה: את פותח מוטי

פרוטוקולים אישור .1

 ביוני 03 מתאריך 06/20 מס' המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול אישור את להצבעה מעלה אני מוטי:
2020 .

אחד. פה אושר הפרוטוקול הצבעה:

 03 מתאריך07/20 מס' המניין מן שלא מועצה ישיבת פרוטוקול אישור את להצבעה מעלה אני מוטי:

:2020 ביוני

. אחד פה אושר הפרוטוקול הצבעה:

לסדר: והצעות שאילתות .2

דורון הנהלה, ועדות ישיבות - שאילתה

28.06.2020

ויסברוד דורון

הנהלה ועדת ישיבות - שאילתה
1950תשי"א- המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 41 סעיף לפי שאילתה

?2020-2019 בשנים הנהלה ועדת ישיבות התקיימו תאריכים באלו .1

 ועדת מישיבות ואחת אחת בכל שנדונו העיקריים הנושאים היו מה .2

הליל? ההנהלה

תשובה:

הבאה. בישיבה השאילתה על אענה מוטי:
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דורון רעש, מפגעי - לסדר הצעה

ויסברוד חרון

רעש מפגעי - היום לסדר הצעה
 המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לסי היום לסדר הצעה

1950תשי"א-

לרבות: בסביון רעש מפגעי להפחתת פעילות - ההצעה

אונו. בקריית הבנייה פעילות .1

מפוחים. עם גננים עבודת .2

רועשות. ושמחות מסיבות .3

הבית. מן עבודה של הגוברת המגמה עקב עלתה הנושא חשיבות

תשובה:

 בנייה חברות אלו אונו, מקרית הבנייה רעשי מול לעשות מה אין למועצה - מהבנייה הרעש מוטי:
 לפנות ניתן בחוק המותרות מהשעות חריגה של במקרה ,07:00-17:00 מהשעה כחוק שעובדות

למשטרה.

אלו. רעש מפגעי לאכוף סמכות לנו אין - טרקטורונים של רעש עופר:

 צעירים בחברה ומדובר מאחר שבוע. בסופי בעיקר מפריעים מאוד הטרקטורונים של הרעשים אורן:
הספר. בבית הסברה דרך בנושא לטפל מציע אני

 הטרדה על בהסברה שיתחילו בצופים הבוגר הצוות עם שתדבר גורן לדפנה לפנות אפשר דפנה:
לתושבים. גורם שהרעש

קבוע. בסיס על מסיבות שעורכים ספציפיים בתים יש - מסיבות רועי:

העירונית. והתובעת המשטרה עם יחד מטפלים אנחנו סדרתיות או מסחריות במסיבות מוטי:

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב

המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



 ולכן בלבד ציבוריים במקומות לרעש מתייחס לכם שיש העזר חוק - ממסיבות הרעש בנושא עופר:
 גם יוכל שהוא כדי הקנס עבירות צו את לעדכן צריך פרטיים. בבתים מסיבות לקנוס יכולים איננו כרגע

 ביישוב. אכיפה מדיניות ולבנות שוטר של סמכות לו לתת פקח, למנות צריך כן כמו הזה. העזר חוק על

זמן. קצת לוקח לאישור ההליך לצו, תיקון לכם אכין אני

מקור. מכל ברעש מטפל אשר ,1995התשנ"ו- רעש), (מפגעי לסביון עזר חוק קיים דורון:

- החלטה הצעת מוטי:

 עבירות צו הבאה המועצה בישיבת שולחנה על להניח היועמ"ש את מנחה המועצה מליאת .1
 גם התיקון יכלול בנוסף מתאימה. קנס בדרגת נקיבה תוך העזר, חוק את בתוכו המכיל הקנס

הנוכחי. בצו עדיין נכללים לא שהם ככל זאת, המצדיקים נוספים עזר חוקי הכללת
הפנים. משרד נוהלי עפ"י והכשרתו פקח מינוי תשקול המועצה .2

אחד. פה התקבלו פקח והכשרת העזר חוק לתיקון ההצעות הצבעה:

דורון אופטיים, סיבים לסדר- הצעה

אופטיים סיבים - היום לסדר הצעה
 המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היום לסדר הצעה

1950תשי"א-

בסביון אופטיים סיבים הטמנת להחשת פעילות - ההצעה

כמו המודרניים, בחיים החיוניות התשתיות על נמנית האינטרנט תשתית

סלולרית(. ו/או )קווית טלפונית תקשורת תשתית

הבית. מן עבודה של גוברת מגמה כשיש שבעתיים נכון הדבר

ההטמנה. של הכלכלית בכדאיות פוגעת הנמוכה המגורים צפיפות

 סביון שבשעתו כפי ביישוב, אופטיים סיבים התקנת להאצת לפעול יש

מוקדם. ד׳ בשלב בכבלים לטלוויזיה חוברה

 לגבי סלולרית. תשתית של ובעיה ביישוב קווית תשתית של בעיה יש שכיום לכך מודעים אנחנו מוטי:
שהתושבים דבר ביישוב, אנטנות להוסיף צורך יש בזק, יו"ר עם פעמיים נפגשנו הקווית, התשתית
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הסמכנו את טל  אנו מתכוונים להתייעץ עם מומחים לנושא ולהביא זאת בפניי התושבים. . אינם רוצים 
 לרכז את הטיפול בנושא. 

 

בארץ, בזק והוט. בסביון פזורות   תנפגשתי עם שתי החברות ששולטות בתשתיות הקוויו : טל 
שי הוא  קיימת תשתית אופטית מלאה, אולם הקואליהן כשלושים נקודות ריכוז תקשורת של החברות,  

בהבאת התשתיות הללו לתוך הבתים. אלו מרחקים עצומים, מה שמייקר מאוד את העלות לתושב.  
החברות מאפשרות חיבור פרטי לכל תושב שמעוניין אך בעלות מאוד גבוהה. בשנה האחרונה ביצענו  

ות  ליות ברחובי אינספור עבודות בטיחות של גיזום וחישוף של כבלים על מנת לשפר את התשתיות הע
 ובסמטאות. 

סביון מוקפת באנטנות מועטות המכסות בצורה מוגבלת את היישוב ובנוסף הוסר   - קליטה סלולרית
הקליטה. על מנת לשפר את  תדר שלם כהחלטה רגולטורית מהחודש, שאף החמירה את בעיית 

  הקליטה אנו נדרשים גם להגביר את העוצמות באנטנות הקיימות וגם נדרש להקמה של אנטנה בתוך
עם מנהל   2020ביולי  12היישוב. נושא זה ייבחן לעומקו על כל השלכותיו בפגישה שנקבעה לתאריך 

אגף קרינה ורדיו במשרד איכות הסביבה. לאחר מכן נביא לידיעת התושבים את המידע שייאסף  
     ונקבל החלטות בהתאם.    

 

 שינויי כתובות מגורים המתבצעים לצורכי קבורה   תי יבבעטיפול  .3

ן  קבורה ביישוב. ב   צורכימתחזים לתושבי סביון לאנשים לאחרונה יש תופעה שיותר ויותר  מוטי: 
על ערש דווי, לכתובת מגורים בסביון וזאת בכדי שיוכל   זה , כשו את כתובת יקיר המשנ משפחה
ולכן בהתייעצות עם היועמ"ש אני מציע לעשות ניסיון    וז תופעה . כרגע אין לנו פתרון לבסביוןלהיקבר 

שמרכז חייו של  על הצהרה בא הוא מאשר , המטפל בבקשת הקבורה,  ולהחתים את נציג המשפחה 
אם ימצא שהנקבר לא היה   אנחנו נפעיל חוקר פרטי. היה בסביון. והיה והנפטר לא חי בסביון  נפטרה

אנו מאמינים שזו תהיה  ₪.  180,000יחויב בסכום של  תושב סביון ומרכז חייו לא היה ביישוב, הוא 
הרתעה מספקת כדי שמקרים אלו לא יישנו. נפרסם את הנוהל באתר המועצה ונצרף את התצהיר  

לתקנון הקבורה. אני מעלה להצבעה את נוהל החתמת נציג המשפחה על מקום מגוריי הנפטר בטרם  
 מותו: 

 שרה פה אחד. אושנציג המשפחה ימלא הצהרה  הצבעה: ההצעה 

 

 חברי המועצה נפרדים מאחי קרן, מבקר המועצה, שיוצא לגמלאות.  .4

 

 

 מוטי נועל את הישיבה. 

 

 


