
2020/60/30מתאריך   20/60מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

דורון   ,שפיגלמן   דפנה רועי הורוביץ,  , טוביה  ליאור, ויסמן  יעלדנה פינס,   ,לנדאו  מוטי  :משתתפים 
   זאב ליכטנזון. סברוד, י וי

לתפקיד מבקר  חי קרן מבקר, יניב הדסי מועמד אמירי לוין גזברית, עופר שפיר יועמ"ש,   מוזמנים:
 המועצה. 

 אורן גור.   נעדרים: 

: מוטי פותח את הישיבה 

 אישור פרוטוקולים  .1

במאי  06ך מתארי 05/20אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' את אני מעלה להצבעה  מוטי: 
2020 . 

   הצבעה: 

דורון דפנה,   רועי,   ליאור,יעל,  דנה, מוטי, בעד: 

 זאב, לא נכח בישיבה.  נמנע:

 ברוב קולות. הפרוטוקול אושר 

 מועמד לתפקיד מבקר המועצה   –יניב הדסי  .2

במכרז שקיימנו לתפקיד מבקר המועצה זכה פה אחד יניב הדסי. יניב יציג את עצמו בפניכם. מוטי: 

שנה. כיום אני מבקר    20מזה  ת ילדים, גר בפתח תקווה. עובד בתחום הביקור 4אני נשוי +  יניב:
במועצת סביון בחצי משרה נוספת.   ומודה על בחירתי לעבוד פנימי בחצי משרה במועצת בית אל 

 מטרתי לסייע ולתת את השרות הטוב ביותר למועצה ולתושביה.  

האם זה גם מינוי לתפקיד ממונה על תלונות הציבור? דורון: 

אישור  אני מעלה להצבעה את   זהו תפקיד סטטוטורי.המועמד ימלא את שני התפקידים, כן,  מוטי: 
 - המינוי של יניב הדסי כמבקר המועצה

הצבעה: המינוי אושר פה אחד.  



דורון - דתית מועצה : שאילתה .3

הדתית המועצה - שאילתה

1950תטי"א- המקומיות, המועצות ?*צו השלישית לתוספת 41 סעיף לפי שאילתה

’ממונים מונו וממת• בסביון דתית מועצה לאחרונה נבחרה מת• 1
 סמבות בעל שאינו הממונה ושל הכרעה סמבות בעל הממונה של המינויים האם 2

בתוקף? הם הכרעה

 פי על תקציבה להצעת בנוגע המקומית המועצה עם התייעצה הדתית המועצה האם 3
 המקומית המועצה עמדת הייתה ומה היהודיים הדת שירות• לחוק 011 סעיף הוראת

במשא?
 לשירות׳ למשרד להמציא נדרשה הדתית שהמועצה האסמכתא של העתק לצרף נא

דת.
 111 סעיף פ• על ההשתתפות סכומי את להפחית בבקשה פנה המועצה ראש האם 4

לחוק?

 היא שיפוטה שבתחום המקומית הרשות עם התייעצות לאחי מועצה. )א( ם.11
 ההשתתפות סכומי ברשומות פייסמו שבו מהיום ימים סג בתוך לשד. תניס נמצאת.
 תהיה התקציב הצעת ;המועצה של השנתי התקציב הצעת את j 11 בסעיף כאמור

 התקציב בהוצאות המקומית הדשות ושל הממשלה של ההשתתפות סכומי על מבוססת
 סעיף לפי המועצה שגובה האגדית סכומי ועל ד. 11 עד א 11 סעיפים לפי המועצה של

>ד(. קטן סעיף לפי השר שקבע הפרסים את ותכלול ?)□<.
 המקומית הרשית עמדת את השר לפני להביא רשאי המקומית הרשות ראש >ב(

המקומית הרשות של שיפוטה בתחום הנמצאת מועצה של השגתי התקציב הצעת בעניין

 סכומי את להפחית בבקשה לשרים לפנות דשאי מקומית ישות ראש >א< ו.11
 בתחום הנמצאת מועצה של התקציב בהוצאות המקומית הישות של ההשתתפות

העניין. לפי להלן, בספורט שיפוטה.
 - המקומית הרשית של המיוחד או הרגיל ההשתתפות סכום לעניין (1)

 הסכום על נ 11 סעיף לפי ברשומות ההודעה פרסים מיום ימים 21 בתוך
האמור!

 בסעיף כאמור המקומית. הרשית של המעודכן ההשתתפות סכום לעניין (2)
סעיף לפי ברשימות ההודעה פרסום מיום ימים 21 בתוך - (2)0ר.)11
האמור. הסכום על (1ד> 11
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

דתית מועצה בנושא לשאילתה תשובה

2010 במרץ 23 בתאריך מונתה הדתית המועצה .1

 הינו הכרעה סמכות בעל שאינו הממונה מאיר. •הושע מר הינו ההכרעה סמכות בעל הממונה .2
 המועצה של ידיעתה למיטב •הודה באור הדתית המועצה ר כיו" מכהן אשר שמואל ת• מר

תקפים המינו״ס

תקציבה להצעת בנוגע עימה התייעצה לא הדתית המועצה המועצה ידיעת למיטב .3

 מצ״ב לחוק. '111 לסעיף בהתאם ההשתתפות סכום להפחתת בבקשה פנה המועצה ראש 4
חומר

 את מינה הדתות משרד .2010 במרץ 23ב מונתה הדתית המועצה - בשאילתה 1 שאלה מוטי:
 מועצה שתבחר עד הדתית המועצה את לנהל יהודה אור של הדתית המועצה יו"ר ואת מאיר יהושוע

חתימה. סמכות להם נתנו והם חדשה דתית

 הדתית המועצה הרכב יחודש לא המקומית לרשות הבחירות מיום שנה תוך שאם הוא הכלל עופר:
 מועצה והם ממונים באמצעות מתנהלת הדתית המועצה אז הדת בשרותי שקבועים הכללים כל לפי

 חדשה. דתית מועצה לבחירת עד להם נתונות הדתית המועצה סמכויות וכל ועניין דבר לכל דתית
 המועצה הרכב חידוש את הדתות שר מול ליזום שנה יש שנבחרת המקומית למועצה החוק עפ"י

 הזו בשנה המקומית. הרבנות נציגי 10%ו- השר נציגי 45% מועצה, נציגי 45% מ שמורכב הדתית
 אז מועצה נבחרה ולא חלפה השנה אם לבג"צ. הנושא את גוררים מועצה ממנה לא הדתות שר באם

 ואנחנו מאחר הבאות. לבחירות עד אותה ומנהלים הדתית למועצה נכנסים הממונים קטגורי באופן
 אני בשאילתה- 2 שאלה זו. לקדנציה מידיי מאוחר כבר זה אז הבחירות אחרי וחצי שנה נמצאים

תשובות. עם ואחזור הנושא את אבדוק

המקומית. המועצה עם התייעצה לא הדתית המועצה - בשאילתה 3 שאלה מוטי:

בהליך. כפגם העליון המשפט בית ע"י הוכר לא התייעצות העדר עופר:

 אינה המקומית המועצה הדתית, המועצה של מאושר תקציב יש המשפטים משרד של באתר אחי:
המקומית. המועצה דרך התקציב ת א תעביר הדתית שהמועצה לדרוש צריך ולכן מזה יודעת

 ניתן שלא קבע המשפט בית ולכן אחרות רשויות עם יחד בבג"צ התקציב על ערערנו אנחנו מוטי:
 שנוי היה שלא החלק את רק מעבירים אנחנו החלטה. למתן עד התוספת את לשלם אותנו להכריח

. 20%בגובה המבוקשת התוספת את ולא במחלוקת
 כל ומאז שנים 15 לפני עד התקיימה בחוק שמפורטת שההתנהלות שאמר ענבי ניר רו"ח עם דיברתי

 ועוד. אקונומי סוציו מצב ביישוב, התושבים מספר לפי ונקבעת הדתות משרד ע"י מוכתבת ההתנהלות
בנושא. בג"צ הגשנו בשאילתה- 4 שאלה
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מקומית מועצה

סביון

 יין לשירית• חששיי
רוזו לשנת

•ע תש נישן נ״י ן אשי 1 •יט
סוסו אנריל 11

P’JV יתיתח תמועניו ■ית די• פט£2יג
ן vvio v״vr two ח׳ שליש• •יס עשי"

מניין חסהימית המועלה רב ניזדנין דיי חיג
קר1 'שראי סר
תאיר •הישע סר
אז רעי מר
יייל •איר מר
רויזח ונייאל מר
דת לשירותי חיזר »»י» לוי■ יאיר מר

יזדחיח החתלח מינירח מיראי• *מדיי׳ וגיא

1 ליש-נה רייש מגר

יו״ר. נחירת 1
I מנר, נחירת

השר ■וליו שני יאיר תישינח את ננתח
 נוי לסש חרתרה חכלילות שווח יי נריימי ירי יתירות נרנית ימוסר השר יריח את מיניי
עשייי של יניח שויט ייו השר נשס לו ומאחל תישיג

מאיי •חישי מר •ו״רהולע לחלקיו
אחו נח ינאר היניק

וייל יאיר מי חולע >ינר• לתסקיד
אחד נח •ונחר יניא ה

-ל.תו חגריס לני יתית סעלח לסייס תיחלש•

 יחתוס חדו-יח יל חדי״ח, אח מאשרת !המועלת ניטלל, אסתר רנ״ח עי׳י שועיו נמל• ■׳ח די תעש
ווזווגר היי״ר
 יייממי », מתיו 2 חנמז חשנווית על יחתמו נקר וישראל חגינו שהיו-ר, חוחלס חתיסח■ מורש•
נחתאס מנהג למד

נעילה חישינה

 •איי
ומור יחסי

הלתל
spir ויו ישרות■ •יוי,השר 

המשיי ,מ:"'•ותני אניודיי
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 תקנון קבורה  .4

 - התקנוןמאחר והוא מיותר ועלול ליצור בלבול . להלן  1.2אני מציע למחוק את סעיף מוטי: 

 

 בית העלמין סביון  - תקנון קבורה
  

תושב הזכאי למקום קבורה, כהגדרת התקנון, יהיה רשאי לרכוש חלקת קבר לקבורת כפולה, זאת  

עבור בן משפחה נוסף, ככל שלא יהיה בכך בכדי להביא לחריגה מהיקף הזכאות של משפחתו.  

הזכאות לרכישת חלקת קבר בקבורת מכפלה תינתן בהתאם להוראות התקנון ולתעריפים  

   הקבועים בו.   
 תנאי זכאות .1

 

 ת כדלקמן: יוהמשמעוהבאים  יםבמסמך זה יהיה למונח  .1.1

 

 התנאים הבאים:  כלבמצטבר  בו מי שמתקיימים -"תושב סביון"  

 

 מי שמרכז חייו בסביון והוא מתגורר דרך קבע בתחום שיפוטה של סביון.  א. 

)מי שמען מגוריו במרשם האוכלוסין היה  מען מגוריו במרשם האוכלוסין הינו בסביון ב. 

ב"גני יהודה" בטרם זו אוחדה עם סביון, יחשב לעניין תקנון זה כמי שמען מגוריו  

 . היה בסביון בתקופה שקדמה לאיחוד כאמור( 

  

 הורה, אח , אחות  –בן משפחה מדרגה ראשונה   1.2

 

ל קבר שדה אחד  קבר לשני נפטרים האחד מעל גבי השני בשטח ש  –קבורת כפולה  1.3

 ובעומק כפול על מנת לנצל בצורה מרבית את מלאי הקרקע.

 

 להיקבר בבית העלמין בסביון. זכאי  ,המפורטים להלןהעומד במי התנאים    .2

 

 היה תושב סביון. , מי שבמועד פטירתו .2.1 

 

מי שבמועד פטירתו לא היה תושב סביון, אך מתקיימים בו התנאים הבאים   .2.2 

 במצטבר:

 



 

 

 . שנה, במניין מצטבר  25היה תושב סביון לפחות  א.  

 

לא חלפה תקופה העולה על מחצית  מהמועד בו פסק להיות תושב סביון  ב.  

    .ה בה היה תושב סביוןתקופ ה

 

 להיקבר בחלקה הצבאית שבבית העלמין. על פי דין מי שבמועד פטירתו, זכאי  .2.3 

 

לפחות אחד מהוריו הינו תושב סביון ומען מגוריו הרשום  מי שבמועד פטירתו  .2.4 

במרשם האוכלוסין הינו סביון יוכל להיקבר בקבורת מכפלה באותה חלקת קבר של  

 ₪.  10,000הורהו. עלות הקבורה תהא 

 

מי שבמועד פטירתו אחד מילדיו הינו תושב סביון שמען מגוריו הרשום במרשם  2.5 

היקבר בקבורת מכפלה באותה חלקת קבר של ילדו  האוכלוסין הינו סביון, יוכל ל

 ₪.  80,000שתירכש בעלות של 

 

 להלן.   3מי ששריין לעצמו חלקת קבר כאמור בסעיף  2.6 

 

, , והוא עצמו תושב סביון  במועד הפטירהנקבר בבית העלמין בסביון  מי שבן זוגו או ילדו .3

זכאי לשריין לעצמו חלקת קבר ליד בן זוגו או ילדו, לפי העניין ובמידת האפשר, ובתנאי כי  

  ,ממועד פטירת בן זוגו או ילדוחודשים  שלושהכן למועצה בתוך   ת  על רצונו לעשובכתב יודיע 

אגרת שמירה חלקה בסכום כפי שיאושר מידי פעם בפעם על ידי וכן כי ישלם למועצה 

 המועצה ובהתאם להנחיות המשרד לשירותי דת. מליאת 

 

 הוראות כלליות . 4

 

 מיקום חלקות הקבר ייקבע על ידי המועצה.  . 4.1 

 

המצבות יוקמו בהתאם למפרט אשר ייקבע מפעם לפעם על ידי המועצה, ואשר   .4.2 

 יימסר לכל המעוניין במזכירות המועצה. 

 

 . לעיל. 3לא תתאפשר שמירת מקומות קבורה, זולת על פי הנוהל הקבוע בסעיף   .4.3 

 

יפורסם באתר האינטרנט של המועצה ויימסר לכל הפונה  עותק מהוראות אלה  .4.4
 למשרדי המועצה. 

 



 

 

 

 בתקנון.   1.2אני מעלה להצבעה את ההצעה למחיקת סעיף  מוטי: 

 אושרה פה אחד.   1.2הצבעה: ההצעה למחיקת סעיף 

 

 לאחרונה יש רעש בלתי פוסק של מפוחים ברחובות. דורון: 

 הטיפול ברעש המפוחים הוא בסמכות המשטרה בלבד, לנו אין סמכות לטפל בנושא.  מוטי: 

 

 מוטי נועל את הישיבה. 

 


