
2020 בנובמבר  04מתאריך   20/51מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

 . , יעל ויסמן מוטי לנדאו, ליאור טוביה :משתתפים 

.  רועי הורביץדורון ויסברוד, זאב ליכטנזון, דפנה שפיגלמן,  דנה פינס,    משתתפים בזום:

 אורן גור נעדר: 

יניב הדסי מבקר   טל דיין מנכ"ל,  , מירי לוין גזברית,)בזום(  עופר שפיר יועמ"ש   מוזמנים:
 ישראל זרי דובר , )בזום( המועצה

: וטי פותח את הישיבה מ

 אישור פרוטוקולים  .1

2020 בספטמבר 02ך מתארי  12/20נצביע לאישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  מוטי: 

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

 דורון   :נגד

 : הפרוטוקול אושר ברוב קולות. החלטה

בספטמבר   02מתאריך 13/20' נצביע לאישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס מוטי: 
2020  : 

: הפרוטוקול אושר פה אחד.  הצבעה

באוקטובר  21מתאריך  14/20נצביע לאישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  מוטי: 
2020 : 

פרוטוקול אושר פה אחד. ה  הצבעה: 

דפנה הצטרפה לישיבה )בזום(. 



לסדר-דורון: הצעה .2

ויסברח־ דורון

לחינוך מחגיגות תקציבים הסטת - היום לסדר הצעה

 המקומיות, המועצות לצו השלישית ת90לתו 27 סעיף ■9ל היום לסדר הצעה

1950א-”תשי

לסדר ההצעה

 להגדלת הכספים והסטת 2021 שנת של העצמאות יום חגיגת תקציב ביטול

 גיוס לרבות בתות, יצול9 יד■ על הילדים ובגני ר90ה בבית הלימודים בטיהות

כך. לשם נוסף אדם נום

ורקע הסבר דבר■

 לקיום משאבים נה9מ שלא הממשלה, של התקציבית המצוקה לאור 1

בנושא. מקומית עולה9ל מקום ■ש ובטוחים, סדירים לימודים

 לכינוסים מקום ■היה לא שנה חצי בעוד שגם גבוהה הסתברות קיימת .2

גדולים.

הזאת. בעת ראויים עדיסויות סדר■ יבטא הדבר .3

 הזדמנויות חלון נוצר עתה כיתות יצול9ל התנגד החינוך משרד בעבר 4

הקורונה. ת9מגי שוך אחרי גם שתתקבע מציאות ליצור

 יום צה"ל, לחללי הזיכרון יום השואה, יום מאירוע האירועים: כל את לבטל מתכוננים אנחנו מוטי:
 והוצאות רבות התארגנויות מצריך שכרגע לחינוך כספים לנו מפנה זה ועוד, סביון מרוץ העצמאות,

 ספק אין . בגבייה רבים מאמצים משקיעים ואנחנו מארנונה הכנסות פחות יש זו בתקופה גדולות.
אחרים. בדברים גם לקצץ שנצטרך
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לתברי״ם ובקשות הקרנות יתרת .3

הקרנות יתרת את מציג מוטי

של בסך ביתרה נשאר שניהם את נאשר אם תברי״ם, לשני אישור מבקשים אנו כרגע מוטי:
1,971.976 .₪

2.11.2020 ל כגון בקרנות יתרה

2,193,976 הקרן בכרטיס רשומה •תרה

-606,000 2/2020 רבעון הנדסה( ) השוטף לתקציב העברה

-230,000 2/2020 רבעון הלוואה לכיסו׳ העברה

300,000 2.9.20 ב התקבל ספטמבר הפקדת

500,000 15.10.20 ב התקבל אוקטובר הפקדות

2,157,976 בקרן יתרה נ סה"

תבר״ם חדשים לאישור ע3"׳ רשימה

-180,000 ליהוד בכניסה מחסומים

-6,000 המועצה( )חלק אקוסטית כיתה

-186,000 לאישור חדשים ודברים סה״נ

1,971,976 אישור לאתר פנו״ה ■תרה

 ₪ 675,000 הקרובות השנים 10 במשך שנה כל להעביר יש לד תאורות החלפת 704 לתב״ר

וקוזז נרשם 2020 לשנת התשלום
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₪ 35,000 בסך אקוסטית לכיתה לתב"ר בקשה

קינן אביטל רעמה:

21.10.20

nvwn מו<נית

סביון

הנדסה מחלקת

אקוסטית לביתר■ תב״ר בקשה

שמיעה. ליקרי של לצרכים הספר בבית כיתה להתאים נדרשה המועצה

הדרוש ההתאמות את לבצע מורשים אנו החיטך, במשרד אושר התקציב

!3 36,000 מבוקש תב״ר

:מימוו מקורות

החינוך( משרד התחייבות )מצי׳ב החינוך משרד ₪ 30,000 .1

המועצה קרנות ₪ 6,000 .2

₪ 27,400 - מצ״ב אומדן מתכנן )יועץ אקוסטיקה( 

2,740 ס בצ"מ 10% 

₪ 5,123 מע״מ

₪ 35,264 סה״כ כולל מעיימ

אחד. פה אושר אקוסטית לכיתה לתב"ר הבקשה הצבעה:
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המועצה ראש לשכת

מקומית מועצה

סביון
₪ 180,000 בסך ליהוד בכניסה מחסומים לתב"ר בקשה

20.1.20 תשפייא, רועיון ב' שליש■ יום

5010K התפרצות Dionn - לתב״ר בקשה
יהוד( )שער

 מחסומי 2 להוספת נדרשים אנו ב״ש1ב, והביטחון האבטחה מערך לשיפור שנתית הרב לתוכנית בהמשך

ליישוב. הכניסות בשאר שהקמנו לאלו זהים ויציאה(, )כניסה ■הוד לשער פריצה

■הוד: שער לשדרוג מהסיבות חלק להלן

א. מיושן ו10בל מתקלות רבות ותפעול שוטף ■קר.

LPR לרבות הקיימים, הטכנולוגיים בעזרים תומך איננו ב.

וטכטלוגיות. שערים באחידות חשיבות ג.

התפרצות. מניעת מאפשר ולא שיטור מחסום הוא הישן המחסום ד.

 ותחזוקת התקנה לאספקה 25/2017 מסי מכרז תנא■ עלהמב001  תב"ר לקדם מבקשים אנו זו, פעולה לצורך

 3 על )מתבסס הזוכה החברה של והשירות המוצר מטיב מרוצים אנו הכניסה. לשערי בטחון מחסומי 5 עד

הקמנו(. שכבר המחסומים

לצרכינו: הנדרש האומדן נקבע לפיה העדכנית המחיר הצעת להלן
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₪ 169,767 נזע"מ כולל סה"כ

₪ 180,000 מבוז־וש תב"ר סה"ג

מנו אב■ רשמ:
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 הצבעה: 

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

 נגד  דפנה:

 . אושרה ברוב קולות מחסומים בכניסה  הבקשה לתב"ר  החלטה:  

 טל יוצא מחדר הישיבות. 

המועצה, לתפקיד  טל דיין נבחר על ידי ועדת איתור אשר הורכבה מנציגי משרד הפנים ונציגי  .4
מנכ"ל המועצה. בהתאם להנחיות משרד הפנים מנכ"ל יועסק באמצעות חוזה עבודה אישי.  

משרה ותנאי העסקה הינם בתאם לנהלי משרד   100%ההיקף בו נדרשת  העסקתו עומד על 
₪   21,255.00, למעשה זהו שכר ברוטו של הפנים ולמקובל ברשויות מקומיות בסדר גודל דומה 

שורכם מבוקש לתנאי העסקתו של מר דיין בחוזה עבודה אישי בהיקף של  י ר זאת  א. לאו לחודש
, זהו לא  מנכ"ל מועצה זו משרת אמון  משרה, ובהתאם לנהלי והנחיות משרד הפנים.  100%

 עדיין מחזיק את נושא המחשוב כמנמ"ר המועצה.   מכרז פומבי. טל

 אושר פה אחד.   של טל דיין כמנכ"ל המועצה  המינוי  הצבעה: 

 טל חזר לישיבה. 

 אישור סיפוח מהמקבת  .5

- ( מעיריית יהוד 1041לפי תמל/  701העברת שטח המיועד ל"מבנים ומוסדות ציבור" )מגרש  דנה: 

 בקשה לשינוי שטח שיפוט  – ונוסון למו"מ סביון מ

לאור המחסור בשטחים חומים גדולים למבני ציבור בשטח המועצה המקומית סביון ולנוכח צרכי  

המועצה ותושביה בשטחי ציבור כאמור למטרות ציבוריות, וכן לאור בקשה לשינוי גבולות מטעם  

מונוסון, אשר הינה תלויה ועומדת כיום, לפיה מבוקש כי שטחים המיועדים לצרכי ציבור  -עיריית יהוד

מונוסון, המועצה   -שטח סביון יועברו לשטחה, זאת בנוסף לעשרות דונמים שכבר הועברו ליהוד ב

)פורסמה למתן תוקף   1041לפי תמל/ 701המקומית סביון מעוניינת לפעול ולקדם העברתו של מגרש  

לתחומה   –המצוי בכניסה לסביון והמיועד ל"מבנים ומוסדות ציבור"   –(  4.7.2018מיום  7866בי.פ. 

 המוניציפאלי של סביון. 

לפיכך, מליאת המועצה מתבקשת לאשר לפעול ולקדם, וכן להגיש בקשה למשרד הפנים, לצורך  

 העברת השטח האמור לתחום המועצה המקומית סביון. 

 אושר פה אחד.    : הצבעה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד לקדם ולפעול, וכן להגיש בקשה למשרד הפנים, לשם  : החלטה
המיועד ל"מבנים ומוסדות ציבור" לתחום המו"מ   1041לפי תמל/ 701הידוע כמגרש  העבת השטח 

 סביון.  

     מוטי נועל את הישיבה. 


