
2020 בפברואר 05 מתאריך 02/20 מסי המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול

 . ליכטנזון זאב וייסברוד, דורון שפיגלמן, דפנה טוביה, ליאור ויסמן, יעל פינס, דנה לנדאו, מוטי נוכחים:

 דובר, זרי ישראל מבקר, קרן אחי מהנדסת, קינן אביטל גזברית, לוין מירי , יועמ"ש שפיר עופרמוזמנים:

תנועה. וועדת יו"ר בחרי אברהם

גור. אורן הורוביץ, רועי נעדרים:

הישיבה. את פותח מוטי

פרוטוקולים אישור .1

 בינואר 01 מתאריך 01/20 מס' המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול אישור להצבעה מעלה אני מוטי:
2020 .

הצבעה:

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

בישיבה) נכח (לא זאב נמנע:

קולות. ברוב אושר הפרוטוקול
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לסדר והצעות שאילתות .2

דורון הנהלה, וועדת שאילתה:
30.01.2020 

ויסברוד דורון

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

הנהלה? ועדת בחרה המועצה מליאת האם .1

ההנהלה? ועדת ישיבות של פרוטוקולים נרשמים האם .2

ההנהלה? ועדת ישיבות של פרוטוקול רישום מחייב הדין האם .3

:רקע

 המועצה, עניני את לנהל שתפקידה קבועה, הנהלה ועדת תהא למועצה )א( .120
 שהחלטות להשגיח עליהן, ולפקח ועדותיה של פעולותיהן את לתא□

 אחר תפקיד כל ולמלא כדין, הפועל אל יוצאו ועדותיה והחלטות המועצה
המועצה. ידי על עליה שיוטל

חבריה. מבין המועצה ידי על תיבחר ההנהלה ועדת )ב(

ההנהלה: ועדה בנושא לשאילתה תשובה

.2019 בדצמבר 12 מיום בישיבתה הנהלה ועדת בחרה המועצה .1
 ההחלטות כל החלטות, מתקבלות לא הנהלה בישיבות הקודמת, בקדנציה גם שהוסבר כפי .2

 יכתבו בהמשך פרוטוקולים, נרשמים לא הנהלה בישיבת ולכן המועצה לישיבת מובאות
פרוטוקולים.

הועדות. שאר כל כדין הנהלה ועדת ישיבת דין .3
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 של מנציגות מורכבת שתהיה הנהלה ועדת לכונן דורון של הצעה עלתה הקדנציה בתחילת דפנה:
 המועצה. ראש של מסיעתו שאינם לנציגים גם והשפעה מקום יהיה בו באופן המועצה, סיעות

המועצה. ראש ידי על נדחתה ההצעה
 אין המועצה של לאלה מקבילות ישיבות ומקיימת המועצה חברי מכלל שמורכבת הנהלה ת בוועד
 הישיבות את להקליט ולהתחיל החוק לשון את לקיים משהוחלט כעת בעיקר - בכפילות מדובר טעם.

להצעה. מתנגדת אני לכן זמן. ובזבוז - המועצה

 חברי אישור את להצבעה מעלה אני ההנהלה. לוועדת להצטרף המועצה חברי כל את מזמין אני מוטי:
- הורוביץ ורועי טוביה ליאור ויסמן, יעל פינס, דנה לנדאו, מוטי ההנהלה: וועדת

ליאור יעל, דנה, מוטי, בעד:

זאב דורון, דפנה,נגד:

קולות. ברוב אושרו ההנהלה ועדת חברי החלטה:
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ודורון דפנה ועדות, חברי שאילתה:

ועדות חברי - שאילתה
1950תשי"א- המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 41 סעיף לפי שאילתה

 המועצה של ועדה חבר של חברות ועדה/להפסיק של הרכב לשנות מוסמך מ׳ .1

המועצה? מליאת ידי על שמונה

הועדה? מחברי חלק ועדה לישיבת להזמין לא סמכות יש האם .2

 הכספים ועדות לישיבות גולדהירש וצביקה אשכנזי לינדה הוזמנו לא מדוע .3

בהתאמה? והתנועה

 המועצה, של כהונתה תקופת כל בתפקידה תכהן המועצה של קבועה ועדה .127
 ארעית וועדה אחרת, הוראה זה בצו יש אליה שביחס קבועה מועדה חוץ

 עת בכל לפטר המועצה רשאית אך עבודתה; גמר עד בתפקידה תכהן
 את להחליף וכן הרכבה. את לשנות או ידיה על כולה שנבחרה ועדה
אחרים. גורמים עם בשותפות שהורכבה בועדה נציגיה

נפסקת ועדה באותה חברותו מועצה, כחבר לה שנבחר ועדה חבר )א( .128
במועצה. חברותו משנפסקה

 חבר מהיות יחדל המועצה כחבר להיבחר זכותו שפקעה ועדה חבר )ב(
הועדה.

 לראש בכתב בהודעה מתפקידו להתפטר רשאי המועצה של ועדה חבר )ג(
המועצה.

 הועדה מזכיר או המועצה מזכיר ביד חתומה ועדה, של ישיבה לכל הזמנה . 133
 לפחות הועדה חברי לכל תימסר הישיבה, של יומה סדר את ומפרטת
 יש הדואר, ידי על נשלחה היא ואם הישיבה; לפני שעות וארבע עשרים
הישיבה. לפני שעות ושמונה ארבעים לפחות לשלחה
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התשובות: להלן

 נתונה הועדות חברי את למנות הסמכות כי אשיב לפנייתך במענה המשפטי: היועץ תשובת .1,2
המועצה. לראש הועברה זו ברוח הנחייה ת. בוועדו חברות לבטל הסמכות גם וכך למועצה

בטעות. לוועדה הוזמנה לא - אשכנזי לינדה הגב' מוטי: .3
חומר: מצ״ב תנועה, לוועדת הוזמן לא - גולדהירש צביקה מר

 דבר בחוק, המתחייבים האישורים קבלת ללא בישוב כבישים פותח שצביקה רב זמן מזה
בטיחותית. סכנה בנוסף, המהווה

 ואישור המועצה מהנדסת של אישורה כולל רשויות מסי עם תאום מחייבת כביש פתיחת כל
 ולא בבטון אותם וסוגר ביישוב כבישים חופר צביקה אלה לכל מעבר . ישראל משטרת
כנדרש. באספלט

 גרימת תוך רוחו, על העולה ככל הציבוריים בשטחים ינהג במועצה ועדה שחבר יתכן לא
פעמים. מספר שהוזהר לאחר גם מהנחיות, ובהתעלמות למועצה נזקים

בנושא. החומר מצ״ב

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב
המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:

anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il

mailto:anatb@savyon.muni.il
http://www.savyon.muni.il


המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

לכבוד:

 גולדהירש, צביקח מר

 57 מדוווז מות׳

סביוז

רב, שלום

25.1.2020 תאריך:

מסיור אישיר t רשום בדואר

יז^״ך א77 לכודות ynpa הנדר!;

 אשר בכלי□ שימוש עושר שחנך למועצה נודע כי לעדכנן הריני מועצה, כמהנדסת תפקידי מתוקף
 של הציבורי השטח בתחום וממצאים מכסים פרטיות עבודות ביצוע לצורך ברשותך נמצאים
כאמור. העבודות צועלבי אישור לכבל ו/או מוצצתה עס לתאם ימבל האת המועצה,

 תיאום ללא (,12 הורדים )ברחוב המועצה בתחום הנמצא פרטי מגרש עבור עבודות ביצעת לאחרונה
 בחיבור לביוב חנ״ל המגרש את וחיברת העבודות, לביצוע המועצה אישור את לקבל ומבלי כאמור

בנושא. המועצה להנחיות בניגוד וואת נוסף,

♦3 הורדים ברת׳ 2019 בתואר היה דומה נוסף מקרח
 ביוב צינור הנחת כביש, פתיחת היתר־ בין כללו הנ״ל, במגרש ידך על בוצעו אשר העבודות

 קובל(.כמ אספלט, באמצעות )ולא בטון באמצעות החפירה כיסוי הציבורי, הביוב לקו והתחברות
--------------------------------------------------- ועוד.

 המועצה, והנחיות החוק על חמורה עבירה לכאורה מחוות חנ״ל חעבודות ביצוע כי לציין, מיותר
 ---------:5בתקניםהנדרש' עומלח ור^^חיד! מהטילהעבודה יכולהלדעת שהמועצה מבלי וזאת

 ללא כאמור נעשתה אשר חנ״ל העבודה על אחראית אינה המועצה כי תחילה לעדכנך הריני לפיכך,
 על שבוצעה וו עבודה עם כקשר שיגרמו לנזקים באשר טענה כל תישמע ולא מצידה, ופיקוח תכטן

 והעקיפים הישירים חנוקים תיקון עלות את לתבוע חוכות את לעצמה שומרת חמועצח לכך, נועבר
 אוטדךשל־ שיבוצע לאוזר אליך תישלח בנושא ומייח לעיל, כאמור ביצועחענודות עם גרמת ?ישר

מוסמך. גורם ע׳יי הנזק
 עבודות ידך על ותבוצענה וככל זח, במכתב כמתואר עבודות ביצוע על אוסרת המועצה בי יובהר,
כנגדן. בהליכים בנקישה מסתת הנן שבנדון, המכתב קבלת ממועד ההל דימית

:העתקים
 המועצה ראש - לנדאו מושי
סביון ם.מ. ייע׳׳מ ננוס רועי

קינן אביטל

1

 סנני-אנ-נס רקס 0נ-7ע*0»00 עלפון 5451 נ סביון «.ו.שקסו. ״זע
www wvyon muni II r40ttMvywunuri.il '1105 וגזשצו. סוקו
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
r?

30.1.2020

: לכבוד

סביון המקומית המועצה

המועצה בתחוס תשתית עבודות ביצוע :הנדון

מיום המועצה פניית :סימוכין

כדלקמן המועצה כלפי להתחייב הריני המועצה, ראש עם ולפגישתי שבסימוכין לפנייתכם בהמשך

Z1 בשטחים המועצה, בתחום מבצע שהנני תשתית, עבודות בביצוע אפעל לא ואילך מעתה 
המועצה. גבול את אשיג ולא הפרטי, הנכס בתחום שאינם ציבוריים

 כלשהן פעולות או חיבורים לבצע מקצועיות מסיבות הצורך יתעורר בהם במקרים .2
 מהנדסת של המוקדם באישורה אלא זו מעין פעולה כל אעשה לא אוי הציבורית לתשתית
ומראש. בלבד בכתב יינתן זה אישור במסגרתו. שייקבע תנאי לכל ובכפוף המועצה

 לא במועצה אחר גורם מצד שיינתן אישור כל כי ספק, הסר למען עליי, ומקובל מוסכם .3
האמור. לעניין רלוונטיות כל לו יהיה

*>•>
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 המועצה שראש יתכן לא בהם. להשתעשע המועצה לראש משחק כלי אינן המועצה וועדות דפנה:
 ראש על לא או שמקובל משהו עשה לא או עשה זה כי תושב, ועדה, חבר להדיח או להדיר מחליט

 על מתבטלת או מאושרת היא המועצה, ראש של דעתו לשיקול נתונה אינה בוועדה חברות המועצה.
בלבד. המועצה מליאת ידי

מקובל. ולא ראוי בלתי חוקי, בלתי באופן המועצה ראש פעל גולדהירש מר את בהדירו

זאב סביון, מרוץ שאילתה:

?2020 סביון מרוץ של המפיק נבחר איך

תשובה:

 2018 שנת מופיעה בכותרת אמנם המפיק, נבחר שבה מכרזים ועדת ישיבת פרוטוקול מצ"ב מירי:

שנים.3 עד לממש אופציה יש כלומר שנתי רב הוא שהמכרז מופיע שמצורף בהסכם אך

שנתי. רב מכרז של במקרה אתי ליידע להבא מבקש אני מכרזים ועדת כחבר דורון:
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

26.12.18 מיום סביון מקומית מועצה מכרזים ועדת ישיבת פרוטוקול

נונחיס:

 טוביה, ליאור מועצה, חבר ויסברוד, דורון מועצה, חברת ,ויסמן יעל מועצה, חברת פינס, דנה
מועצה חבר הורוביץ, רועי מועצה, חבר

משתתפיס:

ספורט מח׳ מנהל עוזי, עמיר יועמ״ש, בוקובזה, אייל עו׳יד גזברית, לוין, מירי

הישיבה כיו״ר לשמש דורון את בוחרים המכרזים ועדת חברי

:היום סדי »ל

2019 סביון למרוץ מפיק איתור -16/2018 פומבי מכרז

דתן:

 שצורף החוזה עפ״י המפיק התחייבויות מהן המשתתפים את שאלו המכרזים ועדת חברי ■
 הדרישות פורטו בהם להסכם, א׳ ולנספח המכרז לתנאי 4 לסעיף היתר, בין והופנו, למכרז
המרוץ. ממפיק

 בנסיבות בפניהם עומדות אפשרויות אילו המכרזים ועדת חברי בפני פירט אייל לשאלתם, ■
 סעיף וכיצד יחידה בהצעה בחירה לעניין החוק קובע מה - במכרז אחת הצעה הוגשה שבהן
בפסיקה. פורש זה חוק

₪. 120,ב-ססס והאומדן ₪ 165,ב-ססס הסתכמה היחידה ההצעה ■

 המכרזים ועדת לחברי הוצגה ולשאלתם, האומדן מול אל הכספית ההצעה בין הפער בשל ■
 והוצגה במכרז, זוכה ההצעה בחירת לאחר הזוכה המציע עם מו״מ לנהל האפשרות
 כדי לו, שתשולם התמורה את להפחית וכן מהמפיק הדרישות היקף את לצמצם האפשרות

ההפקה. באיכות לפגוע מבלי המועצה בכספי לחסוך

 מבחינת במרוץ, הצפויים המספריים הנתונים את המכרזים ועדת חברי בפני פירט עמיר ■
 טלפון, בשיחת סיפק, הקב״ט קובי וכיו״ב. למרוץ הנרשמים ,מס כולל, המשתתפים מס׳

ועלותם. זה מסוג באירועים הרישוי חובת לעניין נוסף מידע

החלטות:

 סוכנויות מ.ב.ס חב׳ הצעת על המועצה לראש להמליץ אחד, פה המכרזים, ועדת מחליטה דיון לאחר
במכרז. הזוכה כהצעה בע״מ, ספורט

 מו״מ לנהל עמיר את להסמיך מחליטה הועדה ההצעה, סכום לבין האומדן בין הפער בשל בנוסף,
 את לשפר במטרה במכרז, כזוכה בה ויבחר דלעיל המלצתה את יאשר המועצה ראש אם המציע, עם

האומדן. לסכום תופחת שהיא כך הכספית הצעתו

 כך מהמפיק, הדרישות היקף את לצמצם עמיר את מסמיכה הועדה המו״ט, יצלח שלא ככל
האומדן סכום על תעלה לא לו שתשולם שהתמורה
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
 נהוגים, הסכמים אחרים, ו/או חדשים מוצרים תחזיות, אסטרטגיה, שיווק,

 שיטות שיווק, שיטות סוכנים, מפיצים, ספקים, בהם, קשור מהצדדים שמי הסכמים
 נתונים או מהצדדים מי של ופוטנציאלים ממשיים לקוחות רשימת מכירות, קידום

 עמלות כספיים, דו״חות תקציבים, מחירים, עלויות, כאמור, ללקוחות מתחייבים
 נוהלי משכורת, מהצדדים, מי של לעסקיו הנוגעים ומסמכים הנחות אשראי ותנאי
 אחרת רוחני קניין כזכות ו/או כפטנט להגנה ניתן במידע אם בין והכל עבודה ותנאי

כאמור. להגנה ניתן אינו אם ובין

 וחיוני יסודי תנאי חינה לעיל, כאמור סודיות, על לשמירה התחייבות כי יובהר .12.3
 בסך מוסכם פיצויי בתשלום המפיק את תחייב והפרתו זה הסכם של לקיומו

הפרה. כל עבור ₪ 100,000

עליון וכוח וסיומו ההסכם תסיסת .13

 האירוע מתחם והשבת האירוע סיום למועד ועד הצדדים חתימת מיום תקף ההסכם .13.1
ההסכם"(. "תקופת )להלן: לקדמותו המרוץ ומסלול

 ו/או 2020 לשנת סביון מרוץ את להפיק מהמפיק להזמין האופציה שמורה למועצה .13.2
 של הודעה במתן וזאת זה, הסכם נשוא תנאים ,באותם 2021 לשנת סביון מרוץ את

ההסכם. לתנאי בכפוף הכל למפיק, מראש חודשים 4 לפחות

 ההסכם הפסקת על להודיע זכאית תהיה המועצה לעיל, האמור מן לגרוע מבלי .13.3
:כדלקמן במקרים מידי באופן

 זמני פירוק צו ו/או רגל פשיטת ו/או נכסים כינוס צו המפיק כנגד ניתן אם .13.3.1
קבוע. ו/או

 את תיקן ולא יה, בהסכם כמפורט מהתחייבויותיו התחייבות הפר המפיק .13.3.2
 לפני הימים משלושת אחד בכל ההסכם וחופר היה ימים. 3 בתוך ההפרה

 ההסכם והופר היה שעות. 5 תוך ההפרה את לתקן המפיק מחויב האירוע,
מידי. באופן ההפרה את המפיק יתקן האירוע, במהלך

 24 בתוך ההפרה את תיקן ולא ההסכם, של יסודית הפרה חפר המפיק .13.3.3
,2 :יסודית כהפרה תיחשב בהסכם הבאים הסעיפים הפרת זה, לעניין שעות.
8,7,3, 9, 11,10.

 לה שייגרם נזק כל בגין מטעמה מי ו/או המועצה את ולפצות לשפות מתחייב המפיק .13.4
מטעמו. מי ו/או המפיק ידי על ההסכם מהפרת כתוצאה
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למועצה משפטי יועץ - שאילתה
1975תשל״ו- משפטי), (׳יעוץ המקומיות הרשויות חוק לפי שאילתה

ייעוץ לספק אמור או בלבד המועצה ראש של יועץ הינו למועצה" המשפטי "היועץ האם .1

תפקידם. במסגרת הציבורית לעשייה הנוגע בכל המועצה לחברי משפטי

ייעוץ? לקבל מנת על ליועץ לפנות ניתן אופן באיזה .2

ביקשנו? אותו המשפטי ולסעד לתשובה לצפות ניתן זמן כמה תוך .3

:רקע

1975תשל״ו- משפטי), ("עוץ המקומיות הרשויות חוק

,זה בחוק]תשנ״ט תיקון: [הגדרות .1

 עובד שאינו ובין המקומית הרשות עובד שהוא בין מקומית, לרשות משפטי יועץ -“ משפטי יועץ "
;הרשות

.מקומית מועצה או עירייה -“ מקומית רשות "

משפטי יעוץ קבלת חובת .2

.משפטי ייעוץ בקבלת חייבת מקומית רשות

]תשנ״ט תיקון: [משפטי יועץ מינוי .3

.המשפטי יועצה שיהיה דין עורך תמנה מקומית רשות א.

 עובד יהיה הפנים, שר שקבע מקומית במועצה המשפטי היועץ וכן עירייה, של משפטי היועץ ב.
 עירייה אותה עובדי על החלות ההוראות וכהונתו מינויו על ויחולו המקומית המועצה עובד או העיריה

.זה לעניין אחרת הוראה בדין נקבעה כן אם אלא מקומית מועצה אותה או

]תשנ״ט תיקון: [מקומיות בשתי מועצות משפטי יועץ .4

 מקומית מועצה של משפטי כיועץ לשמש רשאי המועצה, עובד שאינו מקומית מועצה של משפטי יועץ
 לכך, הסכימו מועסק הוא שבהן המקומיות שהמועצות ובלבד המועצה, כעובד שלא אחת, נוספת

.5 סעיף של )4( עד )1( בפסקאות, האמורים התנאים ומתקיימים
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]תשנ״ט תיקון: [מקומית מועצה של משפטי יועץ של נוספת עבודה .5

 בתמורה, נוספת בעבודה לעסוק המועצה עובד שהוא המשפטי ליועצה להתיר רשאית מקומית מועצה
:אלה שהתקיימו ובלבד

;מחצית על עולה אינו המקומית במועצה משרתו היקף .1

;המקומית המועצה כעובד לתפקידו להפריע כדי החוץ בעבודת אין .2

 ליצור כדי בה אין .4;המקומית המועצה עובד שאינו מי עם הוגנת בלתי התחרות משום בה אין .3
 המועצה עם עניני או מסחרי כספי, במגע העומדים מוסד או תאגיד אדם, לבין העובד בין התקשרות
.המקומית

]תשנ״ט תיקון: [משפטי "עוץ א.5

 ראש ולסגן הרשות לראש ולוועדותיה, המקומית הרשות למועצת משפטי "עוץ יעניק משפטי יועץ
 וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות לחוק 17 סעיף לפי סמכויות הואצלו שלו הרשות

 כן דין; כל לפי הרשות תפקידי למילוי הדרוש ענין בכל הרשות, ולעובדי, 1975התשל״ה- וכהונתם),
 תפקידי למילוי דרוש שהדבר נוכח אם הרשות, מועצת חבר פניית לפי דעתו את המשפטי היועץ יחווה

.עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידו כדי הדעת חוות במתן ואין הרשות

משפטי: יועץ בנושא לשאילתה תשובה

 תשל"ה משפטי) (ייעוץ המקומיות הרשויות בחוק א5 בסעיף המוגדר היועמ"ש, תפקיד .1
 ועובדי סגניו הרשות, ראש וועדותיה, המקומית, הרשות למועצת משפטי ייעוץ כולל ,1975

 במקרה הינה זו ייעוץ לחובת שסייג אלא מסמכויותיו. להם האציל הרשות שראש הרשות
 היא הכוונה עניינים. לניגוד חשש של במצב להעמידו עלולה המתבקשת הדעת חוות שבו

 או המועצה את לייצג יידרש היועמ"ש שבו למצב להביא עלולה הדעת חוות בו למקרה בעיקר
 הדעת, חוות ניתנה לגביה סוגייה באותה נתקפת היא שבהם בהליכים המקומית הרשות
נוגדת. עמדה על להגן זה בכובעו הוא ונדרש

 על מקובל ברם, דעתו, חוות את ולבקש ליועמ"ש לפנות יש שבו האופן את קובע אינו החוק .2
בכתב. תערך הפנייה כי דברים של הגיונם פי

 זה בהיבט כי נראה ברם בחוק, נקבע אינו הוא אף היועמ"ש, של התייחסותו למתן הזמן פרק .3
 בתוך אליו לפנייה להשיב ממנו ומצופה אמור הוא ולפיכך שרות נותן מכל שונה היועמ"ש אין

 1958 תשי"ט והנמקות) (החלטות המנהל סדרי לתיקון החוק פי על כי אציין סביר. זמן פרק

ימים. 45 תוך בפניו הבאה לפנייה להשיב ציבור עובד על חובה חלה
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המועצה ראש לשכת

דורון מצטיין, תושב לסדר: הצעה

מצטיין תושב - היום לסדר הצעה

 )א(, המקומיות המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היום לסדר הצעה

1950התשי"א-

 מצטיין תושב לתואר מועמדים להציע לתושבים קורא בקול תפנה המועצה
אחד(. פה )שהתקבלה 06.04.2011מ- המועצה להחלטת בהתאם סביון" ו"יקיר

מועצה

 04/11 מם מועצה ישיבת פרוטוקול
2011 באפריל 6 ביום שנערכה

ויינזברוד דורון בינמוביץ, נ׳י ~ ־— מיי גליקסמן, יוסי יו"ר, - ליפך מושיק :: ב?*
עשהאל יב— לשמי. יחיאל ולטר, אהרונה פורת, עמיר

 וינברגר, עמיחי ערד המועצה, נזהנ־כווז קינן אביטל גזברית, - להב אריאלה ־.תפיס: ! -
צח. נמרוד

.זלצר תמר ־ ־*■־

.סביון va/׳1״mm תושב לבחירת תקנון 1 ־ ־
; כלהלן התקנון את לתקן מבקש ו״סברוד 1 —

כך: ינוסחו סביון' "יקיר ב 5 וסעיף מצטיין" "תושב ב 2 סעיף הבחירה סעיף •
לא בישיבה הנוכחים ומספר בישיבה הנוכחים מן שלישים משני ׳פול שלא ברוב "בחר :׳־

המועצה. מחברי שלישים .תשני ־ :
כדלקמן: הפרקים בשני סעיף תווסף ב

"תושב לתואר מועמדים להציע לתושבים קורא בקול תפנה המועצה שנה כל ינואר ־ת נ־־
 בתהליך תשקלנה והן בפברואר 15 עד הצעות למועצה להגיש יהיה ניתן .סביון" יקיר ו ..

 יי והנמקה. המציע שם את לכלול צריכה היא תישקל שההצעה כדי התואר. הענקת על ־.ר
פורת, עמיר וייסברוד, דורון בינמוביץ, תומר ויזל, מיה גליקסמן, יוסי . ליפץ מושיק ״־ 1

עשהאל חיים לשמן, יחיאל ־לטר, :־ ־־
.אחד פה אושר ־: ־- —

תשובה:

ובבאנרים. במיילים גם נפרסם ימים כמה עוד ובווטסאפ, המועצה באתר קורא" "קול פרסמנו מוטי:
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זאב הגבעה, התיכון הגדרות צומת של במסוכנות דחוף טיפול לסדר: הצעה

 מעגל לפתרון ועד מהיום , הגדרות=התיכון=הגבעה - צומת של במסוכנות דחוף טיפול הנושא:
במקום להיבנות שאמור התנועה,

 מעגל של הקמתו את תיקצב התחבורה ומשרד כמסוכן, המועצה ע"י הוכרז הצומת הנמקה:
. תב"ר] אישור לצורך מועצה בישיבת הוצגה גם תנועה.[המסוכנות

לנהגים. ולא הרגל להולכי לא מסוכנות, אזהרת אמצעי כול ננקטים ,לא להיום נכון

הרגל. הולכי ואת הנהגים את המזהיר שילוט כל ואין ובגבעה בתיכון חצייה מעברי אין

התושבים. בשלום ולא הבירוקרטיה בשלום עוסקות כה עד שהתקבלו תשובות

לקבלו. הבקשה למרות התחבורה, למשרד שהוגש השכנוע מסמך התקבל לא

תנועה ועדת יו״ר בחרי אברם תשובה:

 לביצוע, חודשים לארבעה חודשיים בין שמחייב תהליך לעשות צריך חציה מעברי לייצר כדי אברהם:
 אחרי כיכר שיהיה הסיכוי לכן בצומת, התנועה בעיות כל את שתפתור כיכר בניית מתכננת והמועצה

. לחכות מעדיפים אנחנו גבוהות הן ביניים להסדר שהעלויות ן ומכיוו קטן החצייה מעברי
 בנושא פנה כשזאב כעת התיכון, ברחוב חצייה מעברי הוספת בנושא פנייה הגיעה שלא לציין לי חשוב

הקרובה. התנועה בוועדת לדיון זאת אעלה אני

עצור. תמרורי בעיקר דהויים, תמרורים על להתריע מבקש אני דורון:

הדהויים. התמרורים כל את להחליף התחזוקה למחלקת הודעתי כבר בהחלט, מוטי:

 לכל נתייחס ואנו טיפול שדורש נראה או לכם שמפריע נושא בכל בכתב אלינו תפנו אנא אברהם:
פנייה.

הישיבה. את נועל מוטי
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	שאילתה - ועדת ההנהלה

	תשובה לשאילתה בנושא ועדה ההנהלה:

	1.	המועצה בחרה ועדת הנהלה בישיבתה מיום 12 בדצמבר 2019.

	2.	כפי שהוסבר גם בקדנציה הקודמת, בישיבות הנהלה לא מתקבלות החלטות, כל ההחלטות מובאות לישיבת המועצה ולכן בישיבת הנהלה לא נרשמים פרוטוקולים, בהמשך יכתבו פרוטוקולים.

	3.	דין ישיבת ועדת הנהלה כדין כל שאר הועדות.
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	שאילתה - חברי ועדות
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	פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מועצה מקומית סביון מיום 26.12.18
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	שאילתה - יועץ משפטי למועצה

	תשובה לשאילתה בנושא יועץ משפטי:

	לשכת ראש המועצה


	הצעה לסדר היום - תושב מצטיין

	מועצה

	מוטי: פרסמנו "קול קורא" באתר המועצה ובווטסאפ, עוד כמה ימים נפרסם גם במיילים ובבאנרים.
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