
פרוטוקול ישיבת מועצ ה מן המניין מס' 17/20 מתאריך  02 בדצ מבר 2020

משתתפ ים: מוטי לנדאו, ליאור טוביה, יעל ויסמ ן, דפנה שפיגלמן,  רועי הורביץ. 

משתתפים בזום:  דנה פינס,  דורון ו ייסברוד, זאב ליכטנזון, אורן גור.   

מוזמנים:  רועי גנוט  יועמ "ש,  מירי לוין גזברית, טל דיין מנכ"ל, יניב הדסי מבקר המועצה, ניר ענבי  
ר ו"ח.  

מוטי פותח את הישיב ה: 

1. אישור פרוטוקול ים 

15/20אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' אני מעלה להצבעה את  מוטי: 

 : 2020בנובמבר    04מתאריך      

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

 . פה אחד הפרוטוקול אושר  : החלטה



 

 

 

 

 לסדר   ות הצע .2

 

 דורון:   –פומביות  ישיבות  המועצה 

 

 

הצעה לסדר בנושא זה עולה כבר בפעם השלישית. אנחנו מעלים לאתר המועצה את כל   מוטי: 
 הפרוטוקולים וההקלטות של ישיבות המועצה, כך נשמרת הפומביות.  

כמו שמוטי אמר, ברגע שהפרוטוקולים וההקלטות של הישיבות מפורסמים באתר אין  רועי יועמ"ש: 
 ן חובה שהישיבה תועבר בשידור חי.   צורך בפרסום ויזואלי של הישיבה. כמו כן אי

 



 

 

 

 

 דורון:   – ישיבות ועדות המועצה 

 

 

 תשובה להצעה לסדר היום: 
 

 לצו המועצות המקומיות נקבע כדלקמן :  137בסעיף  מוטי: 
 

, רשאית כל ועדה להסדיר את עבודתה וישיבותיה כטוב  136עד  131"בשים לב לאמור בסעיפים 
 .בעיניה"

 
כפי שאמרתי גם בפעם   . לוועדותלפיכך הסמכות לקביעת סדר יומן של הועדות נתונה אך ורק  

הקודמת שבה הצעת אותה הצעה, שכל ראש  וועדה יחליט אם יזמין ומתי את חברי המועצה או  
   ת אותה וועדה. אחרים  לישיב 

 אני מבקש לידע את חברי המועצה על הנושאים שיידונו בישיבות הועדות.  דורון: 
אני מציעה שכל יו"ר ישלח את ההזמנה לכל חברי המליאה, אנו לא יכולים להצביע על כך מאחר   דנה: 

 והסמכויות הן רק של יו"ר הוועדה. 
 



 

 

 

 

נה  בש, תקשורת והסברה ציג את פעילות מחלקת הדוברותמישראל זרי דובר המועצה  .3
 שחלפה ובשנה הבאה. 

 

 עדכונים ושונות:  .4

לשר לשרותי דת בבקשה להתחיל בתהליך בחירת רב   שלחנו שלושה מכתבים  : מינוי רב לסביון מוטי: 
שלנו יבחן   היועמ"ש, אנחנו ממשיכים לפעול לקידום בחירת הרב . , נכון לעכשיו לא קרה דבר ליישוב 

 . נוספות לצורך קידום התהליך  רשויות  בשיתוף  את האפשרות להגיש עתירה

סביון הפכה להיות צהובה, אנחנו פונים לתושבים  נוסחת הרמזור בעקבות הקשחת  הקורונה:נגיף 
 בבקשה לבוא להיבדק במתחם בית התרבות ביום שישי הקרוב. 

בשיטה מהירה ומבוקרת  יילוט ארצי שבו יתבצעו בדיקות חוזרות פאני מטפל בצרוף בתי הספר שלנו ל
   ית  חולים תל השומר. ע"י ב 

 

 מוטי נועל את הישיבה. 

   

 

 

 

 

   




