
 

 

    

 2022 בפברואר  02מתאריך   22/20מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

 

פילץ  :משתתפים  דרור  ויסמן,  יעל  לנדאו,  פינס, בזום .  מוטי  דנה  הורביץ,    :  ויסברוד,רועי  זאב    דורון 
 .  , דפנה שפיגלמן ליכטנזון 

 . אורן גור : יםנעדר

,  , ליבי באראם גזברית אביטל קינן מהנדסתטל דיין מנכ"ל,   ניר ענבי רו"ח,   עו"ד, עופר שפיר   מוזמנים: 
 הדסה לרנר דוברת, יניב הדסי מבקר. 

 

 מוטי פותח את הישיבה 

 

 אישור פרוטוקולים  .1

  01 מתאריך  14/21ישיבת מועצה מן המניין מס' פרוטוקול  את אישור  אני מעלה להצבעה  מוטי: 
   : 2021 בדצמבר 

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

 דפנה )לא נכחה בישיבה(  נמנעת:

 .  פה אחדהחלטה: הפרוטוקול אושר 

 

  05מתאריך  01/22' מן המניין מסאני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  מוטי: 
 : 2022בינואר 

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

 דפנה )לא נכחה בישיבה(  נמנעת:

 .  פה אחדהחלטה: הפרוטוקול אושר 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 והצעות לסדר שאילתות .2

 שימוש בבית כמכון גמילה, דורון  שאילתה: 

 



 

 

 

 

 : 35תשובה לשאילתה בנושא הבית ברחוב הגבעה 

 ומטפלת בנושא מספר חודשים.   35  המועצה מתנגדת לשימוש המצוין בבית ברח' הגבעה 

 הקודמים שבהם שימש הבית לאירוח עצרנו את הפעילות. במקרים 

מאחר ולא    , הגשנו תביעה לבית המשפט באמצעות הוועדה המרחבית לתכנון ובניה להפסקת הפעילות
 . 15.2.22ב  הדיון בביהמ"ש יתקיים   .ניתן אישור לשימוש חורג 

משרדי   של  הפעלה  אישורי  המשפט  לבית  שיציגו  טוענים  ולדבריהם  המפעילים  והרווחה  הבריאות 
 אישורים אלה יאפשרו המשך השימוש כמגורים. 

 ₪ לתקופה.  58,000 הבנוי והגינה בארנונת עסקים, סה"כ  המועצה מחייבת את הנכס 

בכוונת המועצה להגיב לערר ולעמוד על המשך החיוב לפי    המפעילים הגישו ערר על סיווג הארנונה.
 סיווג עסקים. 

 

 , זאבא בישובשאילתה: תחנת מד" 

ע"ג שני שלטים גדולים, כי יש בישוב   בהכריזה מדוע מתמידה המועצה בפרסום כוזב לתושביה, 

  אין! תחנת מד"א?

 תשובה: 

בניגוד להנחה המובלעת בשאילתה דווקא קיימת נקודת מד"א ביישוב וזאת כעולה ממכתבו של א.  
 עצמו. חדד סגן ומ"מ מנהל מרחב ירקון, המצורף בזאת ומדבר בעד 

לאור זאת, לא היה מקום לשימוש בביטוי "פרסום כוזב" ששולב בשאילתה וראוי היה כי תחזור בך  
 מביטוי חריף זה.   

 

אנני מקבל את ההסבר, השילוט אינו נכון ומטעה לפי שאין במקום עזרה של מד"א. המסמך   זאב: 
אינון סותר את טענתי, אלא מסביר עניין אחר. הזנקה אקראית, לא מענה טיפולי. כשרות לתושב,  

 לדעתי, יש לציין מספר חירום. 

הם מעמידים את   בכל הארץ, בתחנות שיטת הפעולה של מד"א היא פיזור תחנות הזנקה  מוטי: 
האמבולנסים הממתינים לקריאות. כשמתקבלת קראת עזרה מוזנק האמבולנס מהתחנה הקרובה  

ביותר כדי לקצר את זמן ההגעה. בכל תחנות ההזנקה אין שרותי מרפאה, הרעיון המרכזי הוא לשפר  
 את מהירות המענה המבצעי. 

 מצ"ב אישור ממד"א על הקמת תחנת הזנקה בסביון. 
ר שיחסנו עם מד"א מצוינים, קיבלנו מהם תחנת בדיקות קורונה על בסיס יומי משעות  אוסיף ואומ 
באם  המרחב אף הציע לנו להקים בסביון תחנת מד"א גדולה יותר   ומנהלבערב    18:00הבוקר עד 

 נקצה את הקרקע לכך. 
    מספר טלפון למד"א לכל מקרה חירום. נוסיף שלט עם 



 

 

 

 

 ה חירום. נתלה שלט עם מספר טלפון למקרה 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 הצעה לסדר: תושב מצטיין, דורון  

 

 

לאורך כל השנים, בכל התקנונים שהיו, חולקו התארים "תושב מצטיין" ו"יקיר סביון" אחת   תשובה: 
שנה. על מנת לעשות סדר בדברים,   אלו פעםארים ת ת תזילות ללכמה שנים. אני חושב שזו תהיה 

הקודמים  והתיקונים לישיבת המועצה הבאה אני אביא הצעה לתקנון  שמתבססת על התקנונים  
 אחד מסודר וקבוע.  תקנון תכנס לונ

 

 



 

 

 

 

 עדכונים ושונות  .3

לאחר שחוקי העזר של ההיטלים יאושרו כדין, שיעורי ההיטלים לקרקע ייבחנו מחדש לאחר   עופר: 
 השינוי שחל בהגדרת שטח הקרקע.   

שנשלח לחתימת משרד הפנים ואושר ע"י המבקר   2020נכון להיום, עפ"י הדוח השנתי לשנת  מוטי: 
דוח נקבל לאחר  ₪. את ה  720,000עם עודף בסך רד הפנים, סיימנו את השנה  ש ממוהמעיין 

 החתימה הסופית. 
לא נמצאו לקויים", דוח  בדוח "שבוצע על ידי מבקר משרד הפנים נכתב:  כמו כן בדוח הביקורת  
 הביקורת נקי לחלוטין. 

 

   מוטי נועל את הישיבה.   

 

 

 

 

 


