
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 



המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
לסדר והצעות שאילתות .2

דורון גמילה, כמכון בבית שימוש שאילתה:

30.01.2022

גמילה כמכון בבית שימוש - שאילתה
1950תשי״א- המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 41 סעיף לפי שאילתה

שאילתה

 תואם (99 חלקה 6722 )גוש סביון 35 הגבעה ברחוב בבית השימוש האם
 והאם בנושא המועצה עמדת מה שלא, ובמידה הבנייה והיתר התב״ע את

בנושא! לפעול ומתכוננת בנידון פעלה

רקע

 חיים דרך לתחילת מהתמכרויות לגמילה האחוזה באלאנס וילה שומת במקום האינטרנט לפי
חדשה.
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 : 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 

 

 



המועצה ראש לשכת

מקומית מועצה
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לכבוד:
סביון מקומית מועצה

רב. שלום

סביון. - הזנקה נקודת הנדון:

/ .2018 בשנת הוקמח בסביון הזנקה נקודת

 ושיפור אמב׳ תגובת זמני צמצום היא ההזנקה נקודת של העיקרית מטרתה
בארץ(. ההזנקה נקודות לשאר )בדומה באזור המבצעי המענה

בלבד. (EM5) אטב׳ שירותי אלא מרפאה טיפולי אין ההזנקה בנקודות .3
 בפעילות והצוות רפואי סיוע לקבל לתחנה פצוע / חולה הגיע זאת בכל בא□ .4

אמבולנס. ולהזמין 101 מד״א למוקד לחייג עליו אהרת, מבצעית

לה״ט. לפנות ניתן נוספים לבירורים

בברכה,

 נגנ״ט חדד, אביחי
ירקון מרחב מנהל ומ״ט סגן

יה /
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דורון מצטיין, תושב לסדר: הצעה

מצטיין תושב - היום לסדר הצעה

 )א(, המקומיות המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היום לסדר הצעה
1950התשי"א־

 מצט״ן" "תושב לתואר מועמדים להציע לתושבים קורא בקול תפנה המועצה
ארזד(. פה )שהתקבלה 06.04.2011מ- המועצה לההלטת בהתאם סביון" ו"יקיר

מועצה
................ סגיוי ». ןשקמה ויו■
הי1 חסימה אזר *3JC5 דפתצי ־710

 04/11 מסי מועצה ישיבת פרוטוקול
2011 סרילבא 6 ביום שנערכה

D*OC:

r.r< z ים: פ

 וייכזברוד דורון בינמוביצ, תומר ק־ נזיר גליקממן, יוסי יליר, ־ ליסל מושילו
י עשהאל חייב רשמן, יחיאל ולטר, אחרונה פורח, עמיר

 וינברגר עמיחי עו״ד המועצה, מהנדכזח - קינן אביטל גזברית, - לחב אריאלה
׳ צח. נמרוד

■ולצר. תמר

.סביון מצס״ו׳יקיר מושב לבחירת ו!וזקנ קוו ־
:כלהלן התקנון את לתקן מבקש ו״סבחד יזיין

נך ינוסחו סביון" "יקיר ב 5 וסעיף מצט״ן" 'תושב ב 2 סעיף הבחירה סעיף •
 לא בישיבה הנונחים ומספר בישיבה הנוכחים מן שלישים משני ׳פול שלא ברוב גוזר עס .

המועצה. מחברי שלישים משני ־
כדלקמן: הפרקים בטני סעיף וזווסף ב

"תושב לתואר מועמדים להציע לו״שבים קורא בקול תפנה המועצה שנח כל גר־׳ילתינואר
בתהליך תשקלנה וחן בפברואר 15 עד הצעות למועצה להגיש יהיה ניתן סביון" •קיר 1 - -

" והנמקה המציע ש□ את לכלול צריכה היא תישקל שההצעה נד• התואר. הענקת על יטה
י פורח ענויר וייסברח־, דורון בינמובקי, תומר ומל, מיה גלירסמן, ייסי , ליפץ נז!ש-ק -

ע׳שהאל חיים לשמן, יחיאל ולסר,
אחז־ פה אושר :30*11

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

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

 

 

 

 

 


