
 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 05/22 מתאריך  13 באפרי ל 2022

משתתפ ים:   מוטי לנדאו , דנה פינס, יעל ויסמן, דרור פילץ, רועי הורביץ, דפנה שפיגלמ ן, דורון  
ויסברוד.   

בזום: זאב ליכטנזון,  אורן גור . 

מוזמנים:  עופר שפיר  עו"ד, טל דיין מנכ"ל, אביטל קינן מהנדסת, ליבי באראם גזברית, יניב הדסי  

מבקר . 

מוטי פותח את הישיבה 

 אישור פרוטוקול   1.

מוטי : באם אין הערות אני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס'  

04/22 מתאריך 02 במרץ 2022:  

 הצבעה : הפרוטוקול אושר פה אחד .

 החלטה: פרוטוקול ישיבת המועצה מן  המניין מס' 04/22 אושר פה אחד .

 אישור מינוי מועמדי הסיעות למועצה הדתית  2.

מוטי : אנו מאשרים מחדש את מינוי הנציגים  של סיעות המועצה  למועצה הדתית  )נציגה של סיעה  

אחת השתנתה בעקבות מעבר לחו"ל( :  

נציג י סיעתנו  "סביון לתושביה"  המועמדים הם איריס טרכטנגוט, ז'נט פחימה וחיים מל אך. 

נציגת  סיעת  "בעד סביון" הגב' גליה כפיר גוטפריד.  

נציג  ס יעת "סביון שלנו" מר אפרים יליזרוב .   

מוטי : בעקבות מכתב ששלח חבר מועצה לשר לשירותי דת, מבלי לידע את חברי המועצה,  שבו  
נטען כי אנחנו מפברקים נתונים, החליט השר למנות נציג בעל סמכות . 

דורון : אני שלחתי את המכתב לשר .



 ללא דת לשירתי לשר ויסבורד דורון המועצה חבר ששלח המכתב את בפניכם מציג אני מוטי:
 במקומה מינה והשר הדתית המועצה מונתה לא זה מכתב שבעקבות היא הדבר משמעות ידיעתנו.

 אישור את להצבעה מעלה אני בהמשך. עצמו את שיציג יליזרוב, אפי מר את - סמכות" בעל "נציג
: הדתית למועצה המועמדים חמשת

אורן דפנה, רועי, דרור, יעל, דנה, מוטי, בעד:

זאב רון, דו נגד:

החלטה: חמשת המועמדים למועצה הדתית אושרו ברוב קולות.

תברי״םל בקשות 3.

בקרנות- היתרה את מציג מוטי

04,04,2022 ל נכין בקרנית יתרה

יתרה רשומה בכרטיס  הקרן
יתרה רשימה בקרן בית על מין

יתרת רשימה בקרן צ נרת
קרנית סה״ב

6,861,966.30

560,290.50

46,474.30

31־7,468

 2022 שנת הנדסה( ) השוטף לתקציב העברה
2022 העברה לכיסוי הלוואה

23.03.2022 ב התקבל ורעדה הפקדות
סה״ב

־4,293,000
4,000־8-

1,700,000

3,467,000-

לאישור תבריס
ספורט אול□ שיפוץ תב׳יר

אשפה תב׳ירפחי

אישיר לאתר פנוייה יתרה

890,000
30,888

3,080,843
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המועצה ראש לשכת

מקומית מועצה

סביון
₪ 890,000 בסך הכדוריד אולם שיפוץ עבור לתב"ר בקשה אביטל:

Vהנדסה מחלקת

סביון

13.3.2022

לתב״ר

שי9חי אולם בדוו־ יד

 ידי על תמיכה בקשת אושרה האולם, לשיפוץ קורא לקול לפניה בהמשך

והספורט. התרבות המדע משרד

₪ 1,227,131 של סך על עומד המאושר התקציב

- 490,852 40%₪ - התמיכה סכום

₪ 736,278 - 60% - המועצה על החל הסכום

 מערכת שיפוץ עבור ₪ 340,000 כה עד המועצה הוציאה הנ״ל הסכום מתוך

באולם. אויר מיזוג

להלן: כמפורט הדרוש התב״ר זאת לאור

המועצה מקרנות - ₪ 396,278

והספורט. התרבות המדע משרד חשבון על - ₪ 490.852

₪ 887,130 :סה"כ

₪ 890.000 מבוקש תבי׳ר

התמיכה. בקשת אישור מצייב

קינן אביטל רשמה:

 03-7370918 טל ,5651304 סביון .8 השקמה רמב

הנדסה מחלקת ן 03-5349320 סקס
tamigt@sovyon.muni.il | www.savyonjT1uni.il
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והספורס התרבות התדע. משרד

יכביד

שם הגוף: גז. גז.  סביון
מספר הגיף: 074 20000

כחובת: השקמה 8
מיד: סביון

28.12.2021
תשפב במכת כד

1001414903 הבקשר: מכפי

רב, שליש

תמיכה בקשת אישור הנדון:

 10000211003 הבלטה: נדונה בה הועד• מספר
תמיכות ועדת רוגודח: סוג

תאי־1 התכנסות ה ו שדה:  28.11.2021
מספר התקנת: 19-43-04-04 

תיאור התקנת: מזורות׳ שוטף
תאריך חוק.® התחייבות: 30.06.2023

 2021 בטנת לתמיכה בקשתכם את אישרה התמיכה ווכדת כי רהודיטכם הננו
כדוריד. אולם שיפו? בפרויקט

טזד 490,852.00 של מך על עומד התמיכה סכום

1. הסברה התמיכה מותנית בעמידה בהוראות רתכ״ס, בהנחיות החשב 
הכללי, בהנחיות ובהוראות המשרד כ9• שיהיו סימן לזמן ובעמידה 
בהוראות הנוהל להגשה בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן 
במקרה טל אישור תמיכה למוסד ציבור לפי מטיף 3א' דחוק יסודות 

התקציב.
לטיל. האמורות ולהנחיות להוראות בהתאם תהיה המשרד תמיכת .2

ועדת יזחמיכיזז תנושיז״ז עאש״ת חייכה דס:ח ;202 בגין בידוע סיסד עד מתיויב 
צ״ה. 67,194,343 טי יולד בזכום ידזי״ז־ יז״ורס

 טיית 58,241.152 י- ד״ד עבור בקעות 117 בין דחולקים ס"י 11,953,211 כאעי
חקרקעין. עבוד ביטוי 126 בי; וזווויויייס

 מנית )מי"; הסר בתנא ינקסות רביע• ננוי-ת ■ונשיקה יאעי מאישיה החריכה
.בייקר(

כיי•
 עיפי׳ו עבור ע״ת 490.852 עי בסכום תמיכה ראשית הועדה
101,106 ויייווז 6690 ענייו, 1 ר-ועל )וזיע בנתינתו כדוריד אידס

 מיקוד ירושלים, 49100 ת.ד. ג', בנין המזרחית, הדמשקה קריה
9149002

 02-5411152 כל•: h!tp://www.most.sov.il אתי ימשרד באינטרננו:
02-5810629 פקס':
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מקומית מועצה

סביון

המועצה ראש לשכת

והספורס התרבות וומדע, משרד

:1טלחל 0 — ל® בההאם
נאולש( ומלהזז״ח רלדטה ׳דד-י !טיפין ז*0•• 119,340

!,’•n 261,144
ריל־ף 110,368

□■זי 1,227,131 דיא: ד־־יזוח הכל־מ כאשי

5040 5י" ,3986 3י״ - 1

 ח־קוד ירושלים, 49100 ת.ד. גי, בניי המזרזזיוז, הממשלה קרית
9149002

 02-5411152 טלי: htto://www.most.gov.il באינטרננר: רממרד אהד
02-5810629 :פ?ןסי
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הישיבה לפני היתרות את לראות ביקשתי דורון:
 אחד במספר מדובר המשפטי, היעוץ עפ"י זה הישיבה לפני היתרות את להראות חובה אין מוטי:
 מוזמן אתה מקרה ובכל התברי"ם. לאישור הרלוונטי היחיד הנתון והוא היתרה את המייצג בלבד

לך. הרלוונטיים הכרטיסים את לראות חשבונות להנהלת
 יום- מספיק התברי"ם. את מראש להציג שמתחייב כמו היתרות את להראות שצריך חושב אני דורון:
הכוללת. התמונה את לראות רוצה אני הישיבה. לפני יומיים
הכדוריד. אולם שיפוץ עבור ₪ 890,000 בסך התב"ר אישור את להצבעה מעלה אני מוטי:
אורן דפנה, רועי, דרור, יעל, דנה, מוטי, בעד:
זאב דורון, נגד:

קולות. ברוב אושר הכדוריד אולם לשיפוץ התב"ר החלטה:
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 מוטי : אני מעלה להצבעה את הבק שה לאישור התב"ר  עבור פחי האשפ ה. 

 בעד : מוטי, דנה, יעל, דרור, רועי, דפנה, אור ן

 נגד:  דורון, ז אב

החלטה: התב"ר  לחידוש פחי אשפה בסך 35,000 ₪ אושר ברוב קולות . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



המועצה ראש לשכת

מקומית מועצה

סביון

2022 אישור תמיכות לשנת .4

15 במרץ 2022

פר0י3ל

ת5דת .המיט־ו! -

הטועצה כטשרוי ,15.03.2021 ביום שנערכה

נכת" :
- מנהלת נמל רווחה ויו״ר הועדה עידית ררזמנווי ג

- מנב״ל הטועצד טל וי ין
- גזברית המועצה לאני בא ר אם

- יועץ סשפםי למועצת עו״ד רועי ג נוט
- מרכזת הבקשות לתמיכה אילנית קטן

בעיתונות תמיכות הגשת בדבר מודעה פורסמה 2022 ינואר חודש במהלך .1
ושחמכו. הספורט עמותת צופי□, נוע□, בית :בקשה הגישו עמותות ארבעה .2
ש״ח באלפי תמיכות ועדת המלצות להלן־ .3

זת״ל נועם בית י□5ןצ ש׳זזסט ספורט
8M 4.5 475.5 50 270  בקשות

העמותות
770 43 475.5 20 270 2022 שנת
30 30 לצופים תוספת

800 חסינות סד״כ

 האזורית הצופים הנהגת הקמת בגין לצופים ₪ 30.000 של תוספת
 לקריטריונים. נבהתא□ סביון ממ.מ. משתתפים מספר לפי נבדקה לשחמט התמיכה

 הספורט ממ׳נהל תמיכה שתתקבל ככל לאושו. צבועה הספורט עמותת של מהתמיכה חלק
למציינג מחויבת והמועצה

המיעצה. שד וקריטריונים לגודל בהתאם נבדקו תמיכות בקשות גזברית:

השוויון. עקרין על השמירה לעניי! !־•!ליבות כל להוראות בהתאם היט התמיכות משפטי: יועץ
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מוטי : השנה אנחנו מבקשים לאשר תמיכות בסך 800,000 ₪ לפי הקריטריונים של הזכאים לכך.  
אנחנו מחלקים את התמיכות בין הספורט, שחמט, צופים ובית נועם ) תמיכה לתושב שמצא במוסד  

לאנשים עם מוגבלויות(.  
התמיכה בספורט מתחלקת לשתי עמותות: עמותת התעמלות אומנותית וכדוריד ועמותת כדורסל  

וג'יאוג'יצו . 
שחמט: זו פעם ראשונה שאנו נותנים תמיכה לשחמט מכיו ון  שזהו מועדון מצוין ואנו רוצים לעודד  

פעילות זו . 
צופים: הוספנו  ₪ 30,000 כרזרבה במידה ותתגבש הנהגת חדשה לצופים ונצטרך תקציב לכך.   

אני מעלה להצבעה את הבקשה לאישור התמיכות לשנת  2022:  

 החלטה: הבקשה לתמיכות לשנת 2022  אושרה פה אחד.   

 

 

 אישור הסכם מול ויצו  .5

   מוטי: אני מעלה להצבעה את ההסכם מול ויצו שנשלח אליכם למייל   לאחר  שנעשו בו תיקו נים:

דורון: יש להסיר את הסעיף המציין מונה חשמל נפרד.  

מוטי : אני מעלה להצבעה את אישור ההסכם בכפוף למחיקת הסעיף של  התקנת מונה חשמל נפרד.  

 החלטה: ההסכם מול ויצו אושר פה אחד. 

 

 

 

 

 

 המלצות ועדת הנדסה   .6

מוטי: כינסנו את ועדת הנדסה ואדריכלות והעלנו מס' נושאים . 
מצ"ב פרוטוקול הישיבה המציג את המלצות הועדה שבהמשך לאישור המליאה נעביר המלצות אלו  

לוועדה המקומית לתכנון ובנייה: 

 

 

 

 



המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

׳»<
דסר«1ה מחלקת

סביון
ן

5 אפריל 2022

ואדריכלות הנדסה בישיבת שאושרו החלטות
23.3.22 מיום

:שנדונו

מ״ר 2,400כ־ של בגודל פינת■ במגרש ■ח"ד תוספת

הבאים: בתנאים למגרש בלבד אחת יח״ד לתוספת OJ1. נאשר :החלטי■

רוחב. מ' 50 לפחות תהיה מגרש שחזית או שונים מרחובות כניסה .1

מ"ר ללא תוספת זכויות ל'XXH 9 בתוקף. 2,400 מינימלי מגרש .2

מקומית. ועדה בסמכות הינה התוכנית .3

המועצה. לאישור תעבור הועדה המלצת .4

:תושבים ע"■ ביצוע - מדרגות ריצוף סוג׳

:החלטה

 בהתאם תהיה האבן הנחת ,10X20 אפורה באבן יהיה התיקון אספלט, מדרכת שיש ברחובות .1

המועצה. עם ובתאום הריצוף למיקום

הציבורי. בשטח לעבודות המועצה ואישור תאום - בניה להיתר תנאי .2

מהנדסת אישור דורשות הציבור׳ בשטח עבודות מקרה בכל ביצוע. לפני המועצה אישור - הדגש

המועצה.

וגג"■(: הותיקה )בסביון נסוגה קדמית גדר

״מ0 120 אטומה גדר גובה - הקיים המצב את להשאיר :החלטה

״מ0 60 שקופה גדר גובה

ם״מ 180 סה"כגובה
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המלצת  החלטה: המועצה מחליטה להמליץ בפני הוועדה המקומית על התוכנית תוספת יח"ד וזאת  
בהתבסס על אמות המידה הבאות : 

כניסה מרחובות שונים או  שחזית מגרש תהיה לפחות 50  מ' ר וחב 
מגרש מינימלי 2,400 מ"ר ללא תוספת זכויות ע"פ ת.ב.ע בתו קף 

התוכנית הינה בסמכות הועדה המקומית . 

הצבעה:  ההחלטה אושרה פה אחד . 

המלצת החלטה:  סוגי ריצוף  מדרכות  וביצוע ע"י התושבים. ברחובות שיש מדרכת אספלט, התיקון  
יהיה באבן אפורה 10*20, הנחת האבן תהיה בהתאם למיקום הריצוף ובתאום עם המועצה. תנאי  

להיתר בניה-  תאום ואישור המועצה לעבודות בשטח ציבורי בדגש על אישור המועצה לפני ביצוע.    

הצבעה: ההחלטה  אושרה פה אחד.   

המלצת  החלטה:  להשאיר את המצב הקיים בנושא גדר קדמית נסוגה בסביון הוותיקה  וגני יהודה  
אושרה פה אחד .   

   הצבעה: ההחלטה אושרה פה אחד. 

 

 

 ועדת ביקורת  .7

 דורון : אני מבקש להוסיף את חבר המועצה זאב ליכטנזון כחבר בוועדת ביק ורת מאחר ואנו רק שני  

 חברים בוועדה. 

 מוטי : אני מעלה להצבעה את הבקשה של דורון .

 החלטה: הבקשה להוסיף את חבר המועצה זאב  ליכטנזון כחבר בוועדת ביקורת אושרה פה אחד .

 

 

 

 

 

 

 

 



לסדר- הצעה .8

 עמותת עם ההתקשרות את להפסיק ילזרוב אפי מר הזמני הדתית המועצה יו"ר החלטת בחינת
שפיגלמן דפנה השחר", "איילת

10.4.2022]

סביון" "בעד סיעת ראש שפיגלמן, דפנה ההצעה: מגישת

 הדתית המועצה יו״ר החלטת בחינת - היום לסדר הצעה
 עמותת עם ההתקשרות את להפסיק ■לזרוב אפי מר הזמני

השחר" "איילת
1950תשי"א- המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היום לסדר הצעה

 סביון, הדתית המועצה של זמני יו״ר לתפקיד יארוב מר של מינויו בעקבות
 עם סביון של ההתקשרות את החודש בסוף לסיים החלטתו לכך ובהמשך
 ודיון היכרות לישיבת יארוב מר את להזמין אבקש השחר איילת עמותת

בהחלטתו

ההצעה נימוקי

 משמעה וארוך, חוק׳ במכרז זכתה אשר השחר איילת עמותת עם ההתקשרות הפסקת .1

 ממבנג נחמיה הרב של עבודתו הפסקת ישיר ובאופן מהעמותה, דת שירות׳ קבלת הפסקת

האחרונות. השנים במהלך לישוב, הליל השירותים את מספק אשר

 אשר המועצה וחבר■ המועצה ראש הכנסת, בת■ באי על מקובל שיהיה לו ראו■ חדש, מכרז .2

 גם נדרשים וככאלה, סביון תושב■ של השונים האינטרסים את לייצג דמוקרט■ באופן נבחרו

הישוב. תושב• מקבלים אותם הדת שירות׳ וחתני הדת שירות׳ לעניין

 הינם במכרז, הזונה על והחלטה למכרז שייגשו המועמדים בחינת מכרז, הכנת ועוד, זאת .3

 ההתקשרות את לסיים •היה נכון לא כן ועל חודשים מספר לקחת שיכול ומורכב ארוך תהליך

 בתחום ראוי מענה ללא הישוב השארת שתוצאתו מהלך שבועות, שלושה תוך הנוכחית

הכנסת. ובית הדת שירות•

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

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



 

 

 

 

מוטי : אפי יליזרוב שמונה ע"י השר לשרותי דת כממונה בעל סמכות הכרע ה,  יציג את עצמו ויענה על  
שאלות חברי המליאה . 

אפי: אחרי מגוריי בלונדון חזרתי לארץ ואני מתגורר בסביון מזה ארבע שנים. הורי אשתי והוריי גם  
מתגוררים בישוב.  בבדיקה שערכתי עם דן פנחס מצאנו שיש למועצה הדתית התקשרויות עם מספר  

עמותות עבור פעילויות זהות כלומר יש כפילויות בתשלומים. הוצאנו מכתב שמפסיק את פעילות  
עמותת  "איילת השחר" ) בהסכם מולה צריך להודיע חודש מראש  על הפסקת ההתקשרות( מאחר  

וסכום התשלום לרב הוא גבוה מאוד.כלומר הפס קת פעילותו של הרב נחמיה רוטנברג. בשיחתי עם  
מוטי הוא ביקש  שנמשיך את ההתקשרות עם עמותה זו עד שיבחר רב במכרז מסודר .   לגבי שאר  

העמותות אין חובת הודעה מראש ולכן נוכל להפסיק את ההתקשרות עימן במיידי לכשנחליט . 
אני הגעת י לכאן כדי לפעול עפ"י החוק.  ביקשתי לעבוד בהתנדבות אך נאמר לי שהדבר אינו אפשרי  

לכן פתחתי חשבון בנק ואת השכר שאני מקבל אני תורם . 
החזון שלי הוא לקרב את האוכלוסייה החילונית  לדת ולמסורת.  אני רוצה להעביר את פעילויות בית  
הכנסת לבית התרבות ולספרייה על מנת להנגיש את הדת והמסורת לתושבי סביון שאינם פוקדים  

את בית הכנסת.   

מוטי : אני מציע להקים ועדת רשות שחבריה יהיו חברי מועצה, נציגי הציבור ונציגי בתי הכנסת.  
הועדה תוכל לקבל החלטות מאוזנות בכל מה שקשור לכספים ולפעילות של המועצה הדתית.  אני  

הבטחתי לאפי שאנו נהיה פרטנרים שלו ובלבד שישמור על שני  עקרו נות: עבודה רק על פי חוק  
ביישוב.  ה האוכלוסייושמירת שקט ושלום בית בתוך  

 

 מוטי נועל את הישיבה. 

 

 

    

 

 

 

 


