
2021 ייונ ב 20מתאריך   12/60מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

, זאב  דורון וייסברוד רועי הורוביץ, ליאור טוביה,  יעל ויסמן,   דנה פינס, מוטי לנדאו, :משתתפים 
 . ליכטנזון 

. אורן גור   משתתפים בזום:

 . דפנה שפיגלמןנעדרים: 

בן   תמי  מהנדסת,קינן ליבי באראם גזברית, אביטל    מנכ"ל, טל דיין , יועמ"ש עופר שפיר   מוזמנים:
 הדסה לרנר דוברת. יניב הדסי מבקר, מנהלת מחלקת חינוך,  נביא

מוטי פותח את הישיבה 

אישור פרוטוקולים  .1

במאי  05 מתאריך  05/21אני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' מוטי: 
נמצא בהקלטת ישיבת  בנושא חוקי העזר  לתוספת שההסבר המפורט של היועמ"ש בכפוף  2021

 המועצה באתר. 

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

 דורון   נגד:

 החלטה: הפרוטוקול אושר ברוב קולות. 



 

 

 

 

 לתברי"ם  ות בקשבקרנות ו יתרה  .2

 

 

 

קוסמוס של   מרחב פדגוגי המקדם את הגן כמיקרו יצירת לטובת התב"ר הראשון הוא   :בן נביא  תמי
 החיים עצמם ואת הילדים כאזרחים פעילים בחברה. 

להקמת מרחב הכלה בביה"ס היסודי המעניק תחושת ביטחון ושייכות לבאי בית    הוא התב"ר השני
הספר, תלמידים, מורים והורים. מרחב המקדם את עידוד הקריאה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב,  

     ימון חלקי מהמדינה. צר מילים, הוראה ולמידה דיפרנציאלית. בשני התברי"ם אנו מקבלים מפיתוח או



 

 

 

 

 

 

 

 

 - החינוך חלקת אני מעלה להצבעה את אישור שתי הבקשות לתברי"ם של ממוטי: 

 התברי"ם אושרו פה אחד. שני  הצבעה: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 בגני יהודה   2ברחוב גן השקמים נחלה  .3

המתאר החלה בתחומה של גני יהודה, ניתן להקים בנחלה יחידת דיור שלישית,  על פי תוכנית  מוטי: 
 אלא שאקט זה כרוך בעריכתה ופרסומה של התוכנית. 

לאחרונה פנו בעלי הנחלה שבנדון למועצה ולוועדה המקומית במטרה לקדם תוכנית שכזו, שתאפשר  
,  הנחלה לשלושה מגרשים למגוריםהקמתה של יחידת דיור שלישית בנחלתם, הכוללת גם את חלוקת 

 . שבכוונתם למכור שתי יחידות מתוך השלוש 
  ,מ"ר  2000בעלי הנחלה להקצות שטח בן  וניאות שהתנהל בין בעלי הנחלה לבין המועצה   במו"מ

הממוקם   שימוש ציבורי כחנייה עבור באי בית התרבות בפאה המזרחית שבקצה הנחלה, לטובת  
 כנית החלוקה. והקצאה זו של השטח האמור תעוגן בת  .ללא תמורה כספית  בצמוד לנחלה

 . נחלהכנית הנ"ל בין המועצה לבעלי הומליאת המועצה מתבקשת בזאת לאשר את הת

 הצבעה: התוכנית אושרה פה אחד. 

 

     השלמת ועדות חובה חסרות  .4

 : ואנחנו צריכים להקים אותן  קיבלנו הערה ממשרד הפנים שחסרות אצלנו ועדות חובהמוטי: 
   

 נאחד אותה עם ועדת הנחות, דנה פינס היא היו"ר.   -  ועדה לקליטת עלייה 
, כשכל החברים, למעט חבר  3-ועדה זו צריכים להיות מס' חברים המתחלק ב ו ב  – ועדה חקלאית 

, צריכים להיות חברים בסקטור החקלאי. הסקטור החקלאי הבהיר שמבחינתו יו"ר  אחד   מועצה
שדורון ויסברוד יהיה נציג המועצה   מציע וועדה יהיה עמיר פורת והחבר הנוסף יהיה ירון זוהר. אני ה

 .  , דורון הביע את הסכמתובוועדה זו
וועדת החינוך, יו"ר היא יעל   ם אני מציע לאחד וועדה זו ע   -  לקידום מעמד הילד והאישה  וועדה 
 ויסמן.  

הוועדה להנצחת הנופלים,  אני מציע לאחד וועדה זו עם   – הטרור זכרם של נפגעי  ועדה להנצחת
 דנה פינס היא היו"ר.   
 אני מציע לאחד אותה עם הוועדה למלחמה בסמים ואלכוהול.   – ועדה למיגור אלימות 

 
 אני מעלה להצבעה את אישור הקמת וועדות אלו: 

 הצבעה: ההצעה להקמת וועדות אלו אושרה פה אחד.  

 

 

 

 



 

 

 

 : אישור חוקי עזר להיטלי פיתוח .5

בישיבתה הקודמת דנה המועצה ונתנה ברכתה להתקנתם של שלושה חוקי עזר מטילי  עו"ד שפיר: 
 היטלים בתחומי סלילת רחובות, תיעול ושצ"פ בתחומה. 

בעקבות ישיבה זו הונחו על שולחן המועצה ונשלחו לחברי המועצה שלושת חוקי העזר בליווי תחשיבי  
 תעריפי ההיטלים וכן אישורים להם מטעם חבר הבקרה של משרד הפנים. 

טרם הישיבה היום נשלחה אליי מידי חבר המועצה, עו"ד דורון ויסברוד, רשימת שאלות ביחס  
בנוגע    לתעריפי ההיטלים ואני השבתי עליה בסיוע מהנדסת המועצה ועורך התחשיב מר צבי קוסובר.

   בר ואם יהיו פערים מהותיים נדון בכך.לתחשיבים תעשה פנייה למר קוסו 

 אני מעלה להצבעה את אישור חוק העזר לסביון תיעול:  וטי: מ

 הצבעה: חוק העזר לסביון תיעול אושר פה אחד. 

   :חוק העזר לסביון שטחים ציבוריים פתוחים אישור אני מעלה להצבעה את  מוטי: 

 אושר פה אחד.   הצבעה: חוק העזר לסביון שצפי"ם

 : אני מעלה להצבעה את אישור חוק העזר לסביון סלילת רחובות  מוטי: 

 בות אושר פה אחד. והצבעה: חוק העזר לסביון סלילת רח

 

 מוטי נועל את הישיבה. 


