
 

 

    

 2021 בדצמבר  01מתאריך     21/41מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

 

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

   אורן גורדפנה שפיגלמן,  : יםנעדר

 , ליבי באראם גזברית. אביטל קינן מהנדסתטל דיין מנכ"ל, רועי גנוט עו"ד,   מוזמנים:

 מוטי פותח את הישיבה 

 

 אישור פרוטוקולים  .1

  03 מתאריך  13/21אני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  מוטי: 
 : 2021בנובמבר 

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

 . פה אחד הפרוטוקול אושר  החלטה: 

 

 : הצעות לסדר .2

 

 דורון ביקורת,  : הצעה לסדר היום
   

 

 

 



 

 

 

הביקורת לא דנה בדוחות הביקורת של   תשוועד עיקרי עלה ממצא 2019בדוח מבקר משה"פ לשנת    :דורון

 . ממצא זה נשאר ללא תגובת המועצה.2018-2019מבקר הפנים לשנים 

 במועצה. סיעותגם עובדה שאין  בדוח צוינה

 .עובדות אלו בדוח מבקר משה"פ אינן נכונות, ולא קיבלו התייחסות על ידי המועצה ולא תוקנו

 ולא ניתן היה לדון בו. 2018מבקר הפנים לא הגיש דו"ח לשנת  

 טיוטת הממצא לא הוצגה למבוקרים לתגובה. 

 .  ההצעה שמבוקרים יקבלו את הממצאים לתגובה ולתקן טעויות בדוח אם יש.

 וגם נערך דיון במליאה.  2019ועדת הביקורת דנה בדוח מבקר הפנים לשנת  

 דורון העלה מצגת בנושא בפני המליאה. 

והוועדה לתיקון ליקויים התכנסה שלוש פעמים וטיפלה בכל    מבקר המועצה הכין דוח ביקורת מוטי: 
 ו. . כל הפרוטוקולים פורסמםהליקויים, על אף היותם מינוריי

 

 אחידות ריצוף מדרכות, דורון :  הצעה לסדר 

  

 

 

נושא אחידות ריצוף המדרכות רגיש ובעייתי מכיוון שעומדות לצאת הנחיות חדשות בנושא  : אביטל
ולכן אנו לא יכולים   החדשות  נכון להיום איננו יודעים מה תהיינה ההנחיות . נגישות מדרכות וכבישים

ומליאת המועצה    נכין הצעה שתעבור את ועדת הנדסה. ריצוף אחיד במדרכות לקבוע סטנדרט
 בהמשך. 

 

 



 

 

 בקשות להגדלת תברי"ם  .3

 

 סוקר את היתרה בקרנות מוטי: 

 

 

 הבקשות לתברי"ם לא הומצאו לחברי המועצה קודם לישיבה.  דורון: 
 הועברה בזמן והפירוט הוצג בישיבת המועצה.  הבקשה לתברי"ם  מוטי: 
 למה זה לא נשלח מראש? דורון: 
 טעות  מוטי: 
 טעות, ביקשתי אתמול לקבל  דורון: 
 מאתמול להיום זה כבר לא משנה.  מוטי: 
 בטח שזה משנה, עכשיו בשידור חי לראות את זה?  דורון: 

 

 

 



 

 

 מים וביוב   732מס' בקשה להגדלת תב"ר 

 

 עבודות שאנחנו רוצים לבצע: יש מספר  אביטל: 
 בבית הספר ובבית התרבות אנחנו צריכים להחליף קו ביוב ישן שיש בו תקלות חוזרות ונשנות. *
          גופי המים ברחובות השחר, התומר והזמיר, גורמים לנזילות רבות ולכן נצטרך לעשות סגירת מים *
 רחבת. נ
 וי מים. וברחוב מגל )אזור גן דידי( צריך להחליף ק *

 : ₪    100,000בסך  732לאישור הגדלת תב"ר מס'  הצבעה אני מעלה ל מוטי: 
 ר ומוטי, דנה, יעל, רועי, דר בעד: 
 דורון   נגד:

 זאב  נמנע:

 ₪ אושרה ברוב קולות.  100,000בסך   732הגדלת תב"ר ל  הבקשה החלטה: 



 

 

 שנתי   -כבישים ומדרכות   741בקשה להגדלת תב"ר מס' 

 

 

 

 

לבצע ניקוי  ,  לפרק  של מדרכות שצריך יש מספר קטעים  ברחובות הנוף, הגבעה והתיכון אביטל: 
 מחדש . אותן ולהתקין    שורשים

 ₪ :  100,000בסך  741הצבעה לאישור הגדלת תב"ר מס'  מוטי: 

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

   ה ברוב קולות. אושר 100,000בסך   741הגדלת תב"ר הבקשה ל החלטה: 

 



 

 

 ושטחים ציבוריים   בטיחות מוסדות 074בקשה להגדלת תב"ר מס' 

      

 

המתנחלים( יש גדר רעועה ומסוכנת. אנחנו צריכים להתקין גדר  בגן יקינתון וצבעוני )רחוב אביטל: 
 חדשה. 

 אנו מחדשים את ציוד האש וגילוי אש בחלק מהמוסדות הציבוריים ביישוב. 
 כבר.  ים חלק מהמתקנים שאינם תקניאת המשטח ו  צריך לחד את  בגן שלווה 

 . ₪   100,00בסך   לבטיחות מוסדות ושטחים ציבוריים 740 הצבעה לאישור הגדלת תב"ר מוטי: 
 מוטי, דנה, יעל, דרור, רועי, דורון, זאב  בעד: 

 ד. ח₪ אושרה פה א   100,000בסך    740הבקשה להגדלת תב"ר  החלטה: 



 

 

 חשמל  677בקשה להגדלת תב"ר מס' 

  

 

 שנרצה לעשות:   חשמל יש מספר עבודות אביטל: 
 מזייפות ולא תקינות. להחליף שתי מרכזיות תאורה *
 ( יקינתוןהמחזור החדש )מול גן צבעוני  ן להקים מצלמות למתק*
 חדש לבית הספר ולאולמות הספורט להקים קו תקשורת*
  להחליף תאורה ברחבת בית התרבות לתאורת לד )חלק מהתאורה הוחלפה, אנו רוצים להשלים את*

 כדי שתהיה תאורה אחידה(.  ההחלפה



 

 

   100,000חשמל בסך  767גדלת תב"ר הצבעה לאישור ה מוטי: 
 מוטי, דנה, יעל, דרור, רועי  בעד: 
 זאב  נגד:

 דורון  נמנע:

 ₪ אושרה ברוב קולות.  100,000בסך   767הבקשה להגדלת תב"ר  החלטה: 

 עדכונים ושונות  .4

  70תושבת סביון, לכבוד  - אני רוצה להקרין בפניכם שיר שכתבה והלחינה עבורנו תלמה אליגון  מוטי: 
 . לסביון שנה להקמת היישוב. אנחנו נמצאים כבר שנה בתהליך עם תלמה לכתיבת שיר 

י  לִּ  ַסְביֹון שֶׁ

 גֹון רֹוזיָ לְ ִמִלים ְוַלַחן: ַתְלָמה אַ 

 

  ִמַקְצֵוי ָהעֹוָלםֵהם ִהִגיעּו ְלָכאן 

 ְלָהִקים ַבִית ַחם  ְצִעיִרים ְוחֹוְלִמים

 ְלָהִקים ֶאת ַסְביֹון ְוַגֵני ְיהּוָדה 

 . ּוְבמֹו ְיֵדיֶהם ִלְברֹא ֶאת ֲעִתיָדם

 

   ּוִבְשַלל ֶשל ָשפֹות ִעְבִרית, בְ ִדְברּו  ֵהם

 ַעל ַאְדַמת ָהָאבֹות ִהְגִשימּו ֲחלֹוםוְ 

  ְלַטֵפַח דֹורֹות  –ם ְיָלִדיְלַגֵדל  

 . ד ְלָבבֹות חֵ ְלַהְפִריַח ְשָמָמה, ְלאַ 

 

 :ִפְזמֹון

 ַסְביֹון ֶשִלי ְכמֹו ִאי 

 ְפִניָנה ֶשל ֶשֶקט ְוַשְלָוה

 ֵאֶליָה ַמִגיִעים 

 ְוַהָיֹרק עֹוֵטף ְבַאֲהָבה

 

 ַסְביֹון ֶשִלי ָתִמיד 

  פֹוַרַחת ְכמֹו ַהַסְביֹוִנים 

 ִבְשַלל ְצָבִעים  ֵעִצים

  ם ַעל ְרחֹובֹות ָנִאים ים ִצלָ ִש פֹוְר 



 

 

 . י ָפִניםַוֲאָנֶשיָה ְמִאירֵ 

 

 ְוַעְכָשו ְכֶשָגִרים ֹפה ְכָבר ַכָמה דֹורֹות 

  עֹודְכמֹו ַסְביֹון ַהְמַפֵזר ֶאת ְזָרָעיו עֹוד ָו

 ּוְלָכל ַהדֹורֹות ֵיש ָמקֹום ְוֶחְבָרה 

 . טֹוב ְוַגם ָבַרעדֹוֲאִגים ְלֻכָלם ַגם בַ 

 

 ב יֹוֵרד ִנְשָמעֹות ִצפֹוִרים רֶ ּוְכֶשעֶ 

 ְחרּוִרים ֶהְמָיָתן ֶשל יֹוִנים ְוִשיַרת שַ 

 ֵכן, ַסְביֹון ִהיא ֵביִתי 

 ָכל ִפָנה ְוָכל ִאיש 

 ִכי ַסְביֹון ְקִהָלה 

 ְוָנִעים ָכְך ְלַהְרִגיש 

 

 :ִפְזמֹון

 ַסְביֹון ֶשִלי ְכמֹו ִאי 

 ְפִניָנה ֶשל ֶשֶקט ְוַשְלָוה

 ֵאֶליָה ַמִגיִעים 

 . ְוַהָיֹרק עֹוֵטף ְבַאֲהָבה

 

 ַסְביֹון ֶשִלי ָתִמיד 

  פֹוַרַחת ְכמֹו ַהַסְביֹוִנים 

 ֵעִצים ִבְשַלל ְצָבִעים 

 ם ַעל ְרחֹובֹות ָנִאים ים ִצלָ ִש פֹוְר 

 י ָפִנים ָה ְמִאירֵ ַוֲאָנֶשי

 . ַסְביֹון ֶשִלי, ַסְביֹון ֶשִלי ָתִמיד

 מוטי נועל את הישיבה. 


