
 

 

    

 2021 י ליוב 70מתאריך   12/80מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

 

,  , זאב ליכטנזוןדורון ויסברודרועי הורוביץ,   בזום:. ליאור טוביה יעל ויסמן,  מוטי לנדאו, :משתתפים 
 דפנה שפיגלמן, אורן גור. 

 . דנה פינס נעדרים: 

ליבי באראם גזברית, הדסה לרנר  יועמ"ש,   עופר שפיר דרור פילץ חבר מועצה נכנס,    מוזמנים:
 דוברת. 

 

 מוטי פותח את הישיבה 

 

 אישור פרוטוקולים  .1

  יוני ב  02 מתאריך  06/21אני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' מוטי: 
2021 . 

 הצבעה: הפרוטוקול אושר פה אחד. 

  28מתאריך   07/21אני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  מוטי: 
 : 2021ביוני 

 מוטי, יעל, ליאור, רועי, זאב, דורון  בעד: 

 דפנה, אורן )לא נכחו בישיבה(  נמנעים:

 החלטה: הפרוטוקול אושר ברוב קולות.  

 

 ליאור טוביה  מועצההפרישת חבר  .2

במשרד החינוך. דרור פילץ    בכיר תפקיד ל  שמונהלאחר   ליאור טוביה פורש חבר המועצה  מוטי: 
כחבר מועצה ויחליף אותו בוועדות שליאור היה חבר בהן: ועדת מכרזים, ועדת   יתמנה במקומו

אני מודה   ועדה למיגור אלימות ומלחמה בנגע הסמים, והועדה לתרבות אירועים וקהילה.הביטחון, 
 ומאחל לדרור בהצלחה. לליאור על תרומתו ליישוב  

, חבר מליאת המועצה המקומית סביון,  055667505אני הח"מ דרור פילץ, מס' ת"ז   דרור פילץ:
 מועצה.  במתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי 

 , מודים לו ומאחלים לו בהצלחה. ליאור טוביהחבר המועצה היוצא  חברי המועצה נפרדים מ 

 היה חבר.  ליאורשאני מעלה להצבעה את אישור חברותו של דרור בוועדות   מוטי: 

 



 

 

 

ועדת מכרזים, ועדת ביטחון, הועדה למיגור אלימות ומלחמה   : חברותו של דרור בוועדות הצבעה: 
   אושרה פה אחד.בנגע הסמים והועדה לתרבות אירועים וקהילה, 

 

 

 

 עדכונים  – מערכת החינוך  .3

בקרב הנוער ביישוב: אלימות ברשת, שימוש   שקרו לאחרונה אירועים חמורים בעקבות מס' יעל: 
 בסמים ואלכוהול וכו' החלטנו לעשות עבודה בנושא בכמה חזיתות במקביל: 
 בבתי הספר הייתה הצגה והרצאה בנושא ומתקיימים דיאלוגים עם הילדים.  

נוער   י את הילדים, נפגש עם רכז  שכבר נכנס לבית הספר, הכירמנהל יחידת נוער, אלי ביטון,  גייסנו 
 בבקעת אונו ומגבש תוכנית עבודה. 

 ,  אנחנו משתפים את השכב"ג של הצופים לעבוד מול הילדים הצעירים יותר 
, מבקשים את שיתוף הפעולה  , מציפים את הבעיות ימים מפגשים עם ההורים יבמקביל אנחנו מק ו

 ונותנים להם כלים להתמודד.  שלהם  
 



 

 

      

 שוקי פרידמן  – רבות מנהל בית הת .4

, ומאחל לו בהצלחה  מנהל בית התרבות החדש שהחליף את אבישי יער  – מוטי מציג את שוקי פרידמן 
 . בתפקיד

גדלתי וגרתי בסביון הרבה שנים, בית הוריי עדיין פה ביישוב, יש לי זיקה גדולה לסביון. אני   שוקי: 
סרטים, עבדתי בסינמטק, יזמתי פסטיבלי קולנוע  שנים מפיק  25בוגר אוניברסיטת ת"א, איש קולנוע, 

 וכנסים. אני מכיר את כל הצינורות והפונקציות מהם ניתן לקבל תמיכות. 
  מענה לכלל התושבים: הבוגרים ובני הנוער. ן הכוונה שלי היא שהמקום יהיה עצמאי כלכלית, ויית

ות תיאטרון סולידיות. המוצר  מוזיקה: ג'אז, זאפה ומוזיקה קלאסית. יעלו גם הצג  במקום תהיה הרבה
בשיתוף פעולה עם צוותא. אנחנו רוצים לתת    Savyon Un Plugהראשון שיעלה הוא מופע אקוסטי 

 לתושבים להנות מהמבנה האינטימי של בית התרבות. 
 עם אלי ביטון, מנהל יחידת הנוער.  כמו כן התחלתי בשיתוף 

ביולי   16בתאריך   ר לאוויציבלין". הקמפיין יעלה אנחנו עושים מיתוג מחדש עם משרד הפרסום "
קוקטייל אירועים לקיץ הזה שיהווה דוגמא למגוון האירועים   - . הרעיון הוא "חגיגת קיץ" 2021

 שיתקיימו לאורך כל השנה.  

 חברי המליאה מאחלים לשוקי בהצלחה בתפקידו החדש. 

 

 

 גוש דן   םהווטרינריי םהתקשרות עם איגוד השירותי  .5

או להצטרף לאיגוד    כעובד רשות רשותי   עפ"י החוק החדש כל רשות חייבת להעסיק וטרינרמוטי: 
. אם נחליט לגייס וטרינר רשותי, בהתאם לגודל הישוב שלנו, נצטרך להעסיק  םהשירותים הווטרינריי 

משרה. עפ"י בדיקת עלויות שערכנו, מבחינה כלכלית יותר כדאי לנו להצטרף לאיגוד   1/3אותו ב 
 מאשר להעסיק וטרינר רשותי. 

בתור    אני חושב שצריך לברר מי קובע את העלות של כל רשות ומה היא הנוסחה לתמחור. דורון: 
 שותפים שלהם,  צריכה להיות נוסחה הגיונית שמחלקת את הנטל.  

לבין    רשותי    להעסקת וטרינר  רנטיבותלט האהנוסחאות מצוינות בהסכם ובבחירה בין  מוטי: 
אנו מייפים את כוחך לנהל מו"מ מול הרשות הוטרינרית    גוד כדאי יותר להצטרף לאיגוד.הצטרפות לאי 

 ולנסות להוזיל עלויות. 
 דן:   םאני מעלה להצבעה את אישור ההסכם שלנו מול אגוד השירותים הווטרינריי

 הצבעה:  

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

 דורון   נגד:

 אושר ברוב קולות.  דן  םמול אגוד השירותים הווטרינריי  החלטה: הסכם ההתקשרות 

 

 



 

 

 

 : 5%אישור השקעה בסך  .6

  מאפשר לאחרונה השקענו את עודפי הכספים רק באגחי"ם שקבע משרד הפנים,   עד לאחרונהמוטי: 
  עד היום   2016 . מבדיקה שערכנו, במהלך השנים 125במניות של ת"א   5%המשרד להשקיע עד 

- כהם   5%. 125שהיינו מרוויחים לו היינו משקיעים בת"א  34%באגחי"ם, לעומת  5%הרווחנו 
 ולא בניהול אקטיבי.  125. ההשקעה תהיה במדד של ת"א ₪  850,000-750,000

, לפי  ולא במנייה ספציפית 125בת"א  5% -אה להשקיע את האת אישור המלי  מעלה להצבעהאני 
   : 2/2020חוזר מנכ"ל 

 אושרה פה אחד.   125במניות ת"א   5%הצבעה: ההשקעה של 

 

 תעודות הערכה    .7

אני מציג בפניכם את תעודות ההערכה וההוקרה שקיבלנו בעקבות ההתמודדות מול נגיף   מוטי: 
 הקורונה והטיפול במבצע "שומר החומות".  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 מוטי נועל את הישיבה.  

 

 


