
 

 

 

   9201 פברואר ב 60מתאריך   91/60מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

 

 דפנה, זאב, דורון רועי,  יעל, ליאור,   מוטי,  וכחים:נ 

  – עידית ,  גזברית –מירי , יועמ"שה ממשרד–יל בוקובזהי אועו"ד   רעמיחי ויינברג "ד עו   מוזמנים:
 מבקר -, אחימחלקת רווחה

 דנה, אורן  נעדרים: 

 הישיבה. מוטי פותח את  

   אישור פרוטוקול .1

 .  2019בינואר  02מתאריך   05/19פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' האם יש הערות למוטי: 

 שלחתי מס' שינויים.  דורון: 

ונתקן את הפרוטוקול אם   לבדוק , הם לא תאמו למה שנאמר בישיבה, תוכל להקשיב להקלטה מוטי: 
 - הפרוטוקול . נצביע לאישורשיידר

 מוטי, יעל, ליאור, רועי, זאב  בעד: 

 דורון   נגד:

 דפנה  נמנעת:

 הפרוטוקול אושר ברוב קולות.  

 

 תיקון קיר תומך, דורון - השאילת  .2

 

 

 



 

 

 

 תיקון קיר תומך   –תשובה לשאילתה 

הקיר התומך קרס עקב בעיות ניקוז מים ופגעי מזג האוויר. מחשש לקריסה נוספת אשר עלולה הייתה  

תלמידים ואף לגרום לפרצות ביטחוניות במרכיבי הביטחון של ביה"ס, )אשר להם אנו  לסכן חיי 

מחויבים כלפי משרד החינוך ומשטרת ישראל( הוחלט באופן דחוף להפנות את העבודה לקבלן  

 . ובמחירי מכרז התחזוקה של המועצה כדי לספק פתרון מהיר 

 

 התייעלות , דורון, זאב   –הצעה לסדר 

 



 

 

 

הצעות לסדר בכל ישיבת מועצה,   4הצעות לסדר, ניתן להגיש עד  12בהצעה זו הגשתם בעצם  מוטי: 

 בישיבה זו. בהן הצעות ונדון  4תבחרו 

  על שירותים  לנותני   מתשלום הימנעות: 2 סעיף  . מכרזיםוועדת לדיון באני מעביר    1את סעיף  דורון: 

 .  הנדרשות   התשומות  להיקף  התמורה היקף בין היחס  של בדיקה בלי   העסקה  מהיקף אחוזים  בסיס 

 הנושא הזה נדון בקדנציה הקודמת.  מוטי: 

 רוב הסעיפים בהצעה לסדר זו נדונו כבר בקדנציה הקודמת.  דורון: 

 אני מבינה מהצעתך בסעיף זה שאתה מתכוון לצרכנות נבונה ועל כך כולנו מסכימים.  יעל: 

 תי היא שהמציע במכרז שמבקש אחוזים על פרויקט יסביר איך הגיע למספרים שהציע. כוונ דורון: 

 לכל תחום יש שיטת התמחור שלו ושל העבודה שהוא מספק.   עמיחי: 

  שתמורתו  בתחושה שלי ששיטת האחוזים לא תמיד כדאית, ההצעה שלי שכל מי שמגיש מכרז דורון: 

 ביר את התמחור. , יגיש במקביל מסמך שמסמהיקף הביצוע  באחוזים

 כשיהיה מכרז קונקרטי אפשר יהיה לדון על כך.  מוטי: 

 ההוצאה  היקף  גידור בלי  שעתי  תשלום  בסיס על שירות  נותני  עם  מהתקשרות הימנעות: 3סעיף 

 אני מסכים שצריך לגדר.  מוטי: 

  בידי  כיום הממומנים  דת לשירותי  רתימתו ואפשרות   הדתית המועצה תקציב : בדיקת10סעיף 

 .)העלמין בית   דוגמת)  המועצה

 הסברתי את הנושא בישיבה הקודמת  מירי:

 באתר של משרד הדתות.  ניתן לראות את דוחות המועצה הדתית  עמיחי: 

 ₪.  80,000מה לגבי  דפנה:

סכום זה אנחנו מעבירים לבית הכנסת ולא למועצה הדתית. בית הכנסת מתקיים רק מתרומות   מוטי: 

 . ו ולכן המועצה תומכת ב

  בחינת .  תושבי סביון שאינם  ממבקרים  הציפורים לגן  כניסה דמי   גביית אפשרות : בחינת11סעיף 

 .הפארק בחניון למכירות  זכיינות אפשרות 

כסף בכניסה לפארק, בארץ לא מקובל לגבות תשלום בכניסות  אני חושב שזה לא נכון לגבות  מוטי: 

לפארקים. לגבי זכיינים לאוכל או שתייה אנחנו צריכים לקבל החלטה אם אנחנו רוצים את זה, זה לא  

 .  , וניתן להכניס לפארק רק מתקנים קלים וקטניםיהיה רווחי כי נצטרך לממן שם עובד ניקיון

 



 

 

 

 רווחה מיוחדות נוהל השתתפות בהוצאות   .3

המועצה תהיה רשאית להשתתף בהוצאות רווחה של תושבי סביון, במקרים חריגים ובכפוף לבקשת  

 המשפחה, לצורך סיוע בטיפול ותמיכה במקרים מורכבים שאינם מעוגנים בסעיף תקציבי אחר. 

 הקריטריונים לקבלת השתתפות המועצה: 

₪ בכפוף לתקציב מאושר של    5000סכום ההשתתפות המקסימלי השנתי לבית אב יעמוד על   .1

 ₪ בשנה.   10,000"כ התשלומים לא יעלו על המחלקת הרווחה. ס

סכום ההשתתפות לבית אב יינתן על פי מבחן הכנסה ו/או מבחן הון עצמי ו/או על פי אסמכתאות   .2

 שתדרוש הוועדה 

לתקציב   .3 וכפופה  הרלוונטית  התקציב  לשנת  תקפה  תהייה  ההשתתפות  סכום  בדבר  החלטה 

 שר ע"י המועצה. מאו

 סכום ההשתתפות יועבר בכפוף להמלצת מנהלת מחלקת רווחה.  .4

את הבקשה להשתתפות המועצה בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש למנהלת מחלקת הרווחה.  

לאחר הגשת הבקשה וקבלת המלצת מנהלת מחלקת הרווחה תכונס "וועדת רווחה אד הוק" שחבריה  

תדון בבקשת המשפחה ותשובה תעבור למבקש על פי החלטת   הם וועדת ההנחה לארנונה. הוועדה 

 הוועדה.  

 

מדובר על משפחות עם צרכים מיוחדים, שגרות ביישוב, וצריך לסייע להם מאחר ואין להם   עידית: 

 סיוע מהמדינה. 

אנחנו נסמיך את הוועדה להנחות ארנונה שתבדוק כל מקרה ותמליץ. בכל מקרה מדובר על   מוטי: 

 . מי בעד אישור הנוהל הזה? ₪ בשנה 10,000ולא יותר מ   ₪ לאדם 5000סכום של עד 

 

 אושר פה אחד.  הצבעה: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

התנגדות ל"חוק ביטן"    .4

 

 

 



 

 

 

 

המועצה המקומית סביון מתנגדת להקמת תאגיד מים וביוב  ההחלטה שבעד  אני מציע להצביע מוטי: 

וביוב בדבר צמצום מספר התאגידים,  לחוק תאגידי מים  12בנוסף, ולאור תיקון מס'  בתחומה. 

  המועצה מתנגדת לשיוכה לתאגיד מים אזורי כלשהו, אף מבלי שיוקם תאגיד מים מקומי לסביון.

 המועצה המקומית סביון עומדת בכל התנאים הקבועים בחוק לקבלת פטור מהתאגדות כגון : 

 הבטחת איתנות פיננסית.  .1

 ביצוע מלוא תוכנית הפיתוח השנתית.  .2

 .הלצרכניי הרמה, הטיב והאיכות שהמועצה מספקת   ן וראות אמות המידה לענייעמידה בה .3

 

 אושר פה אחד.  הצבעה: 

 

 

 אישור ועדה לרישוי עסקים  .5

יועמ"ש, אביטל,  האנחנו רוצים להקים וועדה לרישוי עסקים. חברי הוועדה יהיו:  דנה היו"ר, מוטי: 
מהסיעה שלי. דנה ואורן אמרו שהם לא פנויים, אולי  אילנית, אשר וצריך חבר מועצה נוסף, רצוי שלא 

 זאב או דורון. 

 אני מתנדב.    זאב: 

 מי בעד אישור חברי הוועדה?  מוטי: 

 אושר פה אחד.  הצבעה: 

 וועדת ערר   .6

חסר לנו יו"ר לוועדת הערר הנוספת , לאחר שמיקי שפיגלמן עזב את סביון. אנחנו מקימים שתי  מוטי: 
שיהיו מקרים בהם יתגלו ניגודי אינטרסים.  אני מציע את עו"ד איל צדקיהו, הוא  ועדות ערר למקרה 

לאישור המינוי של  נצביע  תנאי הסף ומבחינתי הוא מתאים. כל שאר חברי הוועדה נשארים. מד בעו
 קיהו: צדעו"ד 

 אושר פה אחד.  הצבעה: 

 

 

 

 

 

 



 

 

הצעה לעדכון צו ארנונה  .7

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

מסומנים    ם )הסעיפים הרלבנטיי 5% בשיעור של שצוינו  להעלאת צו ארנונה לעסקיםנצביע  מוטי: 
 באדום(. 

 אושר פה אחד.  הצבעה: 

להוריד בצו הארנונה את המילה "בנחלות" כדי  להצביע    , אני מציע Airbnbרוח ב יבנושא הא מוטי: 
 . פרשניות  מנוע מחלוקותל

 אושר פה אחד.   הצבעה: 

 

 הישיבה. רועי עזב את 

    מוטי נועל את הישיבה. 

 

   


