
 

 

 

   8201בדצמבר  12מתאריך   18/02מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

,  ליכטנזון  , זאבשפיגלמן  , דפנההורוביץ , רועיטוביה  , ליאורויסמן  , יעלפינס  דנה , לנדאו  מוטי וכחים: נ 
   . גור  , אורןוייסברוד   דורון

  – , חנןגזברית  – מירי  ,יועמ"ש ה ממשרד –  יל בוקובזהי אעו"ד  ו  רנברג יעו"ד עמיחי וי   מוזמנים:
 .   מחלקת הנדסה

 מבקר.  – אחי  נעדרים: 

 מוטי פותח את הישיבה. 

 יעלה לאישור המליאה בישיבת המועצה הבאה.   02/18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  מוטי: 

 אורן נכנס לישיבה. 

 נעבור לשאילתות והצעות לסדר:  מוטי: 

  -מקריא את השאילתה   אורן :

 



 

 

 

  18לא קיבלנו תשובה על הסעיף השלישי בשאילתה, מדוע נטען בזמן הבחירות שאנו הפקענו   דפנה:
 דונם? 

 נתתי תשובה ממצה לנושא זה.  מוטי: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     מקריאה את ההצעה לסדר:דפנה: 

 

 

הציבור בחר בנו , חברי המועצה, לקבל החלטות. אם נמצא לנכון להציג את התכנית לציבור,   מוטי: 
 נעשה זאת. 

 – מבקשת להעלות את ההצעה לסדר להצבעה  דפנה:

 דפנה, אורן  בעד: 

 מוטי, דנה, יעל, ליאור, רועי, זאב  נגד:

 דורון  נמנע:

 . נדחתהההצעה 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מקריאה את ההצעה לסדר: דפנה: 

 

 

לדעתי אין צורך בשידור ישיבות המועצה מאחר וכל הישיבות פתוחות לציבור ומוקלטות. מי  מוטי: 
צילום   .באתר המועצה  כל החומר שקוף לציבור –שרוצה יכול לקבל את ההקלטות והפרוטוקולים 

 שידור הישיבה יהפוך את הישיבה להצגה. ו

 אני מסכים עם מוטי וחושב גם שאין מקום לשדר את ישיבות המועצה.   רועי:

 מבקשת להצביע בעד שידור ישיבות המועצה.  דפנה:

 דפנה, אורן, דורון.  בעד: 

 מוטי, דנה, יעל, ליאור, רועי, זאב  נגד:

 . נדחתהההצעה 



 

 

 

ת. אנחנו  ישיבות המועצה רק ההצעות שעלו להצבעה וההחלטו לבפרוטוקולים ש נרשמו בעבר מוטי: 
.  למתן הערות ותוספות   הרחבנו את הפרוטוקולים ולפני אישורם אנחנו שולחים אותם לחברי המועצה
אני חושב שאנו צריכים     כל חבר שרוצה להוסיף או לתקן יכול לשלוח הערותיו לפני האישור במליאה. 

להמשיך באותה דרך גם בקדנציה זו. חברי המועצה יקבלו את הפרוטוקול שוטף + שבוע מיום  
 הישיבה. 

 - מבקשת להעלות את ההצעה של מוטי להצבעה  דפנה:

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

 דפנה, אורן   נגד:

 ההצעה התקבלה ברוב קולות. 

 ות את ההצעה להביא קצרנית לישיבות המועצה. מבקשת להעל  דפנה:

 דפנה, אורן  בעד: 

 מוטי, דנה, יעל, ליאור, רועי, דורון, זאב  נגד:

 ההצעה ירדה מסדר היום. 

שלושה גופים מקבלים   . ת מהמועצההנושא הוא הקריטריונים לזכאות לקבלת תמיכו –תמיכות  מוטי: 
"ל והספורט. השינוי שאנו מציעים הוא להוסיף  כבר שנים תמיכות מהמועצה: תנועות נוער, ארגוני צה 

את בית הכנסת. זה השינוי החדש שהוא תבחין של בית הכנסת. נבחן את ההוצאות של המועצה  
הדתית, לרבות תמיכות עקיפות, ונביא את הפרטים לישיבת המועצה. התבחינים האחרים זהים למה  

 שהיה. 

האצלת סמכות ראש המועצה לגב' דנה פינס  ולתפקיד סגן מ"מ רוה"מ    – מינוי הגב' דנה פינס  מוטי: 
 . בתחום כח אדם וכן קביעת זכות החתימה לחתום על מסמכי והתקשרויות המועצה

 מה הכוונה האצלת סמכויות?  אורן: 

 לרוה"מ יש סמכויות, הוא יכול להעניק אותן מתוקף סמכותו לדנה שתהיה מ"מ בהעדרו.    עמיחי: 

 ונה סמכות בתחום כח אדם? מה הכו אורן: 

 הכוונה לדוגמא בטיפול במתח דרגות של עובדים , שימועים וכו'  עמיחי: 

 נצביע לאישור המינוי.  מוטי: 

 . הצבעה: אושר פה אחד

 

אם נאשר את כל התברי"ם עדיין   . מבקש לאשר את כל התברי"ם -מציג את יתרת הקרנות  מוטי: 
 ₪  4,100,000של בלתי מיועדת  נשאר ביתרה 

 אני ביקשתי להכין תוכנית שנתית עתידית.  דורון: 

 מהטלי פיתוח בעתיד ולכן לא ניתן להכין תכנית כזאת.  אנחנו לא יכולים לצפות את ההכנסות מוטי: 



 

 

    

 

    

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 בקשות לתברי"ם  מוטי: 

 

עד היום בית העלמין מופה ע"י מפות ומחברות ידניות   –  בקשה לתב"ר עבודות בית עלמין .1
 ואנחנו מבקשים למפות את בית העלמין לתוך תוכנת מחשב.    

 

 

   

    : הצבעה

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

 דפנה , אורן   נגד:

 דורון  :יםנמנע

 הבקשה אושרה ברוב קולות. 

 

 

 



 

 

 

 תב"ר מים וביוב:   .2

 

 

אני לא מוכן להיות חותמת גומי, לדעתי התב"ר שמוצג לא מספיק מפורט, אני בעד ביצוע  אורן: 
 העבודות אבל מתנגד לדרך שבה הדברים מוצגים. 

 הצבעה:  

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

 אורן   נגד:

 דורון, דפנה :יםנמנע

 הבקשה אושרה ברוב קולות. 

 

 

 

 



 

 

 לעבודות בית העלמין  תב"ר  .3

 

 הצבעה: 

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

   דפנה, אורן  :יםנמנע

 הבקשה אושרה ברוב קולות. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 תב"ר לתחנות הסנקה ומשאבות מים ובוסטרים  .4

 

 

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

 דורון   נגד:

 דפנה, אורן  :יםנמנע

 אושרה ברוב קולות. הבקשה  

 



 

 

 תב"ר צביעת כבישים   .5

 

 הצבעה: 

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

 דורון   נגד:

 דפנה, אורן  נמנעים:

 . הבקשה אושרה ברוב קולות

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תב"ר נזקי שורשים  .6

 

 

 הצבעה: 

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

 דורון   נגד:

 דפנה, אורן  נמנעים:

 הבקשה אושרה ברוב קולות.  

 

 

 

 

 



 

 

 ומזיקים תב"ר מניעת שריפות  .7

 

 

 הצבעה: 

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

   דורון   נגד:

   אורן דפנה,  נמנעים :

 הבקשה אושרה ברוב קולות.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 בקשה לתב"ר חשמל  .8

 

 

 הצבעה:  

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

 דורון, דפנה, אורן  נמנעים:

 הבקשה אושרה ברוב קולות.   

 

 



 

 

 תב"ר בטיחות מוסדות וגילוי אש  .9

 

 הצבעה: 

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

 דפנה, אורן  נמנעים:

   הבקשה אושרה ברוב קולות. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 בטיחות מוסדות ושטחים ציבוריים    תב"ר  .10

 

 

 הצבעה: 

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

 דורון, דפנה, אורן  נמנעים:

 הבקשה אושרה ברוב קולות. 

 

 

 

 



 

 

 תב"ר כבישים ומדרכות  .11

 

 

 הצבעה: 

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

 דורון, דפנה, אורן  נמנעים:

 קולות. הבקשה אושרה ברוב 

 

 

 

 



 

 

 ועדות המועצה 

 דים לוועדת חינוך בתוספת זאב ואורן. מ מבקש להצביע לאישור המוע - ועדת חינוך מוטי: 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 מבקש להצביע לאישור המועמדים בתוספת רונן מאירוביץ.  - ועדת הנדסה מוטי: 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 מבקש להצביע לאישור המועמדים.  -ועדת ספורט מוטי: 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 מבקש להצביע לאישור המועמדים בתוספת דנה פינס ולינדה אשכנזי. -ועדת כספים  מוטי: 

 הצבעה:  

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

 דפנה, אורן  נמנעים:

 . ההצעה אושרה ברוב קולות

 נצביע לאישור המועמדים בוועדה: דורון, דפנה ואורן.  - ועדת ביקורתמוטי: 

 . אושר פה אחדהצבעה: 

 .  אני מזמין את כל חברי המועצה להשתתף בוועדה  -ועדת הנהלהמוטי: 

הסיעות במועצה בייצוג יחסי לגודל הסיעה   3אני מציע שוועדת ההנהלה תכלול נציגים מכל דורון: 
 המועצה. לצורך תיאום לפני ישיבות 

 דפנה, אורן, וזאב אינם מעוניינים להשתתף בוועדה ודורון מנוע מהשתתפות כיו"ר ועדת ביקורת. 

 מבקש להצביע לאישור החברים בתוספת רן ארנון ודפנה שפיגלמן.  - ועדת בטחון מוטי: 

 אושר פה אחד.  הצבעה: 

 גולדהירש. נצביע לאישור החברים בוועדה בתוספת צביקה   -ועדה לבטיחות בדרכים מוטי: 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 נצביע לאישור החברים.  -ועדת תמיכות מוטי: 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 מוטי נצביע לאישור החברים למעט זאב. - ועדת משנה לתמיכות מוטי: 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

שתי הוועדות, אני אהיה היו"ר ורפי סוויד  אנחנו מאחדים את   -ועדת לאיכות הסביבה, חזות ונוי  מוטי: 
 יהיה מ"מ. נצביע לאישור החברים בתוספת דפנה שפיגלמן. 



 

 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 

. נצביע לאישור הועדה בתוספת  מ"מ דנה פינס תהיה יו"ר ויעל ברוידא  -ם וקהילה יועדת אירועמוטי: 
 ליאור טוביה. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 נצביע לאישור החברים.  -התרבותועד מנהל בית מוטי: 

 . הצבעה אושר פה אחד 

נצביע לאישור החברים בכפוף להוצאת דפנה, דורון וזאב. דנה תהיה היו"ר ואורן   - ועדת הנחות מוטי: 
 גור מ"מ. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 נצביע לאישור החברים.  - ועדה למיגור אלימות וועדה למאבק בנגע הסמים מוטי: 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

 נצביע לאישור החברים.  - ועדה להקצאת קרקע או מבנה מוטי: 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

יו"ר ובשנייה מיקי  שימשה כ ערר. באחת לאה פסרמן היו לנו שתי ועדות  -ועדת ערר ארנונהמוטי: 
ברים מוועדה  חלאישור שתי הוועדות בתוספת ש יו"ר. מיקי עזב את היישוב. נצביע  שימש כשפיגלמן  

 אחת יוכלו לתגבר/להחליף חברים בוועדה השנייה. 

 הצבעה: אושר פה אחד    

דפנה היא היו"ר, החברים יהיו אורן, דנה, יעל, ליאור, דורון ורועי. נצביע לאישור    -ועדת מכרזים  מוטי: 
 החברים. 

 הצבעה: אושר פה אחד. 

פיקוד העורף. בתוספת לכך יש שלושה מ"מ  ע"י ההרכב של הועדה מוכתב -ועדת מל"חמוטי: 
ק תיק  שמתחלפים במשמרות איתי וכל השאר הם פונקציונרים של המועצה שכל אחד מהם מחזי

 - מכלול. נצביע לאישור החברים

 הצבעה:  

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

 דפנה, אורן  נמנעים:

   אושר ברוב קולות.

ועדה זו מחייבת שיהיו בה רק עובדי מועצה. מירי תהיה היו"ר, שירלי טוטיאן    -ועדת השקעות מוטי: 
 ור. ועדה. נצביע לאישוינה חברות ביואורטל נחום תה 

 הצבעה: אושר פה אחד     



 

 

 .  אין פרטים על מס' החברים הנדרשיםעדיין אין על מה להצביע כי   - מועצה דתית מוטי: 

 

 

 חברי הועדות במועצה                                                      

   ועדת חינוך

 מנהלת מחלקת חינוך  –תמר נווה    ויסמן  יעל. 1

 פינס  דנה. 2

 שפיגלמן   דפנה. 3

 . זאב ליכטנזון 4

 . אורן גור 5

 (דפנה לבקשת)  רבינוביץ . חנוך6

 הרטמן  רנן . 7

 זכאי  לי .  8

 מולדבסקי  מיכל. 9

 זכאי  .נטלי 10

 נגר  . ורד 11

 ברנד  יאיר. 12

 רבינוביץ  ליאת.  13

 ניסנוב  קרן .  14

 . עמי מטלון 15

 . יואב עצמון 16

 ועדת הנדסה 

 מהנדסת  -אביטל    דנה פינס  .1

 מוטי לנדאו  .2

 יעל ויסמן  .3



 

 

 דפנה שפיגלמן  .4

 

 אורן גור  .5

 דורון וייסברוד  .6

 זאב ליכטנזון  .7

 אבי כהן  .8

 חזי חרמוני  .9

 .רועי בר 10

 . ליאור שקלרש 11

 . דורון אלמוג 12

 . אבי לוי 13

 . נועם שרון 14

 . רונן מאירוביץ15

 ועדת ספורט 

 מנהל מחלקת ספורט  – עמיר עוזי              הורוביץ רועי .1

 מזכירת מחלקת ספורט  – סיגל    פרנקל  רן .2

 עמיצור  רונה .3

 נגר  שמוליק  .4

 טורס  סמדר  .5

 גורן  דפנה .6

 אלמוג   דורון .7

 מולדבסקי  יוסי .8

 לוזון   דיאנה .9

 רוקח  . עופר 10

 עצמון  . גיל 11



 

 

 . יורם אבן 12

 

 

 אשכנזי   . לינדה13

 . חיים מלאך 14

 ועדת כספים  

 גזברית   -מוטי לנדאו            מירי   .1

   דנה פינס  .2

 דפנה שפיגלמן  .3

 אורן גור  .4

 עידית אפלמן  .5

 אבי כהן  .6

 אלי גולדשטיין  .7

 ברוך בן צבי  .8

 ש. לאור   .9

 מיקי צור  .10

 לינדה אשכנזי  .11

 ועדת ביקורת 

 וייסברוד   דורון .1

 דפנה שפיגלמן  .2

 גור  אורן  .3

 ועדת ביטחון 

 קב"ט  – קובי   ליאור טוביה .1

 סגן קב"ט   –מוטי לנדאו               יובל  .2

   דפנה שפיגלמן  .3



 

 

 רינה ינקו  .4

 

 פרנקל  רן .5

 פילץ  דרור  .6
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