
המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
2022 במרץ 02 מתאריך 04/22 מסי המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול

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

 הדסי יניב גזברית, באראם ליבי מהנדסת, קינן אביטל מנכ״ל, דיין טל עו"ד, שפיר עופר מוזמנים:
תנועה. יועץ קרן ערן מבקר,

הישיבה את פותח מוטי

לישוב הכניסה בתכנית התנועה נספח הצגת .1

המופקדת: התכנית מפת ואת היום המאושר המצב מפת את סוקרת אביטל

 שטח מוגן, דיור לבניית שטח ותעסוקה, למסחר שטח מתחמים: לארבעה מחולק השטח אביטל:
לדונם. ' יח 3 של בצפיפות קרקע צמודי בתים - למגורים ושטח ציבור למבני
 התוכנית: של התנועה נספח את סוקרת אביטל

 ואנו נתיבים, שני על דובר תחילה מתרחבת: הדרך זכות אשכול) (לוי אלכסנדרוני בדרך אביטל:
 גם הצלחנו ציבורית. לתחבורה אחד ונתיב פרטית לתחבורה נתיבים 2 נתיבים: 3 וקיבלנו דרשנו
 ולשכונת מעגל לרחוב המוגן, והדיור התעסוקה לאזור התנועה את שתכוון רימונית בצומת כיכר לקבל

 המתנחלים לרחוב עד שימשיך אופניים שביל ייסלל סביון בצומת הדלק תחנת מאזור כן כמו רימונית.
 עם סלולה דרך המתנחלים, מרחוב תהיה המגורים למתחם הכניסה רבינא). משפחת של הבית (עד

 השב"צ. לאזור המגורים מתחם בין שיחבר רגל הולכי שביל גם יהיה הצדדים. משני מדרכות
 לרחוב בכניסה העקומה את למתן מבקשים אנו אפ"י עם בשיתוף לתוכנית ההתנגדות במסגרת

 5מ- המגורים באזור הדרכים את נרחיב כן כמו הבטיחות, לשיפור - תנועה אי בתוספת המתנחלים
הרחוב. בשולי חנייה מקומות והוספנו מטר 8.5ל- מטר

אפ"י. עם מלא בשיתוף נעשתה התוכנית כל

 אופניים שביל הסדרנו התנועה, עומסי על להקל כדי הדרכים את הרחבנו תחבורה: יועץ - קרו ערן
בדרכים. הבטיחות את ומקסמנו

לישיבה. הצטרף אורן

פרוטוקולים אישור .2

 02 מתאריך 02/22 מסי המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול אישור את להצבעה מעלה אני מוטי:
:2022 בפברואר

אחד. פה אושר 02/22 מסי המניין מן המועצה ישיבת פרוטוקול החלטה:

 02 מתאריך 03/22 מסי המניין מן שלא מועצה ישיבת פרוטוקול אישור את להצבעה מעלה אני מוטי:
:2022 בפברואר

אחד. פה אושר 03/22 מסי המניין מן שלא המועצה ישיבת פרוטוקול החלטה:
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סביון
דורון המועצה, ועדות לישיבות זימון אי שאילתה: .3

27.02.2022

המועצה ועדות לישיבות זימון אי - שאילתה

 1950תשי״א- המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 41 סעיף לפי שאילתה

שאילתה

 ועו״ד רו״ח ומדוע הוועדות לישיבות וועדות חברי להזמגת הקריטריון מהו
שכונסה! הנספים ועדת לישיבת הוזמנה לא אשכנזי לינדה

היסטוריה

: 05.02.2020 מיום המועצה ישיבת פרוטוקול מתון

התשובות: להלן

 ותזנה הועדות הנוי את למוות הסמכות נ• אשיב לפו״תן נמעוה המשפטי: היועץ תשונת 1,2
המועצה לואש הועברה זו נחה הנחייה בוועדות חברות לנטל הסמנות גט ונן למועצה

בטעות לוועדה הוזמנה לא ■ אשכנז■ לינדה הגב' מוט׳ 3

תשובה:

בטעות. לישיבה הוזמנה לא אשכנזי לינדה

ויצו. לעמותת מקרקעין/מבנה להקצאת הסכם .4

 הרלבנטיים המסמכים כל להלן מקרקעין. הקצאת כל לאשר צריכים אנחנו מנכ״ל חוזר עפ"י ליבי:
לויצו. מקרקעין להקצאת

 ברוידא בבית התקיימה ויצו פעילות בעבר, התרבות. בבית מטר 60כ- של בשטח מדובר מוטי:
 בשימוש השטח התרבות, בבית לפעילות יקבלו שויצו סוכם התרבות בית בנית לטובת נהרס וכשהוא

המועצה.

 לציין צריך לדעתי כן כמו מיד", יותר לי נראה זה שנים, 25ל- הוא ויצו מול ההסכם תוקף דורון:
בלבד. אונו קרית סביון ויצו עבור היא שההקצאה

 את אביא הבאה לישיבה בלבד. אונו קריית סביון לויצו שנים 5ל- ההקצאה זמן משך את נתקן מוטי:
המליאה. להצבעת הנושא את אעלה ואז ברוידא משפחת מול הישן ההסכם
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סביון" ו-"יקיר מצטיין" "תושב תקנון .5

 להיום. מעודכנת והצעה 2015 בשנת שלו התיקון את בעבר, שהיה התקנון את לכם העברנו מוטי:
שינויים שלושה יש למעשה
המועמד. בעד שמצביעים מועצה חברי 6 נדרשים לתואר המועמד לבחירת *
בשנה. פעם ולא קדנציה בכל אחת פעם תעשה המועמדים בחירת *
שנים. 3ל- שנים 10מ- סביון" ל"יקיר מצטיין" "תושב התואר קבלת בין הזמן קיצור *

להצבעה: בתקנון השינויים את מעלה אני
 אורן. זאב, דפנה, רועי, דרור, יעל, דנה, מוטי, בעד:
דורון נמנע:

קולות. ברוב אושרו בתקנון השינויים החלטה:

ושונות עדכונים .6

שוטפים- עדכונים מספר מוטי:

:2020 לשנת הפנים משרד ביקורת דוח
 .התקציב הערות אין שבו 2020 לשנת הפנים משרד ע"י ומאושר חתום דוחביקורת אליכם נשלח

₪. 1,605,000 בסך מצטבר ועודף ₪ 792,00 בסך בעודף הסתיים השוטף

:35 הגבעה ברחוב הבית
 לחוק א63 סעיף לפי נפש. ופגועי לסמים במכורים לטיפול משמש זה בית כידוע שפיר: עופר עו"ד

 מטעמים וזאת הבריאות ממשרד אישור למעט תכנוני אקט שום ללא מותרת זו תכלית והבנייה התכנון
 פנתה המקומית הועדה נפש. ופגועי לסמים מכורים ושיקום לטיפול פתרון למצוא והצורך חברתיים
הבקשה. את דחה המשפט בית אך שם הפעילות למניעת המשפט לבית בבקשה

 על לערער לו תאשר היא באם לפרקליטות שאילתה הוציא ובנייה לתכנון הועדה של היועמ"ש מוטי:
המשפט. בית החלטת

הישיבה. את נועל מוטי
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