
2022באפריל13מתאריך05/22מס'המנייןמןמועצהישיבתפרוטוקול

רועי הורביץ, דפנה שפיגלמן, דורון ויסברוד.מוטי לנדאו, דנה פינס, יעל ויסמן, דרור פילץ,משתתפים:

: זאב ליכטנזון, אורן גור.בזום

מהנדסת, ליבי באראם גזברית, יניב הדסיעופר שפיר עו"ד, טל דיין מנכ"ל, אביטל קינןמוזמנים:

מבקר.

מוטי פותח את הישיבה

אישור פרוטוקול.1

ישיבת המועצה מן המניין מס'באם אין הערות אני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקולמוטי:

:2022במרץ02מתאריך04/22

הפרוטוקול אושר פה אחד.הצבעה:

אחד.פהאושר04/22מס'המנייןמןהמועצהישיבתפרוטוקולהחלטה:

אישור מינוי מועמדי הסיעות למועצה הדתית.2

למועצה הדתית (נציגה של סיעהאנו מאשרים מחדש את מינוי הנציגים של סיעות המועצהמוטי:

אחת השתנתה בעקבות מעבר לחו"ל):

נציגי סיעתנו "סביון לתושביה"  המועמדים הם איריס טרכטנגוט, ז'נט פחימה וחיים מלאך.

נציגת סיעת "בעד סביון" הגב' גליה כפיר גוטפריד.

נציג סיעת "סביון שלנו" מר אפרים יליזרוב.

לידע את חברי המועצה,  שבו נטעןבעקבות מכתב ששלח חבר מועצה לשר לשירותי דת, מבלימוטי:
כי אנחנו מפברקים נתונים, החליט השר למנות נציג בעל סמכות.

אני שלחתי את המכתב לשר.דורון:



ויסבורד לשר לשירתי דת ללא ידיעתנו.אני מציג בפניכם את המכתב ששלח חבר המועצה דורוןמוטי:
משמעות הדבר היא שבעקבות מכתב זה לא מונתה המועצה הדתית והשר מינה במקומה "נציג בעל

סמכות" – את מר אפי יליזרוב, שיציג את עצמו בהמשך. אני מעלה להצבעה את אישור חמשת
המועמדים למועצה הדתית:

מוטי, דנה, יעל, דרור, רועי, דפנה, אורןבעד:

דורון, זאבנגד:

החלטה: חמשת המועמדים למועצה הדתית אושרו ברוב קולות.

תברי"םלבקשות.3

מוטי מציג את היתרה בקרנות-



890,000₪בסךהכדורידאולםשיפוץעבורלתב"רבקשהאביטל:









הכדוריד.אולםשיפוץעבור890,000₪בסךהתב"ראישוראתלהצבעהמעלהאנימוטי:
מוטי, דנה, יעל, דרור, רועי, דפנה, אורןבעד:
דורון, זאבנגד:

החלטה: התב"ר  לשיפוץ אולם הכדוריד אושר ברוב קולות.

חדשים:אשפהפחיעבור35,000₪בסךלתב"רבקשהמוטי:







האשפה.אני מעלה להצבעה את הבקשה לאישור התב"ר עבור פחימוטי:

מוטי, דנה, יעל, דרור, רועי, דפנה, אורןבעד:

דורון, זאבנגד:

קולות.ברובאושר35,000₪בסךאשפהפחילחידושהתב"רהחלטה:



2022לשנתתמיכותאישור.4





אנחנולכך.הזכאיםשלהקריטריוניםלפי800,000₪בסךתמיכותלאשרמבקשיםאנחנוהשנהמוטי:
מחלקים את התמיכות בין הספורט, שחמט, צופים ובית נועם ( תמיכה לתושב שמצא במוסד לאנשים

עם מוגבלויות).
התמיכה בספורט מתחלקת לשתי עמותות: עמותת התעמלות אומנותית וכדוריד ועמותת כדורסל

וג'יאוג'יצו.
שחמט: זו פעם ראשונה שאנו נותנים תמיכה לשחמט מכיוון שזהו מועדון מצוין ואנו רוצים לעודד פעילות

זו.
לכך.תקציבונצטרךלצופיםחדשההנהגתותתגבשבמידהכרזרבה₪30,000הוספנוצופים:

:2022לשנתהתמיכותלאישורהבקשהאתלהצבעהמעלהאני

אחד.פהאושרה2022לשנתלתמיכותהבקשההחלטה:

אישור הסכם מול ויצו.5

למייל  לאחר שנעשו בו תיקונים:אני מעלה להצבעה את ההסכם מול ויצו שנשלח אליכםמוטי:

יש להסיר את הסעיף המציין תשלום חשבון חשמל.דורון:

הסעיף של תשלום חשבון חשמל.אני מעלה להצבעה את אישור ההסכם בכפוף למחיקתמוטי:

החלטה: ההסכם מול ויצו אושר פה אחד.

המלצות ועדת הנדסה.6

כינסנו את ועדת הנדסה ואדריכלות והעלנו מס' נושאים.מוטי:
מצ"ב פרוטוקול הישיבה המציג את המלצות הועדה שבהמשך לאישור המליאה נעביר המלצות אלו

לוועדה המקומית לתכנון ובנייה:







על התוכנית תוספת יח"ד וזאתהמועצה מחליטה להמליץ בפני הוועדה המקומיתהמלצת החלטה:
בהתבסס על אמות המידה הבאות:

רוחבמ'50לפחותתהיהמגרששחזיתאושוניםמרחובותכניסה
בתוקףת.ב.עע"פזכויותתוספתללאמ"ר2,400מינימלימגרש

התוכנית הינה בסמכות הועדה המקומית.

הצבעה: ההחלטה אושרה פה אחד.

ברחובות שיש מדרכת אספלט, התיקוןמדרכות  וביצוע ע"י התושבים.סוגי ריצוףהמלצת החלטה:
תנאיהמועצה.עםובתאוםהריצוףלמיקוםבהתאםתהיההאבןהנחת,20*10אפורהבאבןיהיה

להיתר בניה- תאום ואישור המועצה לעבודות בשטח ציבורי בדגש על אישור המועצה לפני ביצוע.

הצבעה: ההחלטה אושרה פה אחד.

נסוגה בסביון הוותיקה וגני יהודהלהשאיר את המצב הקיים בנושא גדר קדמיתהמלצת החלטה:
אושרה פה אחד.

הצבעה: ההחלטה אושרה פה אחד.

ועדת ביקורת.7

כחבר בוועדת ביקורת מאחר ואנו רק שניאני מבקש להוסיף את חבר המועצה זאב ליכטנזוןדורון:

חברים בוועדה.

אני מעלה להצבעה את הבקשה של דורון.מוטי:

החלטה: הבקשה להוסיף את חבר המועצה זאב ליכטנזון כחבר בוועדת ביקורת אושרה פה אחד.



הצעה לסדר-.8

בחינת החלטת יו"ר המועצה הדתית הזמני מר אפי ילזרוב להפסיק את ההתקשרות עם עמותת
"איילת השחר", דפנה שפיגלמן



סמכות הכרעה, יציג את עצמו ויענה עלאפי יליזרוב שמונה ע"י השר לשרותי דת כממונה בעלמוטי:
שאלות חברי המליאה.

מזה ארבע שנים. הורי אשתי והוריי גםאחרי מגוריי בלונדון חזרתי לארץ ואני מתגורר בסביוןאפי:
מתגוררים בישוב. בבדיקה שערכתי עם דן פנחס מצאנו שיש למועצה הדתית התקשרויות עם מספר

עמותות עבור פעילויות זהות כלומר יש כפילויות בתשלומים. הוצאנו מכתב שמפסיק את פעילות
עמותת "איילת השחר" (בהסכם מולה צריך להודיע חודש מראש על הפסקת ההתקשרות) מאחר

וסכום התשלום לרב הוא גבוה מאוד.כלומר הפסקת פעילותו של הרב נחמיה רוטנברג. בשיחתי עם
מוטי הוא ביקש שנמשיך את ההתקשרות עם עמותה זו עד שיבחר רב במכרז מסודר.  לגבי שאר

העמותות אין חובת הודעה מראש ולכן נוכל להפסיק את ההתקשרות עימן במיידי לכשנחליט.
אני הגעתי לכאן כדי לפעול עפ"י החוק. ביקשתי לעבוד בהתנדבות אך נאמר לי שהדבר אינו אפשרי לכן

פתחתי חשבון בנק ואת השכר שאני מקבל אני תורם.
החזון שלי הוא לקרב את האוכלוסייה החילונית לדת ולמסורת. אני רוצה להעביר את פעילויות בית

הכנסת לבית התרבות ולספרייה על מנת להנגיש את הדת והמסורת לתושבי סביון שאינם פוקדים את
בית הכנסת.

נציגי הציבור ונציגי בתי הכנסת. הועדהאני מציע להקים ועדת רשות שחבריה יהיו חברי מועצה,מוטי:
תוכל לקבל החלטות מאוזנות בכל מה שקשור לכספים ולפעילות של המועצה הדתית.  אני הבטחתי
לאפי שאנו נהיה פרטנרים שלו ובלבד שישמור על שני עקרונות: עבודה רק על פי חוק ושמירת שקט

ושלום בית בתוך האוכלוסייה ביישוב.

מוטי נועל את הישיבה.


