
2018 בדצמבר 12 מתאריך 02/18 מסי המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול

 ליכטנזון, זאב , שפיגלמן דפנה הורוביץ, רועי טוביה, ליאור ויסמן, יעל פינס, דנה , לנדאו מוטי נוכחים:

גור. אורן וייסברוד, דורון

 - חנן גזברית, - מירי היועמ"ש, ממשרד - בוקובזה אייל ועו"ד ויינברגר עמיחי עו"ד מוזמנים:

. הנדסה מחלקת

מבקר. - אחי נעדרים:

הישיבה. את פותח מוטי

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

לישיבה. נכנס אורן

לסדר: והצעות לשאילתות נעבור מוטי:

- השאילתה את מקריא :אורן

18.11.2018

גור אורן

 וזכויות לסביון בכניסה אפ״י תכנית מעמד - שאילתה
הבעלות על הקרקע

1950התשי"א- )א(, המקומיות המועצות לצו השלישית לתוספת 41 סעיף לפי שאילתה

בפרוטוקול ישיבת ועדת הנדסה ואדריכלות מיום 18.7.18, אושרה הצעת ההחלטה של  ראש
המועצה, לקדם את תכניתה של אפי'■ בכפוף למציאת פתרון למניעת עומס בכניסה לסביון וכן 

הרחקת המבנה הגבוה בן 11 הקומות דרומה. כן הוחלט להציג את התכנית בי שיבת
המועצה בתאריך 1.8.18 בה התקבלה החלטה לאחר הבחירות עם כל הנושא.

הבא? השלב ומה התכנית עומדת איפה לדעת אבקש .1
אפי'׳? חברת עם המגעים עומדים איפה .2
 הפ״סבוק בעמוד המועצה ראש שהעלה בפוסט 9.10.18 ביום הבחירות במהלך .3

 ׳,אפי של השטח במרכז דונמים 18 הפקיעה בראשותו המועצה כ׳ הודיע שלו,
)מצ״ב(. בכניסה
? הופקע תנאים ובאילו ההפקעה משמעות מה השטח, הופקע מתי לדעת אבקש

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב

המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



המועצה ראש לשכת

:גור אורו של לשאילתה בתשובה

.1.8.18ב- המועצה בישיבת שהוחלט למה מעבר התקדמות הייתה לא .1

בתכנית. שתדון מועצה לישיבת להזמנה מחכה אפ״י .2

3 דברי ראש המועצה התייחסו לסיכום עם אפי,׳ שעל פיו הם יקדמו תכנית 

לציבור. בשעתו שהוצגה המועצה תכנית ברוח

בתכנית שהוצגה ע"׳ אפי,׳ ישנו שטח של 18 דונם המיועד לצו־כ■  ציבור

המועצה. כדרישת

תוקף. ותקבל לכשתאושר התכנית במסגרת תעשה בפועל הפקעה 4

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

זה. לנושא ממצה תשובה נתתי מוטי:
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לסדר: ההצעה את מקריאה דפנה:

שפיגלמן דפנה

ן1לסבי בכניסה בניה אישור התניית - לסדר הצעה
התושבים והסכמת בשיתוף

 התשי״א- )א(, המקומיות המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היום לסדר הצעה
1950

לכל תכנית בניה בכניסה לישוב או בכל שטח ציבור׳ אחר, עשויות להיות השלכות על איכות 
החיים שלנו בסביון, לחיוב אך גם לשלילה, וכן כל תכנית פיתוח ובניה בשטח שהינו פרטי 

אבל כזה שלבניה בו עשויה להיות השפעה נרחבת על ח" התושבים.

הצעת החלטה:

כל תכנית והחלטה בנוגע לפיתוח בסביון, של שטחים ציבוריים או פרטיים אשר לבניה בהן יש 
השפעה נרחבת על ח" התושבים בישוב, תחויב בשיתוף התושבים וקבלת הסכמת  רוב

מיוחד )2/3 מבעלי זכות הבחירה בישוב(.

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

- להצבעה לסדר ההצעה את להעלות מבקשת דפנה:

אורן דפנה, בעד:

זאב רועי, ליאור, יעל, דנה, מוטי, נגד:

דורון נמנע:

. נדחתה ההצעה
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לסדר: ההצעה את מקריאה דפנה:

שפיגלמן דפנה

המועצה ישיבות ושידור תיעוד - היום לסדר הצעה

התשי״א- )א(, המקומיות המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היום לסדר הצעה
1950

פרוטוקול הישיבות עד היום לא נרשם ע״י אדם המוסמך לרישום פרוטוקולים  נאמנים
למציאות. בנוסף, הפרוטוקולים מועברים לאישור חברי המועצה כחודש ימים  לאחר
הישיבה, דבר המקשה על אישור או הפרכת הדברים שהרי בלתי אפשרי לזכור את  פרטי

הדיונים השונים.

כמו כן נציין, שסיעתנו התחייבה במהלך הבחירות האחרונות כי הקדנציה הבאה תאופ יין
בדיווח אמין ככל הניתן ושיתוף הציבור ככל שיעלה בידינו בכל הנוגע להתנהלות המועצה, 

החלטותיה ושיקוליה.

החלטה: הצעות

1. נבקש להעביר בשידור חי, ברשת האינטרנט - לקבוצת תושבי סביון הס גורה
בלבד - את כל ישיבות המועצה למעט אלה המוגדרות כסגורות מחשש לפגי עה

בצנעת הפרט.
2. נבקש לשכור אחת לחודש לצורך רישום פרוטוקול ישיבות המועצה, את  שרותיו
של קלדן מומחה או שירות דומה לצורך רישום פרוטוקול נאמן למקור. ב מידה

והמחיר גבוה יתר על המידה, יש לתמלל את הקלטות הישיבות במלואן.

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

ושידור הישיבה יהפוך את הישיבה להצגה.

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

המועצה. ישיבות שידור בעד להצביע מבקשת דפנה:

דורון. אורן, דפנה, בעד:

זאב רועי, ליאור, יעל, דנה, מוטי, נגד:

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

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

- להצבעה מוטי של ההצעה את להעלות מבקשת דפנה:

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

אורן דפנה, נגד:

קולות. ברוב התקבלה ההצעה

המועצה. לישיבות קצרנית להביא ההצעה את להעלות מבקשת דפנה:

אורן דפנה, בעד:

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

היום. מסדר ירדה ההצעה

מוטי: תמיכות - הנושא הוא הקריטריונים לזכאות לקבלת תמיכות מהמועצה. שלושה גופים  מקבלים
כבר שנים תמיכות מהמועצה: תנועות נוער, ארגוני צה״ל והספורט. השינוי שאנו מציעים הוא  להוסיף

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.

מוטי: מינוי הגב' דנה פינס - לתפקיד סגן מ"מ רוה״מ והאצלת סמכות ראש המועצה לגבי דנה פינס 
המועצה. והתקשרויות מסמכי על לחתום החתימה זכות קביעת וכן אדם כח בתחום

סמכויות? האצלת הכוונה מה אורן:

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

אדם? כח בתחום סמכות הכוונה מה אורן:

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

המינוי. לאישור נצביע מוטי:

. אחד פה אושר הצבעה:

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

עתידית. שנתית תוכנית להכין ביקשתי אני דורון:

כזאת. תכנית להכין ניתן לא ולכן בעתיד פיתוח מהטלי ההכנסות את לצפות יכולים לא אנחנו מוטי:
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

2.12.2018 ל נכוו בקונות ■תרה

2,588,442הקרן בנרטיס רשומה •תרה

-240,000 4 2018 רבעון הלואה לניסוי העברה

-606,000 3.2018 רבעון הנדסה( ) השוטף לתקציב העברה

-606,000 4.2018 רבעון הנדסה( ) השוטף לתקציב העברה

500,000 24.10.2018 ב התקבלה אוקטובר הפקדת

500,000 21.11.2018 ב התקבלה אוקטובר הפקדת

1,800,000 דצמבר הפקדת

194,338 8.10 2018 ב התקבל 8.2018 השבחה היטלי חלף

155,722 31.10.2018 ב התקבל 9.2018 השבחה היטלי חלף

2,435,715 30.11.2018 ב התקבל 10.2018 השבחה היטלי חלף

6,722,217 בקרן יתרה סה"נ

נרשמו וטרם שאושרו תברים

רשימה עפ"■ לאישור חדשים תברים
-75,000 עלמין בית סקר פרויקט

-600,000 וביוב מים עבודות
-150,000 עלמין בית עבודות
-150,000 כבישים צביעת
-300,000 שורשים מקי טיפול

-60,000 שריפות למניעת טיפול
-400,000 חשמל עבודות
-250,000 אש וגילוי מוסדות בטיחות עבודות
-200,000 ציבור ושטחי מוסדות בטיחות עבודות
-250,000 ומדרכות כבישים שיפוץ
-150,000 מים ומשאבות הסנקה תחנות 723 תב"ר הגדלת

-2,585,000 לאישור חדשים תברים סה״נ

4,137,217 אישור לאחר פנו״ה יתרה

 ₪ 675,000 הקרובות השנים 10 במשך שנה כל להעביר יש לד תאורות החלפת 704 לתב"ר

.2018 לשנת העברה את ינסה הסנום התחילה טרם בתב"ר והפעילות ומאחר ,2017 לשנת הופרש
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

לתברי״ם בקשות מוטי:

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

-GIS שכבות ומיפוי סביון עלמין בית סקר פרויקט עבור לתב״ר בקשה :הנדון

לאור דרישת ראש המועצה להקמת מערכת ניהול בית עלמין סביון, אנו נדרשים לבצע פרויקט סקר מקיף של  בית

מודפסות. רשומות מתוך למערכת נתוני□ הזנת כן, כמו הגיאוגרפית. המידע במערכת מידע שכבות ומיפוי העלמין

₪(: GIS (45,0003 שכבות בניית + לסקר נדרשת תכולה

סביון העלמין בית של דונם 20 כ של בשטח קברי□ 3000 כ מיפוי •

הקבר סטטוס + הקברים שכבת של דיגיטלי קובץ יכלול הסופי התוצר •

קבר( )מיקום הלקוח בידי הקיימים הנתונים של Excel קובץ מול הצלבה יכלול הסופי התוצר •

MXD (מפה קובץ + GDB \ SHP בפורמט G1S כקובץ ללקוח יימסר התוצר •

₪(: 30,000)כ למערכת נתונים הזנת

המודפסים המועצה ספרי מתוך נתוני□ איתור •

המידע לשכבות נתוני□ הזנת •

מע״מ כולל ₪ 75,000 מבוקש תב״ר תקציב

הצבעה:

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

נגד:דפנה , אורן

דורון נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה
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וביוב: מים תב״ר .2

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

הצבעה:

זאב רועי, ליאור, יעל, דנה, מוטי, בעד:

אורן נגד:

דפנה דורון, נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה
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הצבעה:

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

אורן דפנה, נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה
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ובוסטרים מים ומשאבות הסנקה לתחנות תב״ר .4

דורוןנגד:

אורן דפנה, נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה
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המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



הצבעה:

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

נגד:דורון

אורן דפנה, נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב

המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



שורשים נזקי תב״ר .6

2018 נובמבר 14

שורשים נזקי לתב״ר בקשה

₪ 150,000 שורשים כירסום

₪ 200,000 בשורשים יסודי טיפול

₪ 100,000 ריצופים

₪ 60,000 פלסטיות יריעות

₪ 50.000 טרקטור עבי

₪ 560,000 סה״ב

₪ 95.200 מעיים 17%

₪ 655,200 מע״מ כולל םה"כ

תב״ר מבוקש - 650,000  ₪

/ קרן חנן רשם:

הצבעה:

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

רון דו נגד:

אורן דפנה, נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב

המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



המועצה ראש לשכת

ומזיקים שריפות מניעת תב״ר .7

הצבעה:

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

דורוןנגד:

דפנה,אורן : נמנעים

קולות. ברוב אושרה הבקשה

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב

המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



חשמל לתב״ר בקשה .8

> ־

2018 נובמבר 14

₪ 120,000 באדמה חשמל קווי התקנת

₪ 80,000 חדשים חשמל עמודי התקנת

₪ 50,000 חשמל לקווי חפירות

₪ 60,000 תקשורת קווי התקנת

₪ 100,000 ציבור במוסדות וציוד מצלמות התקנת

₪ 40,000 חדשה מרכזיה התקנת

₪ 60.000 ציבור מבני + וארועים אישורים

₪ 510,000 כזה״כ

₪ 86,700 מע״מ 17%

₪ 596.700 מע״מ כולל םרז"כ

הצבעה:

זאב רועי, ליאור, יעל, דנה, מוטי, בעד:

אורן דפנה, דורון, נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב

המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



1/14.11.18

לתב״ר
vk וגילוי מוסדות בטיחות

₪ 30,000 בטיחות סיורי .1

₪ 120,000 ומתקני□ ציוד חידוש .2

₪ 60,000 אש וציוד מטפי□ אספקת .3

₪ 60,000 ובקרה חשמל מערכות התקנת .4

₪ 60,000 וכריזה תקשורת מערכות התקנת .5

₪ 50.000 שנתיי□ וביקורות אישורים .6

₪ 380,000 סה״כ

₪ 64.600 מ.ע.מ. 17%

₪ 444,600 שנתית עלות םה״כ

₪ 450,000 מבוקש- תב"ר

קרן חנן רשם:

הצבעה:

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

אורן דפנה, נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב

המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



ציבוריים ושטחים מוסדות בטיחות תב״ר .10

הצבעה:

זאב רועי, ליאור, יעל, דנה, מוטי, בעד:

אורן דפנה, דורון, נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב

המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



הצבעה:

זאב רועי, ליאור, יעל, דנה, מוטי, בעד:

אורן דפנה, דורון, נמנעים:

קולות. ברוב אושרה הבקשה

 03-7370920 טל ,5651304 סביון ,8 השקמה רחוב

המועצה ראש לשכת ן 03-7370911 פקס:
anatb@savyon.muni.il | www.savyon.muni.il



 

 

 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. 

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

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

 מלכי  אלירן  .7

 טורס  איל  .8

 תשובה  ניסים .9

 חיים כהן  .10

 חיים מלאך  .11

 ש. לאור  .12

 רועי יצחקוב  .13

 רן ארנון  .14

 יוסי צרויה    .15

 תנועה  -ועדה לבטיחות בדרכים 

 מהנדסת  - אביטל      מוטי לנדאו  .1

 קב"ט  - קובי                 אברהם בחרי .2

 יובל סגן קב"ט               רועי הורוביץ .3

 חיים מלאך  .4

 משה בדש  .5

 חן קוזיניץ  .6

 אמיר שכטמן  .7

 צביקה גולדהירש  .8

 )ועדה מקצועית (  –ועדת תמיכות 

 גזברית  .1

 יועץ משפטי  .2



 

 

 אילנית  .3

 

 )אינה ועדת חובה( ההרכב לפי ההרכב הסיעתי    ועדת משנה לתמיכות 

הוועדה מורכבת מחברי מועצה וכוללת לפחות נציג אחד מהאופוזיציה ורשאית להמליץ לפני המועצה  

 בדבר קבלת המלצות הועדה המקצועית או דחיתן כולן או חלקן תוך נימוק בכתב. 

 דנה פינס  .1

 יעל ויסמן  .2

 דפנה שפיגלמן  .3

 דורון וייסברוד  .4

 סביבה וחזות ועדת איכות ה 

 מנהל מחלקת שפע  – מוטי לנדאו               אשר קויתי  .1

 רפי סוויד  .2

  דפנה שפיגלמן  .3

 חגית קליר  .4

 גיא ברעם  .5

 ליאור שקלרש  .6

 חנוך רבינוביץ  .7

 ועדת אירועים וקהילה 

 מנהל בית התרבות  – דנה פינס             אבישי  .1

 תרבות וקהילה   מנהלת ארועי – יעל ברוידא          גליה  .2

 ליאור טוביה .3

 רועי הורוביץ .4

 דפנה שפיגלמן  .5

 אתי אלעד  .6

 אנה פרומצנקו  .7



 

 

 יפעת גולדשטיין  .8

 

 ועד מנהל בית תרבות 

 מנהל בית התרבות  – אבישי   אתי אלעד  .1

 תמי גיא  .2

 אנה פרומצנקו  .3

 יעל ברוידא  .4

 )חשב רשות שדות התעופה(  – מיכאל רבין  .5

 מוטי לנדאו  .6

 טל רבינא  .7

 חברי מועצה(  2)מספיקים     ועדת הנחות

   דנה .1

   אורן גור  .2

 גזבר  .3

 יועץ משפטי  .4

 עובדת רווחה  .5

 ועדה למאבק בנגע הסמים + ועדה למיגור  אלימות  

 מנהלת מחלקת חינוך -דנה    )מתחייב ראש הרשות או סגנו(        תמר נווה  .1

 קב"ט  – ליאור טוביה                                          קובי  .2

 פקח  – יובל              שוטר עירוני    –יוסי צרויה  .3

  עובדת סוציאלית   – עידית                                                                 

 ועדה מקצועית עובדי רשות  -   מבנה  או  קרקע  ועדה להקצאת

 גזבר  

 יועץ משפטי  



 

 

 מהנדסת  

 

 ועדת ערר לארנונה 

 לאה יוסיפוב פסרמן 

 איריס טרכטנגוט 

 מיקי כהן 

 (מחליף למיקי שפיגלמן( 

 עדי לבנה

 יורם בולקינד 

 ועדת מכרזים 

 . דפנה שפיגלמן 1

 . דנה פינס 2

 .יעל ויסמן 3

 . ליאור טוביה4

 . רועי הורוביץ 5

 . דורון וייסברוד 6

 . אורן גור   7

 ועדת השקעות 

 מירי לוין  .1

 שירלי טוטיאן  .2

 אורטל נחום  .3

            

                              

 טי נועל את הישיבה. מו

    

 




