
2022 ביוני 01מתאריך   22/60מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

. , דורון ויסברוד דפנה שפיגלמן ,  יעל ויסמן, דרור פילץדנה פינס,  מוטי לנדאו,    :משתתפים 

   זאב ליכטנזון . בזום:

 . רועי הורביץ: נעדרים

 . גזברית, ליבי באראם אביטל קינן מהנדסת  עו"ד,  עופר שפיר  מוזמנים:

מוטי פותח את הישיבה 

 אישור פרוטוקול   .1

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

 : 2022  באפריל  13מתאריך  05/22

 הפרוטוקול אושר פה אחד.  הצבעה: 

 אושר פה אחד.  05/22החלטה: פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 



דורון לסביון, 701 מגרש העברת שאילתה: .2

2022 05 27

לסביון 701 מגרש העברת - שאילתה

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

 החלטה התקבלה עליה לסביון, טונוסון טיהוד 701 מגרש את להעביר סביון דרישת בגורל עלה מה
04 11 2020 מיום המועצה בישיבת

04,11,2020 מיוס המועצה ישיבת מפרוטוקול

מהמקנת סיפיח אישור .1

 יהוד-מינוסון מעיריית :1041תמי*-. יפי 701 ומויש ציבור• ומוסדות י-מבוים המיועד שטח לעברת דגה:
שיפוט שטח לשינוי בקשה סביוו למו״ט

 המועצה צרכי ולנוכח סביון המקומית המועצה בשטח צימר למבני גדולים חומים בשטחים המחסור לאור
 יהוד- עיריית מטעם גבולות לשינוי בקשה לאור וכן ציבוריות. למטרות כאמור ציבור בשטחי ותושביה
 יועברו סביון בשטח ציבור לצרכי המיועדים שטחים כי ממקש לפיה כיום. ועומדת תלויה התה אשר מונוסון,
 לפעול מעוניינת סביון המקומית המועצה טונוסון, ליהוד- הועברו שכבר דונמים לעשרות בנוסף ואת לשטחה,
 המצוי (4 7 2018 מיום 7844 פ בי תוקף למתן )פורסמה 1041תמי/ לפי 701 מגרש של העברתו ולקדם

 סביון של המוניציפאלי לתחומה - ציבור״ ומוסדות ל״מבנים והמיועד לסביון בכניסה
 העברת לצורך הפנים, למשרד בקשה להגיש ום ולקדם, לפעול יאשר מתבקשת המועצה מליאת לפיכך.
סביון המקומית המועצה לתחום האמור השטח

אחד פה אושר הצבעה:

 העבת לשם הפנים, למשרד בקשה להגיש וכן ולפעול, לקדם אחד פה מאשרת המועצה מליאת החלטה:
סביון המו״ט לתחום ציבור" ומוסדות ל״טבנים הטיועד 1041תםל/ לפי 701 כמגרש הידוע השטח

לשאילתה תשובה

בהעברת דיון לצורך הגיאוגרפית הועדה של המנדט להרחבת בקשה הגישה המועצה

סביון. לשטח 701 מגרש

המנדט. להרחבת סירב הפנים משרד מנכ"ל

יהוד. עיריית של המנדט להרחבת בקשות 2 אישרו במקביל זאת לעומת

בנדון. הגאוגרפית הועדה ישיבת התקיימה לא כה עד
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דורון משפטיים, הליכים שאילתה:

27.05.2022

משפטיים הליכים - שאילתה

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

 ומהם להם צד היא סביון המקומית שהמועצה ועומדים התלויים המשפטיים ההליכים מהם
וכיצד׳ 2022-2021 בשנים שהסתיימו ההליכים

במקור( לא )ההדגשה 04.11.2020 מיום המועצה ישיבת מפרוטוקול

דורון משפטיים, הליכים על דיווח - היום לסדר הצעה

1950 )א(התשי׳יא- המקומיות המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היזם לסדר הצעה

ההצעה

 למועצה הנוגע משפטי הליו של סיום וכל פתיחה כל על המועצה לחברי ידווח מטעמו( טי )או המועצה ראש
הדין פסקי את המועצה לחברי וימציא

;השיבה

 והשני הראשון בחציון בשנה, פעמיים כי מזכיר אני הבאה. בישיבה נדווח בעיה, אין מוטי:
כמתחייב מדווחים אנחנו

כאלד יש אם ההליכים, של הכספיות להשלכות רק התייחסות יש הכספיים בדו״חות דוחן:
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לשאילתה:

31.12.21 ,סביון מ.מ תביעות דוח
 הסכים מה כן( והיא תתסיכיה )אם

 ר״יזכים .לים בתש יןר*דיי□ שילמועצוה

טבסיכין הסקיה תאיר
 פרקליס
משכל התובעים

 תיק ספי• מ
במשי-יני

עד 15,861 בטכים במגרה נסגר
 עץ )ופגיעת נזקין בעניין תביעה
 סך על שקמים(,סיבוב בגן במכונית

15,478 ₪
רועי

 איי די. איי. - סביון מקומית מועצה
54159-12־19 תא״מ בע״מ לביטוח חברה 894/22

 סכום רה בפס סרבם - קטנה רנביעה
1,000 ₪

 סער בעקבות רעס מטרד יגל תביעה
למועצה הכניסה

רועי
 - קטנות תביעות - סביון מקומית מועצה

ת״ק בושינסקי דליה
894/27.1

בהליך
 אי בגין ₪ 1,128,915 ע׳יס תביעה

גינון לקבלן תמורה תשלום
רועי

.א.ת וייס יוסף - סביון מקומית מועצה
27134-09-20 894/28

בהליך
 בגין ₪ 668,823 30 עי׳ס תביעה

 גזס פינוי עמדת בסל ערך ירידת
לביתו הסמוכה

רועי
 יטקובסקי טל - סביון מקומית מועצה

36281 11-20 א ת 894/29

נדחתה העתירה הוגשה( )טרם מנהלית עתירה רועי
 מפקח נגד •נתירה - סביון מקומית מועצה

תקוה וגני התעבורה
894/30

₪ 500 בפס״ד נסגר

 ייצוגית תובענה לאיסור בקשה
 פרסום בהעדר שעניינה 1,344,000

 העירייה סל האינטרנט באתר

 רשימת בדבר נוספות( )ורשויות
 המשחקים ומתקני הציבוריים הגנים

המונגשים

רועי
 חטיב מוהנד - סביון מקומית מועצה

40909-05-20 צ ת׳ 739/41.1

בהליך
 ₪ 30,000 ע״ס גוף נזקי בגין תביעה

 טרם אשר וסכום מיוחד" ׳•נזק עבור
כללי" "נזק עבור נאמד

רועי
 יעקובוב מש׳ - סביון מקומית מועצה

65209-12־20 ת_א 894/31

 ™-חשלום 85,000 בפטרה נסגר
למועצה

 על שהוגשה ₪ 180.000 ע״ס תביעה
 במקום שימוש בגין המועצה ידי

קבורה
רועי

 - אברני יוסי - סביון מקומית מועצה
21928-03-21 קבורה תשלום בגין תביעה 894/32

סכר□ אין בפשרה נסגר
 ועדת החלטת כנגד מנהלי ערעור
 ערר חלקי באופן לדחות הערר

אנגלית•׳ "חצר סיווג בסוגיית ארנונה
רועי

 זמיר דרור ־ סביון מקומית מועצה
45438-02-21

894/34

 הוצאות למעט ישיר כספי סיכון אין
משפט.

 חיוב להטלת בטענה עתירה
 סיווגי ובגין בארנונה רטרואקטיבי

הנכס
רועי

 ציון אוהב רונן - סביון מקומית מועצה
37061-03-21 עת׳יט

894/35

נדחתה העתירה
 משתתף פסילת לביטול עתירה

במכרז
רועי

 יוסף עודד עו״ד - סביון מקומית מועצה
57779-07־21 עת״מ 894/36

₪ 3,000 בסכום בפשרה נסגר
 חופש חוק לפי מידע לקבלת עתירה

המידע רועי
 דין עורכי - סביון מקומית מועצה
5666-08-21 עת״מ תקין מנהל לקידום

894/37

₪ 6,000 בסכום בפשרה נסגר

 ייצוגית תובענה לאישור בקשה
 באתר פרסום בהעדר שעניינה
 הסדרי של העירייה של האינטרנט

התרבות בהיכל הנגישות

נופר
 עואודה אחמד ־ סביון מקומית מועצה

36972-08-21 צ ת׳ 894/38

נדחתה העתירה ארנונה חיובי לביטול עתירה רועי
 חיים דויד קצמן - סביון מקומית מועצה

38459-10-21 עת״ם
894/39

בוזלין
 תשלו□ אי בגין המועצה כנגד תביעה

ש״ח 559,571 בסך תמורה רועי
א. ת מילגם - סביון מקומית מועצה

6948-12-21 894/42

בהליך
 ימיסים ארנונה חיובי לביטול תביעה

 למועד )נכין ₪ 30,120 בסך עירוניים
התביעה! הגשת

רועי
 א ת לבייב צביה - סביון מקומית מועצה

35507-02-22 894/46

משפט הוצאות למעט כספי סיכון אין
 ידי על ממוני□ מינוי לביטול עתירה

דת לשירותי השר
עפר/רועי

 לשירותי השר ־ סביון מקומית מועצה
13427-03-22 עת״מ דת

894/47

בוזלין
 לילד )שיניים( גוף נוק בגין תביעה
 ביהמ״ש סמכות גבול לפי בסכום

מלש״ח( 2.5 )עד השלום
רועי/נתנאל

 חרמון הר יהודה - סביון מקומית מועצה
64366 תא

894/49

נמחקה העתירה  ועדת החלטת כנגד מנהלי ערעור
ארנונה ערר לדחות הערר

רועי  שמואל וגדני - סביון מקומית מועצה
73896-10-21 עמ״נ רחל

894/40
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 אישור נוהל הענקת מתנות לתלמידי.ות סביון  .3

 במהלך השנה המועצה מבקשת להעניק מתנות לתלמידים.ות בסביון:  מוטי: 
 מתנות לתחילת שנה לגני הילדים, כיתות א' 

 מתנות לסיום שנה לכיתות ו,ט
 מתנות למצטיינים במהלך השנה 

 ומתנות לתלמידים.ות באירועים לא צפויים. 
 כל זאת באישור מחלקת החינוך, הגזברות ובכפוף לאישור תקציבי. 

 ₪ לילד.ה, לכל אירוע.  100עלות המתנות המוערכת היא עד 
 ביון: אני מעלה להצבעה את אישור נוהל הענקת מתנות לתמידי.ות ס 

 הצבעה: נוהל הענקת המתנות אושר פה אחד. 

 

 תלונות הציבור הממונה על דוח  .4

 2021יניב, מבקר המועצה יעדכן על דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת  מוטי: 

היו שתי פניות לממונה שהתבררו וטופלו ע"י הגורם המקצועי ואינן נחשבות   2021בשנת יניב: 
 כתלונות. 

 

 הישיבה. מוטי נועל את 

    
 

 

 

 

 




