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  27.12.2016, ז"ז כסלו תשע"שלישי כמיום  98' מן המניין מסלא  ישיבת מועצה        

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

, ליאור אגאי, סבח יוסף, עוזי אהרון, ליאת בן בסט, אפי גוטמן, איילה ברטה, ליאת שוחט  :נוכחים
  . בוזיעופר 

  . יעקב נחום, דוד חיון, אנה כהן'ז, יניב דאון, ימית קרקוקלי, ננה חן, טל אשכנזי :חסרים

 -שפינדל  ד שלומית"עו, גזבר העירייה -ח גיל גבריאל "רו, ל העירייה"מנכ - עופר תודר   :משתתפים
 -  אפרת סקעת, מנהל מחלקת חשבונות - איציק הרשקוביץ, יועצת משפטית לעירייה

   .דובר העירייה - אורן קורנפלד, ל"מפמ -חמאני דוד , תקציבאית העירייה

  :על סדר היום

 .אור יהודהבלעמותות ספורט הפועלות  2016מתן תמיכות כספיות לשנת אישור  .1

 .בארו יהודה מוזיאונים לשימור מורשת -לעמותות  2016לשנת מתן תמיכות כספיות אישור  .2

לחברה ברחוב יהדות קנדה החכרת המבנה ו התקשרות עם חברת חשמל להקמת חדר שנאים .3
 .בחוזה חכירה לדורות ורישום זכויות החכירה בלשכת רישום המקרקעין

 .מינוי שמעון דנוך לחבר בועדת בטיחות בעבודה במקום מוטי קוטאי .4

 .לחבר בועדת בטיחות בעבודה חן תמיר הממונה על הבטיחות בעבודהמינוי  .5

  )18:46הישיבה נפתחה בשעה (

  אור יהודהבלעמותות ספורט הפועלות  2016אישור מתן תמיכות כספיות לשנת   - 1' סעיף מס

  :חמאני דוד

הינו בסך , ור יהודהבאהפועלות  ספורט תלעמותו 2016לשנת ת וכספי ותתמיכ ןמתתקציב העירייה ל
250,000 ₪.  

שלוש מהן  .2016ת מהעירייה לשנת וכספי ותארבע עמותות ספורט הגישו בקשות לקבלת תמיכ
עמותת , המצטיינים בספורט ומכבי עירוני אור יהודה בענף הכדורגל: עמותות ספורט בענפי הכדור

  .ף קלאסיעמותה לאגרו, העמותה הרביעית. כדורסל וכדורעף ,בענפי כדורגל הפועלות, ה"על

רואי חשבון לקבלת חוות דעת  - ' המסמכים החשבונאיים הועברו לבדיקה למשרד מידד הלוי ושות
  .חות הבדיקה מצורפים לפרוטוקול"דו. לגבי הוצאות והכנסות העמותות

  .נבדקו על ידי המחלקה המשפטית ונמצאו תקינים, שהוגשו על ידי העמותות, המסמכים המשפטיים

 46' מס בישיבתה בועות בתבחינים שנקבעו על ידי מועצת העירייהלהלן אמות המידה הק
לעמותות ספורט  2016לשנת  למתן תמיכות כספיות, 29.10.2015, ו"תשע ז חשוון"חמישי ט יוםמ

  .הפועלות בתחום העיר אור יהודה

 אמות מידה למתן תמיכות לעמותות ספורט

פורט יוקצה לעמותות הס, 2016 מתקציב העירייה למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת 98% .1
המידה  בתיקון אמות"כהגדרתו , וכדורעף, כדורסל, כדורגל: התחרותי בענפי הכדור הבאים

 ).5/1/2006 -מ 5477ילקוט הפרסומים (לחלוקת הקצבות המועצה להסדר הימורים בספורט 

 ".ענפי כדור"מסכום התמיכה הכוללת לספורט יוקצו לענפי הספורט שאינם מוגדרי  2% .2

יהווה כתמיכה , מהסכום שיאושר על ידי המועצה מתן תמיכות לכלל עמותות הספורט 70% .3
י יחס תקציב העמותה הנתמכת ביחס לכלל "בסיסית שוויונית בין העמותות הנתמכות עפ

   .התקציב של העמותות הנתמכות
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י "יהיה עפ, מהסכום שיאושר על ידי המועצה מתן תמיכות לכלל עמותות הספורט 30% .4
 .)כולל שחקני נוער(מספר השחקנים , הליגה בה משחקת העמותה : קריטריונים הבאיםה

  

  :חלוקת כלל סכום התמיכות לעמותות בענפי הכדור

במלוא  2016לעמותות ספורט לשנת כספיות ועדת התמיכות ממליצה למועצה לאשר מתן תמיכות 
בהתאם לתבחינים שנעשה תחשיב פי ל, העמותות כמפורט להלןלכל ₪  250,00 - סכום התקציב 

  .שנקבעו

  .לכל אחת מהעמותות, 2016להלן סכומי התמיכות הכספיות לשנת , 

  
  .ה.ל.ע

המצטיינים 
  בספורט

מכבי אור 
  יהודה

עמותה 
לאגרוף 
  קלאסי

  5,000  18,832  161,718  64,451  סכום התמיכה בעמותות לפי התבחינים

  0  - 3,266 - 4,909  - 9,818  דמי שימוש במגרש הכדורגל העירוני

  5,000  15,566  156,809  54,633  סכום התמיכה להעברה לחשבונות העמותות

  :ראש העירייה

  ?לעמותות ספורט הפועלות באור יהודה 2016אישור מתן תמיכות כספיות לשנת  מי בעד

   .פה אחד: בעד

  .יהודהלעמותות ספורט הפועלות באור  2016מתן תמיכות כספיות לשנת מאושר  :החלטה

מוזיאונים לשימור מורשת בארו  - לעמותות  2016אישור מתן תמיכות כספיות לשנת  -  2' סעיף מס
  יהודה

  :חמאני דוד

אור במוזיאונים לשימור מורשת הפועלים עמותות ל 2016לשנת  ות כספיותתמיכמתן תקציב לה
  .₪ 50,000הינו בסך  ,יהודה

מרכז מורשת יהדות : 2016תמיכה כספית מהעירייה לשנת  עמותות הגישו בקשות לקבלת שלוש
  .הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב והתאחדות עולי בוכרה, בבל

רואי חשבון לקבלת חוות דעת  - ' המסמכים החשבונאיים הועברו לבדיקה למשרד מידד הלוי ושות
  .חות הבדיקה מצורפים לפרוטוקול"דו. לגבי הוצאות והכנסות העמותות

  .נבדקו על ידי המחלקה המשפטית ונמצאו תקינים, שהוגשו על ידי העמותות, מסמכים המשפטייםה

 46' להלן אמות המידה הקבועות בתבחינים שנקבעו על ידי מועצת העירייה בישיבתה מס
מוזיאונים לשימור מורשת למתן תמיכות כספיות ל, 29.10.2015, ו"תשע ז חשוון"חמישי ט יוםמ

  .העיר אור יהודהבתחום  הפועלים

  : מתן התמיכה הכספית מותנה בכך שהמוזיאונים עומדים בכל התבחינים שלהלן

  .מוסד ציבור רשום כחוק כעמותה או כחברה שלא למטרת רווח .2.1

  . מוסד ציבור שמשרדיו הרשומים נמצאים בתחום הרשות המקומית .2.2

  .מוסד ציבור המפעיל בתחום הרשות המקומית מוזיאון לשימור מורשת .2.3

  .המוזיאון או המרכז מקיים פעילות לכל גווני האוכלוסייה .2.4

 .שנים לפחות 5המוזיאון פועל בתחום הרשות המקומית  .2.5

ל ואילו "עומדים בתבחינים הנ, מרכז מורשת יהדות בבל והארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב
  .התאחדות עולי בוכרה אינה עומדת בהם
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  לתמיכה אופן חלוקת התמיכה בין עמותות הזכאיות

התמיכה תחולק באופן שוויוני בהתאם לעקרונות הכלליים ולהגבלות שנקבעו בנוהל התמיכות  .1
  . בין מספר הגופים שהגישו בקשה ונמצאו מתאימים לתנאי הסף ומכך זכאים לתמיכה

החלוקה היחסית של סכום התמיכה בין הגופים  תיעשה באותו שיעור שבין מחזור הפעילות של  .2
  ].באחוזים[ביחס לסכום התמיכה , שקדמו למועד הבקשה כל גוף לשנתיים

מורשת : מוזיאונים לשימור מורשתל כספיות ועדת התמיכות ממליצה למועצה לאשר מתן תמיכות
 ,₪ 50,000 - 2016לשנת  במלוא סכום התקציב ,יהדות בבל והארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

  .נים שנקבעובהתאם לתבחישנעשה תחשיב פי ל, כמפורט להלן

  
  מחזור הכנסות המוזיאונים

 2015 -  2014בשנים 

  
מרכז מורשת 

 יהדות בבל
הארגון העולמי של 

 יהודים יוצאי לוב

 1,665,367 3,090,894 2014כ הכנסות לשנת "סה

 2,264,963 3,202,740 2015כ הכנסות לשנת "סה

 3,930,330 6,293,634 2015 -  2014כ הכנסות לשנם "סה

  10,223,964 שני המוזיאוניםשל  מחזור הכנסותכ "סה

 2015 - 2014ר המוזיאון בשנים והיחס באחוזים של מחז
 38.44% 61.56% יחד  המוזיאונים כ המחזור של שני"מסה

 19,221 30,779 כ התקציב"מוזיאון מסהכל סכום תמיכה ל

  :ראש העירייה

מאחר וגם משרד , השנה. כל השנים לא חילקו את התמיכות הללו. יש סעיף תקציבי של מוזיאונים
נוצר מצב ששני המוזיאונים בתקופה , מוזיאונים בצורה דרסטיתלהתרבות והספורט קיצץ בתמיכה 

גם אם זה טיפה בים , 50,000 -קשה כלכלית ואני רואה חשיבות לתת להם את התמיכה של ה
זו ועדת התמיכות שיושבים בה עופר  ,בהתאם לתבחינים י שקובע את חלוקת הכסףמ. מבחינתם

  . דוד חמאניוד שלומית שפינדל "עו ,גיל גבריאל, תודר

  ?מוזיאונים לשימור מורשת בארו יהודה -לעמותות  2016מתן תמיכות כספיות לשנת אישור  מי בעד

  . פה אחד:  בעד

מוזיאונים לשימור  - לעמותות  2016כספיות לשנת מתן תמיכות אישור מתן מאושר   :החלטה
  .מורשת בארו יהודה

התקשרות עם חברת חשמל להקמת חדר שנאים והחכרת המבנה ברחוב יהדות קנדה   - 3' סעיף מס
  לחברה בחוזה חכירה לדורות ורישום זכויות החכירה בלשכת רישום המקרקעין

  :ראש העירייה

לאשר התקשרות עם חברת חשמל להקמת חדר שנאים והחכרת המבנה ברחוב יהדות קנדה  תמבקש
  .לחברה בחוזה חכירה לדורות ורישום זכויות החכירה בלשכת רישום המקרקעין

  :ד שלומית שפינדל"עו

. חברת חשמל נדרשה להקים חדר שנאים, יהדות קנדה' במסגרת עבודות פיתוח שנעשות ברח
העירייה הפקיעה את . 48 'בית מס יהדות קנדה מול' וי מאחורי הדואר ברחראיתם כבר שהחדר בנ

כדי , חברת החשמל .הקרקע ועל פי דרישות חברת חשמל הוקם חדר השנאים שזה מבנה יביל
המועצה מתבקשת לאשר . לתקופה ארוכהלה דורשת שהחדר יוחכר , להכניס את כל נושא החשמל

 3.2בהתאם לתקנה , ברת חשמל בפטור מחובת מכרזלאשר התקשרות עם ח ,האחד .שני דברים
שמקנה פטור מחובת מכרז למקרקעין שמועברים לחברת חשמל לשם  ,לתקנות העיריות מכרזים

 ר"מ 100בתנאי שהשטח המועבר לא יעלה על  .שדרוש לאספקת חשמל לעיר, הקמת מתקן חשמל
תוכנית שחלה וההפקעה בתנאי שהקמת המתקן תואם את הו ר"מ 38והחדר פה הוא בגודל של 
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זה אישור עקרוני לצורך החכרה של  ,המועצה מתבקשת לאשרש ,שניה הדבר. נעשתה מכוח תוכנית
חברת . שלזה נדרש רוב חברי מועצה ואישור משרד הפנים, לפקודת העיריות 188הקרקע לפי סעיף 

קיבלתי הסכם  אני. החשמל משלמת לעירייה גם עבור רכיב הקרקע וגם עבור בניית המבנה היביל
אבל אנו כן , הוא יועבר בקרוב, אין לנו עדיין נוסח הסכם סופי. היו לי הערות, מחברת החשמל

כדי שאפשר יהיה , גם של הפטור ממכרז וגם להחכרה ,רוצים לקבל הסכמה עקרונית למתווה
  . להתקדם עם חברת החשמל

  . נוסח ההסכם הסופי יובא לאישור המועצה

  :ראש העירייה

אישור התקשרות עם חברת חשמל להקמת חדר שנאים והחכרת המבנה ברחוב יהדות קנדה  מי בעד
  ?לחברה בחוזה חכירה לדורות ורישום זכויות החכירה בלשכת רישום המקרקעין

  . פה אחד: בעד

התקשרות עם חברת חשמל להקמת חדר שנאים והחכרת המבנה ברחוב יהדות מאושרת   :החלטה
  .דורות ורישום זכויות החכירה בלשכת רישום המקרקעיןקנדה לחברה בחוזה חכירה ל

  מינוי שמעון דנוך לחבר בועדת בטיחות בעבודה במקום מוטי קוטאי  - 4' סעיף מס

  :ראש העירייה

מבקשת לאשר  ,אי לכך. ע ופיקוח עירוני"מר שמעון דנוך החליף את מוטי קוטאי כמנהל אגף שפ
  .מינוי שמעון דנוך לחבר בועדת בטיחות בעבודה במקום מוטי קוטאי

  ?מי בעד

  . פה אחד:  בעד

 .מאושר מינוי שמעון דנוך לחבר בועדת בטיחות בעבודה במקום מוטי קוטאי :החלטה

  מינוי חן תמיר הממונה על הבטיחות בעבודה לחבר בועדת בטיחות בעבודה - 5' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .לאשר מינוי חן תמיר הממונה על הבטיחות בעבודה לחבר בועדת בטיחות בעבודה תמבקש

  ?מי בעד

   .פה אחד: בעד

 .מינוי חן תמיר הממונה על הבטיחות בעבודה לחבר בועדת בטיחות בעבודהמאושר  :החלטה

  )19:00הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ד"עו, ליאת שוחט  דוד חמאני
  ראש העירייה  ולוגיסטיקהמתאם פעולות מינהל 

  ישיבות המועצה מרכז


