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יום חמישי ט"ז חשוון תשע"ו
 29אוקטובר 2015
ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  46מיום 29.10.2015
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :עו"ד ליאת שוחט ,ננה חן ,ליאור אגאי ,סבח יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,אפי גוטמן ,ברטה
איילה ,טל אשכנזי ,ז'אנה כהן ,דוד חיון.
חסרים :דוד יוסף ,יחזקאל שקד ,ימית קרקוקלי ,ליאת בן בסט ,עופר בוזי.
משתתפים :עו"ד שלומית שפינדל ,רמי בן סעדון ,חמאני דוד.
על סדר היום:
 .1אישור להתקשרות במו"מ עפ"י תקנה /22ח לתקנות המכרזים לקבלת שירותי ביטוחי העירייה.
 .2תבחינים למתן תמיכות כספיות לשנת  2016למוזיאונים לשימור מורשת הפועלות באור יהודה.
 .3תבחינים למתן תמיכות כספיות לשנת  2016לעמותות ספורט הפועלות באור יהודה.
 .4הגדלה לתב"ר מס'  -1247בניית מעון יום נוה רבין בסך .₪ 777,650
 .5תב"ר מס'  - 1343נגישות אקוסטית לליקוי שמיעה בסך .₪ 30,000
 .6אישור מינוי עוזר ראש העירייה ואישור שכר בכירים.
 .7תיקון סעיף  2פרוטוקול  45האצלת סמכויות לאפי גוטמן במקום ממונה על מחלקת הרווחה ועל
ביטחון ותנועה צ"ל ממונה על מחלקת רווחה ועל תנועה.
)הישיבה נפתחה בשעה (20:55
סעיף מס'  - 1אישור להתקשרות במו"מ עפ"י תקנה /22ח לתקנות המכרזים לקבלת שירותי
ביטוחי העירייה
ראש העירייה:
יצא מכרז לביטוחי העירייה ,היועמ"ש תציג את המצב שהגענו אליו ואת הפתרון שהוצע.
עו"ד שלומית שפינדל:
היתה ועדת מכרזים ,בה דנו בנושא זה .שמענו את חוות דעתו של היועץ המקצועי לנושא המכרז ,עו"ד
יגאל שגיא .וועדת המכרזים החליטה ,מאחר שההצעה שהיא קיבלה הינה הצעה יחידה ומאחר
וההצעה חרגה מאומדן העירייה בשיעור של כ ,41%-לפעול בהתאם לתקנה  22ח' לתקנות העיריות
מכרזים והיא מבקשת ממועצת העיר לאשר לה לנהל מו"מ לבחירת זוכה בלי לפרסם מכרז ,מאחר
ובנסיבות העניין אין טעם בעריכת מכרז חדש ואין בכך שום תועלת.
היום חברה אחת בלבד מסכימה לבטח רשויות מקומיות ,חברת איילון .אותנו עדיין מבטחת חברת
הראל ,אבל היא מסיימת איתנו ולא מבטחת יותר רשויות .היו לחברות הביטוח הפסדים מאוד
גדולים ולכן הן יצאו מהשוק של רשויות מקומיות ומאחר ואיילון נשארה שחקן יחידי בשוק ,היא
העלתה את המחירים.
ננה חן:
אז אם אף אחד לא רוצה ,מול מי מנהלים משא ומתן?
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עו"ד שלומית שפינדל:
מול איילון .ננסה להוריד את המחיר .ליועץ הביטוח שלנו יש ניסיון והוא חושב שהוא יוכל להוריד
במשהו את הפרמיה.
ראש העירייה:
כמה ההפרש של ההצעה.
עו"ד שלומית שפינדל:
מדובר בכ 400,000 -שקל.
טל אשכנזי:
אולי אפשר לנהל משא ומתן עם החברה שאנחנו מבוטחים אצלה.
עו"ד שלומית שפינדל:
אנחנו בהחלט נעשה את זה.
טל אשכנזי:
אפשר להגביל את זה ל 20%-ואם לא ,להחזיר את זה לשולחן המועצה?
עו"ד שלומית שפינדל:
אנחנו כבר נמצאים בהארכה מול חברת הביטוח ואנחנו חייבים לסגור את זה.
טל אשכנזי:
אני מוכן לאשר את זה בתנאי שזה יגיע לעדכון המועצה.
ראש העירייה:
בכל מקרה זה מגיע לידיעת המועצה.
ננה חן:
אם אני מבינה נכון ,אנו מסמיכים אתכם לנהל מו"מ עם חברת איילון כדי לנסות להוריד אותם ועם
הראל שהיא החברה הנוכחית .השאלה אם אפשר לנסות לפנות לחברה נוספת.
ראש העירייה:
המטרה זה להקטין עלויות ויפנו לכל חברה שניתן.
עו"ד שלומית שפינדל:
אנחנו בקשר עם כל החברות ,הן לא מוכנות לבטח אף רשות .לצורך המשא ומתן אני ודוד חמאני
נעזרים ביועץ הביטוח עו"ד יגאל שגיא.
ראש העירייה:
מי בעד אישור ?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מחליטה לא לקבל את ההצעה היחידה שהוגשה ממספר סיבות ובעיקר מהסיבה
של חריגה גבוהה מאוד מהאומדן של העירייה ובהיותה הצעה יחידה וכי עריכת מכרז חדש
לא תביא כל תועלת.

לאור האמור לעיל ,המועצה מאשרת את המלצת ועדת מכרזים ולאשר לנהל מו"מ
ולהתקשר בחוזה ללא מכרז ,בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים(.
לצורך המשא ומתן ,עו"ד שלומית שפינדל ,היועצת המשפטית לעירייה וחמאני דוד ,מתאם
פעולות מינהל ולוגיסטיקה יעזרו בעו"ד יגאל שגיא ,יועץ ביטוחי העירייה.
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סעיף מס'  - 2תבחינים למתן תמיכות כספיות לשנת  2016למוזיאונים לשימור מורשת הפועלות
באור יהודה
ראש העירייה:
קיבלתם לפני  10ימים את התבחינים לשנה הבאה.
ננה חן:
מובאים כאן נושא המוזיאונים ונושא הספורט .אני מבקשת התייחסות לגבי שאר הנושאים ,האם
מתכוונים השנה לתת תמיכות.
ראש העירייה:
אנחנו נקבע מדיניות אם אנחנו בתקציב  ,2016רוצים לתקצב בהתאם ליכולת הכלכלית גם עמותות
ציבוריות .לדעתי ,לשנת  2016זה רק לשני אלה.
בכוונת העירייה לאשר בתקציב לשנת  2016מתן תמיכות למוזיאונים לשימור מורשת הפועלות באור
יהודה .על העירייה לאשר תבחינים למתן התמיכות .אי לכך ,חברי המועצה מתבקשים לאשר
התבחינים.
התבחינים אושרו על ידי הוועדה המקצועית למתן תמיכות.
עו"ד שלומית שפינדל ,היועצת המשפטית לעירייה ,כתבה בחוות דעתה ,כי לאחר שבדקה את תנאי
הסף והתבחינים ,כפי שנקבעו ,מצאה כי הם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין וכי הם שומרים על
עקרון השוויון וכי ניתן לפעול בהתאם לתבחינים למתן תמיכות מוזיאונים לשימור מורשת לשנת
 .2016חוות הדעת של היועצת המשפטית נשלחה לחברי המועצה ומצורפת לפרוטוקול.
להלן התבחינים.
תבחינים למתן תמיכות כספיות מעיריית אור יהודה
למוזיאונים לשימור מורשת הפועלים בתחומה לשנת 2016
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,4/2006מתפרסמים בזה תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של
עיריית אור יהודה לשנת  2016למוסדות ציבור המפעילים בתחום הרשות המקומית מוזיאון לשימור
מורשת.
 .1כללי
 .1.1כל התמיכות לפי תבחינים אלה יינתנו באופן שוויוני ,אחיד ,עפ"י שיקולים ענייניים בלבד,
תוך התחשבות בצרכי הציבור באור יהודה.
 .1.2בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק ע"י "מוסד" או "מוסד ציבור" ,שאינו מוסד ממוסדות
המדינה או הרשות ,הפועל שלא למטרות רווח ומתחייב לפעול בהתאם להוראות נוהל
תמיכות במוסדות ציבור ,כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל ובהתאם לתבחינים המפורטים.
 .1.3סך כל סכום התמיכה יהיה בשיעור שלא יעלה על  90%מעלות הפעילות הנתמכת ובכפוף
לכך שסך התמיכה ,בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור ,לא יעלה על כלל הוצאותיו
בגין התמיכה.
 .1.4התמיכה במוסד הציבור תאושר רק לשנת כספים אחת.
 .1.5כל התבחינים המנויים להלן כפופים לעקרונות הכללים ולהגבלות שנקבעו בנוהל תמיכות
שפורסם ע"י משרד הפנים.
 .2תמיכה במוזיאונים
מוסד שמתקיימים בו כל התבחינים שלהלן:
 .2.1מוסד ציבור רשום כחוק כעמותה או כחברה שלא למטרת רווח.
 .2.2מוסד ציבור שמשרדיו הרשומים נמצאים בתחום הרשות המקומית.
 .2.3מוסד ציבור המפעיל בתחום הרשות המקומית מוזיאון לשימור מורשת.
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 .2.4המוזיאון או המרכז מקיים פעילות לכל גווני האוכלוסייה.
 .2.5המוזיאון פועל בתחום הרשות המקומית  5שנים לפחות.
 .3אופן חלוקת התמיכה בין עמותות הזכאיות לתמיכה
3.1
3.2

התמיכה תחולק באופן שוויוני בהתאם לעקרונות הכלליים ולהגבלות שנקבעו בנוהל
התמיכות 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 כל גוף לשנתיים שקדמו למועד הבקשה ,ביחס לסכום התמיכה ]באחוזים[.

 .4הגשת בקשה לקבלת תמיכה
 4.1עמותה העומדת בתבחינים אלה והמבקשת לקבל תמיכה מהעירייה ,תגיש לה בקשה
בכתב על גבי טופס בקשה ,שנקבע לעניין זה ,חתום על ידי מורשי החתימה ובידי רואה
חשבון של העמותה ותצרף את כל המסמכים ,הנדרשים להגשת בקשה לתמיכה בהתאם
לכל דין ונוהל ,כפי שנקבעו בסעיף  10לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.
 4.2בקשת התמיכה תוגש לשנת הכספים  ,2016בלבד.
 4.3בקשת העמותה לקבלת תמיכה ,תכלול פירוט כל בקשות התמיכה הנוספות ,שהוגשו או
יוגשו על ידה באותה שנת תקציב לעירייה ,משרדי ממשלה ,לרשויות מקוניות אחרות או
לגופים ציבוריים או פרטיים אחרים וכן תעלול פירוט התמיכות שהוחלט לתת לעמותה
על ידי גופים ,כאמור ,או שנתקבלו מהם.
 4.4דברי הסבר לאופן הגשת בקשה לקבלת תמיכה והמסמכים ,שנקבעו בסעיף  10לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים ,שיש לצרפם לבקשה ,יינתנו לכל עמותה שתפנה לעירייה בבקשה
לקבלם.

 4.5בקשה לקבלת תמיכה ,שתוגש לאחר המועד הקובע להגשת בקשות ,שיפורסם על ידי
העירייה ,תדחה ללא דיון.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התבחינים למתן תמיכות כספיות מעיריית אור יהודה למוזיאונים לשימור מורשת
הפועלים בתחומה לשנת  ,2016מאושרים.
סעיף מס'  - 3תבחינים למתן תמיכות כספיות לשנת  2016לעמותות ספורט הפועלות באור יהודה
ראש העירייה:
בכוונת העירייה לאשר בתקציב לשנת  2016מתן תמיכות לעמותות ספורט הפועלות באור יהודה .על
העירייה לאשר תבחינים למתן התמיכות .אי לכך ,חברי המועצה מתבקשים לאשר התבחינים.
התבחינים אושרו על ידי הוועדה המקצועית למתן תמיכות.
עו"ד שלומית שפינדל ,היועצת המשפטית לעירייה ,כתבה בחוות דעתה ,כי לאחר שבדקה את תנאי
הסף והתבחינים ,כפי שנקבעו ,מצאה כי הם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין וכי הם שומרים על
עקרון השוויון וכי ניתן לפעול בהתאם לתבחינים למתן תמיכות מוזיאונים לשימור מורשת לשנת
 .2016חוות הדעת של היועצת המשפטית נשלחה לחברי המועצה ומצורפת לפרוטוקול.
אני רוצה לתקן טעות בתבחינים שקיבלתם למתן תמיכות בעמותות הספורט.
בסעיף  - 3.2אמות מידה למתן תמיכות לעמותות הספורט התחרותי בענפי הכדור ,במקום  95%לתקן
את זה ל.98%-
בסעיף  - 3.2אמות מידה למתן תמיכות לעמותות הספורט בענפים שאינם מוגדרי "ענפי כדור" במקום
 5%לתקן ל.2%-
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נוספו שני סעיפים:
 3.3.3עמותות כדורגל שמפעילות קבוצות בוגרים בליגות של ההתאחדות לכדורגל ,תקבלנה מכפיל
של  2.5על הסכום הסופי של העמותה.
 3.3.4הסכומים של כל התמיכות המאושרות לכל העמותות ,לא יחרגו מסך התמיכות המאושרות
בתקציב העירייה לשנת  2016בסעיף תמיכות לעמותות ספורט.
להלן התבחינים.
תבחינים למתן תמיכות כספיות מעיריית אור יהודה
לעמותות ספורט הפועלות בתחומה לשנת 2016
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,4/2006להלן תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של עיריית
אור יהודה לעמותות ספורט הפועלות בתחומה לשנת .2016
 .1הגדרות
"העירייה"
"עמותה  /עמותת ספורט" -
"תמיכה"

-

"תמיכה ישירה"

-

"תמיכה עקיפה"

-

עיריית אור יהודה.
עמותת ו/או אגודת ספורט ,שאינה גוף מעמותות המדינה או
עמותות העירייה ,הפועלת שלא למטרה של עשיית רווחים.
מתן טובת הנאה ,בין ישירה ובין עקיפה ,לרבות :מענק,
הלוואה ,ערבות ,או סיוע כספי אחר למעט קניית שירותים או
הקצאת מקרקעין בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין.
תמיכה כספית ,לרבות :תמיכה לפעילות ,לבניה ולפיתוח,
למימוש ערבות או למתן הלוואה.
לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף ,מתן ערבות ,מימוש
ערבות ,שימוש במתקני העירייה ,השתתפות בעלויות דיוור,
פרסומים בתקשורת במימון העירייה ,הקצאת כח אדם מטעם
העירייה או במימונה ,מתן זכות שימוש במבנה או במקרקעין,
שאינו הקצאה כמשמעותה בנוהל הקצאת קרקעות.

 .2תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט
2.1

אישור ומתן תמיכות לעמותות ספורט ,יעשו בהתאם לנוהל תמיכות לעמותות על ידי
רשויות מקומיות ,שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  - 4/2006ספטמבר 2006
ובמסגרת סמכויותיה של העירייה בהתאם לדיני השלטון המקומי ורק בגין פעילויות
ספורט ,כאמור.

2.2

התמיכות תינתנה אך ורק לעמותות הפועלות בתחום הספורט ללא כוונות רווח )מלכ"ר(
והעומדות בתנאי סף לשם קבלת התמיכה בהתאם ובכפוף לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'
.4/2006

2.3

התמיכות תינתנה ,במישרין או בעקיפין ,אך ורק לעמותות ספורט הקיימות בפועל ופועלות
שנה אחת ,לפחות ,בתחומה המוניציפאלי של העירייה בתחום הספורט ,שלא במסגרת
פעילות ספורט שבתכנית לימודים פורמאלית של בתי ספר ועמותות חינוך.

2.4

התמיכות תינתנה לעמותות ספורט אך ורק בגין פעילויות ספורט ,המתבצעות בתחום
העירייה על ידי העמותות הנתמכות עצמן.

2.5

אישור ומתן תמיכות לעמותות ספורט כפוף לאישור תקציב לשנת .2016

2.6

התמיכות תינתנה לעמותות ספורט לשנת הכספים  ,2016בלבד.

2.7

התמיכות תינתנה רק לעמותות ,שקיימו בשנה הקודמת לשנה שקדמה לבקשת התמיכה
פעילות ספורט בהיקף ,שאינו נופל ממחצית הפעילות שבעבורה מבוקשת התמיכה.
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2.8

שיעורי התמיכה ,שהעירייה רשאית ליתן לעמותה ,הנתמכת על ידה ,לא יעלה על 90%
מעלות הפעילות הנתמכת לאותה עמותה.

2.9

מתן תמיכות לעמותות ספורט כפוף לכך שסך התמיכה ,שתיתן לה העירייה ,בצירוף
הכנסותיה של העמותה ,לא יעלה על כלל הוצאותיה בגינה .כלומר ,עמותה הנמצאת בעודף
אינה זכאית לתמיכה.

 2.10אין באמור בתבחינים אלה משום התחייבות מצד העירייה לתת תמיכה לעמותה כלשהי.
 .3אמות מידה למתן תמיכות לעמותות ספורט
3.1

תבחינים אלה עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין ,ומתבססים בעיקרם על תמיכה
שוויונית ומעודדת הישגים :האחד תמיכה בסיסית שוויונית עפ"י יחס תקציב העמותה
הנתמכת ,והשני מורכב מקריטריונים הנוגעים לליגה בה משחקת הקבוצה ומספר
השחקנים בקבוצות הספורט אותן מפעילה העמותה.

3.2

 98%מתקציב העירייה למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת  ,2016יוקצה לעמותות
הספורט התחרותי בענפי הכדור הבאים :כדורגל ,כדורסל ,וכדורעף ,כהגדרתו "בתיקון
אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר הימורים בספורט )ילקוט הפרסומים
 5477מ.(5/1/2006 -
לענפי הספורט שאינם מוגדרי "ענפי כדור" ,יוקצו  2%מתקציב העירייה למתן תמיכות
לעמותות ספורט לשנת .2016

3.3

במידה ויותר מעמותה אחת תגשנה בקשות לקבלת תמיכה למטרה דומה ,תיבדק כל
בקשה על פי התבחינים הבאים:
3.3.1

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

3.3.2

 30%מהסכום שיאושר על ידי המועצה למתן תמיכות לכלל עמותות הספורט,
יהיה עפ"י הקריטריונים הבאים:
3.3.2.1

הליגה בה משחקת העמותה  -יינתנו  2נקודות לליגה הנמוכה ביותר
באותו ענף ותוספת של  15נקודות נוספות לכל ליגה בכירה יותר.

3.3.2.2

מספר השחקנים )כולל שחקני נוער(  -כל שחקן בוגר יזכה את העמותה
ב 0.2 -נקודות וכל שחקן נוער יזכה את העמותה ב 0.1 -נקודות .לפחות
 25%מהשחקנים הם תושבי אור-יהודה.

3.3.3

עמותות כדורגל שמפעילות קבוצות בוגרים בליגות של ההתאחדות לכדורגל,
תקבלנה מכפיל של  2.5על הסכום הסופי של העמותה.

3.3.4

הסכומים של כל התמיכות המאושרות לכל העמותות ,לא יחרגו מסך התמיכות
המאושרות בתקציב העירייה לשנת  2016בסעיף תמיכות לעמותות ספורט.

 .4הגשת בקשה לקבלת תמיכה

4.1

עמותה העומדת בתבחינים אלה והמבקשת לקבל תמיכה מהעירייה ,תגיש לה בקשה
בכתב על גבי טופס בקשה ,שנקבע לעניין זה ,חתום על ידי מורשי החתימה ובידי רואה
חשבון של העמותה ותצרף את כל המסמכים ,הנדרשים להגשת בקשה לתמיכה בהתאם
לכל דין ונוהל ,כפי שנקבעו בסעיף  10לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

4.2

בקשת התמיכה תוגש לשנת הכספים  ,2016בלבד.

4.3

בקשת העמותה לקבלת תמיכה ,תכלול פירוט כל בקשות התמיכה הנוספות ,שהוגשו או
יוגשו על ידה באותה שנת תקציב לעירייה ,משרדי ממשלה ,לרשויות מקוניות אחרות או
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לגופים ציבוריים או פרטיים אחרים וכן תעלול פירוט התמיכות שהוחלט לתת לעמותה על
ידי גופים ,כאמור ,או שנתקבלו מהם.

4.4

דברי הסבר לאופן הגשת בקשה לקבלת תמיכה והמסמכים ,שנקבעו בסעיף  10לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים ,שיש לצרפם לבקשה ,יינתנו לכל עמותה שתפנה לעירייה בבקשה
לקבלם.

4.5

בקשה לקבלת תמיכה ,שתוגש לאחר המועד הקובע להגשת בקשות ,שיפורסם על ידי
העירייה ,תדחה ללא דיון.
)מזל זרחיה הצטרפה לישיבה בשעה (18:26

ננה חן:
אני יוצאת מתוך הנחה שמי שמקבל תמיכות יש לו ניהול תקין? האם אנחנו בודקים את זה? כי היו
שנים שנתקלנו בבעיות.
עו"ד שלומית שפינדל:
כל עמותה שמבקשת לקבל תמיכה ,מגישה על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים .יש רשימה מאוד ארוכה
ומפורטת של מסמכים .את המסמכים המשפטיים אנחנו בודקים מסמך מסמך ואת המאזנים
הכספיים אנו מעבירים לבדיקת רו"ח .הם מקבלים ממני חוו"ד ורק לאחר שאנחנו מוודאים שכל
המסמכים תקינים ,וזה הרבה עבודה וזמן ,כי אם משהו לא תקין אנחנו פונים שוב להשלמת מסמכים
ורק אז זה מובא לדיון.
טל אשכנזי:
לגבי עמותות ,לדעתי עד סוף חודש אוקטובר צריך להגיש את זה ,כדי ששנה הבאה נכניס את זה
לתקציב.
עו"ד שלומית שפינדל:
לפי חוזר מנכ"ל המועצה צריכה לאשר תבחינים לא יאוחר מ 1 -לספטמבר ,אבל מאחר והיתה תקופת
בחירות והיינו חייבים להקפיא את כל הדברים האלה ,בנסיבות אלה אפשר היה לעשות מעבר לזמנים
ולספוג את העיכוב הקל באישור המועצה .כשהגעתי לפה ,היתה שנה אחת שפניתי למשרד הפנים
ואמרתי שחרגנו בחודש או חודש וחצי .הסברתי מדוע והבאתי פסיקה שאומרת שלו"ז ונהלים באים
כדי לעשות סדר ,אבל זה לא סיבה אם איחרנו בחודש לא לתת תמיכות השנה ולאשר את התבחינים.
הם השיבו לי שאין באיחור שום דבר שפוגם בתקינות התהליך ואני לא צריכה לפנות אליהם שוב אם
זה קורה שוב.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של עיריית אור יהודה לעמותות ספורט הפועלות בתחומה
לשנת  ,2016מאשרים.
סעיף מס'  - 4הגדלה לתב"ר מס'  -1247בניית מעון יום נוה רבין בסך .₪ 777,650
ראש העירייה:
מעון שכבר נבנה .מבקשת לאשר הגדלה לתב"ר מס'  -1247בניית מעון יום נוה רבין בסך .₪ 777,650
מקורות מימון :קרנות הרשות.
ועדת הכספים דנה בהגדלת התב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
ננה חן:
היה לזה תקציב שאושר ,למה צריך להגדיל?

עמוד  8מתוך 9

אפי גוטמן  -יו"ר ועדת כספים:
אין חריגה מהתקציב .עלות הגן היא  ,₪ 3,175,000ממשרד הכלכלה התקבל  ₪ 2,175,000ומפעל
הפיס התחייב להעביר  1מלש"ח והעביר אותם ,שעברו לסעיפים אחרים.
)בנצי אזאצ'י הצטרף לישיבה (18:32
בנצי אזאצ'י:
מדובר על עניין טכני .בנינו מעון יום בנווה רבין בסדר גודל של  3.1מלש"ח 2.4 ,התקבל ממשרד
הכלכלה והיתרה פנינו למפעל הפיס ,שאישר .באיזשהו שלב היתה בעיה במסמכי קניין בין משרד
הכלכלה לבין מפעל הפיס ,מכל הבירוקרטיה הגעתי להסכמה עם קובי ממפעל הפיס שמורידים את
התמיכה של מפעל הפיס ,הכסף שלו הלך לפרויקטים אחרים בעיר ואת ההשלמה של מעון היום
השלמנו מכספי קרנות העירייה .הפניה אליכם היא רק פורמאלית כי בדרך כלל בסוף שנה אנו
מסדרים את עניין הקרנות .בסוף שנה אנו נערכים בספרים וזה עניין פורמאלי.
ננה חן:
אני מבקשת לצרף לפרוטוקול את כל התכתובת והעברות שבוצעו בין הגופים שבנצי מדבר עליהם .זה
לא הגדלת תב"ר ,אלא שינוי וחשוב שזה יצוין בפרוטוקול.
)בנצי אזאצ'י עזב את הישיבה בשעה (18:34
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר מס'  -1247בניית מעון יום נוה רבין בסך  ,₪ 777,650מאושר.
סעיף מס'  - 5תב"ר מס'  - 1343נגישות אקוסטית לליקוי שמיעה בסך ₪ 30,000
ראש העירייה:
נפתחו  4גני ילדים בשנת תשע"ו לאוכלוסיות מיוחדות ,שזה דבר מבורך שקורה בעיר ,שיש התייחסות
לחינוך המיוחד .אחד הגנים שבו יש בעיות של ליקויי שמיעה ,מנגישים אקוסטית על פי חוק.
מבקשת לאשר תב"ר מס'  - 1343נגישות אקוסטית לליקוי שמיעה בסך .₪ 30,000
מקורות מימון :משרד החינוך.
ועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר מס'  - 1343נגישות אקוסטית לליקוי שמיעה בסך  ,₪ 30,000מאושר.
סעיף מס'  - 6אישור מינוי עוזר ראש העירייה ואישור שכר בכירים
ראש העירייה:
מבקשת לאשר את מינויו של יואל לוי לתפקיד עוזר ראש העירייה במשרת אמון בהסכם אישי בשיעור
 45%בשכר בכירים.
טל אשכנזי:
את מבקשת לאשר מישהו למשרת אמון ,כשיש כבר אדם כזה בתפקיד והוא עדיין לא עבר שימוע .זה
יכול להמתין עוד שבוע.
ראש העירייה:
כראש עיר מותר לי למנות שני אנשים בשתי משרות אמון .היום נאשר את המינוי והוא לא יכנס
לתפקיד לפני שיתפנה התקן של עוזר ראש העיר.
טל אשכנזי:
אבל אי אפשר להצביע על זה לפני שעושים לאדם שימוע.
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רמי בן סעדון:
לפי חוזר מנכ"ל  1-2011המדבר על משרות אמון קובע ,שאדם שמונה מכוח חוזר מנכ"ל זה כמשרת
אמון ,גם בחוזה שחותמים איתו ,יודע ומצהיר שמי שמינה אותו למשרת אמון עוזב והוא עוזב יחד
איתו ומשם מפסיקה משרת האמון שלו והעסקתו והוא לא נדרש להליך פיטורין ,ככל שזה משרת
אמון.
עו"ד שלומית שפינדל:
בחוזים שנחתמים היום במשרות האלה ,משנת  2011יש סעיף בתוך ההסכם ,שלא מחייב בחובת
שימוע ,אלא הפיטורים הם אוטומטיים.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,איילה ברטה ,ז'אנה כהן ,דוד חיון ,ליאור אגאי ,עוזי
אהרון.
נמנעים :טל אשכנזי ,ננה חן.
ננה חן:
אני חושבת שראש עיר יכול למנות משרת אמון ואין לי ספק שהבחור ראוי ויוכל להיות לעזר רב לך.
אני ממש לא מתנגדת לו ולא למינוי הזה ,אבל נראה לי שנמצא עובד אחר בשימוע וזה עניין של עוד
יומיים שלושה ,הייתי מעדיפה שנמתין עם זה ,הוא ילך הביתה בצורה מכובדת ואז אנחנו נמנה.
טל אשכנזי:
אני לא מדבר על גופו של אדם ,אדם שנשלח לו זימון לשימוע בעקבות פיטורין ,זה לא משנה מה
תפקידו ,אמור לעבור שימוע ולאחר השימוע זכותה המלאה של ראש העיר למנות את מי שהיא רוצה.
עו"ד עוזי אהרון:
צריך לעשות אבחנה ,עבור משרת אמון לא צריך בכלל הצבעה במועצת העיר ,מדובר במשרת אמון
וזכותה של ראש העיר למנות את מי שהיא רוצה .ההצבעה היא אך ורק לגבי שכר הבכירים ,זו מהות
ההצבעה.
החלטה :מינויו של יואל לוי לתפקיד עוזר ראש העירייה במשרת אמון בהסכם אישי בשיעור 45%
בשכר בכירים ,מאושר.
סעיף מס'  - 7תיקון סעיף  2פרוטוקול  45האצלת סמכויות לאפי גוטמן במקום ממונה על מחלקת
הרווחה ועל ביטחון ותנועה צ"ל ממונה על מחלקת רווחה ועל תנועה
ראש העירייה:
מבקשת לתקן את סעיף  2בפרוטוקול המועצה מס'  45מ .10.2015 -בהאצלת הסמכויות לאפי גוטמן
נרשם  -ממונה על מחלקת הרווחה ועל ביטחון ותנועה .מבקשת לשנות לממונה על מחלקת רווחה ועל
תנועה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תיקון פרוטוקול המועצה מס'  45מ ,10.2015 -מאושר.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:50

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

עו"ד ליאת שוחט
ראש העירייה

