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, שלו� ימי�, יובל דוידובי�, אפי גוטמ�, עופר בוזי, ד יעקב נחו�"עו, דוד יוס� :נוכחי�
 . ליאת שוחט, אברה� בורוכוב, סבח יוס�, טל אשכנזי

 .שאול סל�, חנ� בינימינוב, נה ח�נ, זי אהרו�ד עו"עו, יחזקאל שקד :חסרי�

, ד שלומית שפינדל"עו, מזל זרחיה, רמי ב� סעדו�, י' אזאצבנצי, דני אור� :משתתפי�
 . דוד חמאני

 :על סדר היו�

 .אישור תבחיני� לתמיכות בספורט .1

עבירות (לצו העיריות ) עבירות קנס(העברת חוקי העזר מצו המועצות המקומיות  .2
 ).קנס

 .מ"בע. ש.ד.מ.חברת אע� הסכ�  .3

 . חזקיהו פנינה'אישור קצבת נכות ואבד� כושר עבודה לעובדת העירייה  .4

 .יחיאל מושייב ' בכירי�חוזה העסקה באישור  .5

 .אנה כה�' ז'העסקה ושכר בכירי� אישור  .6

אישור התקשרות ע� הדר פיתוח וגינו� לטיפול במדשאות ומערכת ההשקיה  .7
 .באצטדיו�

 )19:02הישבה נפתחה בשעה (

 :עופר בוזי

 . אני רוצי� לפתוח את הישיבה באיחולי מזל טוב לראש העירייה לרגל יו� הולדתו

 אישור תבחיני� לתמיכות בספורט ! 1' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . מסמ- התבחיני� נשלח לחברי המועצה.תבחיני� לתמיכות בספורטמבקש לאשר 

 בד� הראשו� 1ות בסעי� נרש� בטע, במסמ- התבחיני� שנשלח לחברי המועצה
 על ידי מסמ- התבחיני� שיאושר. שמבקר העירייה חבר בוועדת התמיכות המקצועית

 . לא יכלול טעות זוהמועצה

 .להל� חוות דעת של היועצת המשפטית לעירייה
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 ע"תש, בטבת' כא
 2010,     בינואר7                               

 לכבוד
 חברי מועצת העיר

 אור יהודה
 ,.נ.ג.א

 תבחיני� לתמיכות בספורט  :הנדו�

, ")נוהל תמיכות: "להל� (4/2006' ל מס"להוראות נוהל תמיכות המופיע בחוזר מנכהתא� ב
לגביה� נדרשת חוות ") התבחיני�: "להל�(מצורפי� בזאת התבחיני� לתמיכות בספורט 

 :המובאת בזאת, דעתי

ועדה מקצועית לצור- , נוהל תמיכותבהתא� ל, הוקמה בעירייה, לש� קביעת התבחיני� .1
הועדה . גזבר העירייה והיוע� המשפטי לעירייה; ל העירייה"מנכ: זה שחבריה ה�

 ביולי שלפני שנת הכספי� 1'המקצועית תגיש הצעתה לאישור המועצה לא יאוחר מ
 1'אליה מתייחסת התמיכה והמועצה תאשר את הצעת התבחיני� לא יאוחר מ

עירייה שבהצעת . שנה ותעמיד אות� לעיו� תושבי העירבספטמבר שלפני אותה ה
תפרס� לכל היותר כשבועיי� לאחר , התקציב שלה נכלל סכו� לתמיכה במוסדות ציבור

א� בכוונת , על כ�. הודעה לעיתונות בדבר האפשרות לקבל תמיכה, הגשת התקציב
 הזמני� ומאחר שהיא אינה עומדת בלוחות, 2010העירייה לתת תמיכות לשנת התקציב 

עליה לפנות למשרד הפני� בניסיו� לקבל אישור מיוחד לחרוג , הנקובי� בנוהל תמיכות
 .  'לרבות לוחות זמני� לפרסו� הודעה לציבור וכו, מלוחות הזמני� הקבועי� בנוהל

כי כל גו� נתמ- יידרש לעמוד בתנאי ס� לש� , העקרונות הכללי� שקבעה הועדה הינ� .2
ה חלוקה כוללת של ענפי הספורט התחרותי לצור- מת� קבלת התמיכה וכ� נקבע

 15%' מס- התמיכה הכוללת ו85%יהנו מתמיכה של " ענפי הכדור"כאשר , התמיכות
 ".ענפי כדור"יוקצו לענפי הספורט  התחרותי האחר שאינו מוגדר כ

האחד מהווה תמיכה ; התבחיני� המוצעי� מתבססי� ככלל על שני מרכיבי� עיקריי� .3
 שיויונית על פי יחס תקציב העמותה הנתמכת ביחס לכלל התקציב של העמותות בסיסית

מספר , הנתמכות והשני מורכב מקריטריוני� הנוגעי� לליגה בה משחקת הקבוצה
 .  פעילות בקרב האוכלוסיה ותמרי� עבור הישגי�, השחקני�

ע� הוראות מצאתי כי ה� עולי� בקנה אחד , כפי שנקבעו, את התבחיני�לאחר שבדקתי  .4
נית� יהיה לפעול בהתא� לתבחיני� ולתת . כל די� וכי ה� שומרי� על עיקרו� השיויו�

 . לעיל1בכפו� לאמור בסעי� , תמיכה

 ,בכבוד רב

 ד"עו,    שלומית שפינדל
   יועצת משפטית לעירייה

 :העתקי�
 ראש העירייה, מד דוד יוס�

 ל העירייה"מנכ, י'מר בנצי אזאצ
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 :ליאת שוחט

". פיתוח וקידו� הנוער"ס� לתמיכה בקבוצות ספורט יש סעי� שנקרא בתנאי ה
אני כרגע חושבת על , והכי גלוי שיש, כי א� אני לוקחת, הסעי� הזה לא ברור לי

כי עשית� , אי� לה נוער שיכולה לקד�, קבוצת הכדורגל של הבוגרי� של אור יהודה
, די� והנוער לבי� הבוגרי� הילבי�בגלל החלוקה הזו . "מאי" חברת את הדיל הזה של 

 . קבוצת הכדורגל לא עומדת בקריטריוני� של קבוצה יצוגית בספורט

 :י' אזאצבנצי

יש נוסחה מאוד מסודרת על כמה מקבלי� ניקוד , לגבי כל אחד מהתחומי� יש ניקוד
 . כ- ההקצבה תהיה יותר גבוהה, ככל שהקבוצה תעמוד בניקוד. וכמה

 :ליאת שוחט

הא� היא עמותה שיכולה .  לקידו� הספורט.ה.ל. שנקראת ע יש עמותה"מאי"ל
 ?להיכלל בתנאי� האלה

 :ינדלפד שלומית ש"עו

 . אני אבדוק ואשיב לליאת באופ� ישיר

 :ראש העירייה

 ?התבחיני�אישור  מי בעד

 . פה אחד  :בעד

 .מאושרי�, תבחיני� לתמיכות בספורטה :החלטה

לצו ) עבירות קנס(ות המקומיות העברת חוקי העזר מצו המועצ ! 2' סעי  מס
 )עבירות קנס(העיריות 

 :ראש העירייה

לצו העיריות ) עבירות קנס(העברת חוקי העזר מצו המועצות המקומיות מבקש לאשר 
 .)עבירות קנס(

 .הרחיב בעניי� זהל, היועצת המשפטית לעירייה, ד שלומית שפינדל"מבקש מעו

 :ד שלומית שפינדל"עו

חוקי העזר לאור , 1988אור יהודה הוכרזה כעירייה כבר משנת חר� העובדה שעיריית 
 ).עבירות קנס( יהודה עדיי� מצויי� בצו המועצות המקומיות

לפיה ,  יעו� וחקיקה של משרד המשפטי�לקת בשיתו� ע� מח,העירייה מובילה מהל-
המשמעות היא שברירות המשפט תהפוכנה . ברירות הקנס יהפכו לברירות משפט

א הצור- בפסק די� מבית המשפט א� הנאש� לא הגיש בקשה יזומה לחלוטות לל
וכ� יחסו- לעירייה דיוני� רבי� , מהל- זה יחסו- זמ� שיפוטי ודיוני יקר. להישפט

 . ויפנה לעירייה מועדי דיוני� לטיפול באישומי� נוספי� ,בהעדר נאשמי�
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ו� וחקיקה של  יעלקת הנחתה אותנו מח,לצור- הפיכת ברירות הקנס לברירות משפט
משרד המשפטי� כי מכח היותנו עירייה עלינו להעביר את חוקי העזר מצו המועצות 

לכ� יתבקש אישור ביטול� של , )עבירות קנס( לצו העיריות) עבירות קנס(המקומיות 
  ואישור� במסגרת צו העיריות)עבירות קנס (חוקי העזר מצו המועצות המקומיות

אישור המועצה הינו שלב ראשו� במסגרת השינוי המבוקש וכי כי יובהר ). עבירות קנס(
למהל- כולו תהא נפקות א- ורק לאחר אישור משרד המשפטי� וכנסת ישראל 

מאחר והמהלכי� מתבצעי� בסמיכות לא יווצר ואקו� . ופרסו� דבר השינוי ברשומות
 .חוקי

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

ר מצו המועצות המקומיות העברת חוקי העזהמועצה החליטה לאשר  :החלטה
 .)עבירות קנס(לצו העיריות ) עבירות קנס(

 מ"בע. ש.ד.מ.הסכ� ע� חברת א ! 3' סעי  מס

 :ראש העירייה

 . הסעי� נדחה בשלב זה

  חזקיהו פנינה, אישור קצבת נכות ואבד� כושר עבודה לעובדת העירייה! 4' סעי  מס

 :ראש העירייה

,  הגדלת קצבה לעובדת העירייה חזקיהו פנינה למשרד הפני� בדברפנייהמבקש לאשר 
 נכות 89%אשר קבעה לה , לאחר החלטת וועדה רפואית מחוזית של עובדי המדינה

 .ואבד� כושר עבודה

 ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

  למשרד הפני� בדבר הגדלת קצבה לעובדת העירייה חזקיהו פנינהפנייהה :החלטה
 .מאושרת

  יחיאל מושייב!זה בכירי�  אישור העסקה בחו! 5' סעי  מס

 :ראש העירייה

 משכר 40% ' 30% בחוזה בכירי� בשכר בי�  של יחיאל מושייבמבקש לאשר העסקה
 .כפי שיקבע משרד הפני�, ל"מנכ

 :י' אזאצבנצי

הכוונה . 50%יועצי� לפי שכר בכירי� עד / על פי חוק העיריות יש תק� של שני עוזרי� 
 . ל"י חוזר מנכ"רי� עפאנה יעברו לחוזה בכי'שיחיאל וז

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

טל , שלו� ימי�, יובל דוידובי�, אפי גוטמ�, עופר בוזי, ד יעקב נחו�"עו, דוד יוס� :בעד
  .אברה� בורוכוב, סבח יוס�, אשכנזי

 . ליאת שוחט: הנמנע

 40% ' 30%בשכר בי� ,  יחיאל מושייב בחוזה בכירי�ת מאושרת העסק:החלטה
 .כפי שיקבע משרד הפני� ,ל"משכר מנכ
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 אנה כה�' ז! אישור העסקה ושכר בכירי� ! 6' סעי  מס

 :ראש העירייה

כפי , ל" משכר מנכ28% ' 20% ושכר בכירי� בי� אנה כה�'מבקש אישור העסקת ז
 . להל� חוות דעת היועצת המשפטית לעירייה.שיקבע משרד הפני�

 ע"תש, בטבת' כא
 2010,     בינואר7                               
 לכבוד

 חברי מועצת העיר
 אור יהודה

 ,.נ.ג.א
 אנה כה� 'הסכ� התקשרות ע� ז :הנדו�

ראש , 1979'מ"תש, )מכרזי� לקבלת עובדי�(לתקנות העיריות ) 3)(ב(2בהתא� לסעי�  .1
שהעסקתו אושרה על ידי , ללא מכרז, רשות מקומית רשאי למנות לו עוזר כמשרת אמו�

 . המועצה

אנה ואת אופ� התגמול כאחוז מסוי� משכר ' מתבקשת לאשר את העסקתה של זהמועצה .2
 .בכפו� לאישור משרד הפני�, 2/07בכירי� בהתא� לחוזר מרכז השלטו� המקומי מיו� 

עוזר יועסק בחוזה מיוחד , 2009 במר� 15 מיו� 4/2009ל משרד הפני� "על פי חוזר מנכ .3
יחתו� , רס� עדיי� נוסח החוזה המיוחדמאחר ולא פו. שיאושר על ידי משרד הפני�

נמסר . העוזר על חוזה העסקה לשלושה חודשי� בלבד בנוסח המקובל בשירות המדינה
 .לנו ממשרד הפני� כי נוסח החוזה המיוחד יומצא בקרוב

על מועצת העיר לאשר העסקת העוזר טר� ,  לעיל ובהתא� לתקנות1כאמור בסעי�  .4
 .ני� בנוסח כפי שייקבע על ידואישור ההעסקה על ידי משרד הפ

 ,בכבוד רב
 ד"עו,    שלומית שפינדל

   יועצת משפטית לעירייה

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

טל , שלו� ימי�, יובל דוידובי�, אפי גוטמ�, עופר בוזי, ד יעקב נחו�"עו, דוד יוס� :בעד
 . אברה� בורוכוב, סבח יוס�, אשכנזי

 . ליאת שוחט: נמנעה

 כפי ,ל"משכר מנכ 28% ' 20%בי�  אנה כה� ושכר בכירי�'עסקת זהמאושרת : החלטה
 .שיקבע משרד הפני�
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אישור התקשרות ע� הדר פיתוח וגינו� לטיפול במדשאות ומערכת  ! 7' סעי  מס
 ההשקיה באצטדיו�

 :ראש העירייה

 , דודו קצב– הדר פיתוח וגינו�בי� העירייה לבי� התקשרות בחוזה אשר למהמועצה  מבקש
 .עבודות תחזוקה וטיפול במדשאות ובמערכת ההשקיה באצטדיו� הכדורגלוע לביצ

 .מאני דוד להציג את הנושא מחמבקש

 :חמאני דוד

 רקע

ביצוע עבודות תחזוקה וטיפול במדשאות  "' 9/2009' העירייה פרסמה מכרז פומבי מס
ש מגרש המשחקי� ומגר, מדובר בשני מגרשי�". ובמערכת ההשקיה באצטדיו� הכדורגל

 ").העבודות "':להל�(האימוני� 

 . קבלני�3 שהשתתפו בו, �סיור קבלני� באצטדיוהתקיי� , 12.11.2009 חמישי ביו�

 ותשובות הבהרות, הסברי�בו נתנו , באותו יו� נשלח מכתב לקבלני� שהשתתפו בסיור
 .לשאלותיה�

�  יו, עד למועד האחרו� להגשת הצעות, אול�.קבל� אחד בלבד רכש את מסמכי המכרז
 . לא הוגשה א� הצעה,19.11.2009חמישי 

מועצת , מאחר ומדובר בסכו� שנתי של עשרות אלפי שקלי� ועריכת מכרז חוזר לא תועיל
התקשר בחוזה בפטור ממכרז וזאת לאישרה , 29.11.2009 מיו� 24' בישיבתה מס, העירייה

 .1 1987 'ח "התשמ, )מכרזי�(לתקנות העיריות ) ח(22בהתא� לתקנה 

 לי- קבלת הצעות להתקשרות בפטור ממכרזה

 קבלני� לקבלת הצעות להתקשרות בחוזה 4 ' פנתה העירייה בכתב ל1.12.2009ביו� שלישי 
 .העבודותלביצוע 

לחודש  4 5,150לפיו ההצעה לא תעלה על ס- , תנאי בהזמנה לקבלת הצעותקבעה העירייה 
 .מ"בתוספת מע

 : הצעות מחיר כדלקמ�3התקבלו 

 .מ"לחודש בתוספת מע 4 5,150 'ח וגינו� הדר פיתו

 .מ"בתוספת מע 4 6,500 'מ "דשא נוי אגרונומי� בע

 .מ"בתוספת מע 4 11,000 'מ "פלדרנו� בע

שקבעה , מאחר המחיר המרבי,  כתב כי לא יגיש הצעה'מ "בע) 1997(הרפז . י, הקבל� הרביעי
 .נמו-, העירייה

הינה הזולה משתי ההצעות , מ"ספת מעלחודש בתו 4 5,150הצעת הדר ופיתוח על ס- 
 .האחרות

 .מ גבוהות מר� המחיר שקבעה העירייה"מ ופלדרנו� בע"הצעות דשא נוי אגרונומי� בע
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ד שלומית "עו,  גזברית העירייה'מזל זרחיה , ל העירייה" מנכ'י 'בנצי אזאצ: וועדה בהרכב
� פעולות מינהל ולוגיסטיקה ממליצה מתא' יועצת משפטית לעירייה וחמאני דוד 'שפינדל 

 �עבודות עההתקשרות בחוזה לביצוע אשר לבפני המועצה , 16.12.2010בפרוטוקול מיו� 
 . דודו קצב' הדר פיתוח וגינו�

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

  .פה אחד:בעד

לביצוע  , דודו קצב– הדר פיתוח וגינו�בי� העירייה לבי� התקשרות בחוזה   אושרה:החלטה
 .ות תחזוקה וטיפול במדשאות ובמערכת ההשקיה באצטדיו� הכדורגלעבוד

 )19:15הישיבה ננעלה ( 

    

 דוד יוס  דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


