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ישיבת מועצה מן המניין מס'  11/2017מיום שני י' סיון תשע"ז 05 ,יוני 2017
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,איילה ברטה ,ימית קרקוקלי ,יניב דאון ,עופר בוזי ,ליאת בן בסט,
ליאור אגאי.
חסרים :ז'אנה כהן ,טל אשכנזי ,עוזי אהרון ,דוד חיון ,סבח יוסף ,יעקב נחום.
משתתפים :עופר תודר  -מנכ"ל העירייה ,רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל -
יועצת משפטית לעירייה ,עו"ד נטע שוורצמן ,רמי בן סעדון  -מבקר העירייה ,חמאני דוד
 מפמ"ל ,.יואל לוי  -עוזר ראש העירייה.על סדר היום:
 .1אישור עדכון תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת .2017
 .2אישור פרוטוקול ועדת הנצחה.
 .3עדכון הסדרי חניה.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:10
סעיף מס'  - 1אישור עדכון תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת 2017
ראש העירייה:
ביום שני 19.9.16 ,אישרנו את מתן התבחינים לתמיכות כספיות .מאחר והתבחינים היו דומים לשנת
 2016ויצרו פערים בין העמותות ,מטרת העדכון היתה ליצור שוויון ולתקן את העיוותים בין העמותות
בענפי הכדור ,כך שהפערים יהיו סבירים ושוויוניים בין כולם .ולכן ,ועדת התמיכות הגישה את
המלצתה לתיקון ,זה הוגש לכם.
להלן התבחינים המלצת וועדת התמיכות למועצה ,מיום ראשון י"א אייר תשע"ז 07 ,מאי ,2017
לעדכון התבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת .2017

תבחינים למתן תמיכות כספיות מעיריית אור יהודה
לעמותות ספורט הפועלות בתחומה לשנת 2017
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,4/2006להלן תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של עיריית
אור יהודה לעמותות ספורט הפועלות בתחומה לשנת .2017
 .1הגדרות
"העירייה"

 -עיריית אור יהודה.

"עמותה  /עמותת ספורט"  -עמותת ו/או אגודת ספורט ,שאינה גוף מעמותות המדינה או
עמותות העירייה ,הפועלת בעיר אור יהודה למטרת ספורט
ושלא למטרה של עשיית רווחים.
"תמיכה"

 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 ישירה"

 תמיכה כספית ,לרבות :תמיכה לפעילות ,לבניה ולפיתוח,למימוש ערבות או למתן הלוואה.
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"תמיכה עקיפה"

 לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף ,מתן ערבות ,מימושערבות ,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 .2017

2.6

התמיכות תינתנה לעמותות ספורט לשנת הכספים  ,2017בלבד.

2.7

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

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

.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.

.2

 98%מתקציב העירייה למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת  ,2017יוקצה 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 -
 2%מסכום התמיכה הכוללת לספורט יוקצו לענפי הספורט שאינם מוגדרי "ענפי כדור".
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3.1

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

) 40%במקום  70%לפי האישור מספט'  (2016מהסכום שיאושר על ידי המועצה
למתן תמיכות לכלל עמותות הספורט ,יהיה עפ"י יחס תקציב העמותה הנתמכת
ביחס לכלל התקציב של העמותות הנתמכות.

3.3.2

) 60%במקום  30%לפי האישור מספט'  (2016מהסכום 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 0.3 -נקודות)במקום  0.2%לפי האישור מספט'  (2016וכל שחקן נוער
יזכה את העמותה ב 0.05 -נקודות)במקום  0.1%לפי האישור מספט'
 .(2016לפחות  25%מהשחקנים הם תושבי אור-יהודה.

3.3.3

עמותות כדורגל שמפעילות קבוצות בוגרים בליגות של ההתאחדות לכדורגל,
תקבלנה מכפיל של  3.5על הסכום הסופי של העמותה.

3.3.4

הסכומים של כל התמיכות המאושרות לכל העמותות ,לא יחרגו מסך התמיכות
המאושרות בתקציב העירייה לשנת  2017בסעיף 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  ,2017בלבד.

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
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.מבוקש

ראש העירייה:
מי בעד אישור תבחינים למתן תמיכות כספיות מעיריית אור יהודה לעמותות ספורט הפועלות
בתחומה לשנת ?2017
בעד :פה אחד.
החלטה :תבחינים למתן תמיכות כספיות מעיריית אור יהודה לעמותות ספורט הפועלות בתחומה
לשנת 2017
)אפי גוטמן יצא מהישיבה(
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סעיף מס'  - 2אישור פרוטוקול ועדת הנצחה
ראש העירייה:
ביום ה 23.5.17-התכנסה ועדת ההנצחה ,הפרוטוקול מונח לפניכם .היתה בקשה של שני חיילים ואחת
של אזרח ,לפי הקריטריונים שאנו אישרנו בישיבות הקודמות .משפחת אבהרמי  -משפחת החייל אלון
אברהמי ביקשה להחליף את שם הגן בנווה סביון .הגנים שבתוך השכונה נקראים על שם הרחוב,
כגון :גן ארז ,גן לשם וכו' .הם ביקשו שאת הגן ליד הבית שאלון גר בו ,לקרוא "גן אלו"ן ,ללא שינוי
וללא תוספת.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הבקשה של משפחת אבהרמי ,לשנות את שם גן אשל לשם "גן
אלון" ,על שם החייל אלון אברהמי בשלט ,ללא תוספת של אנדרטה או גלעד.
)אפי גוטמן חזר לישיבה(
בקשה שנייה היתה של משפחת החיילת ליטל עבודי ,שנדרסה במעבר בין תל השומר לאור יהודה,
בכביש  .461יש אנדרטה לכיוון הכניסה לבסיס שעשתה המשפחה .ביקשו לעשות אנדרטה וספסל עם
שטח מגונן באזור שלנו מול דון ויטו .אבל ,מאחר שכל כביש  461הולך להשתנות וזה שטח שלא שייך
מוניציפאלית לאור יהודה ,אלא בתחום מע"צ ,ובנוסף כדי לא ליצור תקדים של אנדרטאות ברחבי
העיר ,הוחלט לא לקבל את הבקשה לעניין ההנצחה הזו ולהמליץ להגיש בקשה לסוג אחר של הנצחה.
בקשה שלישית ,מדובר בהנצחה של ראש המעוצה השני ,יחזקאל קזז ז"ל ,באמצעות קרן קזז דלאל,
להנציח אותו במרכז הצעירים שאנו עומדים לשפץ ולהקים .המשפחה באמצעות הקרן שלהם תורמת
מעל מיליון מלש"ח לשיפוץ והקמת המקום והעירייה תקרא למקום מרכז קזז לצעירים.
עופר בוזי:
לגבי גן אלון ,באופן אישי ,אין לי בעיה עם הנצחה .הבעיה היא ,וזה קיבל גם ביטוי בפרוטוקול ,זה
הענין התקדימי .אם יש בתוך נווה סביון את הגינות הקטנות שנקראות על שם הרחובות ,מה תעשה
הועדה שתבוא משפחה שתבקש גם על חלל שנפל ,אם זה במלחמה כזו או אחרת ,עוד גנים כאלה? יש
פה בעיה מבחינת התקדים .זה לא שהמשפחה הגיעה והתחייבה לתחזק את הגן שבד"כ שזה קורה.
ידוע לנו שבאוכלוסיה שלנו לא כולם יכולים לעמוד בזה ,זה קורה.
ראש העירייה:
אז בוא נכניס את מגבלת התחזוקה.
עופר בוזי:
גם אין לנו מספיק גנים לכל החללים ,כי לצערנו יש הרבה חללים בעיר .ניסיתי לחפש את הייחודיות
פה.
ראש העירייה:
כפי שאמרתי ,אפשר להכניס את המחויבות שלהם לתחזוקת הגן.
עופר בוזי:
לדעתי צריך להיות משהו שיגביל את העניין הזה ,כי אז אנו חשופים בלי תשובות לבקשה של מחר
בבוקר .אין לי התנגדות עקרונית להנצחה.
יואל לוי:
באמות המידה שנקבעו ,כל מה שקשור לחללי צה"ל וכוחות הביטחון ,לא מבקשים מהמשפחה כלום.
ראש העירייה:
מה עשיתם עם גן יקיר בזמנו?
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עופר בוזי:
המשפחה השקיעה שם סכומים לא מבוטלים בכל האלמנטים שיש שם בגן .אז כששואלים למה אחד
כן ואחד לא ,אתה יודע לומר שהמשפחה התחייבה להשקיע ברמה שנתית סכום מסוים .צריך איזשהו
משהו שיצור חסם ,כי מחר בבוקר יתחילו להגיע מכתבים שלא יהיה לנו מה להשיב ונצטרך לתת להם
איזה גן שהם ביקשו.
רמי בן סעדון:
במסגרת ועדת ההנצחה ,כפי שפירטתם ,למעשה נקרא שם של גן ציבורי על שם אחד החיילים שנפלו.
קריאת שם של גן ציבורי זה במסגרת סעיף  235א' לפקודת העיריות ,שדן בקריאת שמות לרחובות
ולמעשה זה נכנס לתחום סמכות של ועדת רשות אחרת שהיא ועדת שמות .המלצתי להסדיר את
הסמכויות ואת הטיפול של כל אחת מבין הועדות הללו ,מאחר ויש פה חפיפה בין הועדות .ועדת
ההנצחה קראה לגן ציבורי על שם שרצו להנציח אותו ,שלמעשה זה תפקיד ועדת שמות.
עופר בוזי:
אני מציע לחבר בין הועדות .אני חושב שצריך לקרוא למי שביקש מהמשפחה ,להבהיר להם את
הנקודה.
ראש העירייה:
אני מציעה לאשר את פרוטוקול ועדת הנצחה בסעיפים של ליטל עבודי ז"ל ויחזקאל קזז ז"ל
וההנצחה של אלון אברהמי יובא לדיון מחדש בהתאם לחוק ובהתייחס להערות בנוגע להשתתפות
המשפחה בתחזוקת הגן ,מתוך חשש ליצירת תקדים סוחף שלא נוכל לעמוד.
מי בעד ההצעה?
בעד :פה אחד.
החלטה :הצעת ראש העירייה מאושרת .לאשר את החלטות בפרוטוקול ועדת הנצחה בסעיפים של
ליטל עבודי ז"ל ויחזקאל קזז ז"ל וההנצחה של אלון אברהמי יובא לדיון מחדש בהתאם
לחוק ובהתייחס להערות בנוגע להשתתפות המשפחה בתחזוקת הגן.
סעיף מס'  - 3עדכון הסדר חניה
ראש העירייה:
במסגרת השינויים באזורי החניה מנובמבר  ,2016הוכרז אזור חניה חדש הנקרא "מתחם הבילוי".
תנאי התשלום לאזור זה נקבעו כך שאורחים חייבים להפעיל אמצעי חניה והחיוב מתחיל בחלוף 90
דקות חניה ראשונות חינם.
בעלי תו חניה לתושב העיר לא נדרשים להפעיל אמצעי תשלום.
השינוי המתבקש קובע כי תנאי התשלום במתחם הבילוי יהיו זהים לקנאור ואבו-לאבן.
כהמשך להשוואת תנאי התשלום בין שני האזורים ,יבוטלו שמות האזורים " -מתחם בילוי" ו "קנאור
ואבו-לאבן" ויאוחדו לאזור חניה בשם חדש " -מתחם קניות ובילוי".
עופר בוזי:
אני מציע לקרוא לזה מסחר ובילוי ולא קניות ובילו.
יואל לוי:
המילה מסחר כבר קיימת וזה ייצור בלבול.
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ראש העירייה:
במקומות בהם יוכרז "מתחם קניות ובילוי" יהיו תנאי התשלום כדלהלן:
החניה חינם תבוטל וכל החונים ,אורחים ותושבים ,יידרשו להפעיל אמצעי תשלום וייהנו מ 90-דקות
ראשונות חינם .
אורחים ישלמו ,החל מהדקה ה , 91-מחיר חניה מלא לשעה ,כפי שנקבע.
תושבים ישלמו ,החל מהדקה ה , 91-מחיר חניה ב 50%הנחה לעומת אורחים.
השינוי נדרש עקב עליה בביקוש לחניה במתחם על ידי תושבים ואורחים הן מהעיר והן מחוצה לה
והתעוררות הצורך לצמצם ,ככל הניתן ,חניה ארוכת טווח של כלי רכב למשך שעות ארוכות.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :עדכון הסדרי החניה מאושר.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:28

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

