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קובץ החלטות מס' 49/15
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

ו' באב התשע"ה22.7.15 ,

בשעה 20:30
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,ציון
כהן – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל מושיוב – משנה לראה"ע,
דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן,
איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,עידן מזרחי ,אבי חיים ,אייל לוי,
ליאל אבן זוהר בן דוד ,אסף דעבול ,סורין גנות ,מאיר עקיבא.

חסרים:

אריה כהן – סגן ראה"ע ,לימור גור ,משה לב הר ,ישראל מוטעי ,יפת מנחם,
מיכאל רייף ,יצחק אבשלומוב ,קרן דנה ,שמעון טרבלסי ,אלי יבלון,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,אמרי סולרסקי –
מנהל רשות הספורט ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,עו"ד אופיר ארגמן
 -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:41 :

על סדר היום:
אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית ,שנערך בסבב טלפוני,
בתאריך  19.7.15בנושא :שינוי בתבחיני תמיכות ספורט לשנת .2015/16
המועצה התבקשה לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית ,שנערך
בסבב טלפוני ,בתאריך  19.7.15בנושא :שינוי בתבחיני תמיכות ספורט לשנת  2015/16כדלקמן:
התבחינים יהיו כתבחיני  2015בשינוי הבא :בסע'  5לתבחינים ,יהיה הנוסח כלהלן:
"ביום  1בינואר של שנת התמיכה חלפו יותר מ 3-שנים לפעילות מוסד הספורט בתחום
העיר ראשון לציון .לעניין זה ,יראו במוסד הספורט כמי שעמד בתנאי זה ,אף אם נתחלפה
האישיות המשפטית שהיא בעליו ו/או מנהלת אותו במהלך אותן  3שנים ,ובלבד שהקבוצות
אותן מפעיל אותו מוסד ספורט פעילות בתחום העיר ראשון לציון יותר מ 3-שנים ביום 1
בינואר של שנת התמיכה".

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק הפרוטוקול  +עותק תבחיני הספורט.
הערה :בפרוטוקול ו .תמיכות נפלה טעות סופר ,ובמקום " "2017צ"ל " ,"2016במקום ""2016
צ"ל ."2015
חברי המועצה ה"ה איתן שלום ואבי חיים יצאו מהישיבה ולא השתתפו בדיון ובהצבעה.
התנהל דיון במהלכו הוברר ,כי לאור התיקון המבוקש )סעיף  5בתבחינים( ,יש צורך לתקן גם
את ריישת התבחינים לתמיכה כדלקמן:
בתבחינים שלהלן ,בכל מקום בו נעשה שימוש במונח "מוסד ספורט" ,קרי "לרבות האישיות
המשפטית שהיא בעלת הזכויות ו/או המנהלת של אותו מוסד ספורט".
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעת חברי המועצה תיקון ריישת התבחינים וסעיף  5בתבחיני
הספורט כמוצע לעיל.
להלן ההצבעה:
)ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני ראה"ע –
בעד14 -
ציון כהן ויוסי חממי ,משנה לראה"ע -אייל מושיוב ,דורון אוזן ואבי דנינו
וחברי המועצה ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,פרופ' תמי רונן ,אוהד אוזן ,יפעת
מאירוביץ יפת ,אייל לוי ועידן מזרחי(
)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
נגד2 -
נמנע/ -
מאשרים )ברוב קולות( תיקון ריישת התבחינים וסעיף  5בתבחינים למתן
מחליטים:
תמיכות בספורט לשנת  2015/16כמוצע לעיל.

חבר המועצה מר אסף דעבול ביקש להעלות להצבעה הצעה נגדית באשר לתיקון סעיף 5
בתבחיני הספורט ולהוסיף את המשפט למעט אדם שהורשע בתקיפה ואיומים ,כדלקמן:
"ביום  1בינואר של שנת התמיכה חלפו יותר מ 3-שנים לפעילות מוסד הספורט בתחום
העיר ראשון לציון .לעניין זה ,יראו במוסד הספורט כמי שעמד בתנאי זה ,אף אם נתחלפה

האישיות המשפטית שהיא בעליו ו/או מנהלת אותו במהלך אותן  3שנים ,למעט אדם
שהורשע בתקיפה ואיומים ,ובלבד שהקבוצות אותן מפעיל אותו מוסד ספורט פעילות
בתחום העיר ראשון לציון יותר מ 3-שנים ביום  1בינואר של שנת התמיכה." ,

להלן ההצבעה:
)ה"ה אסף דעבול וסורין גנות(
בעד2 -
)ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני ראה"ע –
נגד13 -
ציון כהן ויוסי חממי ,משנה לראה"ע -אייל מושיוב ,דורון אוזן ואבי דנינו
וחברי המועצה ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד ,אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת,
אייל לוי ועידן מזרחי(
נמנע/ -
דוחים )ברוב קולות( הצעת חבר המועצה – מר אסף דעבול
מחליטים:

חברי המועצה ה"ה איתן שלום ואבי חיים חזרו לישיבה.

האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה מר אייל לוי
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר אייל לוי לפעול בתחום :שכון המזרח.
מחליטים

:

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה21:28 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

