
2021בספטמבר  01מתאריך     10/21מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה 

דורון    בזום:מוטי לנדאו, דנה פינס, יעל ויסמן, דרור פילץ, רועי הורביץ, דפנה שפיגלמן,  :משתתפים 
 ויסברוד, זאב ליכטנזון. 

 אורן גור  נעדר: 

טל דיין מנכ"ל, עופר שפיר יועמ"ש, יניב הדסי מבקר המועצה, הרב ורדי ואשתו.  מוזמנים:

 מוטי פותח את הישיבה 

הכרות עם הרב ישראל ורדי ואשתו הילה .1

שמי ישראל וזו אשתי הילה, אנו מתגוררים בקרית אונו. אני נולדתי וגדלתי בסביון עד גיל    הרב ורדי:
יין מחזיקים בית בסביון. אני מכיר הרבה מאוד תושבים ומרגיש  ומאז אני גר בקרית אונו. הוריי עד 24

בסביון "בבית". בתיכון למדתי במגמת תיאטרון ולפני הצבא התחלתי להתקרב לדת. שרתתי שירות  
מלא בצה"ל ולאחר השרות כתבתי מס' תסריטים והופעתי שלוש שנים כסטנדאפיסט. אני בעל כושר  

יינות. שרתתי כרב בבית הכנסת "משכן אליהו" בקרית אונו ועזרתי  כ"רב עיר" וכעת אני לומד לימודי ד 
הרבה בבעיות סמים בקרב התושבים בעיר. כיום אני בעיקר מסתובב בבתי כנסת, עדיין לא שרתתי  

 כרב עיר ואני מאוד רוצה לשרת את תושבי סביון ולהוכיח את עצמי. 

ילדים, מגיל שנה עד עשר שנים, אינני   6ו , נולדתי וגדלתי בקרית אונו, יש לנ32אני בת   הילה ורדי:
עובדת, אני מגדלת את ילדיי. ילדנו מתחנכים בישיבה בגני תקווה. אני פה להעיד שבעלי הוא איש של  

 אמת, אדם מיוחד, הוא עוזר להרבה אנשים. 

לחוק התכנון והבנייה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה בעקבות   197תביעה עפ"י סעיף  .2
ו הסגול תוכנית הק 

מדובר בתביעה של תחנת דלק "פז" בצומת סביון באמצעות משרד עו"ד טויסטר, ובה  עו"ד שפיר: 
נטען שבעקבות תוכנית בניית מסלול הרכבת הקלה "הקו הסגול" לתחנה ייגרם נזק בגלל בעיית  

שייכנסו לצרוך  נגישות מכיוון מסוים שכתוצאה מכך יש צפי של פחת משמעותי של כמות המכוניות 
דלק מהתחנה. התביעה על סכום גבוה מאוד, הדיון יתמקד בשאלה האם אכן נגרם נזק ואם כן מה  

  ןזו סוגייה שמאית. מול התביעה עומדת הועדה המקומית. חשוב שנהיה מעורבים מכיוו  – היקף הנזק 
של סביון.    שמה שיקבע בסוף, הוועדה תגלגל אלינו מאחר ותחנת הדלק נמצאת בשטח המוניציפלי
  70% - כרגע הוועדה צריכה לבחור שמאי. מאחר ומדובר בתוכנית דרך, הוראת החוק קובעת ש

ישולם ע"י הוועדה. אנחנו יצרנו קשר עם "נטע" וסיכמנו על   30%-מהפיצוי שיפסק ישולם ע"י המדינה ו 
 שיתוף פעולה. 

גי הוועדה המקומית,  הלו"ז הוא שבחודש נובמבר תהיה פגישה של נציגי "נטע" עם נצי מוטי: 
 לדבריהם זה הולך להיות תהליך שימשך שנים.    

רועי הורביץ עזב את הישיבה. 



לתברי״ם .3

בקרנות: היתרה את מציג מוטי

2021.02.0j ל נבין גורנות יתרה

יתרה רשומה בברטיס  הקרן
יתרה רשימה בקרן בית  עלמין

יתרה רשומה בקרן  צנרת
שה״ב קרנות

5,547,237

365,475

8,571

5,721,482

העברה לתקציב השוטף) הנדסה( שנת 1 202

העברה לכיסוי הלוואה רבעון / 2021

הפקדות וועדה התקבל כ 11.06.21

סח" כ

-3,837,000 

■W1.000 

400.000

-4,323,000

רשימה עפ״י לאישור הדשיס תבריס

סה״נ תבריס חדשי□ לאישור משרד הפנ ים

אויר מיזונ-765 תבר

תבר מתחם ספ ורט

ויב״ר אבוור מרכו ה פעלה

תב״ר 732 מי□ ובי וב

נוער בית וזב״ו־

גינון תב״ר

הפנים משרד לאישור חדשים תברים סחי׳כ

170,000

270,000

75,000

175,000

175,000

200.000

1,065,000

528,432אישור לאחר פנוייה יתרה

₪ 675,000 הקרובות השני□ 10 נסשך זכל להעביר יש לד תאורות החלפת 704 לונבייר
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נוער: בית להקמת לתב״ר בקשה

1

מכילה(. )מבנה גוער בית הקמת נוער בית תגר:

₪ 148,000 סה״כ

₪ 70.000 מכולה מבנה

₪ 9 000 הובלה

₪ 7.000 מזגנים

₪ 7.000 מטבחון תוספת

₪ 8.000 שירותים תוספת

₪ 12.000 תשתית הכנת

₪ 5.000 גישה ודרך ריצוף

₪ 15.000 וביוב מים ,לחשמל חיבורים

₪ 15,000 היתר הוצאת

₪ 173,160 - מע׳ימ 17% +

שח. 175,000 מבוקש תב״ר סה״כ

 קינן אביטל רשמה

המועצה מהנדסת

ש״ח175,000 בסך נוער בית להקמת התב״ר לאישור הצבעה:

אחד. פה אושר התב״ר החלטה:
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: ₪ 200,000 בסך שנתיים רב וצמחים עצים לשתילת תב"ר להגדלת בקשה

/X סביון מקומית מועצה

23.8.21

רב-שנת״ם וצמחים עצים שתילות - 761 תב״ר הגדלת

מפרט:

 וגומיות סמוכות כולל מעולה מאיכות ומעלה צול 3 כקוטר צעירים עצים אספקת #

הראשונות כשנים לתמיכה

וכוי אלונים אקליפטוסים, ברככיטון, צאלון, ,סיגלון לדוגמא:

 השורשים( )נפח ליטר 5-15 בגדלים ולגנים לערוגות שנתיים רב צמחים אספקת #

מעולה. מאיכות

קומפוסט. עם בשטח ושתילה משלוח כולל

וכוי גרנדיפלורה ד״טס דויד, בודליה הדור, עכנא׳ מסרקם, עינן לדוגמא:

₪ 91,000 = עצים 130 X לעץ ₪ 700כ- עצים: עלות אומדן

(18) שושנה-ורד .10 (9) הדקל .7 (8) השקמה .4 (5) עיטם כיכר .1

(3) הקשת גן .11 (24) הציפורים פארק .8 (5) השקמים גן .5 (7) צוקית .2

(19) רחוב עצי החלפת .12 (20) העלמין בית .9 (4) הורדים .6 (8) דוכיפת .3

₪ 79,920 = יחי X 6660 לשתיל ₪ 12 כ- רב-שנת״ם: עלות מדן1א

הורדים תנועה א׳ .13 ע.בשם שביל .9 בזמיר-שחף גן .5 בפארק השלמות .1

דפנה הר תנועה א׳ .14 הנופלים שביל .10 הקשת גן .6 אחורי ספר בית שביל .2

הישוב לבל חורף פקעות .15 דוכיפת ביבר .11 אמירים גן . 7 הציפורים שביל .3

ורד - שושנה .12 העלמין בית .8 עלומים גן .4
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שנתיים: רב וצמחים עצים לשתילת 761 תב"ר להגדלת הצבעה

בתב"ר. ₪ 700 מול ₪ 400 היא עץ שעלות לי ונמסר במשתלה בירור עשיתי זאב:

זאב. שהביא בהצעה המחירים מן זולים המועצה ספק מחירי מוטי:

 ממחיר 25% של קטנה שתילה ועמלת ₪ 174 שעולה וגומיות סמוכות מסט נובע במחיר הפער לב:
יהיה. לא זה הגינון של הבא במכרז הישן. הגינון חוזה לפי העץ

 עמלת את ולשלם הקבלן מן במקום מספק העצים את לקנות יותר זול במכרז. התנאים הם אלו מוטי:
השתילה.

דורון. דפנה, דרור, יעל, דנה, מוטי, בעד:

זאב נגד:

קולות ברוב אושר התב"ר החלטה:

:09/21 מסי המניין מן מועצה מישיבת פרוטוקול אישור .4

 04 מתאריך 09/21 מס' המניין מן המועצה ישיבת פרוטוקול אישור את להצבעה מעלה אני מוטי:
: 2021 באוגוסט

דורון דרור, יעל, דנה, מוטי, בעד:

זאב בישיבה), הייתה (לא דפנה נמנעים:

קולות. ברוב אושר 09/21 מס' המועצה ישיבת פרוטוקול החלטה:
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דורון ערך, ירידת תביעת שאילתות: .5

29 08.2021 ויסברוד דורון

ערך ירידת תביעת - שאילתות

1950תשי׳יא- המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 41 סעיף לפי שאילתות

1 שאילתה

 גכין מע״מ, )לפני ₪ מיליון 8כ- בסן ערך ירידת בגין פיצויים לתביעת הבקשה מדוע

 לחברי הומצאה >,0.05.2021 מיום ״נתקבל״ חותמת הנושאת (,01.07.2019 ליום

!11.08.2021 ביום רק המועצה

2 שאילתה

!המועצה של הכספי בדו״ח הנ״ל הערך ירידת תביעת תקבל ביטוי איזו

 מים חברת מקורות 35031־12־12 שלת״א במקרה שנעשה כמו הפרשה תבוצע האם

!ואח׳ סביון מקומית מועצה נ׳

:1 לשאילתה תשובה

,2021 במאי 30 בתאריך אפק מצפה המקומית בועדה התקבלה התביעה

.2021 באוגוסט 04 בתאריך רק התביעה את למועצה העבירה הועדה

והועדה. שפיר עופר עו"ד פורטן, אבי עו"ד עם ברורים ביצענו התביעה קבלת עם מיד

המועצה. חברי לכל עדכון נשלח יום ובאותו בועדה, בנושא דיון התקיים 2021 באוגוסט 11 בתאריך

. 2021 באוגוסט 11 בתאריך לחברים שנשלח המייל מצ"ב

:2 לשאילתה תשובה

המועצה. כנגד ולא המקומית הועדה כנגד להלכה הוגשה התביעה

הכספי בדוח לשלב יש אז תביעה כל ליחד היא בועדה שהתגבשה שהפרקטיקה ככל זאת עם
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 התביעה. מושא הנכס מצוי בתחומה המקומית "לרשות סכום לתביעה. ביחס קונקרטי בסכום הפרשה

 הערכת פי על התביעה בתשלומי שתחוייב הסכום לגבי המועצה הערכת את לשקף אמורה ההפרשה

בתביעה. וסיכונים סיכויים

 עם היוועצות שתוך אפשר, הועדה, מטעם השמאי דעת חוות הגשת לאחר יקבע ההפרשה, סכום

המועצה. מטעם שמאי

 From: לנדאו מוט׳

Sent: Wednesday, August 11, 20217:20 PM 

moatsamembers2018@sawon.muni.il>> •2018 מועצה חבר :To 

 Cc: שפיר עופר (opher@shafir-law.co.il> (opher@shafir-law.co.il:> קינן אביטל <S>sawon.muni.il)avital:> באראם ב׳ל׳

vanivhadasi@email.com>> הדס׳ יניב <:libv@savvon.muni.il> 

Subject: FW: לפי פיצו״ס תביעת 197 סעיף

לם,1לכ שלום
 פגיעה בשל פז חברת של 197 סעיף לפי תביעה בעניין המקומית מהוועדה שקיבלנו מכתב צורף

הקלה. הרכבת של הסגול הקו בנית מהשלכות כתוצאה
 הוועדה הנתבעים, נציגי כל יפגשו בנובמבר הוועדה שבישיבת וסוכם בתביעה היום דנה הוועדה

עמדתם. לסיכום ונת״ע סביון המקומית,
 הוועדה. ע"■ שהתבקש כפי הלו״ז לשינו׳ התובעת של אישור יש

 .30% ב- והוועדה מהתשלום 70% ב- תשא שנת"ע הוא הכלל

 השומה בגובה לטפל כד■ שמאים עם יתקשרו המקומית והוועדה נת״ע

המועצה. של המשפטי היועץ בתהליכים אותנו ילווה בנוסף

 בברכה,
לנדאו מום■

המועצה ראש
03-7370902 טלפון:
mottv@savyon.muni.il דוא"ל:

הנסעצה ואש לשכת | 03-7370911
anatb@savyon.muni.il I www.savyon.muni.il
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
To: לנדאו מוט׳  <mottyg1savvon.1T1uni.il>

Cc: יפרח ח״ם  <Chaimlfg>moin.gov.il>: קינן אביטל  <avitalg>savvon.muni.il>: Revital Kastro <RevitalKg)vmm.co.il>: Mithkal 

Samara <samarag>vmm,co.il>

Subject: לפי פיצו״□ תביעת 197 סעיף

שלום, מוס׳

הקרובה. הועדה במליאת התיק לשיבוץ והודעה ערך לירידת פיצויים תביעת מצ״ב

בברכה,
חביביאן שרית

 משפטית מחלקה
אפק מצפה ובניה לתכנון המקומית ועדה
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 4.8.21 האריך:

בי70 פצ/תת״ל

ST
מקומית מועצה

סביון

המועצה ראש לשכת

 לכבוד
 לנדאו מוטי מר

 המקומית המועצה ראש
סביון

רב, שלו□

תת״ל תכנית של אישורה בנין פז, וחברת סביון דלק תחנת ע׳יי ערך לירידת פיצויים תביעת מצ״ב

.30.5.21 ביום אפק״ ״מצפה המקומית הוועדה במשרדי התקבלה אשר ב׳ 70

 ולידיעת התביעה הצגת לשם 11.8.21 בתאריך הקרובה, המליאה לישיבת ישובץ התיק לידיעתך,

המליאה. הרכב

התובעים. טענות בעניין דעתו את לחוות הוועדה מטעם שמאי נבחר טרם

לידיעתך.

 המועצה נזהבדכת - קינן אביטל העתק:

 הועדה יו״ר — יפרה היים

הוועדה מהנדסת - קסטדו רויטל

 ,חביביאן שרית
משפטית מחלקה

סביון בתחום 197 סעיף לפי פיצויים תביעת הגשת הנדון:

בברכה,

אפק' - מצפה
gm_____

i / | L W 49277 פתת-תסווה ,1 סוסת ,9 גליס ציוו ^ו 

 03-9397222 פקס: ; 03-9302051 טלי:

samara@vmm.co.il - משפטית מחלקה

r
I—ולבנייה לחנקן המקומית הועדה—

הישיבה. את עזה זאב

2022 לשנת לתמיכות תבחינים אישור .6
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

2021 באוגוסט 30

ל כ י ט ר פ

מקצועית רעדה - תמיכות ייעדה מישיבה

המועצה במשרדי .10:00 שעד. 30.08.2021 ביים שנערכה

:נכחו
עידית רוזנצו ויג

דיין טל
ליבי  באראם

עו״ד רועי  גנום
קטן אילנית

הרעדה ויו״ר רווחה מהי מנהלת -
המועצה מנכ״ל -
המועצה גזברית -
למועצה משפטי יועץ -
לתמיכה הבקשות מרכזה -

היום: סדר על
.2022 לשנת התמיכות למתן תבחינים אישור

נוער עמותות -

ספורט עמיתות -
יהנצחה צבא בפעילות העוסקים וגופים עמותות -

דת עמותת -

רווחה מוסדות -

הועדה. לחברי התבחינים את מציגה אני : המועצה גזברית

השוויון. עקרון על השמירה לעניין לרבות דין כל להוראות בהתאם הינס התכחיניס להבנתי משפטי: יועץ

יכי 2022 לשנת התבחינים אד. לאשר ממליצה הרעדה המצורפים. בתבחינים דיון לאחר

03-7370900 טל .5651304 סביון .8 השקמה רחוב |

I :״8001 התושב לשיחת המחלקה ן 03-5349320 פקס

4u@savyon.mvni.il | www.savyon.muni.il י
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
סביון p'DipD סועצה

תמיכות למתן תבחיניס

מבוא

 למוסדות המועצה מתקציב תמיכות במתן תדון "המועצה"( - )להלן סביון מקומית מועצה . 1

 בחוזר שפורס□ מקומיות רשויות על-ידי ציבור במוסדות תמיכות לנוהל בהתאם השונים

 מהוראות לגרוע בכדי זה במסמך ואין "הנוהל"(, - )להלן 2006/4 מספר הפנים משרד מנכ״ל

בלבד. עליהן להוסיף אלא הנוהל

 ושוויון איזון סבירות, של עקרונות פי על- לרבות לתתה, וראוי נכון אכן אם תינתן התמיכה .2

השונים. התמיכה מקבלי בין

 נקבעו התמיכה נושאי התמיכה. נושאי על-פי תיעשה לתמיכה המיועד הסכום חלוקת .3

 לקבלת בכפוף התקציבית ההקצאה את לשנות ו/או תמיכה להוסיף וניתן המועצה בתקציב

המועצה. החלטת

 שירותים עבור ו/או המקומית הרשות בתחום המתקיימת פעילות עבור תינתן התמיכה .4

 עבור ו/או המקומית הרשות בתחום הקיים מבנה ו/או המקומית הרשות לתושבי הניתנים

המקומית. הרשות בתחום שכתובתו מרכז

 המוסד על-ידי שיוגשו ולנתונים למסמכים בהתאם התמיכה בבקשות תדון המועצה .5

 להתנותה או חלקה, או כולה לדחותה, התמיכה, את לאשר רשאית ותהא תמיכה המבקש

הבלעדי. דעתה שיקול לפי הכל בתנאים,

בנוהל. כהגדרתה התמיכה לשנת תינתן עקיפה, אם ובין ישירה אם בין התמיכה, .6

 ובין ישירה כתמיכה בין כספית ושאיננה ,כספית הנאה טובת מתן הינה ־ "תמיכה" .7

עקיפה. כתמיכה

 למתן או ערבות ,למימוש פיתוח או ,בניה פעילות לטובת כספית תמיכה - ישירה תמיכה .8

הלוואה.

 שימוש ,רשות ערבות מתן ,לרבות כסף בשווה שהוא סוג מכל תמיכה - עקיפה תמיכה .9

 במבנה שימוש זכות מתן , אד□ כוח ,הקצאת דיוור בעלויות ,השתתפות המועצה במתקני

וכדי(. מי□ )חשמל, שוטפות הוצאות תשלום הקצאה, בבחינת שאינו במקרקעין או

 דעתו, שיקול ועל-פי הגזבר הנחיות על־פי שיקבעו במועדים בתשלומים תשולם התמיכה .10

לנוהל. 1.18 לסעיף ובהתאם

 אם אלא לו, שתוענק התמיכה כספי מתוך אלה כספים יקוזזו למועצה כספים החייב מוסד .11

שירשמו. מטעמי□ אחרת המועצה החליטה

56513 סביון, ,8 השקמה רחוב סביון, מקומית מועצה
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

*י

ס>כיון סקוטית םועצה

תמיכות למתן תבחיניס

מבוא

 למוסדות המועצה מתקציב תמיכות במתן תדון "המועצה"( - )להלן סביון מקומית מועצה .1

 בחוזר שפורסם מקומיות רשויות על-ידי ציבור במוסדות תמיכות לנוהל בהתאם השונים

 מהוראות לגרוע בכדי וה במסמך ואין "הנוהל"(, - )להלן 2006/4 מספר הפנים משרד מנכ״ל

בלבד. עליהן להוסיף אלא הנוהל

 ושוויון איזון סבירות, של עקרונות פי על- לרבות לתתה, וראוי נכון אכן אם תינתן התמיכה .2

השונים. התמיכה מקבלי בין

 נקבעו התמיכה נושאי התמיכה. נושאי על-פי תיעשה לתמיכה המיועד הסכום חלוקת ג.

 לקבלת בכפוף התקציבית ההקצאה את לשנות ו/או תמיכה להוסיף וניתן המועצה בתקציב

המועצה. החלטת

 שירותים עבור ו/או המקומית הרשות בתחום המתקיימת פעילות עבור תינתן התמיכה .4

 עבור ו/או המקומית הרשות בתחום הקיים מבנה ו/או המקומית הרשות לתושבי הניתנים

המקומית. הרשות בתחום שכתובתו מרכז

 המוסד על-ידי שיוגשו ולנתונים למסמכים בהתאם התמיכה בבקשות תדון המועצה .5

 להתנותה או חלקה, או כולה לדחותה, התמיכה, את לאשר רשאית ותהא תמיכה המבקש

הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל בתנאים,

בנוהל. כהגדרתה התמיכה לשנת תינתן עקיפה, אם ובין ישירה אם בין התמיכה, .6

 ובין ישירה כתמיכה בין כספית ושאיננה ,כספית הנאה טובת מתן הינה - ״תמיכה״ .7

עקיפה. כתמיכה

 למתן או ערבות ,למימוש פיתוח או ,בניה פעילות לטובת כספית תמיכה - ישירה תמיכה .8

הלוואה.

 שימוש ,רשות ערבות מתן ,לרבות כסף בשווה שהוא סוג מכל תמיכה - עקיפה תמיכה .9

 במבנה שימוש זכות מתן , אדם כוח ,הקצאת דיוור בעלויות ,השתתפות המועצה במתקני

וכד׳(. מים )חשמל, שוטפות הוצאות תשלום הקצאה, בבחינת שאינו במקרקעין או

 דעתו, שיקול ועל-פי הגזבר הנחיות על-פי שיקבעו במועדים בתשלומים תשולם התמיכה .10

לנוהל. 1.18 לסעיף ובהתאם

 אם אלא לו, שתוענק התמיכה כספי מתוך אלה כספים יקוזזו למועצה כספים החייב מוסד .11

שירשמו. מטעמים אחרת המועצה החליטה

 56513 סב■!!, ,8 השקמה רחוב סביון, מקומית מועצה
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

 בהתאם התמיכה מתן את להפסיק ו/או לעכב לשנות, להקטין, רשאית תהיה המועצה .12

המועצה. של תקציביים משיקולים וכן הנוהל, להוראות

כלליים סף תנאי

 הפרטניים הסף לתנאי בנוסף התמיכה נושאי כל על יחולו להלן המפורטים הכלליים הסף תנאי

השונים: התמיכה מנושאי אחד בכל כאלה שקבועים ככל

 ,הפועל בישראל רשום .תאגיד בנוהל כהגדרתו ציבורי מוסד הוא תמיכה המבקש המוסד .1

רווח. למטרות שלא

 אחרת המועצה החליטה אם ,אלא לפחות שנה הנתמך בתחום הפועל למוסד תוענק התמיכה .2

שירשמו. מטעמים

 הנדרשים והמסמכים הפרטים כל את הכולל בקשה טופס הגיש התמיכה מבקש המוסד .3

המועצה. ובדרישות הנוהל ודרישות תנאי בכל ועומד

 היתר ו/או רישיון במתן הכרוכה פעולה ו/או פעילות עניינה המוסד של התמיכה שבקשת ככל .4

המאשר. הגוף של דעתו חוות ו/או אישור התמיכה לבקשת .יצורף כלשהו מגוף אישור ו/או

 חוזר הוראות על-פי פיקוח לאפשר מוסמך גורם בידי בכתב יתחייב התמיכה מבקש המוסד .5

 דרישת על-פי ביצוע, ודו״חות תקופתיים דיווחים מסירת לרבות , 2006/4 הפנים משרד מנכ״ל

 ההוצאות ועל כספיים במוסדות הפיקדונות יתרת של מעודכנים נתונים ,שיכללו המועצה

 על ההכנסות פירוט תוך המאושר, התקציב לעומת הדו״ח בתקופת בפועל וההכנסות

 לאפשר וכן לדרשו, לנכון תמצא שהרשות מידע או מסמך כל וכן ביצוע דו״חות וכן מקורותיהן

המועצה. לדרישת בהתאם המועצה מטעם המפקח של הפעולה במקום ביקורים

 המקומית הרשות של התמיכה הגבלת בדבר הוראה השאר, בין תכלל בתבחיני□ שייקבעו הסף בתנאי .6

 בכפוף והכל הנתמכת הפעילות מעלות שייקבע כפי מכך נמוך שיעור או 90% על יעלה שלא לשיעור

 בתחום הפועל ציבור למוסד תמיכה להענקת מגבלה בתבחיני□ תיקבע כן, כמו .14.5 בסעיף לאמור

 הועדה המלצת קבל לאחר הרשות, מועצת תחליט שיירשמו מנימוקי□ א□ זולת לפחות, שנה הנתמך

זה. מתנאי לחרוג מקו□ יש כי המקצועית,

56513 סביון, ,8 השקמה רחוב סביון, מקומית מועצה
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

סביון ji'DipD סועצה?

:תמיכה נקשת להגיש רשאים יהיו אלו

נוער תנועות בנושא תמיכה א.

ספורט עמותות בנושא תמיכה ב.

והנצחה. צבא בפעילויות העוסקים וגופים עמותות בנושא תמיכה ג.

דת שרותי בנושא תמיכה ד.

רווחה מוסדות בנושא תמיכה ה.

:תמיכות לחלוקת קריטריונים

:ניער תנועת

 החינוך משרד ע״י ומאושרת המוכרת נוער תנועת הנה סביון. הישוב בתחומי פועלת נוער תנועת

ונוער. חברה ומנהל

 מתוך והמועצה, החינוך מח׳ ע״י ומאושרת המתואמת לתוכנית בהתאם תפעל הנוער תנועת

בני-הנוער. בקרב ומנהיגות חברתית מעורבות לעודד מטרה

:ספורט עמותות

 והתרבות, המדע משרד ע״י והמוכר המועצה בתחומי הפועל למוסד תמיכה לתת רשאית המועצה

המועצה. ברשות שירות מקבלי עבור רק ותינתן

 בשורותיו. המתחנכים נוער בני של לחינוכם המיטבי באופן יפעל תמיכה, המבקש ציבורי מוסד

המועצה. בתחומי הנוער לבני והספורט התרבות החינוך, בתחום מוסף ערך יצירת

מפלגתית. או פוליטית פעילות רווח, למטרת ומסחרית עסקית פעילות אינה הגוף פעילות

 ותקציב במידה תואם, יחסי באופן קבוצה לכל ההקצבה, סכומי את לשנות רשאית תהיה הרשות

 על העונות העמותות למספר בכפוף במדרגים, התמיכה שיעורי את להקטין ו/או יקטן התמיכות

הקריטריונים.

:והנצחה צגא כפעילות העוסקים וגופים עמותות

 אסמכתאות. בעניין והמציא צהי׳ל, במשרתי והטיפול התמיכה בתחומי פעילויות מספק המוסד

 בשנה פעילויותיו את המפרטת רשימה המוסד יגיש וה סעיף לפי לתמיכה זכאותו הוכחת לצורך

הפעילות. תיאור הפעילות, מיקום הפעילות, ביצוע תאריך :כולל הרלוונטיים, בתחומים האחרונה
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

סביון n'DipD מועצה?

:דת שריתי עמותת
 מטרות ללא הפועלות ועמותות ציבור למוסדות בלבד עקיפה תמיכה להעניק רשאית תהיה המועצה

 בשטח כנסת בתי בהפעלת עוסקות ואלו כלשהי, פוליטית פעילות מקיימות אינן ואשר רווח

 הרשמיים מוכרי□ דת מוסדות להיותם ובכפוף המועצה ובתחום המועצה בבעלות אשר מקרקעין

ישראל. במדינת

:רווחה מוסדות

 למען הפועלים הרווחה, משרד ע״י המוכרים ציבור למוסדות סיוע להעניק רשאית תהיה המועצה

 הרווחה אגף ע״י המוענקים הטיפול לשירותי כהרחבה טיפול, שירותי בתחום סביון תושבי

אתו. ובתיאום

 ואשר הרווחה משרד של הנמ״ר בתוכנת הרשומים הישוב תושבי ג□ בהם שנעורים למוסדות

בשרותיה. משתמשים

דין. עורך על-ידי מאומת בתצהיר תאומת לתמיכה בקשה כל
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 :2022 לשנת לתמיכות התבחינים לאישור הצבעה
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