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�  על סדר היו

  02/07/06וקול ועדת תמיכות מיו� אישור פרוט. 1

*  

אני מעלה לדיו
 את נושא הקצאת , לאור הסכמת חברי מועצת העיר פה אחד :חמו&יהודה ב

  ,לפני שנפתח דיו
 ושאלות, בבקשה.  לעמותות50%עד 


 לעמותות חדשות תמיכההנוהל אומר אסור לתת . אני מזכיר מילה על הנוהל  :אייל יוניא

, בקריטריוני�, 2005 &עמותות שקיבלו תמיכות ב  ל50%אפשר לתת . כללכ


ה� צריכי� לתת לנו ערבויות . חלק מהקריטריוני� זה אישור ניהול תקי

אישיות לעירייה שא� הקריטריוני� למת
 תמיכות בכלל שעומדי� להיות 

�אז יש ערבויות אישיות , מפורסמי� יגרמו לזה שה� יצטרכו להחזיק כספי

העמותות בכל האר# ה� בבעיה קשה כי . ר כספי�של מנהלי העמותה להחזי

�,  עד סו% יוני50% להעביר ,ואישרו לנו עד היו�, לא מעבירי� לה� כספי

�  . ועדיי
 אנחנו לא רואי� באופק את פרסו� הקריטריו
 במשרד המשפטי

ח מבקר המדינה על התמיכות "נוצר בעקבות דו, אני מזכיר, כל הנוהל הזה

, ולכ
 עצרו, שאי
 מספיק קריטריוני�, בעמותותשל הרשויות המקומיות 

�. בינתיי� לא פורס�, משרד הפני� עצר את כל התמיכות עד שלא יפורס

את� רואי� כמה ה� קיבלו בשנה . זה העמותות שקיבלו בשנה שעברה. זהו

אבל המיקדמה עוד צרי  לקזז , וזו המיקדמה שאפשר לתת לה�, שעברה

  ,ממנה את הדמי שימוש

רציתי לומר אייל שמה שיפה אצל  שיש פה אישור פורמלי מודפס , זהו :יאליעמוס גבר

המשמעות היא שכל . בקיזוז: ואז בכתב יד כתוב פה, 50%להעביר לעמותות 

  .בסדר גמור... מה שרשו� בצד שמאל זה מה שהעמותה חייבת לנו לקראת 


  . לפחות שיתנו את זה מהיתרה ולא מהחובות :חמו&יהודה ב
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ולפנות אליכ� בקריאה לאפשר לבקשה , אני רוצה להעיר איזה שהיא הערה :ש" ציר ברו "ד

העמותות נמצאות במצב כלכלי מאד מאד , כי כמו שנאמר האגודות, הזאת

אושרו על ידי ועדת . הסכומי� שמופיעי� כא
 אושרו בתקציב העירייה. קשה

� שלא האגודות או העמותות. אושרו על ידי ועדת התמיכות, הקריטריוני

 
ולכ
 ה� לא ... לא השלימו את כל המסמכי� שה� צריכי� ... מופיעות כא


... כאשר , או חודש וחצי, או חודש,  שבועות3יש לשער שבעוד . מופיעות כא

דר  ועדת התמיכות יגיעו לכא
 אז ה� יבואו , דר  הגזברות... הגשת הניירת 


וני� ה
 במינהל שהגישו ועמדו בכל הקריטרי... אלה ה� . לאישור כא

  ,ולכ
 זה מגיע היו� לשולח
 שלנו, וה
 במערכות של העירייה, הספורט

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [


  ?לא הבנת שזה היה פה אחד? מה אתה רוצה, לפני אבינוע�, סליחה, רגע:   חמו&יהודה ב

  .אני רוצה לשאול שאלה  :דובר

  ?הבנת  :יהודה ב
 חמו

 ה� &כשה� לא ברורי� .  אז ברורי�&כשהדברי� ברורי� , ה יודעאת, לא, לא  :גיא ב
 גל

�  .לא ברורי


  ,סבתא שלי היתה עושה ל  ככה:   חמו&יהודה ב

  .אבל לא שמעתי כלו�, אני מכבד את סבתא של   :גיא ב
 גל

  ...למה מופיע , תשובה לשאלה הראשונה קיבלתי כבר:   אבינוע� גרנות

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [

למה לא נותני� את התמונה הכללית מה ס  הכל ... יש בעיה ששייכת :   אבינוע� גרנות

? 2005 &לעמותות ספורט שנתנו ב , מה ס  הכל התמיכות לספורט, התמיכות

  . אנחנו לא יכולי� לזכור בעל פה

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [


  .בבקשה גיא:   חמו&יהודה ב

אבל , ל שאלה שג� היא לא קשורה במישרי
 לפרוטוקול הזהאני רוצה לשאו  :גיא ב
 גל

אז א� כבר מצאת לנכו
 לעשות ישיבה , היא קשורה לתמיכות ספורט

נושא : אני רוצה לשאול ככה, מיוחדת שכולנו אישרנו אותה פה אחד
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 �הכדורע% עלה לא אחת לשולח
 המועצה ולשולחנותיה� של גופי� שנמצאי

אני למדתי את . 'וכו, ואחרי� הומלצו להעביר�סכומי� כאלה . ליד העירייה

, לא יותר ולא פחות מאחרי�, אני מוכרח להגיד, הנושא קצת יותר לעומק

ומאחר , והשאלה שלי, אבל מבחינתי האישית המצב הוא באמת בעייתי

מה אתה , יהודה, והאחריות בסופו של דבר מונחת על הכתפיי� של 

ר לנו כחברי מועצה הפתרו
 ארו  יכול לספ, או כל גור� אחר, ל"והמנכ

כי הרי אבינוע� פה , הטווח שאת� רואי� בכל מה שקשור לקבוצות הכדורע%

היק% , למיטב זיכרוני, ניסה לכוו
 לתמונה הכוללת של מה העוגה התקציבית

 
קבוצת הכדורע% נהנית .  אל% שקל800התמיכות השנתי הכולל הוא כמיליו

עדיי
 היא מתקשה להיחל# מהקשיי� מהנתח הגדול ביותר בעוגה הזו ו

  ,הכספיי� שלה


  .עמוס. תודה:   חמו&יהודה ב

  .א� לא דר  מפעל המי� אז איפה כ
  :גיא ב
 גל

  ', אגורות לגו% א5אפשר להפו  את זה לכלל שכל פע� שנתבקש לאשר :   עמוס גבריאלי


  ,כדורע%:   חמו&יהודה ב

,  לדעתי הכדורע% צרי  להתחיל קוד� בזה,נדו
 על הכדורע% שזה בכלל:   עמוס גבריאלי

בוא נדבר שעות על . אלא ג� דברי� גלובליי�, לא רק זה. שיהיה לנו כס%

�. והכל בסדר, מה נשאר, כמה כס%, מה עשו, אי  ישבו, מי ישב, הקריטריוני

�קבעה קריטריוני� הכל , יש החלטה של מועצת העיר היא הקצתה סכומי

 4יש פה החלטה נקודתית דחופה להציל . טיהכל אריתמ, הכל נעול, סגור

�וחו# מזה , נמצא בתקציב, אי
 מחלוקת, עמותות מכס% שהוחלט לגביה

ההחלטה , ה'אז חבר. שזה הכי בטוח, אייל כבר ש� את הידיי� שלו על הכס%

כ
 : זה השאלה, תצמצ�, אי
 בעיות בשו� דבר, חבל על הזמ
, אני מבקש, פה

  .או לא

וג� לכדורע% , אי
 לי שו� בעיה ע� העמותות האלה, אני רוצה לשאול  :רינה פז

 3, לפני כחודש: השאלה שלי. ואי
 לי בעיה ע� זה... שאיפשרנו בכל מיני 

היתה בקשה לאשר לנוער , זאת אומרת, שבועות המפעל המי� רצינו לאשר
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  ?  מופיעי� פהלמה ה� לא', וכו', וכו', וכו, כי ה� בפני קריסה, של הכדורגל

  ] לא נית
 לתמלול&לא ברור [

  ,אי אפשר בלעדיה�, ש� זה היה בפני קריסה  :רינה פז

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [

  , אל% שקל ממפעל המי�70ר כדורגל קיבלו "בית. ר"לא בית  :רינה פז

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [

רצו לאשר לפני ,  את זה במפעל המי�כי אז העלו, עכשיו ברצינות אני אומרת  :רינה פז


  ,משורת הדי

  ,להזכיר ל , רינה, העלו ובאותה מהירות הורידו  :דובר

  ?למה את� מפרשי� אותי  :רינה פז


  .תנו לה להתבטא, חברי�:   חמו&יהודה ב

  .מסכי� אית , לא מפרשי� אות   :גיא ב
 גל

  ,מכיוו
 שאז, אני אגיד לכ� למה, אני רוצה  :רינה פז

  .ג� למצעד הגאווה צרי  להביא כס%  :דובר

  ,מפעל המי�...   :רינה פז

  ,מצעד הגאווה ג�  :דובר

  ,כשנגיע  לגשר נעבור אותו? מצעד הגאווה  :רינה פז

  ?פה בעיר? איפה מצעד הגאווה  :דובר

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [

  ,היה מישהו שנורא מיהר לסיי� את הישיבה מוקד�  :רינה פז

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [

  ,את� מאד מפריעי� לי  :רינה פז

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [

  ,אני אתחיל מהתחלה   :רינה פז

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [

בישיבה האחרונה של הנהלת מפעל המי� הביאו בקשה   . אני עכשיו ברצינות  :רינה פז

, ואנחנו, שה� לפני קריסהמכיוו
 "  נוער&ירוק עולה "לאשר סכו� מסויי� ל
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כי , ר כדורגל את הסכומי�"וג� לבית, שתי דקות לפני כ
 אישרנו ג� לכדורע%

ואז אני זוכרת , אני אומרת ככה. ואי
 לי בעיה, ג� אמרו שה� לפני קריסה

, שעמוס בשיחות אמר שזה לא יהפו  לשיטה שאנחנו מאשרי� את זה

  ,מכיוו
, בלב כבדהורדנו את זה , תאמינו לי, והורדנו את זה

  ?אולי אי
 לה� אישורי�:   בנימי
 כברה

  !רגע  :רינה פז

  ,נו, באמת, רינה, אישורי�... אולי :   בנימי
 כברה

עכשיו . ג� מפעל המי� א� אי
 לה� אישורי�, אישורי� לא היינו מאשרי�  :רינה פז

למה , ופה וש�, וסיפר לנו שה� לפני קריסה, מי שהביא את זה: אני שואלת

  .א� הכל בסדר היינו מאשרי� את זה? לא דאג להביא את זה לפה

] �  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביניה


  .בבקשה. אנחנו עוברי� להצבעה, תשובות של אייל, חברי�:   חמו&יהודה ב


התמיכות שאושרו בתקציב ? אבינוע� שאל כמה תמיכות. אבינוע� קוד�  :אייל יוניא

 �ועוד מיליו
 שקל לעמותות אחרות שהרוב , ורט מיליו
 שקל לספ2העירוני ה

מה שהיה , חו# מזה, עכשיו.  אל% שקל800 &ש� זה קר
 המוסיקה ע� כ 

בחוק בעמותות שה� לא עמותות ספורט ועדת התמיכות בעצ� ממליצה 

�ובספורט יש ועדה לקביעת קריטריוני� , למועצה אי  לחלק את הסכומי

שאומרת שצרי  לעשות לפי שמה יש ועדת רונ
 . אי  לחלק את זה

�, אתה מקבל כספי� ממינהל הספורט. שוויוניי�, קריטריוני� לא מפלי

יש אפליה מתקנת לטובת . ינג'אתה צרי  לפחות לתת שקל מול שקל מצ

�כי אנחנו לא יכולי� , השנה לא נכנסנו להלי  של קריטריוני� בספורט. נשי

 על מה 50%קדמות עד  ותית
 מי2005תצל� מצב של : קבע החוק. להיכנס

א� קמה עמותה חדשה . 2005 &אתה לא יכול לשנות את מה שהיה ב , שנתת

  .2005 & אי אפשר כי לא היתה ב &שכול� פה רוצי� לתת לה 

אבל בפועל ,  התמונה המלאה אפשר לתת אותה&לגבי מה התמונה המלאה   

קיבל . 50%היא שכל מי שהגיש את המסמכי� ועמד בכל הקריטריוני� קיבל 

א� את� רוצי� תמונת . וזה כמעט רוב רוב� של העמותות,  מהתמיכה50%



   02.07.2006  7  מ
 המניי
 שלא מועצה 

 �  .  אפשר&מצב מה אישרנו עד היו

ברגע שאישרת� במועצה , דה פאקטו א� לא היה את הנוהל הזה, עכשיו

 � לעמותות בלי 1/12אנחנו לא מביאי� את זה לאישור כל פע� אלא נותני

�  .להביא את זה כל פע

 50לכ
 הוא ביקש עוד .  מהעירייה50% הכדורגל קיבל & רינה לגבי השאלה של 

  .50%  &אל% שקל מעבר ל 

  ?לירוק או לנוער  :רינה פז


  ,הוא עמד בזה. הוא הגיש את כל המסמכי�,  מהעירייה50%קיבל כבר . נכו
  :אייל יוניא

  ?זה אושר בועדת תמיכות, רגע  :רינה פז


  .כ
  :אייל יוניא

  ,50ברת על המעבר של אני מד. בסדר  :רינה פז


  ,אי אפשר  :אייל יוניא

  ,ה� לפני קריסה  :רינה פז


  . את� לא יכולי� לתת. אני לא יכול לתת  :אייל יוניא


  . 50אי אפשר לתת מעל :   חמו&יהודה ב


  ,בגלל זה הלכנו להלוואות  :אייל יוניא


  .50 &אנחנו משווי� עכשיו ל :   חמו&יהודה ב


אז . כי העמותות קורסות? 50%עוקפי� את הנושא של , סו קולד, אי  אנחנו   :אייל יוניא

  ,נותני� דר  מפעל המי� כדי שלא יקרסו

  ,ולא ככה, שו� דבר... לא . שו� דבר, לא, לא  :דובר


  ,סו קולד: אמרתי. לא מקלט, עשיתי ככה  :אייל יוניא

  . לא עושי� שו� דבר  :דובר


  ,אתה צרי  להבי
 מה זה סו קולד  :אייל יוניא

  . יש כא
 עורכי די
 ששומרי� עלי   :דובר


  ]לא ברור[  :אייל יוניא

  ,כבר דנו בזה  :רינה פז


  ,והקטע הזה  :אייל יוניא



   02.07.2006  8  מ
 המניי
 שלא מועצה 

  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביחד [

אפשר להבי
 מהדברי� של  שהזרמת התקציבי� למפעל המי� כמסלול    :דובר

  ,עוק% תיקצוב

  .לא אמר את זה  :דובר


  ?אפשר לאשר, חברי�, סליחה. תודה. התוד:   חמו&יהודה ב

] �  ] לא נית
 לתמלול&מדברי� ביניה

תבי
 את ההצבעה שלא אחר כ  , גיא? אפשר לאשר את זה פה אחד, חברי�:   יהודה ב
 חמו

  ,תחזיר אותי מהבית

  .האוזניי� שלי מתחדדות, הכל פה אחד של   :גיא ב
 גל


  ?אפשר לאשר את הבקשה פה אחד:   חמו&יהודה ב

  ,כ
, כ
  :וברי�ד


  .אפשר לאשר גיא:   חמו&יהודה ב

  .כ
  :גיא ב
 גל

  

ב בדבר " המצ06/0702/פרוטוקול ועדת תמיכות מיו�  אחד  פה מאשרי�:133'  מסהחלטה

,  וזאת2005 לעמותות שקיבלו תמיכה בשנת 50%מת� מקדמה בשיעור 

   .ארנונה וכל סכו� אחר שיקוזז מהתמיכה, בקיזוז דמי שימוש

  

  

  . הישיבה נעולה. תודה רבה:   חמו&דה ב
יהו

  

  

  

  

  

    

 חמו�יהודה ב�
 ראש העיר 

 אייל יוניא� 
 ל העירייה"מנכ
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  סבא� עיריית כפר

  �ימ� המנישלא חלטות ישיבת מועצה ה

  )02.07.06(ו " תשס תמוז'ו ראשו�יו� מ

  

דבר ב ב" המצ06/0702/פרוטוקול ועדת תמיכות מיו�  אחד  פה מאשרי�:133'  מסהחלטה

,  וזאת2005 לעמותות שקיבלו תמיכה בשנת 50%מת� מקדמה בשיעור 

   .ארנונה וכל סכו� אחר שיקוזז מהתמיכה, בקיזוז דמי שימוש

  

  


