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 .פרוטוקול ועדת תמיכות .1

 שלא מ� שמח לפתוח את ישיבת המועצהאני , ערב טוב ברוכי� הבאי�:  חמו�יהודה ב�

שתי� אישור , זה ועדת התמיכות, על סדר היו� שני נושאי� אחדהמניי� 

  . רי� לשיפו# היכל התרבות"התב

 בנוגע לתהפוכות שעברו על כל אני ברשותכ� אתחיל בסקירה קצרצרה:  ד קר� קדמי"עו

ובו , ח" פרס� מבקר המדינה דו2005בשנת . נושא התמיכות בשנה האחרונה

ומבקר , לות באמצעות עמותותנכלל פרק על רשויות מקומיות והפעי

וה� את משרד הפני� בי� היתר , בו את הרשויות המקומיות המדינה  תק&

, 2005לקראת סו& שנת , בהתא�. בנוגע תמיכות שהיה קיי� עד אותה עת

 הוראה שמקפיאה את נוהל התמיכות  הוציא משרד הפני�2005בדצמבר 

 מתו" איזה שהיא ,הוא קרא לזה הוראות מעבר. שהיה קיי� עד אותה עת

�, שלא ירחק היו� ויפורס� נוהל תמיכות חדש, ציפייה של משרד הפני

, בהוראות המעבר האלה נקבעו כמה דברי�. הקיי�שיחלי& את הנוהל 

פשר לחלק איזה שה� מקדמות על יהוקפא אבל אהקיי� קוד� כל הנוהל 

 �אחד מתנאי .  בתנאי ס& מסויימי�2006חשבו� התמיכות בשנת הכספי

אי ,  זאת אומרת2005הס& היה שמדובר בגו& שקיבל כבר תמיכה בשנת 

אפשר היה בכלל לדו� בבקשות לתמיכה של גו& שלא קיבל תמיכה  בשנת 

בנוס& משרד הפני� בא ואמר שהמקדמה על חשבו� התמיכה יכולה . 2005

 מגובה התמיכה שהגו& קיבל בשנת הגיע עד למקסימו� של שלושי� אחוזל

להתחייביות אישיות של מורשי , הנה וכהנה דרישות לטפסי�ועוד כ, 2005

החתימה של אותו הגו& או אותה עמותה  להחזיר את הכספי� א� וככול 

אלא . שלאחר שיפורס� נוהל חדש אותו גו& ימצא כלא זכאי לתמיכה

ש דולכ� בחו, תמהמה לפרס� את הנוהל החדשהומשרד הפני� חל& שהזמ� 

לנוהל הביניי� הזה  , א עדכו� לנוהל ההקפאה משרד הפני� הוצי2006מאי 

זאת . והתיר לחלק מקדמה באות� תנאי� עד לגובה של חמישי� אחוז

ולכ� בסו& נוהל חדש ושוב ה� לא פרסמו . אומרת הוא הגדיל את המקדמה

וג� מהרשויות ,  כבר היה עליה� לח# אדיר ג� מהעמותות2006יולי 
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 משרד הפני� הנחייה חדשה ציאהו, המקומיות שהעמותות לחצו ג� עליה�

 החדש שיפורס� בקרוב הנוהל ,מתעכבת שהיות והוצאת נוהל חדש שאמרה

 �וצרי" לחלק , 2006ולפיכ" אפשר בשנת ,  ואיל"2007יחול משנת הכספי

�וחולקו תמיכות , 2005זה שהיה קיי� בשנת , תמיכות בהתא� לנוהל הקוד

 משרד הפני� אכ� הוציא 2006באוגוסט , קצת אחרי זה. 2005לפיו בשנת 

ואנחנו נתחיל לעבוד לפיו בשנת הכספי� , את הנוהל החדש שחולק לכ� כא�

היו� אנחנו בעצ� יושבי� על המדוכה ורוצי� לחלק , זאת אומרת. 2007

זאת , הדיו� בתמיכות האלה ייעשה לפי הנוהל שהיה קיי� קוד�. תמיכות

  .על כל המשתמע מכ", 2005לפי הנוהל שחולקו תמיכות לפיו בשנת , אומרת

עד כמה שאני יודעת חלק ניכר מהגופי� , עוד דבר אחד אני רוצה להגיד  

ה� גופי� שכבר , או בעצ� הבקשה שלה� תידו� כא�, שהיו� יושבי� כא�

בהתא�  למה שמשרד הפני� התיר לנו , 50%קיבלו מיקדמות בגובה של 

  .2006במאי 

  ?או רק אגודות הספורט, י� האחרי�ג� אגודות הספורט וג� הגופ   :משה אב� ח�

  ,עוד דבר שביקשו ממני כא� להדגיש. כל התמיכות,  כל הגופי�:    ד  קר� קדמי"עו

] �  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה

 על קצה התייחסותעוד דבר אחד שביקשו ממני כבר לתת איזה שהיא :    ד  קר� קדמי"עו

, כמו שאמרתי, ש שיחולבהתא� לנוהל החד. המזלג בנוגע לנוהל החדש

 �או שתתחיל , ועדת התמיכות שתדו� בבקשה,  ואיל"2007משנת הכספי

לדו� בבקשת התמיכה של כל גו& וגו& תהיה ועדה מקצועית שתורכב 

והיועצת המשפטית או נציג , או נציג שלו, הגזבר, או נציג שלו, ל"מהמנכ

דת ביניי� אחר כ" תהיה אפשרות למועצת העיר להחליט שתהיה וע. שלה

, ובסיומו של דיו� בועדת הביניי� הזו, מחברי המועצה, שהרכבה יהיה

הנושא יובא לשולח� , רק א� תירצו, שהיא לא הכרחית לפי הנוהל החדש

עכשיו אנחנו הולכי� לשבת בעצ� על . כפי שהוא מובא עכשיו, המועצה

זאת ועדת , בקשות לתמיכות אחרי שועדת התמיכות הקודמת דנה בעניי�

ואת� נדרשי� בעצ� לקבל את , תמיכות שמורכבת מחברי מועצה



     25.09.2006  5  מועצה שלא מ� המניי� 

  .לשיקולכ�, או שלא, המלצתה

 בפרוטוקול שהוגש לישיבה בבוקר � 1. כמה תוספות קטנות ברשותכ�  :אייל יוניא�

למרות שהוא חתו� על , ד עמוס גבריאלי מהמשתתפי�"נשמט הש� של עו

, ר לראש העירמעב, יש חמישה חברי מועצה שה� חברי�. הפרוטוקול

אז ברשותכ� אנחנו , ואת יואל ברו", מ�גיש את טל קו, הסגני� קובי ועמוס

כי זה לא מה שהוגש , נוסי& את הש� של עמוס במשתתפי� לפרוטוקול

  . לחברי המועצה

זה , לקראת השנה הבאה, בעצ� השלב הבא,  לא יודע א� קר� אמרה� 2

ואנחנו צריכי� , מועצההקריטריוני� שצריכי� להיות מאושרי� על ידי ה

, הקריטריוני� האלה ה� קריטריוני� שצריכי� לקחת. לשבת על המדוכה

שלא תהיה אפליה בי� גופי� כאלה , ההשוואתיות, את נושא האפליה, בגדול

�יהיה , בסופו של יו�, ולכ� ה� צריכי� להיות קריטריוני� שבעצ�, ואחרי

בי� א� מדובר , ו או אחרתולא אפליה כז, שוויו� בי� עמותות כאלה ואחרות

  .בעמותות ספורט ובי� א� לאו

 יש את המלצות ועדת רונ� בכל הנושא של �לגבי עמותות ספורט 

�וג� ש� הרשות מחוייבת לא , דברי� שהגיעו ג� לפסיקה, הקריטריוני

יש כא� תמיכה שמתחלקת . להפלות לרעה בתמיכות עמותות כאלה ואחרות

�מותות הספורט שבעצ� זה האקסל שנמצא  ע� 1: לשני  גורמי� עיקריי

ונמצא כא� , נמצא כא� בוקי, ישבה על המדוכה ועדת הקריטריוני�. בסו&

בעצ� עוד מהתקופה של קובי בקדנציה . מנהל מחלקת הספורט, שאול

�יש כא� קריטריוני� בסיסיי� . הקודמת עובדי� כא� על הקריטריוני

 שזה בעצ� קבוצת ,כאשר ישנ� הסדרי� מיוחדי�, ותמיכה משלימה

 אל& שקלי� מעבר למה 355אנחנו רואי� שההסדר המיוחד הוא . הכדורע&

�אנחנו רואי� כא� את הטור . 93,700שזה , שמגיע לה� על פי הקריטריוני

ויש כא� את הטור של סל הספורט , מה ה� קיבלו שנה שעברה, 2005של 

�ינג של כל ' מצשזה בעצ�, ר& מינימו�, שבעצ� העירייה מחוייבת למינימו

העירייה מחוייבת לפחות לעשות , שקל שמתקבל מהמדינה מסל הספורט
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, ינג'מה שאת� רואי� בסל הספורט זה כבר כולל המצ. ינג של שקל כנגד'מצ

 � ממה שכתוב כא� בסל 50%זאת אומרת שמהמדינה אנחנו מקבלי

  . הספורט

  ?ריטריוני� של סל הספורטהא� הקריטריוני� של העירייה ה� שוני� מהק:   בנימי� כברה

  .ה� מוסיפי�, ה� לא שוני�  :אייל יוניא�

  ?במהות ה� שוני�:   בנימי� כברה

  .אבל בנקודות מסויימות כ�, לא במהות:   ש"בוקי ציר "ד

  ,לעירייה יש את הזכות  :אייל יוניא�

  ,עזוב את הזכות, זה אני יודע:   בנימי� כברה

  .ות את סל הספורטאתה חייב לעשות לפח:   חמו�יהודה ב�

  ,עד כמה שזכור לי, השאלה. זה בסדר, לא:   בנימי� כברה

מינהל הספורט לא עוסק במאפייני� של כל יישוב ויישוב ובהעדפות :  אוחיו� יעקב

  ,ובתכניות האב

כי , אבל לא פחות מסל הספורט, כמועצה אתה יכול להחליט דברי� שוני�:   חמו�יהודה ב�

  ,האחרת לא תקבל את התמיכ

אז זאת , כמו שאתה מדבר על כדורע&, העדפה זה יכול להיות למשל, תראה:   בנימי� כברה

, אני שואל. או למשל כדורסל שבמודע, במש" שני�, למשל, היתה העדפה

וכל הדברי� , רמת הקריטריוני� הבסיסית מעבר להעדפות, בכל אופ�

� את הא� קיימת רמת קריטריוני� בסיסית שעל בסיסה מחלקי, האלה

  ?הכספי� הללו

ברור שיש . הוא מתקצב לפי ליגה. מינהל הספורט יש לו קריטריוני� אחרי�  :אייל יוניא�

  .  הוא לא היה מחלק�א� לא . לו קריטריוני� למינהל הספורט

  .לכ� שאלתי. נכו�:   בנימי� כברה

  .ה� אחרי� לגמרי:   חמו�יהודה ב�

  ?ות כלו�יש עמותות שפנו ולא מקבל:   אבינוע� גרנות

  ?בספורט או לא בספורט? במה  :אייל יוניא�

  .קוד� כל בספורט. בספורט:   אבינוע� גרנות
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קוד� כל אנחנו מחוייבי� להעביר את מה שמעביר מינהל , בספורט אמרתי  :אייל יוניא�

הספורט אנחנו מחוייבי� להעביר את מינהל הספורט פלוס שקל של מינהל 

בטור של העירייה , ר של מינהל הספורטמה שאת� רואי� את הטו. הספורט

א� לא ,  חייב להיות לפחות הסכו� שמופיע בסל הספורט2006ס" הכל 

אלא א� כ� היא , אי� עמותה שמקבלת מסל הספורט ולא יכולה לקבל. יותר

שאלה , וכיוצא באלה, לא עומדת בתנאי� הבסיסיי� של אישור מינהל תקי�

  ,תנאי� בסיסיי� שצרי" לתת

 �  ?ובעמותות אחרות:   גרנותאבינוע

, ואתה רואה את זה לפי הטור, יש עמותות, זה הטור השני, עמותות אחרות  :אייל יוניא�

העמותות שקיבלו יש . לא כל העמותות קיבלו,  עמותות19ס" הכל הגישו 

זה מרכז , שנה שעברהבה� קיבלו . את המרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית

רק הגו& היה צרי" להיות בכפר , א לא נתנובעבר בכפר סב. שנמצא ברעננה

ג� א� הוא לא יושב , את� שינית� את זה לזה שא� הוא נות� שירות. סבא

ו ויד "ויצ. וזו השנה השניה שהמרכז לסיוע מקבל, בכפר סבא אפשר לתת לו

  ,שרה לא קיבלו

  ?למה לא לתת לה�, ו זה דבר טוב"ויצ  :יואל ברו"

] �  ]לול לא נית� לתמ�מדברי� ביניה

  .הועדה בראשות" המליצה כ� לתת. הועדה המליצה כ� לתת  :גיא ב� גל

  ,הועדה. אני אסביר, ה שניה'חבר  :אייל יוניא�

  ?אתה מכחיש שמה שאני אומר זה נכו�  :גיא ב� גל

  ,כנראה שזה נכו�, א� אתה אומר  :אייל יוניא�

  . הועדה המליצה. זה נכו�:   חמו�יהודה ב�

  ,ו כס&"מאשר שהמלצת להקציב לעמותת ויצתודה שאתה   :גיא ב� גל

  .בכפו&, אבל תגיד עד הסו&, בכפו&:   חמו�יהודה ב�

  .שמעו� הוא כבר לא יושב ראש ש�, דר" אגב  :אייל יוניא�

  . שמעו� הוא לא הנושא, עזוב  :גיא ב� גל

תקפת שיושב חבר מועצה ? על מה תקפת. אתה אומר ניגוד ענייני�, לא  :אייל יוניא�
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  ,ותהבראש עמ

חו# , אני שאלתי שאלה במכתב שעד היו� לא קיבלתי תשובה עליה  :גיא ב� גל

  . מתשובה בעל פה עכשיו שניתנה לי

  , "קול הכפר"פתח את . קיבלת:   חמו�יהודה ב�

  ,אבל היא לא ניתנה, אולי נשלחה  :גיא ב� גל

  ,תראה שקיבלת, "קול הכפר"פתח את :   חמו�יהודה ב�

  ?לי דר" העיתו�אתה עונה   :גיא ב� גל

  .אני מדבר אית" דר" העיתו�, אתה דיברת דר" העיתו�:   חמו�יהודה ב�

  ?אני לא יודע מה זה עמותת ישי. ראיתי פה את שמות העמותות:   אבינוע� גרנות

  .מחונני�   :משה אב� ח�

  ?אתה לא יודע מה זה ישי:   חמו�יהודה ב�

  ? מצויינות:   אבינוע� גרנות

  ?אתה לא יודע מה זה ישי:   חמו�יהודה ב�

  ?המחונני�:   אבינוע� גרנות

  ,אתה מחזיק תיק החינו":   חמו�יהודה ב�

  ,לשעבר:   אבינוע� גרנות

  ,שנתיי� אני מצפה, נו, לשעבר:   חמו�יהודה ב�

  ,אז מאז שהתפטרתי כבר שכחתי אתה דברי� האלה:   אבינוע� גרנות

זה כמו ? תיק חינו" שנתיי� תדע מה זה ישיאני מצפה שאתה בתור מחזיק :   חמו�יהודה ב�

  .שתשאל מה זה כצנלסו�

אני ?  שני� כאופוזיציה מה הצבעת בעד ונגד10אתה זוכר כל הצבעה של"   :גיא ב� גל

�  ,מוכ� לרענ� את הזיכרו� של" ג

  ,כשהחזקתי תיק:   חמו�יהודה ב�

  ,היית באופוזיציה, לא החזקת תיק  :גיא ב� גל

  .ג� סמי�. ות זאת החזקתי תיק בנוערלמר:   חמו�יהודה ב�

זה ?  אל&50 �אבל בגדול למה לכול� היה צרי" לקצ# כדי להתיישר ע� ה :   אבינוע� גרנות

  .השאלה הכי גדולה פה בכל הסיפור
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מזה שני� לדעתי , דר" אגב, התקציב של המועצה שאושר, המועצה מאשרת  :אייל יוניא�

 50. ת שאושרה במועצת העירזה המסגר.  אל& שקל50התקציב עומד על 

כל , בעצ� ה� קיבלו. לכ� היינו צריכי� לחלק את העוגה. אל& שקל תמיכות

ואז נתנו את , מלבד מלוא הטנא שלא הגישו, העמותות שקיבלו שנה שעברה

,  ילדי� ויתומי� ניצולי שואה שלא קיבלו שנה שעברה�זה לעמותת יש 

זה פע� ,  א� אני לא טועה,ולדעתי, ועמותת ישי שלא קיבלו שנה שעברה

כל שאר . א� אני זוכר נכו�, ראשונה שה� בכלל מקבלי� מעיריית כפר סבא

  ,העמותות קיבלו שנה שעברה

  ?בנושא הזה אנחנו לא יכולי� לעשות הגדלת תקציב:   אבינוע� גרנות

] �  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה

תראה את . ל הזמ� אנחנו עושי� את זהכ, אנחנו עושי� ניוד של תקציבי�:   אבינוע� גרנות

למה ה� צריכי� , דברי� כאלה, הז� את הכל, תקיפה מינית: העמותות

  ?לרדת בהקצבה מהעירייה

  ,הורדנו אות� בהקצבה  :אייל יוניא�

  ,כל הדברי� הכי מקודשי�, �"איל, תיראו איזה עמותות, אנוש, ט"אלו:   אבינוע� גרנות

�רוב� פה . חושב שאתה לא כל כ" מבי� בנושא של העמותותאני , אבינוע�:    אריה אברה

�  ,זה רק סיוע חלקי. זה עמותות שמחזיקות את עצמ

  , 4,500 �אני תיארתי לעצמי שה� לא מתקיימות מ :   אבינוע� גרנות

וארבעת אלפי� , שה� קורסות, יש עמותות שלא מחזיקות עצמ�,  אריה  :משה אב� ח�

  .שקל האלה זה פשוט בושה וחרפה

�  ?איזה:    אריה אברה

  ,לא רק זה שלא נתנו לה� עד היו� שו� דבר.  הז� את הכל  :משה אב� ח�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

אני אומר , יהודה. וזה הול" וגדל, מאג& הרווחה,  ה� מקבלות מהעירייה  :משה אב� ח�

 .כי עד היו� לא דאגו שיהיה לה� מקו� כמו שצרי", את זה כדי שתשמע

  ,מיו� ליו� זה גדל. את השמות ה� מקבלי� מאג& הרווחה

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [
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  . אי� לה� מקו� היו�  :משה אב� ח�

  ,יש לה� מקו�:   חמו�יהודה ב�

  . אי� לה� מקו�  :משה אב� ח�

  ,יש:   חמו�יהודה ב�

  .  אי� לה� מקו�  :משה אב� ח�

  .ר מה הוא אמר לינטתשאל את שלמה טרו, יש:   חמו�יהודה ב�

  ,המקו� הזה לא מתאי�.  אי�  :משה אב� ח�

  .הבנתי! אה:   חמו�יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

�וג� אני שוחחתי , הכוונה, ובנושא של מלוא הטנא, הנושא של הז� את הכל:    אריה אברה

�הכוונה היא להפו" אות� , ע� שני היושבי ראש וע� הדירקטוריוני

כי , תות שאי� לה� את הקשר לארבעת אלפי� שקל שהעירייה תית�לעמו

או ,  לנובמבר1 �אני רוצה להודיע כא� שמ , לכ�. לא מזה צומחת הישועה

אנחנו מתחילי� לעשות שישי תרבות כל יו� שישי פע� , מתחילת נובמבר

�ארבעה מפגשי� ראשוני� .  מקומות350, בחודש סרט באודיטוריו

 מפגשי� אחרי זה יהיו 4 �ו , תקציב של מלוא הטנאמיועדי� למלא את ה

ברגע שאנחנו נצליח לגייס את , לכ�. למלא את התקציב של הז� את הכל

 אל& 15יהיה לנו כל פע� כזאת , ואנחנו נמלא את האול�, הכספי� האלה

, אלה התקציבי� שדיברתי אית�,  אל& שקל60ארבע פעמי� זה , שקל

לכ� הנושא הזה הוא נושא . ותות האלהואלה התקציבי� שיאזנו את העמ

ועובדה , כאשר הארבעת אלפי� שקל זה סמלי, הוא נושא סגור, שמטופל

  .שג� מלוא הטנא בכלל לא ביקש את זה השנה

  , אתה לא יכול ג� להשוות את מה שעושי� מלוא הטנא  :משה אב� ח�

. ע� כל הכבוד, גיא בזכות דיבור, אתה לא עונה עכשיו, סליחה משה:   חמו�יהודה ב�

  ?סיימת אריה

�  .את הנושא הזה כ�:      אריה אברה

  ,בבקשה גיא:   חמו�יהודה ב�
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אבל בעיקר לשאול כמה , אני רוצה ברשותכ� להעיר כמה הערות קצרות  :גיא ב� גל

בס" הכל יש מגמה חיובית שאני . ובתקווה לקבל ג� תשובות הערב, שאלות

וזה הגידול בהיק& , ות לספורטיכול להצביע עליה בעניי� תקציב התמיכ

מכל מיני סיבות הוא ירד , 1,962,000 הוא עמד על 2003 �ב . התקציב הכללי

והיו� אנחנו . 1,821,000 � הוא צמח שוב ל 2005 �ב . 1,644,000 � ל 2004 �ב 

נדרשי� לאשר מסגרת תקציב כוללת של תמיכות ספורט בלבד בשיעור של 

2,147,000�שזה ,  אל& שקלי� יותר משנה שעברה325 שזה בקירוב.  שקלי

: השאלה. אני ג� בטוח שכול� פה מברכי� על זה, על הנייר נשמע יפה וטוב

הא� הגידול הזה מתפרס באופ� יחסי על פי אות� ? מי נהנה מהגידול הזה

או שיש כאלה ? קריטריוני� נהדרי� שכולנו שומעי� עליה� ובאופ� שוויוני

  ? שנהני� יותר או פחות

הפועל כפר , למשל. ז אני בדקתי וראיתי מי המרוויחי� הגדולי� מהגידולא  

 אל& שקלי� שלא הוענקו 120סבא בכדורגל מקבלת תוספת השנה של עוד 

 אל& שקלי� שנית� 60לא כולל מענק עליית ליגה של , לה� שנה שעברה

הפועל . לה� באופ� חד פעמי השנה בעקבות עליית� לפני שנתיי� לליגת העל

 17בנוס& למה שהיא קיבלה שנה שעברה  עוד ,  סבא בכדורסל מקבלתכפר

� אל& 25ר כפר סבא בכדורגל מקבלת תוספת של עוד "בית. אל& שקלי

�, שזה משהו שאני בטוח שכולנו יכולי� לבר" עליו, כדורע& נשי�. שקלי

�אני בהקשר הזה .  אל& שקלי�30מקבל תיקצוב של , דבר שלא היה קיי

למה הוא מגיע , תר מאוחר שאלה שנוגעת למקור המימו�רוצה לשאול יו

,  אל& שקלי�38מקבל תוספת של . ... שימו לב לכוכבית? ממחלקת הספורט

, מגיע מסל הספורט... אבל בשונה מהאגודות האחרות כלל התקציב של 

  . ולא ממקור מימו� עירוני

�  , לא, לא:      אריה אברה

בשונה ,  של הסל או מעבר לזה50% � נשע� על ה אבל חצי הוא, חצי, חצי  :גיא ב� גל

�ממה , בחלק מה�, שזה הרבה מעבר, מהאגודות האחרות שדיברתי עליה

  . ינג של העירייה'שסל הספורט והמצ
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כי א� תשימו , על פניו כל מי שהוא לא הפועל? לצור" העניי�, מי לא מרוויח

אני , לא רומזאני . לב  הפועל מס" הכל מקבלי� פה תיקצוב די משמעותי

שזה לדעתי הנקודה הכי שלילית שאני רואה , והקר� ההישגית. מציי� עובדה

,  מיליו� שקלי�2 �למעלה מ , שלמרות הגידול שהצבעתי עליו, פה בתקציב

ככל שאני , זה קר� שהמטרה שלה, הקר� ההישגית זה מה שאני מדבר עליו

. גי� ספורטיביי�היא לתגמל הישגית יחידי� וקבוצות שהגיעו להיש, מבי�

שהיא לדעתי אחד מהדברי� הכי חשובי� בתקציב , דווקא את הקר� הזאת

עד היו� בבוקר ,  אל& שקלי�81 �אותה בחרו להקטי� מ , תמיכות הספורט

 10מאיזה שהיא סיבה החליטו להוסי& לאליצור בכדורסל עוד ,  אל&50 �ל 

� �ללית שירדה ל על חשבו� הקר� ההישגית הכ? על חשבו� מי, אלפי� שקלי

40�  . אל& שקלי

  . עזוב. זה בכלל לא נכו�:   בנימי� כברה

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

. 40 � ל 81 �ירדה מ , ותקנו אותי א� אני טועה, קר� הישגית כסעי& נפרד  :גיא ב� גל

  ,תק� אותי אחר כ" א� אתה חושב שאני לא מדייק

  ,תמשי", גיא:   חמו�יהודה ב�

, המקורי, קוד� כל באקסל שנית� לנו: השאלות שלי ה� כ". עד כא� הערות  :לגיא ב� ג

לא הוסבר לנו למה היא , שאגב, שצור& לסדר היו� של הישיבה שבוטלה

זו רובריקה . תמיכה במתקני�: היתה רובריקה נוספת שנקראה, בוטלה

�, והשאלה שלי היא כזאת, שמשו� מה הושמטה מהתקציב המתוק� היו

, ובריקה הזאת עדיי� רלוונטית כי היא הופיעה באקסל המקוריבהנחה שהר

התמיכה במתקני� שבמקרה למשל של הפועל כפר סבא בכדורגל היא 

אני מתאר לעצמי שהיא לא באה על ,  אל& שקלי�840תמיכה רצינית של 

למה זה היה : אז השאלה, אלא בנוס&, חשבו� המענק העירוני של התמיכות

  ?  הושמט באקסל שצור& היו�באקסל המקורי ולמה זה

  ,תודה:   חמו�יהודה ב�

מה בעצ� הקיזוז : השאלה הראשונה שלי היא, ברמת העיקרו� אני רוצה  :גיא ב� גל
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�  ? הא� זה בנוס& לתקציב או מתקזז ממנו? של התמיכה העירונית במתקני

 למה המאז� ההשוואתי בעצ� לחישוב כל התקציב הוא �השאלה השניה 

אנחנו בסו& . 2004 הוא 2006יס ההשוואה התקציבית של בס? 2004לשנת 

  . עוד מעט2006

  . על בסיס הכנסות  :אייל יוניא�

, 2006אתה נמצא בספטמבר . 2005אבל יש ל" את נתוני ההכנסות של . נכו�  :גיא ב� גל

בסיס ההשוואה של" יכול וצרי" להיות הנתוני� הכי עדכניי� , לצור" העניי�

אז למה אתה משווה להכנסות של , 2005נתוני� של ויש ל" את ה, שיש ל"

 יודע את מקורות ההכנסה של אגודות 2006אתה בספטמבר ? 2004

  .זו השאלה השניה. הספורט

יש סעי& שנוגע לשתי , א� תשימו לב,  על פי נקבע�השאלה השלישית   

הוא נוגע למכבי כפר סבא . קיזוזי�: אגודות ספורט בכדורסל שנקרא

 אל& 27במקרה של הפועל הוא . א נוגע להפועל כפר סבאוהו, בכדורסל

�כי עד הרגע , אני רוצה להבי�.  שקלי�9,000במקרה של מכבי הוא . שקלי

על פי בעצ� מה נקבע הקיזוז הזה של מגמות , הזה לא הצלחתי להבי�

על פי כמות ? הכדורסל שמפעילות שתי האגודות האלה בבתי הספר

�, זה משהו שלי לא ברור? חסי מכלל התמיכהאו על פי החלק הי, התלמידי

כי הוא פועל יוצא , ההיקפי� שוני� לגבי שתי התמיכות, וא� תשימו לב

או מכמות התלמידי� שיש , כנראה של שוני שנובע או מהיק& הפעילות

  .למכבי ולהפועל בכדורסל

'  היו� התבשרתי שמכבי כפר סבא בכדורסל עלתה מליגה א�שאלה רביעית   

  ?הא� זה אמור לקבל ביטוי בתקציב כתוצאה מזה. ציתלליגה אר

  ? זה למה בעצ� הקר� הישגית ירדה,  שהזכרתי בהערות�שאלה שישית   

שאני מניח שע� , שאלה אחרונה שהיא נוגעת בעצ� להפועל יואב כפר סבא  

שאנחנו דנו לא , רני פלדמ�, חלק גדול מכ� דיבר היושב ראש שהתפטר

נגדיר , היו כל מיני ניסיונות יצירתיי�,  הזהולא רק סביב השולח�, אחת

, אגב, שהגיעה, של העירייה לנסות לסייע  לקבוצה הזאת, אות� במירכאות
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�היו ניסיונות . ניצחו� בגביע שנה שעברה, להישג ספורטיבי מאד מרשי

להעביר הלוואה להפועל יואב דר" החברה , מעשי�, לא ניסיונות, להעביר

,  יודע הקבוצה הזאת משלמת אותה ע� ריביתשעד כמה שאני, הכלכלית

ניסיו� להעביר הלוואה , היה ניסיו� לא חוקי בדיעבד שהתברר. ועומדת בה

וזה היה , עד שמישהו מצא לנכו�, ממפעל המי� להפועל יואב כפר סבא

להסב את תשומת לב� של האנשי� שלתת הלוואות , במקרה הזה אני

מהמורכבות שתיארה היועצת וכל זה נבע , ממפעל המי� זה לא חוקי

ואני , ואני מתבשר על פי מה שאמר לי רני פלדמ�, מה שאני יודע. המשפטית

ל " שבעצ� העירייה בהסכ� מיוחד שהמנכ450 �שמ , נוטה להאמי� לו

הובטח בעצ� לאגודה הזאת סכו� הרבה , התחיל לתאר שמעבירה כל שנה

  ,יליו�שאחר כ" ירד לחצי מ,  אל& שקלי�600יותר גבוה של 

  .200מיליו� :   חמו��יהודה ב

  ,600אני יודע על , שאחר כ" ירד לחצי  :גיא ב� גל

  .200אני יודע על מיליו� :   חמו�יהודה ב�

שה� , המענק גביע, יתרה מכ". 450 �ובפועל הפ" ל , 500 �שאחר כ" ירד ל   :גיא ב� גל

�לפחות א� ,  אל&60שעומד על , זכאי� לו כמוב� כי ה� הגיעו להישג מרשי

 אל& 150הוא אומר שהעירייה דיברה איתו על , שואלי� את רני פלדמ�

�  ,שקלי

  ,300:   חמו�יהודה ב�

כי ג� ככה , מאחר ואני לא מתאר לעצמי שנית� להוסי& תקציב, עכשיו  :גיא ב� גל

הואיל והקבוצה , אני אישית מציע לחברי הועדה, 2,147,000 �הגענו ל 

� את מענק עליית הליגה של הפועל כפר סבא לבטל, הזאת נמצאת בקשיי

  ,כי מדובר על קבוצה ע� מקורות הכנסה,  אל&60שעומד על , בכדורגל

  ?זה השוויוניות  :אייל יוניא�

ולהעביר אותה לקבוצה שאתה התבטאת שאתה רוצה להפו" כל אב� כדי   :גיא ב� גל

מענק על הפועל כפר סבא תסתדר מצויי� בלי . לנסות לסייע לה באופ� כלכלי

  ,עליית ליגה
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  ,אתה כל פע� נאחז בקרנות המשפט והמינהל התקי�  :אייל יוניא�

  ,אתה נות� מענק  :גיא ב� גל

  ?יש קריטריוני� של השוואה  :אייל יוניא�

אתה נות� מענק להפועל כפר סבא בכדורגל על עליית ליגה שהיתה לפני   :גיא ב� גל

�  ?זה היו� ולא בעוד שנהלמה אתה עושה את : אני שואל את עצמי. שנתיי

  .תודה רבה, גיא:   חמו�יהודה ב�

  .2004 �כי היתה תכנית הבראה ב . ענה ל"אאני   :אייל יוניא�

 �למה המאז� ההשוואתי הוא מ , שלא תפספסו, למה המאז� ההשוואתי  :גיא ב� גל

  ?5 � ולא מ 2004

�אתה לא תקבל תשובה היו. ה� בכתבענה ל" עליאאני :   חמו�יהודה ב�.  

הא� עליית ליגה של מכבי ? על פי מה נקבע הקיזוז למגמות הכדורסל  :אייל יוניא�

למה הקר� ההישגית ירדה ? יתבטא בתקציב'  א�בכדורסל מליגה ארצית ל 

ולמה כדורע& נשי� , הסיפור של הפועל יואב כפר סבא?  אל& שקלי�40 �ל 

  .מתוקצב מתקציב המחלקה לספורט

, חזיק תיק הספורט רוצה להתייחס באופ� כללי לכמה מהשאלותאני כמ:   ש"בוקי ציר "ד

  ,ולכמה שאלות שאולי

  ,זה לא נשאל בשביל. תעשה לי טובה, בוקי, אתה לא חייב:   חמו�יהודה ב�

  ?מה זאת אומרת. זה נשאל בשביל לקבל תשובות? מי עונה לי  :גיא ב� גל

  ,אני חייב לענות:   חמו�יהודה ב�

  ,ל"ה המנכיענ:   ש"בוקי ציר "ד

  ?אני מקבל תשובות לשאלות שלי או לא, אני רוצה להבי�  :גיא ב� גל

  .בוקי כרגע בזכות דיבור, בבקשה:   חמו�יהודה ב�

  .ל"או המנכ, אתה, מחזיק התיק? אדוני ראש העיר, מי עונה לשאלות שלי  :גיא ב� גל

  ,בבקשה בוקי:   חמו�יהודה ב�

או שאתה פשוט מזלזל באופ� ?  ראש העיראדוני, מי עונה לשאלות שלי  :גיא ב� גל

  .מופג� בשאלות שחבר מועצה שואל פה

  ,בבקשה בוקי:   חמו�יהודה ב�
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  ?אני יכול להמשי", גיא:   ש"בוקי ציר "ד

אבל ראש העיר מערער על הזכות של" , אני אשמח לשמוע תשובות של"  :גיא ב� גל

  .לענות לי

כי הוא ניהל והוביל את כל , " תשובותל יענה ל"אני חושב שהמנכ:   ש"בוקי ציר "ד

אני , מההרגשה שלי, מהלב, אני רק רוצה לומר כמה דברי� שלי. המהל"

  ,מרגיש כשר החינו" שנמצא במועקה מסויימת בגלל חוסר תקציב

  .שר הספורט:   חמו�יהודה ב�

אני שומע את יולי תמיר מדברת ואומרת שהיתה רוצה לשפר את , לא:   ש"בוקי ציר "ד

אבל יש אילוצי� תקציביי� שלא , את בתי הספר, קציבי� של המורי�הת

�, או יכול לחיות בקלות ע� התמונה שמתקבלת לבסו&, תמיד אתה מסכי

אני מסכי� ע� צורת , אני מסכי� ע� הקריטריוני�. וזאת התמונה הנוכחית

. אני מסכי� ע� הדגשי� ששמנו בקריטריוני� שיוסברו בהמש", ההגשה

אבל , לחיות ע� המספרי�, כמי שמחזיק את תיק הספורט, �קשה לי כמוב

ולכל , ואנשי אג& החינו", ע� המספרי� קשה ג� ליושב ראש ועדת הרווחה

�ואלה המספרי� שאנחנו צריכי� לחיות . אחד קשה לחיות ע� המספרי

�  . אבל זאת המציאות, זה נכו�. ולי אישית קשה מאד ע� זה, אית

ישנה מגמת כדורסל . ר לגבי הקיזוז בכדורסלרק נקודה אחת הסב, עכשיו  

לפני שלוש . מחלקת החינו" עמודת בקשיי� תקציביי�. בבית ספר כצנלסו�

מחלקת הספורט תעזור בנושא  הכדורסל : שני� כשנכנסתי לתפקיד אמרנו

ואז אמרנו , כי חשבנו שזה חשוב לנוער של כפר סבא, למגלמת הכדורסל

באופ� יחסי אנחנו , הפועל ומכבי: ודותהואיל ויש שתי אג, באופ� יחסי

  ,נוריד

  ?יחסי למה  :גיא ב� גל

, יחסית למה שהכדורסל בהפועל מקבלי�. יחסי לתקציב שה� מקבלי�:   ש"בוקי ציר "ד

אז כדי שאפשר יהיה להחזיק את , יחסית למה שמקבל הכדורסל במכבי

רדנו ולכ� הו. המורה שצרי" לרכז את מגמת הכדורסל בשנה האחת שיש לו

במסגרת ,  אל& שקלי� האלה לטובת פעילות ספורט לנוער33 �את ה 
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  .מערכת החינו"

 שמקזזי� למכבי כפר סבא מתו" תקציב 9,000 �אז אי" אתה מסביר שה   :גיא ב� גל

של ,  אל& שמקזזי� מהפועל27 � אל& לא עומד ביחס ישיר ל 34כולל של 

שרוב התלמידי� :  אחדזה יכול להסביר רק דבר.  אל&333תקציב כולל של 

  . אבל ה� לא, ה� ממכבי

במחלקת החינו" שלנו אי� . אי� מכבי והפועל במגמה, קוד� כל, לא, לא:   ש"בוקי ציר "ד

אבל העזרה באה , מחלקת החינו" היא מחלקת החינו". אי� מכבי, הפועל

החלוקה הזו לא לוקחת בחשבו� את , עכשיו. אג& החינו". מאגודות הספורט

. וכ� זה מתקזז בצורה כזו או אחרת, וני� של הקבוצות הבוגרותהקריטרי

 �זה ההסבר ל . היא טעות מינימלית, א� החשבו� יש בו איזה שהיא טעות

  . אל& האלה33

ולא מראש להעמיד את ההקצבה , למה היה צרי" ללכת בשיטת הקיזוזי�:   בנימי� כברה

תה קבוצה של ואת התמיכה הנוספת הזאת לתת לאו, שלה� סכו� מופחת

אי� ל" בעלי� ,  אל&36יש ל" היו� , אי� ל", הרי בעצ� תראה? בית הספר

�  ? אל&36איזה קבוצה מקבלת , מאיפה ה�, עליה

  .זה בית הספר מקבל, זה לא קבוצה:   ש"בוקי ציר "ד

  ,תכתוב למטה. בית ספר: אז תכתוב. קיי.או, בסדר:   בנימי� כברה

  ,כתוב למטה:   ש"בוקי ציר "ד

  ?איפה:   נימי� כברהב

  , אל& מאגודות הכדורסל36בוצע קיזוז של :   ש"בוקי ציר "ד

אבל את זה , אני רואה את זה. צרי" להכניס את זה פנימה לתו" התמיכות:   בנימי� כברה

  .צרי" להכניס במסגרת התמיכות

ש למה אגודות הספורט צריכות להגי: אני רוצה לשאול את קר� קדמי:   ש"בוקי ציר "ד

� מסמכי� ה� לא מקבלות את ממציאותוא� ה� לא , ולהמציא מסמכי

למה מרכז סיוע לנפגעות , למה אגודות שמקבלות תמיכות רגילות. ההקצבה

ולמה עמותת ישי לא צריכה , תקיפה מינית צריכות להגיש מסמכי� ולקבל

לפחות , למה אנוש לא צריכה? הא� זה חוקי ותקני? להגיש מסמכי� ולקבל



     25.09.2006  18  מועצה שלא מ� המניי� 

  , יכול להיות שכ� הגישו, בלאלפי הט

  .כול�, כול�:   חמו�יהודה ב�

  ,על פי נוהלכול� צריכי� להגיש :    ד קר� קדמי"עו

  ? למה לא כתוב פה:   ש"בוקי ציר "ד

  . לא מקבל�מי שלא מגיש . כול�:   חמו�יהודה ב�

  ,למטה בהערה, תסתכל למטה:   בנימי� כברה

  .ציא את האישורי� לא יקבל כס&מי שתו" שבעה ימי� לא ימ  :גיא ב� גל

הא� העמותות האלה לא תגשנה , לאייל ולגזבר, השאלה הנלווית לזה:   ש"בוקי ציר "ד

  ?מה יקרה ע� הכס&, את הניירת

  ,תודה. תשובות בסו&. תודה:   חמו�יהודה ב�

, אני מאוכזב מזה שמספר גופי� שהגישו בקשה, הערה נוספת, רק שניה:   ש"בוקי ציר "ד

וג� , לא מצליחות לקבל תמיכה, נ� ה� לא ברמת הנזקקות הזושאומ

ולא רק לאות� גופי� , ספורט עממי זו תמיכה ראויה לעיר כמו כפר סבא

�  ,אני חושב שג� לזה צרי". כפי שמופיעי� פה, קשיי יו

  ,אבינוע�. תודה:   חמו�יהודה ב�

בשנת התקציב הזו עשינו ניוד , שלוש השנה, אנחנו פעמיי�, תיראו:   אבינוע� גרנות

�ניוד סעיפי� מכל מיני עמודות מאחת לשניה בסדרי גודל הרבה , תקציבי

אני הבנתי שהכנסה , אני מציע שההכנסה. יותר גדולי� ממה שאני פה מציע

שזה ,  שקל500 עמותות 8 �של עמותת ישי לתו" הפול היא בעצ� קיזזה מ 

�אבל יש פה איזה שהיא אמירה סימלית , אומנ� לא  סכו� שממוטט אות

  ,מאד לא טובה ולא בריאה, מאד, מאד

  ?מה האמירה:   חמו�יהודה ב�

שאנחנו מורידי� מעמותות מאד מאד . האמירה היא שאנחנו מורידי�:   אבינוע� גרנות

 שקל 4,000 � את ה בואו ניקח, א� זה סכו� כזה זניח,  שקל500, חשובות

ובעזרתו של הגזבר נמצא להגדיל את ס" הכל התמיכות של , האלה

�  ,העמותות והגופי� הנתמכי

  ,תודה:   חמו�יהודה ב�
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  .ואז לא נצטר" לקצ# בא& אחת מהעמותות:   אבינוע� גרנות

  . תודה:   חמו�יהודה ב�

  ?ספורטההצבעה נעשית לחוד על ה: יש לי רק שאלה אלי":   אבינוע� גרנות

  .על כל התמיכות:   חמו�יהודה ב�

  ?למה אתה לא מפצל את זה:   אבינוע� גרנות

  .תבקש לפצל  :גיא ב� גל

  . לפצל בי� שני הגופי�, לא:   אבינוע� גרנות

  ,תבקש לפצל  :גיא ב� גל

  ,זה מה שאני מפצל:   אבינוע� גרנות

] �  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה

�  ,אני מקווה שהפע� האחרונה בנושא הזה של המלגות, ונההפע� האחר:    אריה אברה

שנה הבאה יהיו קריטריוני� שוני� , שנה הבאה אמרו בפתיח של הדברי�:   חמו�יהודה ב�

  ,הנושא. לחלוטי�

�וה� לא נמצאות פה , יש עוד שלוש עמותות שה� מחלקות מלגות:    אריה אברה

�  . בקריטריוני

] �  ]ול לא נית� לתמל�מדברי� ביניה

,  מאחר והתארי" של ההגשה הראשוני היה עד סו& אפריל2004ח "לגבי דו  :אייל יוניא�

  ,זה לא מהיו�. 2004חות של שנת "חות הכספיי� ה� דו"לכ� הדו

אנחנו מאשרי� את תקציב , אבל השאלה בשונה משי� קודמות, כ�  :גיא ב� גל

ה לא ניצלת אז למ, 2005אבל יש ל" את הנתוני� של , התמיכות בסו& השנה

�  ?את ההזדמנות כדי להשתמש בה

] �  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה

  אני מבי�, מתנהלי� פה שני דיוני� במקביל  :גיא ב� גל

  .לא מתנהל שו� דבר במקביל:   בנימי� כברה

  .קיי.או! אה  :גיא ב� גל

תי זה ולדע, כפר סבא לפחות, ולא מהיו�, תמיד כשמגישי� תמיכות, תמיד  :אייל יוניא�

�שנה , אתה מגיש לא על שנה לפני כ�, ג� בנוהל התמיכות שהיה עד היו
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מאחר ולא מספיקי� ג� ככה כול� להכי� את . לפני השנה העוקבת

וחלק מזה שה� צריכי� לקבל ניהול תקי� זה , חות לא בזמ� הזה"הדו

כי א� . זה לא נגד העמותות, ולכ� זה למע� העמותות, חות הכספיי�"הדו

  ,ח כי ה� מקבלי� אורכות" לא לכול� יש את הדו2005ה� שנת תדרוש מ

  ,אתה אומר שזה יהיה גזרה שיהיה קשה לעמוד בה  :גיא ב� גל

  ,מקבלי� אורכות ממס הכנסה  :אייל יוניא�

  .  לא היה קיי�2005באפריל מאי עדיי� ברוב הגופי� עדיי� הסיכו� של : ש"בוקי ציר "ד

 בוקי שאל שאלה שאני לא �לגבי בוקי . 2005נו עדי& ל. זה למע� העמותות  :אייל יוניא�

יש . לפחות לא לפי אי" שענו ל" הבינו אותה, יודע א� כול� הבינו אותה

וברובריקה של , אנחנו ממליצי� לתת לה�, כא� באמת עמותות שמקבלות

היה נוהג בעיריית כפר . אלא יש לה� מינוס, המצאת המסמכי� אי� לה� וי

שבעצ� עמותה , לבוא למע� העמותות והגופי� הנתמכי�, על מנת שוב, סבא

עדיי� אישרנו לה את , שלא הגישה את המסמכי� נכו� ליו� אישור המועצה

א� , והיינו מחכי� שה� ישלימו, התמיכה א� היה חסר לה איזה מסמ"

�וביו� שה� היו משלימי� היו , היה חסר לה� מסמ" אחד או שניי

�  ,משלמי� לה

  ,זה ג� כתוב בעמוד למטה, ל איי  :משה אב� ח�

מהרגע שאבי נכנס אז בעצ� הוא הפנה את תשומת לבנו לכ" שמה , היו�  :אייל יוניא�

 2005כי אתה לא יכול לשל� תמיכה של , שנעשה עד היו� לא היה נכו�

  . על מנת לבוא למע� העמותות, שוב, וזה ג� מקרי� שקרו, 2006בשנת 

קרה ג� ? מה קרה,  מה שאתה אומרבגלל,  אנחנו משנה הבאה�ודבר נוס& 

, לא הביאו את המסמכי� בסופו של יו�, עמותות אושרו, עוד מצב

כדי שזה לא . לא קיבלה אותה עמותה אחרת. והתמיכה הזו הלכה לאיבוד

הוא איננו , וזה ג� סיימו� גולדמ� ביקש שאני יעלה את זה, יקרה יותר

�, לא נכו� מבחינתו, טוקולההערה שהוא רצה לפרו, שמבחינתו לא נכו�, היו

אבל לא נכו� מבחינתו שיתנו לעמותות שלא המציאו את כל , הוא בעד

�אנחנו בעצ� עד , זה לבוא לקראת העמותות, זה ג� בניגוד לנוהל. המסמכי
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 �מי שלא יגיש את ,  יבוא לדיו��הראשו� במאי מי שיגיש את כל המסמכי

 �  .  לא יבוא לדיו��כל המסמכי

מה שלא היה עד ,  מי שלא יגיש יאבד את הזכות�' א: דברי�ואז יקרו כמה 

�ואז ג� לא יקרה מצב שהתמיכה תועבר , כי עד היו� באנו לקראת�. היו

קרו הרבה מאד ? אתה מבי�. או שבעצ� יש תקציב שלא מומש, שנה אחרי

אז . אבל העמותות  לא קיבלו אותו כי לא הגישו בזמ�, מקרי� שהיה תקציב

  ,גיא, לגבי הקר� ההישגית. � האלהזה לגבי הדברי

  ,חלק מהקריטריוני� של שנה הבאה זה יצטר" להיכנס לנושא הזה:   חמו�יהודה ב�

 אל& שקל המענקי� 120 �ה . קר� ההישגי� כ� כוללת דברי� שלא תוקצבו  :אייל יוניא�

  . התקציב שאישרה המועצה נמו" ממה שאתה רואה כא�. לא תוקצבו השנה

עדת ו אנחנו מבקשי� כא� הגדלה במקביל לו�וע� שאלתו של אבינל

�זאת ג� , 2004התמיכה לא ניתנה להפועל כפר סבא כדורגל בשנת . הכספי

הידקנו את החגורה בהרבה מאד , היינו בתכנית הבראה, 1.6הסיבה שהיה 

�בהרבה מאד , בפיטורי עובדי�, בשכר בכירי� שקיצצנו אנחנו, מובני

זאת היתה הסיבה שלא נתנו ,  למסלול�דברי� אחרי� שאחרי זה חזרו

, וג� זה לגבי להגדיל לכדורע&, חשוב שתבי�. מענק עליה להפועל כפר סבא

, הקריטריוני� שיבואו לכא� למועצה, או כל דבר אחר, לא להגדיל לכדורע&

, ואני יענה ל", וג� זה מתייחס להפועל כפר סבא כדורגל, ויש ג� פסיקה

יטריוני� שאינ� מפלי� לרעה גו& כזה או חייבת להיות השוואתיות וקר

של משרד , זה כרגע הבסיס של הנוהל הענק הזה שאת� רואי� כא�. אחר

�מבקר , שתק& את משרד הפני�, שהוביל אותו, דר" אגב, המשפטי

ל לגבי הפועל כפר סבא "אותו כנ. ושל הפסיקה, כמו שאמרה קר�, המדינה

, אייה הנכונה שהיתה כא�הר, הפועל כפר סבא כדורגל המטרה. כדורגל

להגיע , עוד בקדנציות הקודמות, העירייה שאפה, מאחר והקבוצה הופרטה

ג� . מאחר היא בבעלי� פרטיי�, למצב שהפועל כפר סבא לא תתוקצב יותר

עמותה , או בגו& שהוא גו&, פה הסתבר שהעובדה שמדובר בבעלי� פרטי

אותו בעלי� פרטי עירונית או כל גו& אחר אינה יכולה להיות לרוע# ל
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אתה עדיי� צרי" שהקריטריוני� כלפיו לא יהיו מפלי� , שמוציא מהכיס

  .הפועל כפר סבא היו� מקבל את מה שמגיע לו, ולכ�. לרעה

  ,אי" זה מתיישב ע� סל הספורט של הפועל כפר סבא  :גיא ב� גל

  ,ענה ל"אאני   :אייל יוניא�

אבל , ה צרי" להעמיד שקל מול שקלועל פניו את,  אל& שקלי�48עומד על   :גיא ב� גל

  , מענק60 ועוד 420בפועל אתה מעביר 

הכנסות רק . תסתכל על ההכנסות, עזוב את המענק, תסתכל על ההכנסות  :אייל יוניא�

הפועל כפר סבא בכדורגל . לא של המחלקה הבוגרת, למחלקת הנוער בלבד

אני , תית� להא� אתה .  מי ליו� שקל תקציב9 �ל , אני מערי", היו� מגיעה

. ה� הגישו רק את הנוער, מאחר וה� לא הגישו את הבוגרי�, 10, 9מערי" 

�את� לא :  שני�10כי אמרו לה� לפני ? למה ה� לא הגישו את הבוגרי

, עכשיו. וכול� המשיכו את זה.  אל& שקל�300תקבלו לא יותר מ . תקבלו

 תיקצבנו אז אנחנו, מאחר ויש את הקריטריוני� וכל הנושא של האפליה

א� היו� ? אתה מבי� מה אני אומר. אות� על מנת למנוע מצב של אפליה

 �היה צרי" ,  מיליו� שקל ע� התקציב שמגיע לקבוצה הבוגרת10היו פה ע

  .מיליו� שקל, לתת לה� חצי מהתמיכה של"

  ?נכו�, אי� לזה קשר לקמפיי� באיזה שהוא אופ�  :גיא ב� גל

אריאל , הפסק די� שנית� בהרצליה. י� שנית� בהרצליהיש לזה קשר לפסק ד  :אייל יוניא�

זה שאני בעלי� פרטי את לא : ופה עלתה הטענה, שיינמ� הל" כנגד יעל גרמ�

  ,יכולה להפלות אותי לרעה

במקרה , מדברי� על אפליה לטובה, א& אחד לא מדבר על אפליה לרעה  :גיא ב� גל

  ,שבעקבותיה מופלי� לרעה קבוצות אחרות, הטוב

  ,אז אני מסביר ל"  :יוניא�אייל 

  . אבל נתת לי תשובה, לא שכנעת אותי. נתת לי תשובה. בסדר  :גיא ב� גל

כי מענק העלייה , יש עלייה, אי� ירידה, הנושא של קר� הישגית כולל היו�  :אייל יוניא�

הוא על , לכדורע& ומענק העלייה להפועל כפר סבא הוא בעצ� קר� הישגית

�היא מגיעה , 30 ועוד 60, 60ישגית היו� עומדת על אז לכ� הקר� הה. הישגי
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, 110 זה עלייה של 160 � ו 50אז . 160 �היא מגיעה ל . 30 � ו 60, 60: 120 �ל 

  , קר� הסבירה�הסיבה לדחיית הישיבה . ולא ירידה, עד כמה שאני יודע

י מה על פ? נקבע באופ� קריטריוני?  אל& נקבע באופ� שרירותי60 �ה , אגב  :גיא ב� גל

 אל& שמגיעי� להפועל כפר סבא בעקבות עלייה לפני שנתיי� 60 �נקבע שה 

ג� פה היו ? ליגה שוות ער" לזכייה של הפועל יואב כפר סבא בגביע המדינה

�  ? או שזה פשוט היתה גחמה פרטית של מישהו, קריטריוני

  , זה לא גחמה של א& אחד�' א  :אייל יוניא�

  ,אז אני שואל א� זה שרירותי, א זההפשוט סכו� שהו, לא  :גיא ב� גל

  ,המועצה פה זכותה  :אייל יוניא�

זה עליית ליגה לעומת זכייה בגביע של שווה , זה לא אותו מעמד ספורטיבי  :גיא ב� גל

  .אני שואל. ער"

אני לא הייתי מציע ל" להשוות את ענ& הכדורגל ומידת הפופולריות שלו :  אוחיו� יעקב

�  ,וכמות הצופי

אל תשווה את המינוס של הפועל יואב ג� למינוס של הפועל כפר סבא   :לגיא ב� ג

  .בכדורגל

  ,רק לפני חודש, אני שמח שהפכת לסניגור של מועדו� הכדורע&:  אוחיו� יעקב

  .אני לא סניגור של א& אחד פה  :גיא ב� גל

  ,אבל אל תשווה בכלל בי� ענ& הכדורגל:  אוחיו� יעקב

  .פה ה� מוקלטות, מפעל המי� לא מוקלטותהישיבות של :   חמו�יהודה ב�

  .אל תשווה ג� את חשבו� הבנק שלה�  :גיא ב� גל

אני ג� לא הייתי מת על העלאת התיקצוב . אתה אמרת שאתה מכבד חוק:  אוחיו� יעקב

היתה ועדה , ואני בקדנציה כשהחזקתי בתיק הספורט. למועדו� הכדורגל

ל הכדורגל לידיי� הא� לאור המעבר ש, בראשותי שבחנה מה לעשות

  ,הא� להפחית אט אט את תקציב התמיכות עד כדי, פרטיות

  ,זה היתה החלטת מועצה:   ש"בוקי ציר "ד

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

שיש , בליגת העל, בסדר גודל שאנחנו פיצלנו בעבר, תאמי� לי,  אל& שקל30:  אוחיו� יעקב
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  , צופי� למשחק3,000לה היו� מעל 

  ,חו#:   חמו�יהודה ב�

  , צופי� למשחק300ואל תשווה אותה למועדו� שבאי� אליו :  אוחיו� יעקב

  ,הוכחת לי שאפילו היא צריכה פחות הרבה מהקבוצה  :גיא ב� גל

ואתה מתעקש לא , זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר ל". אתה טועה, לא  :אייל יוניא�

  ,להקשיב

  . שיקול דעתאני מבי� שבקריטריוני� אי� לכ�  :גיא ב� גל

  ,לא  :אייל יוניא�

  ,אבל בקביעת מענק יש לכ� את כל שיקול הדעת שבעול�  :גיא ב� גל

  . קובי תודה. תודה רבה:   חמו�יהודה ב�

  ,שאלת על המתקני�, מתקני�. לא סיימתי  :אייל יוניא�

  ,שזה ירד, כ�  :גיא ב� גל

. עדה להקצאת קרקעותהוא בא מהרציו של ו, נושא המתקני� הוא פונקציה  :אייל יוניא�

, כשאתה נות� למישהו להשתמש במתק� של" אתה צרי" בעצ� לחייב אותו

אתה צרי" לחייב אותו לפי חוק על , שאלת ג� על הארנונה באיה שאילתה

נתתי למישהו . שזה אי� לזה שו� קשר לתמיכה, שימוש במתק� עירוני

הול" אלא היה , תחשוב שהוא לא היה משתמש במתק� עירוני, תמיכה

יש קורלציה בי� . ולכ� אי� קורלציה בי� זה לזה, ושוכר אול� מבעלי� פרטי

משרדי� , קו נטוי, אולמות, קו נטוי, השימוש שהוא עושה במגרשי הספורט

  ,ולכ� זה לא היה רלוונטי, של העירייה

אבל הסכומי� שניקבו ה� לא פקטור של דמי השימוש בפועל שהעירייה   :גיא ב� גל

  ,אגודותגובה מאות� 

  .ה� כ�, כ�  :אייל יוניא�

  , אל& שקל דמי שימוש בגי�840הפועל כפר סבא בכדורגל משלמת לעירייה    :גיא ב� גל

  , יש שמאויות. הנתוני� לא היו נכוני� אז ה� ירדו  :אייל יוניא�

  ?אפשר לקבל נתוני� עדכניי�  :גיא ב� גל

  ,נה הבאהזה צרי" להיות מעודכ� ג� ש. בהחלט. אפשר  :אייל יוניא�
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אז . עכשיו זה ירד, הפועל כפר סבא משלמת בכדורגל לפי הסכ� היסטורי:  אוחיו� יעקב

שהעירייה רכשה חלק מהזכויות של מועצת הפועלי� במתח� של האצטדיו� 

, את כל נוהלי השימוש של הפועל כפר סבא, קבעו את שיעור דמי השימוש

� ל 120מד היו� על בי� וזה עו, את המונופול והבלעדיות שלה באותו מיתח

  . אל& שקל דמי שימוש שמקוזזי� מהתמיכה130 �

  .קיי.או  :גיא ב� גל

  . אל& שקל40ומשלמי� ג� עלות חשמל של עד :  אוחיו� יעקב

, אני מאד מכבד את אנשי הכדורע&, לגבי הכדורע&, תראה, רק מילה אחת  :אייל יוניא�

�וזה מה שעשינו , אני חושב שהמצב ש� הוא מצב שמצרי" לשנס מותניי

זה לא נכו� ולא נבו� שאני , אני לא רוצה ג� עכשיו. בתחילת הקדנציה

ג� אני לא מסכי� , ע� טענות כאלה ואחרות שנאמרות'  א�ב , אתאמת

�, ועדת ההנהלה, רק יכול לומר שבעקבות החלטת פורו� הסגני�, אית

קר שמב, הנושא נית� לבדיקה על ידי רואה חשבו� חיצוני בלתי תלוי

לא הדרג המקצועי ולא הדרג , העירייה עבד מולו ללא התערבות שלנו

אני חושב שמי� הראוי שאני לא אתייחס , ח"ישנה טיוטה של הדו. הפוליטי

מר שנחתמה ואאני רק . רות שאני לא מסכי� אית�למ, לדברי� האלה

 אל& שקל 500תכנית ההבראה דיברה על . 2008 עד 2004תכנית הבראה על 

,  אל& שקל יהיו לכיסוי חובות העבר250 אל& שקל בשנה 500תו" מ. בשנה

, ושכל תרומות שיגיעו מספונסרי� זה נוסח שחלק יהיה לתיפעול שוט&

כתוב חלק , אבל כפי שזה כתוב, 50%ההבנה היתה . וחלק לתכנית ההבראה

�אלא , 500בסופו של יו� המועצה לא אישרה , ואכ�, ולא כתוב אחוז מסויי

זאת . 200 �תיקנו את זה ל ,  כל שנה250 ישר במקו� להחזיר ובקו, 450

 � אל& שקל לתיפעול 250אומרת שמבחינת הפעילות השוטפת נשארו אות

  .והתיפעול השוט& לא נפגע ביחס לתכנית שנחתמה בפועל, שוט&

 אני לא חושב � אל& שקל 600לגבי ההבטחות לגבי מענק עלייה ותקציב של   

יש . זה לא יהיה מכובד, יש לי הרבה מה לומר, השזה המקו� להתייחס לז

, אני עושה את זה מפאת כבודי לאנשי הכדורע&, שוב. ח כרגע שמדובר"דו
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לא , ולא נכו� שאני אתעמת אית�, שאני חושב שה� עושי� עבודה ציבורית

  .כא�

  ?קובי רוצה להשלי� משהו:   חמו�יהודה ב�

  .לא קיבלתי תשובה לשאלה אחת  :גיא ב� גל

  ?מה:   חמו�ודה ב�יה

א� אפשר . נושא התיקצוב של כדורע& נשי� במסגרת תקציב המחלקה  :גיא ב� גל

  ?להסביר למה זה נעשה בצורה הזאת

ואני ביקשתי שצרי" , מחלקת הספורט היו� מפעילה את הקבוצה הזאת:    מיטלברגשאול 

להגיע איזה תקציב מסויי� למחלקת הספורט כדי להחזיק את הקבוצה 

אנחנו משאירי� את . עשינו עבודה תקציבית,  אל& שקל30קיבלנו . הזאת

והפועל כפר סבא משל� עבור שתי שחקניות . ההסעות ואת הרישו� באיגוד

  ,שה� מקבלות משכורת

ולא , הרישו� הטכני של הקבוצה הוא באמצעות המחלקה לספורט, כלומר  :גיא ב� גל

ת תמיכות רגילות כתאגיד ספורטיבי נפרד שאפשר לתקצב אותו במסגר

  ?זה מה שאתה אומר? לאגודות ספורט

מי שמשל� את כל ההוצאות של . הפועל כפר סבא: משחקי� תחת הש�:    מיטלברגשאול 

  .משל� מחלקת הספורט, חו# משתי השחקניות, הקבוצה הזאת

לא מתקצבי� את , הפועל כפר סבא: למה א� ה� משחקי� תחת הש�  :גיא ב� גל

בא כדורע& נשי� כמו כל קבוצה אחרת של אגודת אגודת הפועל כפר ס

  ,ולמה ה� זוכי�, ספורט

  ?30 �או מעבר ל , 30 �זה במסגרת ה , אבל סליחה רגע שאול  :אייל יוניא�

  ,30 �לא מעבר ל :    מיטלברגשאול 

? 30 �זה לא מעבר ל . זה בסדר, אישרת את זה כתמיכה? 30 �בתו" ה ! אה  :אייל יוניא�

  ?ר כפר  סבא"זה לא כמו בית

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

פה הוא אומר יש אכסניה של אגודת ספורט . זה קיזוזי� מחלק מהתקציב  :גיא ב� גל

. קיימת אכסניה כזאת. הפועל כפר סבא כדורע& נשי�: פורמלית שנקראת
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במקרה של כדורע& נשי� , אפשר לתקצב אותה כמו כל אגודת ספורט אחרת

  .גרת המחלקהבוחרי� לתקצב במס

  . אי� בעיה�' א  :אייל יוניא�

  ?שאלתי למה זה נעשה כ". לא אמרתי שיש בעיה  :גיא ב� גל

יש . זה בסדר, כל עוד אני מביא את זה לפה. אני נות� בעצ� תמיכה עקיפה  :אייל יוניא�

  ,בעיות

  .יש הסבר  :גיא ב� גל

? הכס& הזה מה הוא? ודעכי אני לא י, אז הוא הסביר שטכנית זה יותר נכו�  :אייל יוניא�

�  ?למאמני

אז מישהו . זה ג� את הקבוצת נשי�. מחלקת נוער... מחלקת ספורט :    מיטלברגשאול 

  . צרי" לשל� את ההוצאות האלה

  ,אנחנו מחזיקי� את מחלקת הנוער:   אבינוע� גרנות

  .אנחנו מחזיקי� את מחלקת הנוער והקבוצה הזאת:    מיטלברגשאול 

  ,   בית ספר לכדורע& עיריית כפר סבא:אבינוע� גרנות

  ,אנחנו מחזיקי� את הנוער  :אייל יוניא�

  ? לאור" זמ� זה אבל המודל שיהיה  :גיא ב� גל

  .הלוואי ותקו� עמותה עצמאית לקבוצת הנשי�:    אבינוע� גרנות

יש הרבה מאד תמיכות עקיפות שצרי" ג� , עזוב, אותו די� קיי�, תראה  :אייל יוניא�

הנוהל של משרד . במסגרת הקריטריוני�, א לפה בשנה הבאהאות� להבי

כי אני מביא , זה לא תמיכה עקיפה. על תמיכות עקיפות, הפני� מדבר על זה

  . אותה לפה

ג� לא נכו� שהיא תעשה את . נכו� שהעירייה תצא מזה? אתה שואל מה נכו�

  .הנוער של כדורע&

מי בעד לאשר את המלצת . 1סעי& אני מעלה להצבעה את . תודה רבה:   חמו�יהודה ב�

  .מי שבעד ההמלצה כמקשה אחת ירי� את ידו. ועדת התמיכות

  ?תמיכות ספורט  :גיא ב� גל

  ,לחלק  את זה לשני: אבינוע� גרנות
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ופה אני חייב תשובה למשה אב� , ד"לגבי המק. צודק. הערה קטנה, סליחה:   חמו�יהודה ב�

 2005 שבשנת �לתי הדתי  המרכז הקהי�ד "המק. תשובה פורמלית, ח�

אנחנו בהחלט . מי שזוכר את ועדת התמיכות שנשמט מסדר היו�, תוקצב

. לועדת הכספי�, מתכווני� להביא את זה בצורה מסודרת לועדת התמיכות

ונביא את זה לאישור ,  מהיטלי הפיתוח90% �את ה , לתקצב את ההקלה

אנחנו , א תוקצבמכיוו� שזה לא עבר את כל התהלי" ול, מחדש של המועצה

  ,או לזו שאחריה, בהחלט נביא את זה לדיו� מסודר בישיבת המועצה הבאה

  ?2005 �ד לא תוקצב ב "ד א� המק"אי" אתה יכול לתקצב היו� את המק  :גיא ב� גל

  . הוא כ� תוקצב2005 �ב :   חמו�יהודה ב�

  ?כ� תוקצב  :גיא ב� גל

  ,של הישיבהאבל זה נשמט מסדר היו� , תוקצב:   חמו�יהודה ב�

  ,אז הוא לא תוקצב  :גיא ב� גל

  ,אנחנו נתקצב. הוא לא תוקצב:   חמו�יהודה ב�

  .2006 �אז לכ� אתה לא יכול לתקצב אותו ב   :גיא ב� גל

  .יכולי� וג� יכולי�:   חמו�יהודה ב�

  .לפי החוזר אתה לא יכול  :גיא ב� גל

  .יכולי�:   חמו�יהודה ב�

  .תה יכול לתקצב רק גופי� שתוקצבו שנה קוד� לכ�ל א"על פי חוזר המנכ  :גיא ב� גל

  .לא  :אייל יוניא�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  ? מה קרה. נשמט בטעות. נסביר ל" את זה, נגיע לדיו� הבא  :אייל יוניא�

המועצה יכולה לקחת החלטה על דברי� שועדת התמיכות לא דנה , דר" אגב  :אייל יוניא�

�  . נכו� להחזיר את זה לועדת תמיכות ושידונו בזהאבל יותר. זכותכ�. בה

  .שמעו� בבקשה:   חמו�יהודה ב�

יש פה דבר אחד מוזר שכל פע� אני מנסה לבדוק את ועדת תמיכות כבר   :שמעו� פר#

�  .שלוש שני

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [
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, תיש עמותת אל המעיי� שהיא שולחת כל שנה את הניירת שלה לתמיכו  :שמעו� פר#

לא . 2005ולא , 2004 �לא ב , 2003 �ואני לא רואה אותה מופיעה לא ב 

  ,זה כמו, זה כמו הצופי�, זה כמו הנוער העובד והלומד. מגישי�. מופיעה

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  ? עמותה  :משה אב� ח�

  . כ�, כ�  :שמעו� פר#

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  . וערלא תנועת נ  :שמעו� פר#

] �  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה

מי אמר שאל המעיי� היא תנועת נוער מוכרת במשרד , סליחה, סליחה:   חמו�יהודה ב�

  ?החינו"

  .היא לא תנועת נוער  :אייל יוניא�

  .לא אמרתי תנועת נוער  :שמעו� פר#

  ,זה כמו שאנחנו נבוא לבקש לחינו" הדתי  :דובר

  .י� על תנועת נוערחשבתי שמדבר:   חמו�יהודה ב�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

זה אנשי� . אי אפשר להעלי� אות�.  מוקדי� בכפר סבא70 �יש לה קרוב ל   :שמעו� פר#

�  ,זה נמצא, שקיימי

  ?הגשת� בקשה? הגשת� בקשה:   חמו�יהודה ב�

  ,ה� הגישו. אני לא מגיש, לא  :שמעו� פר#

  ?ה� הגישו:   חמו�יהודה ב�

  .כל שנה! ועוד אי"  :שמעו� פר#

  .לא הגישו:   חמו�יהודה ב�

  .תבדוק. כל שנה  :שמעו� פר#

  .אי� לנו  :אייל יוניא�

  .לא הגישו:   חמו�יהודה ב�

  .אני מוכ� לבדוק  :שמעו� פר#
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  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

בתנאי , אני מוכ� לחרוג מהמנהג שלי ולהצביע הפע� בעד התמיכות האלה  :שמעו� פר#

שכל ,  שקל4,000זה דבר סמלי , חמשת העמותות האלה שפה לא קיבלושכל 

נית� לכל . אפילו שקהילת הוד והדר בפני�, 4,000כל אחד יקבל , החמישה

  . נגמור את הסיפור. ונצביע כול� פה אחד,  שקל4,000אחד 

  ,בוא תבהיר לי למה רצית לפצל:   חמו�יהודה ב�

ולבטל את , ולקזז, 4,000 שאפשר להוסי& אלא א� כ� אתה אומר:   אבינוע� גרנות

  ,ההוראות

מה שאני מציע זה באמצעות הגזבר למצוא עוד . אבינוע�, אני מקבל:   חמו�יהודה ב�

  ,ח העברה מסעי& לסעי&" ש5,000תוספת של 

  ,5,500זה   :אייל יוניא�

  ,5,500:   חמו�יהודה ב�

  ,תוריד מקר� המוסיקה  :גיא ב� גל

  ?למה להוריד. לא מוריד מא& אחד, לא:   חמו�יהודה ב�

  ?לא, אתה צרי" להמציא את זה מאיפה שהוא  :גיא ב� גל

  ,ואולי נעמיק זה:   חמו�יהודה ב�

  ? העברה מסעי& לסעי& זה להעמיק  :גיא ב� גל

  ,אתה לא מכיר:   חמו�יהודה ב�

  ,זה שני דברי� שוני�  :גיא ב� גל

  ?אתה לא מכיר:   חמו�יהודה ב�

  .ה אומר העברה מסעי& לסעי& אתה לא מוסי& כס&כשאת  :גיא ב� גל

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

אני מעמיד להצבעה את המלצת ועדת התמיכות בתוספת של , חברי�:   חמו�יהודה ב�

או , ח שנטיל על הגזבר למצוא את המקור בסעי& שלא נוצל" ש5,500

  .מי בעד ירי� את ידו. בהגדלת הכנסה

  ? 5,500 �� הול" ה לא:   בנימי� כברה

  . לא מורידי� לו4,500מי שקיבל שנה שעברה   :אייל יוניא�
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  .לא לספורט. לתמיכות שה� אינ� ספורט בלבד  :גיא ב� גל

  . ברור, כ�:   חמו�יהודה ב�

  ,לא על הספורט  עכשיו, מצביעי� רק על זה  :גיא ב� גל

  .ג� וג�:   חמו�יהודה ב�

  .לא  :גיא ב� גל

 המלצת ועדת התמיכות בעדמי . תודה. זה המלצת ועדת התמיכות, ליחהס:   חמו�יהודה ב�

  . תודה רבה. ח ירי� את ידו" ש5,500 �בתוספת ה 

  הצבעה  

 אברה�,  גרנותאבינוע�,  אברה�אריה,  אלגוביפתח, יעקב אוחיו�: בעד

  . חמו�יהודה ב�, בני כברה, ש"בוקי צי, משה אב� ח�, יואל ברו", מולה

  . גיא ב� גל:נגד 

�  .אי�: נמנעי

  

 06/0925/ מיו� מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת התמיכות :330'  מסהחלטה

  . ח" ש5,500בתוספת של , )ב"המצ(

  

  .4,000נשארי� על , 4,000יש כאלה שקיבלו שנה שעברה , אבינוע�  :אייל יוניא�

  .כ�, כ�:   אבינוע� גרנות

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  

 .שיפו( היכל התרבות העירוניר "אישור תב .2

 רב שיהווה תוכנית שלא יבוצע השנה ,ר כולל"אנחנו מבקשי� לאשר תב :חמו�יהודה ב�

 הרעיו� הוא להקצות סכו� שיוביל בסופו של יו� לדבר אחד .שנתית

 שהיכל התרבות פע� אחת ולתמיד יקבל רשיו� להפעלת עסק ,משמעותי

המשטרה , כיבוי אש מגביל אותנוונוכל ג� להכשיר את כל המגבלות שנציג 

ובוני� תוכנית ,לבינתיי� עובדי� בכפיפה אחת ע� אגד ערי� לכיבוי אש 

עד במהל" מאי יוני שבעונת המנויי� הקרובה , עבודה לשנתיי� הקרובות
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 מרחב יהיה .עונת מנויי� הבאהר אנחנו נפתח טיפ טיפה מאוחר את נובמב

להכשיר את כל  נושא הבטיחות על מנת , כל זאת . למכרזי�להערכותזמ� 

�  .  ובכ" נקבל את הרשיו� לאול� סו& סו&, של האול

בעצ� את כל . ר אגב מתייחס לשדרוג שני המבני� של קריית ספיר" התב:דני וייס

 �  ...הקומפלקס ג� בית יד לבני� וג

  .כולל את הספרייה כולל הכל :חמו�יהודה ב�

ומאז ה� , נבנו לפני יותר משלושי� שנהצרי" לזכור ששני המבני� האלה   :דני וייס

טריו� ג� יה� לא עומדי� היו� בשו� קר.לא עברו שו� שיפו# ושו� שדרוג 

וכיסאות וכל , וג� של בעצ� הסטנדרטי� היו� של אקוסטיקה, של בטיחות

צרי" לזכור שבשני� האחרונות היק& הפעילות עלה בצורה . מה שזה

ש מאות אירועי�  מופעי תרבות דרסטית אנחנו מקיימי� כיו� יותר מחמ

ומידי חודש בי� חמשה עשר לעשרי� אל& איש מקבלי� בו . בקומפלקס הזה

�הקונסרבטוריו� ,ד "המרפ, האולמות, זאת אומרת הספריות. שרותי

אי אפשר לטפל א" ורק בנושאי� נטו של בטיחות , התשתיות. וכדומה

וכדומה צרי" לטפל , פתחי מילוט,מיזוג , מכיוו� שכל התשתיות של החשמל

�ולכ� בעצ� יש פה איזה . בה� כדי שאפשר יהיה לעשות את התיקוני

מיקשה אחת שכוללת טיפול נקודתי  בנושאי� של בטיחות כדי לקבל רשיו� 

אני מבקש רק להגיד . אבל ג� טיפול די עמוק בתשתיותאבל  , עסק

נו כדי שנעשתה עבודה של כמה חודשי� טובי� על ידי אג& ההנדסה ועל ידי

לא שמנו פה את . למפות קוד� כל את הצרכי� ולהגדיר ג� סדרי עדיפויות

, ר הזה לא כולל"התב, לא התייחסנו: דוגמא, זאת אומרת. מה שלא הכרחי

שג� ה� מתי שהוא יצטרכו לעבור , את השיפו# של המזרקות בחו#, למשל

 ג� לא וזה. כי המנועי� מיושני�, מכיוו� שה� מתקלקלות כל הזמ�, טיפול

וזה ג� לא כולל א� , כולל את אול� הספורט הגדול שנמצא בבית ספיר

וכאשר תתקבל החלטה על העברת קר� המוסיקה לקריית ספיר אז נצטר" 

או אולי לשנות את , לבחור בי� שתי חלופות של או קומה שלישית לבית

  . המבנה של אול� הספורט
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ממש העבודה שאפיינה נטו הנייר שיושב לפניכ� זה . בכל מקרה הנייר הזה  

  .את צורכי הבטיחות והצרכי� של התשתיות שנגזרות קוד� כל מהבטיחות

  .בוקי. תודה:   חמו�יהודה ב�

אבל אני מוחה על התכנית לסגור , לא שאני אצביע נגד. אני אהיה קצר:   ש"בוקי ציר "ד

אני מודע לצרכי� האחרי� . לייעד אותו לדברי� אחרי�, את אול� הספורט

�  ,בי� א� זה קר� המוסיקה ואחרי

  . אבל זה לא עולה לדיו� בכלל:   חמו�יהודה ב�

  .זה מופיע בתכנית:   ש"בוקי ציר "ד

  ?מופיע בתכנית:   חמו�יהודה ב�

  ,ר"זה מופיע בתב:   ש"בוקי ציר "ד

  ,ועדת הנהלהודיברנו על זה ב  :אייל יוניא�

  ,רנוביד, אני יודע:   ש"בוקי ציר "ד

  .תגיד את זה לפרוטוקול  :�אייל יוניא

ואני מקווה שהחלופה של קומה נוספת תגבר על החלופה של , אני מוחה:   ש"בוקי ציר "ד

�  .כי אי� לנו אולמות בכפר סבא, ביטול האול

  .גיא בבקשה:   חמו�יהודה ב�

] �  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביניה

  .ר הזה"מו� של התבמה מקור המי.  שקל15,700,000 �מקור המימו�   :גיא ב� גל

  .השבחה:   חמו�יהודה ב�

אני . ראיתי פה התייחסות פרטנית יותר לנושא נגישות לנכי�: ושאלה שניה  :גיא ב� גל

שזה כתוב פה כאפס ,  נגישות כבדי שמיעה באולמות�' מבי� שסעי& ג

  , אל& שקלי�200ר של "מהסיבה הפשוטה שאושר תב

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

וזה , ר בהקשר של המבני� האלה לנגישות לנכי�"אושר עוד תב, רגע  :ב� גלגיא 

הא� סידורי הנגישות : השאלה שלי, והוא עוד לא בוצע, המעלית בספרייה

חו# , הכלליי� והנגשת הבמות נותני� מענה לכל שאר בעיות הנגישות

  ?מהשניי� שמנינו עכשיו שתוקצבו
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בסטנדרטי� , די יוע# לנגישות וייעשה בצורהכל השיפו# ילווה על י:   חמו�יהודה ב�

  .הגבוהי� ביותר

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

הגיע הזמ� לשפ# ולשדרג .  אני חושב שבאמת אני מצטר& למה שדני אמר  :משה אב� ח�

�אני יודע את זה ג� מתו" זה שאנחנו מביאי� לפעמי� . את האולמות ש

�, אז נצטר" להוסי& עוד רמקולי�ו, ויש בעיות ע� האקוסטיקה, אירועי

. הגיע הזמ� לשדרג את האולמות, בהחלט זה הזמ�, וכ� הלאה, ועוד מערכות

בכל האזור הוא הראשו� שנבנה בזמנו , ההיכל, אני חושב שהאול� שלנו כא�

  ,אז באמת יפה מאד, פתח תקווה, מנתניה

  ,קובי:   חמו�יהודה ב�

מאחר ויש תכנית מפורטת למעלית ,  והחברי�ברשות ראש העיראני באמת :  אוחיו� יעקב

  , אל& שקל800והאומד� היו� עומד על , לספרייה העירונית

  ,זה כולל:   חמו�יהודה ב�

  .800 � ל 300 �ר מעלית לספרייה עירונית מ "אני מבקש להגדיל את תב:  אוחיו� יעקב

  , כא�ר שמופיע"כרגע מאשרי� את התב. שיביאו את זה בנפרד:    בנימי� כברה

  .אני לא? אתה רוצה להיות פורמליסט על חשבו� הנכי�:  אוחיו� יעקב

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  ,בהסכמת כל החברי� אפשר להוסי& סעי& לסדר היו�    :משה אב� ח�

  ] לא נית� לתמלול�מדברי� ביחד [

  ,ר ההוא"אז תביאו את התב. ר נפרד למעלית"אבל יש תב:   בנימי� כברה

  ] לא נית� לתמלול�ברי� ביחד מד[

  ,נית� לעשות את זה, בהסכמת כל החברי�:  אוחיו� יעקב

  ,800 � ל 300 �תסביר את העלייה מ :   ש"בוקי ציר "ד

  ,התכנית של המעלית לספרייה העירונית היא כבר תכנית מפורטת:  אוחיו� יעקב

  ,ככה עולה מעלית היו�  :אייל יוניא�

אולי טעו באומד� . וזהו האומד�, זו תכנית שקיימת. י�כולל אומדנ:  אוחיו� יעקב

  .הראשוני
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  ...עשינו מעלית   :אייל יוניא�

  .בטוח, לא אולי:   חמו�יהודה ב�

  ? מתי עשו את הטעות. עשו את הטעות   :גיא ב� גל

  ,שנה  :אייל יוניא�

  ?אנחנו עשינו אותה  :גיא ב� גל

  ,ר הקיי�"אני מבקש את התב:  אוחיו� יעקב

  ] לא נית� לתמלול�� ביחד מדברי[

תודה ? אפשר פה אחד, חברי�? ר"יש למישהו התנגדות להעלות את התב:   חמו�יהודה ב�

גמר . תודה רבה? ר להיכל התרבות"אפשר לאשר פה אחד את התב. רבה

  .חתימה טובה

  ?ר של המעלית"אפשר לבקש ג� הגדלה של התב, רגע  :אייל יוניא�

  . תודה. אושר. כ�, אמרנו:   חמו�יהודה ב�

  

ס " ער שיפו( היכל התרבות העירוני"תבלאשר פה אחד מחליטי�  :331'  מסהחלטה

 500,000 – ב ספרייה העירוניתבר למעלית "וכ� הגדלת התב, ח" ש15,747,305

  .ח"ש

  

  .גמר חתימה טובה לכול�:   חמו�יהודה ב�

  

  הישיבה נעולה

  

  

 

 אייל יוניא�

 ל העירייה "מנכ
 חמו�יהודה ב� 

 אש העיר ר
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  סבא� עיריית כפר

  �ימ� המנישלא חלטות ישיבת מועצה ה

  )25.09.06(ז " תשסתשרי' ג שנייו� מ

  

  

  

 06/0925/ מיו� מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת התמיכות :330'  מסהחלטה

  . ח" ש5,500בתוספת של , )ב"המצ(

  

ס " עות העירוניר שיפו( היכל התרב"תבלאשר פה אחד מחליטי�  :331'  מסהחלטה

 500,000 – ב ספרייה העירוניתבר למעלית "וכ� הגדלת התב, ח" ש15,747,305

  .ח"ש

  

  


