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  .אישור מת� מקדמות לתמיכות  .1

  

שלא  המועצהשמח לפתוח את ישיבת  אני. ברוכי� הבאי�, ערב טוב  :יהודה ב� חמו

אזכרו את . אישור מת� מקדמות לתמיכותעל סדר היו� . מ� המניי�

אני רוצה ליידע את חברי המועצה    . הנושא הזה ג� אבי וג� בוקי

בנושא של  ,לחודש אנחנו נקיי� עוד ישיבה שלא מ� המניי� 25�שב

מגיעות הטיוטות כבר . הנושא של הסכ� ההתקשרות. מנוחה נכונה

על כ& שאנחנו נקיי� ישיבה נוספת בנושא הזה , לכלל הבנה והסכמה

  . אבי? מי פותח, בבקשה. תודה. עוד החודש הזה

   ,אנחנו השנה. ערב טוב  :אבי ב� חמו

  .ניגוד ענייני�, אני רק רוצה להגיד שאני מחו  לדיו�  :אור� כה�

  . תודה  :יהודה ב� חמו

. הולכי� לאשר בעצ� תמיכות במועצהאנחנו השנה כמדי שנה   :אבי ב� חמו

נעבור על כל הטפסי� אנחנו נסיי� אחרי ש, התמיכות כפי הנראה

ונביא , נסיי� את כל החומר. ויאשרו את זה המפקחי� המקצועיי�

, לישיבה הקרובה שאמורה להיות בשבוע הראשו�, את זה כפי הנראה

ות שפנו היו מספר עמות, עד אז. למר  4�שתהיה ב, ישיבה מ� המניי�

וחייבי� את , כמוב� במכתבי� שה� לא יכולי� בעצ� לשרוד, אלינו

וכמוב� ע� חוות , באנו והתכנסנו .הכספי� למע� הפעילות השוטפת

חברי ועדת . דעת ובדיקה משפטית ישבנו חברי ועדת התמיכות

שהחברי� בה , זו ועדה מקצועית, אני רק מזכיר לחברי�, התמיכות

, רכזת הוועדה שיושבת מאחורה, פטית ואניהיועצת המש, הגזבר: זה

נועה סייס וכמוב� כל המפקחי� המקצועיי� שזה ג� מנהלת אג* 

מדור תרבות מנהל , מנהל מחלקת ספורט, מנהל אג* תרבות, הרווחה

  . כל גור� מקצועי שאישר בתחו� שלו, זאת אומרת. תורנית

ות יש לכל אחת מהעמות. עמותות שהגישו בקשה 7יש לנו כא� כרגע   
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על , ר העמותות"בדר& כלל זה יו. י מורשה החתימה"מסמ& חתו� ע

מת� המקדמה . מה הסיבה שבעצ� ה� מבקשי� את מת� המקדמה

שה� משלימי� את כל המסמכי� ) 1: תנאי� 4�נית� בכפו* ל

אנחנו ) 2. י הפיקוח המקצועי"והבקשה מוגשת לצוות ונבדקת ג� ע

מזה שא�  25%ר עד כאש, מת� מקדמה 25%יכולי� לאשר עד 

אכ� . העמותה קיבלה מעיריית כפר סבא בשנתיי� האחרונות כספי�

    .עמותות שמופיעות כא� קיבלו בשנתיי� האחרונות כספי� 7�כל ה

  ? כול�  :גיא ב� גל

  . ואני יכול לסקור מיד את הסכומי� שקיבלו. כ�  :אבי ב� חמו

קשי� את הכס* כרגע ה� מב, למיטב ידיעתי? קיבלו תחת הש� הזה  :גיא ב� גל

הפועל אתלטי . כעמותה בעלת ש� שונה מהש� שה� קיבלו בעבר

י "עפ 2004�הרביעית שרשומה בסדר היו� נקראה ופורקה ב. אור�

אני אשמח . אני לא יודע א� הוא נכו� או לא, המידע שהובא לידיעתי

  .לדעת א� כ�

  , אז אני אעבור ברשות&  :אבי ב� חמו

, היא נקראת היו� הפועל אתלטי אור� השרו�, אור� הפועל אתלטי  :גיא ב� גל

והיא תחת הש� הנוכחי לא קיבלה בשנתיי� , נקראה בעבר בש� אחר

  . האחרונות

, אז בשנתיי� האחרונות ה� קיבלו בש� אור� אתלטי השרו�, לא  :אבי ב� חמו

  . וברשותכ� אני אקריא את העמותות שקיבלו וג� את הסכומי�

  . לטי השרו� זה הפועל אתלטי אור�אור� את  :יהודה ב� חמו

  , אני רוצה לדעת א� העמותה בש� שהיא הגישה, לא  :גיא ב� גל

  . השנתיי� האחרונות קיבלו, ענה ל&  :יהודה ב� חמו

  ? הפועל אתלטי אור� היא נקראה בשנתיי� האחרונות  :גיא ב� גל

  . אבל אני אקריא ברשותכ�. אור� אתלטי השרו�  :אבי ב� חמו

  . בסדר היו� זה נקרא הפועל אתלטי אור�  :גיא ב� גל
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  . ש� נית� לשנות, יותר חשוב העמותה, הש� פחות חשוב  :שגיא רוכל

  . מספר� אותו מספר עמותה  :אל&אתי ג�

  ?נכו�, זה לא מקרי שהש� הוא כנראה אחר  :גיא ב� גל

  , סליחה, זה אותו מספר עמותה  :אבי ב� חמו

  . זה מה שרציתי לוודא  :גיא ב� גל

שאנחנו  25%�ברשותכ� אני אעבור על הסכומי� ואני ג� אציג את ה  :ב� חמו אבי

אושר  2008�ו 2007בשני�  �מועדו� כדורע* : מבקשי� לאשר השנה

אור� אתלטי . / 112,500ולכ� אנחנו מבקשי� / אל*  450לה� 

. / 43,745אושר  2008בשנת . / 68,074אושר  2007בשנת  �השרו� 

 10,936ולכ� , 2008�שזה מה שב, כו� הנמו&מהס 25%אנחנו מבקשי� 

420,000 2008�ב, / 432,000 2007�ב �ירוק עולה בכפר סבא . / / .

� ר כפר סבא "כדורגל ביתמועדו� . / 105,000 � 25%מבקשי�           

2009�ל 25%. / 115,027 2008�ב, / 133,436אושר  2007�ב � 28,756 

2007�ב �התעמלות אמנותית בכפר סבא . / �2008�ב, / 45,130   � 

2009�ב 25%� ה, / 63,710 �2007�ב � אליצור כפר סבא . / 15,927   � 

2008�ב, / 30,300 �2009�ב 30,246 / .25%  �מועדו� . / 7,567 

2007�ב �הקליעה הפועל כפר סבא  �2008�ב. / 47,237  � 40,328 / .

  , בס& הכל הכללי. / 10,082זה  2009�ב 255

  ?מי זה ירוק עולה, אבי סליחה  :בלאהוד לוי יו

  ? מה זה ירוק עולה  :אל&אתי ג�

  . נוער. כדורגל נוער הפועל כפר סבא  :יש'ר בוקי צ"ד

אלא כל הכס* , אנחנו לא נותני� לקבוצה הבוגרת שו� תמיכה  :יהודה ב� חמו

  . שאנחנו נותני� הול& לנוער

  . הנוער רשו� כעמותה נפרדת בש� עלה ירוק  :ר אמיר גבע"ד

  . ירוק עולה, לא עלה ירוק  :אל&אתי ג�

ומי יקבל את , בוא נבהיר נקודה, רגע? ...ירוק עולה זה לא שיי& ל  :אהוד לוי יובל
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  ?הכס* בפועל

  .תמשי&, אבי  :יהודה ב� חמו

290,764�מגיעי� ל 25%�ה, סכו� התמיכה המצטבר, בס& הכל הכללי  :אבי ב� חמו 

/ .  

  . הבבקש, בוקי? שאלות  :יהודה ב� חמו

זה לא אתלטי , הפועל אתלטי אור�) 1. אני רוצה להוסי* כמה נקודות  :יש'ר בוקי צ"ד

וזו . זה דבר אחד. ל"זה אגודה על שמו של יריב אור� ז. אור� כה�

  . זה באשר לש�. כפר סבא, רעננה, עמותה אזורית של הוד השרו�

   ?זו אתלטיקה קלה  :אל&אתי ג�

  . כ�, זו אתלטיקה קלה  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? קיבלה בשנתיי� האחרונות כס*, שלצור& העניי�  :גיא ב� גל

  . אכ� כ�  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? י הקריטריוני�"עפ  :גיא ב� גל

מה פתאו� ק� הצור& , עוד נקודה לשאלה מדוע דווקא עכשיו. נכו�  :יש'ר בוקי צ"ד

עמותות הספורט מתנהלות לא במקביל . הזה או נולד הצור& הזה

ה� לא מתנהלות מינואר עד . או לתקציב המדינה לתקציב העירוני

  , ה� יותר מתנהלות מספטמבר עד סו*. דצמבר

  . שנת לימודי�  :אל&אתי ג�

הרבע האחרו� של , ולכ� כשה� מגיעי� לקראת השליש. שנת לימודי�  :יש'ר בוקי צ"ד

המצב הכלכלי , דבר שני. דבר אחד. ה� נמצאי� במצוקה, השנה

בשנה שעברה לא באנו לבקש , � זוכרי�א� את. משפיע ג� עליה�

אלא הפע� בגלל המצב , כואב, עכשיו היו� לוח , ישיבה מיוחדת

יש צור& , בגלל שנת התקציב של עמותות הספורט, הכלכלי הכללי

בחלק שכולל בעיקר , מאוד דחו* להתחשב בנושא הזה�מאוד

, וחלק מזערי א� בכלל, משכורות למאמני� ומדריכי�, מהמקרי�

מעט מאוד �זה אולי רק במעט. הנושא של משכורת לשחקני� מופיע
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  , ר כפר סבא"בבית

  ? בנוער ?איזה שחקני�  :אהוד לוי יובל

   .יש פה עמותות שה� לא נוער  :יש'ר בוקי צ"ד

  . לא בנוער  :יהודה ב� חמו

. ובמועטות אנחנו מדברי� על מינהל שקו*. אמרתי מועטות, סליחה  :יש'ר בוקי צ"ד

יש משכורות שה� יותר , מושלמות בעמותת הכדורע*יש משכורות ש

  , החזר נסיעות

  . הוא שואל א� בנוער  :יהודה ב� חמו

ויש משכורות מסוימות . אחרי שהוא יסיי� הוא ימשי& לשאול, רגע  :יש'ר בוקי צ"ד

ר כפר סבא וקבוצת הכדורגל בהיבט של החזר "שמשולמות בבית

הראשונה והשביעית שיש העמותות  2אלה . נסיעות והפסד ימי עבודה

יש מרכיבי שכר שמתקשי� לשל� , לגבי כול�. בה� מרכיב של שכר

  . נוער ונוער, כל האחרות ה� נוער. למדריכי� ולמאמני�

  . יובל לוי בבקשה, שנייה  :יהודה ב� חמו

אני רציתי לדעת , השאלה הראשונה שלי היתה אלי& כשפנית אליי  :אהוד לוי יובל

במשכורות שזה לא יהיה בדיו� , קוד� כל. א� זה עובר למשכורות

א� , השאלה שלי היא קוד� כל. משכורות שזה יהיה בנפרד, פוליטי

  , יש כא� משכורות שלא שולמו למאמני�

  . תנו לו לסיי�  :יש'ר בוקי צ"ד

* שלא "אל, אני רוצה לדעת. משכורות, שאלתי אות& שאלה ראשונה  :אהוד לוי יובל

אלא , בוגרי�, שחקני� מקצועניי�, י�מדובר פה במשכורות לשחקנ

כמו , אני רוצה לדעת. מי שמטפל בנוער, א� זה משכורות למאמני�

שאי� פה מצב שאי� פה מאמני� שלא קיבלו , ששאלתי אות& בטלפו�

א� יש דבר שזה , וכמו שעד היו� ביקשנו באופ� די עקבי. משכורת

להפריד את , לאנשי� שמפעילי� נוער, משכורות למאמני�

אלה . המשכורות שלה� לחשבו� נפרד כדי שזה יגיע ישירות למאמני�
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  . השאלות שלי

  . גיא. תרשו�. תודה  :יהודה ב� חמו

אותה עמותה שהבנתי שהיא , שאלה ראשונה. שאלות קצרות 3יש לי   :גיא ב� גל

הוגדרה על יד& כעמותה , כ� פעלה וקיבלה כס* ורק הש� שלה שונה

. הוד השרו� ורעננה, ורטאי� מכפר סבאיש בה ספ. בעלת אופי אזורי

, וא� לא. השאלה שלי הא� רק כפר סבא היא זו שמתקצבת אותה

, זאת אומרת. אז הא� שיעור התקצוב שווה לשתי הערי� האחרות

, ספורטאי� של ערי� אחרות, לצור& העניי�, א� היא בכל זאת נהנית

זו . ההא� ג� אופי התקצוב הוא שוויוני על בסיס אותה פרופורצי

מהאתלטי� שבה היא מכפר  90%�אלא א� יגידו לנו ש. שאלה אחת

אז יהיה הגיו� להבי� , האחרי� מתחלקי� לשני הערי� 10%�סבא וה

שאלה . א� רק כפר סבא מתקצבת, למה רק כפר סבא מתקצבת

אני מבי� שיש את אות� עמותות שפנו באופ� יזו� וביקשו את , שנייה

* הדבר "מותות אחרות לטעו� שאלאבל יכולות אולי ע .המקדמות

  , הזה לא הובא לידיעת�

  , כול� קיבלו מכתבי� שיש באמצעות� להגיש מכתבי� לבקשה  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? בלי יוצא מ� הכלל  :גיא ב� גל

  . בלי יוצא מ� הכלל  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? כל עמותה שתוקצבה  :גיא ב� גל

  . נכו�  :יש'ר בוקי צ"ד

  ?קיבלה הודעה מסודרת מעיריית כפר סבא, עברהנכו� לשנה ש  :גיא ב� גל

  . עמותות הספורט  :יש'ר בוקי צ"ד

קיבלו הודעה שיש באפשרות� להגיש , מעמותות הספורט שתקצבו  :גיא ב� גל

ורק מי שהיתה חפצה בכ& עשתה כ� וה� אלה ? בקשה לקבלת מקדמה

  ?שמגיעות לפתחנו היו�

  .  אכ� כ�  :יש'ר בוקי צ"ד
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והשאלה השלישית היא נוגעת . � לי את הצור& בשאלה השנייהייתרת  :גיא ב� גל

מגיעה לשולח� , ת לעת לצערנוהפועל יואב מע. לעמותת הכדורע*

שמצבה הפיננסי לא , ומצבה הכלכלי בדר& כלל בהקשר שלילי, הזה

הסכ� הבראה שנחת� איתה  2008היא בעצ� סיימה בשנת . השתפר

להעביר אליה� סכו� שנתי שעל בסיסו העירייה התחייבה , שני� 5�ל

היא עמותה עד היו� שמקבלת הכי הרבה כס* באופ� . / 450,000של 

היא ג� . יחסי מכלל עמותות הספורט שנהנות מתקציב העירייה

עמותה שהמצב הכלכלי שלה ביחס לתקציב הגדול שהיא מקבלת הוא 

היא עמותה שבאופ� עובדתי הסכ� ההבראה שלה . הבעייתי ביותר

הסכ� ההבראה , מטבע הדברי�, עכשיו .2008תיי� בשנת לעירייה הס

והיא צריכה , הסתיי� אבל הפעילות הספורטיבית של הקבוצה לא

השאלה הא� ברוח הנסיבות . להמשי& לפעול ואני מבי� את זה

, א� יש הגיו� ויש טע� ויש, הפיננסיות שהעמותה נמצאתהמיוחדות 

סכו� המקדמה וזה לתקצב עמותה אפילו ב, הגיו� כלכלי, לא יודע

, שבמידה והיא לא תקבל את הכס*, ודשהיא מתחייבת זה יפה מא

אבל א� מדובר בעמותה , היא תחזיר אותו, ראיתי את המשפט הזה

שהיא לא מסוגלת מבחינה פיננסית אפילו לעמוד בהסכ� ההבראה 

מי ערב לנו שהיא תהיה מסוגלת להחזיר , שהיא חתמה ע� העירייה

לכ� השאלה א� יש הגיו� כלכלי בלתת כס* של ו ?את המקדמה הזאת

והיא , שדפקטו לא עמדה בהסכ� ההבראה, מקדמה לעמותה

שיכול להיות שהשולח� , ואפילו אמרנו יהודה, גירעונית כבר שני�

, הזה יצטר& לקבל החלטה קשה של הפסקת התקצוב של העמותה

אז השאלה א� אנחנו לא . שהמשמעות היא סגירה של העמותה הזאת

  . כס* שיורד לפח, באופ� פוטנציאלי, ורקי� פה לצור& העניי�ז

  . אמיר, בבקשה? מי עוד רוצה לשאת דברי�. תודה  :יהודה ב� חמו

, אז א� אני זוכר נכו�, רק להמשי& כמה מילי� בנושא הכדורע*  :ר אמיר גבע"ד
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החזקנו אות� תכנית ההבראה שהיתה באמת תכנית מאוד קשה ו

היתה כרוכה בי� , ית הזאת של ההבראהצפו* ע� התכנית הכלכל

, אי& אנחנו קוראי� לזה, דובר על אפשרות שה� פשוט יעשו, היתר

ממה שאני . לא לרו  לאליפויות וכ� הלאה וכ� הלאה. שני� כלכליות

אני רואה שהקבוצה ממשיכה להביא כוכבי� , עוקב בעיתונות

  . בינלאומיי� ברמה הכי גבוהה שיש

  ? מי  :יהודה ב� חמו

אז . היא היו� בפיינל. היא רצה לאליפות, הפועל כפר סבא כדורע*  :ר אמיר גבע"ד

אבל העלויות פה ה� , כמוב� מבחינה ספורטיבית זה הישג אדיר

לדעתי מתו& התמיכה , לדעתי פה ג� השאלה של יובל. עצומות

המרכיב של השכר לשחקני� פה הוא בטוח גדול מאוד בתקציב 

אני חושב שככה . כוכבי� בינלאומיי�כי ה� באמת מביאי� , שלה�

שנתיי� �קבוצה מבריאי� בזה שהיא שנה. לא מבריאי� קבוצה

עושי� את הצעדי� , זה לא סו* העול�, יורדת למקומות יותר נמוכי�

ולא ממשיכי� ע� הכס* של הציבור לרו  , הכלכליי� הנדרשי�

ות כי כולנו יודעי� לא� זה בסו* מגיע בקבוצ, לאליפויות וכ� הלאה

אז אולי אבי יכול לספר לנו . ומזה רצינו להיזהר כל הזמ�. ספורט

  . קצת

ה� כותבי� שהכנסות המחלקה , לגבי הפועל כפר סבא מחלקת הנוער  :ד מנשה אליאס"עו

רציתי . מושתתי� על מיסי� הנגבי� מהילדי� ותמיכת העירייה

, הא� זה תשלו� חודשי .לדעת כמה ההורי� משתתפי� בעלויות

מה המרכיב של העירייה לעומת ? כמה ה� משלמי�, שנתי

אני רואה שהסכומי� שרוצי� , ודבר נוס*. התשלומי� של ההורי�

הקריטריוני� שנקבעו כמוב� אנחנו , השאלה היא, לה� סכו� די גדול

אבל פה נראה שלמשל אליצור , לא יכולי� עכשיו להיכנס לה�

אבל , למידי�ת 600ואני משער שאי� ש� אמנ� , / 30,000מקבלי� 
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למה הפועל מקבלי� ? אז למה היחס הזה. תלמידי� 60יש לפחות 

/  8,000 ?ולאליצור מבקשי� כמה, אתה רוצה להקציב לה�, 430

  ? למה הקיפוח הזה על פניו. 7,500? מה הקריטריו�? מקדמה

  . בבקשה, איציק? שאלות נוספות  :יהודה ב� חמו

ירוק עולה זו איזושהי אגודה . רוק עולהאני רוצה לשאול משהו לגבי י  :איציק יואל

זאת עמותה שבעצ� תומכת והפעילות ע� מחלקת , בסיכומו של יו�

מחלקת הנוער של הפועל כפר סבא עדיי� . הנוער של הפועל כפר סבא

מועדו� , קרי, מתנהלת תחת התקציב של אגודת הפועל כפר סבא

  ? הנועראי& נדע שהכס* הזה צבוע לטובת מחלקת . הפועל כפר סבא

  . של מחלקת הנוער  :יהודה ב� חמו

  . ואנחנו שנינו יודעי� על מה אנחנו מדברי�, אבל זה אות� בעלי�  :איציק יואל

  .חשבו� נפרד של מחלקת הנוער  :יהודה ב� חמו

  . ת� לי לשאול את השאלה? חשבו� נפרד, רגע  :איציק יואל

שה� , המועדו� אתה יודע שיש ש� גורמי� אינטרסנטי� בתו&  :יהודה ב� חמו

יודע , ר מחלקת הנוער איציק קדוש"יו. נאבקי� על התקציב הזה

  . לדבר

וקצרה  ,טביב אלא רק, אבל איציק קדוש לא בעל סמכות חתימה  :איציק יואל

ת� לי להגיד את , רגע, אנחנו מערבבי� את הכס* הטוב הזה. ואחרי�

אנחנו לוקחי� את הכס* הטוב הזה ? הדברי� מה אתה רוצה

הוא לא מיועד והוא לא נכו� , רבבי� ע� מקו� שהוא לא צרי&ומע

הוא . שאיציק קדוש הוא בסדר אני מאוד מאמי�. שהוא מגיע לש�

אבל בסו* זה נכנס . מציע לחלק את זה למאמני� ולפעילויות שלו

זה , לבריכה הזאת שמי שאחראי עליה זה הפועל כפר סבא הבוגרי�

ה אנחנו לא יודעי� לצבוע את ופ. לא יודע בדיוק מי, טביב, קצרה

  . הכס* הזה לא צבוע. הכס* הזה

  . זה לא נכו� בעליל. זה לא נכו�  :יהודה ב� חמו
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לקדוש יש ? מה אתה אומר לי לא נכו�, ברגע שיש סמכות חתימה  :איציק יואל

  ?סמכות חתימה ע� חשבו� בנק

  . יש לו חשבו� בנק למחלקת הנוער  :יהודה ב� חמו

  . אני בעד, א� כ�  :איציק יואל

  . יש ש� חשבו� של מחלקת הנוער  :יהודה ב� חמו

  ? אבל אחרי החשבו� מי שומר שהכס* יישאר ש�, כ�  :אהוד לוי יובל

  . עוני� ל&, שאלת  :יהודה ב� חמו

  . לא ענו  :אהוד לוי יובל

אז ראיתי ? מה קורה א� בסופו של יו� עמותה לא זכאית לתמיכה  :ד אית� צנעני"עו

השאלה א� יש לנו ביטחונות . י� להחזיר את הכס*ש� שה� מתחייב

נעמוד בפני שוקת , כלשה� שה� יחזירו או שה� בסופו של דבר

  . שבורה ולא נוכל לקבל חזרה את הכס*

א� הקבוצות האלה קיבלו בשנתיי� האחרונות תחו� , יש לי שאלה  :אל&אתי ג�

ר נגיד כמו שאמ, וא� יש ירידה בפעילות או מאיזושהי סיבה, כזה

שנותני� לה� הוראה או מייעצי� או ה� לבד מחליטי� , אמיר

ואז התמיכה שתהיה , כלכלית לא להביא שחקני� בסדר גודל עצו�

לא יהוו פתאו� את  25%�הא� ה. השנה אמורה להיות נמוכה יותר

  ?כל התמיכה השנתית

  . לא, לא  :יהודה ב� חמו

  . 50%או . שאלתי  :אל&אתי ג�

הא� תיער& ג� פנייה , אני רוצה לברר אצל סג� ראש העיר, קוד� כל  :עמיר� מילר

למרות שה� לא עובדות לפי לוח , בזמ� הקרוב לעמותות החברתיות

�בבקשה שמי, שנת הלימודי� ?  

  . התשובה היא חיובית. עמיר�. כ�  :יהודה ב� חמו

  ?התשובה היא חיובית  :עמיר� מילר

  . כ�  :יהודה ב� חמו
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לא הבנתי , אני לא מבי� את הסיפא מול הרישא של, נידבר ש. יפה  :עמיר� מילר

  , אפילו א� מעט, למה לא

  ... המעט שלה� זה, נכו�  :יהודה ב� חמו

  , ג� מי שמקבל מעט  :עמיר� מילר

  . אתה צודק, חבל להשחית מילי�, אתה צודק  :יהודה ב� חמו

  ? בשביל מה? מי צרי& להזמי�, במר  4�הוועדה יושבת ב  :אל&אתי ג�

בסיפא . שנתיי�... לפתיחה 25%מקדמות ברישא כתוב מומל  לאשר   :� מילרעמיר

יכול , אני מצטר* למה שאמרה אתי. 2008כתוב בגי� שנת הכספי� 

התמיכה הסופית עדיי� לא  2008�להיות שהעמותות האלה תדענה שב

יכול להיות שיקבלו , 75%זה לא אומר שיקבלו עוד  25%�וה. אושרה

הרי . ואני לא מבי� את הקשר בי� השנתיי�. פחות או יקבלו יותר

  . בלבד 2008הלכת� לפי שנת 

  . תענו על כל התשובות, א� אי�? שאלות נוספות של החברי�  :יהודה ב� חמו

קצת אתי ובסו* , י אית�"אני אתחיל ממה שנאמר ככה בסו* ע  :אבי ב� חמו

יש  אז. השאלה השלישית של גיא ב� גל לגבי איזה התחייבויות יש לנו

ג� דרשנו התחייבות  �ת "ובי, התחייבות של העמותה �* "לנו אל

לכ� זה המקור שלנו להחזיר את . ר ושל הגזבר"אישית של היו

אני , עמיר�, 2007�שעמותות שקיבלו ג� ב ואנחנו צופי�, הכספי�

ואנחנו הלכנו על הסכו� הנמו& שמתוכו , 2008וג�  2007ג� , הקראתי

ע� כל ההתחייבויות . לא יהיה פחות מזה 2009�כ& שסברנו שב, 25%

מתו& איזה לגבי איזה אחוז . אני חושב שזה בסדר, והרצו� לעזור

בשביל זה יש . אנחנו בהחלט בוחני� ג� את כמות הילדי� �רשויות 

, לדוגמא בעמותות ספורט, הפיקוח המקצועי. לנו פיקוח מקצועי

אחד . ריוני�יש לנו בשביל זה קריט, פעילותפר , הול& פר משתת*

אנחנו בדר& כלל את , מהדברי� שמופיעי� פה בסיפא כמו שראית�

מאחר . בספטמבר לכל שנה 5�הקריטריוני� כל שנה מאשרי� עד ה
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והשנה היו בחירות ואנחנו הבאנו את זה לכא� למועצת העיר 

הכנסנו את זה , אישרנו את הקריטריוני� אחרי נובמבר, ...ולוועדת

אני מניח . לכ� אנחנו מביאי� את זה עכשיולתו& הסעי* התקציבי ו

אנחנו כבר נוכל לאשר  2010� שאת התמיכות של העמותות ל, לדוגמא

כי אז . ואז לא יצטרכו מקדמות, 2009את הקריטריוני� בספטמבר 

ונוכל לחלק את זה    , ממילא נוכל להכניס את זה כמו סעי* תקציבי

מצב שלא יכולנו מביאי� מקדמות כי נוצר איזשהו . 1.1.2010�ב

אבל היא לא , צר לי, השאלה לדעתי �לגבי סעיפי השכר . לגשר

משו� שאנחנו בודקי� פעילות ומעבירי�  .רלוונטית והיא לא במקו�

שברגע , צא מנקודת הנחה. חות הכספיי� ולמאזני�"בהתא� לדו

וג� המפקחת , וג� אני, שהוועדה היא מקצועית ויושב בה ג� הגזבר

שלושתנו אנשי , במקרה ג� החשבת של אג* החינו&המקצועית שהיא 

, חות הכספיי�"בוחני� את הדו, אנחנו בוחני� את המאזני�, כספי�

מתרשמי� מפיקוח מקצועי הדוק של , יותר בוחני� את הפעילות

על  שנות� לנו דיווח אחד לאחד, לא מאיתנו, המפקח המקצועי בשטח

כל . שתתפות בקהילהעל ה, על פעילויות, על משתתפי�, כמות ילדי�

מנקדי� ונותני� לפי , מכניסי� את זה לאיזשהו סל, הדברי� האלה

  . זה את התמיכה

מועדו� הנוער של הפועל כפר סבא ל, ראשית איציק. כמה התייחסויות  :יש'ר בוקי צ"ד

ואיציק קדוש הוא , שבו עמותת הנוער פועלת, יש חשבו� בנק נפרד

שר שלה� ע� הבעלי� הק. בעל זכות החתימה ועוד אד� אחד

כספי� . קשר שהבעלי� הפרטיי� תמ& בה�, הפרטיי� היה תמיד

שבמש& השני� האחרונות הועברו לעמותת הנוער לא עברו א* פע� 

מה שקרה בפועל השנה היה . אלא רק להפ&, לטובת הקבוצה הבוגרת

לקבוצה , שהבעלי� הפרטיי� ברגע שהוא עבר כפי שאת� יודעי�

 הוא במש& שני�. הפסיק לעזור לנוער, חקני�מכר את כל הש, אחרת
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/ אל*  400�ל 300תמ& בי� , שני� הבעלי� 13הוא הרי , רבות תמ&

וכתוצאה מכ& העמותה הגיעה , השנה הוא הפסיק. בעמותת הנוער

אבל הכס* שאנחנו מעבירי� . שאתה מכיר אותו, למצב כל כ& קשה

זה . כדורגלנשאר ופועל בחשבו� נפרד של מחלקת הנוער של הפועל 

תשלומי  �לגבי החלק של ההורי� , לגבי השאלה של&. לגבי זה

תקציב עמותת הכדורגל של נוער בהפועל כפר סבא , תראה, ההורי�

ההכנסות שיש לה� מההורי� ה� . /מיליו�  1.2מסתובב סביב 

רק . 400�300העירייה תמכה בסביבות . / 700,000בסביבות 

או אפילו קצת  300זה היה תמיד . 400בשנתיי� האחרונות זה היה 

וכתוצאה . טביבאלי , ואת השאר תמיד השלי� בעל הבית, פחות מזה

  , מהנסיגה שלו

  .  למכבי תל אביב כדורע* 3:0הפסדנו עוד פע�   :יהודה ב� חמו

  .אוי�אוי�אוי  :???

  .עכשיו אני לא נות� לה� תמיכה  :יהודה ב� חמו

אני מתייחס למה שהעירה פה , שאל אמירלפני שאני מתייחס למה ש  :יש'ר בוקי צ"ד

  , אתי

  , אולי זה, בתחילת המשחקפע� הבאה קח את שמעו� לשאת תפילה   :גיא ב� גל

או  2008�יהיה נמו& יותר מ 2009אי� סכנה שתקציב , ג� ל& עמיר�  :יש'ר בוקי צ"ד

2007 ,  

  ? ...למה אני צרי&   :עמיר� מילר

התמיכה תקציב . כבודו יבי�, י� את המשפטא� כבודו יית� לי להשל  :יש'ר בוקי צ"ד

הוא עדיי� הנמו& ביותר בי�  .25%�בעמותות הספורט עלה השנה ב

כי זה , יותר 25%לא כל עמותה תקבל . 25%�אבל הוא עלה ב, הערי�

אבל העלייה . באי& ה� עומדי� בקריטריוני�, תלוי בקריטריוני�

בעמותות  30%�עד ל, לעמותות מסוימות 15%בתקציבי� נעה בי� 

  . כ& שאי� סכנה שהתקציב השנה יירד לא* אחת מהעמותות. אחרות
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  , חברי�. תודה  :יהודה ב� חמו

  . עוד נקודה אחת, רגע  :יש'ר בוקי צ"ד

הרי יובא לפתח המועצה , מה הצפי של&, כמחזיק תיק הספורט, בוקי  :גיא ב� גל

כפר להמש& ההתנהלות הכספית של העירייה מול הפועל עיריית , שוב

, נכנסנו לפתחה של שנה חדשה, נגמר בפועל הסכ� ההבראה? סבא

ההחלטה ואתה בעצ� מקצה לה� כספי� חדשי� שלא מתו& 

  ?אז מה. הקודמת

אני חושב שג� לזה . אסיי�, א� כבוד� יהיו סבלניי� ויתנו לי לסיי�  :יש'ר בוקי צ"ד

יהיה . הסכ� ההבראה ע� הכדורע* הסתיי�, נכו�. תהיה לי תשובה

י הקריטריוני� שלה� היו� בלי "יו� בנושא הזה וה� יקבלו עפד

א* אחד לא יעשה שו� . אבל יהיה דיו� בנושא הזה. התייחסות ישירה

י "ה� יעמדו עפ, יש קריטריוני�, אבל כמו שאני אומר .דבר ללא דיו�

וההחלטה שתהיה היא ההחלטה , ההסכ� יסתיי�, הקריטריוני�

  . שתקבע

�  , מהמעט שאני יודע זה מפעל חינוכי, כדורגלעמותת ה  :יאיר אברה

  . מאוד  :יש'ר בוקי צ"ד

�וא� החלק היחסי של העירייה בתקציב הכולל של , יוצא מ� הכלל  :יאיר אברה

או , נקרא לזה ככה, הייתי רוצה לראות יותר נוכחות, העמותה גדל

 Whatאנשי ציבור או אנשי עירייה או , נקרא לזה ככה, של אנשי�

ever ,אני באמת חושב ששווה מההיכרות  .הגו* המנהל הזהו& תב

מנו* חינוכי הוא הרבה יותר משמעותי מאשר . שלי לעשות מזה מנו*

  .ומי שמבי� יודע על מה שאני מדבר, מנו* ספורטיבי

שלא נחזור לימי� שחברי מועצה או אנשי� אית� , אני מציע יאיר  :יהודה ב� חמו

  . אחרת יהיו מעורבי� באיזו עמותה כזו או

�  , לא אמרתי אית�  :יאיר אברה

  . עזוב, זה לא, אנשי ציבור, עירייה  :יהודה ב� חמו
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  , היות וכולנו מסכימי� אית&, יאיר  :יש'ר בוקי צ"ד

אני . היו ימי� שבכל עמותה היה לראש העיר נציג ואפילו נציג בכיר  :יהודה ב� חמו

ה לא בריא ז. לא בריא, אני אומר ל&. לא רוצה לחזור לימי� האלה

  .לא לנו ולא לה�

�  , אני מוכ� שיהיה איש חינו& ממערכת החינו& בעמותה  :יאיר אברה

אני יכול . אי� לנו מדד איכויות של החברי� ש�. עזוב, זה לא בריא  :יהודה ב� חמו

  , ג� הספורט וג� החברתיות, להגיד ל& בהכירי את העמותות

  ? נכו� יהודה, היו� אי� פוליטיקה בעמותות ספורט  :גיא ב� גל

אבל אני לא הייתי רוצה שיהיה לי , יש ש� את ההו� האנושי הטוב  :יהודה ב� חמו

  . תשלי�, בבקשה. נציגות ש�

אי� פוליטיקה היו בעמותות . אי� פוליטיקה? נכו� יהודה, היו�  :גיא ב� גל

  ? הספורט

  . לא שאני יודע  :יהודה ב� חמו

   .תשובה ליאיר אברה�  :יש'ר בוקי צ"ד

  , תגיד לי אתה עמותה אחת  :ודה ב� חמויה

  . אני מאמי� ל&  :גיא ב� גל

איציק , אני מעדי* על אותו משקל שעשינו אז בזמנו. לא שאני יודע  :יהודה ב� חמו

, על אותו משקל של מפעל המי�, יואל הוביל את הדברי� האלה

באתי ואמרתי מפעל המי� יקבל , היתה קופה של עיריית כפר סבא

, וההקצבות ש� שהולכות. מבחינתי וישל� מה מגיע לי מה מגיע לו

לכ� על . ר וראש העיר"ולא היו, כול� שותפי�, את� שותפי�, הולכות

אני לא אומר את זה , שיטת הניהול, אותו משקל ג� העמותות

עובדה שה� הצליחו והיא היתה , פע� היתה שיטה של ניהול, ...עכשיו

י� כאלה ושה� לא יהיו אני לא רוצה להיות תלוי באנש. בסדר

  . יובל שנייה. בוקי, בבקשה. תלויי� בי

  . ת� לי להעיר אבל משהו, יהודה  :אהוד לוי יובל
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  .איציק, בבקשה  :יהודה ב� חמו

אנחנו מסכי� , כשאתה מדבר על עמותות שעובדות בצורה שוטפת  :איציק יואל

 אבל בוא ניקח. לא שו� דבר, לא צריכה להיות מעורבות שלנו, אית&

השקעות של עיריית כפר סבא . את הפועל כפר סבא הגדולה לדוגמא

5�סדר גודל שאני מערי& אותו ב, שנה 13בקבוצה הגדולה באות�  

  . סדר גודל. /מיליו� 

  . לא הבנתי  :יהודה ב� חמו

, ההשקעות של עיריית כפר סבא כתמיכה באגודת הפועל כפר סבא  :איציק יואל

  . לאור& השני�, הבוגרי�

  ? מתי  :ב� חמו יהודה

  . שני� האחרונות 5�לא ב  :יש'ר בוקי צ"ד

  . שנה האחרונות 13  :איציק יואל

  . שני� הקודמות 8  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? לשנה? שני� למה 5. ת� לו, שנייה  :יהודה ב� חמו

  . לא  :איציק יואל

  . במצטבר  :גיא ב� גל

  . עזוב, סביר. סביר  :יהודה ב� חמו

בסיכומו , אי& מתנהל הארגו� הזה שאנחנו בעלי עניי� ,המשמעות היא  :איציק יואל

  , ת� לי לגמור רגע. של יו�

10%�א� עמותת מכר בשיעור שלמעלה מ? רוצה לדעת פורמלית  :גיא ב� גל 

  .המבקר, ג� הוא יכול לבדוק אותה, מכלל התקציב שלה

  . הוא בודק את כל ההמלצות  :יהודה ב� חמו

  , עמותות שמקבלות & ורקהוא רשאי לבדוק א, לא  :גיא ב� גל

  . אתה תמיד מפריע לי, גיא  :איציק יואל

ולכ� יש לו את , מאיתנו 10%�כל העמותות שלנו מקבלות יותר מ  :יהודה ב� חמו

  ... הזכות
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אני רוצה להגיד , זו לא הבדיקה של המבקר, הרעיו� שאני אומר  :איציק יואל

על כפר סבא ואני רוצה להגיד שמה שקרה בהפו, שאנחנו בעלי עניי�

בעצ� לקחו נכסי� מתו& הפועל , עכשיו לא על כל העמותות, נקודתית

  , לא קיבלו כס*? אי& קיבלו כס*. והעבירו למקו� אחרכפר סבא 

  . אבל זה דיו� אחר, איציק  :יהודה ב� חמו

  . לפחות שלנו/ מיליו�  5בתו& המערכת הזאת , שנייה  :איציק יואל

  . יקהערה לאיצ. תודה  :יהודה ב� חמו

  . תשובה קצרה ליאיר אברה�  :יש'ר בוקי צ"ד

  ? אבל דיברו על המבוגרי�, רגע  :אל&אתי ג�

כול� מסכימי� אית& שזה מפעל , ראשית. שני חלקי� לתשובה  :יש'ר בוקי צ"ד

חינוכי וזו הסיבה שהכספי� הולכי� א& ורק למועדו� הנוער ולא 

ית ע� איציק ת מתו& היכרות איש"אז בי. עוברי� למועדו� הבוגרי�

ה� רק ישמחו א� מישהו מאיתנו ירצה להצטר& , קדוש וע� ההנהלה

  , וה� לא יחששו, להנהלה

  . אני לא בעד  :יהודה ב� חמו

, ה� לא יחששו מזה שאתה מבקר אות�, אני רק אומר, אתה לא בעד  :יש'ר בוקי צ"ד

  . אלא בא להשתת* וג� א� תבקר

קוד� כל לגבי  .תמציתיי� כמה משפטי�, לסיכו�. תודה רבה, חברי�  :יהודה ב� חמו

, ירוק עולה, עלה ירוק או לא יודע אי& קוראי� לה�, הפועל כפר סבא

אי� . שני� הכס* הוזר� א& ורק למחלקת הנוער 5מלפני , קוד� כל

  , אי& אמרו פה בטעות, ש� על החשבו� של בעל הבית

  .אני חושב שג� בעבר זה היה ככה  :עמיר� מילר

  , אני אומר ל& עמיר�  :יהודה ב� חמו

  ? בעבר? מה  :אל&אתי ג�

חד , סליחה רגע. אני לא יודע להעיד על העבר הרחוק, לא חשוב  :יהודה ב� חמו

תמיד , שני� האחרונות 5.5�אני יכול להעיד על ה. משמעית זה נכו�
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כשיש דיאלוג בי� מחלקת הספורט שלנו . הכס* עבר למחלקת הנוער

ה� , ההפ&, שה� יודעי� לקטר, סבא למחלקת הנוער של הפועל כפר

. ה� יודעי� ג� לא להוציא את זה לבוגרי�, ככל שתביא לה� יותר

לא , אתה העלית עכשיו דיו� לגמרי אחר, ומה שאיציק העלה פה

ב שמה זה דיו� עצו. מקדמות ולא עמותות ולא הנוער ולא כלו�

, בהפועל כפר סבא מהטע� הפשוט sayשהיו� אי� לנו , שקורה

ע� שאז בזמנו היה הסכ� התקשרות בי� הבעלי� הנוכחיי� לבי� מהט

שמו נקודת מוצא לא העירייה ולא ההסתדרות , הפועל כפר סבא

הדבר היחידי שיש לנו היו� יכולת לבוא . בהסכ� הזה בצורה מכובדת

המגרש עולה לי . לבוא ולהגיד אנחנו לא נל& לשחק במגרש ,ולהשפיע

זה אני לא 'אני בא ואומר , מינוס�ספלו, בשנה בער&/ מיליו�  1.2

אני גור� להידרדרות עוד יותר של ? מה אני עושה. 'נות� לכ�

כשבאי� אליכ� , אליי אוהדי� כשבאי�, לכ� אני אומר. הקבוצה

אי� לנו שו� אמירה ברמה ? איזה אמירה יש לנו, אוהדי� או משהו

  , א� היו בזמנו באי� ומתני�. של יכולת לבוא להגיד לטביב

  . אני לא דיברתי עכשיו, דיברתי על בזמנו  :יציק יואלא

א� היו בזמנו באי�  ועושי� את . מדבר על מה היכולות שלנו אני  :יהודה ב� חמו

ג� העירייה שהיינו אז בעל המאה כי , והיה בעל המאה בא, ההסכ�

אבל , בשנה/ מיליו�  5�לא ב, מה שאמרת עכשיו. תקצבנו הרבה יותר

בלי  ,בלי המגרשלשנה / מיליו�  1.5י� מעל לפחות היינו נותנ

, לצערי הרב, לכ� אני בא ואומר. ש� מאמ�, פה מאמ�בלי , העובדי�

הדבר היחידי . אי� לנו את היכולת הזאת לבוא בדי� ודברי�היו� 

נשקיע , הא� אנחנו לוקחי� את הקבוצה אלינו, שנביא לשולח� הזה

אני הרחבתי . ה השנייהושיהיו בליג ,/פסיק משהו מיליו�  3כל שנה 

ג� פוני� , מכיוו� שלא מעט מחברי המועצה ג� שואלי�, טיפה

. אוהבי הקבוצה וכ� הלאה ,אוהדי�, אליה� מטבע הדברי�
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. לבוא ולקחת היו� את הקבוצה להפועל כפר סבא, המשמעות היא

בואו ניקח , אני לא מאמי� שאפילו כל אחד בודד שיבוא ויגיד היו�

  , למעט את הפועל כפר סבא

  . זה מה שאתה עושה, ע� הפועל יואב  :גיא ב� גל

  . לא  :יהודה ב� חמו

  . כ�  :גיא ב� גל

אבל אני אתווכח אית& על זה , * זו אופרה אחרת לגמרי"אל. ג� לא  :יהודה ב� חמו

   .בהזדמנות אחרת

  , עזוב, לא אנחנו, יבוא יז�א� . אני מסתכל על העתיד, יהודה  :איציק יואל

  . הלוואי  :ויהודה ב� חמ

צרי& , לשנה/ או מיליו�  500בעתיד נמשי& להקציב לו , יבוא יז�  :איציק יואל

  , להיות סעי* בהסכ� שאומר לא יכול להרוויח נכסי�

  , לצור& העניי�, חברי�. חד משמעית כ�  :יהודה ב� חמו

  ? יהודה להקריא  :אבי ב� חמו

  . בבקשה אבי, כ�  :יהודה ב� חמו

התוצאות היות ו, לאור המצב אליו נקלעו עמותות :לטההצעת הח  :אבי ב� חמו

מפאת הנימוקי� המפורטי� בבקשות , השנה באיחוריפורסמו 

המועצה מחליטה לאשר את חלוקת , השונות בקבלת מקדמה

מהתמורה שקיבלה כל עמותה בגי� שנת  25%המקדמות בגובה של 

  , או בגי� שנת הכספי�, 2008הכספי� 

  . 2007צע אבל לא ממו  :אל&אתי ג�

בכפו* לחתימת העמותות על , לפי הנמו&, 2007או בגי� שנת הכספי�   :אבי ב� חמו

התחייבות להשבת הכספי� ככל שלא תהיינה זכאיות לתמיכה בשנת 

על התחייבות , ר העמותה וגזבר העמותה"ובכפו* לחתימת יו, 2009

  . דומה ובהתא� לנוהל

  . תודה  :יהודה ב� חמו
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  , לקרוא לכל העמותות החברתיות ג� כ� � 2סעי*   :עמיר� מילר

  .למר  יש דיו� 4�ב. בישיבה הבאה. עזוב, עמיר�  :יהודה ב� חמו

? ...למה, שישמעו כבר את התמיכה, 15�אנחנו היו� ב, למר  4�עד ה  :אל&אתי ג�

  . אתה נות� לה� סיבה לעכב את זה

ייבות אישית ההתחייבות שאבי דיבר עליה זו התח, חברי�, חברי�  :יהודה ב� חמו

  . שלא תהיינה אי הבנות. ר ושל הגזבר"של היו

  . מצוי�  :גיא ב� גל

כמו שאמרה ל& , דבר שני. הוא אמר התחייבו והוא לא ציי� את זה  :יהודה ב� חמו

. בכללתתקיי� ישיבת מועצת עיר בנושא של התמיכות  4.3�ב, אתי

אנחנו נוציא מכתב לכל , א� והיה וחלילה יחול עיכוב כלשהו

. שיגישו בקשה, תמיכה 25%העמותות החברתיות שה� רשאיות לקבל 

  .ירי� את ידו? מי בעד לאשר את ההצעה שנקראה

  הצבעה  

, צרפתי צביקה, ב� חמו יהודה, ש'צי בוקי, בוזגלו�שלי עמרמי: בעד 

אברה� , יואל איציק, לוי יובלאהוד , ג� אל אתי, ב� גל גיא, גבע אמיר

  . אברה�יאיר , עמיר� מילר, מולה

ביקשו להסתייג מהסעי* של  צנעני ואית� אליאס מנשה, פר  שמעו�

  . הפועל כפר סבא כדורגל

  . הישיבה נעולה, תודה רבה
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היות והתוצאות יפורסמו השנה לאור המצב אליו נקלעו העמותות  :53 'מס החלטה

, מפאת הנימוקי� המפורטי� בבקשות השונות בקבלת מקדמה, באיחור

�מהתמורה שקיבלה כל  25%חלוקת המקדמות בגובה של  לאשר את מחליטי

העמותות  בכפו. לחתימת, לפי הנמו-, 2007בגי� שנת הכספי�  עמותה בגי�

על התחייבות להשבת הכספי� ככל שלא תהיינה זכאיות לתמיכה בשנת 

על התחיבות דומה  ר העמותה וגזבר העמותה"ובכפו. לחתימת יו,  2009

  .ובהתא� לנוהל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חמו&אבי ב�
 ל העירייה "מנכ

 חמו&יהודה ב� 
 ראש העיר 
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 �  09/0215/ריכוז החלטות מועצה מיו
  

  

היות והתוצאות יפורסמו השנה לאור המצב אליו נקלעו העמותות  :53 'מס החלטה

, מפאת הנימוקי� המפורטי� בבקשות השונות בקבלת מקדמה, באיחור

מהתמורה שקיבלה כל  25%וקת המקדמות בגובה של חל מחליטי� לאשר את

העמותות  בכפו. לחתימת, לפי הנמו-, 2007בגי� שנת הכספי�  עמותה בגי�

על התחייבות להשבת הכספי� ככל שלא תהיינה זכאיות לתמיכה בשנת 

על התחיבות דומה  ר העמותה וגזבר העמותה"ובכפו. לחתימת יו,  2009

  .ובהתא� לנוהל

  

  

  

  

  

  
  

  


