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  24.06.2012 -מן המניין שלא  שיבת מועצהי

  

  

  :דר היום סעל 

מיום אישור  .1 תמיכות  ועדת   .19.6.12המלצת 
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מיום   .1 תמיכות  ועדת  המלצת    .19.6.12אישור 

  

צ טוב  :רפתיצביקה  ערב  את לפתוחמתכבד אני , חברים  המועצה   ישיבת 

המנייןשלא    . שגיא, בבקשה. מן 

רוכל בפניכם  :שגיא  מביאים  המקצועית , אנחנו  הוועדה  לענייני בעצם 

בקשה  בפניכם  מביאה  עפתמיכות  נוהל "מיוחדת  הוראות  י 

מנכ חוזר  תמיכות"תמיכות  בנושא  אומר ש. 18.2סעיף , ל 

ב לידיעתשכאשר  תמיכה א  מקבל  או  מסוים  שמבקש  נו 

הנוהלמסוי בהוראות  עומד  אינו  שיש , ם  סברה  אם  הוועדה 

מיוחדות לאשר, נסיבות  בפני . רשאית  זאת  בכל  להמליץ 

לאשר התמיכההמועצה  את   .  

שאנחנו    הסיבות  את  שלנו  בפרוטוקול  פה  נימקנו  אנחנו 

דנן במקרה  מקום  שיש  הפועל מותתע. חושבים  הכדורגל   

סבא  מ - כפר  כחלק  העיר  במועצת  אושרה   10- התמיכה 

בסך . התמיכות מקדמה  אושרה  גם  המועד   25%באותו 

קודמת לשנה  שאושרה    ,מהתמיכה 

חמו בן  שגיא  :יהודה  הצעה, סליחה  להציע  רוצה  אני  מכיוון .ברשותך   

בשביל  רק  לכאן  באו  מהאנשים  וחלק  שבכתב  תורה  שנשלחה 

ביטחון ועדת  בשביל  ולא  לא. זה  שאלות  יש  או אם  נשים 

התייחסויות או  הזמן, הערות  בשבוע . זה  דשנו  כך  כל 

הזה בעניין    , האחרון 

אותו  : לויאהוד יובל לשמוע  נחמד  זה    . דווקא 

חמו בן  שגיא  :יהודה  את  לשמוע  תכננתי  אפילו . אני  שבאו  אנשים  פה  יש  רק 

ביטחון לוועדת    . לא 

רוכל מפורטכתבנו   :שגיא  מפורט, מאוד  מאוד  של המסמך , נימקנו 
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מאוד הוא  מפורט- הוועדה  בתמצית, מאוד  כתבנו  כתבנו , לא 

הסעיפיםבהרחבה כל  עם  בפנים  הנימוקים  כל  עם    .  

מילר מהפרוטוקול  :עמירם  חלק  יהיה    .המסמך 

חמו בן  היום. ברור  :יהודה  בסדר  גם  נשלח    . זה 

מילר מהפרוטוקול, בסדר  :עמירם  חלק  שזה  ברור    . שיהיה 

חמו בן  כך. תודה  :יהודה  החברים,אם  מבין  למישהו  יש  לא ,   עמרמי  שלי 

עניינים ניגוד  עקב  בהצבעה  יאיר , בבקשה. משתתפת 

  . אברהם

עניינים  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו ניגוד  שפתיים, לא  לזות  תהיה  שלא  בשביל    , רק 

חמו בן    . בסדר  :יהודה 

לשאול  :יאיר אברהם רוצה  שהתמיכה , אני  כך  על  מסכימים  ואנחנו  מאחר 

מיועד כחלק שלנו  הנוער  בני  ולפעילות  הנוער  למחלקת  ת 

בה תומכת  שהעירייה  להבין , מהפעילות  רוצה  האם אני 

חשבונאית הפרדה  אוכפת  אחרים  במקרים  זאת . העירייה 

תומכים , אומרת שאנחנו  הכספית  הפעילות  כל  של  ניהול 

נפרד, בה בנק  בחשבון  להיערך  וחייבת  צריכה  היא  ? האם 

כן אפשר, ואם     - האם 

ב חמויהודה  השאלה  :ן  את  לזה? הבנת  יתייחס  אלון  גם    . אולי 

אחת  :יאיר אברהם שאלה  זההשאלה . זו  שמצטיירת , השנייה  כפי  התמונה 

העברתםמעבר  שאתם  ציבורי , למסמך  פיקוח  מספק שאין 

הפעילות  על  דעתי  פעם, והתוצאות, הזאתלעניות  , עוד 

חשובה, לצערי היא  בעיניי  סבא  כפר  הפועל  של  הן , הפעילות 

המעטה בלשון  טובות    . אינן 

לעניין יש    להידרש  רוצה  אני  אבל  נפרדות  שאלות  שתי  לזה 

החשבונאית- אחד , הזה הפעילות  לגבי  לגבי - השנייה ,     

הפעילות סביב  בפיקוח  העירייה  של  עונה , מקומה  היא  האם 
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הציפיות הציפיות, על  על  עונה  התמיכה , לא  המשך  והאם 

כפי להיות  .צריך  . .  

ב חמויהודה    . בקצרה, שגיא, בבקשה  :ן 

רוכל ההפרדה  :שגיא  כן, לעניין  לעשות  חובה  משום  בנוהל  לא , אין  וגם 

שקבענו לבדוק . בתבחינים  מנת  על  פיקוח  מבצעים  כן  אנחנו 

נשמרת התמיכה  אומרת. שמטרת  מחייבים , זאת  לא  אנחנו 

להפריד האגודות  אגב, את  דרך  ניתן  לא  מאוד , גם  זה 

  . מורכב

כן    מבוצעתאנחנו  הפעילות  שבעצם  הכספים , בודקים  שכן 

הנוער למחלקת  מבוצעת , מגיעים  הנוער  מחלקת  פעילות  שכן 

ברזולוציה . במלואה ולהיכנס  לבוא  יכולים  לא  אנחנו 

לדרוש. לדרוש יכולים  וזה , אנחנו  ישים  זה  אם  השאלה 

דרשנו. נכון לאכוף, לא  יכולים  לא  אנחנו    . ולכן 

חמו בן    . תודה  :יהודה 

רוכלשגיא הפיקוח  :  לעניין  מקצועי. וכך  פיקוח    , יש 

כהן תקין  :אורן  ניהול  כזה, יש  מסמך    . יש 

הפועל, אורן  : לויאהוד יובל אגודת  חבר    ? לא, אתה 

כהן האגודה, לא  :אורן  חבר  לא    . אני 

עניינים  : לויאהוד יובל בניגוד  לא    ? אתה 

כהן   . לא  :אורן 

חמו בן  נוספות. תודה  :יהודה    . הבבקש, שאלות 

אחד  : לויאהוד יובל דבר  להבין  רוצה  הניירות. אני  על  שהגיעו , עברתי  כמה 

ניירות הרבה  אליי  והגיעו  לכל והבנת, אליי  תשובות  שיש  י 

סדרים אי  בדבר  לכאורה  אומרת. הטענות  יש , זאת  שאם 

עו של  שמועברים"טענות  כספים  על  רן  מרקוביץ  לא , ד  אני 

הליקויים איפה  להבין    .הצלחתי 



    24.06.2012  6  מן המניין שלא מועצה 

מ   לעמותהאני  תחליף  זה  ציבור  לתועלת  שהחברה  נכון , בין 

הישות . להיום או  הזאת  הישות  זה  אם  שבין  מבין  אני 

אנשים, הזאת אותם  פעילו, זה  מטרות, יותאותן  אני . אותן 

להעביר כבר  החליטה  שהמועצה  שהכסף  החלטה , מבין 

התקבלה איזו , למעשה. עקרונית  בגלל  עכשיו  יושבים  אנחנו 

הישות ? סיבה ישותכי  אותה  לא  זו  שם  זו , שרשומה  אבל 

אדרת בשינוי  לא  אפילו  ישות    .אותה 

כאן, למעשה   התכנסנו  מה  לא ? בשביל  שכנגד  הטוענים  גם  כי 

לפה בא  מהם  מישהו    . ראיתי 

רוכל .  :שגיא  . . מאיתנו . שמונע   טכני  פגם  לא  זה,כתוב, זה  את  כתבנו   . 

אומרת . , זאת  . להעברתפ. האפשרות  את  שמונע  טכני   גם 

התמיכות   . כספי 

חמו בן    . תודה  :יהודה 

רוכל הסיבה  :שגיא    .זה 

  

פרץ***  המועצה, שמעון  ל, חבר    ***הישיבות אולם נכנס 

  

או , ולהבא  : לויאהוד יובל זה  את  לעבור  צריכים  עדיין  אנחנו  הבאה  שנה 

אחת פעם  זה  את    ? שגמרנו 

רוכל יהיה   :שגיא  הבאה  תקיןצ "לחלשנה  ניהול  מניח, אישור  והוא  ,אני 

מניעה תהיה  ולא  זה  את    , יגיש 

ארמוני יהיה   :אשל  לא  הבאהצ "לחלאם  בשנה  תקין  ניהול  לא , אישור 

תמיכה   . יקבלו 

חמו בן  משמעית  :יהודה    .חד 

הטענות . הבנתי  : לויאהוד יובל וכל  הטענות  אותם ולגבי  כל  שטענו 

ולמיניהם פנימי , מפרסמים  ויכוח  איזה  פה  שיש  מניח  אני 
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האגודה אנו.בתוך  לענייננו  ואתם אתם ,   בבדיקה  חייבים 

הטענות כל  באישור  יאיר, חייבים  ששאל  מה  זאת . גם 

פטור, אומרת יוצא  שאני  לא    . זה 

חמו בן  רבה  :יהודה  השאלות. תודה  הסתיימו  הצעת , אם  את  לאשר  בעד  מי 

ע שהוצגה  כפי  התמיכות"התמיכות  ועדת  ידו? י  את  . ירים 

רבה בבקש, תודה  הקולות  את    . הספור 

צרפתי עמירם,יהודה, צביקה, אורן, ארנון  :צביקה  , יובל, ממה, יאיר,  

נגד. שמעון, יעקב איתן?מי    . תודה. אין? נמנעים. אמיר,  

  

מסהחלטה ועדת  :452 '  המלצת  לאשר  ביום המחליטים  מישיבתה  תמיכות 

כפר, 19/06/12 הפועל  הכדורגל  לעמותת  תמיכה  , סבא- מתן 

  .ב"המצ
  

צרפתי נעולההיש  :צביקה    .יבה 

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 

  


