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ע .אלדר ,יו"ר :ערב טוב לכולם .אני מתכבד לפתוח ,אנחנו היום עם שתי ישיבות ,נתחיל
בישיבה הרגילה ונעבור אחר כך לתקציב הפיתוח.
אני מפה רוצה בשם כולם לשלוח תנחומים לחברת המועצה ריטה ,ריטה
איבדה בנסיבות טראגיות את הבן הגדול שלה ואני חושב שאין דבר ,כל
מוות הוא גרוע והוא כואב והוא הכול בעצם ,אבל באמת לאבד ככה בן אני
לא מאחל את זה לאף אחד .ואני אומר את זה ממש לצערנו מפה נשלח
כולנו תנחומים ונחזק אותה במה שאנחנו יכולים.
מ .קונינסקי :בשם ריטה שככה אתמול יצא לי בערב לשוחח איתה ,אז קודם כל היא
רוצה להביע הערכה באמת על התמיכה שכל אחד מכם ,על זה שכל אחד
הגיע ועודד וחיבק ובאמת בשמה תודה רבה.
ע .אלדר ,יו"ר :אנחנו נעבור ברשותכם לסדר היום .היום אין לנו שאילתות ואין לנו
הצעות לסדר .ואנחנו נעבור לתב"רים ,הרשימה מונחת פה לפניכם.
קיבלתם אותה ,אם יש שאלות .אגב אני רק רוצה להוסיף בנושא מערכת
התראה לרעידות אדמה ,אני ביקשתי מהחינוך לעשות את המערכת הזאת
לא רק בבתי הספר שקיבלנו עליהם כסף ,אלא בכל בתי הספר בעיר .אני
רוצה להביא את זה לידיעתכם ,זו לא תוספת תקציב גדולה .אנחנו נעשה
את מערכת ההתראה הזו לכל בעצם בתי הספר בכרמיאל .דודו ,עוד כמה
זמן? יש לך הערכה? אתה מטפל בזה?

ד .הדרי:

לא ,מי שמטפל בזה זה משה לוי .כמה שאני יודע כבר יש חוזה ,או שהוא
חתום או שהוא לקראת חתימה.

ר .גרינברג:

יש חוזה .הוא הביא חוזה ,אני לא יודעת אם חתמנו .אבל חוזה יש.

ע .אלדר ,יו"ר :אני מבקש לזרז את העניין .בסדר? היום מאשרים את התב"ר ,צריך לרוץ
עם התב"ר הזה .זהו.

תב"רים
ע .אלדר ,יו"ר :אוקי .אז יש התנגדות למישהו לקבל את התב"רים בסכום של 2,791
מיליון? כן ,בבקשה.
מ .קונינסקי :אני אמרתי את זה גם בועדת הכספים ואני הייתי מעוניין לחזור על חלק
מהמשפטים .דרך אגב גם חלק מהאנשים בועדת הכספים נטו להסכים עם
חלק מהדברים שאמרתי.
ע .אלדר ,יו"ר :אנחנו לא דנים עוד בתקציב הפיתוח.
מ .קונינסקי :עכשיו דיברת על זה.
ע .אלדר ,יו"ר :לא ,על התב"רים.
מ .קונינסקי :תב"רים? זה אין בעיה.
ע .אלדר ,יו"ר :תב"רים .זה בישיבה הבאה ,משה.
מ .קונינסקי :אין בעיה.
ע .אלדר ,יו"ר :אז אנחנו מאשרים את התב"רים.

החלפה בועדת מכרזים
ע .אלדר ,יו"ר :החלפה בועדת מכרזים ,אנחנו מקפיאים את הסעיף הזה ,לימור ממשיכה
להיות חברה בועדת המכרזים .בינתיים אין תחלופה.

אישור פרוטוקולים
ע .אלדר ,יו"ר :אישורי הפרוטוקולים .אני מבקש את אישור המליאה לפרוטוקול ועדת
הקצאות מ .14.1-אם אין התנגדות ,אנחנו מאשרים את הפרוטוקול.
עכשיו יש איזה עניין ,חילוקי דעות עם היועץ המשפטי שלנו ,כל שנה מאז
שאני זוכר את התפקיד שלי בעירייה אנחנו תמיד בתחילת שנה נתנו
מקדמות לאגודות הספורט ולתנועות הנוער .אין סיבה שנמוטט אותם על
איזושהי פרוצדורה.
ועדת תמיכות בראשותו של מנכ"ל העירייה לא הצליחה להתכנס .קבעו
יום ,זה לא יכול לבוא .קבעו יום אחר ,השני לא יכול לבוא .אני חושב שאם
בגלל זה קבוצות יתמוטטו אני רואה את זה ,בלשון המעטה ,שזה ממש לא
יהיה תקין .למרות שגבע אומר שאי אפשר לאשר מקדמות לפני דיון
בועדת תמיכות ,אני רוצה להביא את זה שמועצת העיר תחליט בעניין.
דובר:

אפשר בכפוף לכך שבתוך שבוע או שבועיים הועדה תתכנס.

ע .אלדר ,יו"ר :יפה ,זה מה שנעשה .כי לא נחכה עוד חודש ,אנחנו נאשר .ועדת תמיכות
שתשב כבר בתחילת שבוע הבא ,מנחם ,ותעברו על זה .אם אתם תעבירו
את זה בשלום ,אז יש לכם גם תמיכה של מליאת העיר ,לא צריך להביא
את זה עוד פעם למליאת העיר .נעשה את זה הפוך פשוט .יש לך בעיה עם
זה?
ר .בז'רנו:

אני הייתי שמח לשמוע את היועץ.

ע .אלדר ,יו"ר :הנה ,אני ייצגתי אותו פה יפה.
מ .קונינסקי :רק אולי לפני זה ,תראו ,גם משרדי הממשלה לא נותנים מקדמות בלי
ועדת תמיכות .זה לא הולך .אין משהו שהוא טנטטיבי אם וכאשר .אני לא
מבין למה עד עכשיו לא התכנסה הועדה ,זה אומר שיש פה מחדל של מי
שעומד בראש הועדה.

מ .טפר:

לא ,לא ,לא ,סליחה .הבקשה למקדמות הוגשה רק עכשיו .זאת הסיבה.

עו"ד גבע:

אז הוגשה בקשה למקדמות ,היה צריך ,סליחה ,מי שזה כל כך דחוף לו
לקבל מקדמה יכול היה להגיש את זה בזמן .כל העמותות יודעות שיש
ועדה מקצועית שדנה בזה ,לאחר מכן זה צריך לעבור לאישור מועצה .נוהל
התמיכות קובע באופן הכי ברור שתנאי מוקדם למתן מקדמה הינה הגשת
בקשה מיוחדת ע"י מבקש המקדמה הנתמכת במסמכים המנמקים את
הצורך במקדמה וכן המלצת הועדה המקצועית.

ר .ינאי:

מדברים איתי,

עו"ד גבע:

סליחה .אי אפשר לדון קודם במועצה ואחרי זה לדון בוועדה המקצועית.
זה מיותר וזה נוגד את הנוהל.

ר .ינאי:

מדברים איתי כבר חודשיים על זה שמחכים למקדמות .אם הם רק עכשיו
הגישו,

דובר:

לא ,הם עוד מחכים לכסף של .2015

ר .גרינברג:

אני רוצה לתקן משהו .בחודש נובמבר-דצמבר הם לא קיבלו בכלל הקצאה
בגלל שהמצב הכספי של העירייה ,מכבי לא קיבלו נובמבר-דצמבר ,זה
הלך .עכשיו הם בהתמוטטות ,גם מכבי ,גם הפועל .ואני מדברת בשם
האגודות ,הם ביקשו ,ואז ענת לא נמצאת ,יום אחד שלמה לא נמצא ,אני
לא מאשימה את המנכ"ל .מדובר על מצב שגם הם לא ידעו ,הם חשבו שזה
אוטומטית מתחדש .הם לא ידעו.

ר .בז'רנו:

כמה שנים הם כבר מקבלים תמיכות?

ר .גרינברג:

יש את האגודות ,יש יו"ר שמתחלף.

ר .בז'רנו:

מי התחלף? במכבי אני מכיר לפחות לפחות,

ר .גרינברג:

במכבי מנכ"ל התחלף.

ר .בז'רנו:

משהו כמו עשרות שנה .אף אחד עוד לא התחלף.

מ .קונינסקי :אני לא מבין ,אם יש ועדת תמיכות ויש לה יו"ר שהוא אחראי עליה ,אז
הוא היה צריך לדאוג שתתכנס הועדה הזאת ולהימנע מכל,
ר .בז'רנו:

ומי שלא מגיע יש לו בעיה.

מ .טפר:

תשמעו ,אפשר להפוך את הסיפור הזה למאוד מאוד פורמאלי ,אנחנו
מכירים את זה .אם לאגודות מגיעים כספים עוד משנה שעברה ,יקבלו את
זה ,ענת תשחרר להם מחר את הכספים.
האגודות האלה יש להם תקציב שיאושר .הדיון בתקציבים האלה טרם
נערך דיון .לכן,

ר .בז'רנו:

אתה אומר בואו תנו להם צ'ק פתוח,

מ .טפר:

מקדמה ,זה לא חריגה מתקציב.

מ .קונינסקי :אבל ועדת התמיכות מאשרת את התקציב של השנה.
מ .טפר:

והדבר הזה יותר חשוב מהנוהל לפי דעתי .צריך לדעת לפעמים לעשות את
ההבחנה.

מ .קונינסקי :בסדר ,צריך להיות גם סדר נכון.
מ .טפר:

אז אם זה מקדמה על חשבון תקציב שיאושר ,מה הבעיה?

ר .ינאי:

אני מסכים עם העניין הזה ,אבל צריך להבין שבינתיים האגודות האלה,
זה לא שהתקציב שלהם אני לא יודע מה,

מ .טפר:

אני בעד לתת להם.

ר .ינאי:

אני יודע ,אבל זה לתת להם עוד לפני כן ,את נובמבר ואת דצמבר .אסור
שתהיה מציאות כזאת שיש חודש שהם לא מקבלים.

מ .טפר:

אבל זה דיון אחר.

ר .בז'רנו:

מפטרים מאמנים ,המאמנים לא מקבלים משכורות ,זה מה שקרה.
מאמנים שה 2,000-שקל האלה זה החיים שלהם ,והם לא מקבלים
משכורת כי הם לא קיבלו כספים .ואז המאמנים האלה שהם מודל לחיקוי
עבור הילדים מתחלפים שלוש פעמים בשנה .אני לא ממציא דברים עכשיו.

ר .ינאי:

תנו להם את החובות ,הכול יהיה בסדר .תנו את החובות.

ע .אלדר ,יו"ר :מה התעוררתם? רבותי ,סליחה.
ש .כהן:

אבל משלמים מקדמות ואין לי ממה לשלם.

ר .בז'רנו:

שולה ,יש נהלים .קודם עושים את הועדה ואחר כך מאשרים אותה .את
לא יכולה לאשר משהו שעוד לא עשית.

ש .כהן:

שלא יהיה לנו אגודות ולא יהיה,

ר .בז'רנו:

שיהיה הכול ,אבל תעבדו כמו שצריך ,זה אצלכם בידיים .אתה אלה
ששולטים בזה כרגע.

ע .אלדר ,יו"ר :בז'רנו ,שמענו אותך .זהו ,תודה .יש לי שאלה אליך .אם אתם תשבו
ותקבלו החלטה חיובית ,נוכל לעשות משאל טלפוני לתת מקדמות? אני
פשוט חבל לי על האגודות .אם לא ,אני מכנס זה ,בשבוע הבא נתכנס עוד
פעם אם ככה.
עו"ד גבע:

זה נושא שקשור לקבלת החלטה לא בהצבעה בישיבה אלא במשאל
טלפוני .אני לא יכול לתת לך תשובה מהמותן ,אבל החלטות כאלה ניתן
רק במקרה ,לא יודע ,מקרה חרום אפשר בלי לכנס ישיבת מועצה לקבל
החלטות.

ע .אלדר ,יו"ר :ואחר כך נאשר את זה בישיבה הרגילה את הטלפוני.
עו"ד גבע:

אני מציע ,תראו ,מכיוון שהנושא של התמיכות הוא נושא שנבדק לעיתים
ע"י גורמים שונים במסגרת הליכים לחיוב אישי ,לא כדאי לעבור על הנוהל
למרות שהוא פורמליסטי ולמרות שלא מדובר פה באיזה שהם דיונים
שעתידים להתקיים בוועדה המקצועית.
אבל נורא קל ע"י הגופים המבקרים לבדוק כשהם בודקים תמיכה הם
מבקשים פרוטוקולים ,זה נורא פשוט .לכן אני מציע לא לעשות את ההליך
הזה בצורה,

ע .אלדר ,יו"ר :טוב .אני מבקש שאתם תשבו בתחילת השבוע ,יום ראשון נתכנס פה בשש
רק על הסעיף הזה ,נאשר כמו שצריך ונסגור ענין .מוסכם על כולם?

ש .כהן:

מי יתכנס?

פ .סירוקה:

אפשר לעשות הצעה הרבה יותר פשוטה ,כמו שמנחם אמר מקודם .לתת
להם את היתרות של .2015

ר .בז'רנו:

אבל ענת אומרת שאי אפשר.

מ .קונינסקי :רגע ,המצב יותר גרוע אם כך .חבר'ה ,אם אי אפשר להשתמש בתקציב של
 2015אז גוועלד ,זו בעיה קשה מאוד .אתם ממוטטים את העמותות.
ע .לנקסטר:

רוב העמותות קיבלו.

ש .כהן:

רק דצמבר.

ר .גרינברג:

לא נכון .נובמבר-דצמבר ,אליצור ,מכבי לא קיבלו .הפועל קיבל רק
דצמבר.

ע .אלדר ,יו"ר :טוב .אנחנו קבענו ביום ראשון בשש בערב ,אנחנו מתכנסים .מי שנמצא,
ר .גרינברג:

אבל אנחנו אינם פה.

ע .אלדר ,יו"ר :אז נתכנס ביום שני .אנחנו נבדוק שיהיו פה חברי המועצה .אוקי .סיכמנו
את העניין הזה .הלאה.
יש פה פרוטוקול של ועדת הקצאות .מישהו רוצה לומר עליו משהו? מי
בעד אישור פרוטוקול ועדת הקצאות ,ירים את ידו .מי נגד? פה אחד.

אישור ליציאה של מיכאל טינקר למשלחת לחו"ל
ע .אלדר ,יו"ר :אנחנו מבקשים אישור של המליאה ליציאה של מיכאל טינקר למשלחת
לחו"ל לעידוד עליה .למליאה אני אומר שיש תקציב ממשרד הקליטה
שנתי .יש מישהו שמתנגד?
ר .בז'רנו:

רק שאלה קטנה .כשאנחנו מדברים על התקציב של התמיכות ,על איזה
סכום אנחנו מדברים?

ר .גרינברג:

מכבי עבור חודש זה בערך  22אלף שקל.

ע .לנקסטר:

מיליון לכל הספורט.

ר .בז'רנו:

אנחנו חייבים למכבי  20אלף שקל על נובמבר-דצמבר כביכול?

דובר:

.40

הארכת כהונת אבינועם צפיר לכהונה נוספת בתאגיד המים
ע .אלדר ,יו"ר :רבותי ,ברשותכם אני מבקש לאשר ,דירקטור מטעם הציבור בעין כרמים,
מ .קונינסקי :אבל דילגת ,לא שמעתי התייחסותנו.
ע .אלדר ,יו"ר :דילגתי ,אני אחזור לזה .של אבינועם צפיר לכהונה נוספת ,הוא סיים את
השלוש שנים כדירקטור מטעם הציבור בתאגיד המים .אם אין התנגדות
אנחנו מאשרים.
מ .קונינסקי :אבל אנחנו סיכמנו באחת הישיבות הקודמות אחד שמפרקים את תאגיד
המים .אבל דבר שני זה שעל כל מועמד שיבוא דף ולא השם .אני לא מכיר
אותו.
ר .טישלר:

אני לא מכיר אותו בכלל .אתה מכיר אותו?

מ .קונינסקי :אני לא מכיר אותו.
ר .טישלר:

אתה מכיר אותו? אתם מכירים אותו?

ע .אלדר ,יו"ר :אין בעיה .רבותי ,אני מעלה את זה להצבעה ,תצביעו נגד .מי בעד אישור
את אבינועם לקדנציה נוספת כדירקטור מטעם הציבור בתאגיד המים
ירים את ידו .מי נגד?
ר .טישלר:

אני נמנע ,אני לא יודע מי זה .אני לא יודע איך לאשר אותו.

ע .אלדר ,יו"ר :ברשותכם ,לפני שאנחנו עוברים לישיבה הבאה ,אני ברשותכם רוצה לומר
לרינה ,היא מחר הולכת להתאשפז לניתוח לא פשוט ,בשם כולם אני אומר
לך שהכול יעבור בשלום.
ר .גרינברג:

תודה רבה.

ע .אלדר ,יו"ר :תחזרי לשולחן הזה בשלום ונחזיק לך אצבעות .אני סגרתי את ישיבת
מליאת העיר.

.

סוף הישיבה

