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.1

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לספורט לשנת .2020

מר ישראל גל:

ערב טוב לכולם .אני פותח ברשותכם את ישיבת 15/19

שלא מן המניין .על סדר היום אישור תמיכות על פי התבחינים שכבר הצבענו
עליהם בעבר.
היום אין שונות ואין דברי ראש העיר .בישיבות האלה זה רק תקציב ורק מה שעל
סדר היום .אז פרוטוקול ועדת תמיכות מוצג לפניכם עם הסכומים ,עם הכל,
בהתאם לתבחינים .מישהו רוצה להגיד משהו? כן ,ירון.

מר יעקובי ירון:

אנחנו שנה אחרי שנה מאשרים את התמיכות ,גם

לספורט מקצועני ,ואני חושב שאנחנו צריכים לתת דגש יותר לספורט העממי שפה
בעיר יש הרבה מאוד.
אני מקווה ששנה הבא ה גם ,ראיתי מאמאנט ביקשו ,וחבל שהם לא עומדים
בדרישות .שאם ניקח לתשומת לבנו ,היום אני אתמוך מן הסתם בשביל לא לפגוע
באגודות .אבל כדאי לשים לזה לב .אוקיי.

גב' הרציקוביץ יעל:

יש לי שאלות .את מי אני שואלת ,את הגזברית? עמ' .8

מר גל ישראל:

עמ'  7לגבי מה?

גב' הרציקוביץ יעל:

לגבי התמיכות.

מר גל ישראל:

יש רק  2עמודים .לישיבה הראשונה .את מסתכלת על

התבחינים.

גב' הרציקוביץ יעל:

על התמיכות.
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מר גל ישראל:

לא ,התמיכות ,אנחנו היום מאשרים את  17/12/19יצא

לך ,זה הסכומים .התבחינים אושרו כבר בחודש יוני.

גב' הרציקוביץ יעל:

מר גל ישראל:

אז למה קיבלנו אותם?

היום

מאשרים

אנחנו

את

הסכומים.

שלקחו

את

התבחינים ועשו את הניקוד ,מחלקים את הסכומים והיום אנחנו מאשרים את
הסכומים .זה המספרים שיש לכם ב 2-העמודים.

גב' הרציקוביץ יעל:

לא ,סתם שאלה יש לי ,שאלה למשל על הכדורגל.

מ קבלים נקודות לפי כל מיני קריטריונים .יש פעילות ,נקודה מאוד מעניינת,
פעילות בקרב אוכלוסייה חלשה .עכשיו הכדורגל קיבל ,יש לו  ,20%הוא פעיל
בקריטריונים אוכלוסיות חלשות ,ואז הוא מקבל את הניקוד הזה וזה נהדר.
השאלה למה אחרים לא פעילים.

מר גל ישראל:

תראי ,השאלו ת האלה של התבחינים כבר ...בחודש יוני.

הצבענו אל זה .אז לוקחים את כל הפרמטרים ועושים את הבדיקה.

גב' הרציקוביץ יעל:

לא ,איך עושים את הניקוד אני יודעת .אני רוצה לשאול-

מר גל ישראל:

אני אומר ,זה לא לדיון הזה .הדיון הזה ,או שמאשרים

את הסכומים או שלא מאשרים את הסכומים.

גב' הרציקוביץ יעל:

שווה לשאול את ללה .אני יודעת איך הניקוד

הולך .אני רק שואלת שאלה מעניינת ,למה שאר האגודות לא פעילות באוכלוסיות
חלשות.
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גב' הרציקוביץ יעל:

מטבע הדברים זה יותר פשוט .גם אפשר להבין את זה,

אבל אנחנו לא נכנסים לזה כרגע.

מר עשהאל עמית:

ישראל ,מתמטית משהו לא מסתדר לי בסעיף  .7תסתכל.

כמעט כל הסעיפים ירדו על  ₪ 1,00-2,000נניח.

מר גל ישראל:

כן.

מר עשהאל עמית:

אבל התקציב בפועל עלה.

מר גל ישראל:

אה ,של ה ?...כי זה הנושא של הארנונה של הבריכה.

גב' הרציקוביץ יעל:

הבריכה עלתה .השחיינים קיבלו.

מר יעקובי ירון:

בשחייה יש עלייה.

מר גל ישראל:

השחייה ,השחייה העלינו את הארנונה שהיא לוקח עבור

המקום שלה והיא משלמת אותו לבריכה .עבור המקום זה עובר ל ...זה הכל .זה מה
שאישרנו.

גב' בומגרטן אלונה:

יעל ,מה הבעיה? לא הבנתי.

גב' הרציקוביץ יעל:

לא בעיה .אמרתי שהכדורגל מקבלים ניקוד על פעילות...

שזה מעולה .למה השאר לא פעילים ולא מקבלים את הניקוד הזה .זו השאלה.

מר גל ישראל:

אוקיי ,תשבו על התבחינים כשנעשה את הדיון בחודש
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יוני.

מר יעקובי ירון:

החלטה:

תעשי תזכורת ליוני כשיש את הדיון על התבחינים.

הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות לספורט לשנת
.2020

בעד ()10

ישראל גל ,רון מלכה ,עמי כחלון ,ירון יעקבי ,כוכבה קניסטר ,אלונה
בומגרטן ,עמית עשהאל ,נפתלי כהן ,משה דאלי ,יעל הרציקוביץ.

לא נכח בהצבעה( )1גיל מיכלס

.2

אישור הלוואה פנימית מתוך יתרת היטלי השבחה ע"ס  6מיליון  ₪ל-
 15שנה בריבית של  1%להקטנת גירעון נצבר בתקציב הרגיל שנוצר
לפני שנים רבות.

מר גל ישראל:

חברים ,אישור הלוואה פנימית מתוך יתרת היטלי

השבחה ע"ס  6מיליון  ₪ל 15-שנה בריבית של  1%להקטנת הגירעון הנצבר .לא
בהכרח אנחנו ניקח את כל ההלוואה .המטרה שלנו להקטין את הגירעון הנצבר על
מנת לקבל רשות איתנה ,שלא נהיה תלויים.

גב' קניסטר כוכבה:

לא הזמינו אותנו...

מר גל ישראל:

בסדר ,אני יודע.

גב' בומגרטן אלונה:

זה לא בסדר ,זה לא בסדר.

מר גל ישראל:

אבל עכשיו את רוצה לעשות את זה ,בישיבה?
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מר מיכלס גיל:

זה לא בסדר .גם חברי הקואליציה אתה לא מזמין?

גב' בומגרטן אלונה:

כן .ועוד אישה.

מר גל ישראל:

המטרה של ההלוואה הזאת היא להקטין .לא בטוח

שנצטרך את כולה ,אולי רק את חלקה ,להקטין את הגירעון הנצבר ,על מנת ללכת
להגיש בקשה לרשות איתנה .אנחנו במצב שאנחנו כבר יכולים להגיש רשות איתנה.
זה יהיה כבוד לעיר קרית אונו ו ...מצבה הכלכלי להיות רשות איתנה שפחות
תלויה ופחות נסמכת על שולחנות משרד הפנים בהרבה מאוד תחומים ,בהרבה
מאוד עניניים .מה שיאפשר לנו חופש פעולה.
בלאו הכי מדינת ישראל כבר לא נותנת לנו שום דבר ולא מתקצבת אותנו .אז נקבל
את הרשות האיתנה ,זה יהיה הישג בלתי רגיל .ולשם כך אנחנו לוקחים את
ההלוואה .את ההלוואה אנחנו לוקחים למעשה לא מהבנק ,למי שלא מבין ,אלא
מעצמנו.

מר נפתלי כהן:

קרנות הרשות.

מר גל ישראל:

טוב ,מי בעד?

מר מיכלס גיל:

רגע ,אני לא מבין בשביל מה אתה צריך רשות איתנה.

תוכל לעשות מה שאתה רוצה בלי פיקוח בכלל? תסביר לנו למה זה טוב.

מר עמי כחלון:

הוא יסביר לך בישיבה אחרת.

מר מיכלס גיל:

למה בישיבה אחרת?

מר גל ישראל:

רשות איתנה היא רשות שהיא מתנהלת באופן עצמאי,
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כמו שאמרתי ,באופן ללא תלות .ואני חושב שזה ראוי וגאווה לעיר קרית אונו
שתהיה רשות איתנה תקציבית .זה מאפיין את החוזק ,זה מאפיין גם את היכולת
התפעולית שלנו ,את הגמישות ואת הכל .כן .מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הלוואה פנימית מתוך יתרת היטלי השבחה
ע"ס  6מיליון  ₪ל 15-שנה בריבית של  1%להקטנת גירעון נצבר
בתקציב הרגיל שנוצר לפני שנים רבות.

בעד ()11

ישראל גל ,רון מלכה ,עמי כחלון ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן ,ירון
יעקבי ,אלונה בומגרטן ,עמית עשהאל ,משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל
הרציקוביץ.

סיום הישיבה!

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
חיים סופר
מנכ"ל העירייה
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.2020

בעד ()10

ישראל גל ,רון מלכה ,עמי כחלון ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן ,ירון
יעקבי ,אלונה בומגרטן ,עמית עשהאל ,משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל
הרציקוביץ.

לא נכח בהצבעה ( )1גיל מיכלס

.2

אישור הלוואה פנימית מתוך יתרת היטלי השבחה ע"ס  6מיליון  ₪ל-
 15שנה בריבית של  1%להקטנת גירעון נצבר בתקציב הרגיל שנוצר
לפני שנים רבות.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר הלוואה פנימית מתוך יתרת היטלי השבחה
ע"ס  6מיליון  ₪ל 15-שנה בריבית של  1%להקטנת גירעון נצבר
בתקציב הרגיל שנוצר לפני שנים רבות.

בעד ()11

ישרא ל גל ,רון מלכה ,עמי כחלון ,כוכבה קניסטר ,נפתלי כהן ,ירון
יעקבי ,אלונה בומגרטן ,עמית עשהאל ,משה דאלי ,גיל מיכלס ,יעל
הרציקוביץ.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
חיים סופר
מנכ"ל העירייה
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