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 1 מצ"ל – 3/2/2020מיום  1/2020. אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר 1

 2 ישיבה שניה מן המניין.  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 3ראשון רבותי על סדר היום אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר סעיף  מר ע. לוין:

 4, צירפנו את הפרוטוקול. אם אפשר אתם רוצים 3/2מיום  1/2020

 5 להתייחס או שאפשר להצביע עליו?

 6 לא שמענו. ד י. ברדא:"עו

 7 אישור פרוטוקול. ר:"מר א. פומרנץ, יו

 8 .3/2-מה אישור פרוטוקול ועדת כספים שאיימן הוביל אותה מר ע. לוין:

 9 מאשרים  ד כ. ברדא:"עו

 10 אפשר לאשר אותה? מר ע. לוין:

 11 מאשרים ד י. ברדא:"עו

 12 יש מישהו שמתנגד? ר:"מר א. פומרנץ, יו

 13 כולם בעד. מר ע. לוין:

 14 הצבעה: בעד פה אחד.

 15 איזה אידיליה. ר:"מר א. פומרנץ, יו

 16 

 17  . אישור משיכות יתר מבנקים בהתאם לאישור הממונה על המחוז מבנקים:2

 18 דקסיה, פועלים, לאומי, מזרחי, מרנתיל, דיסקונט.     

 19, אישור משיכות יתר מבנקים בהתאם לאישור הממונה על 2סעיף  מר ע. לוין:

 20המחוז מבנקים: דקסיה, פועלים, לאומי, מזרחי, מרכנתיל דיסקונט, 

 21הנושא הוצג בפעם הקודמת, הוא מאוד חשוב, אם לא יהיה אישור 

 22 משיכות

 23אבו ג'ון, חשוב, בוא תסביר לנו עוד פעם, אני רוצה להבין פעם אחת  שנאתי:ד א. "עו

 24מה המשיכות יתר שאתה מבקש, כמה, מה הסכום שאתה מבקש, 

 25כרגע, תגיד מה מאושר, באיזה מסגרת תקציבית, מסגרת אשראי 

 26אתה עובד כרגע, ואיזה מסגרת אתה דורש. אתה בעצם מבקש 

 27 בנקים.  להעלות את מסגרת האשראי בחשבונות
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 1 -אני מבקש לאשר את מה ש פ. אנדראוס:

 2 זה שהממונה אישר הבנו. ד א. שנאתי:"עו

 3 מיליון 2, בבנק הפועלים 3.300מה שהממונה אישר בבנק דקסיה  פ. אנדראוס:

 4 כמה מאושר כרגע בבנק דקסיה? ד א. שנאתי:"עו

 5 2.8בבנק דקסיה  פ. אנדראוס:

 6 .3.3-עלות את זה למאושר כרגע, אתה מבקש לה ד א. שנאתי:"עו

 7 כן פ. אנדראוס:

 8אם אפשר ברשותך תקריא לנו בכל בנק כמה מאושר וכמה אתה רוצה  ד א. שנאתי:"עו

 9 לעלות.

 10 וזה באישור  ד כ. ברדא:"עו

 11 הממונה עו"ד א. טואף:

 12 הממונה, נכון? ד כ. ברדא:"עו

 13 כן מר ע. לוין:

 14 הממונה על מה, מה זה הממונה? מר ש. ביטון:

 15 ממונה על המחוז. ד כ. ברדא:"עו

 16, בנק הפועלים ללא 3.300, אנחנו מבקשים 2.800בבנק דקסיה מאושר  פ. אנדראוס:

 17אלף שקל, בנק  900מיליון שקל, בנק לאומי ללא שינוי  2שינוי, 

 18, 650מיליון, בבנק מרכנתיל ללא שינוי  1מיליון, מאושר  1.5המזרחי 

 19 4.100ובבנק דקסיה, הלוואה קצרת מועד 

 20 4,400,000 אתי:ד א. שנ"עו

 21 אותו דבר כמו הזה. מר ע. לוין:

 22 .4.100 פ. אנדראוס:

 23 ? 4.100 ד א. שנאתי:"עו

 24 אין שינוי. מר ע. לוין:

 25 אין שינוי. פ. אנדראוס:

 26 אז ההפרש הוא מיליון שקלים סך הכל בכל הסכומים? מר ש. בן נעים:

 27 מהתקציב.  7.5%מיליון שהם  12.450 פ. אנדראוס:
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 1   11.800 לעומת מר ע. לוין:

 2 11.800לעומת  פ. אנדראוס:

 3 אושר? 2019-אושר? מסגרת כמה ב 2019-כמה ב מר מ. בן דוד:

 4 .11.800 מר ע. לוין:

 5 .11.800 פ. אנדראוס:

 6 כמה אושר? 2018-אתה יכול להגיד לי ב מר מ. בן דוד:

 7 זה סדרי הגודל, זה סדרי הגודל. פ. אנדראוס:

 8 מתוך המאושר  ד א. שנאתי:"עו

 9 הכל מומש? דוד: מר מ. בן

 10 מה מנוצל? ד א. שנאתי:"עו

 11משיכת יתר, שוב אני חוזר על ההסבר שנתתי בוועדת הכספים,  פ. אנדראוס:

 12משיכת היתר המאושרת לרשות המקומית או כל אחד שיש לו עסק 

 13הוא צריך להתיישר בתזרים שלו על פערים של עד שהוא מקבל את 

 14שחלק מהכספים של ההכנסות שלו, זה בדיוק כאילו המציאות 

 15התקציב הרגיל לא מגיעים מראש מהרשות המקומית, חלק מהם 

 16מגיעים בסוף שנה, חלק, אני אתן לכם דוגמה, קידום נוער יש לו ... 

 17 310-הפעילות הזאת שמטפלת בנוער שוליים משרד החינוך משתתף ב

 18כמה חסר ... אנחנו כבר בפברואר עוד לא קיבלנו השתתפות ₪, אלף 

 19הרשות באמת יש לה רזרבות שתוכל לממן גם את זה ₪,  אלף 300של 

 20וגם את זה וגם את זה, אז חלק בא לממן בתקציב הרגיל, וחלק בא 

 21לממן את מה שהמשרדים חייבים לנו בנושא התב"רים כי אנחנו 

 22יודעים שהממשלה לא משחררת כסף, אנחנו יודעים והצגנו שיש 

 23המשיכות יתר בעיות וחסמים בחלק ממשרדי הממשלה לקבל כסף. 

 24 באות לגשר על הפערים האלה, לכן אנחנו מבקשים לאשר

 25 כלומר המשיכות יתר מר ש. בן נעים:

 26 זה דבר שהוא מקובל. פ. אנדראוס:

 27 מנוצלות עד תומן. מר ש. בן נעים:
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 1 עולה ריבית, ברור שכמו כל דבר, עולה ריבית. פ. אנדראוס:

 2מיליון שקל הלוואה לזמן  4.5שאלה לי, בתוך הפירוט שלך היה שם  מר מ. בן דוד:

 3כפי שהודעת בישיבת  31/12/19קצר, זה לא היה אמור להיות סגור עד 

 4המליאה ההיא כשביקשתם את ההלוואה? למה אתה מושך אותה 

 5 הלאה?

 6 זה לא אותה הלוואה.  מר א. אוהד:

 7 מיליון  4אני אישרתי  פ. אנדראוס:

 8 קצר, רשום. הלוואה לזמן₪ מיליון  4.5רשום שם  מר מ. בן דוד:

 9 אני לא יודע למה אתה מתייחס. פ. אנדראוס:

 10 תביא את הפירוט, אני אראה לך. מר מ. בן דוד:

 11 על מה אתה מדבר, על ישיבת ועדת כספים? פ. אנדראוס:

 12מיליון  4.5, בתוך זה פירטת, בתוך זה יש שם 12.4-אתה מדבר על ה מר מ. בן דוד:

 13 שקל

 14 נו אז מה? פ. אנדראוס:

 15 הלוואה לזמן קצר  :מר מ. בן דוד

 16 אז אני מבקש, אני מבקש על זה אישור. פ. אנדראוס:

 17 אז אתה רוצה להמשיך את ההלוואה. מר מ. בן דוד:

 18אם אתה חושב שלרגע עיריית מעלות יכולה לגשת לבנק ולכסות את  פ. אנדראוס:

 19 משיכות היתר שלך אז אני אומר לך שזה לא יקרה. 

 20 זה מה שאתה אמרת. מר מ. בן דוד:

 21אם זה יקרה זה על חשבון אי תשלום משכורת ושיתוק הפעילות של   פ. אנדראוס:

 22 הרשות המקומית.

 23 שאתה הצהרת כשלקחת את ההלוואה...פואד, זה מה  מר מ. בן דוד:

 24זאת הלוואה אחרת, הוא שואל האם זאת הלוואה שלקחת וקיבלת   ד א. שנאתי:"עו

 25 אישור.

 26 לא, מה שלקחנו זה הלוואה פ. אנדראוס:

 27היום זה הלוואה אחרת, לא אותו  4.1-זה מה שאתה מזכיר, ה ד א. שנאתי:"עו



                                                               מועצת עיריית מעלות תרשיחא
כ"ב בשבט תש"ף                                                                                                 בפברואר  17

2020 
  2 

 
 

6 

 1 הלוואה.

 2 זה הלוואה פ. אנדראוס:

 3 ?4.1-ומה המטרה של ה ד א. שנאתי:"עו

 4זו צורה אחרת של משיכת יתר, יש משיכת יתר ערב ביצוע אם אתה  פ. אנדראוס:

 5 מנצל ויש, אתה יכול לקחת הלוואת זמן קצר ואתה מחזיר אותה

 6באיזשהו שלב כשאתה יכול להחזיר אותה. אנחנו הצגנו שזאת 

 7 הלוואת זמן קצר, כי זאת הלוואת זמן קצר. 

 8 סך הכל ההבדל מיליון. ד כ. ברדא:"עו

 9 .500, 500מיליון, אני אמרתי לך,  מר ש. בן נעים:

 10 . 500ועוד  500 ד כ. ברדא:"עו

 11 טוב, חבר'ה  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 12 דקה, דקהתן  ד א. שנאתי:"עו

 13 בשביל לא לפגוע בעובדים  מר ש. בן נעים:

 14 בוא נאשר את זה. ד א. שנאתי:"עו

 15אנחנו מבינים שהתזרים של העירייה מאוד קשה, אנחנו עושים את זה  מר ש. בן נעים:

 16לפנים משורת הדין ואני מבקש מגזבר העירייה לקחת אחריות ולנסות 

 17חסנו. תנסו שאת לטפל גם בגירעון שיצרנו כי לזה בכלל לא התיי

 18מיליון, לא יודע בסופו של דבר כמה  13, או 8או  10-הגירעון של ה

 19יגמר, לעשות תכנית שכל שנה חייבים לטפל בגירעון הזה. אנחנו היום 

 20באים לקראתכם, באים לקראת העובדים שלא יהיה מצב כזה שלא 

 21מיליון שקלים, אבל בבקשה,  12 -יקבלו משכורות, אנחנו נאשר את ה

 22 איך?

 23למה מיועדות ₪ מיליון  4.1-פואד, אני רוצה להבין משהו, עוד פעם, ה ד א. שנאתי:"עו

 24 ההלוואה שלקחת, לצורכי מה?

 25לא, ארקדי, בסך הכל אני רוצה להסביר משהו, אנחנו בכיוון חיובי,  ד א. שנאתי:"עו

 26 אנחנו ממליצים לחברים לאשר את זה.

 27חברים, תבואו, תשבו, מי מונע לשבת עם  אני אתך, אני מבין, אבל ר:"מר א. פומרנץ, יו
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 1 הגזבר.

 2 ארקדי, אנחנו דנים עכשיו. מר ש. ביטון:

 3 מה יגיד לי, הכל פרפקט. ד א. שנאתי:"עו

 4 לא, אנחנו רוצים זמן שלכם... ר:"מר א. פומרנץ, יו

 5 לא, לא, באמת, תשובה.  ד א. שנאתי:"עו

 6 למה אתה עושה את זה מר ש. בן נעים:

 7... זה, הכל תחת הלוואת זמן קצר, זאת אומרת זה  4.1ה בין ההפרד פ. אנדראוס:

 8 לא הלוואה לזמן ארוך, זה הלוואה ... 

 9 ... 12-ל 11, בין 12 -חבר'ה, בין אפס ל ד כ. ברדא:"עו

 10 ... במשיכות יתר.  פ. אנדראוס:

 11 שלא יתפסו אותנו עכשיו שיגידו אנחנו...  ד כ. ברדא:"עו

 12 ת ההתייחסות לגבי הדבר הזה.זה לא משנה כאילו א פ. אנדראוס:

 13 אני מאשר. ד כ. ברדא:"עו

 14 חברים, נצביע. ד י. ברדא:"עו

 15 מי בעד? מי נגד?  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 16 על מה בעד? )מדברים ביחד, לא ברור( מר מ. בן דוד:

 17 תקריא את הסכום שיהיה.  מר ש. בן נעים:

 18 הממונה.מסגרות מאושרות על ידי  12.450הסכום הוא  מר ע. לוין:

 19שזה בסך הכל גם מאושר על ידי הממונה, בסך הכל זה תוספת של חצי  ד כ. ברדא:"עו

 20 ועוד חצי של מיליון.

 21 אלף שקל.  600פחות,  מר ע. לוין:

 22 יש מישהו נגד?  י. כלפון: 'גב

 23 לא ד י. ברדא:"עו

 24 שמעון? י. כלפון: 'גב

 25 אני נמנע מר ש. ביטון:

 26 אני נמנע גם.  דובר:

 27 שניים נמנעים.  מר ע. לוין:
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 1 שניים נמנעים, יש נגד?  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 2 רק האופוזיציה צריכה להצביע?  מה אתכם? מר ש. ביטון:

 3 אנחנו הצבענו, מחכים לכם. )מדברים ביחד, לא ברור(   ר:"מר א. פומרנץ, יו

 4 

 5 מצ"ל –. אישור תב"רים 3

 6 , אישור תב"רים. 3רבותי, סעיף  מר ע. לוין:

 7 צירפנו את זה. כלפון:גב' י. 

 8 גם דיברנו עליו, צורף.  מר ע. לוין:

 9 זה אושר בוועדת כספים, נכון?  ד א. שנאתי:"עו

 10 לא, לא, זה תב"רים נוספים.  י. כלפון: 'גב

 11 איזה תב"רים נוספים יש?  ד א. שנאתי:"עו

 12  -זה אושר בסעיף ה פ. אנדראוס:

 13 ם. זה תב"רים שבוועדת כספים אישרתם ג עו"ד א. טואף:

 14 אישרנו את הפרוטוקול של הזה  מר ש. ביטון:

 15 , התב"רים האלה הם תב"רים שהיו בוועדת כספים האחרונה?פואד ד א. שנאתי:"עו

 16 נוספים  :גב' י. כלפון

 17  -תתנו להם את ה ר:"מר א. פומרנץ, יו

 18 נוספים... פ. אנדראוס:

 19 תציין את הנוספים בבקשה. )מדברים ביחד, לא ברור(  ד א. שנאתי:"עו

 20 זה התב"רים שאישרתם בוועדת כספים.  י. כלפון: 'גב

 21 תקריא בבקשה את התב"רים הנוספים.  פואד,  ד א. שנאתי:"עו

 22יהודית, בפעם הבאה תתני לכולם בדף, תרשמי. תשלחי לכולם בדף  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 23 ו, שיהיה לכולם בדף. ככה שלא יגידו ראינו, לא ראינ

 24. מועדון פיס זה פרויקטים שבעצם אושרו על ידי גורמי המימון פ. אנדראוס:

 25  507,864-בתרשיחא, אנחנו מבקשים לעדכן את התב"ר הזה ל

 26 במקום? מר נ. טנוס:

 27לרכישת ציוד.  78,932התקבלה החלטה ממפעל הפיס לתוספת של  פ. אנדראוס:
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 1בשם מפעל הפיס, שיפוצים  161,732שיפוצים בבי"ס יסודי תרשיחא 

 2 236,018, שיפוצים בבית ספר נתיב מאיר 290,148בבי"ס הראשונים 

 3 על מה זה? ד י. ברדא:"עו

 4 שיפוצים פ. אנדראוס:

 5 שיפוצים בבי"ס. דובר:

 6 שיפוצים במבנה. מר ע. לוין:

 7 ביצענו שיפוצים בבתי הספר היסודיים. פ. אנדראוס:

 8 למוד תורה לשיפוצים גם?מתי אתם מגיעים לת סויסה: מר ש.

 9 זה משהו שתבצעו או שזה משהו שכבר התחיל להיות  ד י. ברדא:"עו

 10 עכשיו קיבלנו הרשאה מר ע. לוין:

 11 עכשיו נבצע. מר נ. חמד:

 12 173,183שיפוצים בבי"ס שדה צופים  פ. אנדראוס:

 13 שדה צופים מי שלא יודע זה בי"ס דתי. ר:"מר א. פומרנץ, יו

 14 . 394,834שיפוצים בבי"ס סביונים  פ. אנדראוס:

 15עמית, מה עם האולם בבית ספר תלמוד תורה, מתי אנחנו מגיעים שם  מר ש. סויסה:

 16 לשיפוץ?

 17 הבינוי?  ח פ. אנדראוס:"רו

 18 באולם? מר ע. לוין:

 19 כן, ארקדי היה שם לפני שנה, אמר לרשום, לרשום, לרשום מר ש. סויסה:

 20 גם אחרי זה הייתי שם. מר ע. לוין:

 21 נו? ש. סויסה: מר

 22 אין לי תאריך להגיד לך. מר ע. לוין:

 23 אין לך תשובה. מר ש. סויסה:

 24 תשמע, אנחנו, שלמה ר:"מר א. פומרנץ, יו

 25 למה אתה צוחק ארקדי? למה אתה צוחק? מר ש. סויסה:

 26 אני צוחק כי אני אגיד לך, כי אנחנו פועלים   ר:"מר א. פומרנץ, יו

 27 ואמרת, רשמת ואמרת לרשום ולא עשית כלום. אתה היית שם בסיור  מר ש. סויסה:
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 1 נכון, כי זה תקציבים תב"רים, אתה יודע מה זה תב"ר? ר:"מר א. פומרנץ, יו

 2אני יודע מה זה תב"ר, אבל כשאני רואה שמאשרים לזה ולזה ולזה,  מר ש. סויסה:

 3 למה לנו לא?

 4מעט הולכים לבנות תבוא איתי למשרדים איפה שרלוונטיים ... עוד  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 5בי"ס קרוב לבי"ס הזה, למה אתה לא אומר על זה? למה תוכנית 

 6 שהייתה...

 7 חברים, יש מישהו נגד התב"רים? ד א. שנאתי:"עו

 8 ... לא נחשב. ר:"מר א. פומרנץ, יו

 9 אמרתי שלא נחשב? מר ש. סויסה:

 10 עמית, אנחנו רוצים ללכת הביתה, כולם מאשרים תב"רים. ד א. שנאתי:"עו

 11 מי בעד? ע. לוין:מר 

 12 כולם ד א. שנאתי:"עו

 13 יש מישהו נגד או נמנע? ר:"מר א. פומרנץ, יו

 14ארקדי, אומרים לך כולם בעד, אתה רוצה בכוח מישהו נגד? )מדברים  ד א. שנאתי:"עו

 15 ביחד, לא ברור( 

 16 , עוד אחד יש. 2רגע, למה  ד י. ברדא:"עו

 17 , מתן ייפוי כוח 4סעיף  מר ע. לוין:

 18 חבר'ה, חבר'ה, נשאר כמה דברים  מר נ. טנוס:

 19רגע, סליחה, עכשיו אנחנו עם היפוי כוח, אולי נשאיר לסוף כי אני  ד י. ברדא:"עו

 20 צריך לצאת בגלל ... 

 21 מה לא נעשה בשביל חברים שלנו באופוזיציה.  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 22 

 23 במקום עמית דהן.. מינוי ג'רי בן חמו לנציג העירייה ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי 5

 24 מינוי ג'רי בן חמו לנציג העירייה ברשות ניקוז ונחלים  מר ע. לוין:

 25 בסדר, מאושר, מאושר  מר ש. ביטון:

 26 גליל מערבי במקום עמית דהן.  מר ע. לוין:

 27 ג'רי בן חמו ברשות ניקוז. ד א. שנאתי:"עו
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 1דהן בתור הוא מבין בזה יותר טוב, אנחנו רוצים שיחליף את עמית  מר ע. לוין:

 2 נציג העירייה ברשות ניקוז נחלים.

 3 זה מקובל על עמית?  ד י. ברדא:"עו

 4 כן, כן י. כלפון: 'גב

 5 זה משהו יותר מקצועי בנושא.  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 6 לא היה בוגנים שמה? מר ש. בן נעים:

 7 היה בוגנים. י. כלפון: 'גב

 8 בוגנים לא היה שם?  מר ש. בן נעים:

 9 

 10 עדת הצעותעדכון חברים בוו. 6

 11מתן הצעות מחיר, אתם רשמתם את יוגב, יוגב ביום שלישי בבוקר  מר ע. לוין:

 12 עובד והוא לא יכול להיות, רוצים להחליף אותו עם יורי.

 13ברשותכם, יש לנו כמה עדכונים לגבי הוועדות, רצינו להגיש את זה,  ד י. ברדא:"עו

 14רוצים להגיד בצורה מסודרת, לעשות עוד כמה עדכונים, אתם רוצים 

 15 עכשיו שנציג בפניכם במסגרת שונות? 

 16 אנחנו רוצים להחליף אותו כדי שתהיה נציגות קואליציה הולמת...  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 17 , אבל אין בעיה ד י. ברדא:"עו

 18 אני לא אתווכח אתך עכשיו ר:"מר א. פומרנץ, יו

 19 ארקדי, אתה מציג את זה במסגרת שונות? אם כן  ד י. ברדא:"עו

 20שמת לב למה אתה אומר? אני מציג את זה במסגרת שונות, לא אתה,  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 21אני מציג את זה במסגרת שונות, לא אתה. אז אנחנו מבקשים להחליף 

 22חבר אופוזיציה יוגב ליורי. )מדברים ביחד, לא ברור( מי בעד? מי בעד? 

 23 תודה רבה, אין נגד. 

 24 עכשיו סעיף אחרון לגבי כוכב.  מר ע. לוין:

 25 

 26 י כוח לעמותת כוכב הצפון.. מתן ייפו4

 27 כוכב, אני מבין שאתם הולכים? לא מעניין אתכם כוכב?  ר:"מר א. פומרנץ, יו
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 1 הוא חייב לצאת, יש לו נגיעה.  מר ש. ביטון:

 2 כוכי, תציגי את הנושא בבקשה. ר:"מר א. פומרנץ, יו

 3 הנושא של עמותת כוכב, זו עמותה כ. חזן: 'גב

 4 ותך בבקשה.כוכי, לא שומעים א מר ע. לוין:

 5 תן בבקשה לכוכי מיקרופון.   ר:"מר א. פומרנץ, יו

 6 יורי, אתה לא רוצה לצאת? : אלכס קורנייב

 7 הוא כוכב בעצמו. מה הוא קשור לכוכב? ר:"מר א. פומרנץ, יו

 8עמותת כוכב היא עמותה שנותנת שירותים, אני אגיד את זה, רק אם  כ. חזן: 'גב

 9ישאלו שאלות, אני אומרת שזה עמותה שמסייעת במתן שירותים 

 10לאנשים עם צרכים מיוחדים. אנו כמחלקת רווחה קונים ממנה 

 11שירותים, מקבלים ממנה שירותים על פי סטנדרטים שהפיקוח קובע. 

 12העמותה קיבלה יפוי כוח מהעירייה ופשוט מאוד היא מיזגה עכשיו 

 13צפון ועל מנת שהכספים  את עמותת כוכב מעלות עם עמותת כוכב

 14יועברו לעמותת כוכב הצפון צריך לאשר את זה במליאה, זה הליך 

 15שנעשה בדר"כ שלוש שנים, הגשנו את החומר, היועמ"ש ביקשה 

 16 להביא את זה 

 17 זה כסף שמועבר בין עמותה לעמותה? דובר:

 18 לא, לא, לא, זה לא כ. חזן: 'גב

 19פעם כי העמותה התמזגה, היו שתי  כבר אישרתם את זה, זה מגיע עוד עו"ד א. טואף:

 20עמותות ואחת התמזגה עם השניה, לכן פורמאלית צריך לאשר את זה 

 21 שוב כי ההחלטה היום היא לעמותת 

 22 כוכב הצפון. כ. חזן: 'גב

 23 זו העמותה הממוזגת.  עו"ד א. טואף:

 24 ?50:50מה המיזוג,  מר ש. בן נעים:

 25 איזה מיזוג זה? טואף: עו"ד א.

 26יזוג שאושר על ידי רשם העמותות, הם מיזגו כיוון שיש להם שני זה מ כ. חזן: 'גב

 27חשבונות, זה יצר סיבוך מאוד גדול, הם מיזגו את שתי העמותות 



                                                               מועצת עיריית מעלות תרשיחא
כ"ב בשבט תש"ף                                                                                                 בפברואר  17

2020 
  2 

 
 

13 

 1לעמותה אחת. עמותת כוכב הצפון זו עמותה שביחד עם עמותת כוכב 

 2מעלות מפתחים שירותים עבור אנשים עם צרכים מיוחדים, הם עשו 

 3 עמותה אחת משתי עמותות. 

 4 איך העירייה התקשרה איתה? :דובר

 5יש איזשהו נוהל שהם עוברים מכרז במשרד העבודה והרווחה על כל  כ. חזן: 'גב

 6שירות שהם נותנים ועל מנת שיקבלו את הכספים ממשרד הרווחה 

 7 הם צריכים הליך בעירייה שמאשר להם.

 8 ההתקשרות לא הייתה נגזרת מכרז, נכון? ר:"מר א. פומרנץ, יו

 9 לא, לא, ממש לא. כ. חזן: 'גב

 10בגלל זה זה הובא לאישור פה, זו התקשרות, יש שתי אפשרויות  עו"ד א. טואף:

 11 להתקשרות 

 12או שהכסף יעבור לעירייה ונעביר להם כל שקל, או שזה יעבור ישירות  כ. חזן: 'גב

 13 אליהם.

 14מבחינה משפטית יש שתי אפשרויות מה שמשרד הרווחה אומר, או  טואף: עו"ד א.

 15עירייה יוצאת למכרז כשיש כמה ספקים שיכולים לתת את שה

 16השירות כמו קהילה תומכת נכים שיצאנו למכרז כי אי אפשר היה ויש 

 17שירותים שאין אפשרות פיזית לקבל אותם אלא באמצעות עמותות 

 18 מקומיות ועמותת מרכז כוכב כוכי הציגה את זה בזמנו.

 19 ת את השירותים האלה?ואין עמותה אחרת מלבד עמותת כוכב שנותנ :דובר

 20 לא, לא, אין, אין מר נ. חמד:

 21 אני בעד, יאללה. :דובר

 22 כולם בעד? י. כלפון: 'גב

 23 מי בעד רבותי? מר ע. לוין:

 24 מי בעד? מי נגד? אין, תודה רבה.  ר:"מר א. פומרנץ, יו

 25 ישיבה נעולה


