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 ד "בס

 (11)   /7061  'מס  המניין מן  שלא  העירייה  מועצת  מישיבת  פרוטוקול 
 10.77  בשעה,  /2.571./5 ,ו"תשעבאייר ' יח  , רביעיהתקיימה ביום  

 עכו 52רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, לשכת ראש העירב
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר    -     מר שמעון לנקרי 

 מ וסגן ראש העיר "מ   -            מר זאב נוימן 
 סגן ראש העיר   -   מאל'אדהם גד "עו
 חבר מועצת העיר    -   ר בוריס מקגון  "ד

 חבר מועצת העיר   -  מר אילן פרומן       
 חברת מועצת העיר  -    ' אג'פולה חדג' גב

 חבר מועצת העיר   -   מר רפאל לוזון      
 חבר  מועצת העיר   -  מר הישאם שאמי 

 ברת מועצת העירח   -   ולאא עלי        ' גב
 חבר מועצת העיר   - ד איתמר סונינו "עו
 חברת מועצת העיר -צפריר 6ד מעיין גולדנבלום"עו

 

 :ה"נעדרו  ה
 סגנית וחברת מועצת העיר   -      אביבה גלעד  ' גב
 חברת מועצת העיר   - שרי גולדשטיין  ' גב

 חבר מועצת העיר   -     מר עופר כהן        
 חבר מועצת העיר   -     אלפלסמר נתנאל 

 חבר מועצת העיר   -   מר חאתם פארס    
 חבר מועצת העיר   -         מר פריד חזבון 

 

  :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 

 הלשכה המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 

 ח"מנהל הנה6 ח "רו -מר מנחם נויפלד 
 מנהלת אגף קשרי קהילה   -ליזו לוי ' גב
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 ראש מינהל התפעול -מר יניב אשור 
 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 מ"הכלכלית לעכו בע ל החברה"מנכ - שלוש-מר אלברט בן

 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 לשכת ראש העיר עכו -מר נועם שגב 

 מחלקת מידע ותקשוב6 טכנאי מחשוב  - יהאד בדראן'גמר 
 

 :ה"ה" הפועל  עכו"עמותת אורחים נכחו 
 אלי אביטן6   אודי עייש6    פרבוזניקחיים 6    אריק ראובך6    דודי רוזנפלד

 

 :סדר היום
 .'ב כנספח א"רצ, /52.2.571אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 
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 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .שלא מן המנייןפותח ישיבה מועצה 

 .על כך שמצאתם את הזמן להגיע למועצה, אני מודה לכם
מתן ערבות הלוואה  ואישרנ 11.2.5610מיום ( 11) 60610' במועצת העיר שמן המניין מס

 ."הפועל עכו"עמותת ל
 

 .יחד עם חברי ועדת התמיכות, כנרת הדר בדקה מול משרד הפניםד "עו
 

 :המלצת  הוועדה 
 מועצת העיר לאשר קריטריון נוסף לתמיכות לקבוצות ספורטלהמליץ בפני 

 ולצרפו לרשימת הקריטריונים לחלוקת תמיכות ספורט שאושרו 5610לשנת 
 י"בכפוף לקריטריונים שפורטו ע, לצורך מתן תמיכה 5610מועצה לשנת י ה"ע

 .הוועדה
 

 :מהות התמיכה
 .חודשים 06ח שתוחזר בפריסה של "מלש 5.2מתן ערבות להלוואה עד לסך של 

 
 דודי רוזנפלד

 .הגעתי לעמותה לעזור, לבקשת ראש העיר
 .אני משקיע המון בכדורגל

 !אנחנו עושים הכול בהתנדבות 
 .עכו –למען העיר  להכו

 
 מנחם נויפלד
 .י ראש העיר"עבתקציר  והוצגכפי ש" הפועל עכו"של  םיהכספינים ת כל הנתואני מאשר א

– ח של העמותה "רו -בישיבת העבודה שהתקיימה היום עם אריק ראובך
 .של העמותה ובניהן גם תקציב השכר( צפי)נבחנו כל סעיפי התקציב 

ככל  והביצוע ,ח"מלש 2.5 עמד עלתקציב ה, 561065612ת בעונ השכרר בחינת תקציב לאח
לא קיימות  לכאורהכך שבסעיף הספציפי הזה ,ח "מלש 2 הנראה יעמוד על סדר גודל של

 .חריגות
 עדיין ומדובר על צפי לסוף העונה שהכין  אינם מבוקריםיש לציין שהנתונים 

 .ח אריק ראובך"רו
 

 ראובן ויצמן
 .י נתוני העמותה"זרימית עפהכנו תכנית תקציבית ת

 .ועדת התמיכות מבקשת להוריד את כל הסיכונים
 .מינוי מנהל כספים מטעם העירייה –אני המלצתי 

 .היה מתריע על חובות שעולים במהלך העונה, אם היה להם מנהל כספים
 

 ד איתמר סונינו"עו
 ?כמה גרעון יש לקבוצה 
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 מנחם נויפלד
 ח"מש 5.2 חסר כשל העמותה שבתזרים מזומנים  נראהולפי הערכות זהירות נכון לעכשיו 

 .העתידיות מנת לפרוע את כל ההתחייבויות-על, ואולי מעט פחות
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 למעט סעיף ערבות אישית מכיוון שאחרת, אני מבקש לאשר את כל הקריטריונים

 .אף אחד לא יסכים להיות בהנהלת הקבוצה
 

 ד איתמר סונינו"עו
 .כולנו בעדך ובעד הקבוצה

 ?ה מבטיח לנו שלא יהיו עוד הוצאות מ
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 !באחריות העמותה בלבדמהיום כל הוצאה שתביא לגרעון תהיה 

 .בדומה לכל העמותות בארץ
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .'ב כנספח א"רצ, /52.2.571מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

 להמליץ בפני מועצת העיר לאשר קריטריון נוסף לתמיכות לקבוצות ספורט
 רט שאושרוולצרפו לרשימת הקריטריונים לחלוקת תמיכות ספו /571לשנת 

 .לצורך מתן תמיכה /571י המועצה לשנת "ע
 

 :מהות התמיכה
 .ח שתוחזר בפריסה של עד שלוש שנים"מלש 5.2מתן ערבות להלוואה עד לסך של 

 י ועדת התמיכות למעט דרישת החתימה על ערבות"כפי שהומלצו ע: קריטריוניםה
 (.קריטריון רביעי)אישית 

 
 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 
 
 
 
 
 

   ___    __________   ______             _______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                    יהיהעירל "סמנכ -קובי שמעוני     
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