פרוטוקול ועדת המשנה
לתמיכות
מס'  6מיום 17/10/2012
השתתפו:

מר תומר גלא
מר שלמה כה
מר אבנר סויסה

יו"ר הוועדה.
מ"מ רה"ע וחבר הוועדה.
חבר הוועדה.

לא השתתפו:

גב' סופה ביילי
מר עמר ב דוד
מר אית קסנטיני
מר יורי ז'מושצ'יק
מר אלכס סולטנובי

סגנית רה"ע וחברת הוועדה.
סג רה"ע וחבר הוועדה.
חבר הועדה.
חבר הועדה.
חבר הועדה.

נכחו:

מר אברה ב דוד
עו"ד אית צוריאל
מר פיני בוסקילה
רו"ח אריאל גמליאל
רו"ח אורציו זואר

מנכ"ל העירייה.
היוע המשפטי לעירייה.
גזבר העירייה.
מבקר העירייה.
מפקח תמיכות.

על סדר היו :
פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס'  8מיו .20/9/2012
מר תומר גלא – ערב טוב ,אתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המשנה מס'  6בדיו
בפרוטוקול של הועדה המקצועית מס'  8ולדו על פי הסעיפי.
סעי  – 1עדכו התבחיני לתמיכות לשנת  2013כפי שמצויי בפרוטוקול מפורטי
השינויי בתבחיני עפ"י הסעיפי ובציו העמוד בו מוצע השינוי.
הגדלת האפשרות לתמיכה בנושא בריאות וציוד רפואי מ 50,000
עדכו! .1
ועד  ( 60,000בעקבות השתתפות העירייה במימו תרומת רוטרי
למימו מכשיר רפואי .עדכו חד פעמי.
תיקו בתבחי שמצויי בצורה מדוייקת מ  10כולל .10
עדכו! .2
ישיבת הסדר תיקו התבחי כיו שעל פי חוו"ד של היוע
עדכו! .3
המשפטי לא נית לתת לעמותה תמיכה על  2סוגי פעילויות כמו
שקיבלה עד שנת .2011
מחיקת הסעי) המגביל התמיכה לקבוצת בוגרי אחת בלבד,
עדכו! .4
הבכירה ביותר .אני מבר* על התיקו .התיקו מאפשר להגדיל את
הפעילות לקבוצות נוספות ולזכות בתמיכה במיוחד לאור הנסיו
שלא צלח לתת תמיכה גדולה לקבוצה אחת בלבד.
הפחתה של תקציב לקבוצות בליגת המשנה בכדורסל ובכדורגל.
עדכו! .5
אישור תמיכה למוסדות מוכש"רי – אבקש מהמנכ"ל להסביר.
עדכו! .6
יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים

1
רח' הגבורה  ,7מרכז נפתי אשקלון ,ת.ד ,9001 .מיקוד  ,78190טל 08-6792340/1 .פקס08-6792550 .

מר אברה ב! דוד – עפ"י חוק נהרי הרשות צריכה לתקצב את בתי הספר
המוכש"רי ב  75%מהתקציב של תלמיד במוסדות הרשמיי .והחוק נת אפשרות
לתת תוספת תמיכה עד .25%
עיריית אשקלו נתנה התמיכה במסגרת התקציב ובעקבות ההבהרות שקיבלנו
מעו"ד בנושא חוק נהרי יש צור* לתקצב זאת באמצעות תמיכה וע"כ אנו מצרפי
התבחיני לנוהל התמיכות.
להזכירכ בעבר התיקצוב בוצע באמצעות נוהל תמיכות.
עו"ד אית! צוריאל – אני מבקש להדגיש שאני מתנגד עקרונית למת תמיכה עבור
בתי ספר וגני המוכש"רי מעבר למחוייב עפ"י החוק והתנגדותי נובעת מכ*
שלטעמי המוסדות המוכש"רי פוגעי בחינו* המוכר והרשמי הקיי עפ"י חוק ה
בגורע תלמידי מהמוסדות הרשמיי וה מכיוו שיש לה תנאי הרבה יותר
טובי מבחינת מספר התלמידי בכיתה.
מר תומר גלא – אני לא מסכי אית* ,מדובר בילדי ישראל המוסדות מוכרי ואי
אפשר להתייחס לתנאי רק עפ"י מספר התלמידי בכיתה .סה"כ התנאי,
במיוחד התנאי הפיסיי ,לא מהווי יתרו לעומת המוסדות הממלכתיי
הרגילי.
א אי! הערות אבקש להצביע לאישור המלצת הוועדה המקצועית בסעי . 1
כול בעד.
סעי  – 2החלטות וועדות קודמות.
אבקש לקבל הסבר.
מר פיני בוסקילה –
 .1לאקי" אושרה תמיכה עבור תשלו אגרות והיטלי ,ממועד הגשת
הבקשה עד התשלו עבר זמ רב ונוצר הפרש שאותו מבקשי לאשר.
 .2מרכז רוחני נר ישראל עפ"י החומר והפירוט שנדרש ע"י הוועדה והוגש,
הכולל רשימת מקבלי מילגות ,הוחלט לאשר תמיכה בס* .( 10,000
מר תומר גלא – אבקש להצביע לאישור המלצות הוועדה המקצועית בסעי .2
כול בעד.
מר תומר גלא – תודה לכול על ההשתתפות.

פיני בוסקילה
גזבר העירייה
יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים

תומר גלא
יו"ר וועדת משנה לתמיכות
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יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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