פרוטוקול ועדת המשנה
לתמיכות
מס'  2מיום 25/2/2013
השתתפו:

מר תומר גלא
מר שלמה כה
מר עמר ב דוד
מר יור שפר
מר אלכס סולטנובי
מר יורי זמושצ'יק

יו"ר ועדת משנה לתמיכות
מ"מ רה"ע ומ"מ יו"ר הוועדה.
סג רה"ע וחבר הוועדה.
חבר וועדת משנה לתמיכות.
חבר וועדת משנה לתמיכות.
חבר וועדת משנה לתמיכות.

לא השתתפו:

מר אבנר סויסה
גב' סופה ביילי
מר אית קסנטיני

חבר וועדת משנה לתמיכות.
סגנית רה"ע וחברת הוועדה.
חבר וועדת משנה לתמיכות.

נכחו:

עו"ד אית צוריאל
מר פיני בוסקילה
רו"ח אורציו זואר

היוע המשפטי.
גזבר העירייה.
מפקח על התמיכות.

על סדר היו:
פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס'  2מיו .21/1/2013
תומר גלא ערב טוב ופורי שמח אני מודה לחברי הועדה שעשו השתדלות
והגיעו ביו כזה ובשעה כזו.
אני מבקש לפתוח ולבקש ממפקח התמיכות לתת סקירה על ההכנות לדיו והכנת
הבקשות.
רו"ח אורציו" זואר – ערב טוב ,אני טיפלתי בקבלת כ  92בקשות לתמיכה ,חלק
מה הוגשו לדיו ,חלק עדיי לא השלימו מסמכי.
ההערות שלי מופיעות בד #הריכוז שמוגש לוועדה.
מר שלמה כה" – מה בדיוק בדקת בבקשות? הא הסתמכת על מידע חיצוני נוס?#
רו"ח אורציו" זואר – החלק הראשוני מסתמ %על ניתוח הדוחות והמסמכי
שקיבלנו ,הייתה הקפדה על קבלת מסמכי ועמידה על דרישות הנוהל.
בשלב ב' תתבצע ביקורת לאימות הנתוני ג ע"י ביקור בעמותות.
מר שלמה כה" – אני מבקש ומציע שכל בדיקה וביקורת תתועד .ג בדיקות שה
ממקורות אחרי.
יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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רו"ח אורציו" זואר – הנתוני יתועדו ויוגשו לועדה.
מר תומר גלא – ברשותכ אני רוצה לפתוח בדיו בבקשות לפי הסדר ,א יש
הערות נדו בה.
אני מבקש לקד את הבקשות הנוספות שלא ידונו היו בכדי שנוכל לסייע כמה
שיותר מוקד לכל העמותות.
מר פיני בוסקילה – חלק מהעמותות עדיי לא השלימו הגשת המסמכי ,יש מועד
עד  1/3/13וע"כ נדו בשאר מיד אחרי הגשת כל המסמכי.
נעשה מאמ לדו בכל הבקשות בועדה הבאה.
מר תומר גלא – בי"ס לריקוד קלאסי – אני ראיתי את הפעילות בחוגי,
ובתחרויות אני ממלי להגדיל התמיכה ב  10%ל ., 8,800
מר שלמה כה" – כול בעד ,ראיתי אות ואנחנו מסכימי.
מר תומר גלא – הא יש פרויקטי של תגבור לילדי רק בשכונות מצוקה? למה
אי תיגבור בשכונות אחרות?
שמעתי שילדי משכונות אחרות לא יכולי להשתת.#
מר פיני בוסקילה – יש פרויקטי המיועדי לביצוע בשכונות מסויימות בלבד
מגופי חיצוניי הפועלי רק בשכונות.
עו"ד אית" צוריאל – אני רוצה להתייחס לעמותות המסיימות ע עוד #תקציבי,
הא לתת לה תמיכה ,אי %להתייחס לגביה.
מר עמר ב"$דוד – הא אתה מתכוו מבחינה חוקית או עקרונית?
עו"ד אית" צוריאל – אני מתכוו שיש בעיה כאשר עמותה מסיימת בעוד #שהוא
יותר גדול מהתמיכה של העירייה ,אולי נבטל את התמיכה השנה ואחרי שנה א
לא יהיה עוד #נאשר תמיכה.
מר פיני בוסקילה – יש להתייחס לנושא העוד #בדוחות הכספיי בהתא למהות
פעילות העמותה ולבדוק עניינית ,מה היחס של העוד #לעומת הפעילות .להזכיר
לעמותה אסור להיות בעוד #חריג ,ורש העמותות עושה זאת ומונע מת אישור
ניהול תקי .צרי %לבדוק עניינית בכל עמותה כולל בדיקת הדוחות המבוקרי
המוגשי באמצע השנה.
מר יורי ז'מושצ'יק – אני מסכי ע פיני אבל אני מזכיר ל %שהייתה בשנה שעברה
עמותה שסיימה בעוד #ולא אישרנו לה תמיכה.

יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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מר תומר גלא – אהבת קדומי – אני רוצה לציי שהפעילות מבורכת ,אני רוצה
פירוט של מספר משתתפי ,קיבלנו הסבר מנציג התזמורת בשנה קודמת ,היו אני
לא יודע מה זה מספר משתתפי משתנה?
מדובר בתקציב גדול אנחנו צריכי לקבל תשובות ,אני מבקש לקבל פירוט של
הפעילות.
מר יורי ז'מושצ'יק – בגלל שאני מכיר את פעילות התזמורת הקאמרית ,אני מלווה
אות ואני יודע מה זה תזמורת ,התזמורת האנדלוסית היא לא תזמורת עירונית.
מר תומר גלא – והתזמורת הקאמרית היא תזמורת עירונית?
מר יורי ז'מושצ'יק – כ ,הקאמרית היא תזמורת עירונית ,היא מתוקצבת בצורה
טובה .התזמורת האנדלוסית היא לא תזמורת עירונית ,אנחנו נותני מליו ,
והנגני לא מקבלי הרבה.
מר עמר ב"$דוד כמי שהביא את התזמורת האנדלוסית לאשקלו בפעמי
קודמות לאירועי מיוחדי ,אני חושב שיש עלויות גבוהות ,לכל אירוע יש חזרות
רבות .לכ מה שאמר יורי לתזמורת מקומית נותני  600אל , #אזי בתוספת
עלויות ונסיעות זה סביר לתת מיליו .,
מר תומר גלא – מה שאני רוצה לבקש ,לבדוק אפשרות להכשיר בני נוער
במתנסי כ %שהנגני יהיו יותר אשקלוני.
מר יורי ז'מושצ'יק – פעמוני פניתי לפעמוני ע בקשות לטיפול בעולי וה
לא חזרו אלי ,אני לא מבי את הפעילות שלה ,אי %ה עושי זאת? אי %ה
עוזרי למשפחות? אני רוצה לבקר ש ולקבל הסבר.
מר שלמה כה" – אנחנו מפני אליה אנשי שזקוקי להכוונה ועזרה וזה מאוד
חשוב ויעיל.
מר יורי ז'מושצ'יק – אני מבקש לבדוק את הקצאת התמיכות למוסדות דת לפי
חלק היחסי באוכלוסייה.
מר יור שפר – לגבי עמותות ספורט ,ביקשנו שההקצבה המיועדת לקבוצות הנוער
והילדי תיבדק ע"י מפקח התמיכות ומנהל מחלקת הספורט ותמומש בהוצאה
המיועדת רק לילדי ולנוער.
מר תומר גלא – אני מבקש ממפקח התמיכות להגיש דו"ח בהתא ,ולהגיש
תוכנית העברת כספי לשיעורי בהתא לצרכי של הנוער וההוצאות בפועל.

יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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לגבי התקציב לעמותות בתחו פעילות הספורט ,הניקוד המפורט נקבע בהתא
לטבלת הניקוד ,לרמת הקבוצות ומספר.
הנתוני אושרו ע"י מנהל מחלקת הספורט של עיריית אשקלו.
הנתוני וההמלצות מופיעי לפניכ ,א אי הערות נוספות ניגש להצבעה.
אבקש להצביע לאישור המלצות הוועדה המקצועית כולל השינויי וההערות
ועדת המשנה.

הצבעה :כול בעד.
מר תומר גלא – מוגשת לפניכ תוכנית עבודת המפקח והרכבי פעולותיו ,א אי
שאלות אזי אבקש להצביע לאישור עבודת המפקח המוגשת.

הצבעה :כול בעד.
תודה לכולכ.

פיני בוסקילה
גזבר העירייה

יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים

תומר גלא
יו"ר ועדת משנה לתמיכות
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