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.1

דיו! בפרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס' 3
מר תומר גלא – אני מתכבד לפתוח את הישיבה של הועדה.
לפני שניכנס לדיו בהמלצות והערות הועדה המקצועית לבקשות העמותות
אבקש לקבל הסבר להחלטות  1ו  2בפרוטוקול ולקבל הסבר רקע לאופ
הבדיקה של הבקשות.
מר פיני בוסקילה – בקשות התמיכה התקבלו ע"י מפקח התמיכות שבדק את
מסמכי הבקשות ,עמידה בדרישות כולל מת הנחיות למילוי נכו של
הטפסי.
לאחר מכ בדק את הנתוני וריכז אות בד #מרכז כולל ציו הערות שיש
להתייחס אליה כמידע רלוונטי לקבלת ההחלטה.
בבדיקת הועדה המקצועית נמצא כי מספר רב של עמותות אינ מקפידות על
התייחסות לסעי 1 #ב ) (7הנוגע לביצוע בפועל ביחס לתכנו ,כתוצאה מכ'
נאלצה הועדה להפחית את גובה התמיכה בהתא להוראת הסעי.#
לאור מצב זה הועדה החליטה לאשר לכל עמותה להגיש הצעת תקציב ותכנו
לשנת  ,2013כ' שהביצוע יהיה תוא לתכנו והפגיעה בעמותות לא תימש'.

יופי ואיכות
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מר אבנר סויסה – הא נושא הצגת הצעת התקציב הוא נתו כל כ'
משמעותי ,מדוע לא לוותר עליו?
עו"ד אית! צוריאל – הנתו חשוב ,לא יתכ שעמותה תגיש תוכניות לועדה
ללא קשר ליכולת ולביצוע בפועל ,יש משמעות להתייחסות העמותה לדרישות
העירייה ולכ הסעי #חשוב.
מר יורי ז'מושצ'יק – מבחינתי אבנר צודק אבל יש נוהל וחייבי להקפיד
עליו ,א רוצי לשנות צרי' לשנות את הנוהל לשנת .2014
מר תומר גלא –אבקש שנעבור עמותה עמותה וא יהיו הערות כל אחד יוכל
להתייחס.
מרכז תרבות עולי רוסיה – מס' סד'  – 7מדוע הורדה כל כ' בתמיכה
ביחס לשנה קודמת.
עו"ד אית! צוריאל – ההורדה היא כתוצאה מהביצוע בפועל שהוא נמו' מאוד
ביחס למתוכנ בהתא להוראת סעי) 1 #ב( .7
דבר נוס ,#אני רוצה לתק ולהסב את תשומת לב הועדה – עפ"י הנתוני
המוצגי ,כל הפעילות ממומנת ע"י העירייה ,וזה בניגוד להוראת הנוהל .אני
מבקש שנתייחס לכ' ,בנתוני הקיימי אי הועדה רשאית לאשר תמיכה.
אני ממלי לבדוק את הבקשה ואת הנתוני ולהביא הממצאי לדיו חוזר.
מר תומר גלא
המשפטי.

– בש כל החברי ,מקבלי את הערת והמלצת היוע

עמותת הורים מקיף א' – מס' סד'  – 8מדובר בעמותה שעוסקת
בפעילות חשובה של תמיכה בילדי בדר' של :סבסוד מזו ,כרטיסיות עבור
נסיעות תלמידי ,ציוד לימודי וכדומה.
העמותה מבצעת זאת ע"י שיתו #פעולה ע גורמי בית הספר המוסמכי לכ',
ובכ' מאפשרי לתלמידי לקבל את הסיוע.
מר אית! קסנטיני – אני מכיר את העמותה ,זו פעילות של הורי שעושי
פעילות סיוע ולא רק בקפיטריה ,ג בטיולי וברכישת ספרי וציוד ואני
ממלי לסייע יותר.
מר יורי ז'מושצ'יק – אני מתנגד ,לא יכול להיות שנית סיוע לבית ספר אחד
ולאחר לא ,בגלל שאי לו עמותה זה צרי' להיות שוויוני ולא יתכ שכל בית
ספר יקי עמותה שנצטר' לתמו' בה.
מר אית! קסנטיני – לא אכפת לי ,הלואי שלכל בית ספר תהיה עמותה פעילה
ומסייעת.
מר שלמה כה! – אני מבי שכל התלמידי נהני מהסבסוד.

יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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מר תומר גלא – אני ממלי שמפקח התמיכות ייבח בשנית את אופ
הפעילות ויגישה לדיו חוזר לועדה המקצועית.

מר שלמה כה! עוזב את הישיבה.
מר יורי ז'מושצי'ק – אני רוצה להדגיש שהגור שצרי' ויכול לקבוע במי
לתמו' זה רק הגור המקצועי ביותר והוא אג #הרווחה.
מר אית! קסנטיני – לגבי עוד #בהכנסות ,מדוע אי התייחסות שווה וכשיש
עוד #לא מאשרי תמיכה ,אני זוכר בועדות קודמות היו עמותות שהיה לה
עוד #ולא אושרה לה תמיכה ועכשיו יש וכ מאשרי למשל אורורה.
מר פיני בוסקילה – הדרישה מהעמותות היא שלא יהיו בגרעו זו דרישה
מהותית של רש העמותות ועל כ תאורטית כל עמותה בעוד ,#יש לבחו את
היק #העוד ,#א העוד #הוא ברמה סבירה זה בסדר ,להזכירכ הדוחות
הכספיי מתייחסי למועד שיו אחריו הנתוני יכולי להשתנות ,א' א
העוד #הוא בהיק #מהותי וגדול ביחס להיק #הפעילות יש לבחו את מת
התמיכה.
לא יתכ לתת תמיכה לעמותה שיש לה עוד #יותר גדול מחצי שנת פעילות או
מתקציב של שנת פעילות שלמה.
מר אית! קסנטיני – אקים – מס' סד'  – 13זו עמותה חשובה ע פעילות
מבורכת ,יש לשאו #להגדיל את התמיכה בעמותה.
מר תומר גלא
להגדלה.

– ממלי לאשר את התמיכה שאושרה ולבדוק אפשרות

נר דוד אבי – מס' סד'  – 29העמותה נמצאת בקשיי ,היא עושה פעילות
מבורכת וחשובה לתושבי העיר ,וצרי' לאשר לה תמיכה.
מר פיני בוסקילה – אכ לעמותה יש בעיות ,אישרתי לתת לה מקדמה
בהתא לנוהל ,מפקח התמיכות פנה בבקשה לקבלת הסבר לנתוני ,לצערי
צרי' לרדו #אחרי האנשי ,רציתי מאוד לסיי זאת קוד אבל זה לא צלח,
אני מקווה שבזמ הקרוב ישלימו את החסר.
מר יורי ז'מושצי'ק – אני מבקש ממפקח התמיכות שיבדוק את העמותה של
יוצאי קזחסטן ,הא יש כאלה באשקלו ,אני רוצה לדעת.
מר פיני בוסקילה – אני יודע שיש קבוצה כזו ,משרד הקליטה ג מסייע
בפעילות שלה.
מר תומר גלא – אוהלי משה – מס' סד'  – 40למה לא אושרה תמיכה?
יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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עו"ד אית! צוריאל – לעמותה ,כמצוי ע"י המפקח על התמיכות ,נתוני
בעייתיי בדוחות שדורשי ברור נוס #ומעמיק יותר.
מר תומר גלא – אני מבקש שמפקח התמיכות יסיי את הבדיקה ויקבל את
ההבהרות ולהביא הבקשה לדיו בהקד.
דגל מחנה ראובן – מס' סד'  – 41מדוע ההורדה הגדולה לעמותה
פעילה שכל שנה זכתה לתמיכה ,אני מבי שההורדה נובעת מהסעי#
המתייחס לביצוע מול התכנו ,אני מבקש מהוועדה המקצועית לבדוק כל
אפשרות לפחות להגדיל התמיכה למה שקיבלה העמותה בשנה קודמת.
עו"ד אית! צוריאל – אי אפשרות כזאת.
מר תומר גלא – אני בכל זאת מבקש לבדוק ,יש הרבה עמותות שנפגעו כולל
עמותות שקיבלו תמיכה נמוכה מאוד וג ה נפגעו.
נח"ל – נפשנו חיכתה לה' – מס' סד'  – 44לא ברור לי למה ג ה
לא קיבלו תמיכה ,אני מבקש לדעת מה חסר לבקשה שלה ושמפקח
התמיכות ישלי את הביקור וקבלת הנתוני מיידית ולהביא הבקשה
לאישור בועדה הקרובה.
עו"ד אית! צוריאל – התמיכה ניתנת לבית כנסת להשלמה ,זאת אומרת לשלב
האחרו של ביצוע הבניה ,אי כוונה לתת תמיכה לבניה של שלד ולחכות שני
להמש' הבניה ,הכוונה לבדוק ולהשתכנע שיש מקורות להשלמת המבנה
ולהתחלת שימוש בו.
מר תומר גלא – אני חוזר ומבקש להשלי את הבדיקה והנתוני בימי
הקרובי ולהגיש הבקשה לדיו.
מר אבנר סויסה – ארגון פעילים לב לאחים – מס' סד'  – 53העמותה
פעילה מאוד בקרב נוער ויש לבדוק אפשרות לסייע לה יותר לאחר אישור
התמיכה המומלצת.
מר תומר גלא –עמותה לטיפוח מצויינות מס' סד'  – 59אני רוצה
לבר' את הועדה המקצועית על הגדלת התמיכה לאור הגדלת הפעילות,
ההגדלה נובעת מהגדלה במספר הקבוצות וכ מהגדלת ער' הנקודה ,לעמותה
יש פעילות רבה והישגי נאי בקבוצות הנוער שלה.
מר יורי ז'מושצי'ק – אני רוצה לבר' את הועדה המקצועית ואת מפקח
התמיכות על העבודה המקצועית והקפדנית שעשו.

יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים
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מר תומר גלא  אבקש להצביע לאישור המלצות הוועדה המקצועית מס' 3
כולל הערות ועדת המשנה.

הצבעה :כול בעד.
.2

דיו! בפרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מס' .4
מר סויסה אבנר – עמותת משכן חיה אני מבר' על התיקו המיידי של
הועדה המקצועית ,אני שמח שנושא התמיכה בדר' של מענק לש השלמת
בניית בתי כנסת מיוש מזה שנה שנייה ומקווה שהעירייה תמשי' לתמו'
בכ' .זהו אחד מהפרוייקטי הרבי שהעביר חבר המועצה תומר גלא ועל
כ' אני מבר'.
מר תומר גלא
אבקש להצביע לאישור המלצת הוועדה המקצועית מס' .4

הצבעה :כול בעד.
תודה לכולכ.

פיני בוסקילה
גזבר העירייה
יופי ואיכות

עיריית אשקלון
מינהל כספים

תומר גלא
יו"ר ועדת משנה לתמיכות
5
רח' הגבורה  ,7מרכז נפתי אשקלון ,ת.ד ,9001 .מיקוד  ,78190טל 08-6792340/1 .פקס08-6792550 .

