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14.5.18
כט' אייר תשע"ח
פרוטוקול וועדת תמיכות מתאריך 14.5.18
סימוכין :

 .1פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  22לאפריל 2018
 .2החלטת מליאה מתאריך 01למאי 2018

 .1בהמשך להחלטת המליאה (סימוכין  )2התכנסה ועדת התמיכות בתאריך  14למאי  2018בלשכת
מנכ"ל העירייה ,לדיון נוסף בסעיפים הרלוונטיים לנושא חלוקת תמיכות העירייה לשנה"ע  2018על
פי החלטת ישיבת מועצת עיר מתאריך  1מאי .2018
 .2משתתפים בדיון :
חברים :
 גרי עמל – מנכ"ל העירייה  /יו"ר הוועדה
 רינה יוסף – גזברית העירייה  /חברה
 עו"ד חיים שימן – יועמ"ש העירייה  /חבר
נוספים :
 אנה זורין – מפקחת תמיכות בעירייה
 דנית גלעד – מזכירת הוועדה
להלן סדר הדיון והחלטות :
 .3דיון חוזר בבקשות שהוגשו באיחור:
תנועת הנוער מד"א  :לשתי הגרסאות המצוינות בדו"ח הוועדה (סימוכין  )1נוספה גרסה שלשית
(מצורפת כנספח  )1המתארת את הסיבה לאיחור הגשת הבקשה .לאור ריבוי הגרסאות וההסברים
מדוע לא הוגשה בקשת התמיכה לשנת  2018בזמן ,גרסאות שאינן מכבדות את הארגון עצמו  ,הוועדה
לא מצאה מקום לשנות את החלטתה הקודמת בהקשר האמור.
תנועת הנוער בני עקיבא :לאחר כחודש וחצי ,מהמועד שבו התבקשה התנועה להביא את הנמקתה
להגשת הבקשה באיחור ,קיבלה הועדה את ההתייחסות הנדרשת .הנימוק התבסס על טעות של
השליח (מצורף כנספח  .)2בבדיקה שנעשתה באתר רשות הדואר עולה כי המעטפה נשלחה מירושלים
בתאריך  7.2.18בשעה  ,12:11עוד נמצא כי על פי דיווח הדואר כי המעטפה נמסרה בתאריך 11.2.18
בשעה  9:44בערד.
הוועדה אינה משנה את המלצתה שלא לאשר את התמיכה לאור הזמן הרב שניתן להגשת התמיכה.
 .4תחום חילוץ והצלה :
לאור הבקשה לבחון אפשרות לחלוקה אחרת של סכום התמיכה בתחום זה ,חלוקה בהתאם להיקף
הפעילות ,בדקה הוועדה את היקפי הפעילות ונמצא כי :
 יחידת חילוץ ערד ביקשה תמיכה של  ₪ 50,000להיקף פעילות בסך .₪ 80,000
 יחידת איחוד והצלה ישראל ביקשה תמיכה של  ₪ 25,000על היקף פעילות של . ₪ 200,000
בנוסף הוועדה מבהירה שבתבחינים שאושרו ע"י מליאת מועצת העיר לחלוקת התמיכות בשנת ,2018
אין קריטריונים המאפשרים חלוקת תמיכות יחסית להיקף הפעילות ולפיכך ,לא מצאה לנכון
להמליץ על חלוקה אחרת או לשנות את המלצתה כאמור בסימוכין .1

לאור כל האמור מעלה ,ולאור רצון הנהלת העיר לתמוך בפעילות הנוער בערד ,הוועדה
ממליצה למועצת העיר להחליט לממש את יתרת כספי התמיכה שלא נוצלו בשנת 2018
לטובת פעילות נוער בערד ,בכפוף לחוקי התקציב ולנהלים המחייבים בהקשר האמור.
רשמה :דנית גלעד
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חברי הוועדה:

_____(_______)-
גרי עמל ,יו"ר

____(_______)-
רינה יוסף ,גזברית

____(_________)-
חיים שימן ,יועמ"ש
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