פרוטוקול ועדת תמיכות לעניין ערעורים על החלטת המועצה בעניין תמיכות לשנת  4102מיום 01.3.02
נוכחים ,חברי הועדה :יו"ר :דן תנחומא ,דני עייק ,עו"ד יעל נורקין .מוזמנת :רו"ח מירי שריג
מטרת הישיבה  :דיון בפניות של מספר עמותות בדבר החלטת וועדת התמיכות והמליאה בעניין
בקשותיהן לתמיכות.
 .1עמותת גלבוע אוהבת חיות:
 .1.1טענת העמותה בפנייתה החוזרת :לעמותה לא ניתנה תמיכה .מדובר בעבודת רווחה גרידא:
טיפוח החוסים בכפר תקווה ,העברת פרויקטים חינוכיים לילדים בסיכון בפנימיות (לא צויין
מהיכן הילדים) ,חוגי אילוף כלבים לנערים ונערות המגיעים להתנדב בעמותה.
 .1.1המלצת הוועדה :לא השתנתה עמדת הוועדה – מומלץ לא להעניק תמיכה.
 .1.1נימוקי הוועדה  :בבקשה לתמיכה הצהירה העמותה כי הם מבקשת תמיכה לשם רכישת מזון,
מימון שיפוץ והרחבת הכלבייה ,עיקורים ,טיפולים וטרינריים ,העברת ימי אימוץ ,וכן – חוגי
אילוף לילדים ונוער והעלאת היחס הנכון לבע"ח .על אף השיתוף של ילדים ונוער בסיכון ובעלי
צרכים מיוחדים ,בעבודת העמותה ,עיקר פעילות העמותה ומהותה  -הצלת כלבים – פעילות
מבורכת ויקרה ,אך אינה מזכה בתמיכות על פי תבחיני המועצה .בנוסף ,אף מההבהרה הנוספת,
לא ברור אם הנוער והילדים בסיכון הם תושבי המועצה או לא.
 .1עמותת הקרקס:
 .1.1טענת העמותה בפנייתה החוזרת :לעמותה ניתנה תמיכה בשיעור  .₪ 11,111מספר הילדים
הנהנים מפעילות העמותה ושהינם תושבי המועצה –  111ילדים ( 01%מהמשתתפים בפעילות
העמותה).
 .1.1המלצת הועדה :להעלות את שיעור התמיכה מ ₪ 11,111 -ל.₪ 11,111 -
 .1.1נימוקי הועדה :המספר המדוייק של הילדים תושבי העמק הנהנים מפעילות העמותה לא היה
ברור בעת הגשת הבקשה .כמו כן ,נוכח סכום התמיכה שהוענק לעמותת הספורט במנשיית זבדה
 ,אל מול מספר הילידים תושבי העמק המשתתפים בה ,הוחלט להעלות את שיעור התמיכה.
 .1עמותת סופיה:
 .1.1טענת העמותה בפנייתה החוזרת :לעמותה לא ניתנה תמיכה .העמותה טענה כי בפעילותה
משתתפים רבים מתושבי העמק.
 .1.1המלצת הועדה :לא השתנתה עמדת הוועדה – מומלץ לא להעניק תמיכה.
 .1.1נימוקי הועדה :העמותה ביקשה תמיכה עבור פרויקטים של "משב רוח גלילי" ו"שער לאדם".
"שער לאדם" – מגמת תיאטרון ערבית יהודית – לא ברור מספר הילדים המשתתפים במגמה
שהם תושבי המועצה ,חלק מההצגות מחוץ לתחום המועצה והוועדה אינה ממליצה לתמוך
בפרויקטים נקודתיים – כגון העלאת הצגות ,אירועים וכד' .כנ"ל לגבי פרוייקט "משב רוח
גלילי" – אירוע המתקיים בחג שבועות – שלושה ימים של אירועי הצגות וכיוצ"ב – .הוועדה
אינהה ממליצה לתמוך באירועים אלא רק בפעילות מתמשכת.

.4

עמותת כליל:
 .4.1טענת העמותה בפנייתה החוזרת :לעמותה לא ניתנה תמיכה .מדובר בעמותה המפעילה בית
ספר הנותן שירותים ל 13 -תלמידי מועצה ,מדובר בשיעור גבוה של תושבי העמק.
 .4.1המלצת הועדה :לא השתנתה עמדת הוועדה – מומלץ לא להעניק תמיכה.
 .4.1נימוקי הועדה :המועצה תומכת בבתי ספר באמצעות מחלקת החינוך ,ומערך התמיכות אינו
מיועד לפעילות המבוצע בבית ספר או על ידו .התקבלה הערת העמותה ובשנת  1113יצויין הדבר
במפורש בתבחינים.

 .3עמותת עלי כותרת:
 .3.1טענת העמותה בפנייתה החוזרת :העמותה קיבלה תמיכה בסך ( ₪ 13,111מתוך ₪ 41,111
סכום מבוקש) ,כפי שניתן לעמותה בשנה שעברה .העמותה ציינה כי המועצה התעלמה מהמידע
לגבי הרחבת פעילות העמותה ופתיחת קבוצה שנייה .כמו כן צויין כי העמותה העבירה את
פעילותה מגבעת אלה למזרע ,מהלך שייקר את ההסעות .כמו כן ,בני הנוער המשתתפים בפעילות
העמותה אינם יכולים להשתתף בחוגים רגילים של בני נוערים.
 .3.1המלצת הועדה :לא השתנתה עמדת הוועדה – מומלץ לא להעניק תמיכה.
 .3.3נימוקי הועדה :נימוקי העמותה כפי שהובאו במכתבה החוזר נלקחו בחשבון על ידי הוועדה
בדיון הראשון שקיימה ובהמלצתה למליאה להעניק תמיכה בסך .₪ 13,111
 .0המלצה לתיקון תבחינים לשנת  :4103קביעת רף משתתפים/משתמשים מינימלי בשירותי העמותה,
מקרב תושבי העמק ,כתנאי להגשת בקשת תמיכה.

______________________
דן תנחומא ,יו"ר ועדת תמיכות

