סיכום אספה שלא מין המניין ,עמותת עמית מתאריך – 18.11.14
נוכחים  :גיל ליבנה ,אופירה ביטון ,חגית אבירם ,שולה קרקוב ,נטע לביא ,אורנה ערן ,ארז אבנר,
צ'ריל קמפר
התנצלו  :גילי לבונטין ,שוש חימי ,משה בוקובזה
מוזמנים  :מיקה בן ניסן – מנהלת מקצועית
 סדר יום לישיבה שלא מין המניין
דיון בהמשך הפעלת עמותת עמית והעברת פעילות העמותה לתאגיד החינוך.
צ'ריל

הסבירה לנוכחים שעל-פי מספר הטיפולים שניתנו השנה ועל-פי הצעת התקציב שנבנה
לשנת  ,2015מצטיירת תמונה של גרעון תקציבי .לאור כך ,המלצנו לראש המועצה לא
להמשיך לפעול במודל בו ניתנו השירותים עד היום באמצעות עמותה עצמאית .ברור
שהשירות שניתן לתושבים חשוב וחיוני ,אך כיום קיימות אופציות נוספות עבור קבלת
טיפולים בקהילה ,קופות חולים וכו' ,דבר שלא היה קיים כאשר הוחלט על הקמת
עמותת עמית.
כיום אנו נמצאים בתהליך של בדיקת חלופות כדי להמשיך במתן מענה למטופלים של
העמותה ,כמו כן למטפלים.
במקביל ליצירת החלופות ,נתחיל בתהליך של הפסקת פעילות העמותה .לשם קבלת
החלטה לסגירת העמותה ,יש צורך בזימון אספה כללית לא מין המניין ,דבר שיעשה
בחודשים הקרובים.
ביקש להבין מה החלופות המוצעות ומה השירותים שיוכלו להמשיך להינתן (ויש ביקוש).

ארז

חלופות שנבחנות :
 העברה לתאגיד חינוך כמשק סגור.
 הפעלת שרות במסגרת שפ"ם .
השירותים שיינתנו הינם השירותים שכיום יש עליהם יותר דרישה ,בעיקרון ,טיפול
פסיכולוגי ואבחונים פסיכו-דידקטיים.
אורנה

העמותה קמה לתת מענה לצורך וניתן מענה יפה .חשוב בהיבט הציבורי והשרותי
הצורך
לזהות את הצרכים הקיימים ולפתח שרותים למען הציבור.

גיל

כאשר הוקמה העמותה לא היה קיים תאגיד חינוך ,ונכון לאגם הפעילות תחת אישיות
משפטית אחת ,כדי לחסוך בתקורות הניהול ובהוצאות הקבועות לכל תאגיד .צריך
להיערך ברמה האופרטיבית להמשך הפעלת שירותי העמותה באמצעות תאגיד החינוך
החל מ . 1.1.15 -על התאגיד להפעיל השירותים במודל רזה יותר מבחינת תקורות
הניהול והמנהלה.

ארז

חשוב לעדכן את חברי העמותה על תהליכים שצריך לבצע במידה ויוחלט על סגירת
העמותה.

צ'ריל

אנו נעדכן את חברי העמותה על ההליכים המשפטיים שעלינו לבצעה לשם סגירת
העמותה.

אורנה

איך נוכל להמשיך לתת מענה לתושבים שזקוקים להנחות?

צ'ריל

במסגרת החלופות ,גם נציע פתרונות בתחום זה.

נטע

נכון להיום ,אנחנו משיגים תקציבים ממשרד הרווחה עבור מטופלים וגם נעזרים
בהנחות של העמותה.

גיל

בתאגיד החינוך יש ועדת הנחות שתוכל לתת גם מענה לתחום זה.

אופירה

כיום ועדת ההנחות של התאגיד תומכת יותר בתוכניות שנחשבות "קצפת" ,יתכן ונוכל
ל"צבוע" תקציב לטובת שירותים פסיכולוגים משלימים.

החלטה :
חברי העמותה מאשרים לנקוט בפעולות הנדרשות לצורך סיום הפעילות הכספית בעמותה עד סוף
שנת הכספים.
לבחון חלופות להפעלת השירותים באמצעות תאגיד החינוך ,ולהציג חלופות אלה בישיבה הבאה.
הנהלת העמותה תדון בהחלטה על סגירת העמותה לאחר השלמת התהליכים החוקיים הנדרשים.
רשמה – צ'ריל קמפר
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