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 2020אוקטובר,  8
 כ' תשרי, תשפ"א 

 3/17מס' פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
 20/8/17ראשון, כ"ח באב תשע"ז, מיום 

 נוכחים:

 ויו"ר ועדת תמיכות  מנכ"ל העירייה - דוד שטרית מר 

 גזברית העירייה  - גב' תמר קופר 

 לשכה משפטית  - איתן בראש ד עו"

 רא"ג שירותים חברתיים ומפקחת על עמותות הרווחה  - גב' צביה אוחנה 

 מנהלת מיט"ל ומפקחת על עמותות בתחום החינוך - גב' גיטי גולן 

 מנהל מח' נוער ומפקח על תנועות הנוער  - מר רועי סודאי 

 מזכירות העירייה  - פור -גב' יעל יצחק

 לתנועות הנוער ולעמותות בתחום הרווחה והקהילה ן בבקשות תמיכה דיו על סדר היום:

 . תנועות נוער:1

 ₪.  506,000תקציב התמיכות לתנועות הנוער עומד על סך 

. בוצע פיקוח על  אשר פועל בעיר מספר שנים  ארגון נוער מד"א  של   בקשות, מתוכן בקשה אחת חדשה   8הוגשו  

 בהתאם לתבחינים שנקבעו לתחום זה   פעילות העמותות ע"י מר רועי סודאי

 רועי סודאי:

מקבלי השירות נקבע ע"י ממוצע החניכים אשר מקבל פעילות בכל שבוע לאורך השנה, כך    מספר החניכים •

ותנועה קיימה   נמוך מתנועה אשר  פעילויות בשבוע לאורך שלושה חודשים,    2לדוגמא במידה  ניקוד  תקבל 

 ל השנה. פעילויות בשבוע לאורך כ 2קיימה 

בהקשר זה ניתן להוסיף את תנועת הנוער העובד והלומד אשר החליטה לא לפתוח פעילות לשכבה הצעירה,  

 ועל כן מספר החניכים ירד באופן משמעותי. 

 לקהילה נקבע הן ע"פ קיום ימי התנדבות בקהילה והן ע"פ השתתפות בפעילויות עירוניות.  היקף התרומה •
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התמיכות   חלוקת  חישוב  מד"א ארעפ"י  נוער  אך    16,542לקבל    ךצרי  ההי  גון  ש₪,  לתת מאחר  ניתן  תמיכה   לא 

 . ₪  6,310 בסךבסעיף זה נותרה יתרה  לפיכך, ₪ 10,230 שהינה בסך הבקשהמעבר לגובה 

 : 1מס' החלטה 

להלן,   כמפורט  הנוער  לתנועות  תמיכה  לאשר  אחד  פה  ממליצה  והשלמת  הוועדה  בתבחינים  לעמידה  בכפוף 

מסמכים נדרשים: 

סכום התמיכהשם העמותהמס'

168,855צופים .1

24,530הנוער העובד והלומד .2

111,240בני עקיבא .3

45,070כנפיים של קרמבו .4

66,170בתיה  -בנות יעקב.5

49,065תנועת תרבות  .6

24,530)אחריי( נוער מוביל שינוי.7

10,230ר מד"א ארגון נוע.8

₪ 499,690סה"כ 

 רווחה וקהילה:. 3

הגישו  בקשות לתמיכה. המפקחים   17הוגשו ₪.  135,000עומד על סך  תקציב תמיכות לתחום רווחה וקהילה  

 והמליצו על חלוקת התמיכות בהתאם לתבחינים. פיקוחם הערכת פעילות לעמותות אשר תחת   דו"ח

 . ע"י המפקחים ת ותרומתם לתושבי העירהעמותוסקירה על פעילות  יתנהנ

: 2החלטה מס' 

בכפוף לעמידה כמפורט להלן,  מליצה פה אחד על חלוקת התמיכות לעמותות הרווחה והקהילהמהוועדה  •

בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים:
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סכום התמיכהשם העמותהמס'

 10,495 איחוד הצלה .1

1,990מיח"א .2

30,500בני ברית .3

4,285לעולם אור .4

9,465יד לבנים .5

4,145תאיר .6

7,275טספצ'ין .7

8,320חב"ד .8

4,340אקי"ם .9

2,635דרור בתי חינוך .10

2,740איל"ן .11

19,120ידיד לחינוך .12

 3,350 אנוש .13

12,565 שיקום האסיר .14

2,250פעמונים .15

8,280 לשם שמים .16

3,245זק"א.17

₪ 135,000 סה"כ

ה: יעל יצחק פוררשמ

העתק:
ראש העיר   -ארי -מר צבי גוב

למשתתפים 
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