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2020אוקטובר,  8
כ' תשרי, תשפ"א 

3/18מס' פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
23/7/18שני, י"א באב תשע"ח, מיום  

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

 גזברית העירייה  - גב' תמר קופר 

משפטית יועצת - בה שפירא אלטמן טועו"ד 
 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

 2018לשנת  לתנועות נוער רווחה וקהילה דיון בבקשות תמיכה  :על סדר היום

 . תנועות נוער:1

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

חדשה  9הוגשו   • אחת  בקשה  מתוכן  עמותת   בקשות,  עוז  ע"י  לפעילותה    ידידי  השניה  השנה  שזו 

 בעיר. 

ג' במגזר הדתי, כאשר בני עקיבא פועלת בקרב    –העמותה פועלת כתנועת נוער לילדים בכיתות א'  

 תלמידים מכיתות ד' ומעלה. 

סודאי   • רועי  מר  ע"י  העמותות  פעילות  על  פיקוח  זה בוצע  לתחום  שנקבעו  לתבחינים    , בהתאם 

הנוער   תנועות  של  התרומה  ובהיקף  בפעילויות  המשתתפים  החניכים  למספר  המתייחסים 

 בקהילה והן עפ"י השתתפות בפעילויות העירוניות. לקהילה, הן עפ"י קיום ימי התנדבויות 

מאחר ₪, אך    8,886  תמיכה בסך  לקבל  ךצרי  ההי   ארגון נוער מד"אעפ"י חישוב חלוקת התמיכות   •

בסעיף זה  נותרה יתרה    לפיכך,  ₪  6,500  שהינה בסך  הבקשהתמיכה מעבר לגובה    לא ניתן לתתש

 . ₪ 2,387 בסך
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: 1מס' החלטה 

ממלי להלן,  הוועדה  כמפורט  הנוער  לתנועות  תמיכה  לאשר  אחד  פה  בתבחינים  צה  לעמידה  בכפוף 

והשלמת מסמכים נדרשים:

סכום התמיכהשם העמותהמס'

 157,276 צופים    .1

 22,085 הנוער העובד והלומד   .2

 116,777 בני עקיבא   .3

 48,483 כנפיים של קרמבו   .4

 66,569 בתיה  -בנות יעקב  .5

 48,862 תנועת תרבות    .6

 23,810 נוער מוביל שינוי )אחריי(  .7

 6,500 ארגון נוער מד"א   .8

 13,251 ידידי עוז )בקשה חדשה(   .9

503,613סה"כ 

 רווחה וקהילה:. 3

וקהילה • רווחה  לתחום  תמיכות  סך    תקציב  על  לתמיכה  18הוגשו  ₪.    135,000עומד  מתוכם    בקשות 
 . איגוד הליצנים הרפואיים – שמחת הלבבקשה אחת חדשה ע"י עמותת 

דו"חהמפקחים   • תחת    הגישו  אשר  לעמותות  פעילות  התמיכות  פיקוחם  הערכת  חלוקת  על  והמליצו 
 בהתאם לתבחינים.

ולכן הומלץ לא להעניק לה    . פעילותה אינה מוכרתעמותת שמחת הלב לא קיימה בשנה זו פעילות בעיר •
 תמיכה. 

גב'  העמותה ל  בין נציגת  התקיימהשבשיחה    ד העירייה, וללא כל התחיבות לתמיכות מצ  יחד עם זאת
גולן,   פעילותגיטי  לקיים  תוכל  העמותה  כי  הפורים    הובהר  חג  לקראת  מיוחד  לחינוך  בשנה"ל  בגנ"י 

 .  הבאה והכל בתיאום עימה

התמיכות   • חלוקת  חישוב  היתה  עפ"י  לחינוך  ידיד  בסך  לקבלכה  צריעמותת  אך    21,080  תמיכה   ,₪
בסעיף  נותרה יתרה    לפיכך,  ₪  20,000  שהינה בסך  הבקשהתמיכה מעבר לגובה  ן לתת  לא ניתמאחר ו

 ₪. 1,080בסך זה 
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: 2החלטה מס' 

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

לעמידה בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים: 

סכום התמיכהשם העמותהמס'

 9,344 איחוד הצלה  .1
 2,055 מיח"א  .2
 27,564 בני ברית  .3
 4,144 אור לעולם  .4
 8,827 יד לבנים  .5
 4,077 תאיר  .6
 6,692 טספצ'ין  .7
 12,565 חב"ד  .8
 4,227 אקי"ם  .9

 2,540 דרור בתי חינוך  .10
 2,667 איל"ן  .11
 20,000 ידיד לחינוך  .12
 3,254 אנוש  .13
 11,763 שיקום האסיר  .14
 7,592 לשם שמים  .15
 4,410 אזק" .16
 2,198 פעמונים  .17
 0 שמחת הלב )בקשה חדשה(  .18

₪ 133,919 סה"כ

רשמה: יעל יצחק פור

העתק:
ראש העיר   -ארי -מר צבי גוב

למשתתפים 
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