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2020אוקטובר,  10
 כ"ב תשרי, תשפ"א 

 4/18מס' פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
 24/7/18שלישי, י"ב באב תשע"ח, מיום 

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

 גזברית העירייה  - גב' תמר קופר 
 משפטית יועצת  - טובה שפירא אלטמן עו"ד 

 מח' תרבות תורנית  מנהל  - ציון בן לולו מר 
 מזכירות העירייה  - פור -גב' יעל יצחק

 2018לשנת לעמותות בתחום היהדות  דיון בבקשות תמיכה  על סדר היום:

 ₪.  800,000תקציב התמיכות לתחום היהדות הינו  •

המפעילה מדרשה    אהבת רחל  עמותת  ע"י  , האחתחדשות  בקשות  2בקשות תמיכה, מתוכן    26  הוגשו •

, המקיימת  אבן ספירוהשניה ע"י עמותת  בקרב האוכלוסיה בכלל ויוצאי אתיופיה בפרט,    תורנית לבנות

 פעילות תורנית למבוגרים ובני נוער. 

בן  • ציון  מר  ע"י  הדת  בתחום  כלל העמותות  פעילות  על  פיקוח  שנקבעו  -בוצע  לתבחינים  לולו, בהתאם 

 לשנה זו. 

  גם   בנוסף לשיעורי תורה המתקיימים בערב לכלל הציבור,   לקבל תמיכה, ביקשה  עמותת נצ"ח זכריה   •

 עבור שיעורי תורה המתקיימים לתלמידי הישיבה מעבר לשעות הלימוד. 

ב שמדובר  מאחר  נדחתה  בהבקשה  תורה  החינוך שיעורי  משרד  ע"י  רשמי  לא  מוכר  ספר  ולא    בית 

 וגדר בתבחינים. בשיעורי תורה כפי שמ 

 :לשני נושאים ות הוועדההתייחס ביקשה  עמותת חב"ד פנתה במכתב בו  •

 לתת ניקוד עבור שיעורי תורה המתקיימים בשבת. בקשה  .1

במשך כל  בשיתוף העירייה  בקשה לקבלת תמיכה על פעילות כלל עירונית המתקיימת על ידה   .2

 יב תמיכות הדת. מתקצ  15%על פי התבחינים הוקצה לכך לטענתה ,   השנה ואשר

 הוועדה:התייחסות 

וכי מטרת התמיכה    הוועדה מבהירה כי לא חושבו שעות הפעילות בשבת לגבי כלל העמותות .1

 לעודד פעילות במשך השבוע. 

לחלוקת   .2 המתייחס  לפעילויות  15%התבחין  מיועד  היהדות  בתחום  לתמיכות  התקציב   מסך 

העירייההמתקיימות   השנה    ע"י  כזו    העמותות.בשיתוף  במהלך  פעילות  היתה  שלא  מאחר 

התקציב ולא    100%  -למתייחסת   לחלוקת התמיכות )תואמת תבחינים(  במהלך השנה, ההצעה

 , בכפוף לאישור מועצת העיר 85% -ל



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העירייה 

 

 08-9433429פקס:  08-9433310. טל': 81101, יבנה, 3ת.ד , עיריית יבנה, מזכירות העירייה
 www.yavnecity.co.il אתר אינטרנט: yael@yavne.muni.ilדוא"ל: 

2 

₪. ₪30,319. התמיכה שחושבה לה הינה בסך  30,000עמותת תפארת רחמים ביקשה תמיכה בסך  •

₪. 318בקשה, על כן נותרה יתרה בסך לא ניתן להעניק תמיכה מעבר לסכום ה

:החלטה

להלן • כמפורט  הדת  בתחום  הפועלות  לעמותות  התמיכות  חלוקת  על  פה  ממליצה  בכפוף    ,הוועדה 

לעמידה בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים: 

סכום התמיכהשם העמותהמס'
 34,185 ראש יוסף  .1
 23,218 נצח זכריה  .2
 76,743 בינה לשבים  .3
 89,757 וד והדר שערי ה  .4
 54,626 תפארת יעקב  .5
 13,654 אור רחמים .6
 13,654 חסדי דוד  .7
 45,873 אור סופר  .8
 72,070 חסדי יוסף  .9

 41,344 אור ציון  .10
 27,769 קרן עזרה לילדים  .11
 30,870 תפארת שלמה ונזר אברהם  .12
 44,874 מטה משה  .13
 15,247 תמימי יהושע  -אוהלי שרה  .14
 28,814 מים עמוקים  .15
 37,684 שם שמים ל .16
 26,357 חב"ד  .17
 11,820 אור בהיכל  .18
 10,436 זכות אבות  .19
 18,118 אור ישראלי  .20
 30,000 תפארת רחמים  .21
 8,291 חסדי תורה  .22
 8,291 מועד הל וא  -זכרון שמואל  .23
 18,022 יוסף תהילות  .24
 7,218 אהבת רחל  .25
 10,747 אבן ספיר  .26

 799,682סה"כ 

רשמה: יעל יצחק פור

העתק:
ראש העיר   -ארי -מר צבי גוב

למשתתפים 
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