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 2019יולי,  10

 ז' תמוז, תשע"ט
 

 91/4מס' פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
 10/6/19ז' בסיון תשע"ט, שני, מיום 

 
 נוכחים:

 ויו"ר ועדת תמיכות מנכ"ל העירייה - דוד שטריתמר 
 גזברית העירייה - גב' תמר קופר

 משפטיתיועצת  - ובה שפירא אלטמןטעו"ד 
 רא"ג שירותים חברתיים ומפקחת על עמותות הרווחה - גב' צביה אוחנה

 מ"מ מנהל מח' נוער ומפקח על תנועות הנוער נוער רכז - גילי צמחמר 
 מנהל מטה הבטיחות העירוני ומפקח על עמותות בתחום בטיחות והצלה - מר בני נסימי
 כירות העירייהמז - פור-גב' יעל יצחק

 
 

 2019לשנת  לתנועות נוער רווחה וקהילה  דיון בבקשות תמיכה על סדר היום:
 

 . תנועות נוער:1
 ₪.  506,000תקציב התמיכות לתנועות הנוער עומד על סך  •

בהתאם לתבחינים שנקבעו בוצע פיקוח על פעילות העמותות ע"י מר רועי סודאי  . בקשות 9הוגשו  •

המתייחסים למספר החניכים המשתתפים בפעילויות ובהיקף   ,גילי צמח(ל ש )בסיועו לתחום זה

התרומה של תנועות הנוער לקהילה, הן עפ"י קיום ימי התנדבויות בקהילה והן עפ"י השתתפות 

 בפעילויות העירוניות.

 מלוא העמותות מקיימות פעילות במבנים עירוניים.  •

 :1מס' החלטה 

בכפוף לעמידה בתבחינים לתנועות הנוער כמפורט להלן, ה יכהוועדה ממליצה פה אחד לאשר תמ

 והשלמת מסמכים נדרשים:

 

 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 166,451 צופים    .1

 31,573 הנוער העובד והלומד  .2

 115,799 בני עקיבא  .3

 49,174 כנפיים של קרמבו  .4

 47,346 בתיה -בנות יעקב  .5

 43,903 תנועת תרבות   .6

 31,232 נוער מוביל שינוי )אחריי(  .7

 10,881 ארגון נוער מד"א  .8

 9,640 ידידי עוז   .9

 506,000 סה"כ 
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 רווחה וקהילה:.  3

 .בקשות לתמיכה 16הוגשו ₪.   135,000תקציב תמיכות לתחום רווחה וקהילה  עומד על סך  •

חלוקת התמיכות  לוהמליצו עפיקוחם הערכת פעילות לעמותות אשר תחת  הגישו דו"חהמפקחים   •
  בהתאם לתבחינים.

 

 
 :2החלטה מס' 

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

 לעמידה בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים:

 

 סכום התמיכה שם העמותה מס'
 9,692 איחוד הצלה  .1

 2,288 מיח"א  .2

 28,887 בני ברית  .3

 3,940 אור לעולם  .4

 6,592 יד לבנים  .5

 4,155 תאיר  .6

 7,643 טספצ'ין  .7

 13,859 חב"ד  .8

 4,245 אקי"ם  .9

 1,489 דרור בתי חינוך  .10

 3,924 איל"ן  .11

 22,070 ידיד לחינוך  .12

 3,270 אנוש  .13

 8,627 שיקום האסיר  .14

 12,401 לשם שמים  .15

 1,928 פעמונים  .16
 ₪  135,000 סה"כ

 
 
 

 רשמה: יעל יצחק פור        

          ק:תהע
 ראש העיר –ארי -מר צבי גוב

 למשתתפים
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