
 בנהריית יעי
 העירייהת רומזכי

08-9433429פקס:  08-9433310. טל': 81101, יבנה, 3ת.ד , עיריית יבנה, מזכירות העירייה

www.yavnecity.co.il אתר אינטרנט: yael@yavne.muni.ilדוא"ל: 

1

2020אוקטובר,  10
כ"ב תשרי, תשפ"א 

פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מס' 6/19 
מיום  שלישי, י"ד בחשון תש"פ, 12/11/19

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

 גזברית העירייה  - גב' תמר קופר 
 לשכה משפטית  - איתן בראש "ד עו

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

9201לשנת לעמותות בתחום היהדות דיון בבקשות תמיכה  על סדר היום:

 ₪. 800,000עומד על סך  2019לשנת תחום היהדות עמותות הפועלות בתקציב התמיכות ל •

על פעילות כלל העמותות בתחום    ,  בקשות תמיכה  26  הוגשו • לולו,  -ע"י מר ציון בןזה  בוצע פיקוח 

 . 31/7/19ואושרו במועצת העיר ביום  21/7/19  שקבעה הוועדה בישיבתה מיוםבהתאם לתבחינים 

לענין שיעורי בוקר, מאחר ופרוייקט ההתנדבות נשוא התבחינים הינו בהקמה ולא נלקח נושא זה   •

ראש העיר מר  גן  מחזיק תיק תרבות תורנית סמהוועדה מבקשת לקבל עדכון בנושא    ה,בחשבון השנ

אחרת לא ניתן יהיה בשנה הבאה לחלק תמיכות בגין סעיף זה. , פאלי כהן

החלטה : 

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

לעמידה בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים: בכפוף 
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סכום שם העמותהמס'
התמיכה 

 29,465 ראש יוסף  .1
 22,494 נצח זכריה  .2
 64,873 בינה לשבים  .3
 92,101 שערי הוד והדר  .4
 53,334 תפארת יעקב  .5
 13,236 אור רחמים .6
 13,236 חסדי דוד  .7
 52,955 אור סופר  .8
 67,530 חסדי יוסף  .9

 27,134 אור ציון  .10
 26,371 קרן עזרה לילדים  .11
 45,622 תפארת שלמה ונזר אברהם  .12
 41,054 מטה משה  .13
 16,137 תמימי יהושע  –אוהלי שרה  .14
 23,693 מים עמוקים  .15
 36,458 לשם שמים  .16
 24,825 חב"ד  .17
 13,236 אור בהיכל  .18
 10,927 זכות אבות  .19
 22,560 אור ישראלי  .20
 24,967 תפארת רחמים  .21
 15,545 חסדי תורה  .22
 13,236 אוהל מועד  –זכרון שמואל  .23
 20,185 יוסף תהילות  .24
 13,280 אהבת רחל   .25
 15,545 אבן ספיר   .26
 800,000 סה"כ 

 רשמה: יעל יצחק פור

העתק:
ראש העיר –ארי -מר צבי גוב

למשתתפים 




Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול ועדת תמיכות 6-19 יהדות - 12.11.19 doc.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


