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

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

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

בקשות תמיכה לעמותות בתחום היהדות  סדר היום: על

החלטנו על חלוקת תמיכות בהתאם להמלצת המפקח התמיכות מר ציון   15.10.2020ביום  דוד שטרית:

בן לולו. 

שלא  ו,  גם בתקופת משבר הקורונה  בעקבות מידע נוסף המתייחס לפעילות נוער וילדים: מר ציון בן לולו

היתה פעילות בתחום זה לאורך כל   , ומאחר שלא15/10/20שא בתאריך נלקח בחשבון בעת הדיון בנו 

תמיכות על שינוי התבחינים בגין  עדת הו אבקש להמליץ לוהשנה עקב הקורונה אלא רק בחלקה, 

.  10% -ל 20% -וקטן מ יפעילות נוער ציב קטגוריה זאת לשנה הנוכחית בלבד. לטעמי ראוי כי תק 

  יועבר לשיעורי ערב.  5%  -לל בוקר  ויועבר לנושא כו ותרנ ה מתקציב  5%

: 1החלטה מס' 

שינוי  מליצה על מהוועדה , ו/או במתווה קבוע עקב מגפת הקורונה והקושי לקיים פעילות כסדרה

. נה זו בלבד התבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות בתחום היהדות לש

הפרמטרים שישמשו לתמיכה הינם כדלקמן: 

ים.  ינים המאושרבהתאם לתבח :%45שיעורי יום:  .1

    בתבחינים לחלוקה הותנה חלוקת הכספים לעמותות בקטגורית כולל יום בהשתתפות בפרוייקט של  

תוכנית זאת אינה  המחלקה לתרבות תוכנית והמועצה הדתית  של תרומה והתנדבות לקהילה. 

.2020פעילה בשל מגבלות הקורונה ועל כן מומלץ לבטל התניה זאת לעניין חלוקה לשנת 

בהתאם לתבחינים המאושרים.  45% ערב: -שיעורי תורה  .2

בתחום זה , אם בכלל, בגין פעילות מועטהמבוטל   :הפעלת בין הזמנים .3

   .לא סדירהו קיום פעילות חלקיתהתקציב הוקטן בגין    – (20%)במקום   10%ילדים ונוער:  .4

  בהתאם לתבחינים המאושרים.



עיריית יבנה 
לשכת מנכ"ל 

עירייה מזכירות ה

: 2החלטה מס' 

לשנה זו כמפורט לעיל, בוצע תחשיב  ולהלן המלצת הוועדה לחלוקת     בכפוף לאישור שינוי התבחינים

: 15.10.20מיום  הוועדה המלצתאת משנה   המלצה זו. התמיכות

סכום התמיכהשם העמותהמס'

13,642ראש יוסף .1

11,904 ה נצח זכרי.2

25,826בינה לשבים .3

47,007שערי הוד והדר .4

25,890תפארת יעקב .5

7,475אור רחמים.6

7,475חסדי דוד .7

30,366אור סופר .8

30,551י יוסף חסד.9

14,597אור ציון .10

16,018קרן עזרה לילדים .11

26,905תפארת שלמה ונזר אברהם .12

17,461מטה משה .13

9,042הושע תמימי י –אוהלי שרה .14

9,760מים עמוקים .15

11,498לשם שמים .16

11,701חב"ד .17

8,633אור בהיכל .18

7,475זכות אבות .19

7,819אור ישראלי .20

14,083תפארת רחמים .21

9,791חסדי תורה .22

8,633אוהל מועד  –זכרון שמואל .23

10,746יוסף תהילות .24

5,910אהבת רחל  .25

9,791אבן ספיר  .26

 400,000סה"כ 

רשמה: יעל יצחק פור

העתק:
ראש העיר  –ארי -מר צבי גוב

למשתתפים 
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