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 2019תמיכות  –  2019ליוני  16ו  2.6.19פרוטוקול וועדת תמיכות מתאריך 

 . 2018לנובמבר  12עדכון מתאריך  – 2019סימוכין : תבחינים לקבלת תמיכה לשנת 
 

, התכנסה הוועדה, בלשכת מנכ"ל העירייה,  2019ליוני  16, וכהשלמת דיון בתאריך 2019ליוני  2בתאריך  .1
 .2019לדיון בחלוקת כספי התמיכות לשנה"ע 

 

 :ניםמשתתפים בדיו .2

 חברים: .2.1
 יו"ר הוועדה-מנכ"ל העירייה  -גרי עמל 

 חברה-גזברית העירייה   -רינה יוסף 
 חבר –יועמ"ש העירייה  -עו"ד חיים שימן 

 נוספים:  .2.2
 מפקחת תמיכות בעירייה -אנה זורין 
 ) רק בדיון הראשון (  מזכירת הוועדה -דנית גלעד

 

 להלן הנושאים שנדונו והחלטת הוועדה .3

 ₪  27,000  :  לתחום  סה"כ תמיכה מאושרת -  תחום חילוץ והצלה: .3.1
 

  החילוץ ערד והשנייה מתנועת נוער מד"א.התקבלו בקשות משתי עמותות, אחת מיחידת בסה"כ 
בהתאם לרשום מטה, עמותת "תנועת נוער מד"א " אינה עוסקת באופן ישיר בתחום החילוץ וההצלה 
ולכן לא נמצאה כעמותה שזכאית לכספי תמיכה בתחום האמור. כפועל יוצא מכך, ישנה עמותה אחת 

 שזכאית לכספי התמיכה בתחום זה.
 

 .(₪ 40,000 של ס"ע בקשה הוגשה)  :ערד יחידת חילוץ
 הוגשו כל המסמכים הנדרשים.

 ₪ .  27,000הוועדה ממליצה לאשר לעמותה תמיכה בגובה של 
 

 .(₪  28,320 של ס"ע בקשה הוגשה)  תנועת נוער מד"א:
 הוגשו כל המסמכים הנדרשים.

 
והגשת עזרה ראשונה  הארגון מעודד לימודבטופס הבקשה לתמיכה מהרשות מציינת העמותה ש".... 

הפעילים במד"א   מקיים אירועים וסמינרים לקידום הכשרת במתנדביםע"י בני נוער במדינת ישראל,  
ופועל להעמקת ערכי הצלת חיים ועזרה לזולת." מנגד הקריטריונים המנחים להענקת תמיכה בתחום 

נראה, הגם שפעילות  לארגונים העוסקים בתחום החילוץ וההצלה באזור."הם : " חילוץ וההצלה ה
 העמותה חשובה וערכית היא, הרי שאינה תואמת לקריטריונים כפי שאלו נקבעו במסמך שבסימוכין.  

 
 .תמיכה  לעמותה לאשרשלא הוועדה ממליצה 
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 ₪   20,250 : לתחום תמיכה מאושרתסה"כ  -: תחום טיפול והצלה של בעלי חיים .3.2
 התקבלה בקשה אחת, מעמותת "ערד לחי".

 
 .(₪  25,000 של ס"ע בקשה הוגשה) :עמותת "ערד לחי"

 הוגשו כל המסמכים הנדרשים.
) מכתב  ₪ 8,600בסך של  2017משנת  העמותה לא שילמה את ההחזר לו נדרשה להשבה לעירייה

 .( 6.2.19המפקחת על התמיכות מתאריך 
 

עבור  הנ"ל את הסכום הכולללקזז מהסכום ו ₪ 20,250הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה 
 .במידה ויהיו בהתאמה 2018והחזרים  צפויים משנת  .2017משנת  חזרים להם נדרשהה

 
 

 .₪   54,000 : לתחום סה"כ תמיכה מאושרת   תחום תנועות נוער: .3.3
 בני עקיבא.תנועת צופים ותנועת ההתקבלו בקשות משתי תנועות נוער, 

 
 .(₪  23,700) הוגשה בקשה ע"ס של  תנועת הנוער צופים:

 הוגשו כל המסמכים הנדרשים.
הפעילות  לסיים אתהתנועה אמורה  (  מול ביצועשהוגשה לוועדה ) תכנון תקציב תוכנית העל פי 

 ₪. 3,133בעודף של  2019שנת הצפויה ל
  ₪. 20,567הוועדה ממליצה לאשר תמיכה  בגובה של 

 
 .(₪  24,000 של ס"ע בקשה הוגשה)  :תנועת הנוער בני עקיבא

 הוגשו כל המסמכים הנדרשים.
 ₪. 24,000הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה של 

 

 .₪ 20,250 : לתחום סה"כ תמיכה מאושרת   תחום ארגונים לליקויי למידה: .3.4
 ערד.בניצן עמותת התקבלה בקשה אחת מ

 
 .(₪  20,000 של ס"ע בקשה הוגשה)  ניצן ערד:

 הוגשו כל המסמכים הנדרשים.
 ₪.  20,000הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה של 

 

 תחום הספורט:  -תמיכה  עקיפה  .4
 

 מתנ"ס ערד: .4.1
 ח אדם.ועבור שימוש במבנים וכבקשת התמיכה העקיפה היא 

 הוועדה ממליצה לאשר את התמיכה העקיפה.
 ביקורת על התמיכות.הדו"ח כספי מתוקן ייבדק במהלך 
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 נושאים כלליים: .5
התמיכות ניתנות בכפוף לכך שלעמותות הנתמכות אין חובות כלפי העירייה מכל סוג שהוא ובהתאם 

 לנוהל תמיכות. 16לסעיף 

 2019צרוב של כל בקשות התמיכה לשנת מצ"ב דיסק  .6

 

 רשמה: דנית גלעד                                                                        

 

 חברי הוועדה:

 

(_____-(______                          _______)-(_______                      _______)-_______) 

 גרי עמל, יו"ר                                    רינה יוסף, גזברית                         עו"ד חיים שימן, יועמ"ש  
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