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לשכת מנכ"ל העירייה
י' אלול תשע"ו
 31ספטמבר 6132

פרוטוקול וועדת תמיכות מתאריכים 61.5.13 :ו – 61.7.13
סימוכין  :תבחינים לקבלת תמיכה  61לנובמבר 6132

משתתפים:
גרי עמל – יו"ר הוועדה
רינה יוסף – גזברית
חיים שימן – יועמ"ש
אנה זורין – מפקחת תמיכות
דנית גלעד – מזכירת הוועדה
 .1תחום רווחת הקשיש
אגודה למען הקשיש :בקשה יחידה שהוגשה לתחום זה  ,הוגשו כל המסמכים הנדרשים.
 סך בקשת התמיכה ₪ 601,111 :לטובת הפעלת מרכז יום לקשיש
 תקציב העמותה לשנת ₪ 6,382,111 :6132
 כמות משתתפים במרכז יום לקשיש  :כ 312 -
 הוועדה ממליצה לתת תמיכה ע"ס של  ₪ 311,811המהווים  9%מתקציב התמיכות בהתאם לתבחינים של
.6132
 .6תחום הספורט :
מכון זינגר :מבקשים תמיכה עבור כל חוגי אומניות לחימה.יש פעילויות שהן לא נתמכות ,כמו :חוגי פילאטיס
ופעילות חדר כושר.
 סך בקשת התמיכה ₪ 11,111 :עבור כלל הפעילות במכון
 סך בקשת התמיכה עבור פעילות נתמכת₪ 63,111 :
 עלות הפעילות הנתמכת₪ 11,921 :
 סך כל הבקשה התקציבית לכלל הפעילות₪ 08,211 :
 הוועדה ממליצה לאשר סכום של  ,₪ 63,111שהם בקשת מכון זינגר עבור הפעילות הנתמכת כפי שהוצג
בתקציב  ,6132בכפוף להמצאת המסמכים החסרים למפקחת על התמיכות עד לתאריך .3.9.32
עמותת הטניס :הגישו את כל המסמכים
 סך בקשת התמיכה ₪ 08,111 :
 היקף הפעילות הנתמכת טניס ההישגים₪ 102,029 :
 סך כל הפעילות בסניף ערד₪ 226,282 :
 כמות המשתתפים :כ 66 -
 הוועדה ממליצה לתת תמיכה ע"ס  ₪ 08,111בהתאם לסכום הבקשה.
עמותת הספורט:
 סך בקשת התמיכה₪ 3,211,611 :
 סך כל הפעילות בסניף ערד ₪ 1,961,111 :
 סך הפעילות הנתמכת₪ 6,961,111 :
 כמות משתתפים:כ ( 291 -יעודכן לאחר קבלת הפילוח)
 הוועדה ממליצה לתת תמיכה ע"ס של  ₪ 832,811בכפוף להמצאת מסמכים המעידים על פילוח בענפים
הנתמכים בין התחום התחרותי ללא תחרותי ,למפקחת על התמיכות עד לתאריך .3.9.32
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בקשת התמיכה בתחום הליגות ע"ס  ₪ 62,011אינה מאושרת מאחר שאינה עומדת בתבחינים.

 .6תחום תנועות הנוער :
כללי :
 .3חלוקת מענקי התמיכות בתנועות הנוער יחולקו שווה בשווה בין תנועות הנוער המומלצות לקבלת התמיכות.
 .6סך החלוקה לתנועות הנוער עומד על סך , ₪ 310,011 :שהם  36%מתקציבי התמיכות .בהתאם לכך כל תנועת
נוער תקבל סכום של  ₪ 00,811בהתחשב בעובדה שמספר החניכים דומה בשלושת התנועות.
תנועת בני עקיבא:
 סך בקשת תמיכה ₪ 21,111 -
 סך הפעילות בסניף ערד – ₪ 361,111
 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לקבלת תמיכה בסך של  ₪ 00,811בכפוף להמצאת תוכנית עבודה
למפקחת על התמיכות עד לתאריך .3.9.32
פרחי הדגל:
 סך בקשת התמיכה₪ 21,111 :
 סך התקציב₪ 22,111 :
 הכסף מיועד להוצאת עלונים בשפה הארמית
 החלטת הוועדה :הוועדה אינה ממליצה לתת תמיכה ,מכיוון שהפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה
פעילות של תנועת נוער.
תנועת הצופים - :הוגשו כל המסמכים
 סך בקשת תמיכה – ₪ 61,111
 סך הפעילות הכוללת בסניף ערד – ₪ 329,221
 הוועדה ממליצה לאשר את סכום התמיכה ע"ס ₪ 00,811
תנועת ביתר:
 סך בקשת התמיכה – ₪ 311,111
 סך הפעילות הכוללת בסניף ערד – ₪ 326,111
 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לקבלת תמיכה בסך  ₪ 00,811בכפוף להמצאת תוכנית עבודה
למפקחת על התמיכות עד לתאריך .3.9.32


בתאריך  6.9.32תדווח מפקחת על התמיכות באם הושלמו המסמכים הנדרשים.



התמיכה ניתנת בכפוף לכך שלעמותות הנתמכות אין חובות כלפי העירייה מכל סוג שהוא ובהתאם לתזרים
מזומנים העומד לרשות העירייה.

רשמה  :דנית גלעד
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חברי הוועדה:
()-
_________________
גרי עמל – יו"ר
()-
_________________
רינה יוסף – גזברית
()-
_________________
עו"ד חיים שימן – יועמ"ש
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