
  

  

  
  פרוטוקול ועדת תמיכות

  3.6.12מתאריך 
  :נוכחים

  ל"מנכ, רמי נבון

  )טלפונית( גזברית, רינה יוסף

  יועץ המשפטי, חיים שימן

  

הוגשו לוועדה המסמכים החסרים ואשר יפורטו  11.3.12בהמשך לפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 

  :להלן

הצעת תקציב מעודכנת הכוללת את סכום הבקשה לתמיכה לשנת  –האגודה למען הקשיש  .1

2012. 

 .אישור ניהול ספרים וניכוי מס –העמותה לקידום הספורט  .2

 .31.5.12מתאריך  2012אישור ניהול תקין לשנת  –העמותה לקידום ענף הכדורגל בערד  .3

  

   4מספר  –במעטפה שסומנה 

  העמותה לקידום הספורט בערד : תהמבקש

יחולק " תבחינים לקבלת תמיכה"' א 3מחליטה כי נוכח האחוזים המיועדים לספורט בסעיף הוועדה 

. ₪אלף  700והעומד על סך של ) לא כולל מותנה(מגובה התקציב המאושר  50%-לעמותה סך השווה ל

  .₪אלף  245ממליצה הוועדה לאשר לעמותה סך כולל של , לפיכך

  

  5מספר –במעטפה שסומנה 

  לקידום ענף הכדורגל בערדהעמותה : תהמבקש

יחולק " תבחינים לקבלת תמיכה"' א 3הוועדה מחליטה כי נוכח האחוזים המיועדים לספורט בסעיף 

. ₪אלף  700והעומד על סך של ) לא כולל מותנה(מגובה התקציב המאושר  50%- לעמותה סך השווה ל

  .₪אלף  245ממליצה הוועדה לאשר לעמותה סך כולל של , לפיכך

  

  6מספר  –שסומנה  במעטפה

  האגודה למען הקשיש : שם המבקש

לתבחינים לקבלת תמיכה ממליצה הוועדה לאשר ' ב 3לאחר בדיקת הבקשה ובהתאם לסעיף 

מהתקציב  25%, ₪אלף  700 - העומד על סך של כ) לא כולל מותנה(מתוך תקציב התמיכות , לעמותה

  .₪אלף  175ובסך הכל 



  

  1מספר  –מעטפה שסומנה 

  ארגון נשות גור –ג "היכלי ענ: שם המבקש

  .נשים ובנות: סוג האוכלוסיה, סיוע לפעילות בתרבות הפנאי₪ אלף  40: הבקשה

ומשהבקשה אינה עומדת באחת מהוראות הסף אשר קובעת כי , מעיון בחומר שצורף לבקשה: הוועדה

  .ות בלבדכאשר הבקשה מפרטת פעילות לנשים ובנ, הפעילות  תבוצע לכלל תושבי העיר

  .לא ניתן להיעתר לבקשה ולכן הועדה ממליצה לדחות את הבקשה

  

  2מספר  –מעטפה שסומנה 

  תנועות נוער –ג "היכלי ענ:  שם המבקש

לצורך קידום תנועת נוער לבנות ולבנות בסניפים נפרדים ₪ אלף  40תמיכה בסך של : הבקשה

חינוך להתנדבות בקהילה , העצמאות י רוח מגילת"להעשרה רוחנית וחינוך ואהבת הארץ והזולת עפ

חינוך לערכים לאומיים יהודיים ולמניעת אלימות , סיוע לנוער מנותק וחלש ולקשישים, ולמען הקהילה

  .חגי ישראל וחופשת הקיץ, שבתות, וקיום פעולות בזמני חופשות מלימודים

  .הועדה מבקשת לזמן את המבקשת לקבלת הבהרות ופרטים

  

  3 מספר –מעטפה שסומנה 

 התמיכה המבוקשת. סטורי בערדיהפעלת ותחזוקת המוזיאון הה –קרן לב ערד  : שם המבקש

  .₪ 70,000מהרשות 

על הועדה לגבש המלצתה , אך בטרם תינתן ההמלצה למועצת העיר ,על פניו הבקשה מולאה כנדרש

לאחר קבלת ההחלטה . כמפורט בסעיף לעיל ,בקשר עם הבקשה אשר טרם נתקבלה בה החלטה

תינתן המלצת הועדה גם לבקשה ) תרבות ופנאי(ובשים לב ליתרה הכספית בסעיף תמיכות  ,כאמור

  .זו

  

  .חלוקת הכספים בכפוף לקיום תזרים של העירייה •

  

  :חברי הוועדה

_____)-(_______  

  ר"יו, רמי נבון

______)-(______  

  גזברית, רינה יוסף

______)-(_____  

  יועץ המשפטי, חיים שימן

 


