פרוטוקול ועדת תמיכות
מתאריך 24.6.12
נוכחים:
רמי נבון ,מנכ"ל
רינה יוסף ,גזברית
חיים שימן ,יועץ המשפטי

משתתפים:
היכלי ענ"ג – תונעת נוער )ע"ר(
אריה רונטנברג – אחראי על סניף ערד
איילה מילבסקי – רכזת ארצית וסגנית הסמנכ"ל

רמי נבון:

הוועדה דנה בבקשה ,ועפ"י הפרוטוקול בתאריך ה 3.6.12 -הוחלט לזמן אתכם
לשם קבלת הבהרות ,ולבדוק האם זה תואם לנוהל התמיכות.

חיים שימן:

שאלה כללית מה הכוונה לתנועות נוער "ברוח ישראל סבא"?

אריה רוטנברג :תנועות הנוער זו תנועה חרדית המתנהלת עפ"י רוח המסורת של הרבנים ,תנועה
אשר הולכת לשורשים ,ומונח זה נמצא בתלמוד.
איילה רוטנברג :יש לנו כיום  7,000חניכות 30 ,סניפים מהצפון ועד הדרום.
יש בערד כ 224-חניכות וכ 250-חניכים שזה עדיין בהקמה.
חיים שימן:

יש מצב שמישהו מזרם אחר יוכל להצטרף?

אריה רוטנברג :חשוב שיהיה יהודי.
איילה מילבסקי :מסבירה שהיכלי ענ"ג – זה בעצם עונג שבת,
המפגשים בתנועה מתקיימים בבית הספר של הבנות פעמיים בשבוע בימי ג' ויום
שבת בין השעות  .17:30 – 16:00הרעיון בהקמה היה לתת מענה לילדים ,שתהיה
להם תעסוקה.
התנועה מדוקדקת ומבוקרת.
חיים שימן:

בבקשה שלכם אתם מבקשים סך של  ₪ 40,000כאשר צויין במסמכים שהגשתם
שבשנים  2009ו  2010קיבלתם תמיכה מרשויות מקומיות בסך כולל של 37,000
 ₪לשנה ,מהיכן?

איילה מילבסקי :מעיריית ירושלים ,אשדוד ,תל-אביב ועוד .מציינת שבעיריית אשדוד במקום להעביר
לענ"ג את הכסף כתמיכה ,הם מבצעים את הפעילויות.
כמו כן מלבד הפעילויות השבועיות ישנם אירועים ארציים כמו יום של סיום השכבה
הבוגרת העולה לחטיבה העליונה ואירועי תודעה יהודית למדריכות ועוד.
בתי הספר מאפשרים לבצע את הפעילויות בבית הספר ,כך שהם נותנים בעצם את
המבנה והמנהלים לא משתתפים בפעילויות.

עיקר הפעילויות בעצם היא הדרכה ברוח הלאום והמדינה.

אנו מקיימים פעילויות בשבוע האחרון של פסח ,הסניף פתוח כל השבוע .כך שאנו
מעסיקים את הילדות מהשעות  13:30 – 09:00וכן גם בחופשות הקיץ .בעבור
פעילות זו אנו גובים מהילדים סכום סמלי של  ₪ 9ליום .כמו כן ,אנו גובים מהילדים
דמי חבר לתנועה בסך של  ₪ 35לשנה.
מציין שהמדריכות לא מקבלות תמורה.
החלטה:
היכלי ענ"ג – תנועת נוער )ע"ר(
לאחר ששמענו את נציגי העמותה המבקשת ,אודות פעילות העמותה עולה כי מדובר בפעילות יפה
ומבורכת ,אך למרבה הצער אינה עונה להגדרות התבחין בסעיף  6לתבחינים לקבלת תמיכה ומשכך
לא ניתן להעתר לבקשה.
קרן לב ערד – הפעלת ותחזוקת המוזיאון ההיסטורי בערד.
הבקשה נבדקה ונמצא שהומצאו כל המסמכים הנדרשים עפ"י נוהל תמיכות .התקציב שנותר לחלוקה
בגין הפעילות עומד על סך של  .₪ 35,000סך הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה מסתכם ב 80,000
 ,₪לכן עפ"י סעיף  6.6לתבחינים ניתן להעביר את הסך כאמור שאינו עולה על  50%מהפעילות
לעמותת קרן לב-ערד.

חברי הוועדה:

_______) ________(-
רמי נבון ,יו"ר

______)_______(-
רינה יוסף ,גזברית

_________)________(-
חיים שימן ,יועץ משפטי

