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 27.6.21מתאריך   1202/3פרוטוקול וועדת תמיכות מס' 

 

 בישיבה נכחו: 

 מנכ"ל  -מר גרי עמל  ✓
 מפקחת על התמיכות   -גב' אנה זורין  ✓
 מזכירת הוועדה  –גב' דנית גלעד  ✓

 : Zoomב : 
 יועמ"ש הרשות -עו"ד חיים שימן   ✓
 גזברית העירייה    -גב' רינה יוסף  ✓

 

 על סדר היום:

   נושאים המפורטים להלן:, לדון ב2021ליוני   27וועדת תמיכות התכנסה בתאריך 

   2021מתנ"ס ערד לשנת לתמיכה עקיפה  ✓
 צופים"  "התנועת הנוער  מ תמיכה  החזרי כספידרישה ל ✓
 עמותת "ניצן". דרישה להחזרי כספי תמיכה  מ ✓

 תמיכה עקיפה :  

וכ"א לשנת העבודה    הוגשו כל המסמכים הנדרשים  מתנ"ס ערד: כל    .2021לקבלת תמיכות עקיפות במבנים 
 . ונמצאו תקינים  מפקחת על התמיכותה - הגב' אנה זורין נבדקו ע"י  המסמכים  

 . לאחר קבלת  )"שנות הקורונה"( 2021 –ו   2020שנים לאנה תבקש את פירוט הפעילות של המתנ"ס : החלטה
 וחודשי פעילות   להיקף יף ההקצאה הנדרשת שאמורה להיות תואמת קשל ה  הוועדה להחלטההפירוט תתכנס 
 . המתנ"ס בפועל

 
 :   דרישה להחזר כספים

 
העמותה התבקשה להחזיר  , ₪  12,900מאזני של  ברווח  ה "התנועה" סיימ  2018בשנת  תנועת הנוער "צופים":

ביתרת זכות את הפעילות השנתית.    תעמותות נתמכות המסיימוסכום זה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל לגבי  
 את הכספים כנדרש.  ההעמותה טרם השיב

טרם נשלחה בקשה  ,  ₪ ) עפ"י דיווח העמותה (  18,306  -של כ  רווחה העמותה ביתרת  סיימ  2019בשנת  כך גם  
   בגובה יתרת הסכום כאמור למעלה. להחזר כספי 

 

את השבתם    ולאפשר    שעליהם להחזיר לעירייה  החוביתרת  יש להוציא ל"צופים", מכתב מפורט על  :  החלטה
 לקופת העירייה כמקובל במקרים דומים. 

 ., טרם הוצאת המכתב לעמותההנהלהמנכ"ל העירייה וגזברית העירייה יעלו את הנושא לדיון  
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 דרישה להחזר כספים :  
 
 

הופסקה בתאריך     2020פעילות העמותה בשנת  מנגד,  ₪ .    20,000, שולמה תמיכה ע"ס  2020בשנת    עמותת "ניצן":
 לא נעשה שימוש  בכספי התמיכה.  לפיכך ובהמשך השנה לא הייתה פעילות ו  15.3.20

 
 יוחלט   ובהתאם  2021שנת גם להשימוש בכספי התמיכה מועד  אפשרות להאריך את  היועמ"ש יבחן  החלטה:

 הנושא יובא לאישור הנהלה   - 2021או לבחון את ההוצאה עד סוף   קשה להחזר כספי התמיכהבבאם להוציא  
 לאחר המלצת היועמ"ש. 

 
 
 
 

 רשמה: דנית גלעד                                                                                    
                            

 

              (-  (                                                      )-  (                                                               )-  ) 

 _____________                                    ______________                                _____________ 

 יועמ"ש   – גזברית                               עו"ד חיים שימן  – יו"ר                                       רינה יוסף  -י עמל  גר
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