
 

 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח  | עיריית ערד  

 העירייה  מנכ"ללשכת 

0299516-08טל.   

6859951-08פקס.   
 danit_g@arad.muni.ilדוא"ל: 

 2022  ינואר   12
 פ"א תש טבת  י

 

 2120  דצמבר 29 מתאריך 2021/6 פרוטוקול וועדת תמיכות 

 הבאים:   בדו"חותלדיון  (  Zoom) במתכונת   התקיימה ישיבת ועדת תמיכות 2021   דצמבר  29בתאריך  .1

 2020  לשנה"ע דו"ח פעילות עמותות וגופים נתמכים  1.1

 .2021 דו"ח פעילות חצי שנתית לעמותות נתמכות לשנה"ע  1.2

 בישיבה נכחו: .2

 (    Zoom)   יועמ"ש הרשות –עו"ד חיים שימן  2.1

 גזברית העירייה  –הגב' רינה יוסף  2.2

 ה המפקחת על התמיכות בעיריי –הגב' אנה זורין  2.3

 הח"מ 2.4

וביקורת חצי שנתית    2020שנה"ע ל פעילות הסיכום את ן מציגה לוועדה אנה זורי –להלן עיקרי הדברים 
 .   2021לשנה"ע 

 :  2020 ת דו"ח פיקוח עמותות וגופים לשנ .3

 :בית"רתנועת הנוער   3.1
 ₪   40,000התנועה ביקשה תמיכה ע"ס  ✓

 ₪   20,200אושרה תמיכה ע"ס  ✓

 מדו"ח הביקורת שמוצג לוועדה עולה כי נבדקה גם פעילות התנועה ונמצאה תקינה.   ✓

 
   :החלטה

הוועדה מקבלת את המלצת המפקחת ומאשרת את עמידת העמותה בתבחינים והוראות חוזר  
 .  2020מנכ"ל בדבר זכאותה לקבלת התמיכה לשנה"ע 

 סיכום מפקחת.  –(  2020 – 1נספח מצורף ) 
 

 ערד לחי:  3.2
 . ₪   25,000 ביקשה תמיכה ע"סהעמותה  ✓
 . ₪   20,250אושרה תמיכה ע"ס  ✓
 . ₪    2,200העמותה סיימה בגרעון של  ✓
   .ם פעילות התנועה ונמצאה תקינהמדו"ח הביקורת שמוצג לוועדה עולה כי נבדקה ג ✓

 
 :  החלטה       
הוועדה מקבלת את המלצת המפקחת ומאשרת את עמידת העמותה בתבחינים והוראות  

 .  2020חוזר מנכ"ל בדבר זכאותה לקבלת התמיכה לשנה"ע 
 סיכום מפקחת.  –(  2020 – 2נספח  מצורף )
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 ניצן ערד:  3.3
 ₪.   20,000 תמיכה ע"סביקשה עמותה ה ✓
 ₪ .  20,000אושרה תמיכה ע"ס  ✓
 ₪ .  9,701בעודף לסניף ערד בסך העמותה סיימה  ✓

 . מדו"ח הביקורת שמוצג לוועדה עולה כי נבדקה גם פעילות התנועה ונמצאה תקינה
  

 : החלטה 
        (   2020 – 3 נספח  מצורף ) ₪, 9,701"כספי העודף" ע"ס של מכתב לעמותה להחזרת  שלחי                           
 סיכום מפקחת.                            

 
 יחידת חילוץ ערד:   3.4              

 ₪  40,000ביקשה תמיכה ע"ס העמותה  ✓
 ₪.    16,267 מיכה ע"סתאושרה   ✓
   .מדו"ח הביקורת שמוצג לוועדה עולה כי נבדקה גם פעילות העמותה ונמצאה תקינה ✓

 
   :החלטה 

הוועדה מקבלת את המלצת המפקחת ומאשרת את עמידת העמותה בתבחינים והוראות חוזר  
סיכום   -(    2020 - 4נספח  )מצורף  .2020   מנכ"ל בדבר זכאותה לקבלת התמיכה לשנה"ע

 מפקחת.

 

 עמותת "איחוד והצלה ישראל"  3.4
 , ₪  50,000ביקשה תמיכה ע"ס העמותה  ✓
 ₪.    10,732 אושרה תמיכה ע"ס  ✓
   .₪    1,221של   בעודףהעמותה סיימה  ✓
 מדו"ח הביקורת שמוצג לוועדה עולה כי נבדקה גם פעילות העמותה ונמצאה תקינה.  ✓

 
   :החלטה                             
      סיכום  -(  2020 – 5נספח )   מצורף ₪,  1,221"העודף" ע"ס מכתב לעמותה להחזרת  ישלח                            
 מפקחת.                             

 

 : מתנ"ס ערד 3.5
תמיכה עקיפה של  -המתנ"ס ביקש תמיכה עקיפה של הקצאת מבנים לחוגי הספורט ו  ✓

  .התעמלות ההקצאת כח אדם בתחום השחייה ובתחום 
 תקינה. מדו"ח הביקורת שמוצג לוועדה עולה כי נבדקה גם פעילות הספורט ונמצאה  ✓

 
   :החלטה                             

 . 2020בדבר הזכאות לקבלת תמיכה עקיפה לשנת הוועדה מקבלת את המלצת המפקחת  
 סיכום מפקחת.  –(    2020 -  6 נספח  מצורף )
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 :  2120 ת דו"ח פיקוח עמותות וגופים לשנ .4
 

 מתנ"ס ערד:. 4.1
 

 תמיכה עקיפה של                   –המתנ"ס ביקש תמיכה עקיפה של הקצאת מבנים לחוגי הספורט ו  ✓
 הקצאת כח אדם בתחום השחייה ובתחום ההתעמלות .                                    

 מדו"ח הביקורת שמוצג לוועדה עולה כי נבדקה גם פעילות הספורט ונמצאה תקינה. 
 

 החלטה :  
 . 2021הוועדה מקבלת את המלצת המפקחת להמתין לדו"ח שנתי מבוקר לשנת 

 סיכום מפקחת.  –(    2020 -  7נספח מצורף )  
 

    
 
 
 

               (-  (                                                            )-                                                           )  (-   ) 
 _______________                             ________________                               _______________ 

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

 
 

 

                   
 

file:///D:/Nira/2017/12-2017/עיריית%20ערד/מהתחלה/www.arad.muni.il
mailto:danit_g@arad.muni.il

