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 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 
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  ח' אדר א תשפ"ב
  2022פברואר  09

  
  

  

  2022לשנת  1פרוטוקול ועדת חינוך מספר 

  בחדר ישיבות חרמון 17:30בשעה  3.1.22הוועדה התקיימה בתאריך 

  

  

  משתתפים:

  עו"ד ניסן בן חמו, יו"ר הוועדה
  דודי אוחנונה, מ"מ יו"ר הוועדה

  דורון אורגיל, חבר
  רחל לנצ'נר, מהלת מחלקת חינוך
  אילנה רוז, מנהלת ביה"ס חלמיש

  מירי קידר, מנהלת ביה"ס אבישור
  ברוך אביבי, מנהל תיכון צור אורט ערד

  צילה ספושניק, מ"מ מנהלת ביה"ס חב"ד
  זלמנוב, מורה ביה"ס חב"ד הילה 

  מר אלי סרקוסטי, יו"ר ועד הורים עירוני 
  נועה בן דרור, מנהלת ניצנים ו"בוחרים בשישי"

  

  נעדרו:
  יצחק וייס, חבר

  ברוך שלסר, חבר
  אוריאל אלחיאני, חבר

  משה אדרי, חבר
  

  על סדר היום: 

  

 הצגת התכנית האסטרטגית החינוכית .1

ע"י הגברת  –רציונל , תקנון, הצגת התכנית, תכניה ותכניות לעתיד  –הצגת תכנית " בוחרים בשישי"  .2

 נועה בן דרור מנהלת התכנית.

הצגת תכניות בית ספריות ע"י מנהלת בית ספר "חלמיש" הגברת אילנה רוז, מנהל תיכון צור אורט מר  .3

  ברוך אביבי, מנהלת ביה"ס אור מנחם חב"ד בנות הגברת צילה סלפושניק.
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  מהלך הישיבה:

 

רחל לנצ'נר מנהלת מחלקת ע"י גברת   -הצגת עקרונות התכנית האסטרטגית של מערכת החינוך .1
  החינוך 

   .מצגתמצורפת   

  

  ע"י: אסטרטגית בבתי הספר חינוכית היישום עקרונות התכנית ההצגת  .2

  

  'מצורפת מצגת סיכום -בית ספר חב"ד בנותמ"מ מנהלת  –ספושניק  צילהגב  

  'ורפת מצגת סיכום.מצ -בית ספר חלמישמנהלת  - רוזאילנה גב  

  סיכום.גת אורט ערד מצורפת מצצור מנהל תיכון  – ברוך אביבימר  

  
  

          

  בברכה, 

  

  עו"ד ניסן בן חמו
  ראש העירייה

  
  

  
  


















































