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 22.4.18מתאריך  פרוטוקול וועדת תמיכות

התכנסה הוועדה, בלשכת מנכ"ל העירייה,  לדון בחלוקת כספי התמיכות  2018לאפריל  22בתאריך  .1
 . 2018לשנה"ע 

 :בדיון  משתתפים .2
 חברים : 

 יו"ר הוועדהמנכ"ל העירייה /  –גרי עמל  ✓
 העירייה / חברה גזברית –יוסף רינה  ✓
 העירייה / חבר יועמ"ש –עו"ד חיים שימן  ✓

 נוספים :
 בעירייה  מפקחת תמיכות –אנה זורין  ✓
 מזכירת הוועדה –דנית גלעד  ✓

 
 להלן סדר הדיון והחלטות :

 דיון בהגשות מאוחרות :  .3
 ותנועת הנוער בני עקיבא. תנועת הנוער מד"א –בקשות של תנועות נוער הוגשו באיחור שתי 

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות(, נקבע  4/12006)חוזר מנכ"ל  9בהתאם לסעיף 
קיים סייג המאפשר מנימוקים שירשמו לדון בבקשה  ,למרות זאת .כי בקשה שהוגשה באיחור לא תידון

 נסיבות מיוחדות המצדיקות דיון נוסף. נןגשה באיחור היה וחברי הוועדה השתכנעו שיששהו
 

 ארגון נוער מד"א : 
הוועדה, לאחר שמסמכי הארגון הגיעו באיחור פנתה לארגון בבקשה למתן הסבר מדוע אף שניתן פרסום 

 כה ארוך להגשת הבקשה הוגשה זו באיחור.
הסבר לקוני לפיו הממונה על הגשת הבקשות רשמה בתום לב ניתן  26.2.18במענה שהתקבל בתאריך 

 את שעת ההגשה בשעה מאוחרת יותר ועל כן הבקשה הוגשה באיחור.
הוועדה סבורה כי אין בנימוק זה כדי לעמוד בהנחיות חוזר מנכ"ל לנסיבות מיוחדות, ועלה כי הגשת 

ת הגשת הבקשה, קרי בעיית הבקשה על ידי המבקשים נבע אף מסיבות אחרות שפורטו בזמן אמת בע
 הדפסת החומר.

 כן מחליטה הוועדה לדחות את הבקשה שהוגשה באיחור.על 
 

 תנועת הנוער בני עקיבא :  
תנועת הנוער בני עקיבא נדרשה גם היא ליתן הסבר לאיחור בהגשה, אולם מטעמים השמורים עמה 

 בחרה שלא לעשות כן.
 שהוגשה באיחור.כן מחליטה הוועדה לדחות את הבקשה על 
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 דיון בבקשות שהוגשו :  .4

 

 ₪(  51,300)סה"כ תמיכה מאושרת בסכום של    תחום תנועות הנוער .5
 

  " :ג"ענהיכלי תנועת הנוער : "
 

 לא הוגשו כל המסמכים הנדרשים
 

 הוועדה ממליצה לא לאשר את בקשת התמיכה.
 

 :  "הצופיםתנועת נוער "
 

 הגישו את כל המסמכים הנדרשים.
 

)זאת בשל יתרת עודפת המוצגת בתכנון תקציב    ₪ 24,310הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה  
 ₪(. 15,690ע"ס   2018פעילות לשנה"ע  

 
 " "רביתתנועת הנוער  "

 
 לא הוגשו  כל המסמכים הנדרשים, 

 
 הוועדה ממליצה לא לאשר את בקשת התמיכה.

 

 ₪( 37,800של  )סה"כ תמיכה מאושרת בסכום  תחום רווחת הקשיש .6
 

 ערד -האגודה למען הקשיש 
 הוגשו כל המסמכים הנדרשים.

 
 ₪  37,800הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה 

 

 ₪ ( 80010,) סה"כ תמיכה מאושרת בסכום של   תחום ליקוי למידה .7
 

 :  מאור הדרום
 

 הוגשו  כל המסמכים הנדרשים.
 

 ₪ . 5,400הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה של 
 

 ד : ניצן ער
 

 הוגשו  כל המסמכים הנדרשים.
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 ₪  5,400הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה של 
 

 ₪(  10,800)סה"כ תמיכה מאושרת בסכום של    תחום חילוץ והצלה .8
 , אחת מיחידת החילוץ ערד והשנייה מאיחוד והצלה ישראל.בקשות משתי עמותותהתקבלו 

 
  יחידת חילוץ ערד

 כל המסמכים הנדרשים. הוגשו 
 .)מזכיר ומורשה חתימה( לא ניתן לאשר תמיכה לעמותה בה מכהן עובד עירייה בתפקיד ניהולי

של עובד עירייה  הימצאותובכפוף להחלפת מזכיר העמותה ואי הוועדה ממליצה לאשר את התמיכה 
 כלשהו בעמותה.בתפקיד ניהולי 

 
  )בכפוף לאמור מעלה(. ₪  5,400 ממליצה לאשר תמיכה בגובה הוועדה 

 
 והצלה ישראל חילוץ 
 כל המסמכים הנדרשים.  הוגשו 

 
  ₪. 5,400של הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה 

 

 ₪( 13,500)סה"כ תמיכה מאושרת בסכום של    תחום טיפול והצלה של בעלי חיים .9
 

 : "ערד לחי"עמותת 
 כל המסמכים הנדרשים.  הוגשו

 
 הוגשה בקשה אחת לתחום זה ( )  ₪ 13,500 בגובה הוועדה ממליצה לאשר תמיכה

 

 ₪  10,800)סה"כ תמיכה מאושרת בסכום של   תחום העמדת ציוד רפואי ושיקומי .10

 
 לא הוגשו בקשות תמיכה העונות לקריטריונים שבתחום זה.

 
 

 תמיכות עקיפות .11
 

  .הגיש בקשה לתמיכה עקיפה "סהמתנ
 

 כל המסמכים הוגשו כנדרש.
 

 , מאמן שחייה ומאמנת התעמלות קרקע.2018מבקש תמיכה עקיפה להקצאת כח אדם לשנת "ס המתנ
 

 הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה להקצאת כח אדם.
 

 "ס הגיש תוכנית שעות פעולה שבועיות לשימוש במתקני העירייה, אולמות ומתקני ספורט.המתנ
 

 היקף הפעילות במבוקשת.הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לשימוש במתקני העירייה ואת 
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 נושאים כלליים :  .12

ניתן לחלק  ,עוד תקציב המועצה לא אושר ע"י משרד הפניםכל הוועדה מצאה לנכון להדגיש כי   •
מסכום התמיכה שחולקה באותו נושא  50% –שנה קודמת ולא יותר מ במהתקציב שאושר  1/12

 תמיכה בתקציב השנתי הקודם.
 

ניתנות בכפוף לכך שלעמותות הנתמכות אין חובות כלפי העירייה מכל סוג שהוא  תמיכותה •
 לנוהל תמיכות. 16ובהתאם לסעיף 

 

 2018מצ"ב דיסק צרוב של כל בקשות התמיכה לשנת  •
 
 
 

 רשמה: דנית גלעד                                                                         
 
 

 חברי הוועדה:
 
 
 

_____(-)____                                  _______(-)____                          _______(-)_________ 
 חיים שימן, יועמ"ש    , גזברית                        רינה יוסף                                 עמל, יו"ר    גרי 
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