עיריית ערד
Arad Municipality

לשכת מנכ"ל העירייה
ה' תמוז תשע"ז
 92יוני 9102

פרוטוקול וועדת תמיכות מתאריך  40ליוני 7402

סימוכין  :תבחינים לקבלת תמיכה  92לנובמבר 9102

משתתפים:
גרי עמל – יו"ר הוועדה
רינה יוסף – גזברית
חיים שימן – יועמ"ש
אנה זורין – מפקחת תמיכות
יפית בן אברהם -ע.מנכ"ל
 .0בתאריך  40ליוני  7402התכנסה הועדה לדון בחלוקת כספי התמיכות לשנה"ע  .7402להלן החלטות חברי
וועדה:
 .7תחום חילוץ והצלה-
 התקבלה בקשה יחידה מיחידת החילוץ ערד.
 הועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה  ₪ 20611בכפוף להחלפת גזבר העמותה לאלתר (היות והינו עובד
עיריית ערד).
 .3תחום טיפול והצלה של בעלי חיים-
 התקבלו בקשות משתי עמותות" -א.ר.י.א" ו"עמותת ערד לחי".
 סכום התמיכה מחולק לפי שיעור היקף שנת הפעילות ב.9106-
 לפיכך 0הועדה ממליצה לאשר תמיכה בגובה  ₪ 00111לעמותת א.ר.י.א ותמיכה בגובה  ₪ 00611לעמותת
"ערד לחי".
 .0תחום רווחת הקשיש -עו"ד חיים שימן לא השתתף בדיון זה.
 התקבלו בקשות משתי עמותות" -יד שרה ו"העמותה לקידום הקשיש".
 עמותת "יד שרה" לא עומדים בתבחינים מאחר והם לא מפעילים מסגרת לפעילות חברתית לקשיש.
 לאור האמור 0הועדה ממליצה לאשר את מלוא התמיכה ל"עמותה למען הקשיש" שהגישו את כל המסמכים
הנדרשים בגובה של .₪ 220611
 .5תחום ליקוי למידה-
 התקבלו פניות משתי עמותות" -מאור הדרום" ו"ניצן-ערד".
 שתי העמותות התבקשו להציג מסמכים המעידים על עבודה עם ילדים בעלי ליקויי למידה .המסמכים
שהוגשו על ידי עמותת "מאור הדרום" לא ענו על דרישה זו .המסמכים שהוגשו על ידי "עמותת ניצן" ענו
על הדרישה.
 בהתאם לכך 0הועדה ממליצה לאשר תמיכה לעמותת "ניצן" בגובה  ₪ 20661( ₪ 60611פחות העודף
התקציבי של העמותה בשנת .)9106

ערד ,המחנה הקדמי
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עיריית ערד
Arad Municipality

לשכת מנכ"ל העירייה
ה' תמוז תשע"ז
 92יוני 9102
 .6תחום תנועות הנוער-
 התקבלו פניות מארבע תנועות נוער -הצופים 0בני עקיבא 0מד"א ובית"ר.
 תנועות הנוער הצופים 0בני עקיבא ומד"א התבקשו להציג מסמכים 0אך לא ענו על דרישה זו.
 עמותת בית"ר הינה העמותה היחידה שענתה על הדרישות 0ולפיכך הועדה ממליצה לאשר תמיכה
לעמותת בית"ר בגובה של .₪ 090211
 .2תמיכות עקיפות –
המתנ"ס הגיש בקשה לתמיכה עקיפה:
 המתנ"ס מבקש תמיכה עקיפה להקצאת כח אדם לשנת  -9102מאמן שחייה ומאמנת התעמלות קרקע.
הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה להקצאת כח אדם בגובה  211אלש"ח.
 המתנ"ס הגיש תוכנית שעות פעולה שבועיות לשימוש במתקני העירייה -אולמות ומתקני ספורט.
הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לשימוש במתקני העירייה ואת היקף הפעילות המבוקשת בגובה 221
אלש"ח.



התמיכות ניתנות בכפוף לכך שלעמותות הנתמכות אין חובות כלפי העירייה מכל סוג שהוא ובהתאם לסעיף 06
לנוהל תמיכות.

רשמה  :יפית בן אברהם

חברי הוועדה:

______(________)-
גרי עמל – יו"ר

ערד ,המחנה הקדמי

________(_________)-
רינה יוסף – גזברית
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________(________)-
חיים שימן – יועמ"ש
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