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   תמיכות כלכליות  .1

טל קוגמ� וסוכ  שיתקיי  דיו� נוס" . וועדה קיבל את הערת הגבר ה"יו )1
 .בבקשת התמיכה של העמותות השונות לאחר שחברי הוועדה יעיינו במסמכי 

 :גזבר העירייה מבקש לאשר את הנושאי  הבאי   )2

 המתבצעות באמצעות הזמנות ככל יחידות �  התמיכות לתנועות הנוער  .א
 הסכומי  מחולקי  לפי תוצאות .העירייה באישור מנהל מחלקת הנוער
 .ההוצאה מסעיפי מחלקת הנוער. מפקד שנתי הנער� מטע  המחלקה

 . ועדה ולא באמצעות תמיכה לחלוקה באמצעות � "קמחא דפסחא"  .ב
על ס� ) בשלוש השני  האחרונות(הקצבת העירייה מועברת בתלושי שי 

על בניכוי ההנחה של העירייה בהוראת אג" הרווחה המפקח  ) 15,000
ההוצאה מסעי" תקציבי אחר . החלוקה ומוודא שהסכו  יגיע לנזקקי 

 .שאינו במסגרת המחולקת בוועדת התמיכות

 חלוקת המלגות המשותפת – רוטרי – מלגות לתלמידי  למצטייני   .ג
לתלמידי  מצטייני  מטע  העירייה ורוטרי הפכה למסורת והעירייה 

 .  )10,500 ובס� של 50% –נדרשת להעביר חלקה בשעור כ 
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.  מהוות תמיכה בחברה המשותפת� ההעברות של העירייה לחברת ספיר  .ד
למעשה ה� מתבצעות בתוק" חוזה המחייב את העירייה לממ� הגירעו� של 

 .החברה ולא כתמיכה

   : 7' החלטה מס

הוועדה מקבלת את ההסברי  וממליצה בפני מועצת העיר לאשר את 
  .ל"הנ

 
טל קוגמ� ואישרה את .   הוועדה קיימה דיו� בהצעותיה של הגב� נוהל תמיכה  )3

. 2006הוספת המסמכי  שיידרשו העמותות להוסי" ע  בקשותיה� החל משנת 
או בכירי העירייה נקבע שהיועצת /לגבי הדרישה להצהרה בגי� קרבה לנבחרי ו

  . המשפטית תנסח את ההצהרה הנדרשת
  

ומבקר העירייה יביאו לוועדה הצעה בנושא ל " נקבע שמנכ– פיקוח על עמותות  )4
  .זה

  
 הוועדה מינתה ועדת משנה שתביא לוועדת התמיכות הצעה � תמיכות כלליות  )5

בהפחתת הסכו  ( ) 50,000לחלוקת תמיכות כלליות במסגרת התקציב בס� 
. ענת ניסקי ודני בוסטי�, הוועדה תמנה את משה גרומב). המוקצב לרוטרי

 .� הוועדה קריטריוני  לחלוקת התמיכותלבקשת ראש העיר תבח
  
  קריטריוני� לתמיכות   .2

 הוועדה ממליצה בפני מועצת העיר לאשר את הצעת וועדת � תמיכות בספורט
התמיכות יועברו רק לעמותות שישלימו . הקריטריוני  לחלוקת התמיכות בספורט

עמותה שלא תגיש את המסמכי  כנדרש תבוטל . להגיש את כל המסמכי 
בדק סופית מול יעד לישיבת מועצת העיר י. יכה ותועבר לקר� ההישגיותהתמ

אינה ) כולל ההעברה למגנה(מחלקת הספורט שהתמיכה שנקבעה למכבי כפר סבא 
 .י רשות הספורט"לית הנדרשת עאנמוכה מהתמיכה המינימ

  
  

  ,בברכה  
    

  ב� חמו יהודה  
  ראש העיר  
  ר הוועדה"ויו  

  
  

  ועדת תמיכות פרוטוקולי  מ1�401  :תיוק


