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  2006ה מייעצת לנושא תמיכות לשנת פרוטוקול ועד :הנדון

  25.9.2006:                                ביום 
  

  ר הועדה" יו–  יהודה בן חמו :         משתתפים 
    חבר הועדה–                            קובי אוחיון 

  רייהל העי" מנכ– אייל יוניאן                           
   גזבר –                           אבי בן חמו 
   יועצת משפטית-                           קרן קדמי   

  הספורט'  מנהל מח–                           שאול מיטלברג 
   מזכירת הועדה-                           מרי מינוסקין   

   
  
    

  ות שאינן גופי ספורט עמות–קריטריונים לחלוקת תמיכות 
  

, הוחלט לחלק את הקופה התקציבית המיועדת לתמיכה בעמותות שאינן עמותות ספורט
  :כדלקמן ₪ 50,000ס  " ע2006העומדת בשנת הכספים 

  
או לגופים /ל לגופים התומכים בנזקקים תושבי העיר ו"השנה יחולק תקציב התמיכות הנ

בון יכולותיו התקציביות של הגוף המבקש נלקחו בחש. התורמים לרווחת כלל תושבי העיר
  .תמיכה

  
בהתבסס על פעילות (נלקחה בחשבון הערכה , בכל הנוגע לגופים אשר אינם יושבים בעיר

אודות תמיכה ) או לידיעת חברי הועדה/כפי שעולה מהמסמכים שצורפו לבקשה ו, העבר
  .עתידית צפויה של אותו הגוף בתושבי העיר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   MUNICIPALITY OF KFAR SABA      סבא          - כפרעיריית 
  אגף הכספים

                                                                             

 Weizman St.; KFAR SABA 44100, P.O.B 25 135                                              25. ד. ת44100כפר סבא  , 135ויצמ� 

 ISRAEL Tel. 09-7649126/7, 09-7649263                                      09 – 7649263. פקס, 09 – 7649126/7. טלפו�

  
  
  

  il.muni.saba-kfar.www  :Internet: אינטרנט

  
   2006לת התמיכות לשנת טב

  

' מס
  'סד

המצאת   שם העמותה
  מסמכים

כמה התקבל בשנת 
  ח"  בש2005

המלצה לשנת 
  ח"  בש2006

מרכז סיוע לנפגעות   .1
  תקיפה מינית

V 4,500  4,000  

ויצו הסתדרות עולמית   2
  לנשים

---      

      ---  יד שרה  .3

  4,000    ---  עמותת ישי  .4

      ---  קהילת הוד והדר  .5

      ---  אחת מאיתנו  .6

      ---  אילן מרכז ספורט לנכים  .7

  V 4,000  4,000  י"זהב  . 8

  V  4,500  4,000  ס"אילן כ  .9

  4,000  4,500  ---  אנוש  10

  V  4,500  4,000  ט"אלו  .11

      ---  הקו המאחד  .12

  V 411,000  411,000  קרן המוסיקה  .13

  4,000  4,500  ---  הזן את הכל  .14

  4,000  4,500  ---  סבא אוהבת חיות-כפר  .15

 –ארגון נכי המלחמה   .16
  ארגון חיילי פרטיזנים

---  4,500  4,000  

עמותת יש ילדים   .17
  ויתומים ניצולי שואה

---    4,000  

  V  10,500  10,000  סבא-רוטרי כפר  .18

      V  משען לתלמיד  .19

     כ"סה  
לא כולל קרן 

  המוסיקה

50,000  

  
  
  

  .מליצו בפני חברי המועצה על חלוקת התמיכהחברי הועדה  י
י נוהל התמיכות של משרד "ונטיי� עפובכפו� לכ� שהומצאו כל המסמכי� הרל, כל זאת
  . ימי�7יש להשלי� את המצאת המסמכי� החסרי� תו� , הפני�

  
ועדת בהתא� להמלצת אשר הועברה , ב טבלת התמיכות לעמותות הספורט "רצ
  .עירהת מועצמיכות ובפני ועדת התקריטריוני� ה
  
  

............................           ...................................            ...............................  
            עמוס גבריאלי               קובי אוחיו�                    יהודה ב� חמו               

                          חבר הועדה                           חבר הועדהר הועדה     "      יו


