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  12.3.08ישיבת ועדת תמיכות מיום פרוטוקול מעודכן מ

  3' ישיבה מס

  

  ל העירייה"מנכ-אבי בן חמו  :נוכחים

  מ גזבר העירייה"מ-יעקב סנדרוביץ              

  יועצת משפטית-קרן קדמי              

   מנהלת אגף הרווחה–          ענת ניסקי 

   מנהלת מחלקת רישוי עסקים ותברואה מונעת –בירסקי           רעיה ס

  תרבות תורנית.מנהל מח-           שמשון ממיליה

  חשבת אגף חינוך ורכזת הועדה-          נעה סאיאס

  ח ראשית"מנה-          אורית דנאי גנדל

  

  :עמותות שהגישו מסמכים באיחור

זהבי , מלוא הטנא, בנוגע לעמותות שהגישו בקשה להגיש את המסמכים באיחור

ובלבד שהמסמכים , ועמדא הועדה החליטה לענות בחיוב לאור הבקשות שהוגשו

  .8:00- ב' יועברו עד ליום א

  

  :עמותת הפדרציה של יהודי מרוקו

שמשון ממליה שקיבל את הבקשה " הפדרציה של יהודי מרוקו"בנוגע לעמותה 

התרשם שהסניף המקומי ר הסניף של העמותה ו"ניהל מספר שיחות עם יו, לבחינתו

אם בכלל ולכן אינו , 2007של העמותה ניהל פעילות מועטה מאוד בעיר בשנת 

  .ממליץ

  .לקבל את העמדה של הגוף המקצועי ולסרב לבקשת התמיכה: החלטה

  

  :עמותת כפר סבא אוהבת חיות



 

  

2

, הועדה קיבלה את המלצת הגורם המקצועי, בנוגע לעמותה כפר סבא אוהבת חיות

  .התמיכה מאושרת בכפוף לאמור בהמלצה

  

  :עמותת משען לתלמיד

הדירוג שמקבלת , על פי המלצת הגורם המקצועי, בנוגע לעמותה משען לתלמיד

ר מספר מקבלי השירות תושבי העי, לנוכח אינטנסיביות הטיפול, העמותה נמוך

  .הוחלט לדחות את הבקשה לתמיכה, אי לכך, והיקף השירותים שניתן

  

  :עמותת אור ישראל

בהתאם לנתונים שהוצגו לוועדה על ידי הגורם , בנוגע לעמותת אור ישראל

העמותה נותנת שירותים למעט מאוד תושבים מכפר סבא ופעילותה , המקצועי

הוועדה , הגורם המקצועיאי לכך ולנוכח המלצת . נעשית בתחומה של רשות אחרת

  .מחליטה לדחות את הבקשה

  

  :עמותת יד יעקב

הגורם המקצועי הציג בפני הועדה תמונה ממנה עולה כי , בנוגע לעמותת יד יעקב

בהתאם הוחלט לקבל את . אם בכלל לתושבי העיר, העמותה נותנת שירות מועט

  .המלצת הגורם המקצועי ולדחות את הבקשה

  

  

  נועה סאיאס: רשמה

  .טבלא המרכזת את המלצות הגורמים המקצועיים: פחנס

  

  

  

  
  

________________    ___________________  __________________  
 ש"יועמ, ד קרן קדמי"עו  מ גזבר"מ, יעקב סנדרוביץ    ל"מנכ,   אבי בן חמו

 
  
     
   
   


