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  25.2.08פרטיכל ישיבת ועדת תמיכות מיום 

  

  ל העירייה"מנכ-אבי בן חמו:נוכחים

  מ גזבר העירייה"מ-          יעקב סנדרוביץ

  יועצת משפטית-          קרן קדמי

   מנהלת אגף הרווחה–          ענת ניסקי 

  ספורט  מנהל אגף תרבות נוער ו–          דני וייס 

   מנהל מחלקת ספורט –         שאול מיטלברג 

  תרבות תורנית.מנהל מח-         שמשון ממיליה

  חשבת אגף חינוך ורכזת הועדה-          נעה סאיאס

  ח ראשית"מנה-          אורית דנאי גנדל

  

   - עמותת אמונה

ל המסמכים לא קיבלה מכיוון שלא הוגשו כ. אושרה לעמותה קבלת תמיכה בשנה שעברה

  .במועד

  .בהתאם להמלצת המפקח המקצועי, 2008מומלץ לאשר את בקשת התמיכה בשנת 

  

  :עמותת אור ישראל

ממליה יפנה לעמותה על מנת לקבל את כל הפרטים , הבקשה חסרה פרטים רבים

  .הנדרשים

  

  :עמותת יד יעקב

 ממליה יפנה לעמותה על מנת לקבל את כל הפרטים, הבקשה חסרה פרטים רבים

  .הנדרשים

  

  

  :הפדרציה העולמית של יהודי מרוקו
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ממליה יפנה לעמותה על מנת לקבל את כל הפרטים , הבקשה חסרה פרטים רבים

  .הנדרשים

  

  :מרכז קהילתי דתי

 מאגרות 90%בשנה שעברה קיבלו תמיכה בגובה . מבוקשת תמיכה לצורך השלמת בניה

יות והיקף הפעילות נמוך על פי ה, בהתאם להמלצת המפקח המקצועי. בניה והיטלי פיתוח

הוועדה החליטה לאמץ את החלטת הגורם . הדוח הכספי לא ממליץ לאשר תמיכה

  .המקצועי ולדחות את הבקשה

  

  :עמותת ישי

לאשר , בנוגע לתמיכה עקיפה שתתבטא בדרך של זכות שימוש במתקני אשכול פיס. 1

ל בכפוף "כל הנ.  העירייההנכסים של' בכפוף להסדרת מערכת היחסים החוזית אל מול מח

  .להמצאת כל המסמכים

אשר יינתנו לעמותה על , בחודש ₪ 1,000 -בנוגע לתמיכה עקיפה שתתבטא בסכום של כ. 2

  . לאשר–ציוד מעבדה ועוד , ידי בית הספר בדרך של מתן ציוד משרדי

 לאשר בכפוף לתקציב התמיכות של עמותות החינוך וכפוף –בנוגע לתמיכה ישירה . 3

  .מצאת כל המסמכיםלה

  

  :עמותות ספורט

נוספו שתי עמותות . השנה הגישו בקשה לתמיכה אותן עמותות כפי שהוגשו בשנה שעברה

  .הוקי גלגיליות והפועל בית ברל הוד השרון שחיה, חדשות

  

 -על שאול מיטלברג  ,  הבקשה חסרה פרטים רבים-   בית ברל–עמותת הפועל הוד השרון 

  . לישיבה הבאההגורם המקצועי לבררם

בנוגע ליתר עמותות הספורט הוחלט לאמץ את החלטת המפקח המקצועי ולהמליץ על מתן 

  .תמיכות בהתאם

  

  

  

  : עמותות רווחה

ולא כגוף הפועל , על פי המלצת המפקחת המקצועית העמותה פועלת כגוף רווחי – ת"נעמ

ולא לאשר מתן תמיכה , לקבל את המלצת המפקחת המקצועית, בהתאם. ללא מטרת רווח

  .לעמותה
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כמו כן אין לעמותה . ואין לה פעילות כספית, אינה מוכרת,  עמותה חדשה– שמירת אורית

  . אישור ניהול תקין

כנדרש על פי , שנה לפחות, יל והעמותה לא הראתה כל פעילות בתחום הנתמךהוא: החלטה

  .הוחלט שלא להמליץ על מתן תמיכה לעמותה, נוהל התמיכות

  

  . החומר הועבר לדני וייס לבדיקה–עמותת כמוני כמוך 

  

ולהמליץ על מתן ,  הוחלט לאמץ את המלצת המפקחת המקצועית -עמותת הזן את הכל 

  .את בכפוף להמצאת כל המסמכים כנדרשוז. תמיכה בהתאם

  

ולהמליץ על מתן תמיכה ,   הוחלט לאמץ את המלצת המפקחת המקצועית- עמותת פוש

  .וזאת בכפוף להמצאת כל המסמכים כנדרש. בהתאם

  

ולהמליץ על מתן ,  הוחלט לאמץ את המלצת המפקחת המקצועית- עמותת אילן כפר סבא

  . המסמכים כנדרשוזאת בכפוף להמצאת כל. תמיכה בהתאם

  

ולהמליץ על מתן תמיכה , הוחלט לאמץ את המלצת המפקחת המקצועית -עמותת דרור 

  .וזאת בכפוף להמצאת כל המסמכים כנדרש. בהתאם

  

ולהמליץ , הוחלט לאמץ את המלצת המפקחת המקצועית -עמותת כפר סבא להצלת חיים 

  .רשוזאת בכפוף להמצאת כל המסמכים כנד. על מתן תמיכה בהתאם

  

הוחלט לאמץ את המלצת המפקחת  -" מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית"עמותת 

  .וזאת בכפוף להמצאת כל המסמכים כנדרש. ולהמליץ על מתן תמיכה בהתאם, המקצועית

  

ולהמליץ על מתן תמיכה , הוחלט לאמץ את המלצת המפקחת המקצועית -עמותת רוטרי 

  .סמכים כנדרשוזאת בכפוף להמצאת כל המ. בהתאם

  

ולהמליץ על מתן , הוחלט לאמץ את המלצת המפקחת המקצועית -עמותת עזר מציון 

  .וזאת בכפוף להמצאת כל המסמכים כנדרש. תמיכה בהתאם
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שלא להמליץ על , הוחלט לקבל את המלצת המפקחת המקצועית –עמותת אילן רמת גן 

  .מתן תמיכה

  

ולהמליץ על מתן , ת המפקחת המקצועיתהוחלט לאמץ את המלצ -העמותה למען הקשיש 

  .וזאת בכפוף להמצאת כל המסמכים כנדרש. תמיכה בהתאם

  

ולהמליץ על מתן תמיכה , הוחלט לאמץ את המלצת המפקחת המקצועית -קרן המוסיקה 

  .וזאת בכפוף להמצאת כל המסמכים כנדרש. בהתאם

  

  

  

  

  

  

  

  

    _______________                 __________________________          

  ש" יועמ–ד קרן קדמי "מ גזבר     עו"מ–ל         יעקב סנדרוביץ " מנכ–אבי בן חמו 

  

 מרי מנוסקין: רשמה
  
  


