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  4.3.08פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 
                                                                 

  2 'ישיבה מס
  
  

  ל העירייה"מנכ- אבי בן חמו :נוכחים
  מ גזבר העירייה"מ-יעקב סנדרוביץ            
  יועצת משפטית- קרן קדמיד"עו           

  מבקר העירייה-אליעזר פיירשטיין            
  מנהל אגף תרבות-דני וייס            
  תרבות תורנית.מנהל מח-שמשון ממיליה            
  ספורט. מנהל מח- שאול מיטלברג            
  חשבת אגף חינוך ורכזת הועדה-נעה סייאס            
  ח ראשית"מנה-אורית דנאי גנדל            

  
  

  -מינץעמותת בית 

הדורשים כי הכספים , הואיל ומדובר בבקשה לקבלת כספי תמיכה ממשרד הדתות ומגורמי חוץ
 כל להמצאת בכפוף מחליטים להמליץ לאשר, ועל פי נוהל תמיכות) כצינור(יועברו דרך העירייה 
 לתמיכה זו מגורמי הכספים המיועדיםובכפוף לקבלת ,  על פי נוהל תמיכותהמסמכים הנדרשים

  .חוץ
  

  -בית הכנסת אוהל מועד

והן על ידי ,  הן על ידי ועדת התמיכותשנה קודמת שאושרהלתמיכה בבקשה העמותה הגישה 
העמותה לא הוציאה היתר בניה . מדובר בתמיכה שעניינה הפחתת אגרות והיטלי פיתוח. המועצה

  . ולפיכך לא ניצלה את זכאותה לתמיכה בשנה זו, 2007בשנת 
תקפה גם לשנת  2007שהוגשה ואושרה בנוגע לשנת  העמותה שהבקשה בשל טעות בתום לב סברה

מבקשת העמותה להגיש בקשה , לאחר שהועמדה על טעותה.  ולכן לא הגישה בקשה חדשה,2008
הועדה לאפשר בנסיבות המתוארות החליטה  . באיחור2008לתמיכה דומה בשנת הכספים 

 יש להגיש עד הבקשהאת  . הנלוויםכולל המסמכיםלתמיכה בקשה חדש ללעמותה להגיש טופס 
16.3.08.  

  .באחריות אורית-ל"יש להוציא מכתב לעמותה לגבי ההחלטה הנ
  

   -עמותת אור ישראל

 לרבות, יש לקבל פרטים נוספים מהעמותה. הבקשה שהוגשה על ידי העמותה חסרה פרטים רבים
כמה זמן ; פירוט לגבי סוג הפעילות; וכתובת מגורים. ז.רשימה שמית של משתתפים כולל ת

  .ליה שמשוןבאחריות מר ממ - ' מי המרצים שעובדים איתם וכו; והיכן ,ס"פועלים בכפ
  

   - עמותת יד יעקב

יש לפנות בכתב לעמותה לקבלת פירוט מי . הבקשה שהוגשה על ידי העמותה חסרה פרטים רבים
; היכן פועלים; ירות מהעמותהכמה מקבלים ש; .ז.ס קיבל שירות כולל שמות ות"מתושבי כפ

  . ממליה שמשוןבאחריות מר- 'מי המרצים וכו; מתי



 

  

2

  
   -הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בקשו יש להשלים מסמכים כמו שנת. הבקשה שהוגשה על ידי העמותה חסרה פרטים רבים
  .ממליה באחריות מר - העמותות הקודמות

  
   -אמונה

 הנדרשים על פי נוהל כה בכפוף להמצאת כל המסמכיםתמיהוועדה מחליטה להמליץ על אישור 
  .ס"סניף כפ המיוחדים ל הכספייםלרבות הנתונים, תמיכות

  
   - הפועל הוד השרון בית ברל שחייה

משרתת גם את מי ה הואיל ומדובר בעמותה , בעמותההמלצת מנהל מחלקת הספורט שלא לתמוך
 .ס"לותיה המוניציפאליים של כפפעילותה מבוצעת בעיקר מחוץ לגבו. ס"שאינם תושבי כפ

וגם . שנתמכת על ידה,העמותה מייצגת מבחינת מינהל הספורט רשות מוניציפאלית אחרת
  .מבחינת מינהל הספורט מקבלת את התמיכה באמצעות רשות מוניציפאלית אחרת

  .ולא להמליץ על מתן תמיכה לעמותה, לאמץ את המלצת המנהל המקצועי-החלטת הועדה
  

  -הספורטעמותות יתר 

י "נערכה עפאשר ,  המקצועי של הספורטהמפקח הטבלה של להמליץ על אימוץהועדה מחליטה 
  .ת העירמועצי "עקריטריונים שאושרו ה

  . מפרוטוקול זהב כנספח בלתי נפרד"מצהטבלא 
  

  -עמותת כמוני כמוך

ותה זו ולהמליץ על תמיכה לעמ,  המלצת מנהל אגף תרבות נוער וספורטמחליטה לקבל אתהועדה 
  .בעדיפות בינונית

  
  -עמותת מלוא הטנא

מהטעמים המפורטים , תמיכה באיחורהבקשה לבקשתם להגשת מסמכי הועדה מחליטה לאשר 
  . שהוגש על ידםבמכתב הבקשה

  
  

  -בכל הנוגע ליתר העמותות

ולהמליץ על קבלתן , הועדה מחליטה לקבל את המלצות המפקחים המקצועיים הרלוונטיים
  . המפקחיםבהתאם להמלצת 

  
  

  .אורית דנאי גנדל-רשמה
  
  
  
  
  
  
  

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

  


