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        2222.0.0.0.09999....8888פרטיכל ישיבת ועדת תמיכות מיו� פרטיכל ישיבת ועדת תמיכות מיו� פרטיכל ישיבת ועדת תמיכות מיו� פרטיכל ישיבת ועדת תמיכות מיו� 

        

  ל העירייה"מנכ�אבי ב� חמו:נוכחי�

  גזבר העירייה �שגיא רוכל          

  יועצת משפטית�קר� קדמי          

  מנהלת אג# הרווחה –ענת ניסקי           

   מנהל אג# תרבות נוער וספורט –דני וייס           

   מנהל מחלקת ספורט –רג שאול מיטלב          

  תרבות תורנית.מנהל מח�שמשו� ממיליה          

  תברואה מונעת' מנהלת מח–רעיה סבירסקי          

  חשבת אג# חינו% ורכזת הועדה�עה סאיאסונ          

        

  : עמותות רווחהעמותות רווחהעמותות רווחהעמותות רווחה

  

      � � � � עמותת עמיחי עמותת עמיחי עמותת עמיחי עמותת עמיחי 

  .עמותה חדשה אשר פועלת עבור תושבי הוד השרו� וכפר סבא

בהתא� להמלצת ... בעדיפות, 2009את בקשת התמיכה בשנת מומל& לאשר 

  .תהמקצועי תהמפקח

  

        ::::עמותת נגישות ישראלעמותת נגישות ישראלעמותת נגישות ישראלעמותת נגישות ישראל

 2008כי העמותה לא קיימה פעילות בעיר במהל% שנת  נהטע תהמקצועי תהמפקח

בחודש מר& עתידה להתחיל רק וכי פעילות העמותה בעיר בשילוב ע� אג# הרווחה 

ובהתא� להוראות , לאור זאת .ל פעילות העמותהעל כ� לא נית� לחוות דעה ע, 2009

        .הבקשה לתמיכההועדה ממליצה לא לאשר את  , נוהל תמיכות

        



  :כמוני כמו%כמוני כמו%כמוני כמו%כמוני כמו%עמותת עמותת עמותת עמותת 

אשר בהעדר� לא יכולה המפקחת המקצועית לתת , הבקשה חסרה פרטי� רבי�

תיפנה לעמותה על מנת לקבל את כל  המפקחת המקצועית �הוחלט. התייחסותה

  .הפרטי� הנדרשי�

        

  :עמותת עזר מציו�עמותת עזר מציו�עמותת עזר מציו�עמותת עזר מציו�

וממליצה בהתא� , המפקחת המקצועית מכירה את פעילות העמותה היכרות אישית

  .לאשר תמיכה לעמותה

בהתא� להמלצת , ....בעדיפות, 2009מומל& לאשר את בקשת התמיכה בשנת 

  .המפקחת המקצועית

  

  :העמותה למע� הקשישהעמותה למע� הקשישהעמותה למע� הקשישהעמותה למע� הקשיש

סות שיתקבלו המפקחת המקצועית ממליצה לתת לעמותה תמיכה בגובה ההכנ

  .מהשתתפות הקשישי� בפעילות העמותה ושאמורות היו להיות מועברות לעירייה

  . ( 300,000 � כב, 2009סכו� זה מוער% בנוגע לשנת התקציב 

בהתא� להמלצת המפקחת , 2009מומל& לאשר את בקשת התמיכה בשנת 

  .המקצועית

  

  :עמותת ליונסעמותת ליונסעמותת ליונסעמותת ליונס 

לה המפקחת המקצועית לתת אשר בהעדר� לא יכו, הבקשה חסרה פרטי� רבי�

תיפנה לעמותה על מנת לקבל את כל  המפקחת המקצועית �הוחלט. התייחסותה

  .הפרטי� הנדרשי�

  

ולהמלי& על מת� , הוחלט לאמ& את המלצת המפקחת המקצועית    � � � � עמותת דרור עמותת דרור עמותת דרור עמותת דרור 

על פי נוהל  וזאת בכפו# להמצאת כל המסמכי� כנדרש. ....בעדיפות תמיכה 

        .תמיכות

  

ולהמלי& על מת� , הוחלט לאמ& את המלצת המפקחת המקצועית    � � � � עמותת עמדא עמותת עמדא עמותת עמדא עמותת עמדא 

        .על פי נוהל תמיכות וזאת בכפו# להמצאת כל המסמכי� כנדרש. ...בעדיפותתמיכה 

   

  .הדיו� בבקשה ידחה לועדה הבאה    ––––עמותת איל� רמת ג� עמותת איל� רמת ג� עמותת איל� רמת ג� עמותת איל� רמת ג� 

  



הוחלט לאמ& את המלצת     � � � � " " " " מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מיניתמרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מיניתמרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מיניתמרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית""""עמותת עמותת עמותת עמותת 

וזאת בכפו# להמצאת כל . ...בעדיפותולהמלי& על מת� תמיכה , ועיתהמפקחת המקצ

        .על פי נוהל תמיכות המסמכי� כנדרש

  

אשר בהעדר� לא יכולה המפקחת  הבקשה חסרה פרטי� רבי� � ����""""עמותת ערעמותת ערעמותת ערעמותת ער

תיפנה לעמותה על מנת  המפקחת המקצועית �הוחלט. המקצועית לתת התייחסותה

  .לקבל את כל הפרטי� הנדרשי�

  

מאגרות והיטלי  90%העמותה הגישה בקשה לתמיכה בגובה  – ����""""עמותת אקיעמותת אקיעמותת אקיעמותת אקי

ולהמלי& על מת� תמיכה , הוחלט לאמ& את המלצת המפקחת המקצועית. פיתוח

  .ממחלקת רישוי בניה יש לקבל פירוט בנוגע לגובה האגרות משרית שיליא�. בהתא�

  

        ::::עמותות חינו%עמותות חינו%עמותות חינו%עמותות חינו%

        

  :ישיישיישיישיעמותת עמותת עמותת עמותת 

 �בדר% של זכות שימוש במתקני אשכול פיסבנוגע לתמיכה עקיפה שתתבטא . 1

, הנכסי� של העירייה' לאשר בכפו# להסדרת מערכת היחסי� החוזית אל מול מח

  .הנדרשי� על פי נוהל תמיכות בכפו# להמצאת כל המסמכי�ו

אשר יינתנו , בחודש(  1,000עד בנוגע לתמיכה עקיפה שתתבטא בסכו� של . 2

  .לאשר –ציוד מעבדה ועוד , ת� ציוד משרדילעמותה על ידי בית הספר בדר% של מ

לאשר בכפו# לתקציב התמיכות  –י העמותה"המבוקשת עבנוגע לתמיכה ישירה . 3

  .כנדרש על פי נוהל תמיכות כפו# להמצאת כל המסמכי�בשל עמותות החינו% ו

  

ולהמלי& על מת� , הוחלט לאמ& את המלצת המפקחת המקצועית  � עמותת פושעמותת פושעמותת פושעמותת פוש

  .על פי נוהל תמיכות ת בכפו# להמצאת כל המסמכי� כנדרשוזא. תמיכה בהתא�

   

  :איכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבה

  

  .הדיו� בבקשה ידחה לועדה הבאה: ת חיותת חיותת חיותת חיותבעמותת כפר סבא אוהעמותת כפר סבא אוהעמותת כפר סבא אוהעמותת כפר סבא אוה

  

        ::::עמותות דתעמותות דתעמותות דתעמותות דת

        



 90%העמותה הגישה בקשה לתמיכה בגובה  - מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימ�מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימ�מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימ�מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימ�

ולהמלי& על , עיהוחלט לאמ& את המלצת המפקח המקצו. מאגרות והיטלי פיתוח

  . מת� תמיכה בהתא�

  

 העביריש ל, קיימת פעילות רבה של העמותה ע� מחלקת הנוער: עמותת הוד והדר

על מנת שיוכל לגבש המלצתו  למפקח המקצועי את המלצת אג# התרבות

  .המקצועית

        

        ::::עמותות תרבותעמותות תרבותעמותות תרבותעמותות תרבות

        

ולהמלי& על מת� , הוחלט לאמ& את המלצת המפקח המקצועי    � � � � קר� המוסיקה קר� המוסיקה קר� המוסיקה קר� המוסיקה 

        .על פי נוהל תמיכות וזאת בכפו# להמצאת כל המסמכי� כנדרש. ה בהתא�תמיכ

  

  :עמותות ספורט

כפי שהוגשו  אגודות ספורטהשנה הגישו בקשה לתמיכה אותן ש, המפקח המקצועי מסר

  .העמותה לספורט עממי, החדשאחת  העמות הנוספ. בשנה שעברה

  

על שאול , בי�הבקשה חסרה פרטי� ר �  בית ברלבית ברלבית ברלבית ברל    ––––    כפר סבאכפר סבאכפר סבאכפר סבאעמותת הפועל עמותת הפועל עמותת הפועל עמותת הפועל 

  :את הנתוני� הבאי� הגור� המקצועי לברר לישיבה הבאה �מיטלברג  

  .הא� קיי� אישור מהאיגוד בנוגע לשינוי שמה של העמותה .1

על העמותה להעביר נתוני� אודות התלמידי� תושבי כפר סבא המשתמשי�  .2

 .שמות וכתובות. ז.בשירותי האגודה כולל ת

 .2008מותה בשנת מה היו כל המקורות הכספיי� של הע .3

 .הא� האגודה הגישה בקשה לרשויות נוספות ולמי .4

  .ע� קבלת המסמכי� תידו� בקשת העמותה בישיבה הבאה

  

  :העמותה לספורט עממיהעמותה לספורט עממיהעמותה לספורט עממיהעמותה לספורט עממי

  

ניתנת תמיכה לאגודות ספורט בלבד ועל כ� בקשת , בהתא� לקריטריוני� שנקבעו

  .העמותה נדחית



  

  .את הדיו� לישיבה הבאהבהתא� לדחות בנוגע ליתר עמותות הספורט הוחלט 

  

  

  

  

  

_____________            _______________            _____________  

  ש"יועמ –ד קר� קדמי "עו             גזבר – שגיא רוכלל         "מנכ –אבי ב� חמו 

  

 נועה סאיאס: רשמה

 


