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 18.11.21פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך  

 2022דיון בשינויים בתבחינים  לתמיכות לשנת על סדר היום : 

 חברי הועדה:

 מנכ"ל העירייה  -יובל בודניצקי 

 יועמ"ש העירייה -אלון בן זקן 

 מ"מ  גזבר העירייה   –צחי בן אדרת 

  

 סגנית גזבר - אורית דנאי גנדל

 מזכירת הוועדה  - רחלי רם 

 רוזי נוימן     -רפרנטית מקצועית 

  

 דיון והחלטות :

 להלן המלצת הוועדה לשינויים בתבחינים :   

  :נקבע תבחין כדלקמןה'  3תמיכה נוספת סעיף  -תבחיני רווחה  –כללי חלק  4עמוד ב .1

עמותה המסייעת לטיפולי שיניים לנזקקים המקבלים שירות באגף לשירותים חברתיים 

 ₪.  50,000תקבל תוספת של עד  -קהילתיים

 

הוועדה מק  -המלצות  זה  תבחין  ולהסיר  התבחינים  זה  ₪    50,000בסך    תקציבלקבוע  ובץ  לעניין 

לשנת   העירייה  להגדלה,  2022בתקציב  אפשרות  מללא  בצירוף  הרווחה  אגף  שיפור  .  מדור  נהלת 

סכום   הזכאות,  תנאי  ייקבעו  במסגרתו  מפורט,  עירוני  עבודה  נוהל  ייקבעו  ודיגיטציה,  תהליכים 

מקסימלי למתן סיוע לנזקק לטיפול שיניים, אופן הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים לצורך דיון  

 בכל בקשה. 
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נקבע תבחין חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, -ג' תמיכה נוספת 3, סעיף 8 ודעמב .2

 :כדלקמן

 עמותה שתוכיח במטרותיה ובתוכניות העבודה שלה בעיר כפר סבא, כי היא פועלת לטובת  

.  על העמותה להוכיח  50%תקבל ניקוד נוסף של עד    - שוויון ו/או קידום מעמד האישה בכל הגילאים

 כי נעשו פעולות כגון: הרצאות, סדנאות, קורסים ועוד. 

 

מניעת  להוסיף בסעיף ג' לאחר המילים "קידום מעמד האישה" את המילים או    -המלצת הוועדה

 .   אלימות כנגד נשים

 

נקבע תבחין קדימויות שימוש באולמות תרבות וקהילה עירוניים,  -1, סעיף 14 ודעמב .3

 :כדלקמן

 תינתן קדימות לבקשות שיענו על התבחינים הבאים:  

 תרומה לחברה ולקהילה בכ"ס, לרבות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.   .1

 חשיבות תרבותית ואמנותית, חינוכית וערכית. .2

 התחייבות להחזר לקהילה של כספי תרומה והכנסה מאירוע.  .3

 

עמותות הפועלות לקידום מעמד האישה, מיגור אלימות כלפי  " 4להוסיף סעיף  - המלצת הוועדה

 גדרי".נשים ושווין מ

 

 

 

  

 חברי הוועדה:

 

 ---------------------                             ----------------------                          -------- -------------- 

 יועמ"ש  -גזבר                      אלון בן זקןמ"מ  – צחי בן אדרתמנכ"ל                     –יובל בודניצקי 

 

 רחלי רם  -רשמה


