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  14-3/2018מס'  ועדת תמיכות מקצועית   וטוקולפר                  
  

    ),2018במרץ  08( חמישי כא' אדר תשע"ח  יוםב     ועדת תמיכות מקצועית שהתקיימהמישיבת 
  רמלה.  1בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן 

  
    :נוכחים ה"ה

                                  הועדה  ויו"ר העירייה  מנכ"ל -רונן עזריה 
  יועץ משפטי  -עו"ד דורון דבורי

  גזברית העירייה  -רוזה עללאל 
  מנהל מח' ספורט ואירועים -ניסים רון

  ע. מנכ"ל   -עו"ד שלי ביטון

  

    
  :הנדון

  
  הארכת מסמכים –לעמותות  2018חלוקת תקציב לשנת  .1
  

  :ותהחלט
    

   עמותות כלליות :  .1
 : עמותות הגישו בקשות למתן תמיכה 25  .א

 עמותות השלימו את כל המסמכים באופן תקין.  21 - 
המרכז הגריאטרי, איחוד עמותות נדרש השלמת מסמכים ( בית תמחוי רשב"י, חוג ידידי  4 - ל - 

 והצלה  אחדות בני ישראל)
  -  1נספח מס'  -                                                - 

  . 13.3.2018 - ארכה להשלמת הממסכים עד ליום שלישי ה החלטה:
  

 עמותות דת:  .2
 : עמותות הגישו בקשות למתן תמיכה 20  .ב

 עמותות השלימו את כל המסמכים באופן תקין.   16 - 
בני בכורי,  - עמותות נדרש השלמת מסמכים ( אור יוסף, בית כנסת ששון ושמחה, מורשת אבות 4 - ל - 

 מכון אור שמריהו). 
 -  2נספח מס'  -                                               

  . 13.3.2018 - ארכה להשלמת הממסכים עד ליום שלישי ה החלטה:
  

 עמותות נוער:  .3
 : עמותות הגישו בקשות למתן תמיכה  5  .ג

 עמותות השלימו את כל המסמכים באופן תקין.  4 - 
 עמותה אחת נדרשת להשלמת מסמכים ( תנועת הצופים הערבים והדרוזים).  - 

 -  3נספח מס'  -                                                  

  . 13.3.2018 - ארכה להשלמת הממסכים עד ליום שלישי ה החלטה:
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 עמותות ספורט:   .4

 עמותות השלימו את כל המסמכים באופן תקין.  7   .ד
 עמותות השלימו את כל המסמכים באופן תקין.  5 - 
), שרעבי אמנויות 1997עמותות נדרשות להשלמת מסמכים ( אגודת הספורט הפועל רמלה (  2 - 

 לחימה). 
 -  4נספח מס'  -                                             

  . 13.3.2018 - ארכה להשלמת הממסכים עד ליום שלישי ה החלטה:
  
  
  
  

  ועדת תמיכות מקצועית ובה ידון נושא חלוקת התקציב ע"פ התבחינים.  לאחר השלמת המסמכים, תתקיים
          

  
  

                                                                                                    
                      רוזה עללאל                     רונן עזריה              
              גזברית העירייה                                             מנכ"ל העירייה               

  
 


