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בבית  (2017 במרץ 14)ז תשע"ט"ז באדר  שלישי,  יוםבתמיכות שהתקיימה משנה למישיבת ועדת  

 זינגר ז"ל. ע"ש פנחס  העירייה
 

  :נוכחים  ה"ה :משתתפים ה"ה 
 מנכ"לית העירייה –איילת כהן  מ"מ רה"ע ויו"ר  –עו"ד מוטי יצחקי  
 גזברית העירייה –אל רוזה עלל סגן רה"ע –ניסים פנחסוב  
 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -גלית כהן   שמעון שלוש 
   
  :חסר ה"ה 
  מיכאל וידל    
 הרב מיכאל דרעי                                       
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, לענין תמיכות 8.3.2017מיום  3/2017-14אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  .1
 .2017ת נוער, עמותות דת וכלליות לשנת לתנועו

 
 

 ה ח ל ט ה:   
 

 תמיכות לתנועות נוער .1
עדת המשנה מאמצת את המלצת הוועדה המקצועית ומאשרת וולאחר דיון ובחינת הנתונים, 

 , כמפורט בנספח.2017לשנת  נוערה לתנועותתמיכות החלוקת 
 

 בעד פה אחד -הצבעה 
 
 

 תמיכות לעמותות דת
עדת המשנה מאמצת את המלצת הוועדה המקצועית ומאשרת ווינת הנתונים, לאחר דיון ובח

 , כמפורט בנספח.2017לעמותות הדת לשנת תמיכות החלוקת 
 

 בעד פה אחד -הצבעה 
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 תמיכות לעמותות כלליות
, ניסים פנחסוב אינו משתתף בדיון ובהצבעה לענין תמיכה הוועדה מבקשת להפריד ההצבעה

 יים ועולמית.לעמותות קו לח
 

עדת המשנה מאמצת את המלצת הוועדה המקצועית ומאשרת וולאחר דיון ובחינת הנתונים, 
הצבעה  ,)למעט עמותות קו לחיים ועולמית 2017לשנת  לעמותות כלליותתמיכות החלוקת 
 כמפורט בנספח. נפרדת(,

 
 בעד פה אחד -הצבעה 

 
 

 יתלענין תמיכה בעמותות קו לחיים ועולמנפרדת החלטה 
 .להוצאות הנהלה וכלליותבעמותות עולמית וקו לחיים ישנה חריגה שולית בכל מה שקשור 

 
לילדים החולים , ומסייעת העמותה מראה על פעילות שוטפת וענפה – עמותת קו לחיים

. במסגרת הפעילות העמותה מפעילה פרוייקט חונכות במחלות קשות ובני משפחותיהם
 אישית, ימי כיף ואירועים, קייטנות קיץ, הסעות ועוד.

 
, במסגרת הפעילות העמותה העמותה מראה על פעילות שוטפת וענפה - עמותת עולמית

 מפעילה בית תמחוי, ערבי תרבות, חלוקה שי ועזרה לנזקקים, חלוקת מלגות ועוד.
 

 ותהעמותעית של גזברות העירייה, מאחר ומדובר בחריגה שולית ומאחר ולפי חוו"ד מקצו
 , אין מניעה מלאשר התמיכה.פעילות שוטפת וענפהעל  ותמרא

 
מצטרפת וועדת המשנה לאחר דיון ובחינת הנתונים, ולאור חוו"ד המקצועית של הגזברות 

לחיים  לעמותות קומאמצת את המלצת הוועדה המקצועית ומאשרת חלוקת תמיכות ו
 , כמפורט בנספח.2017לשנת  ועולמית

 
 , ניסים פנחסוב אינו משתתף בהצבעהבעד פה אחד -הצבעה  

 
  

 (1)נספח מס' 
 

             
 גלית כהן                                                                    עו"ד מוטי יצחקי           

 מ"מ ראש העירייה                                                מנהלת אגף מזכירות ומנהל       
                                 יו"ר הועדה                                                                                   ו                                                                                                  

 
 

 רמלה, 
 


