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  20182/-14פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'                   
  

  בבית העירייה ),  2018ביולי   29(  יז' באבראשון  יוםב    שהתקיימה  ועדת משנה לתמיכותמישיבת 
  רמלה.  1ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן 

  
  נוכחים ה"ה:  :משתתפים ה"ה

  מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה  יו"ר הועדה                                    - רונן מושייב
  מ"מ ראש העיר -אברהם אילוז

  חבר מועצה  -הרב איתן דהאן
   

  גזברית העירייה     -רוזה עללאל 
  מנהל יחידת הנוער  -יואב נדב

מח' ספורט ואירועים       -ים וייסנשטרןאליק
 מזכירות העירייה     -עו"ד שלי ביטון

  
  :חסרים

  סגן ראש העיר  -הרב מיכאל דרעי
  חבר מועצה  -ניסים פנחסוב

  
  

  

  

  הנדון:
  

  ; 25.04.18מיום  5/2018-14דיון בנוגע לפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 
  
  דת, כלליות ונוער  -לעמותות  2018חלוקת תקציב ע"פ תבחינים לשנת ) 2.(1

  אושרו במועצה מס'   2018כלליות לשנת ים עבור תמיכות לעמותת דת, נוער והתבחינ         
  ( נספח א')  05.09.2017מיום  8/2017-14          

  

   -עמותות דת  .א
  ועדת המשנה מאמצת את המלצת הועדה המקצועית ומאשרת חלוקת תמיכות       החלטה:                 

  . 1לפי ניקוד ע"פ התבחינים כמפורט בנספח מס'  2018לעמותות הדת לשנת                                   

  מאושרת. התמיכה  -ת המסמכים כנדרשלימו אהש ועמותת בית כנסת ששון ושמחה עמותת אור יוסף**  

      המסמכיםאת  התמיכה אינה מאושרת מאחר והעמותה לא השלימה -ת בני בכוריועמותת מורשת אב     

  במועד.      

  
   אושר פה אחד. - הצבעה

  
  ) 1(נספח מס'                                                                        

   - עמותות כלליות  .ב
  ועדת המשנה מאמצת את המלצת הועדה המקצועית ומאשרת חלוקת תמיכות       החלטה:                 

  . 2לפי ניקוד ע"פ התבחינים כמפורט בנספח מס'  2018לשנת  כלליותלעמותות                                    

  עד להצגת סמל העירייה על האמבולנס והוכחה כי האמבולנס   התמיכה מוקפאת  -עמותת זק"א       **  

 נמצא באזור העיר רמלה ומשרת את תושבי העיר.  
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  התמיכה   - השלימו את המסמכים כנדרש - , עמותת תאיר ועמותת בית תמחוי רשב"יעמותת נעמ"ת        

   מאושרת.          

  
   אושר פה אחד. - הצבעה

  
  ) 2(נספח מס'                                                                               

  
  

   -נוערעמותות   .ג
  ועדת המשנה מאמצת את המלצת הועדה המקצועית ומאשרת חלוקת תמיכות       החלטה:                 

  .3לפי ניקוד ע"פ התבחינים כמפורט בנספח מס'  2018לשנת  נוער לעמותות                                  

    עבור חשבון ₪  4,900יש לקזז מסכום התמיכה    -עמותת הנוער העובד והלומד ( סניף חברתי) מענית **   

  חשמל לביה"ס מענית.         

  בגין מספר חניכים קטן מהדיווח המתכונן.   ₪ 2,700יש לקזז מסכום התמיכה  - צופים עברייםעמותת        

  
   אושר פה אחד. - הצבעה

  
  ) 3(נספח מס'                                                                         

  
  
  

                                                                                          
                  
  רונן מושייב                                                 עו"ד שלי ביטון                      

                    יו"ר הועדה                                      מנכ"ל העירייהע.                                


