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 15-9201/2פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'   

 
בחדר הישיבות (,  2019 ביוני 23)תשע"ט סיון ' ראשון  כ יוםבשהתקיימה  ועדת משנה לתמיכותמישיבת 

 רמלה.  1העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן ע"ש אפריאט ז"ל , בבית 
 

 נוכחים ה"ה: :משתתפים ה"ה
 גזברית העירייה  -רוזה עללאל  סגן רה"ע -מאור אשש

 חבר מועצה  -רונן מושייב 
 

 מנהל מחלקת רווחה  -אייל קהלני
 מח' רווחה  -מירב אורנשטיין 

 אגף החינוך והנוער  -אורלי יצחק
 מזכירות העירייה     -עו"ד שלי ביטון

 :חסרים
 יו"ר הועדה                                  סגן רה"ע ו  -אברהם אילוז 

 חבר מועצה   - יאיר דידי 
 

 16:45**  הועדה התחילה בשעה 
 

 

  פתיחה :
 

הקריטריונים לעמותות הזכאיות  בדיקת תהליך ועל ה על אישור התבחינים במועצהמסבירעו"ד שלי ביטון    

 לתמיכה :

מיום  12/2018-15התבחינים לעמותות דת, נוער, כלליות וספורט אושרו במועצת העיר מס'  .א

30.12.2018 

 .05.03.2019מיום  4/2019-15תיקון תבחיני עמותות דת אושר במועצת העיר מס'       

המסמכים שהוגשו ע"י העמותות נבדקו כלל התקיימה ועדת תמיכות מקצועית,  18.06.2019בתאריך  .ב

נבדקה ע"י רפרנט  עבור כל עמותה קריטריונים תבחינים/ עמידה בבקפידה ע"י גזברות העירייה, 

נבדקו ע"י יואב נדב,  -נבדקו ע"י קובי גבאי, עמותות נוער  -מהמחלקה הרלוונטית ) עמותות דת 

 מירב אורנשטיין(. נבדקו ע"י   -עמותות כלליות

 . ₪ 446,500 -לתמיכות בעמותות דת וכלליות הינו  2019ב העירייה לשנת סך תקצי .ג

 (. 161100820 -) סעיף תקציבי 

   ₪ 300,000 -לתמיכות בעמותות נוער  הינו  2019סך תקציב העירייה לשנת  .ד

 (. 1828200810-) סעיף תקציבי 

 
 הנדון:

 
 ;  18.06.2019מיום  3.2019-15מס' דיון בנוגע לפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 

 
   עמותות דת  -2019ים לתמיכות לשנת חלוקת תקציב. 1
 

  4/2019-15אושרו במועצה מס'  2019לשנת  לעמותות דתים עבור תמיכות התבחינתיקון          
 (. 1 ) נספח  05.03.2019 מיום           
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  -עמותות דת 

   לעמותות עדת המשנה מאמצת את המלצת הועדה המקצועית ומאשרת חלוקת תמיכות ו    החלטה:  

                 המסמכים. גובה התמיכה הינו בהתאם לתבחינים שאושרו ע"י , בכפוף להשלמת  2019לשנת  הדת                     

 מועצת העיר.                    

                                                                        

 התמיכה מקופאת לעמותות הבאות עד להשלמת המסמכים :                       

 אמנון עזרא ז"ל, תפארת מאיר , משען לתלמיד , מכון אור שמריהו. -משכן רשב"ם                      

 
 ) מאור אשש, רונן מושייב(.  2 -בעד  :  הצבעה                       

 
 ( 18.06.2019מיום  3.2019סעיף א' בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'   -2 נספח)                       

 

 עמותות כלליות -2019ים לתמיכות לשנת חלוקת תקציב. 2
    

  12/2018-14אושרו במועצה מס'  2019לעמותות כלליות לשנת ים עבור תמיכות התבחינ    
 (. 3 ) נספח  30.12.2018מיום      

 

  -עמותות כלליות  

 ועדת המשנה מאמצת את המלצת הועדה המקצועית ומאשרת חלוקת תמיכות לעמותות כלליות     החלטה:

 לתבחינים שאושרו מסמכים. גובה התמיכה הינו בהתאם, בכפוף להשלמת ה 2019לשנת 

 .ע"י מועצת העיר 

   חברי הועדה מבקשים להקפיא את התמיכה לעמותות הבאות : ג'מעיית אלהודא ברמלה, ** 

 ג'ורג'ויוס הקדוש, עולמ"ית , עד להשלמת מידע אודות מהות פעילות העמותה.      

                       

 : והבהרות מסמכים מקופאת לעמותות הבאות עד להשלמת התמיכה                       

 תנועת בנות בית יעקב בתיה. אנוש, ג'מעיית אלהודא ברמלה, ג'ורג'ויוס הקדוש, עולמ"ית ,                        

 

 ) מאור אשש, רונן מושייב(.  2 -בעד  :  הצבעה
 

 ( 18.06.2019מיום  3.2019תמיכות מקצועית מס'  סעיף ב' בפרוטוקול ועדת  -2נספח )                       

 

 עמותות נוער  -2019ים לתמיכות לשנת חלוקת תקציב. 2
 

  12/2018-14אושרו במועצה מס'  2019לעמותות נוער לשנת ים עבור תמיכות התבחינ    
 (. 3 ) נספח  30.12.2018מיום      
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  - נוער  עמותות

  נוער  ועדת המשנה מאמצת את המלצת הועדה המקצועית ומאשרת חלוקת תמיכות לעמותות    החלטה:

 ע"י מועצת העיר. לתבחינים שאושרו . גובה התמיכה הינו בהתאם2019לשנת 

 

 ) מאור אשש, רונן מושייב(.  2 -בעד  :  הצבעה
 

 ( 18.06.2019מיום  3.2019מקצועית מס' סעיף ג' בפרוטוקול ועדת תמיכות   -2נספח )                       

 

 הערות : 

 הועדה מאשרת כי העמותות שטרם הגישו את כלל המסמכים, ישלימו את המסמכים החסרים .1

 . 31.07.2019עד ליום             

 . יוקפא עד להשלמת כל המסמכים הנדרשים אילו  תקציב עמותות             

 המסמכים הוגשו לאחר המועד ולפיכך הועדה לא דנה בחלוקת תמיכה  -עמותת " לב האחים "   .2

 לעמותה זו. 

 המסמכים הוגשו לאחר המועד ולפיכך הועדה לא דנה בחלוקת   -עמותת " משכן ראובן "  .3

 תמיכה לעמותה זו. 

 פרסומים באתר האינטרנט ובעיתון, חוות דעת משפטית.   - 2מצ"ב לנספח  .4

 

 

 

         
   מאור מאיר אשש                                 עו"ד שלי ביטון                               

   סגן רה"ע                                       מזכירות העירייה                                    
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