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 15-3/2019פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'   

 
בחדר הישיבות (,  2019 בספטמבר 16)תשע"ט  שני טז'  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
 גן רה"ע ויו"ר הועדהס -אברהם אילוז 

                                                                    עסגן רה" -מאור אשש
 זברית העירייה ג -עללאל  הרוז   
 ועמ"ש לעירייה י  -עו"ד דורון דבורי    

 לשירותים חברתיים מח' -מירב אורנשטיין     בר מועצהח -עו"ד מוסא סאבא 
 רבות תורנית ת -קובי גבאי   
 נהל יחידת הנוער מ -יואב נדב    
 זכירות העירייה  מ   -עו"ד שלי ביטון   

 
 :חסרים

 בר מועצה ח -רונן מושייב 
 ועצה מחבר   - יאיר דידי 

 
 .15: 15**  הועדה התחילה בשעה 

 

 

   

 2019חלוקת תקציב לעמותות כלליות שטרם קיבלו תמיכה לשנת :  הנדון 

 : 23.06.2019מיום  2.2019-15מס'  משנה לתמיכות דיון בנוגע לפרוטוקול ועדת               
 

 דיון : 
 

  התקיימה ועדת משנה לתמיכות בה נדון בין היתר 23.06.2019מציגה כי בתאריך ) מזכירות העירייה(  עו"ד שלי ביטון .1

 . 2019אודות חלוקת תקציבים לתמיכות של עמותות כלליות לשנת 

וזאת עד  עוד מובהר כי התמיכה לעמותות הבאות הוקפאה : ג'מעיית אלהודא ברמלה, ג'ורג'ויוס הקדוש, עולמ"ית

 השלמת מידע והסברים אודות מהות פעילות העמותות. 

 

 (1נספח מס'  )

 מירב אורנשטיין מעניקה הסבר על כל אחת מהעמותות ) לאחר בדיקה ( כדלקמן :  .2

 

 ית ) בשיתוף עמותת רשב"י(. מרותקי ב 35 -פעמים בשבוע ל 3הובלת מזון חם                            -עולמי"ת 

 משפחות.  50-60סיוע בחגים בסלי מזון ל                                              

 ם. חלוקת שמיכות, מלגות לתלמידי  -שת"פ עם רוטרי                                               

 

 משפחות אחת לשבוע.  270 -סיוע בסלי מזון ל   - ג'מעיית אלהודא ברמלה 

 סיוע למשפחות בביגוד יד שנייה, תנורים לחימום, חלוקת ספרי לימוד.                                        

 

 סיוע בסלי מזון ) תווים( למשפחות נזקקות בכריסמס ופסחא.               - ג'ורג'ויוס הקדוש 

 מלגות לימודים.                                          

 

 



        בס"ד
 

 

 

 

 

 

 

 15-3/2019פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס' 

 החלטה :   

 החלטת ועדת חברי ועדת המשנה מאמצים אתלאור ההסברים שניתנו בדבר מהות פעילות העמותות לעיל ,    

ג'מעיית מותות כלליות : תמיכות לע חלוקת  ומאשרים  18.06.2019מיום  3.2019-15מס'  תמיכות מקצועית

 בהתאם לתבחינים שאושרו ע"י מועצת העיר. , 2019לשנת   ג'ורג'ויוס הקדוש, עולמ"יתאלהודא ברמלה, 

 

 
 פה אחד  -הצבעה   
 

         
    אברהם אילוז                                 עו"ד שלי ביטון                                 

   סגן רה"ע                                       מזכירות העירייה                                       
                                          


