
 

 10/10/21פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מיום 

 :משתתפים

 המועצה מנכ"ל –אלי גטר 

 גזבר המועצה  –אשר שמע 

 ש״יועמ –עו"ד קרן קדמי 

 נוכח:

 סגן ראש המועצה –דרור ריבובסקי 

 

 על סדר היום:

 2021חלוקת כספי תמיכות לשנת  .1

. דרור עבר על בקשות התמיכה שהוגשו ובדק את קיומם של המסמכים הדרושיםדרור : גטר אלי
"ד המקצועית ואת חובפני הוועדה מציג . לפי נוהל תמיכות נדרשיםה המסמכיםכל אישר שקיימים 

  החינוך. אגףמנהל  ,של ד"ר שי פרוכטמן

תמיכות רק עבור קיים סעיף תקציבי לבשל הקושי התקציבי שנוצר עקב מגפת הקורונה, השנה 
 עמותות נוער וספורט.

 ע"י העמותות הבאות: בקשות תמיכה 3 הוגשו סה״כ

 בני עקיבא;

 הצופים;

 הנוער העובד והלומד;

/ הסכום  %
 –לתשלום 
170,000 ₪ 

 פירוט התבחינים
 צופים

 חניכ.ות 944

            נוע"ל
  

 חניכ.ות 39
 בני עקיבא

 חניכ.ות 92 
70% -  

119000 ₪  
יחולק באופן יחסי בין 

העמותות השונות בהתאם 
למספר החניכים הרשומים 

שמשלמים דמי חבר, כך 
שבגין כל חניך )בכל אחת 
מהעמותות( ישולם אותו 

 סכום תמיכה

104498. 4316. 10,183. 

העמותות בהתאם יחולקו בין   ₪ 34000- 20%
להערכת הוועדה המקצועית 

בהסתמך על חוות דעת הגורם 
המקצועי הממליץ, ולפי 

 נימוקים רלוונטיים שיירשמו

7000 9,000 18000 

10% - 17000 
₪  

יחולקו באופן שווה בין כלל 
הגופים מבקשי התמיכה 

בנושא זה שעמדו 
 בקריטריונים של הזכאות

5666 5666 5666 

 33849  .18982 117162  סה"כ
 

את  ולהמליץ למליאת המועצה לחלקלקבל את המלצת ד״ר פרוכטמן, הגורם המקצועי, : הוחלט
כלל המסמכים והנתונים  מצאת, ובכפוף להכאמור לעילוהתמיכות בהתאם למפורט בחוות דעתו, 

 הנדרשים על פי הנוהל, בפורמט הנדרש על ידי המועצה. 

 



 

 2022קריטריונים לתמיכות לשנת  .2

 .2020מוצגים קריטריונים מוצעים לתמיכות, המתבססים על הקריטריונים לשנת 

מבקש להדגיש בקריטריונים שאלו רק קריטריונים לחלוקה, ובמקרה שלא יהיה תקציב לסוג  אשר:
מסויים של תמיכות, אז לא יחולקו תמיכות לסוג הזה של העמותות, גם אם יש קריטריונים 

 לחלוקה.

יצה לאמץ את הקריטריונים שהוצגו בפניה, בכפוף להוספת הבהרה בפתיח הוועדה ממל :הוחלט
הקריטריונים שמדובר בקריטריונים לחלוקה בלבד, וכי במקרה שבו לא יאושר תקציב לתמיכות 
בכלל או לסוג אחד או יותר מסוגי העמותות הנתמכות, לא יחולקו תמיכות לסוג זה כלל, גם אם 

 קיימים קריטריונים לחלוקה.

 

 

_________________ _________________ _________________ 
 אלי גטר

 מנכ"ל המועצה
 אשר שמע

 גזבר המועצה
 עו"ד קרן קדמי

 יועמ"ש
 


