פרוטוקול ישיבת הועדה המשנה לעניין תמיכות 2014
בהתאם לסעיף  .13.3להוראות חוזר מנכ"ל מיוחד לנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות
המקומית בחנה ועדת תמיכות ביום  15ביוני  2014את הבקשות אשר הוגשו לשנת  2014וזאת בהתאם
לתבחינים אשר אושרו על ידי המועצה.
להלן המלצותיה :

שם העמותה

מספר
עמותה

הפצת תורה קריית ישמח משה גני-תקווה
ע"ר
אור לתורה ישמח משה
מאור תקווה-תנועה להקניית ערכים ע"ר
מדרשת לאה ואסתר ע"ר
בית מדרש נץ דוד
בית חב"ד גני-תקווה שע"י צעירי אגודת חב"ד
– המרכז ע"ר
עזר מציון ע"ר
ברכי נפשי ע"ר
בית כנסת מרכזי נוף סביון ע"ר
בית יוסף שלום ע"ש מרן ב"י ורבנו השמ"ש
זצוקללה"ה
מעיין גנים מרכז תורה ליהדות קרית אונו ע"ר
אוהל שמעון
יש תקווה בגני-תקווה
אהל שם
עץ חיים ישמח משה (בית כנסת משכן דאר)
סה"כ תמיכות בעמותות
עמותת שוחרי בני עקיבא גני-תקווה
תנועת הצופים העבריים בישראל ע"ר – שבט
גנים
תנועת הנוער עזרא
בנות יעקב בתיה

30 580157378

.1
.2

.3
.4
.5

הסכום המומלץ
מתקציב רגיל
באלפי ש"ח

580006484
580118230
580325876
580217636
580268753

30
13
13
15
35

580079978
580380590
580388106
580062545

6
16
16
30

580445534
580465359
580512945
580190346
580203479

25
13
25
10
10
287
70
180

580265213
580028454

30 580043297
6 580051555

לאחר בחינת כל העמותות ,תמיכות ישירות כמפורט בטבלה יועברו בסך שך  287אלף .₪
תמיכה נוספת מתוך התקציב תועבר לעמותת בית יוסף שלום המפעילה את חוגי התרבות התורנית
(מגידי שעור) וזאת עד לסך כולל של  103אלף  .₪בכפוף להגשת מסמכים וקבלת אישור אחראי
תרבות תורנית במועצה וחבר המועצה עופר עזרא .החלטה זו מעדכנת ומשלימה את החלטתנו מיום
.2.4.2014
התמיכה בתנועות הנוער אשר אושרה בישיבה הקודמת לפי הפירוט שלעיל נשארת ללא שינוי .באשר
לתמיכה בתנועת הנוער בנות בתיה ,במידה וידרשו שינויים נוספים הם יובאו להחלטת ועדת התמיכות
ומליאת המועצה בהמשך השנה.
עמותות שלא הגישו בקשות לא יהיו זכאיות לתמיכות .תשלום התמיכה בפועל כפוף להמצאת כל
המסמכים הנדרשים למועצה.
סך כל התמיכות השוטפות לעמותות לא יעלה על סך 390אש"ח המאושר בתקציב המועצה לשנת
 .2014התמיכות יועברו בכפוף להשלמת כל המסמכים לפי דרישת מחלקת הגזברות .במידה ויהיו
שינויים נוספים הם יובאו לאישור המליאה.

______________
ידידיה צוריאל ,חבר

__________ ___________ _______________
עופר עזרא,יו"ר חן קרמר ,חבר אלי אחי מרדכי,חבר

______________
סמדר מיוחס ,חברה

