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 יו"ר הועדה -סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש ,מר אסף אדרי       חברי הוועדה

 נציג יועמ"ש העירייה –ממונה תחום בכיר עו"ד שרונה לוי,                               

 נציג גזבר העירייה  - חשב, רוזנבאוםמר חיים                               

 יועצת לוועדה -רו"ח טל וינטר       מוזמנים נוספים

 מירי פרחי, עתידה יערי, טל גזית, ירום אביחי וליאור סידוב                             
 

 

 תחום החינוך  .1

הבקשות , 2020ידיד לחינוך" ו "מיחא" הגישו בקשות לתמיכה כספית לשנת העמותות: "

 הוגשו במועד ובצרוף כל המסמכים הנלווים.

לאחר בדיקתם על ידי הוועדה ורו"ח הוועדה גב' טל וינטר, אושרה להן תמיכה כספית 

 מנהל החינוך הנוער והצעירים.הגב' עתידה יערי נציגת בהמלצת 

 , בגני הילדיםלשדרוג דשא ₪  100,000כמו כן עמותת נעמת הגישו בקשה על סך 

  הדבר אינו עומד בתבחיני החינוך לתמיכות. 

  רצ"ב תבחינים חינוך 

 

תמיכה  מ.ע  שם העמותה 

 מבוקשת

המלצת מנהל  זכות שימוש

 התחום

 580486413 ידיד לחינוך
25,000 

לא הוגשה 

 בקשה 

15,000  ₪ 

 580030872 מיחא
10,000 

לא הוגשה 
 בקשה

5,000  ₪ 

 580044261 נעמת

100,000 

לא הוגשה 
 בקשה

 אין המלצה 

בקשה לא עומדת 

 בתבחיני החינוך 

 הארכה בהגשת מסמכים .2

 

 : ישנן עמותות  שהגישו בקשות באיחור רב, או שפנו לוועדה וביקשו ארכה, טל וינטר

 האם הועדה נותנת אישור להגשה מאוחרת ומה התנאים.עליכם לדון 

    חלקן לא הגישו כלל בקשה במועד  –עמותת להב, קצות החושן, גבורות מרדכי ויד ריבה             

  הגישו את מסמכי הבקשה שאינם מלאים וקיימים חסרים לרוב, כולל חתימת רו"ח על  וחלקן            

 , אישור ניהול תקין, אישורים מרשויות המס וכו'.2020טופס הבקשה, הצעת תקציב             

 בשל עידן הקורונה קיימות נסיבות מקלות וניתן לאשר דחיה נוספת. אסף:            

 

  במועד למרות הארכה שקיבלו.הטפסים את עמותות לא הגישו ה : מירי פרחי           

 בנוסף, חסרים חומרים והשלמות לבקשות. מאידך, ישנן עמותות שלא ישרדו כלכלית ללא             

 תמיכת העירייה.           

            



 
            

 .ואחרונההארכה וזו הארכה רביעית  לאשר:  לאור המצב, מוכן חיים רוזנבאום           

            

 החלטת הוועדה 

  תחום החינוך .1
 הוועדה מאשרת את המלצת מנהל התחום. 

 דחייה בהגשת מסמכים  .2
 יוגשו הגשות והשלמות לכל העמותותכך שכל ה ,הגשת המסמכים מאושרת דחיית מועד

הארכות  ויינתנלא  ., כולל חתימת רו"ח על המסמכים012:0בשעה  23/8/20 לתאריך עד 
 לאחר מועד זה.נוספות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________   ________________       __________________ 

 עו"ד שרונה לוי                 רו"ח חיים רוזנבאום       יו"ר הועדה -מר אסף אדרי
 נציגת היועצת המשפטית                נציג גזבר העירייה    סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

 


