
 בנהריית יעי
 העירייהת רומזכי

2020אוקטובר, 12
כ"ד תשרי, תשפ"א 

פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
מיום ראשון,  ה' באלול תשע"ז, 27/8/17

נוכחים:
ויו"ר ועדת תמיכות מנכ"ל העירייה-דוד שטרית מר 

גזברית העירייה -גב' תמר קופר
לשכה משפטית -ת ברקו דיאמנט רעועו"ד 

תרבות תורנית ומפקח על עמותות הדת מנהל מח'  -לולו -מר ציון בן
מזכירות העירייה  -פור -גב' יעל יצחק

על סדר היום: דיון בבקשות תמיכה לשנת 2017

תחום יהדות:
₪. 800,000לתחום היהדות הינו תקציב התמיכות   •

קול  , עמותת  אוהל מועד-זכרון שמואל    עמותת  ע"י   בקשות חדשות  3ן  בקשות תמיכה, מתוכ25הוגשו •

יוסף תהילות המקיימת פעילות תורנית בקרב האוכלוסיה בכלל ויוצאי אתיופיה בפרט, ועמותת  שופר,

. שבשכונה הירוקהבבית הכנסת "היכל הידידות"הפועלת 

פיקוח   • פעילות  בוצע  הדתהעמותותכלל  על  ב   בתחום  ציון  מר  שנקבעו    לולו,-ןע"י  לתבחינים  בהתאם 

לשנה זו. 

התמיכות • לחלוקת  תבחינים(    הצעה  ל100%-למתייחסת  )תואמת  ולא  שנקבע  85%-התקציב  כפי 

 בשיתוף העמותות. ת וכלל עירוני במהלך השנה פעילויות שלא התקיימובקריטריונים מאחר 

, יקוזז סכום התמיכה בהתאם.יודגש כי עמותה אשר תחדל לקיים פעילות בשלושת החודשים הבאים •

חלוקת הכספים תהא בכפוף לאישור מפקח על העדר עבירות בניה כמו גם  בהתאם להוראות התבחינים,   •

אישור הגזברית על העדר חובות לעירייה. 

החלטה :

התמיכות   • חלוקת  על  פה  ממליצה  בתחום  עמותותלהוועדה  להלן  הפועלות  כמפורט  בכפוף   הדת 

לעמידה בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים: 

08-9433429פקס:  08-9433310. טל': 81101, יבנה, 3ת.ד , עיריית יבנה, מזכירות העירייה

www.yavnecity.co.il אתר אינטרנט: yael@yavne.muni.ilדוא"ל: 
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 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 37,269 ראש יוסף  1

 21,303 נצח זכריה  2

 75,053 בינה לשבים  3

 99,762 שערי הוד והדר  4

 53,448 תפארת יעקב  5

 14,893 אור רחמים 6

 13,700 חסדי דוד  7

 42,977 אור סופר  8

 72,410 חסדי יוסף  9

 44,905 אור ציון  10

 24,930 קרן עזרה לילדים  11

 30,545 תפארת שלמה ונזר אברהם  12

 50,620 מטה משה  13

 16,930 תמימי יהושע  -אוהלי שרה  14

 24,880 מים עמוקים  15

 37,021 לשם שמים  16

 21,551 חב"ד  17

 7,738 אור בהיכל  18

 10,123 זכות אבות  19
 21,303 אור ישראלי  20
 27,444 תפארת רחמים  21
 8,930 חסדי תורה  22

 7,738 קול שופר  23
 7,738 אוהל מועד  -זכרון שמואל  24
 26,785 יוסף תהילות  25

 ₪ 799,998 סה"כ 

 רשמה: יעל יצחק פור

 העתק:
 ראש העיר   -ארי -מר צבי גוב

 למשתתפים 
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