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 כ"ב תשרי, תשפ"א 

 91/4מס' פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
 21/7/19ח בתמוז תשע"ט, ראשון, י"מיום 

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

 גזברית העירייה  - גב' תמר קופר 

 טית  לשכה משפ - ראש איתן ב "דעו

 ה טלפונית( )השתתפ  משפטית יועצת  - ובה שפירא אלטמן ט עו"ד 

 כירות העירייה זמ - פור -גב' יעל יצחק

 על סדר היום:

 . דותהתבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות בתחום היה חינת ב .1

לו • מייעצת  ועדה  למינוי  המועצה  להחלטת  התמבהמשך  הם:שחברי  יכותועדת  כהן,  ה  סגן    פאלי 

המועצה  רה"ע,   מלכהוחברי  ודורון  סימנה  שחר  חזות,  הוועדה  משה  לדיון  המייעצת  ,  התכנסה 

הפועל תבחינים  ב לעמותות  תמיכות  היהדות  לחלוקת  בתחום  המלצותיהות  לוועדת    והגישה 

 מצ"ב ההמלצות.  ות.התמיכ

השתתפות  הוש  בהמלצות • על  דגש  המחלקה    מידיתלם  של  בפרויקט  היום  תורנית  כוללי  לתרבות 

ה הצורךדתית  והמועצה  במידת  בקהילה  התנדבות  מני  ,שתכליתו  ובבתי  להשלמת  בהלוויות,  ין 

 מצ"ב מכתב בנושא.  .ודרשות בבתי האבליםאבלים, לרבות הדרכה על דיני אבלות 

חליט  ה דון וללהוועדה תחזור  ולאור הפעלתו הצפויה בשנה הבאה  בפרויקט נסיוני  מדובר  יצויין כי  

 תנאים.   ילוכו, אם ובא על המש

 לל האוכלוסיה בעיקר בימות החול. פעילות לכקיום עידוד את הצורך במדגישה כות ועדת התמי •

תוך  ם, שומרים על עיקרון השוויון  ינייהינם עני המוצעים  חינים  התבכחה כי  ונבהמלצות    הוועדה דנה •

לכל שירותים  למתן  ובצורך  בעיר  האוכלוסיה  בצרכי  ה  להתחשבות  כן  בעיר  וסיהאוכלחלקי  על   ,

 העיר לאשרם.ממליצה למועצת  
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 : תבחינים המוצעיםהלהלן  

 תמיכות לעמותות בתחום היהדות: 

 ו לתמיכה הינם כדלקמן:הפרמטרים שישמש

 שוטפת: תחזוקה .1

   4,000בגין תחזוקה שוטפת תהא זכאית כל עמותה המוכיחה פעילות לתמיכה שנתית בסך  .₪ 

 לנימוקים שיפורטו על ידה, בגיןסכום זה בהתאם הא רשאית להפחית מהוועדה המקצועית ת  

 פעילות נמוכה, הכנסות ממקורות נוספים ועוד. 

עפ"י המדדים הבאים, כאשר בכל סעיף ינתן ניקוד עפ"י היקף הפעילות בסעיף זה.   תחולק הסכום יתרת

 הניקוד המרבי לכל סעיף הנו שקלול המדד בהיקף הפעילות:

 : 35%: םיושיעורי  .2

 : לשיעורי יוםהגדרה 

 הם ,ב שעות לפחות( 4חצי יום )  (שעות ביום לפחות 7שלם )  -ה אשר מקיימת שיעורי יוםותעמ

שמותיהם מופיעים   אשר תושבי העיר 20%מינימום    משתתפיםן חמישה ימים בשבוע   לומדים

 בתצהיר חתום ע"י עו"ד. 

  ייחסות לשעות הלימוד של כל  תוך התבאופן יחסי בהתאם למספר התלמידים התמיכה תנתן

 הניקוד יהא כדלקמן:  )יום שלם/ חצי יום(יד תלמ

 נקודה, 1 –, חצי יום נקודות 2 –יום שלם 

 תהא בכפוף להסכמת העמותה המבקשת את התמיכה להשתתף שיעורי יום התמיכה ל

במידת  בפרוייקט של המחלקה לתרבות תורנית והמועצה הדתית שתכליתו התנדבות בקהילה 

באם במהלך השנה יתברר כי העמותה אינה  ית. יובהר כהצורך, ובהתאם לתנאי התוכני

יקט ההתנדבות בעיר, העמותה לא תהא זכאית לתמיכה השנתית כולה  ממלאת חלקה בפרוי

ו/או חלקה ותדרש להשיב את הכספים ששולמו לה עד כה, אם וככל ששולמו לה כספים עד 

 למועד זה.

 %35: ערב - שיעורי תורה .3

   משתתפים.  10לפחות  .דקות 45: ת החול בלבדבימו ערבבהגדרה לשיעור 

 שיעורים  15, מקסימום בשבוע:  שיעורים  3: ערבמקסימום שיעורים ב 

 .כל שיעור יזכה בנקודה אחת 
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 : 10%הפעלת בין הזמנים:  .4

  ות שיעורי תורה  שע 4לפחות  "בין הזמנים" פעילות יחולק באופן שווה בין העמותות המפעילות

  12  לפחותם" תכלול את המועדים הבאים: תקופת "בין הזמני משתתפים. 20מינימום ל ,ביום

 ימים.   44, סה"כ  בחודש ניסן ימים 20,  בחודש תשרי ימים 12, בחודש אב ימים

  תזכה לתמיכה בסעיף זה. לעיל, התקופות  3בכל רק עמותה אשר תקיים פעילות 

 ולא  מסך התקציב לנושא זה 25%ציב זה תהא בגובה של עד תמיכה מקסימלית לעמותה מתק ,

 מסך התקציב הכללי של העמותה.  25%ל תעלה ע 

: %20ילדים ונוער:  .5

   בכל   משתתפים 10ולכל הפחות  בימות החול  הפעילויות בתחום הדתימי  יחולק בהתאם למספר

 . פעילותיום 

  :בנקודה אחת. זכה  ת אשר ,דקות ביום 45פעילות של יום פעילות יוגדר 

 קוד נוסף. לא תקנה ני ביום כה יותר מובהר כי פעילות ארו 

  נקודות.  5 הינו בתחום זה  המקיימת פעילות הניקוד המרבי לעמותה 

  לנושא זה.  התקציבממסך  25%תמיכה מקסימלית לעמותה תהא עד 

 רשמה: יעל יצחק פור

 ק:תהע
 העיר ראש   -ארי -מר צבי גוב

 למשתתפים 
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