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 2022ינואר,  25

 כ"ג שבט, תשפ"ב
 

 4/2021מס' פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות 
 17/11/21רביעי, י"ג בכסלו תשפ"ב, מיום 

 
 נוכחים:

 תר ועדת תמיכו"ל העירייה ויו"מנכ –דוד שטרית מר 
 העירייהגזברית  –תמר קופר  גב'
 משפטיתיועצת  –ד טובה אלטמן שפירא "עו

 ח' תרבות תורניתממנהל  –ציון בן לולו מר 
 העירייהמזכירות  –יעל יצחק פור  גב'

 
  על סדר היום:

 
 2021לשנת לעמותות בתחום היהדות דיון בבקשות תמיכה . 1

 .ךואיל 2022. אישור התבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות הדת לשנת 2

 

 800,000עומד על סך  2021 לשנתתחום היהדות עמותות הפועלות בתקציב התמיכות ל  .₪ 

 מתוכן עמותה אחת חדשה ע"ש רשב"י. , בקשות תמיכה 26 הוגשו 

  שאושרו לולו, בהתאם לתבחינים -ע"י מר ציון בןזה בוצע פיקוח על פעילות כלל העמותות בתחום

 .28/2/21במועצת העיר ביום 

 .עמותת "תמימי יהושע" לא זכתה בתמיכה מאחר שלא הוכיחה קיום פעילות בהתאם לתבחינים 

 .כל העמותות פועלות במבנים עירוניים 

 

 

 : 1החלטה מס' 

לעמידה הוועדה ממליצה פה אחד על חלוקת התמיכות לעמותות הפועלות בתחום הדת כמפורט להלן, בכפוף 

 בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים:

mailto:dover@yavnecity.co.il
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 סכום התמיכה שם העמותה מס'
 34,531 ראש יוסף  .1
 19,734 נצח זכריה  .2
 63,813 בינה לשבים  .3
 103,097 שערי הוד והדר  .4
 55,735 תפארת יעקב  .5
 10,743 רחמיםאור   .6
 10,743 חסדי דוד  .7
 45,841 אור סופר  .8
 67,967 חסדי יוסף  .9

 33,983 אור ציון  .10
 24,920 קרן עזרה לילדים  .11
 44,349 תפארת שלמה ונזר אברהם  .12
 42,733 מטה משה  .13
 0 מימי יהושעת –אוהלי שרה   .14
 21,620 מים עמוקים  .15
 37,661 לשם שמים  .16
 19,614 חב"ד  .17
 15,118 אור בהיכל  .18
 21,500 אור ישראלי  .19
 25,806 תפארת רחמים  .20
 16,362 חסדי תורה  .21
 15,239 והל מועדא –זכרון שמואל   .22
 29,032 יוסף תהילות  .23
 12,750 אהבת רחל   .24
 17,486 אבן ספיר   .25
 9,619 רשב"י  .26

 799,996 סה"כ 
 
 

 :2החלטה מס' 

 ואילך. 2022לשנת הוועדה מאשרת את התבחינים המצ"ב לתמיכות עמותות הדת 

 

 רשמה: יעל יצחק פור

 
  העתק:

 ראש העיר –ארי -מר צבי גוב
 למשתתפים
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