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 פרוטוקול דיון הצוות המקצועי למתן תמיכות נושא:
 2021לגופים ציבוריים לשנת הכספים 

 4ישיבה מס'  13.5.2021 מיום :
 

 

 תפקיד צוות מקצועי 

 .העירייה מנכ"ל  מר רן היילפרן

 גזבר העירייה.  מר בני זיני )בזום(

 יועמ"ש רונן ויניקעו"ד 

 

 :משתתפים

 

  רכזת ועדת התמיכות )בזום( אתי ברייטברט

 
 אתי

הדיון עוסק בעמותות שהשלימו את המסמכים, שלא צורפו לבקשותיהן לקבלת תמיכה, לאחר שנשלחה אליהן התראה 
והובהר שבקשה של עמותה שלא תמציא את המסמכים החסרים  לא תידון בוועדת  13.5.21להשלמת המסמכים עד ליום 

המסמכים החסרים ונמצא בבדיקה  התמיכות והעמותה לא תוכל לקבל תמיכה בשנה זו. העמותות שהמציאו את
 שהמסמכים תקינים  כשירות כעת לדיון. 

  
 

מספר עמותות פנו אלינו בבקשה מיוחדת לקבלת מקדמה לקיום הפעילות השוטפת בשנה הנוכחית, עד להשלמת הטיפול 
 בבקשות.  

עפ"י נוהל התמיכות של משרד הפנים המועצה רשאית בנסיבות מיוחדות ובאישור הגזבר לאשר המלצה של הוועדה 
מהתמיכה שקיבל אותו המוסד  25%המקצועית לתת מקדמה לגוף שקיבל תמיכה בשנתיים הקודמות שלא תעלה על 

 בשנה הקודמת. 
או את כל המסמכים הנדרשים ועמדו בקריטריונים עמותות שהמצי 27 -בישיבת המועצה האחרונה אושרו מקדמות ל

 המפורטים להלן.
 

 7 -מסכום התמיכה שאושר בשנה הקודמת ל 25%הוועדה דנה בבקשות הללו והחליטה להמליץ למועצה לאשר תמיכה של 
עמותות נוספות מתוך אלו שהמציאו את המסמכים החסרים, המפורטות ברשימה שלהלן כדי לאפשר להם לקיים את 

 לותן השוטפת לרווחת הציבור עד להשלמת הטיפול בבקשות.פעי
 

 העמותות עומדות בשלושת הקריטריונים הבאים:  7כל 

 על ידי הרפרנט המקצועי. 2021א. גוף שקיבל המלצה לתמיכה לשנת 

 ב. גוף שקיבל המלצת רו"ח המלווה את הרשות בתחום התמיכות ואישר את כשירות הבקשה לדיון 

 לאחר שהשלים את כל המסמכים הנדרשים.בוועדה      

 (. 2019-2020ג. גוף שקיבל תמיכה בשנתיים האחרונות  )

 

 :המלצת ההועדה

 אשר עמדו בקריטריונים הנ"ל. עמותות נוספות מתוך אלו שהשלימו את כל המסמכים הנדרשים 7מצאו נ
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מקדמת תשלום לעמותות שקיבלו תמיכה לתת , 4/2006לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  13.9בהתאם לסעיף הוועדה ממליצה 

 שקיבלה העמותה בשנה הקודמת.  מסכום התמיכה 25%בשיעור של בשנתיים האחרונות וזאת  

 

 :2021להלן רשימת העמותות הנוספות המקבלות מקדמה לשנת 

 
 תחום העמותה שם העמותה מס' עמותה

 ספורט אליצור הוד השרון 580471704
 דת קהילת מורשתגרעין תורני  580434876
 עמי"חי 580243129

 יד ביד אוזן קשבת לזולת 580091486 רווחה
 עמותת נעמת 580044261
 תנועת נוער תנועת הצופים העבריים בישראל 580028454
 ארגון נוער עמותת איגי 580426369

 
 
 
 

 רשמה:
 אתי ברייטברט

 רכזת ועדת התמיכות
 


