פרוטוקול ישיבה בנושא תמיכות 16.01.2018
משתתפים:
גב' חוה בכר ,מנכ"לית – יו"ר ועדת תמיכות
מר עדי מלכה ,גזבר – חבר ועדת תמיכות
עו"ד אולגה גורדון ,יועמ"ש – חברת ועדת תמיכות
מר רביב פטרר – מרכז נושא תמיכות
דיון:






הוגשו  36בקשות.
 34בקשות הוגשו כנדרש בפרסום עד ליום  15.01.2018בשעה .12:00
נערכה בדיקה ראשונית של עמידה בתנאי הסף ביחס ל 36 -בקשות .הבדיקה נעשתה
בסמוך להגשת הבקשות ע"י העמותות.
 2עמותות שלא השלימו את המסמכים החסרים נכון למועד השלמת המסמכים ,הבקשה
שלהן נדחית בשל אי עמידה בתנאי סף.
ההחלטה על אופן חלוקת כספי התמיכה התבססה על התבחינים שאושרו ע"י מועצת
עיריית נצרת עילית לפי הפירוט הבא :ספורט  83%חינוך ותרבות  ,9%קהילה .8%

החלטות:
עמותות שנדחו בשל אי עמידה בתנאי סף כנדרש:

.1


עמותת יוצאי אוקראינה

חסר אישור



עמותת תומכי תמימים

חסר אישור

להלן בקשות העמותות בתחום הספורט שאושרו:

.2


העמותה לקידום הספורט

המלצה:

₪ 855,000



האקדמיה לטניס הפועל ת"א

המלצה:

₪ 210,000



עמותת הפועל עירוני – טניס שולחן

המלצה:

₪ 204,000



מ.כ .הפועל נצרת עילית

המלצה:

₪ 1,669,000



מכבי עמי האבקות

המלצה:

₪ 50,000

להלן בקשות העמותות בתחום החינוך וקהילה:

.3


מחנות העולים



בני עקיבא

המלצה6,000 :



מרכז תורני

המלצה₪ 80,000 :



כנפיים של קרמבו

המלצה₪ 35,000 :



ידיד לחינוך

המלצה₪ 12,000 :



או יו  OUישראל (חינוך)

המלצה₪ 10,000 :



תנועת הנוער אריאל

המלצה8,000 :



ניידות חב"ד בע"מ

המלצה₪ 60,000 :



גני הילדים של אגודת ישראל

המלצה₪ 40,000 :



נעמת

המלצה₪ 20,000 :



ארגון נוער מגן דוד אדום

המלצה4,000 :



אורות עילית גרעין מורשת

המלצה₪ 10,000 :



צופים –שבט איריס

המלצה₪ 15,000 :



תמיכה בבני נוער המייצגים את העיר בחו"ל

המלצה ₪ 4,000 :

.4

המלצה₪ 20,000 :
₪

₪

₪

להלן בקשות העמותות בתחום תרבות:


ויצו נצרת עילית

המלצה₪ 10,000 :



ארגון החיילים והפרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

המלצה₪ 10,000 :



ימי התרמה

)

המלצה₪ 12,700 :



התאחדות יוצאי קווקז יוצאי קווקז

המלצה7,000 :

₪



בית חב"ד

המלצה₪ 90,000 :



איחוד הצלה

המלצה4,000 :



מרכז חברים

המלצה10,000 :



ילדי השואה למען העתיד

המלצה:



האגודה למען החייל

המלצה₪ 42,000 :



חסדי מנחם נצרת עילית

המלצה₪ 80,000 :



התאחדות עולי אמריקה הלטינית

המלצה₪ 10,000 :



ניצולי מחנות ריכוז וגטאות

המלצה₪ 5,000 :



ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה

המלצה₪ 2,300 :

(אקים ,למלחמה בסרטן ,ניצן

₪
₪

₪ 5,000

 .5להלן עמותות שבקשתן נדחתה:



מרכז קטיף נצרת עילית

– מקבלים דרך עמותות אחרות שפועלות עבור אותה קהילה



פרויקט קשר ישראל

 -עמותה חדשה שאופי פעילותה לא מוכר עדיין



צבאות השם

– עמותה חדשה שאופי פעילותה לא מוכר עדיין



עמותת הלגיון הצפוני –

 -לא התברר היקף הפעילות לשנת 2018

חוה בכר
מנכ"לית העירייה

עדי מלכה
גזבר העירייה

אולגה גורדון
היועצת המשפטית

