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פרוטוקול ישיבה בנושא תמיכות 8..61.1.63

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 כליל כנעני – מרכז נושא תמיכות
דיון:






הוגשו  64בקשות.
 64בקשות הוגשו כנדרש בפרסום עד ליום  84.01.1403בשעה .01:44
נערכה בדיקה ראשונית של עמידה בתנאי הסף ביחס ל 64 -בקשות.
 1עמותות שלא הגישו אישור ניהול תקין נפסלו על הסף.
חלק מהעמותות בנושאי תרבות ,חינוך וקהילה לא הגישו את הנתונים והמסמכים
הדרושים ולכן הדיון על אופן חלוקת כספי התמיכה יידון לאחר הגשת המסמכים.
לאור הרשום מעלה הוחלט לדון רק על חלוקת כספי התמיכה בנושא הספורט בהתאם
לתבחינים שאושרו ע"י מועצת העיר.

החלטות:
עמותות שנדחו בשל מסירה לאחר מועד ההגשה:

.0


ארגון נוער מגן דוד אדום



ישמח משה



מרכז חב"ד הר יונה (אהרון חורושין)



מחנות העולים ע"ר



נתיבי התורה והחינוך נצרת עילית



הרבצת תורה על טהרת הקודש

 .1להלן עמותות שבקשתן נדחתה:


בית הכנסת המרכזי – לא הגישו אישור ניהול תקין.



תומכי תמימים – לא הגישו אישור ניהול תקין.
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להלן בקשות העמותות בתחום הספורט שאושרו:


העמותה לקידום הספורט

המלצה:

6,68.,...



האקדמיה לטניס הפועל ת"א

המלצה:

16.,...



עמותת הפועל עירוני – טניס שולחן

המלצה:

1..,...



מ.כ .הפועל נצרת עילית

המלצה:

1,...,...



מכבי עמי האבקות

המלצה:

1.,...

בקשות העמותות בתחום החינוך ,תרבות וקהילה:
לאור מחסור במסמכים ונתונים של חלק מהעמותות בתחומים הנ"ל,
ניתנה אפשרות לעמותות להשלים את המסמכים הרלוונטיים תוך  06יום.
לאחר המצאת המסמכים על ידי העמותות תדון הוועדה בחלוקת התמיכות לפי התבחינים שאושרו
במועצת העיר.
עמותות שלא ישלימו את המסמכים עד המועד הנקוב ייפסלו על הסף.

חוה בכר
מנכ"לית העירייה

עדי מלכה
גזבר העירייה

אולגה גורדון
היועצת המשפטית
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