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 השתתפו:

 
 דורון מילברג  , יו"ר הועדהמנכ"ל העירייה

 גזברית העירייה דניאלה ליבי 
 היועצת המשפטית  מיכל דגן

 רכזת הועדה אירית אריה
 

 על סדר היום:
 

  2016אישור מתן תמיכות 
 
 

 החלטות:
 
 

                                                      2015                                    2016  סה"כ   תקציב התמיכות               
 

                1,200,000                        1,325,000מוסדות ציבור בתחום הדת:         
                                68,000                             68,000מוסדות ציבור בתחום החינוך:     
                652,000                           652,000מוסדות ציבור בתחום הכללי:      
              2,375,000                        2,500,000מוסדות בתחום הספורט:             
            303,000                           353,000מוסדות בתחום תנועות נוער:       

 
                                        4,598,000                        4,898,000סה"כ                                             

 
 

 פירוט התבחינים על פיהם בוצעה החלוקה 
 
 :   עמותות בתחום  הדת. 1

 
 מתן התמיכה לעמותות בתחום הדת מתחלק לקטגוריות כדלהלן:

 ( בתי כנסת ) מספר המתפללים נקבע על פי תצהיר חתום כדין על ידי עו"ד .א
 

 תמיכה שנה קודמת   מאושר    סכום   מספר     מתפללים         דרגה     
 14,070 15,000 300מעל   א'
 9,380 10,500 300עד  100מעל   ב'
 7,504 9,000  100עד   ג'
 6,566 7,000  30 – 20בין   ד'

 
 . 64מספר העמותות שקיבלו תמיכה בגין בית כנסת  בשנה קודמת  היה   
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 כוללים .ב

 
 תמיכה שנה קודמת   סכום מאושר   כולל ה  פעילות  

 15,000 15,000 יום שלם
 7,500 7,500 חצי יום

 5,000 5,000 גמלאים / ערב

 
 תמיכה שנה קודמת   סכום מאושר   אברך כולל      

 120 120 יום שלם
 60 60 חצי יום

 40 40 גמלאים / ערב
  

 .38עמותות שקיבלו תמיכה בגין כולל בשנה קודמת היה 
 

 
 עמותות להפצת תורה   .ג

 
 תמיכה שנה קודמת   סכום מאושר      היקף    הפעילות       

 10,000 12,000 גדול
 7,000 8,500 קטן

 
  . 15עמותות להפצת תורה שקיבלו תמיכה בתחום הפצת תורה בשנה קודמת  היה 

 מצ"ב טבלה מפורטת.
 
 
 : . עמותות בתחום החינוך 2
 

  2015  שנת      2016שנת    סוג המוסד   
 2,000 2,000 ילדים גני

 5,000 5,000 בי"ס יסודי
 7,000 7,000 בי"ס על יסודי

 7,000 10,000 ישיבה קטנה/גבוהה
 

   2015שנת        2016שנת   קבוצת גיל   
 55 55 תלמיד גן 
 65 65 חינוך מיוחד 
 55 55 תלמיד בי"ס יסודי 
 60 60 תלמיד על יסודי 
 70 90 תלמיד ישיבה   

 
 .6בתחום החינוך היה  2015תות ש קיבלו תמיכה בשנת והעמ מספר

 מצ"ב טבלה מפורטת .
 
 
 :. עמותות בתחום תנועות נוער3

החלוקה מתבצעת  לפי מספר החניכים הרשומים בתנועה ) מספר החניכים מאומת ע"י תצהיר 
 ש"ח לחניך  87  חתום בפני עו"ד (.

 .7קודמת מספר עמותות שקיבלו תמיכה היה שנה 
 מצ"ב טבלה מפורטת
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 . עמותות בסיווג כללי 4
 : צדקה, רווחה, בריאות, קליטה, קשישים, נוער, התנדבות. בתחום

(, יחד עם זאת רמת פעילות,  80%החלוקה מתבצעת ביחס של : היקף מקבלי השירות ) מהווה 
 (. 5%+15%והיקף סל השירותים ) מהווה בלעדיות  מידת חיוניות 

 , אומנות ואיכות הסביבה.: תרבות בתחום 
 (.45%(  ויחד עם זאת מספר מקבלי שירות )45%החלוקה מתבצעת ביחס של : רמת פעילות )

 ( 10%תרומה וחשיבות לעיר ) 
 . 42שנה קודמת עמותות בסיווג כללי היה 

 מצ"ב  טבלה מפורטת 
  

 :. עמותות בתחום הספורט5
  על פי שיקול ועדה מקצועית   30%שגים ימתקציב הספורט נקבע על פי ה 70% 
 מצ"ב טבלה מפורטת. 
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