עיריית רחובות
הועדה המקצועית
לתמיכות ומענקים
בס"ד

 03בנובמבר 0303
יד' כסליו תשפ"א
ישיבת ועדה מקצועית לתמיכות לשנת  0202מס'  3מיום  32בנובמבר 0202
השתתפו:
מנכ"ל העירייה ,יו"ר הועדה דורון מילברג
גזברית העירייה דניאלה ליבי
היועצת המשפטית מיכל דגן
מנהל אגף מונצפאלי צביקה מדהלה
רכזת הועדה אירית אריה
על סדר היום:
.1דיון במתן תמיכות לעמותות בתחום תנועות הנוער
 .0דיון במתן תמיכות לעמותות בתחום אגודות הספורט
 .0דיון במתן תמיכות לעמותות בתחום החינוך
 .4דיון במתן תמיכות לעמותות המגישות בקשות חדשות
אירית אריה – מאשרת כי בדקה את הבקשות לתמיכה שהוגשו בהתאם לנוהל התמיכות של
משרד הפנים והתבחינים שאישרה מועצת העיר ,ונמצא כי כל הבקשות עומדות בתנאי הסף
ובדרישות הנוהל.
החלטות:
 .1עמותות בתחום הספורט:
לאשר חלוקת תמיכות בהתאם להצעה אשר בטבלה המצ"ב.
לע"ר  803454085הרצון מנצח ספיישל אולמפיק עד  0315היה אישור ניהול תקין ,לא
תאושר תמיכה בהעדר אישור ניהול תקין 0303
 .0עמותות בתחום תנועות הנוער:
לאשר מתן תמיכות לעמותות המבקשות על פי הטבלה המצורפת
 .0עמותות בתחום החינוך:
לאשר מתן תמיכות לעמותות המבקשות על פי הטבלה המצורפת
 .4החלטת הועדה המקצועית לדחות את הבקשות של העמותות המוזכרות על פי שיקול
הועדה המקצועית בשל אי עמידה בתנאים ובדרישות הנוהל:
העמותה ידידים סיוע בדרכים  803401403הינה עמותה ארצית ואין דוח פעילות כספית
לסניף רחובות בלבד.
עמותת לחיות בכבוד  803004040הינה עמותה הפועלת מחוץ לעיר ואין דוח פעילות
מפורט לסניף רחובות בלבד.
העמותה למען אחיי  803454404מקבלת תמיכה בתחום הדת בקטגוריה הפצת תורה ,
הועדה המקצועית לא אישרה מתן תמיכה נוסף בתחום הרווחה עבור פעילות נוער.
העמותה מעלות מפעלי חינוך  803400455הבקשה נדחתה בשל הוצאות פעילות נמוכות
עבור תמיכה בנזקקים בדוח הכספי .
העמותה נר להאיר  803445818נדחה בשל הוצאות שכר גבוהות בדוח הפעילות הכספית.
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העמותה נתיבות אדם  803053158נדחה בשל מחזור פעילות נמוך בדוח הכספי.
העמותה סאנרייז  803815145נדחה בשל מספר משתתפים נמוך מ 83מקבלי שירות כפי
הנדרש בנוהל ברשות.
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דורון מילברג
מנכ"ל העירייה
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