
 5201פרוטוקול ישיבת הועדה המשנה לעניין תמיכות 
 

. להוראות חוזר מנכ"ל מיוחד לנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות 13.3בהתאם לסעיף 
וזאת בהתאם  2015את הבקשות אשר הוגשו לשנת  2015במאי 17המקומית בחנה ועדת תמיכות ביום 
 ולהלן המלצותיה : לתבחינים אשר אושרו ע"י המועצה 

 
תמיכה מחושבת  מספר עמותה  שם העמותה 

  באש"ח 2015

 30 580157378 תקווה ע"ר-הפצת תורה קריית ישמח משה גני

 30 580006484 אור לתורה ישמח משה

 14 580118230 תנועה להקניית ערכים ע"ר-מאור תקווה

 13 580325876 מדרשת לאה ואסתר ע"ר

 20 580217636 בית מדרש נץ דוד

 40 580268753 המרכז ע"ר –תקווה שע"י צעירי אגודת חב"ד -בית חב"ד גני

 6 580079978 עזר מציון ע"ר

 20 580380590 ברכי נפשי ע"ר

 20 580388106 בית כנסת מרכזי נוף סביון ע"ר

 30 580062545 בית יוסף שלום ע"ש מרן ב"י ורבנו השמ"ש זצוקללה"ה

 25 580445534 מעיין גנים מרכז תורה ליהדות קרית אונו ע"ר

 15 580465359 אוהל שמעון 

 25 580512945 תקווה -יש תקווה בגני

 10 580190346 בית כנסת אהל שם )שלום סייג(

 10 580203479 עץ חיים ישמח משה )בית כנסת משכן דאר(

 308  סה"כ

 
 הבקשות את התמיכה בתנועות הנוער כפי שמפורטת להלן:כמו כן מאשרת הועדה לאחר שעברה על 

 

 2015לשנת   תנועת הנוערמספר  שם תנועת הנוער

 65 580265213 תקווה-עמותת שוחרי בני עקיבא גני

 150 580028454 שבט גנים  –תנועת הצופים העבריים בישראל ע"ר 

 22 580051555 בנות יעקב בתיה 

 27 580043297 לאומי בא"יתנועת הנוער התורני  -עזרא

 

 ₪.אלף  308לאחר בחינת כל העמותות, תמיכות ישירות כמפורט בטבלה לעיל יועברו בסך של  .1
 לא יהיו זכאיות לתמיכות. 1.7.2015עמותות שלא ישלימו את המסמכים הנדרשים עד ליום  .2
 תשלום התמיכה בפועל כפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים למועצה  .3
 התמורה בגין אוהל שם ועץ חיים תהיה כמו שנה קודמת בכפוף להמצאת מסמכים בהתאם לתבחינים של  .4

 שיפוץ בתי כנסת.
 סך התמיכה לתנועות הנער וסכום התמיכה לכל תנועה כפוף לאישור מליאת המועצה למיון תקציבי בתוך פרק התרבות. .5
 )ככל שהדבר נדרש(. לם רק לעמותות אשר נמצאות בתהליך הקצאת קרקעוהתמיכה תש .6
 מגידי שיעור ידווחו למועצה אשר בהתאם לאישור המועצה. ₪ אלף  82הסכום בגין מגידי שיעור יהיה בסך  .7

 תשלם להם לפי שכר מרצים בכפוף לנוהל מסודר שיצא בנושא.
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