
 2011פרוטוקול ישיבת הועדה המשנה לעניין תמיכות 
 

. להוראות חוזר מנכ"ל מיוחד לנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות 13.3בהתאם לסעיף 
ולהלן  2011את הבקשות אשר הוגשו לשנת  2011באפריל  17המקומית בחנה ועדת תמיכות ביום 

 המלצותיה : 

מספר  שם העמותה
 עמותה

הסכום המומלץ 
 מתקציב רגיל

הסכום המומלץ 
 מתקציב פיתוח

  15,000 580150589 אמרי בינה ע"ר

תקווה -הפצת תורה קריית ישמח משה גני
 ע"ר

580157378 35,000 500,000 

 1,000,000 35,000 580006484 אור לתורה ישמח משה

 100,000 13,000 580118230 תנועה להקניית ערכים ע"ר-מאור תקווה

  15,000 580325876 מדרשת לאה ואסתר ע"ר

  20,000 580217636 בית מדרש נץ דוד

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

580268753 35,000  

  5,000 580079978 עזר מציון ע"ר

    20,000 580380590 ברכי נפשי ע"ר

  12,000 580388106 בית כנסת מרכזי נוף סביון ע"ר

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

580062545 35,000  

  35,000 580445534 מעיין גנים מרכז תורה ליהדות קרית אונו ע"ר

  15,000 580465359 אוהל שמעון 

 70,000   בית כנסת אהל שם )שלום סייג(

 70,000 5,000  תקווה-יש תקווה בגני

 1,000,000   תקווה )ביכ"נ ברח' הגולן( צעירי ישראל גני

 50,000  580462042 מגן דוד לעולי תימן

 2,790,000 295,000  סה"כ

  56,000 580265213 תקווה-עמותת שוחרי בני עקיבא גני

שבט  –תנועת הצופים העבריים בישראל ע"ר 
 גנים 

580028454 151,000  

  7,000 580051555 בנות יעקב בתיה 

 
 295בסך  2011כל התמיכות השוטפות לא יעלו על הסכום המאושר בתקציב המועצה לשנת סך  .1

 התמיכות יועברו בכפוף להשלמת כל המסמכים לפי דרישת מחלקת הגזברות.₪. אלף 
תמיכה נוספת בגין פעילות תרבות התורנית תועבר לעמותות שיבצעו את הפעילות ובגין חוגים  .2

 ובכפוף להגשת מסמכים.₪ אלף  80עד לסך כולל של ששולמו בעבר ע"י המועצה וזאת 
 עמותות שלא הגישו בקשות עד לתאריך המיועד לא יהיו זכאיות לתמיכות. .3
אש"ח מועברת עבור פיתוח בית כנסת תפארת בנים  70תמיכה בעמותת יש תקווה בגני תקווה  בסך  .4

 )לשעבר שובו בנים(
 עות נוער תוקצבו ואושרו באופן ישיר במליאה. .בקשתה של תנועת הנוער עזרא לא נידונה היות ותנו .5
מימוש התמיכה למטרות פיתוח תיעשה בכפוף לעמידה בשלבים הבאים בהתאם לנוהל ולתבחינים :  .6

. הגשת הצהרה על 2. הצגת הפרויקט לרבות אומדנים מדויקים וקבלת אישור מקדמי מהמועצה 1
הגשת חשבוניות מפורטות בגין העבודה  .3קבלת העבודה לשביעות רצון המזמין עם סיום הביצוע 

 . הגשת קבלות למועצה לאחר ביצוע התשלום לספקים / קבלנים4לקבלת התמיכה 
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