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 ' סיון תש"ףח

 2020מאי  31

 31.05.2020 :מיום  - 2020/4 'פרוטוקול ועדת תמיכות מס

                           
 חברי הועדה:  - משתתפים

 מנכ"ל העירייה ויו"ר הועדה - ד"ר שולה מנחם

 העירייה יועמ"ש - עו"ד שלמה גבע

 גזברית וראש מינהל הכספים - רגב' ענת לנקסנ

 

 על סדר היום בועדה: .א

  2020ת תמיכות לשנת ודיון בבקש

 עמותות: דת, נשים, סיוע ועזרה, עולים, תנועות וארגוני נוער, ספורט, ארגונים אחרים(.)

 

 מהלך הדיון והחלטות: .ב

 .2020לשנת  במוסדות ציבור אישור מתן תמיכות

 .בנושא התקיים דיון

בקשה לקבלת תמיכה מעיריית כרמיאל  הגישולפי בדיקת רכזת הועדה, כלל העמותות ש

בקשתם נדחתה( ו)למעט אלו שיפורטו המציאו את כלל האישורים שנדרשו  ,והוצגו בועדה

דוחות כספיים, אישור רו"ח בדבר חמשת מקבלי השכר, אישור הוצאות הנהלה   :להציג לרבות

 טופס בקשה מלא וחתום.מסמכי יסוד, וכלליות, אישורי מס הכנסה, 

 

 

 : 2020תמיכה לשנת מתן לתקינה שהגישו בקשה רשימת מוסדות ציבור להלן 

 

המלצת חברי ועדת   לפי תבחינים 

 2020תמיכות לשנת 

 עמותת נשים

 הסתדרות עולמית לנשים ציוניות - ויצו

לרווחת אוכלוסיות מוחלשות כמו נוער בסיכון, נשים חד עמותה הפועלת 

 הוריות, קשישים ועוד באמצעות מתן כלים, תמיכה ובית חם

15,000  ₪ 

 ארגוני סיוע ועזרה

 אתגרים

נכים ובעלי   -ספורט אתגרי, העצמה ושילוב חברתי של אנשים מיוחדים

  מוגבלויות

4,840  ₪ 
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 ומחלות דומות בישראל עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר - עמדא

פרויקטים לשמירת היכולת הקוגניטיבית של החולה, כנסים מקצועיים 

 והפצת חומרי הסברה 

12,532  ₪ 

 ארגון חסד פעמונים

סיוע למשפחות ויחידים המצויים במשבר כלכלי והקניית כלים המלמדים 

 כושר השתכרותמיצוי של 

7,576  ₪ 

 העמותה הישראלית לבריאות הנפש - אנוש

 שיקום נפגעי נפש בקהילה 

20,176  ₪ 

 בישראלהאגודה לסוכרת נעורים 

קידום ותמיכה במחקר למציאת מרפא לסוכרת, העלאת המודעות למחלה,  

 ייעוץ, תמיכה וליווי משפחות 

4,418  ₪ 

 מרכז מילמן 

חון ליקויי תקשורת, הדרה, מתן תמיכות טיפול בילדים עם אוטיזם, אב

 למשפחות של ילדים עם אוטיזם

8,289  ₪ 

 פתחון לב

חלוקת בגדים ומזון לנזקקים המופנים ע"י הרווחה, הפעלת מרכז חינוכי 

 המסייע לבני נוער לצאת ממעגל העוני 

15,939  ₪ 

 יד שרה 

לעזרה  מתן אפשרות להתמודדות עם קשיי תפקוד פיסיים בבית הנזקק 

 באופן עצמאי ע"י הענקת שירותי סיעוד ושיקום ע"י מתנדבים

13,701  ₪ 

 1221ישראל איחוד הצלה 

 אמבולנס מתן מענה רפואי ראשוני ומקצועי על מנת להציל חיים עד להגעת

10,284  ₪ 

 ישראלאח בוגר אחות בוגרת 

 ויציבה בחייהם ליווי של ילדים הזקוקים לנוכחות של דמות בוגרת חיובית 

9,169  ₪ 

 עם ישראל מתחברים לנשמה 

 חלוקת סלי מזון למשפחות נזקקות

10,360  ₪ 

 מוסדות דת

 בכרמיאלקרן אורה אגודת 

 הקניית ערכי יהדות, שיעורי תורה, סיוע לנזקקים ברחבי העיר 

 

17,281  ₪ 

 אורות כרמיאל

חסד וחינוך בקהילה גרעין תורני לפעילות בקהילה בנושא רווחה, קליטה, 

 ברוח מסורת ישראל ובחיבור לתהליכים במדינת ישראל וצה"ל

4,439  ₪ 

 ₪  15,724 והמרכז הרוחני לתורה ותפילהמעיין התורה 
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 מתן כלל שרותי הדת לתושבי כרמיאל

 מפעלים חינוכיים - אומ"ץ

 (בבתי ספר )פעילותמרכזים לזהות יהודית וערכי ציונות 

10,054  ₪ 

 כרמיאל חב"דאגודת 

 הפצת ערכי היהדות ורעיונות חסידות חב"ד בקרב בני ובנות ישראל 

7,063  ₪ 

 תנועות וארגוני נוער

 ₪  66,446 העבריים בישראל הצופיםתנועת 

 ₪  34,856 אדום ארגון נוער מגן דוד

 ₪  59,053 הנוער עובד והלומד הסתדרות 

 ₪  57,086  בישראל בני עקיבאתנועת 

 ₪  43,046  בישראל השומר הצעירהסתדרות 

 ₪  45,013 תנועת נוער ישראלית -אריאל 

 ₪  19,424 בתיה  -בית יעקב בנות תנועת 

 ₪  37,999 כנפיים של קרמבו

 ₪  13,322 (נועם)התנועה המסורתית 

 ₪  9,934 איגיעמותת 

 ארגוני עולים

 המהנדסים והאדריכלים עולים ארגון 

לייסד בסיס נתונים של מהנדסים ומדענים עולים חדשים לקליטתם 

 המקצועית

3,194  ₪ 

 כרמיאל –התאחדות יוצאי חבר העמים 

 קידום וקליטת עולים יוצאי חבר העמים

18,170  ₪ 

 אגודות ספורט 

 למען ספורט כדורגל חופים בכרמיאל

כרמיאל" ע"י השתתפותה בליגת -הספורט "בנילקדם ולנהל את קבוצת 

 כדורגל החופים הרשמית בישראל

9,756  ₪ 
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 :2020תמיכה לשנת מתן ל  שבקשתם נדחתהלהלן רשימת מוסדות ציבור 

 

אי מתן אישור תמיכה עפ"י  לפי תבחינים 

 החלטת ועדת תמיכות  

 עמותות ספורט  

אינה זכאית לתמיכה  -הבקשה נדחתה  וכדורגלבענפי הספורט כדורסל הישגי כרמיאל 

. 2020עפי" התבחינים שנקבעו לשנת 

בתבחינים נקבע  שהתמיכה תינתן 

לעמותות המפעילות קבוצות 

בוגרים/בוגרות שהגיעו להישגים 

הגבוהים ביותר באותו ענף. הישגי 

כרמיאל אינה מפעילה קבוצת בוגרים 

 ובוגרות.  

 ארגוני סיוע ועזרה

 תור חילוץ והצלהאי -זק"א 

 

לא הוגשו המסמכים  –הבקשה נדחתה 

 הנדרשים לפי נוהל התמיכות.

 תנועות וארגוני נוער

לא הוגשו המסמכים  –הבקשה נדחתה  האגודה למען כפר הילדים בכרמיאל

 הנדרשים לפי נוהל התמיכות.

 ארגוני עולים 

לא הוגשו המסמכים  –הבקשה נדחתה  ילדי השואה למען העתיד

 הנדרשים לפי נוהל התמיכות.

 ארגונים אחרים 

לא הוגשו המסמכים  –הבקשה נדחתה  אמן כרמיאלי

 הנדרשים לפי נוהל התמיכות.

 

 

 הישיבה הסתיימה

      אלינור אבוקזיר מה:רש

 :העתקים

 העיראש ר - מר משה קונינסקי

 סגן ראש העיר - פנחס סירוקה מר

 העיר אשמ"מ ר - מזרסקיגב' טניה 

 משתתפים


