שנת 2017

פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות עיריית אשדוד
מספר  10/2017מה – 31.10.2017
נכחו:
יו"ר ועדת תמיכות – עו"ד הרב מאיר בן סימון
חבר ועדה – מר עזרא שור מ"מ מר יעקב טסלר
חבר הועדה – מר משה בוטראשוילי

נעדרו:
חבר הועדה –גרשון פלדמן
חבר הועדה –מר משה דנינו
חברת ועדה – גברת הלן גלבר
חבר ועדה – מר יהודה פרנקל

השתתפו:
גב' מזל אסולין  -מזכירת וועדה

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדה מקצועית מספר 12

החלטה  – 1אישור פרוטוקול מספר 12
הוועדה מאשרת פרוטוקול מספר 12

שנת 2017

פרוטוקול הוועדה המקצועית עיריית אשדוד
מספר  12/2017מתאריך 02.10.2017
השתתפו:
מר אילן בן עדי  -יו"ר הועדה המקצועית לתמיכות
מר עודד לוי  -חבר הועדה המקצועית לתמיכות
גב' סימה אזוגי  -ס /יועץ משפטי
גב' מזל אסולין  -מזכירת וועדה

על סדר היום:
 .1ניירת לבקשה לתמיכה לשנת 2018
 .2בקשה של פטאנק כדור הזהב
 .3מענק לעמותה לעידוד ספורטאי החרש
 .4קיזוז הטלים – נועם התורה נהרדא
 .5פיתוח – נועם התורה נהרדא

החלטה מספר  - 1ניירת לבקשה לתמיכה לשנת 2018
שינויים בניירת תוך מחשבה כיצד להקל על העמותות בהגשת הניירת
כמו כן ,עמותות המבקשות פחות מ  ₪ 20,000יגישו הצעת תקציב ולא יצטרכו להגיש תקציב מול
ביצוע .

החלטה מספר  - 2בקשה של "פטאנק  -כדור הזהב"
העמותה מציינת שוב את הקשיים התקציביים שלה במיוחד לאור תשלומי החשמל .בבירור מול מר
יורם אסף ,נמצא כי העמותה מקבלת בהתאם לתבחין ויש לעמותה רק קבוצה אחת ,לשנת 2017
התבצע סיוע דרך מח' הספורט.
לשנת  2018הוועדה תבדוק אפשרויות הסיוע בשיקול דעת .

החלטה מספר " – 3עמותה לעידוד ספורטאי החרש"
העמותה זכתה באליפות הליגה ובאליפות המדינה ועל פי התבחינים עבור שני התארים ניתן להמליץ
על  40%מענק הישגי .
הוועדה ממליצה  ,בהתאם להמלצה של מר יורם אסרף ובהתאם לתבחין תמיכה בגין מענק הישגי
על סך  ₪ 22,800מתקציב שיקול דעת תקציב רווחה.

החלטה מספר  - 4תמיכה בקיזוז הטלים "נועם התורה
נהרדא"
הוועדה ממליצה לאשר תמיכה כקיזוז הטלים לעמותה "נועם התורה –נהרדא" בנוסף סכום שכבר
אושר בעבר עד  ₪ 30,000בהתאם לחיוב בפועל ובהתאם לתבחין (.זאת בגין שינויים בתוכנית
שהוגשה)
אילן לא משתתף

החלטה מספר  - 5תמיכה תחום פיתוח "נועם התורה
נהרדא"
הוועדה ממליצה לאשר תמיכה על סך  ₪ 40,000בתחום פיתוח בנייה בית כנסת לעמותה "נועם
התורה נהרדא" .
אילן לא משתתף

