יום ראשון27.12.2020 ,

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  27.12.2020לשנת 2021
בישיבת ועדת תמיכות שהתקיימה ביום ראשון ,ה 27.12.2020 -באמצעות "זום".
 מנכל המועצהנ כ ח ו :דן תנחומא
 גזבר המועצה ויו"ר הוועדהתומר גלעד
עו"ד עמית מונצ'ר  -יועץ משפטי של המועצה
 מנהלת מח' כספיםחני גולדשטיין
 ממונה ועדת תמיכותסיניה סגל
הסכום לחלוקה ע"י ועדת התמיכות הינו ₪ 4,135,000 :כאשר הסכום שלא נוצל ישמש
כרזרבה.
פורסמו תבחינים ב 10-תחומים.
הצעת החלוקה לפי הקבוצות הינו:
סעיף - 18
סעיף - 19
סעיף - 20
סעיף - 21
סעיף - 22
סעיף – 23
סעיף - 24
סעיף - 25
סעיף - 26
סעיף - 27

נושאי רווחה
נושאי דת
נושאי חינוך
הנצחת השואה
תרבות ואמנות
סיוע לאוכלוסיית הקשישים
ספורט תחרותי באחת מ 2 -הליגות הבכירות
ספורט תחרותי אחר (שלא נמצא זכאי לפי סעיף  24לעיל)
תיירות
תקשורת

₪ 18,000
₪ 28,000
₪ 30,000
₪ 190,000
₪ 400,000
₪ 1,694,000
₪ 1,700,000
 - ₪ 80,000לא נוצל
₪ 75,000
 - ₪ 15,000לא נוצל

סעיף  : 18נושאי רווחה הוגשו בקשות ע"י העמותות הבאות:
 מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית אקים: -יד שרה:

אושר:
אושר :
אושר:

₪ 6,000
₪ 6,000
₪ 6,000

הסכום לחלוקה בפרק זה הינו₪ 18,000 :
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סעיף  : 19נושאי דת הוגשו בקשות ע"י העמותות הבאות:
 כתר ישראל יוזמה איסלמית -נצר שלום

אושר ₪ 9,333 :מאושר בכפוף להשלמת המסמכים עד ליום 30.1.21

אושר₪ 9,333 :
אושר₪ 9,333 :

הסכום לחלוקה בפרק זה הינו:

₪ 28,000.-

סעיף  20נושאי חינוך ומורשת הוגשו בקשות ע"י העמותות הבאות:
אושר₪ 5,000 :
 עמותת מנור-כברי:אושר₪ 20,000 :
סעיף 20.2.1+20.2.2
 קשת אילון:אושר₪ 5,000 :
 עמותת פעמונים :סעיף 20.2.1סה"כ לפרק זה הינו:

₪ 30,000.-

סעיף  21הנצחת השואה:
בית לוחמי הגטאות:

אושר₪ 190,000 :

סה"כ לפרק זה הינו:

₪ 190,000.-

סעיף  22תרבות ואומנות:
להקת המחול עמקא:
להקת המחול הקיבוצית:

אושר₪ 100,000 :
אושר₪ 300,000 :

סה"כ לפרק זה הינו:

₪ 400,000.-

סעיף  :23סיוע לאוכלוסיית הקשישים:
עמותת הוותיק:

אושר₪ 1,694,000 :

סה"כ לפרק זה הינו:

₪ 1,694,000.-

סעיף  :24ספורט תחרותי באחת מ 2 -הליגות הבכירות:
אושר₪ *1,700,000 :
 כדורעף הפועל מטה אשר –עכו* מתוך זה סכום של  600,000יתקבל כהשתתפות מעירית עכו.
סעיף  :25ספורט תחרותי אחר (שלא נמצא זכאי לפי סעיף  24לעיל)

עמותה לקידום הספורט עראמשה :לא אושר עקב אי פעילות הקבוצה בשנה הנוכחית

סעיף  26תיירות
עמותת התיירות
סה"כ לפרק זה הינו:

אושר₪ 75,000 :
₪ 75,000.-
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סעיף  27תקשורת
אין בקשת תמיכה
להלן רשימת חלוקת התמיכות של המ.א .מטה אשר לשנת :2021
.1
שם העמותה
אקים
יד שרה
מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית
כתר ישראל
נצר שלום
יוזמה אסלאמית
פעמונים
קשת אילון
מנור כברי
בית לוחמי הגטאות
להקת המחול הקיבוצית
להקת המחול עמקא
עמותת הוותיק
כדורעף עכו הפועל מטה אשר
עמותת התיירות
ס ה " כ:

סכום התמיכה
שאושר ב ש"ח
6,000
6,000
6,000
9,333
9,333
9,333
5,000
20,000
5,000
190,000
300,000
100,000
1,694,000
1,700,000
75,000
4,135,000

חלוקת התמיכות תתבצע בתנאי שהגוף המבקש עומד במלוא התנאים לקבלת התמיכה.

עמותות שלא אושרו בקשתן לתמיכה:
 קידום הספורט עראמשה – הקבוצה הפסיקה פעילותה .במידה ותחודש הפעילות ,הבקשה
תיבחן בשנית בוועדת תמיכות.
 הגופים המתבקשים להמצאת מסמכים יגישו עד .30.1.2021
 עמותת חוף הגליל :לא אושר משום שהעמותה גובה תשלום עבור פעילותה.
תומר גלעד
יו"ר ועדת תמיכות

תפוצה :משה דוידוביץ  -ראש המועצה
לנוכחים
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