
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 84.88.81מיום  תמיכות פרוטוקול וועדת
 

               
 יו"ר הוועדה -יגאל בלכר : משתתפים

 חבר -יצחק בזאז                 
 חבר -יגאל אפטר                 
 גזבר ומזכיר המועצה  -טוביה ישמח                 

 

 
נציג היועץ המשפטי  פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לתמיכות בהשתתפות

והגזבר הועברו לנוכחים, יחד עם הבקשות שנתקבלו והמסמכים המצורפים להם 
בהתאם להנחיות, כבסיס לדיון על התמיכות. גזבר המועצה הציג את הגופים מבקשי 

עניין התמיכה התמיכות ואת תקציבי המועצה הרלוונטיים לתמיכה בגופים הנ"ל. 
 המקומי "גדרתון". בעיתון 51.81.81פורסם בתאריך 

 
 שהוגשו פירוט הבקשות

 :טפסי בקשה לתמיכה 4הוגשו 
 
 עמותת מרכז קהילתי אזורי כפרי גדרות א.
 עמותת מרכז קהילתי אזורי כפרי גדרות )קרן מושיקו( ב.
 עמותת מרכז יום גדרות ג.

 שבט אריות גדרות(תנועת הצופים העבריים בישראל ) ד. 
 

 דיון והחלטות
 :קשות ולהלן החלטותיההוועדה דנה בב

 
  - עמותת מרכז קהילתי אזורי כפרי גדרות א. 
      מתוכם  ₪ 411,111בסך של  5182לשנת ה . העמותה מבקשת תמיכ8      

    ש"ח עבור תיפעול  811,111 -ו ש"ח עבור העסקת רכז נוער 811,111                  
         לשימוש ללא תמורה  תה היתרכמו כן מבקשת העמו .בית העם                  
 העמותה(. במבנים שבבעלות המועצה )אחזקת המבנים באחריות                  

    ש"ח לפי  411,111בסך של התמיכה המבוקשת  הוועדה מאשרת את. 5      
 לעיל. 8הפירוט בסעיף                   

  .תמורה ים ללאהיתר שימוש במבנ. הוועדה מאשרת 1              
 

  -עמותת מרכז קהילתי אזורי כפרי גדרות )קרן מושיקו(  .ב 
ש"ח  1,111בסך של . הוגשה באמצעות המרכז הקהילתי בקשה לתמיכה 8      

 .5182לסטודנטים לשנת  להענקת מלגות                  
    1,111בסך של  5182הוועדה מאשרת את התמיכה המבוקשת לשנת . 5      

 . ש"ח                  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - עמותת מרכז יום גדרותג.  
   ש"ח  853,111בסכום כולל של  5182לשנת . העמותה מבקשת תמיכה 8      

 על פי הפירוט הבא:                  
 ש"ח. 851,111תמיכה שנתית בסך של *           

          במרכז היום )גמלאית של  * עלויות שכר עבודת אחראית שכר                  
 ש"ח לשנה. 3,111המועצה( בסך של                      

          מבקשת העמותה היתר לשימוש ללא תמורה במבנים   כמו כן                  
 באחריות העמותה(. שבבעלות המועצה )אחזקת המבנים                  

    ש"ח לפי  853,111את התמיכה המבוקשת בסך של  הוועדה מאשרת. 5              
 לעיל. 8הפירוט בסעיף                   

 . הוועדה מאשרת היתר שימוש במבנים ללא תמורה. 1              
 

  - שבט אריות גדרות ) תנועת הצופים העבריים בישראל (  1.4 
      עבור  5182לשנת ש"ח  811,111תמיכה בסך של מבקשת העמותה . 8      

 . בנוסף ובפעילות השוטפת השתתפות בשכר רכזי שבט אריות גדרות                  
       מבקשת העמותה היתר לשימוש ללא תמורה במבנים שבבעלות                   
 באחריות העמותה(. )אחזקת המבנים המועצה                  

 ש"ח. 811,111בוקשת בסך של . הוועדה מאשרת את התמיכה המ5      
 . הוועדה מאשרת היתר שימוש במבנים ללא תמורה. 1              

  
  

 
 
 

                                  ------------------------------------ 
 יו"ר הוועדה –יגאל בלכר                                  




