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 פרוטוקול ועדת תמיכות

 10.05.16ישיבה מיום 

 : נוכחים

  -גזברית המועצה, יפה בוקובזה –מזכיר המועצה, כבי שקולניק  –: מורדי ביטון חברי הוועדה

 נציג ציבור, –עו"ד המועצה, מוטי אור  –מנהלת חשבונות ראשית, עו"ד חי חיימסון 

 נציג ציבור. –חיים המאירי 

 

 טרם המלצת התמיכות בפני  מותת חבל שלום לצורך הצגת פעילותההוועדה זימנה את ע

 .2016מליאת המועצה לשנת 

 :מנהל העמותה -אורי גרבייאן

 כמסגרת לניהול קהילתי של חבל שלום.  1986-העמותה הוקמה ב
 קבלי שכר.בעמותה אין מ

 עומד  2016תקציב העמותה לשנת עד היום אנו מקבלים אישור ניהול תקין, 2010 -מ
 אש"ח.  707 ע"ס

עקב הפעלת הבריכה, כמו כן יש לעמותה פעילות בשנתיים האחרונות גדל העמותה התקציב 

העמותה מפעילה אש"ח,  120-העמותה מפעילה את מוזיאון ימית בכ אש"ח, 150-בכנוער 

 פעילות קיץ בחוף הים וחוגים אזוריים.הכוללת  אש"ח 100-כ של היקףבחבל באזורית תרבות 

 נוספת בגן.  סייעתולפני שנתיים ממנו  לגני ילדים ברכישת ציוד של העמותה ישנה השתתפות

 אורי מבקש להגדיל את השתתפות. 

 דיון והחלטות:

 ₪. 130,000 הינה 2016בקשת התמיכה של העמותה לקידום תושבי אשכול לשנת  .1
הועדה התרשמה לחיוב מפעילות העמותה וממגוון הנושאים המטופלים, כולל הטיפול 

 בפרט.
 ₪. 130,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת 

 

 ₪. 100,000הינה  2016בקשת התמיכה של עמותת חבל שלום לשנת  .2
 הועדה בחנה את פעילות העמותה ותקציביה. 

 ₪.35,000בסכום של  2016עדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת הו
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 ₪. 250,000הינה  2016בקשת התמיכה של עמותת תיאטרון הנגב לשנת  .3
הועדה בחנה את פעילות העמותה ותרומתה לתרבות תושבי המועצה הכוללת סדרת 

 מנויים להצגות.
 ₪. 250,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת 

 

בגין   ₪ 675,000הינה  2016בקשת התמיכה של העמותה למען הזקן באשכול לשנת  .4
 בגין הפעלת פרויקט קהילה תומכת.₪  120,000פעילות העמותה, וכן 

הועדה בחנה את פעילות העמותה העוסקת ברווחת הגיל השלישי במועצה וכן את 
 פרויקט קהילה תומכת.

( להפריד את הסכומים בגין השתתפות 2016)בהחלטת תקציב  המועצה החליטה
 .תמיכת המועצה בעמותהלבין  (75%)בתקציבי משרד הרווחה (25%)המועצה

₪,  375,000ותקציב התמיכה  ₪ 200,000( יהיה 25%המועצה) תקציב ההשתתפות
ביחס לשנה  בהעברות המועצה לעמותה₪  100,000שהם עליה של ₪,  575,000סה"כ 
 ₪. 695,000קהילה תומכת, סה"כ  בגין 120,000 בנוסף ,מתהקוד

 ₪. 495,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת 
 . בגין פעילות הקהילה התומכת ₪ 120,000-בגין פעילות העמותה ו ₪ 375,000

                                                                      

 ₪. 6,000הינה  2016בקשת התמיכה של קרן עמותת קרן מולכו לשנת  .5
 הועדה בחנה את פעילות העמותה ותרומתה לסטודנטים ביישובי אשכול.

 ₪. 5,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת 

 

 .52,000₪ הינה 2016 לשנת כולל אהל לאה עמותת של התמיכה בקשת .6
נה את פעילות העמותה ואת תרומתה ללימוד התורה בקרב כלל תושבי הועדה בח

 המועצה, השיעורים ניתנים במושבים תלמי אליהו , עמיעוז ומבטחים.
 ₪. 40,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת 

 

 .₪ 60,000 הינה 2016 לשנת מדרשת נצרים עמותת של התמיכה בקשת .7
את פעילות העמותה העוסקת בנושאי התיישבות וציונות, פעילות  הועדה בחנה

 ביישובי המועצה להכרת המסורת ומועדי ישראל תוך יצירת גיבוש חברתי.
 ₪.30,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת 

 

 .100,000₪ הינה 2016 לשנת כולל מדבר שור  עמותת של התמיכה בקשת .8
חנה את פעילות העמותה העוסקת בנושאי לימוד תורה גמילות חסדים הועדה ב

 וחלוקת מלגות לחיזוק התורה ביישובי החלוציות )נווה ובני נצרים(.
 ₪.40,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת 
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 .₪ 5,000 הינה 2016 על לקידום נוער בנגב לשנת  עמותת של התמיכה בקשת .9
הועדה בחנה את פעילות העמותה הפועלת להכשרה וסיוע לבני נוער וצעירים בעלי 
צרכים מיוחדים להשתלב ולהתנהל באורח עצמאי. באשכול הפעילות בשיתוף עם 

 מחלקת הרווחה המפנה בני נוער מהרשות לטיפול וסיוע בעמותה.
 ₪.4,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת  
 

 .₪ 10,000 הינה 2016 ידידי המרכז הרפואי סורוקה לשנת עמותת של התמיכה בקשת .10
הועדה בחנה את פעילות העמותה הפועלת לרכישת ציוד רפואי לביה"ח סורוקה 

 לרווחת כלל החולים בנגב.
 ₪. 4,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת 

 

 ₪.151,000הינה  2016יד שרה  לשנת בקשת התמיכה של עמותת  .11
הועדה בחנה את פעילות העמותה המאפשרת לאנשים המתמודדים עם קשיי תפקוד 

באמצעות הענקת קשת  פיזיים להישאר בביתם בסביבה טבעית ללא צורך באשפוז,
 רחבה של  שירותי בית וקהילה,השאלת ציוד רפואי.

 ₪.10,000בסכום של  2016הועדה ממליצה למליאת המועצה לאשר תמיכה לשנת 
 

מתוך תקציב של ₪  1,043,000-הינם  2016סה"כ  התמיכות לשנת 

1,070,000 .₪ 

 תשמש לרזרבה.₪  27,000יתרה בסך 

 

 

 על החתום                

 

___________________ __________________ ___________________ 

 בוקובזהיפה  יוכבד )כבי( שקולניק מרדכי )מורדי( ביטון

   

 מוטי אור

 

 עו"ד חי חיימסון

 

 חיים המאירי

___________________ __________________ __________________ 
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