פרוטוקלים בתחום תמיכות הינם חלק ממועצת העיר לכן מפורסם באתר העירייה כנספח לפרוטוקולים של מועצת העיר.
פרוטוקולים שנת  - 2015מצורף לינק

מספר ועדה

סדר יום

 19.11.2014ועדה מקצועית לתמיכות
 27.11.2014ועדת משנה לתמיכות

מספר 1
מספר 1

 17.12.2014ועדה מקצועית לתמיכות
 23.12.2014ועדת משנה לתמיכות

מספר 2
מספר 2

תשלום מקדמות
ועדה מקצועית מספר 1
מענק לבנות אשדוד  ,אישור הגשת
בקשה לתמיכה לעמותות מאחרות
ועדה מקצועית מספר 2

 19.01.2015ועדה מקצועית לתמיכות

מספר 3

 27.01.2015ועדה מקצועית לתמיכות
 27.01.2015ועדת משנה לתמיכות

מספר 4
מספר 3

ועדה מקצועית לתמיכות
ועדת משנה לתמיכות
ועדה מקצועית לתמיכות
ועדת משנה לתמיכות

מספר 5
מספר 4
מספר 6
מספר 5

תאריך

18.02.2015
01.03.2015
06.03.2015
29.03.2015

שם הוועדה

אישור לכתר תורה,תמיכות למועצה
הדתית ,דמי שימוש אולמות
ואצטדיונים,תמיכה עקיפה פרסום מועדון
ספורט,תמיכה עקיפה פרסום כדורסלני
מכבי  ,תמיכה עקיפה שילוט לעמותה
גלשן ,עמותות תחום תרבות פנאי .
תמיכות תחום ספורט ,השגיות בספורט ,
מענק לבנות אשדוד
ועדה מקצעוית מספר 4 + 3
תמיכות תחום יהדות בחטיבה הצעירה
,כוללים,קיזוז אגרות והטלים ,תחום
ספורט ,מענק לבנות אשדוד ,השלמת
תקציב לכדורסל בנים מול תוכנית
ההבראה והצגת דוח הגזברות
בנושא,עמותת נווה דקלים בקשה להגיש
באיחור
ועדה מקצעוית מספר 5
תמיכות תחום פיתוח
ועדה מקצועית מספר 6

אושר ופורסם
בפורטוקול מועצה תאריך המועצה
מועצה 1
מועצה 1

07/01/2015
07/01/2015

מועצה 1
מועצה 1

07/01/2015
07/01/2015

מועצה 2

04/02/2015

מועצה 2
מועצה 2

04/02/2015
04/02/2015

מועצה 3
מועצה 3
מועצה 4
מועצה 4

11/03/2015
11/03/2015
13/05/2015
13/05/2015

 26.04.2015ועדה מקצועית לתמיכות

מספר 7

 29.04.2015ועדת משנה לתמיכות

מספר 6

 12.05.2015ועדה מקצועית לתמיכות
 26.05.2015ועדת משנה לתמיכות

מספר 8
מספר 7

10.06.2015
23.06.2015
09.07.2015
23.07.2015

ועדה מקצועית לתמיכות
ועדת משנה לתמיכות
ועדה מקצועית לתמיכות
ןעדת משנה לתמיכות

מספר 9
מספר 8
מספר 10
מספר 9

תמיכות תחום פיתוח,בית ספר למוסיקה
,מצויינות בספורט ,תחום גישור,אגודות
ספורט,דמי שימוש אליצור ,מענק זכייה
באליפות המדינה כדורסל בנות אשדוד
,אגרות והטלים וסרמן ונווה דקלים
,בקשה של אפיקים חדשים ,פיוט ושירה .מועצה 4
ועדה מקצועית מספר  + 7בקשה
להעביר 200אלף מתקציב תמיכות רווחה
למח' רווחה  ,בקשה לבחון את תבחין
פיתוח ותיקון סכום תמיכה של העמותה
נקדישך למען קירוב לבבות
מועצה 4
תמיכות תחום כלליות ותחום רווחה
,קביעת מועד אחרון לסיום ניירת ,מכתב
פנייה של מיקי  ,מכתב פנייה של מועדון
כדור הזהב,תוספת תבחין לתחום
רכישות אמבולנס ,בקשת עמותות סמינר
לבנות וברכת אברהם.תוספת תבחין
ופרסום ותבחין לסיוע ברכישת אמבולנס
ועדה מקצועית מספר 8
אגרות הטלים ל אבות קדושים,בנייה
חדשה אפיקים חדשים ,פרסום כאמצעי
לקידום נוער -גלש"ן,תבחינים לשנת
,2016בתחינים פנאי ל ,2016תבחינים
ספורט ל ,2016פנייה לסיוע כספי
עמותות כדורסלני מכי ובנות
אשדוד,עמותות לקידום חינוכי לעולי
אתיופה .
אישור ועדה מקצועית מספר 9
אישור תכנית ההבראה לקבוצות הכדורסל
אישור ועדה מקצועית מספר 10

13/05/2015

13/05/2015

מועצה 5
מועצה 5

03/06/2015
03/06/2015

מועצה 6
מועצה 6
מועצה 7
מועצה 7

01/07/2015
01/07/2015
02/09/2015
02/09/2015

 11.08.2015ועדה מקצועית לתמיכות

מספר 11

 26.08.2015ועדת משנה לתמיכות

מספר 10

 08.09.2015ועדה מקצועית לתמיכות

מספר 12

 20.9.2015ועדת משנה לתמיכות

מספר 11

ערבות לבקרה התקציבית כדורסל בנות ,
ערבות לבקרה התקציבית כדורססל בנים
,תמיכה בתחום גישור ספורט ,תיכה
בתחום ספורט עממי ,השלמת ניירת
לצורך דיון לשנת ,2015תמיכות
לעמותות אשר השלימו ניירת ,תקציב
רגיל ותקציב פיתוח,נועם התורה  -תחום
בייה חדשה ,עמותות שלא חל נהרי
,תחום הטלים למעיינות החסד ,ערעור
מוסדרות טשארנאויל  ,ערעור קריית
חינוך לבנים  ,מכון מסילות תחום תיגבור
לימודי ,משיבי חיים  -בקשה לשחרור
חיפוי  -מסורת רבותנו  -בקשה לעבור
לתחום שפוצים והצטיידות,מחמל"י -
בקשה לעבור לתחום תגבו לימודי.
מועצה 7
אישור ועדה מקצועית מספר  11החזרת
החלטות מוסדות טשארנאוויל ומשיבי
חיים
מועצה 7
תבחינים לשנת  - 2016עדכון תבחין
תגבור לימודי  ,עדכון תבחין אגרות
והטלים ,אישרו תבחיני ספורט  ,הצגת
ספר תבחינים ,עדכון תבחינים בנושא
דמי שימוש ,עמותת ספורט החרש,
בקרה תקצבית לכדורסלני מכבי  ,מבנה
פל קל לבקשת ועדת המשנה,החלטה
חוזרת בנושא טשאריאוויל ,ובנושא
משיבי חיים ,דיון והחלטה בנושא חוזה
בין כדורסלני מכבי לאליצור נתניה.
אישרו ועדה מקצועית מספר  12ובקשה
לשינוי בהחלטות החלטות מוסדות
טשארנאוויל ומשיבי חיים

02/09/2015

02/09/2015

מועצה 8

07/10/2015

מועצה 8

07/10/2015

