
.פרוטוקלים בתחום תמיכות הינם חלק ממועצת העיר לכן מפורסם באתר העירייה כנספח לפרוטוקולים של מועצת העיר

מצורף לינק - 2017פרוטוקולים שנת

סדר יוםמספר ועדה שם הוועדה תאריך

אושר 

ופורסם 

בפורטוקול 

תאריך המועצה מועצה
תשלום מקדמות למוסדות 1מספר ועדה מקצועית לתמיכות22.11.2016

תשלום מקדמה , ציבור 

.לספורטאי חירש

14.1.2017מועצה 

14.1.2017מועצה 1ועדה מקצועית מספר 1מספר ועדת משנה לתמיכות30.11.2016

, תמיכות המועצה הדתית2מספר ועדה מקצועית לתמיכות11.1.2017

, תמיכות בתחום תרבות פנאי

ובתחום ספורט כולל תוספת

28.2.2017מועצה 

 כולל 2ועדה מקצועית מספר 2מספר ועדת משנה לתמיכות24.1.2017

2אישור המשך 

28.2.2017מועצה 

יהדות , כולל: עמותות בתחומים3מספר ועדה מקצועית לתמיכות12.2.2017

חינוך וחקר , בחטיבה הצעירה

.ימי

, מענק זכיה לעמותת גל אולימי

מענק השתתפות באליפות 

עמותות , בנות אשדוד

המבקשות להגיש באיחור 

בקשה לתמיכה

31.3.2017מועצה 

עמותה בתחום ספורט אשר 4מספר ועדה מקצועית לתמיכות20.2.2017

מענק , השלימה ניהול תקין

התאקלמות מועדון ספורט 

תמיכה בתחום , אשדוד

תמיכה , מצויינות בספורט

עקיפה שימוש באצטדיון 

.ואולמות

31.3.2017מועצה 

31.3.2017מועצה 3+4ועדה מקצועית מספר 3מספר ועדת משנה לתמיכות22.2.2017

http://www.ashdod.muni.il/Pages/protocol.aspx


עמותות בתחום ספורט אשר 5מספר ועדה מקצועית לתמיכות21.3.2017

השלימו ניירת בהתאם 

תיקון ניקוד לעמותות , להחלטה

ספורט בהתאם לעדכון ממנהל 

תמיכה בתחום הטלי , הספורט

עמותות אשר בקשו , בנייה

עמותות בתחום , להגיש באיחור

פיתוח בית כנסת

45.4.2017מועצה 

45.4.2017מועצה 5ועדה מקצועית מספר 4מספר ועדת משנה לתמיכות27.3.2017

תוספת בתחום מורשת עבור 6מספר ועדה מקצועית לתמיכות30.3.2017

פסטיבל תור הזהב

45.4.2017מועצה 

45.4.2017מועצה 6ועדה מקצועית מספר 5מספר ועדת משנה לתמיכות3.4.2017

תמיכה בגין מענק זכייה לבנות 7מספר ועדה מקצועית לתמיכות25.4.2017

אשדוד

53.5.2017מועצה 

53.5.2017מועצה 7ועדה מקצועית מספר 6מספר ועדת משנה לתמיכות25.4.2017

השלמת ניירת שחייני  8מספר ועדה מקצועית לתמיכות21.5.2017

הטלים לתפארת דוד ,אשדוד

, תמיכה עקיפה לאליצור,שאול 

בקשות ,תיקון קבוצות לאליצור

תמיכות תחום ,להגיש באיחור 

בקשה לשפוצים יהדות ,פיתוח 

תוספת תמיכה ,בוכרה

עמותות שלא חל נהרי ,אקדמא

תמיכה ,תמיכה בתחום כלליות,

עקפה פרסום באולמות

7.6.2017 6מועצה 

תוכנית הבראה לכדורסלני 9מספר ועדה מקצועית לתמיכות 28.5.2017

מכבי אשדוד

7.6.2017 6מועצה 

7.6.2017 6מועצה 8ועדה מקצועית מספר  7מספר ועדת משנה לתמיכות28.5.2017



מועד אחרון להגשת ניהול תקין 10מספר ועדה מקצועית 13.6.2017

בקרה , והמלצת מפקח

פנייה , תקציבית לבנות אשדוד

של העמותה על שם סרן 

פנייה של העמותה , אוחנה

פנייה של עמותת , חסדי עירית

פנייה של , כדורסל-בנות אשדוד

ישירות - משה בוטרשוילי 

למועצה

75.7.2017מועצה 

אישור פרוטוקול ועדה מקצועית  8מספר ועדת משנה לתמיכות28.6.2017

10מס 

75.7.2017מועצה 


