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

מצורף לינק - 2018פרוטוקולים שנת 

תאריך 

וועדת 

מקצועית 

או משנה

 )שם הוועדה 

מקצעוית או משנה 

סדר יוםמספר ועדה (

אושר ופורסם 

בפורטוקול 

תאריך המועצה מועצה
תיקון קולמוס ,2018מקדמות ל1מספר ועדה מקצועית לתמיכות14.12.2017

בתחיני הספורט

103.01.2018מועצה 

103.01.2018מועצה 1ועדה מקצועית מספר 1מספר ועדת משנה לתמיכות27.12.2017

מענקים ,תמיכות תחום ספורט2מספר ועדה מקצועית לתמיכות23.1.2018

תוכנית הבראה כדורסלני , לספורט 

תמיכה עקיפה , מכבי אשדוד

תמיכה למועצה ,פרסום

בקשה לשינוי קריטריון ,הדתית

.למועצה 

207.02.2018מועצה 

 ובקשה לכינוס 2פרוטוקול מקצועית 2מספר ועדת משנה לתמיכות30.01.2018

ועדות משותפות בנושא המועצה 

הדתית

207.02.2018מועצה 

הטלים ישיבת ,הטלים מעשי שלום3מספר ועדה מקצועית לתמיכות21.02.2018

יהדת , חינוך וחקר ימי,פונוביץ

ספורט , כולל , בחטיבה הצעירה 

תרבות ,תיקוני החלטות ,

בקשות ,אולמות ואצטדיון ,פנאי

307.03.2018מועצה 

ועדה משנה לתמיכות 27.2.2018

בשיתוף עם הוועדה 

המקצועית

 3אישור מקצועית ,תחום פיתוח3מספר 

עודכן מועצה שלא הוצג בטבלה )

אך רשומים בנספח , 6בהחלטה 

הספורט הבאולינג ושחייני אשדוד 

(התמיכה אושרה גם להם 

307.03.2018מועצה 

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


מענק ,תחום פיתוח,תחום כולל4מספר ועדה מקצועית לתמיכות23.03.2018

מענק השגיות גביע המדינה ,לשחמט

עדכון נוסף ,לבנות אשדוד כדורסל

בקשה ,לתמיכה עקיפה באולמות 

להגיש באיחור

416.05.2018מועצה 

תחום ,תחם חינוך שלא חל נהרי5מספר ועדה מקצועית לתמיכות15.04.2018

תחום ספורט ,תחום פיתוח,כולל

מענק אליפו המדינה בנות אשדוד 

תבחין בספורט ,אלפא דנס ,כדורסל

מענק מיוחד ספורט,

416.05.2018מועצה 

416.05.2018מועצה .תחום פיתוח,תחום כולל6מספר ועדה מקצועית לתמיכות25.04.2018

416.5.2018מועצה 4,5,6פרוטוקול מקצועית 4מספר ועדת משנה לתמיכות24.04.2018

עמותות שטרם השלימו  ניירת 7מספר ועדה מקצועית לתמיכות28.05.2018

סיוע ברכישת ,החלטה כללית

מרכזים רוחניים ,אמבולנס

שיפוץ מבנה ניצן בסיוע ,יחודיים

תיקון מענק ,המוסד לביטוח לאומי

קיזוז הטלים ,לעמותת השחמט

קיזוז הטלים לנווה , לרינת זכריה

טבלאות תמיכות תחום ,דקלים

ותחום תקציב רגיל , פיתוח

ערבות ,כולל רווחה כלליות ,הכולל

על הבקרה התקציבית כדורסל בנים 

תיקון  +2019תבחינים לשנת ,ובנות 

לפרוטוקול בתחום פיתוח

506.06.2018מועצה 

תוספת שיקול  ,7פרוטוקול מקצועית5מספר ועדת משנה לתמיכות04.6.2018

בקשה לקבל , דעת לעמותת ידיד 

יתרות תקציביות אחרי ה 

תיקון לפרוטוקול   + 30.9.2018

5.6.2018בועדה טלפונית ב 

506.06.2018מועצה 



תמיכה לקיזוז הטלים לעמותות זוהר 8מספר ועדה מקצועית לתמיכות13.6.2018

קיזוז הטלים ,השמחה ואור המאר 

כולל אישור לבקשה של מסורת 

עדכון תמיכה איחור הצלה ,רבותנו

תוספת תמיכה תחום פיתוח אור ,

המאיר

604.07.2018מועצה 

בקשה , 8פרוטוקול ועדה מקצועית 6מספר ועדת משנה לתמיכות25.6.2018

לשינוי תבחין אמבולס ירד מסדר 

היום במועצה

604.07.2018מועצה 

9מספר ועדה מקצועית לתמיכות 12.9.2018

, קיזוז הטלים קהילת ישראל 

קיזוזים הטלים נופסים במסגרת 

, אלקא דמאיר , ועדת כספים

ילדים ויתומים ניצולי - עמותת יש 

מענק לספורטאי החרש. שואה 

 קדנציה 1מועצה 

11

05.12.2018

10מספר ועדה מקצועית לתמיכות12.9.2018

,  ספורט 2019עדכון תבחינים 

, ביקרות לעמותות ספורט הנכים 

, זיכרון נחום , אסירים לשעבר בגטו

ערעור של שבי , מענק לקריקט יאנג 

בקשה ל מרכז תורה וחסד , ציון 

בית יוסף שלמה

 קדנציה 1מועצה 

11

05.12.2018


