
  
  

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

  

  מצורף לינק - 2021פרוטוקולים תמיכות לשנת 
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מספר  לתמיכות  מקצועיתועדה  23+21.12.2020
11 

 1מועצה  . עדכון תבחין ספורט . עמותת כדורעף 2021מקדמות 
06.1.2021 

29.12.20 
 ועדת משנה לתמיכות

מספר 
 11אשור פרוטוקול ועדה מקצועית מספר  10

 1מועצה 
6.012021 

 03.2.2021 2מועצה  משנה נושא כדורעף 10מקצועית +  11המשך אישור פרוטוקול מספר  1מספר  1ועדת משנה  25.1.21

 1מספר  לתמיכות  מקצועיתועדה  17.02.21
אחוז. תחום כולל . עדכון תבחינים. תוספת תבחין מרכז  50קראים. תרבות פנאי מקדמות עד 

 מבקרים חוויתי אינטראקטיבי. ספורט. תמיכות עקיפות . 
 03.03.2021 3מועצה 

 03.03.21 3מועצה  1אישור פרוטוקול ועדה מקצועית  2מספר  משנה לתמיכותועדת  28+24.2.21

 2מספר  לתמיכות  מקצועיתועדה  22.03.21
קריקט  - קיזוז הטלים למעיינות החסד. חינוך שלא חל נהרי. אדר היקר. עמותות ספורט 

 וגלישת גלים . המועצה הדתית. פיתוח בתי כנסת
 05.05.21 4מועצה 

 05.05.21 4מועצה  2אישור פרוטוקול ועדה מקצועית  3מספר  ועדת משנה לתמיכות 03.04.21

 3מספר  לתמיכות  מקצועיתועדה   10.05.21

בתי כנסת ומרכז רוחני שהשלימו ניירת  , עמותת פני יצחק, תחום תרבות פנאי , ביקורת 
אחרון להשלמת ניירת בית יוסי, תאריך  - לעמותה כדורעף מכתב מהמבקר, הנצחת סרן אוחנה 

, תמיכה רווחה וכלליות , זהות יהודית בחטיבה הצעירה , הקמת מרכז מבקרים חוויתי 
 2022אינטראקטיבי, עמותות ארציות תנאי סף, תנאי סף לעילות ל 

 2.6.2021 5מועצה 

 2.6.2021 5מועצה   3אישור פרוטוקול ועדה מקצועית מספר  4מספר  לתמיכות  משנהועדת  25.2.21

 4מספר  לתמיכות  מקצועיתועדה  20.6.21

בתי כנסת השלימו ניירת, אדר היקר, הרשאה משרד הדתות מורשת מנחם, תמיכות תחומי 
רווחה וכלליות, עמותות ארציות הדווחות פעילות בעיר , מאזן מקומי לעיר אשדוד פניה של 

, עמותת ילדי השואה, עמותת ידידים למען הנוער והחברה, עמותת דעת ותבונה , בקרה עמדא
תקציבית לכדורסלני מכבי אשדוד, בקרה תקציבית לעמותת בנות אשדוד, השתתפות באירופה 

 מועדון ספורט אשדוד , מענקי השגיות ספורט , העמותה כדור הזהב. 

 7.7.21 6מועצה 

 7.7.21 6מועצה   4אישור פרוטוקול מועדה  מקצועית מספר  5מספר  ועדת משנה לתמיכות  29.6.21

 לתמיכות  מקצועיתועדה  9.8/21+.1.8
 5מספר 

,  2021בתי כנסת אשר השלימו ניירת, תחומי רווחה וכלליות השלמות, סיום השלמת ניירת ל 
 מענקים לספורט , תמיכה בתחום קיזוז הטלי פיתוח

 1.9.21 7מועצה  

 1.9.21 7מועצה  2022תבחינים ל  6מספר  לתמיכות  מקצועיתועדה  1.8+9.8/21

 1.9.21 7מועצה  2022ותבחינים ל  6+ אישור פרוטוקול מקצועית מספר  5אישור פרוטוקול מקצועית מספר  6מספר  לתמיכות  משנהועדת  25.8.21

 1.9.21 7מועצה  אישור  תמיכות חגי תשרי 1מספר  ועדה  מקצועית לתמיכות מיוחדת  31.8.21



תאריך וועדה 
מקצועית או 

 משנה 

או מקצועיות שם הוועדה (
 משנה)

מספר 
 ועדה 

 סדר יום 

אושר 
ופורסם 

בפורטוקול 
 מועצה 

תאריך 
 המועצה 

 1.9.21 7מועצה  מיוחדת  1אישרו ועדה מקצועית מספר  1מספר  ועדת משנה לתמיכות מיוחדת  31.8.21

 לתמיכות  מקצועיתועדה  26.10+18.10/21
 7מספר 

עמק התורה , שער התורה ( המועצה נוסף מייסדי החצר ) עדכון הערות לבתי  קיזוז הטלים
כנסת , תיקון החלטה למרכז מבקרים , תקציב בתי כנסת חגי תשרי , תופסת לתבחינים ל 

2022 
 3.11.21 9מועצה 

 3.11.21  9מועצה  7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מספר  7מספר  לתמיכות  משנהועדת  31.10.21

 


