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

מצורף לינק - 2016פרוטוקולים שנת

סדר יוםמספר ועדה שם הוועדה תאריך

אושר ופורסם 

תאריך המועצה בפורטוקול מועצה

1מספר ועדה מקצועית לתמיכות 21.12.2015

 2016תשלום מקדמות מוסדות ציבור 

עמותת החרש בקשה  ,2015לעומת 

עמותה קריקט מענק ,להגדלת תקציב

כדורסלני מכבי ,זכייה אליפות המדינה

, החלפת מורשי חתימה ובעלי תפקידים

עמותות , רשות הספורט מענק השגיות

גולשי קיאקי ופולו קיאק בקשה להגשה 

הגשת , 2016השלמת תמיכה , באיחור

שינוי קריטריון היטלי , מאזניים מבוקרים

שינוי קריטריון תחום ספורט , פיתוח

106/01/2016מועצה 1ביטול המגבלה לקבוצה 

106/01/2016מועצה 1מקצועית מספר 1מספר ועדת משנה לתמיכות31.12.2015

2מספר ועדה מקצועית לתמיכות 20.01.2016

תמיכות מועצה ,תמיכות תחום פנאי

בקשות של עמותות שלא נרשמו ,דתית

הבהרה לגבי החלטה ,2016בזמן לשנת 

תמיכה תחום ,ספורט קריקט

שחרור תקציב תהילה ,היטלים

דמי שימוש אולמות ,בדיקת מאזניים,לדוד

ספורט ואצטידונים עמותות 

, ן"תמיכה עקיפה שלטים גלש,ספורט

203/02/2016מועצה בקשת מועדון ספורט אשדוד

2מספר ועדת משנה לתמיכות 27.01.2016

 עם שינויים לגבי 2ועדה מקצועית מספר 

203/02/2016מועצה תהילה לדוד

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


סדר יוםמספר ועדה שם הוועדה תאריך

אושר ופורסם 

תאריך המועצה בפורטוקול מועצה

3מספר ועדה מקצועית לתמיכות 17.02.2016

, עמותות תחום יהדות חטיבה צעירה

, הוספת ענפים ומדרגים תבחיני ספורט

הכנסות עצמאיות חורג תחום 

, 2016תמיכות טבלת ספורט ,ספורט

מענק כדורסלני מכבי , תמיכה כדור הזהב

יחידות ושעות אימון מגרשי , אשדוד

קיזוז היטלים אבות , העירייה

302/03/2016מועצה תמיכות תחום כולל,קדושים

302/03/2016מועצה 3ועדה מקצועית מספר 3מספר ועדת משנה לתמיכות24.02.2016

4מספר ועדה מקצועית לתמיכות 21.03.2016

, השלמת ניירת תחום חטיבה צעירה

, 2016השלמת ניירת טבלת ספורט 

השלמת ניירת , השלמת ניירת כולל

תמיכות תגבור , עדות-תרבות פנאי 

תוספת תמיכה מענק בנות ,לימודי

, ר אשדוד תיקון ניקוד"בית,אשדוד

דמי , כדורסלני מכבי תוכנית הבראה

תמיכה פיתוח בתי ,שימושאולמות עירייה

406/04/2016מועצה דמי שימוש איצטדיונים ואולמות,כנסת

406/04/2016מועצה 4ועדה מקצועית מספר 4מספר ועדת משנה לתמיכות30.03.2016

5מספר ועדה מקצועית לתמיכות 18.04.2016

קיזוז הטלים , עמותות שלא חל נהרי

תמיכה לפולו קיאק השלמת ,לעמותות

תמיכה מצויינות בספורט מועדון , ניירת

מענקים אישיים תמיכה לרשות ,ספורט

כדור יד מענק זכיה בגביע טוטו ,הספורט

בנות אשדוד מענק זכיה או 

תיקון קולמוס לבקשת ,השתתפות

518/05/2016מועצה תמיכה לקבוצות כדורסל,מיקי

6מספר ועדה מקצועית לתמיכות 09.05.2016

אמות מידה וקריטריונים לחלוקה במגרשי 

518/05/2016מועצה הספורט

518/05/2016מועצה 5+6ועדה מקצועית מספר 5מספר ועדת משנה לתמיכות09.05.2016



סדר יוםמספר ועדה שם הוועדה תאריך

אושר ופורסם 

תאריך המועצה בפורטוקול מועצה

7מספר ועדה מקצועית לתמיכות 25.5.2016

עמותות תחום פיתוח השלמת 

תחום , תחום רווחה השלמת ניירת,ניירת

תמיכות תגבור ,כלליות השלמת ניירת

מועד אחרון לסידור בקשה , לימודי

תמיכות מענקים , 2016לתמיכה ל 

מענק התאקלמות , לרשות הספורט

08/06/2016 6מועצה מועדון ספורט

08/06/2016 6מועצה 7ועדה מקצועית מספר 6מספר ועדת משנה לתמיכות01.06.2016

8מספר ועדה מקצועית לתמיכות 16.06.2016

יהדות ,תחום פיתוח השלמת ניירת

מענק , קיזוז הטליםתורה וחיים, בוכרה

בקרה , התאקלמות מועדון ספורט

בקרה , תקציבית כדורסלני מכבי

מענק זכיה ,תקציבית בנות אשדוד

אליפות ,אליפות ישראל לבוגרים פטאנק

כדורסל +אירופה ענפים כדור יד

בקשה לתוספת תמיכה אומנות ,בנות

, אלפא פורספרטי, ידע זה דרך,הריקוד

706/07/2016מועצה י"מחמל

7מספר ועדת משנה לתמיכות 27.06.2016

 ובקשה לבחינה 8ועדה מקצועית מספר 

מחדש לגבי עמותה ידע זה דרך ולגבי 

המלצה )מחמלי להביא המלצה ל אריה 

706/07/2016מועצה (הוצגה במועצה 

 9מספר  ועדה מקצועית לתמיכות 08.08.2016

ועדה משותפת עם - אסיפת ישראל 

07/09/2016 8מועצה הקצאות



סדר יוםמספר ועדה שם הוועדה תאריך

אושר ופורסם 

תאריך המועצה בפורטוקול מועצה

10מספר ועדה מקצועית לתמיכות 08.08.2016

אישור תמיכות לעמותות אשר השלימו 

השלמת תמיכה - כדורסלני אשדוד,ניירת 

פעימה .ת [פעימה נוס- ארגון קשר.

בקשה ברכת . נוספת לעמותות נקדישך 

תפארת .ערעור - מועדון ספורט ,אברהם 

בקשה להגיש - נועם וחסד . ערער- חיים 

ערעור והטלים -נועם התורה.באיחור

תמיכה עקיפה .שפוצים - מסורת רבונו.

ספוטי .פרסום בנים ובנות כדורסל

ביקרות - פניני עזר ועזרה בכבוד.החרש

07/09/2016 8מועצה תקציב פיתוח.ערעור- מרדכי צבי.

07/09/2016 8מועצה  10 ו 9ועדה מקצועית מספר 8מספר ועדת משנה לתמיכות30.8.2016

11מספר ועדה מקצועית לתמיכות 27.09.2016

דמי שימוש תמיכה .2017תבחינים ל 

אישור ערבות הלוואה .עקיפה באצטדיון

הטלים נועם .כדורסלני מכבי

הטלים רשפי .הטלים הסיטי.התורה

בקשות .בקשת עמותה מורשת מנחם.אש

מס .אלפא פרוספרטי.ועדת המשנה

902/11/2016מועצה ערעור על מענק התאקלמות- אשדוד 

 9מספר ועדה משנה לתמיכות 26.10.2016

 + 2016תבחינים ל  +11ועדה מקצועית 

בקשה להעביר את הניירת בדיקה 

902/11/2016מועצה לצמצום ניירת

12מספר ועדה מקצועית לתמיכות 22.11.2016

בקשה של מועדון .ניירת לבקשה לתמיכה

בקשה של ארגון .הפועל ענפים- כדור יד 

1007/12/2016מועצה .קשר לאיגום תקציב

1007/12/2016מועצה 12וועדה מקצעוית מספר 10מספר ועדה משנה לתמיכות30.11.2016


