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 טבת, תשע"בב"ד י 
 2012ינואר, ב 9 

 
 
 

 ל ו ק ו ט ו ר פ

 

 2011בדצמבר  28, מתאריך 8/11מליאה מס' ישיבת 

 

עו"ד, זילברמן ציפי, יגאנה אורן,  -יו"ר, שאול רומנו  -יוסי שבו  :נוכחים

               יגודה לירן, ירושלמי נאור, לוגסי עמוס, לוי אליהו, סביון פנחס, 

 , שחר רובין. שי אביעד

 

 .מזרחי שמואל ,ד"ר רינה ארז,  טלי חייט אבירז, סמדר אהרוני :חסרים

 

רו"ח, -תומר תדהר, צחי ברוורמן, אדר' קיריל קוזיול, גידי טביב :מוזמנים

יועמ"ש, ד"ר ענת ליבוביץ',  -יוסי סגרון, עו"ד שולמית מנדלמן כהן 

 ליל, ירון לוי, געו"ד, יחיאל -ברוש קחיה יהל, דרור מרגלית, יצח

 רו"ח, מיכל רוטוול, דייגו כהן, נורית כהן. -שמעון גור, שלמה אליהו

 

 בתיה חן. :רשמה

 

 

 :על סדר היום

 

 . 20.12.11רוטוקול וועדת תמיכות מתאריך , ופעדכון - 2012תבחינים לשנת  .61
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, ופרוטוקול וועדת תמיכות עדכון-2012תבחינים לשנת  .61

 :20.12.11מתאריך 
 

 אני פותח את הישיבה.   :היו"ר

 
 20:24שולי מזרחי עזב את הישיבה בשעה 

 

 ועדת התמיכות דנה בשלושה דברים ואני מבקש את אישורכם:ו :עמיקםלוי -נגר

כחלק מתקציב  והפכנו אותו אנו שינינו את הגדרת המענקים .1

המענקים היו נמצאים בסעיף התקציבי של  התמיכות הכולל.

הספורט ואנו מבקשים להעביר אותו לסעיף הכללי, על מנת שתהיה 

 לנו גמישות בחלוקה ולא להתמקד רק בספורט. 

לרווחת פועלים שהם נכנסו והכספית , לאור המצוקה "גלגלי רני" .2

, אנו מציעים להעניק גם בפאן הספורטיבי האנשים בעלי המוגבלויות

 שקל.  10,000.- נק של מע לה

שקל על  40,000.- מקדמה של מבקשיםהם  -לגבי קבוצת הכדורסל  .3

חשבון התמיכה בשנה הבאה והועדה ממליצה לתת להם את 

וערבות אישית של נאותים המקדמה, נגד מסמכי בקשה למקדמה 

 האחראים שם, בהתאם לנוהל. 
 מי בעד?

 

 פה אחד.   : בעד

 

 : החלטה

, בהתאם להמלצות 2012ינים לשנת מאשרים שינוי התבח )1

 .20/12/2011הוועדה המקצועית בישיבתה מתאריך 

מאשרים המלצות הוועדה המקצועית בישיבתה מתאריך  )2

20/12/2011 . 

 

 ננעלה ! הישיבה

_______________________         _____________________ 

 , ראש העירריו"-שבו יוסי  העירייה ללוי, מנכ"-נגר עמיקם
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