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 על סדר היום:
 

 בתחום הדת נים ישינוי בתבח .1

 
 רמות כדלקמן: 5 –מוסדות השייכים לקטגוריה זו ידורגו ב א.  

 
איש בשבתות וחגים ומשמשים גם  1,000בתי כנסת שמתפללים בהם מעל   -דרגה א' 

כמרכזים קהילתיים, הפועלים בכל ימות השבוע, בשבתות ובחגים, המקיימים שיעורי 
 תורה והרצאות לציבור הרחב ופעילות קהילתית.

  איש בשבתות וחגים ומשמשים גם 300בתי כנסת שמתפללים בהם מעל   – ב'דרגה      
 ות השבוע, בשבתות ובחגים, המקיימים שיעורי כמרכזים קהילתיים, הפועלים בכל ימ     
 תורה והרצאות לציבור הרחב ופעילות קהילתית.     
 איש בשבתות וחגים ומשמשים גם כמרכזים  100בתי כנסת שמתפללים בהם מעל   – ג'דרגה      
 קהילתיים, הפועלים בכל ימות השבוע, בשבתות ובחגים, המקיימים שיעורי תורה      
 צאות לציבור הרחב ופעילות קהילתית.והר     
 איש בשבתות וחגים והמקיימים שיעורי  100בתי כנסת שמתפללים בהם עד    – ד'דרגה      
 תורה, הרצאות ופעילות חברתית לגיבוש הקהילה.     
 איש. 50עד  20בתי כנסת קטנים שמתפללים בהם בין  -  ה'דרגה      

 . 10 -יפחת מכוללים : מספר אברכים בכולל לא  .ג

 
מוסדות הציבור מסוג זה ידורגו לשלוש רמות בהתאם לקריטריונים  הפצת תורה  .ד

 הבאים:
 20% –מוסד המפיק עלון שבועי 

 40% –כמות שיעורים בשבוע 
 40% –היקף המחזור הכספי 

 התמיכה תינתן באופן יחסי לדרוג הנ"ל.

 
 אישור מקדמות לעמותות הספורט .2

 
 

 החלטות:
 

 השינויים בתבחינים בתחום הדתלאשר את  .1

 אישור מקדמות לאגודות הספורט ע"פ בקשה : .2
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לנוהל התמיכות של  13.9לפי סעיף  .הגישו בקשה מיוחדת למקדמהעמותות בתחום הספורט 

( ניתן לאשר מקדמה בנסיבות מיוחדות 4/2006משרד הפנים כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל ) מס' 
 . ממענק שנה קודמת %25למוסד שקיבל תמיכה בשנתיים הקודמות עד  

. על כן  בחוזר מנכ"ל 13.9-13.10 שנקבעו בסעיפים: בתנאים העמותות עומדות פי בדיקה על 
                                                                                        תאם לנוהל ניתן לאשר מקדמה.בה

באמצעות מורשי חתימה לפני בכפוף להתחייבות העמותה   ההחלטה לאשר מקדמות הינה 
כה, בתנאי תשלום המקדמה כי יחזירו לרשות את המקדמה אם בסופו של דבר לא תאושר התמי

                                                                                                הצמדה מקובלים וריבית כחוק.
  גזברית העירייה הגב' דניאלה ליבי מאשרת את מתן המקדמה, לפיכך ממליצה על תשלום 

 על פי הפירוט כדלהלן :  מקדמהה
 

 מצ"ב אישור  ₪ 77,054מקדמה בסך  580193563הפועל מרמורק  .1

 מצ"ב אישור  ₪ 38,512מקדמה בסך   580357879בני יצ'אלאל    .2

 מצ"ב אישור  ₪  44,220מקדמה בסך  580355782מועדון כדורגל מכבי רחובות  .3

 אישור במצ"  ₪ 78,304מקדמה בסך  580435980מכבי בני שעריים  .4

 אישור  מצ"ב ₪ 95,796מקדמה בסך  580386456מועדון ספורט רחובות  .5

מצ"ב   ₪ 41,154 מקדמה בסך  580380780הג'ודו ברחובות  עמותה לקידום האבקות  .6
 אישור

 מצ"ב אישור   ₪ 24,535מקדמה בסך   580424406מועדוני או שו  .7

 
בהתאם לנוהל תמיכות  אני אירית אריה רכזת הועדה החתומה מטה בדקתי את הבקשות שהוגשו

 ונימצא כי הבקשות עומדות בדרישות.
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