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 20162/-14מס'   מקצועיות תמיכותרטיכל ועדת פ
 

 ותשע" אייר' י רביעי יום  שהתקיימה  תמיכות לעמותות דת ועמותות כלליות תישיבת ועדמ
  , רמלה.9ברחוב מבצע משה ( בבניין העירייה 2016 מאי 18)
 

 משתתפים  ה"ה :                                   
 טלפונית -מנכ"ל העירייה – איילת כהן                                                          
 גזבר העירייה –רוזה עללאל                                                                      
 יועמ"ש  – עו"ד דורון דבורי                                                                     
 העיריה ס/גזבר –גיא רוזנבלט ש                                                                     
 אגף חינוך ונוער –יואב נדב                                                                      
 תרבות תורנית  -אליקים וינסשטרן                                                                     

 הנהלת חשבונות –שירן כלפון                        
                                                                      

 וועדת תמיכות מקצועית עמותות דת כלליות ונוער הנדון:
 

 .₪ 346,500עומד על סך  לעמותות דת וכלליות  ב לתמיכותסך כל התקצי  .1

 הוועדה דנה בתמיכות עפ"י התבחינים והמלצת הצוות המקצועי
 

 :אמבולנסתמיכה לטובת רכישת   .2
בולנס שעתיד לשמש את תושבי אמברכישת  העירייההשתתפות ,₪  100,000מתוך התקציב האמור, סך 

 העיר.
הוועדה מאשרת את ההשתתפות בכפוף לעריכת  - עמותת זק"א הגישה בקשת תמיכה לרכישת אמבולנס

 .1נספח מס'  – 30.9.16עד  אופן הפעילות בין העמותה לעירייההסכם והסדר על 
מוקצים לטובת פעילות העמותה ₪  12,000מתוך התקציב האמור, סך  –פעילות עמותת "יד לבנים"  .3

 בטקסי זיכרון.
 ₪.  234,500, 2016סך התקציב לחלוקה לעמותות דת וכלליות לשנת  .4

 
 :5+  2מס'  יםנספח לעמותות דתמיכות ת

 :דתהתקציב המאושר לוועדת התמיכות לעמותות 

 הערות לחלוקה K שם העמותה:  

  K 5 כולל אברהם אבינו  1

 כולל רחל שבוע 2
K 5 – יש  – ניהול תקיןאישור הקפאת התמיכה עד לקבלת  מוקפא

 30.6.16 להגיש עד 

 *שערי אריאל  3

K 1  30%בשיעור הנהלה וכלליות  ) 2014קיימת חריגה בשנת 
(. לאור חוו"ד רואה החשבון מטעם 22%במקום מקסימום 

החריגה נובעת משיפוץ בית הכנסת,  העמותה לפיו 
 .1K -ל 3K -החליטה הועדה להפחית את התמיכה מ

   K 3 עמותת אור יוסף  4

  K 3 בית כנסת קדושי השואה  5
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   K 5  ישיבת הסדר רמלה  6

   K 3 שומרי גחלת יהדות הודו 7

  K 5 מאהבה חסדי זכריה  8

  K 5 עמיחי הגרעין התורני  9

   K 3 ברכת נוריאלבית כנסת  10

   K 3 עמותת אל המעין 11

  K 3 משען לתלמיד 12

  K 3 אור שמריהו 13

  K3 לב לאחים 14

  K3 בית כנסת אבשלום 15

   K 5 היהדות הקראית 16

 קוממיות 17
אין אפשרות להעניק תמיכה מאחר והעמותה לא הגישה  __

 את כל המסמכים במועד
 

 :5+  3מס'  יםנספח -  תמיכות לעמותות כלליות

 הערות לחלוקה K :העמותה שם  

  K 5 בית תמחוי רשב"י  1

   K 5  אור לעולם 2

  K 5 אנוש 3

  K 5 קרן מועדון רוטרי 4

  K 3 עמותת תאיר 5

  K 5 עמותת חסדי אשר וחיה 6

  K 5 ת "עמותת נעמ 7

  K 5 עמותת לשובע 8

  K 5 לבנים-עמותת יד 9

  K 3 פעמוניםעמותת  10

  K 5 עמותת עולמי"ת  11

  K 5 איחוד הצלה  12

  K 3 קו לחיים 13

   K 5  עמותת אקי"ם 14

  K 2 עמותת שמע 15

 מפעלות חינוך וחברה 16

5K - הקפאת התמיכה עד לקבלת טבלת  מוקפא
הוצאות הנהלה וכלליות הכוללת אחוז 

מההכנסות, וכן תקציב מעודכן לפעילות 
 7.6.16להגשה עד  2016בשנת  בעיר רמלה

   5K יד ביד 17

   5K בנות בתיה 18

 העמותה משכה את בקשת התמיכה __ שערי רחמים 19

 זק"א )תמיכה בפעילות שוטפת( 20
הוועדה לא אישרה את התמיכה, עקב מתן  __

 תמיכה לרכישת אמבולנס
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 )כולל מוקפא(₪  1,687  -כ הוא K, ערך כל נקודת 139Kלעמותות דת וכלליות:  Kסה"כ 
 

 :4נספח מס'  –נוער  תנועותתמיכות ל

 ₪. 260,000עומד על סך  עמותות תנועות נוערב 2016תקציב העיריה המאושר לשנת  .1

אלש"ח עבור פעילות שוטפת, והיתרה תופנה  40 -כבכוונת העיריה להוסיף תקציב לתנועות הנוער, בסך  .2
 לקידום פעילות עירונית.

 התוספת התקציבית תחולק עפ"י התבחינים לעמותות תנועות נוער. .3
 

 

 סכום בש"ח נוערתנועות 

 31,442 קהילה-נוער העובד והלומד 

 45,953 נוער העובד והלומד )סניף חברתי (

 57,442 בני עקיבא

 42,326 כסיםואורתודצופים ערבים 

 56,837 צופים

 26,000 השומר הצעיר

 260,000 סה"כ

 

 
  מאחר והעמותות אינן משתפות פעולה באופן בו נאלצת מחלקת גזברות להשחית זמן רב על תזכורות

 לעמותות להשלמת חומרים, הוחלט כדלקמן:

המסמכים הנדרשים, יה, ולאחר שיושלמו כלל י, לאחר הגשת בקשה לתמיכה לעיר2017החל משנת 
 יישלח מכתב לעמותה המאשר את קבלת הבקשה והשלמת המסמכים.

במידה ובבדיקת מחלקת גזברות יימצא כי חסרים מסמכים, יישלח מכתב לעמותה עם ההשלמות 
לא העבירה העמותה את המסמכים  הנדרשות. האחריות על השלמת המסמכים תהיה על העמותה.

 ון. לא יועברו תזכורות.הנדרשים, הבקשה לתמיכה לא תיד
 

  איילת כהן  עו"ד רעות שדה                                                                                     
   ע/מנכ"ל                                                                             מנכ"ל העירייה                   

 


