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 20173/-14מקצועית מס' תמיכות פרוטוקול ועדת 
 

( בבית העירייה ע"ש פנחס 2017 במרץ 8    ) תשע"ז י' באדר, רביעי יוםב     ועדת תמיכות מקצועית שהתקיימהמישיבת 

 זינגר ז"ל.

 

 :ה"ה נוכחים

                                  הועדה ר"ויו העירייה ל"מנכ – כהן איילת

 משפטי יועץ – דבורי דורון

 גזבר סגן – רוזנבלט שגיא

 העירייה חשב – גורלניק קונסטנטין

                   עירונית תמיכות ורכזת חשבונות מנהלת – כלפון שירן

 אגף חינוך ונוער –יואב נדב 

                  תרבות תורנית –אליקים ויסנשטרן 

 הרווחהמחלקת  –מירב אורנשטיין 

                                                                                                                                                            ומנהל מזכירות אגף מנהלת – כהן גלית

 

 :הנדון

 

 2017לשנת וכלליות  עמותות דתתנועות נוער, תמיכות ל

 

 

 :ותהחלט

 

 2017לשנת וכלליות עמותות דת תנועות נוער, תמיכות ל

 

  :תמיכות לתנועות נוער .1

 .אש"ח 300עומד על סך  ,2017תקציב העירייה המאושר לתמיכה בתנועות נוער לשנת 

 לוודא שאכן הנתונים שהוגשו ע"י תנועות הנוער נכונים,יחידת הנוער באגף החינוך  נערכה בדיקה ע"י –יואב נדב 

 הבדיקה נעשתה באמצעות סיורים, שאלונים וכד'.

 אש"ח. 42נוער, ישנה יתרה של האש"ח לתנועות  258עפ"י התחשיב יחולק סכום של 

 .לפעילות נוער בשכונת ג'ואריש תמיכהאגף החינוך והנוער ממליץ על מתן  ,מאחר וישנה יתרה

ונת ג'ואריש בשעות אחה"צ, במטרה לתת עלה הצורך בפעילות של תנועת נוער בשכבמסגרת הבדיקה שנעשתה, 

 מענה חינוכי ערכי לילדי השכונה, פעילות אשר חסרה בשכונה, שתתרום ותשפר את מצבם של הילדים.

הצעות של תנועות נוער. לאחר בחינת  3בפגישה שנערכה עם מנהלת בי"ס ג'ואריש וגורמי חינוך בעיר, נבחנו 

נמצאה כמתאימה ביותר מבין ההצעות. העמותה  (בית של השומר הצעירההצעות, תנועת הנוער אג'יהל )החטיבה הער

 עומדת בכלל מבחני הפעילות הערכית והחינוכית.

 

ת לחלוקת וחלטהעפ"י התבחינים והמלצת הצוות המקצועי, להלן ה ,ובחנה הבקשותהועדה דנה לאחר ש

 :2017לשנת התמיכות לתנועות הנוער 

 

 סכום בש"ח  תנועת הנוער

 24,356 קהילה –נוער העובד והלומד 

 53,356 נוער העובד והלומד )סניף חברתי(
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 55,225 בני עקיבא

 39,649 צופים ערבים אורתודוכסים

 55,225 צופים

 29,737 השומר הצעיר

 258,000 סה"כ

 

  - (השומר הצעיר אג'יהל )החטיבה הערבית שללגבי תמיכה בתנועת הנוער 

ומדובר  היותמאחר ומדובר בעמותה בשלבי הקמה, היא אינה עומדת בתבחינים שאושרו במועצה לחלוקת תמיכות. 

 20בסך של  2017מתקציב תמיכות  תקצוב העמותה לאישור המועצה את הועדה ממליצה להעלותבאינטרס עירוני, 

 חינוך ולהצגת דוחות ביצוע והוכחת פעילות.בכל מקרה, האישור יהיה בכפוף לבקרה של אגף ה אש"ח.

 

 (1נספח מס'  -ריכוז החלוקה והתחשיב )

 

  :וכלליות לעמותות דתתמיכות  .2

 עומד על סך ,2017תקציב העירייה המאושר לתמיכה בעמותות דת וכלליות לשנת 

 אלש"ח ל"יד לבנים". 12אש"ח בניכוי  234.500

 

 

 עמותות דת

 מפורטים. קריטריונים שלבדיקה ומדידה  לפי בוצעוד הניקהשנה  – אליקים ויסנשטרן

, או הגדלה אין חריגות שפועלות שנים בעיר, מעמותות ומקבלת יותר ,לעמותת קו הלכה ספרדי שיחסית חדשהפרט, 

 .2016משמעותית בסכום התמיכה לעומת שנת 

 

 הערות 

  הסבר. סיימו שנה ביתרה עודפת, צרפו מכתב -עמותת שומרי הגחלת יהדות הודו 

  מהמאזן. 31%אש"ח מהווה  6,670אש"ח, עודף מצטבר של  1,350 2015 -רווח ב –אל המעיין 

  לא הונפק ניהול תקין, מאחר ולעמותה לא מלאו שנתיים של פעילות. -קו הלכה ספרדי 

 

 

ת לחלוקת וחלטהעפ"י התבחינים והמלצת הצוות המקצועי, להלן ה ובחנה הבקשות,הועדה דנה לאחר ש

 :2017לשנת  לעמותות דתהתמיכות 

 

 

 הערות בש"ח סכום שם העמותה

  10,169 נ קדושי השואה"ביכ

  10,169 ביכ"נ אבשלום

  6,101 ביכ"נ אור יוסף

 ודפת.העמותה ליתרה הע הוועדה קבלה את מכתב ההסבר של 6,101 ביכ"נ שומרי הגחלת

 עפ"י דיווחי הגזברות העמותה מראה על פעילות שוטפת וענפה.

  6,101 ביכ"נ שערי אריאל

  10,169 ישיבת ההסדר ברמלה

  10,169 הגרעין התורני

  7,118 כולל אברהם אבינו
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  10,169 כולל רחל שבוע

  7,118 מכון אור שמריהו

ינה רואה צורך לתת תמיכה הרווח של העמותה, הועדה א בשל לא מאושר אל המעיין

 לעמותה.

הוכיח פעילות , על העמותה לאין פעילות של שנתיים בעירעמותה ל לא מאושר קו ההלכה הספרדי

שוב לאחר מכן הועדה תדון ותשקול  לפחות של שנה ברמלה,

 הבקשה.

  10,169 היהדות הקראית

  5,085 משען לתלמיד

  98,638 סה"כ

 

 

 

 כלליותעמותות 

 הניקוד בוצע לפי בדיקה ומדידה של קריטריונים מפורטים.– רנשטייןמירב או

 

 הערות

  אש"ח. 162נעמ"ת רמלה נסגר בעודף של  2017תקציב  –נעמ"ת 

  העמותה העבירה מכתב הסבר.22% -הוצאות הנהלה וכלליות חורגות מ –עולמית , 

  13.4%, הוגש ע"ס 13% -הוצאות הנהלה וכלליות חורגות מ –קו לחיים. 

 עפ"י חוו"ד רו"ח, הנהלה וכלליות הוגש לא לפי נוסח העירייה. –ק"א ז 

 

 

ת לחלוקת וחלטהעפ"י התבחינים והמלצת הצוות המקצועי, להלן ה ובחנה הבקשות,הועדה דנה לאחר ש

 :2017לשנת לעמותות כלליות התמיכות 

 ערותה סכום בש"ח שם העמותה

  10,169 קרן מועדון רוטרי

  8,745 בנות בתיה

  7,118 תאיר

  7,118 שיעור אחר

  6,712 איכות בשיקום

  10,169 אנוש

  10,169 חסדי אשר וחיה

  8,745 אור לעולם

בשל הרווח של העמותה, הועדה אינה רואה צורך לתת תמיכה  לא מאושר נעמת

 לעמותה.

עפ"י דיווחי  ,העמותה ה את מכתב ההסבר שלהוועדה קבל 10,169 עולמית

 הגזברות העמותה מראה על פעילות שוטפת וענפה.

  7,118 עמותת שמע

יש להגיש  –הקפאת התמיכה עד להשלמת אישור ניהול תקין  7,220 בית תמחוי ע"ש רשב"י

 30.6.16האישור לא יאוחר מיום 

  7,118 עמותת יד ביד

  7,118 איחוד הצלה
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 ₪    98,638  -       ה"כ עמותות דתס

 ₪   135,856 -   סה"כ עמותות כלליות

 ₪   234,494 -דת וכלליות         סה"כ 

 

 (2נספח מס'  -ריכוז החלוקה והתחשיב )

 

 

 איילת כהן       גלית כהן   

  מנכ"ל העירייה              אגף מזכירות ומנהל מנהלת            

  

  7,220 יד לבנים

  5,695 מאהבה חסדי זכריה

  10,169 אקים

חולים במחלות הסיוע לילדים הועדה מאשרת מאחר ומדובר ב 2,542 קו לחיים

העמותה מראה על פעילות שוטפת  ,קשות ובני משפחותיהם

 . וענפה

לפי המלצת הגזברות יש לאשר מאחר ומדובר מהפרש מינורי של 

0.4%. 

  2,542 פעמונים

 לא לפי נוסח העירייהשהנהלה וכלליות הוגש  מאושרלא  זק"א

  135,856 סה"כ


