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  " רמלה   עיר  עולם "

  14-0185/2פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס'                   
  

  בבית העירייה  ),2018באפריל  25שלישי ט' אייר תשע"ח (  יוםב    מישיבת ועדת תמיכות מקצועית שהתקיימה 
  רמלה.  1ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן 

  
  :נוכחים ה"ה

  

 מנכ"ל העירייה  ויו"ר הועדה                                   - רונן עזריה 
  יועץ משפטי   - עו"ד דורון דבורי

  סגן גזברית העירייה  - שגיא רוזנבלט
  מנהל תרבות תורנית   - יסנשטרןאליקים ו

  יחידת קידום נוער   - מור אליהו
  מזכירות העירייה   - עו"ד שלי ביטון

  

    
   דת, כלליות ונוער - לעמותות 2018חלוקת תקציב לשנת הנדון: 

  
  . 31.12.17כלל העמותות נדרשו להשלים את כל המסמכים עד ליום 

  . 22.2.18ניתנה הארכת להשלמת המסמכים עד ליום 
  

  ₪. 246,500 -  1611100820, בסעיף תקציבי בעמותות דת וכלליותלתמיכה  2018סך תקציב העיריה לשנת 
סים.זה, יינתן לעמותת "יד לבנים" לטק ציבמתק₪  12,000סך   

.5.9.17מיום  8/2017-14 192כפי שאושרו במועצת העיר החלטה  וספורט , נוערהתבחינים לעמותות דת כלליות  

 עמותות הדת :  נבדקו ע"י אליקים ויסנשטרן-   מנהל תרבות תורנית

 עמותות כלליות :  נבדקו ע"י הילה ירושלמי-  רכזת התנדבות עירונית

 עמותות תנועות נוער:  נבדקו ע"י יואב נדב מיחידת הנוער באגף החינוך

 טבלה מסכמת לעמותות דת וכלליות:

ערך 
 נקודה

סה"כ 
תמיכה- 
 בש"ח

סה"כ 
נקודות 

עפ"י 
 תבחינים

סה"כ 
עמותות 

שלא 
אושרה 

להן 
 תמיכה

סה"כ 
עמותות 

שלא הגישו 
את כל  

 מסמכים

סה"כ 
עמותות 

שהגישו את 
כל  

מסמכים-
 מוקפא

סה"כ 
עמותות 

שהגישו את 
כל  

 מסמכים 

סה"כ 
עמותות 
שהגישו 
 מסמכים

 סוג עמותה

 עמותות דת 21 18 2 1 1  1,610  108,172 67.19
עמותות  26 22 1 3 3  1,880  126,313 67.19

 כלליות
 סה"כ 47 40 3 4 5 3,490 234,485  67.19

 

  החלטות:

המלצת הצוות המקצועי, להלן ההחלטות לגבי  חנה את הבקשות, עפ"י התבחינים וע"פלאחר שהוועדה דנה וב

.2018לעמותות דת וכלליות לשנת  חלוקת התמיכות  

  
  

  החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות דת:  
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  2018סטטוס הגשת בקשות תמיכה לשנת   - 1מצ"ב נספח מס'

  עפ"י תבחינים 2018חלוקת תקציב תמיכות לעמותות דת וכלליות לשנת  - 2מצ"ב נספח מס' 

  
   

  
  

ניקוד   שם העמותה
עפ"י 

  תבחינים

תמיכה 
- מחושבת

  ש"ח

  הערות

    5,375  80  עמותת אור החיים  1
    3,359  50  אמרי שפרעמותת   2
    6,719  100  אשל אברהםעמותת   3
    6,719  100  בית כנסת אבשלוםעמותת   4
    6,047  90  בית כנסת בירכת נוריאל עמותת  5
    6,719  100  בית כנסת קדושי השואהעמותת   6
    3,359  50  בית כנסת שערי אריאלעמותת   7
    6,719  100  גרעין תורני רמלהעמותת   8
    6,719  100  היהדות הקראית העולמיתעמותת   9

    6,719  100  ישיבת ההסדר רמלהעמותת   10
    4,703  70  כולל אברהם אבינועמותת   11
    6,719  100  כולל אוהל יצחקעמותת   12
    6,047  90  כולל רחל שבועעמותת   13
    6,719  100  עמותת לב לאחים  14
    2,687  40  עמותת מכון אור שמריהו  15
    3,359  50  עמותת משען לתלמיד  16
    6,047  90  עמותת שבת אחים גם יחד  17
    6,047  90  עמותת שומרי גחלת הודו  18
עד להמצאת אישור ניהול תקין לשנת  - מוקפא  3,359  50  עמותת אור יוסף  19

2018  
עד להמצאת אישור ניהול תקין לשנת - מוקפא  4,031  60  כנסת ששון ושמחהעמותת בית   20

2018  
התמיכה אינה מאושרת מאחר והעמותה לא       בני בכורי-עמותת מורשת אבות  21

  השלימה את המסמכים במועד
    108,172  1,610  סה"כ  
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  החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות כלליות:

  
  

  2018סטטוס הגשת בקשות תמיכה לשנת   - 1מצ"ב נספח מס'

  עפ"י תבחינים 2018חלוקת תקציב תמיכות לעמותות דת וכלליות לשנת   - 2מצ"ב נספח מס' 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

ניקוד עפ"י   שם העמותה
  תבחינים

תמיכה 
- מחושבת
  בש"ח

  הערות

    6,719  100  אור יהודי בוכרהעמותת   1
    6,047  90  עמותת אור לעולם  2
    5,711  85  עמותת איחוד הצלה  3
    3,695  55  עמותת איכות בשיקום  4
    6,719  100  עמותת אלהודא  5
    6,719  100  עמותת אנוש  6
    6,719  100  עמותת אק"ים  7
עד להצגת סמל העיריה על   -מוקפא   4,703  70  עמותת זק"א  8

ולנס והוכחה כי האמבולנס נמצא האמב
  זור העיר רמלה ומשרת את תושבי העירבא

    6,719  100  אשר וחיהעמותת חסדי   9
    5,711  85  עמותת יד ביד  10
    5,375  80  עמותת יד לבנים  11
    3,695  55  עמותת יד רחל  12
    5,711  85  עמותת ידיד לחינוך  13
    6,047  90  עמותת לשובע  14
    5,711  85  עמותת מועדון רוטרי  15
פירוט פעילות העמותה עד לקבלת  - מוקפא  4,703  70  עמותת נעמ"ת  16

  לתושבי העיר
    5,711  85  עמותת עולמי"ת  17
עמותת פעמונים ארגון   18

  חסד
55  3,695    

    5,711  85  עמותת שיעור אחר  19
    2,687  40  עמותת שמע  20
מספר הצהרת עו"ד על על העמותה להגיש   5,711  85  עמותת תאי"ר  21

  מתנדבים לטובת תושבי העיר ה
    6,047  90  תנועת בנות יעקב בתיה  22
עמותת בית תמחוי   23

  רשב"י
עד להמצאת אישור ניהול תקין - מוקפא  6,047  90

  2018לשנת 
עמותת חוג ידידי המרכז   24

  הגריאטרי
התמיכה אינה מאושרת מאחר והעמותה לא     

  השלימה את המסמכים במועד
עמותת אחדות בני   25

  ישראל
התמיכה אינה מאושרת מאחר והעמותה לא     

  במועדהשלימה את המסמכים 
עמותת כנפיים של   26

  קרמבו
התמיכה אינה מאושרת מאחר והעמותה לא     

  השלימה את המסמכים במועד
    126,313  1,880  סה"כ  
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  החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות נוער: 

  
  ₪. 300,000  -  1828200810לתמיכה בתנועות נוער, בסעיף תקציבי  2018סך תקציב העיריה לשנת 

הנוער באגף החינוך, לוודא כי הנתונים שעליהם דיווחו תנועות הנוער, אכן  יחידתנערכה בדיקה על ידי 
  נכונים. הבדיקה נעשתה ע"י סיורים שאלונים וכו'.

  
לאחר שהוועדה דנה ובחנה את הבקשות, עפ"י התבחינים ועפ"י המלצת הצוות המקצועי, להלן ההחלטות 

  :  2018לעמותות תנועות נוער לשנת לגבי חלות התמיכות 

  
  2018סטטוס הגשת בקשות תמיכה לשנת   - 1מצ"ב נספח מס'

  2018תקציב תמיכות לעמותות תנועות נוער לשנת חלוקת   - 3מצ"ב נספח מס' 

  
  
  
  

  
          

  
  

                                                                                                    
                        רונן עזריה                      שגיא רוזנבלט              

            מנכ"ל העירייה                                                              ס. גזברית העירייה                 
  

 

  
  

ניקוד עפ"י   שם העמותה
  תבחינים

תמיכה 
  ש"ח- מחושבת

  הערות

    16,552  24  הנוער העובד והלומד (קהילה) אפקה  1
הנוער העובד והלומד (סניף חברתי)   2

  מענית
  עד להשלמת מסמכים  -מוקפא   65,517  95

    68,965  100  בני עקיבא  3
    48,276  70  צופים ערבים אורתודוכסים  4
  עד להשלמת מסמכים  -מוקפא   66,207  96  צופים עבריים  5
    34,483  50  השומר הצעיר  6

    300,000  435  סה"כ  


