
 

 

                   
 
 
 

 51-2019/3פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס' 
 

 בבית העירייה  (, 2019ביוני  18ט ) אייר תשע" ני יד' ש יוםבשהתקיימה  ועדת תמיכות מקצועיתמישיבת 
 רמלה.  1ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן 

 
 :נוכחים ה"ה

 

                        יה  ויו"ר הועדה            מנכ"ל העירי -רונן עזריה 
 ועץ משפטי י  -עו"ד דורון דבורי

 זברית העירייה ג -רוזה עללאל 
 . גזברית העירייה ס -שגיא רוזנבלט

  ואירועים  מחלקת ספורט   -קובי גבאי 
 ציגת מחלקת רווחה נ -עליזה סילוורה

 נהל יחידת קידום נוער מ  -יואב נדב 
 זכירות העירייה מ  -עו"ד שלי ביטון

 

  
  דת, כלליות ונוער -לעמותות 2019חלוקת תקציב לשנת   הנדון:

 
  31.03.2019כלל העמותות נדרשו להשלים את כל המסמכים עד ליום 

 . 30.05.2019להשלמת המסמכים עד ליום  הארכהניתנה 
 

  ₪. 446,500  - 1611100820בסעיף תקציבי , בעמותות דת וכלליותלתמיכה  2019סך תקציב העיריה לשנת 
סים.זה, יינתן לעמותת "יד לבנים" לטק ציבמתק₪  12,000סך   

. 30.12.2018מיום  51-12/2018ת העיר מס' אושרו במועצ -2019, נוער, כלליות וספורט לשנת התבחינים לעמותות דת  

  05.03.2019מיום  51-4/2019ושרו במועצת העיר מס' א -2019תיקון תבחינים לעמותות דת לשנת 

 עמותות הדת :   נבדקו ע"י קובי גבאי  -  מחלקת ספורט ואירועים

 עמותות כלליות :  נבדקו ע"י מירב אורנשטיין -  מחלקת רווחה  

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

:ונוער כלליות, טבלה מסכמת לעמותות דת  
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 סוג עמותה

 עמותות דת 26 23 0 3 3 289,746
עמותות  20 19 4 1 0 156,752

 כלליות
עמותות  5 5 0 0 0 300,000

 נוער 
 סה"כ 51 47 4 4 3 746,498

 

 החלטות:

המלצת הצוות המקצועי, להלן ההחלטות לגבי חלוקת  התבחינים וע"פחנה את הבקשות, עפ"י לאחר שהוועדה דנה וב

:  2019וכלליות לשנת  , נוערלעמותות דת התמיכות  

 
 



 

 

  
 
 
 
 

 החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות דת: .א

 
 2019סטטוס הגשת בקשות תמיכה לשנת   - 1מצ"ב נספח מס'

 תבחיניםע"פ   2019לשנת  חלוקת תקציב תמיכות לעמותות דת  - 2מצ"ב נספח מס' 

  

ניקוד  שם העמותה 
ע"פ 

  תבחינים 

תמיכה 
-מחושבת

 ש"ח

 הערות

 
 כוללים

    

ולכן לא כולל זה אינו מוכר במשרד  בדתות  0 0 כולל אברהם אבינו  1
 זכאי לתמיכה בהתאם לתבחינים

  50,000 100 כולל אוהל יצחק  2
כולל זה אינו מוכר במשרד  בדתות ולכן לא  0 0 כולל רחל שבוע  3

 זכאי לתמיכה בהתאם לתבחינים
  50,000 100 כולל אשל אברהם  4
במשרד  בדתות ולכן לא כולל זה אינו מוכר  0 0 כולל מנחת זאב  5

 זכאי לתמיכה בהתאם לתבחינים
הובהר כי העירייה אינה מעניקה כפל תמיכות  50,000 100 רעין תורני ג -כולל הרמ"א  6

 לכולל.ולכן התמיכה תינתן  )לעמותה ולכולל(
  150,000 300 סה"כ כוללים 

 
בתי 

 כנסת 

    

  4,000 20 ברכת נוריאל  7
  4,000 20 קדושי השואה  8
  12,000 60 שערי אריאל  9

עוסקת בשיתוף פעולה עם העירייה בתחומי  4,000 20 יהדות קראית  10
 נקודות(.  20התיירות ) 

  4,000 20 אור יוסף  11
  12,000 60 הר המוריה  12
  12,000 60 ביר יעקב א -חיי עולם 13
  4,000 20 יוצאי מרגלן  14
  12,000 60 מורשת אבות  15
 מוקפא עד להמצאת כלל המסמכים.  4,000 20 אמנון עזרא  –משכן רשב"ם  16
  4,000 20 תרבות העדה האתיופית   17
  12,000 60 שומרי גחלת הודו  18
  4,000 20 שבת אחים גם יחד  19

 מוקפא עד להמצאת כלל המסמכים. 8,000 40 תפארת מאיר  20
  100,000 500 בתי כנסתסה"כ  

 עמותות
דת 

  אחרות
 

     

  7,531 90 ישיבת הסדר 21
 מוקפא עד להמצאת כלל המסמכים.  5,439 65 משען לתלמיד  22
  7,112 85 אור ישראלי 23
  7,531 90 דרכי מישרים  24
  6,694 80 אור יהודי בוכרה  25
 מוקפא עד להמצאת כלל המסמכים. 5,439 65 מכון אור שמריהו  26
  39,746 475 עמותות דת אחרותסה"כ  



 

 

 
          

הערה :               

תמיכות לעמותה זו. מסמכים הוגשו לאחר המועד ולפיכך לא ניתן לדון בחלוקתה  -לב האחים" עמותת "  

שו לאחר המועד ולפיכך לא ניתן לדון בחלוקת תמיכות לעמותה זו.המסמכים הוג -משכן ראובן" עמותת "              

 

 חלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות כלליות:ה .ב

 
 

 2019סטטוס הגשת בקשות תמיכה לשנת   - 3מצ"ב נספח מס'             

 תבחיניםע"פ   2019חלוקת תקציב תמיכות לעמותות כלליות לשנת   - 4מצ"ב נספח מס' 

 
           

 

 
 

 ע"פניקוד  שם העמותה
 תבחינים

תמיכה 
-מחושבת
 בש"ח

 הערות

  6,694 80 אור לעולם  1
  8,367 100 איחוד הצלה  2
הרה בדבר עד לקבלת הב -התמיכה מוקפאת  7,531 90 אנוש  3

 בחשבון העמותה. ₪  610,000עודף של 
  7,112 85 אקי"ם 4
חברי הועדה מבקשים הבהרה לגבי פעילות  8,367 100 ג'מעיית אלהודא אלרמלה  5

נציגת מחלקת רווחה משיבה כי   - העמותה 
סיוע למשפחות נזקקות בהעמותה עוסקת  

 בסלי מזון. 
חברי הועדה מבקשים הבהרה לגבי פעילות  8,367 100 ג'ורג'יוס הקדוש 6

גת מחלקת רווחה משיבה כי נצי  - העמותה 
סיוע למשפחות נזקקות ב  העמותה עוסקת

 בסלי מזון, סיוע במימון לחוגים. 
  8,367 100 חסד אשר וחיה  7
  7,112 85 יד ביד  8

  6,694 80 יד לבנים  9
  7,112 85 ידיד לחינוך  10
  7,112 85 ידידים סיוע בדרכים 11
  7,112 85 מעשים טובים לישראל  12
  6,694 80 נעמ"ת 13
חברי הועדה מבקשים הבהרה לגבי פעילות  7,112 85 עולמ"ית  14

נציגת מחלקת רווחה משיבה כי   - העמותה 
לקשישים מהקהילה העמותה עוסקת  בסיוע 

 .הבוכרית במתן אוכל חם ) "חמגשיות"(
יוע למשפחות נזקקות בסלי ס -לפני חגים 

 מזון.
  8,367 100 עמותת לשובע  15
  4,184 50 עמותת שמע  16

  7,112 85 פעמונים  17
  7,112 85 רוטרי רמלה  18
  7,112 85 תאיר  19
על אף העובדה שהעמותה סיימה  .א 7,112 85 תנועת בנות בית יעקב בתיה  20

אלש"ח בשנת  2,403ברווח של 
בסניף  2018, הפעילות בשנת 2017

 17,000רמלה הסתיימה בגרעון של 
 ולכן הוחלט להעניק תמיכה.₪ 

מוקפא עד להמצאת כלל  .ב
 המסמכים.

  144,752 1,730 סה"כ 



 

 

 
 
 

 החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות נוער: .ג
 

 ₪. 300,000  - 1828200810לתמיכה בתנועות נוער, בסעיף תקציבי  2019סך תקציב העיריה לשנת 
ונים. הנוער באגף החינוך, לוודא כי הנתונים שעליהם דיווחו תנועות הנוער, אכן נכ יחידתנערכה בדיקה על ידי 

 "י סיורים שאלונים וכו'. הבדיקה נעשתה ע
 

 :  2019לעמותות תנועות נוער לשנת ת התמיכות קחלו

 
 

 : שטרם הגישו את כלל המסמכים הערה לכלל העמותות

 .31.7.19 -העמותות שטרם השלימו מסמכים, נדרשות להשלים עד ה 

 כל המסמכים הנדרשים. תקציב העמותות יוקפא עד להשלמת

 

 2019סטטוס הגשת בקשות תמיכה לשנת   - 5 מצ"ב נספח מס'

 2019תקציב תמיכות לעמותות תנועות נוער לשנת חלוקת   - 6מצ"ב נספח מס' 

           
 יכוז של כלל חלוקת התמיכות לעמותות דת, כלליות.ר -7מצ"ב נספח            

                    
 

                                                                                    
                    רונן עזריה                        רוזה עללאל                        

        מנכ"ל העירייה                                                                   גזברית העירייה                           
  

 

 
 

ניקוד עפ"י  שם העמותה
 תבחינים

תמיכה 
 ש"ח-מחושבת

 הערות

נכון לשנה זו תתקבל תמיכה על אף  74,728 86 הנוער העובד והלומד )מענית(  1
יכה מוקצה  מסך התמ 30% -ש

לטובת כוח אדם. יובהר כי 
יהא  2020בחלוקת התמיכות לשנת 

עליהם לעמוד בהתניה שסך 
לטובת  10%-התמיכה יוקצה רק ל

 כוח אדם. 
 

  84,719 97.5 בני עקיבא   2

 צופים ערבים אורתודוכסים 3
 

70 60,825  

  74,728 86 עברייםצופים  4
התנועה אינה עומדת בקריטריונים  5,000 30 השומר ) אלג'יהל( 5

  -כפי שהוגדרו בתבחינים כגון
קבוצות מגילאים  5מינימום של 

מדריכים  4שונים, מינימום של 
 צעירים וכו'. 

חברי הועדה ממליצים לאשר 
לפנים ₪  5,000תמיכה ע"ס 

משורת הדין מאחר וישנה חשיבות 
 רבה לפעילות התנועה. 

 
  300,000 369.5 סה"כ 


