
 

 

                   
 
 
 

 51-0202/3פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס' 
 

 חדר הישיבות ע"ש ב (, 0202ביוני  51ט ) תשע" סיון  ני כ"גש יוםבשהתקיימה  ועדת תמיכות מקצועיתמישיבת 
 רמלה.  5ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן בית העירייה אפריאט ז"ל, ב

 
 : נוכחים

 

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

 ס. גזברית העירייה  - שגיא רוזנבלט
   מנהל מח' תרבות תורנית    -  קובי גבאי

 ראש צוות עבודה קהילתית   -מירב אורנשטיין 
 המח' לשירותים חברתיים נציגת  -מושית כהן 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

 

  
 הנדון:

 
 מועד העברת הכספים לעמותות הספורט  .1

 
 על הרשות לקבל החלטה על מועד העברת  20/0220חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' בהתאם להוראת 

 הכספים תהא אחת לרבעון ולא אחת לחודש. הכספים, כאשר אין מניעה שהעברת 
 

 ט אחת לרבעון.ספים לעמותות הספורהועדה מאשרת העברת הכ
 

  דת וכלליות -לעמותות 0202חלוקת תקציב לשנת  .0
 

 . 02.0.0202כלל העמותות נדרשו להשלים את כל המסמכים עד ליום 
 .31.25.0202להשלמת המסמכים עד ליום  ניתנה הארכה

 
  .₪ 000,522  - 1011122102בסעיף תקציבי , בעמותות דת וכלליותלתמיכה  0202סך תקציב העיריה לשנת             
סים.זה, יינתן לעמותת "יד לבנים" לטק ציבמתק ₪ 22202,סך      

. 0212.2.03מיום  15-0212/11אושרו במועצת העיר מס'  -0202, נוער, כלליות וספורט לשנת התבחינים לעמותות דת  

 עמותות הדת :   נבדקו ע"י קובי גבאי  -  מנהל המחלקה לתרבות תורנית, הוצגה חוות דעת מקצועית לחברי הועדה. 

 עמותות כלליות :   נבדקו ע"י מירב אורנשטיין  ומושית כהן -   המחלקה לשירותים חברתיים, הוצגה חוות דעת מקצועית

לחברי הועדה.                                 

 עמותות תנועות נוער:  לא נדונו. 

 

: כלליותו טבלה מסכמת לעמותות דת  

סה"כ 
תמיכה-
 בש"ח

סה"כ עמותות 
שאינם עומדות 

 בתבחינים

סה"כ עמותות שלא 
הגישו את כל  

 מסמכים-מוקפא

סה"כ עמותות 
שהגישו את כל  

 מסמכים 

סה"כ עמותות 
 שהגישו מסמכים

 סוג עמותה

 כוללים 1 3 0 0 512,222

 בתי כנסת 51 55 3 2 99,999

אחרות-עמותות דת 9 1 5 2 39,531  

 עמותות כלליות 00 05 5 2 533,395

 סה"כ 07 02 7 0 000,020

 



 

 

 

 

 51-3/0202פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס' 
 

 החלטות:

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

:  0202וכלליות לשנת , לעמותות דת  

 :דת החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות  .א

 
 

ניקוד  שם העמותה 
ע"פ 

  תבחינים 

תמיכה 
-מחושבת

 ש"ח

 הערות

 
 כוללים

    

כולל זה אינו מוכר במשרד  בדתות ולכן לא זכאי לתמיכה  2 2 כולל אברהם אבינו  5
בנוסף, העמותה לא השלימה את כל בהתאם לתבחינים. 

 המסמכים כנדרש.
 

  15,501 522 כולל אוהל יצחק  0
כולל זה אינו מוכר במשרד  בדתות ולכן לא זכאי לתמיכה  2 2 כולל רחל שבוע  3

את כל  בהתאם לתבחינים. בנוסף, העמותה לא השלימה
 המסמכים כנדרש.

  15,501 522 כולל אשל אברהם  1

ללים ומרכז לישיבות וכ 1
 אור החיים

 

הובהר כי העירייה אינה מעניקה כפל תמיכות )לעמותה  310,30 522
 ולכן התמיכה ניתנת לכולל. ולכולל(

  152,222 322 סה"כ כוללים 

     

 
בתי 

 כנסת 

ניקוד  שם העמותה
ע"פ 

  תבחינים 

תמיכה 
-מחושבת

 ש"ח

 הערות

משכך לא השלימה את כל המסמכים כנדרש, העמותה  3,519 02 ברכת נוריאל  5
 35.5.0202התמיכה מוקפאת עד להשלמת המסמכים עד 

  3,519 02 קדושי השואה  0

  55,135 92 שערי אריאל  3

  3,519 02 יהדות קראית  1

  3,519 02 אור יוסף  1

  55,135 92 הר המוריה  9

  55,135 92 אביר יעקב  -חיי עולם 3

משכך לא השלימה את כל המסמכים כנדרש, העמותה  3,519 02 יוצאי מרגלן  5
 35.5.0202התמיכה מוקפאת עד להשלמת המסמכים עד 

  55,135 92 מורשת אבות  9

  3,519 02 אברהם חיים 52

משכך המסמכים כנדרש, העמותה לא השלימה את כל  3,519 02 תפארת מאיר 55
 35.5.0202התמיכה מוקפאת עד להשלמת המסמכים עד 

  55,135 92 שומרי גחלת הודו  50

  55,135 92 שבת אחים גם יחד  53

  3,519 02 בית הכנסת אבשלום 51

  22,220 502 סה"כ בתי כנסת 



 

 

 
          

 

 51-3/0202פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס'  

 

 

 0202לשנת עמותות דת סטטוס הגשת בקשות תמיכה   - 1 מצ"ב נספח מס'

 תבחיניםע"פ   0202לשנת  חלוקת תקציב תמיכות לעמותות דת  - 0מס' מצ"ב נספח              

 

 :כלליות החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות  .ב

 
 

 עמותות
דת 

  אחרות
 

ניקוד  שם העמותה
 ע"פ

 תבחינים

תמיכה 
-מחושבת
 בש"ח

 הערות

  1,532 31 אור ישראלי 5

  9,090 52 ישיבת ההסדר רמלה 0

  1,532 31 לב לאחים 3

  3,503 522 הגרעין התורני 1

  3,211 92 דרכי מישרים 1

ומשכך העמותה לא השלימה את כל המסמכים כנדרש,  9,090 52 משען לתלמיד 9
 35.5.0202התמיכה מוקפאת עד להשלמת המסמכים עד 

סה"כ עמותות דת  
 אחרות

522 32,135  

 
 

 ע"פניקוד  שם העמותה
 תבחינים

תמיכה 
-מחושבת
 בש"ח

 הערות

  1,532 75 מעשים טובים 5
  1,532 75 איכות בשיקום 0
  3,211 22 אור לעולם 3
  1,532 75 מפעל החסד יד ביד 1
  3,503 122 ג'ורג'יוס הקדוש 1
  3,503 122 אלהודא 9
  1,532 75 תאיר 3
  1,532 75 מועדון רוטרי 5

  1,532 75 חמלה ברמלה 9
  1,532 75 עולמ"ית 52
  1,139 72 לאורו נלך 55
  3,503 122 אנוש 50
  1,532 75 ידיד לחינוך 53
  1,255 05 בנות בתיה 51
  0,315 32 סאנרייז 51
  3,211 22 בתי תמחוי רשב"י 59

  1,321 55 פעמונים 53
  1,532 75 נעמ"ת 55
  3,503 122 איחוד הצלה 59
  3,211 22 יד לבנים 02
לא השלימה את כל המסמכים כנדרש, העמותה  3,503 122 חסדי אשר וחיה 05

משכך התמיכה מוקפאת עד להשלמת המסמכים 
 35.5.0202עד 

  3,211 22 אקי"ם 00
  137,301 1,755 סה"כ 



 

 

 0202לשנת עמותות כלליות סטטוס הגשת בקשות תמיכה   - 3 מצ"ב נספח מס'

 תבחיניםע"פ   0202חלוקת תקציב תמיכות לעמותות כלליות לשנת   - 0מצ"ב נספח מס' 

      
 
 
 
 

 51-3/0202פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס' 
 

 החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות נוער: .ג
 פעילות תנועות הנוער, בשלב זה לא תינתן תמיכה.והפסקת התפשטות נגיף הקורונה   עקב

 , יבוצע לאחר חזרת תנועות הנוער לפעילות בהמשך השנה.הנוערהדיון בבקשות התמיכה של תנועות 
 

 .31.1.0202 -העמותות שטרם השלימו מסמכים, נדרשות להשלים עד ההערה: 

 תקציב העמותות יוקפא עד להשלמת כל המסמכים הנדרשים.

 

 ריכוז של כלל חלוקת התמיכות לעמותות דת וכלליות. - 5  מצ"ב נספח מס'              
 

              

 
 
 
 

                                                                                    
                    רונן עזריה            שגיא רוזנבלט                   

       מנכ"ל העירייה                                                       גזברית העירייהסגן                       


