
 

 

                   
 
 
 

 15-3/2021פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס' 
 

 בלשכת מנכ"ל , (, 2021באוגוסט  11 ) רביעי ג' אלול תשפ"א   יוםבשהתקיימה  ועדת תמיכות מקצועיתמישיבת 
 רמלה.  1רחוב ויצמן  

 
 :נוכחים

 

  מנכ"ל העירייה  ויו"ר הועדה                                   -רונן עזריה 

 ( ZOOM -) הצטרף ביועץ משפטי   -עו"ד דורון דבורי
 גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

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

 רכזת עבודה  קהילתית   -מירב אורנשטיין 
 רכזת מתנדבים  -מושית כהן 

 מנהל יחידת קידום נוער   -יואב נדב 
 אגף מזכירות ומנהל העירייה  ס .מנהל  -עו"ד שלי ביטון

 

  (ZOOM -מנהל אגף ספורט ואירועים )הצטרף ב –ניסים רון 
 

  כלליות ונוערדת, -עמותות  2021חלוקת תקציב לשנת   הנדון:
 

  31.03.2021כלל העמותות נדרשו להשלים את כל המסמכים עד ליום 
 . 30.06.2020המסמכים עד ליום להשלמת  ניתנה הארכה

 
  ₪. 546,500  - 1611100820בסעיף תקציבי לתמיכה בעמותות דת וכלליות,    2021 סך תקציב העיריה לשנת

סים.זה, יינתן לעמותת "יד לבנים" לטק ציבמתק₪  00020,סך   

ש"ח 526,500סכום לחלוקה לעמותות דת וכלליות   

₪. 350,000 –סכום לחלוקה לעמותות נוער   

. 24.08.2020מיום  15-9/2020אושרו במועצת העיר מס'  -  2021 , נוער, כלליות וספורט לשנתהתבחינים לעמותות דת  

 עמותות הדת :   נבדקו ע"י הגורם המקצועי קובי גבאי  -  מנהל מחלקת תרבות תורנית. 

 עמותות כלליות :  נבדקו ע"י הגורם המקצועי מירב אורנשטיין  ומושית כהן - אגף לשירותים חברתיים. 

 עמותות תנועות נוער:  נבדקו ע"י הגורם המקצועי  יואב נדב - מנהל יחידת הנוער באגף החינוך. 

:ונוער כלליות, טבלה מסכמת לעמותות דת  

סה"כ 
תמיכה-
 בש"ח

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

 כוללים 5 5 1 0 1 195,900
 בתי כנסת 16 16 1 0 0 130,600

עמותות  29 27 0 2 1 200,000
+ דת  כלליות
 אחרות

 עמותות נוער  6 6 0 0 0 000350,

 סה"כ 51 47 4 4 3 876,500
 החלטות:

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

  . 2021וכלליות לשנת  , נוערלעמותות דת התמיכות
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 החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות דת: .א

 
 

 

ניקוד  שם העמותה 
ע"פ 

  תבחינים 

תמיכה 
-מחושבת

 ש"ח

 הערות

 
 כוללים

    

  63,194 100 אוהל יצחק ישיבה וכולל 1
  34,756 55  אור החיים 2
  63,194 100 כולל אשל אברהם  3
מקור לחיים מוסדות תורה וחסד  4

 לוד
לא אושרה תמיכה מאחר והעמותה אינה  0 0

 פעילה ברמלה ולא הוגשו כל המסמכים
ד קבלת החלטה בחודש התמיכה מוקפאת ע 34,756 55 שומרי אמונים 5

, בנושא התחייבויותיה לאגף 2021אוקטובר 
 הכנסות.

  195,900 310 סה"כ כוללים 

  
 בתי כנסת 

   

  4,081 20 אור יוסף 6
  12,244 60 אתה אחד 7
  4,081 20 בית כנסת אוהל אברהם חיים 8
  4,081 20 בית כנסת בירכת נוריאל 9

  4,081 20 בית כנסת קדושי השואה 10
  12,244 60 בית כנסת שערי אריאל 11
התמיכה לעמותה מוקפאת עד לתשלום החוב  4,081 20 בית כנסת תפארת מאיר 12

 לעיריה
  4,081 20 היהדות הקראית 13
  12,244 60 הר המוריה 14
  12,244 60 אביר יעקב-חיי עולם 15
  12,244 60 בכורי-מורשת אבות בני 16
  4,081 20 יוצאי מרגלן 17
  12,244 60 שבת אחים גם יחד 18

  12,244 60 שומרי גחלת יהדות הודו 19
  12,244 60 כולל אברהם אבינו 20
  4,081 20 כולל רחל שבוע 21
  130,600 640 סה"כ בתי כנסת 

עמותות 
דת 

 אחרות 
 

     

  7,010 80 אור ישראלי 22
  6,133 70 דרכי מישרים 23
  8,762 100 הגרעין התורני רמלה 24
  8,762 100 ישיבת ההסדר רמלה 25
  7,010 80 לב לאחים 26
 להמצאת כלל המסמכים. 15.10.21מוקפא עד  5,257 60 מכון אור שמריהו 27
  7,010 80 משען לתלמיד 28
  49,944 570 סה"כ עמותות דת אחרות 
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 חלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות כלליות:ה .ב

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האם בתי הכנסת והכוללים להם אושר הפעילות גובים תשלום עבור השכרת המקום?  -שאלת הוועדה ל

 תשובת קובי גבאי: לא

 
, לאחר קבלת מסמכים על 2021יידחה לחודש אוקטובר  ת התמיכות לעמותות הנוערקהדיון בחלו הוחלט כי 

 , וכן לאור הגבלות הקורונה על פעילות תנועות הנוער.2020פעילות העמותות ברמלה בשנת 
 

 : שטרם הגישו את כלל המסמכים הערה לכלל העמותות

 15.10.2021 -העמותות שטרם השלימו מסמכים, נדרשות להשלים עד ה 

 תקציב העמותות יוקפא עד להשלמת כל המסמכים הנדרשים.

 

 . 2021בקשות תמיכה לשנת מסמכים לסטטוס הגשת   - 1מצ"ב נספח מס'

 .ע"פ תבחינים 2021לשנת   דת וכלליותחלוקת תקציב תמיכות לעמותות  - 2מצ"ב נספח מס' 

 

 

                                                                                    
                    רונן עזריה                        רוזה עללאל                        

        מנכ"ל העירייה                                                                   גזברית העירייה                           
  

 

 
 

ניקוד ע"פ  שם העמותה
 תבחינים

תמיכה 
-מחושבת
 בש"ח

 הערות

 הופסקה פעילות 0 0 אור לעולם 1
  7,886 90 איחוד הצלה 2
  5,257 60 איכות בשיקום 3
  7,010 80 אנוש 4
  7,886 90 אקי"ם 5
  8,762 100 בית תמחוי ע"ש רשב"י 6
  8,762 100 ג'ורג'יוס הקדוש 7
  8,762 100 ג'מעיית אל הודא 8

  8,762 100 ברמלהחמלה  9
  8,762 100 חסדי אשר וחיה 10
  7,010 80 יד לבנים 11
  5,257 60 ידיד לחינוך 12
  6,133 70 לאורו נלך 13
  7,010 80 מעשים טובים בישראל 14
  7,010 80 מפעל החסד יד ביד 15
  6,133 70 מרכז החסד רבקה ורחל 16

  6,133 70 נעמ"ת 17
  7,010 80 עולמ"ית 18
  6,133 70 פעמונים 19
  8,762 100 רוטרי 20
  6,133 70 תאיר 21
  5,257 60 בנות בתיה 22
  149,830 1,710 סה"כ 


