
 

 

                   
 
 
 

 15-2022/2פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס' 
 

בספריה העירונית וביום  ( 2022 ביוני 27 )  שני כח' סיון תשפ"ב  יוםבשהתקיימה  ועדת תמיכות מקצועיתת ומישיב
 רמלה.  1בלשכת מנכ"ל , רחוב ויצמן  ,( 2022ביולי  5שלישי ו' תמוז )

 
 :נוכחים

 

  מנכ"ל העירייה  ויו"ר הועדה                                   -רונן עזריה 
 (5.7.22)רק ב  יועמ"ש -עו"ד דורון דבורי 

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

 (5.7.22מנהלת מחלקת תרבות )רק ב  -אבי ברנס 
 סגנית היועץ המשפטי  -עו"ד שרון בן יקר 

 (27.6.22)רק ב  מנהל יחידת הנוער באגף החינוך -יואב נדב 
 (27.6.22אגף הרווחה)רק ב –רכזת מתנדבים עירונים -ריקי כהן 

 (5.7.22מנהל מתנ"ס רוחני )רק ב  -יוסי אוחנה 
 

 

  
 

  כלליות ונוערדת עמותות   2022חלוקת תקציב לשנת   הנדון:
 

  31.03.2022כלל העמותות נדרשו להשלים את כל המסמכים עד ליום 
 . 22.06.2022להשלמת המסמכים עד ליום  ניתנה הארכה

 
 

:כמפורט, 2022חלוקת התקציב של עמותות כוללים, דת אחרות, בתי כנסת וכוללים, בתקציב   

  מספר סעיף שם סעיף תקציב 2022-ש"ח הערות
אלש"ח יינתנו  20סך 

לעמותת "יד לבנים" עבור 
בהתאם  –טקסים 

 לחשבוניות שיוגשו

הקצבות  220,000
בהמלצת ועדת 

 הקצבות

 כלליות 1611100820

חלוקה של התקציב תבוצע 
בין עמותות הכוללים לבין 

דת  עמותות "בתי כנסת+
-ו 60%אחרות" ביחס של 

בהתאמה %40  

הקצבות  130,600
 לעמותות דת

בתי כנסת  1856000820
ודת אחרות 

%40  
הקצבות  195,900

 לעמותות דת
כוללים  1856000820

%60  
 סה"כ   546,500 

 

₪. 000400, –סכום לחלוקה לעמותות נוער   

מיום  15-2021/9מס' פרוטוקול אושרו במועצת העיר  -  2022 , נוער, כלליות וספורט לשנתהתבחינים לעמותות דת
2021.08.23 .  

 עמותות הדת :   נבדקו ע"י הגורם המקצועי יוסי אוחנה – מ"מ מנהל מחלקת תרבות תורנית.

 עמותות כלליות :  נבדקו ע"י הגורם המקצועי ריקי כהן – רכזת מתנדבים עירונית –האגף לשירותים חברתיים.

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

  



 

 

 

 

 15-2/2022פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס' 
:ונוער כלליות, לעמותות דת -מבחינת הגשת מסמכים טבלה מסכמת   

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 0 0 0 195,900
 

130,600 
 בתי כנסת 15 15 0 0 0

אחרותדת  10 10 0 0 0  

עמותות  25 24 0 1 0 220,000
 כלליות

 עמותות נוער  6 6 0 0 0 000400,

 סה"כ 61 60 0 1 0 946,500
 החלטות:

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

  . 2022לעמותות דת, נוער וכלליות לשנת  התמיכות

 :כולליםהחלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות  .א

 

 :בתי כנסתהחלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות  .ב
 

 
 

ניקוד ע"פ  שם העמותה
 תבחינים

תמיכה 
-מחושבת
 בש"ח

 הערות

  55,173 100 אוהל יצחק ישיבה וכולל 1
  55,173 100 אשל אברהם 2
  30,345 55 כתר ארם צובא 3
מרכז הישיבות והכוללים אור  4

 החיים
45 24,828  

  30,345 55 שומרי אמונים 5
  195,864 355 כולליםסה"כ עמותת  

 
 

ניקוד ע"פ  שם העמותה
 תבחינים

תמיכה 
-מחושבת
 בש"ח

 הערות

  8,157 60 אור יוסף 1
  8,157 60 אימרי אשר 2
  8,157 60 היהדות הקראית 3
  8,157 60 הר המוריה 4
הקהילה התרבות של  5

 האתיופית
60 8,157  

  8,157 60 אביר יעקב-חיי עולם 6
  12,235 90 כולל אברהם אבינו 7
  12,235 90 כולל רחל שבוע 8
  8,157 60 מורשת אבות בני בכורי 9

  8,157 60 פאילייב יעקב ורעיה 10
  8,157 60 קדושי שואה 11
  8,157 60 בתאחים גם יחד 12
  8,157 60 יהדות הודושומרי גחלת  13
  8,157 60 שערי אריאל 14
  8,157 60 תפארת מאיר 15
  130,511 960 בתי כנסתסה"כ עמותת  
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 החלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות דת אחרות: .ג

 
 

 

 חלטת הוועדה על חלוקת תמיכות לעמותות כלליות:ה .ד

 
 
 

 

 

 
 

ניקוד ע"פ  שם העמותה
 תבחינים

תמיכה 
-מחושבת
 בש"ח

 הערות

  6,379 80 אור ישראלי 1
  5,981 75 דרכי מישרים 2
  5,981 75 הגרעין התורני ברמלה 3
  5,582 70 חסדי זכריה 4
  4,386 55 חסדי טובה 5
  3,190 40 ישיבת ברנוביץ 6
  4,784 60 ישיבת ההסדר רמלה 7
  4,784 60 לב לאחים 8
  4,386 55 מכון אור שמריהו 9

  3,588 45 משען לתלמיד 10
  49,041 615 דת אחרותסה"כ עמותת  

 
 

ניקוד ע"פ  שם העמותה
 תבחינים

תמיכה 
-מחושבת
 בש"ח

 הערות

 לא אושרה תמיכה עקב הפסקת פעילות בעיר  0 אור לעולם 1
  7,177 90 איחוד הצלה 2
  6,379 80 איכות בשיקום 3
  6,379 80 אנוש 4
  7,177 90 אקי"ם 5
  6,379 80 ארגון נוער מד"א 6
  7,974 100 בית תמחוי ע"ש רשב"י 7
  4,784 60 בנות בית יעקב בתיה 8

  7,177 90 ג'ורג'יוס הקדוש 9
  7,974 100 ג'מעיית אל הודא 10
  7,974 100 חמלה ברמלה 11
  7,974 100 חסדי אשר וחיה 12
  7,177 90 יד לבנים 13
  5,582 70 ידיד לחינוך 14
 מוקפא עד להשלמת המסמכים 7,177 90 ידידים 15
  4,784 60 לאורו נלך 16

  6,379 80 מעשים טובים בישראל 17
  6,379 80 מפעל החסד יד ביד 18
   70 מרכז החסד רבקה ורחל 19
מרכז הצופים הקתוליים  20

 בישראל
80 6,379  

  6,379 80 עולמי"ת 21
  4,784 60 פעמונים 22
  6,379 80 רוטרי 23
  2,392 30 שלבים העצמה וקידום אישי 24
  3,987 50 תאיר 25
  145,126 1,890 סה"כ עמותת כלליות 
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 :נוער לתנועותהחלטת הוועדה על חלוקת תמיכות  .ה
 ₪.  400,000  - 1828200810לתמיכה בתנועות נוער, בסעיף תקציבי  2022סך תקציב העיריה לשנת 

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

 
 :  2022חלוקת התמיכות לעמותות תנועות נוער לשנת 

 

משקל  נושא
 באחוזים

נוער העובד 
והלומד  

 מענית
 בני עקיבא 

צופים 
ערבים 

 אורתודכסים

 צופים
-עבריים
 אחווה

השומר 
-הצעיר 

 יהל'אג
 אריאל 

קיום מבנה עצמאי עליו 
 התנועה משלמת חשמל ומים 

30 30 30 0 30 
0 

0 

מספר משתתפים בפעילות 
השוטפת כולל מדריכים עד 

 כיתה י"ב 

25 22.5 25 25 20 
20 

25 

פעילויות  למען הקהילה 
 פעילויות  4מינימום  ) הרחבה
 בשנה(

10 10 10 10 10 
10 

10 

 ימי פעילות לשכבות צעירות  2

10 10 10 10 10 10 10 
 2מספר חניכים שיוצאים ל 

מפעלים במהלך השנה 
 מסך החניכים(  50%)לפחות 

10 
6 10 10 10 10 10 

מספר מדריכים  ופעילים 
בעלי תפקיד  תושבי העיר 

  (15)מקסימום 
15 

15 15 15 3 7 15 
 70.0 57.0 83.0 70.0 100.0 93.5 100 סה''כ

סה"כ באחוזים לחלוקה 
 14.78% 12.04% 17.53% 14.78% 21.12% 19.75% 100%  תקציבית 

        
 59,134 48,152 70,116 59,134 84,477 78,986 400,000 ש"ח –חלוקת התקציב 
פעימה -חלוקת התקציב
 59,134 24,076 35,058 59,134 42,239 34,493 259,134 *ראשונה

פעימה -חלוקת התקציב
 0 24,076 35,058 0 42,239 34,493 140,866 שניה**

 

מסכום התמיכה.  100%יקבלו בפעימה הראשונה  - 2021*עמותות שהגישו דוח ביצוע על פעילות העמותה בשנת 

 מסכום התמיכה. 50%עמותות שטרם הגישו, יקבלו 

 .       1.9.22תחולק לעמותות שיגישו דוח ביצוע על פעילות העמותה ברמלה עד לתאריך  ההשניי**הפעימה 

 יובהר כי מתן התמיכה הינו בכפוף להשלמת המסמכים. 

 
 -עד הרם השלימו מסמכים, נדרשות להשלים : העמותות שטשטרם הגישו את כלל המסמכים הערה לכלל העמותות

 העמותות יוקפא עד להשלמת כל המסמכים הנדרשים.תקציב . 31.7.2022

 . 2022בקשות תמיכה לשנת מסמכים לסטטוס הגשת   - 1 מצ"ב נספח מס'

 .ע"פ תבחינים 2022לשנת   כלליותדת וחלוקת תקציב תמיכות לעמותות  - 2מצ"ב נספח מס' 

 ע"פ תבחינים. 2022לשנת  נוערחלוקת תקציב תמיכות לעמותות  - 3מצ"ב נספח מס' 

 סיקור פעילות עמותות דת - 4מצ"ב נספח מס' 

                                                                                    
                    רונן עזריה                        רוזה עללאל                        

        מנכ"ל העירייה                                                                   גזברית העירייה                           
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