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שם  תקציב 
 העמותה 

 

 סכום
התמיכה 

בשנת 
2018 

סכום  
התמיכה 

בשנת 
2019 

הסכום  
המומלץ 

 2020בשנת 

ועדה   הערות
 מקצועית 

המלצת ועדת  
 המשנה 

 הערות ועדת המשנה 

סיוע  
משפחות ל

 במצוקה 
 

   11,000 12,000 פעמונים 
 

הואיל והיקף השירות של   11,000
העמותה דומה להיקף  

החליטה  -בשנים הקודמות 
 8הועדה להוסיף ניקוד בשווי 

אש"ח, במסגרת שיקול 
 הדעת הנתון לה.

11,000  

חסדי 
 תקוה

העמותה משתמשת במקלט עירוני,  * 91,000 * מותנה בהשלמת מסמכים  * 91,000 98,000 105,000
בתשלום. העמותה לא הגישה את כל 

העברת התשלום המסמכים הדרושים. 
מותנית בהעברת כל המסמכים 
החסרים ובדיקתם, לא יאוחר מ 

]יעקב קורצקי לא השתתף  . 31.12.2020

 בהצבעה[ 

   105,000 113,000 בית חם
 

לאור חשיבות הפעולות של  101,000
העמותה עבור תושבי  

רמה"ש, החליטה הועדה  
להעניק לה נקודות נוספות  

אש"ח, במסגרת  32בשווי 
 שיקול הדעת הנתון לה.

העמותה משתמשת במבנה עירוני   101,000
 בתשלום. 

מאורות 
 השרון

60,000 68,000   
 

הואיל והיקפי השירות של   71,000
העמותה דומה להיקף  

החליטה  -בשנים הקודמות 
הועדה להפחית ניקוד בשווי 

אש"ח, במסגרת שיקול   19
 הדעת הנתון לה.

העמותה משתמשת בנכס עירוני  * 71,000
בשדרות ויצמן מול הגלריה העירונית. 
אין חוזה שכירות ולא בוצעה הקצאה. 

מותנה  2020תשלום התמיכה לשנת  
בחתימה על הסכם שכירות מתאריך 

 , ותשלום דמי השכירות1.1.2020
 . 2020ל  הוהארנונה לעיריי 

 שירותים  
לגיל  

 השלישי 

 327,000 ביתנו
 

327,000   
 

הואיל והיקף התקציב  282,000
לחלוקה בקטגוריה זו צומצם 

  850לכדי  15%השנה ב
אך היקפי השירות  - אש"ח

של העמותות נותרו דומים 

משת בנכס עירוני בשם העמותה משת 282,000
"בית מלינוב" ללא הקצאה, ללא 

תשלום דמי שכירות וללא תשלום  
ארנונה. השימוש בנכס דורש הסדרה 



 
 

  -להיקף בשנים הקודמות 
החליטה הועדה במסגרת  

שיקול הדעת הנתון לה, 
)שלאחר  היתרה לחלק את 

תקצוב עמותות עמדא  
העמותות  שתיבין ולראות( 

, על פי יחס ביתנו וא.ל.ה
התמיכה בשנה הקודמת  

 א.ל.ה(.  66%ביתנו  34%)

בהקדם, ויהווה תנאי לתמיכה בעמותה 
 .  2021ב 

   630,000 623,000 א.ל.ה
 

 נכסים עירוניים.  3העמותה מחזיקה ב  545,000 ראה לעיל. 545,000
אחד מהם בשכירות ודמי השכירות  

משולמים כסדרם. שני נכסים נוספים 
נמצאים בשימוש העמותה ללא הסכם 

שכירות וללא הקצאה. השימוש 
בנכסים אלו דורש הסדרה בהקדם, 

ויהווה תנאי לתמיכה בעמותה ב 
2021 . 

   15,000 15,000 עמדא
 

גובה התמיכה המומלץ הינו   13,000
בהתחשב בנתוני פעילות 
העמותה בשנה החולפת  

ולתכנית העבודה העתידית,  
כפי שהתקבלו ממנהלת  

 מינהל גיל הזהב.

13,000  

גובה התמיכה המומלץ הינו   10,000   12,000 12,000 לראות
בהתחשב בנתוני פעילות 
העמותה בשנה החולפת  

ולתכנית העבודה העתידית,  
כפי שהתקבלו ממנהלת  

 מינהל גיל הזהב.

10,000  

 
  



 

שם  תקציב 
 העמותה 

 

 סכום
התמיכה 

בשנת 
2018 

סכום  
התמיכה 

בשנת 
2019 

הסכום  
המומלץ 

 2020לשנת 

המלצות ועדת  הערות 
 המשנה 

 ועדת המשנה הערות 

טיפול  
בבעלי  

 מוגבלויות
 

שנים   5לעמותה הוקצה נכס עירוני לפני  75,000  75,000 75,000 61,000 אקי"ם
שנה. על פי חוות דעת יועמ"ש  25ל 

העיריה, נהלי התמיכות וההקצאות של 
העיריה לא מאפשרים תמיכה בגוף 

שקיבל הקצעת מקרקעין. ועדת המשנה  
להחריג מכלל ממליצה למועצת העיר 

, ולאשר את 2020זה את אקי"ם לשנת 
 התמיכה בעמותה. זאת לאור פעילותה
החשובה של העמותה המפעילה בעיר  

איש ומועדון ל  12הוסטל דיור מוגן ל 
 איש נוספים.    17

 אלו"ט 
 

לאור חשיבות הפעולות של  76,000 80,000 65,000
העמותה עבור תושבי  

רמה"ש, החליטה הועדה  
להעניק לה נקודות נוספות  

אש"ח, במסגרת  16בשווי 
 שיקול הדעת הנתון לה.

 שריב לא השתתף בהצבעה[ ]צחי  76,000

 -אילן 
ספיבק 

 ר"ג

הואיל והיקפי השירות של   12,000 12,000 12,000
העמותה דומה להיקף  

החליטה  -בשנים הקודמות 
הועדה להפחית ניקוד בשווי 

אש"ח, במסגרת שיקול   12
 הדעת הנתון לה.

12,000  

קבוצת 
 השווים 

 

לאור חשיבות הפעולות של  38,000 40,000 27,000
העמותה עבור תושבי  

רמה"ש, החליטה הועדה  
להעניק לה נקודות נוספות  

אש"ח, במסגרת  23בשווי 
 שיקול הדעת הנתון לה.

38,000  

האגודה 
לסוכרת 

 נעורים 
 

בהתייחס להיקפי השירות   6,000 - -
החליטה   -של העמותה 

הועדה להפחית ניקוד בשווי 
אש"ח, במסגרת שיקול  4

 הדעת הנתון לה.

ועדת המשנה לא ממליצה למועצת   -
העיר לתמוך בעמותה זו. פעילות  
העמותה ברמת השרון לא מוכרת  

 למערכת.  



לא הגישו בקשה  2019ב 15,000 - 11,000 ניצן 
 לתמיכה

15,000  

מעלות  דת
 בשרון

 

עירוני  מקלטהעמותה מחזיקה ב 24,000  24,000 24,000 29,333
 בתשלום סמלי.  3בסמטת עוזיה 

מרבית הכנסותיה משמשות למתן  
 מלגות לאברכים. ז"ט 

בית 
מדרש 

 גבוה
 

שם העמותה הוא "מוסדות הרב   24,000  24,000 24,000 29,333
אדלשטיין". אין עמותה בשם שדווח  

. הכנסותיה משמשות בעיקר  הלוועד
 אברכים.   70לתמיכה ב כ 

טל 
לישראל  

 בשרון

*התמיכה לא ניתנה בפועל,  24,000 * 24,000 29,333
כיוון שהעמותה קיבלה נכס 

בהקצאה ללא תמורה לצורך  
הפעלת גנ"י וטרם הוסדר 

 במקומו חוזה שכ"ד.

 5ל מבנים עירוניים  3לעמותה הוקצו  -
שנים לטובת תפעול מעונות יום.  
 500מחזיקה בגן נוסף בשכירות של 

שח לחודש. התמיכה המבוקשת נועדה 
לסבסד שכר לימוד בגנים. מכיוון 

שסבסוד שכר לימוד בגנים אינו עומד 
בהגדרה של "שירותי דת", המלצת  
ועדת המשנה היא לא לתת תמיכה  

 כספית. 

דרכי נועם  
הקהילה  -

ליהדות  
 מתקדמת 

לעמותה הוקצו מקרקעין עליו הקימה  24,000  24,000 24,000 25,333
את בית הכנסת דרכי נועם. על פי חוות  

דעת יועמ"ש העיריה, נהלי התמיכות 
וההקצאות של העיריה לא מאפשרים 

תמיכה בגוף שקיבל הקצעת מקרקעין.  
ועדת המשנה ממליצה למועצת העיר 

שנת להחריג מכלל זה את דרכי נועם ל
 , ולאשר את התמיכה בעמותה. 2020

לא הגישו בקשה  2019ב 24,000 - 29,333 בית חב"ד
 לתמיכה

העמותה מחזיקה במקווה שבנתה על  24,000
, אשר 8קרקע ציבורית ברחוב השפלה 

מועצת העיר החליטה לא להקצותו  
לעמותה. ועדת המשנה ממליצה כי 

הבאה תותנה   2021תמיכה בשנת 
בהעברת החזקה במקווה לידי העיריה 

 לשביעות רצון העיריה.  

דרכי  
שלום 

25,333 24,000 24,000  24,000  



רמת 
 השרון

שם  תקציב 
 העמותה 

 

 סכום
התמיכה 

בשנת 
2018 

סכום  
התמיכה 

בשנת 
2019 

הסכום  
המומלץ 

 2020לשנת 

   הערות 

חינוך 
 ותרבות 

סכום זה הוא סך כל לאור העובדה כי  10,000  5,000 5,000 5,000 רון בשרון 
התמיכה של עיריית רמת השרון בתחום 

, הועדה 2020החינוך והתרבות לשנת 
 ממליצה לתמוך בסכום מוגדל. 

בית ספר 
 רימון 

העמותה הינה בית ספר   --  - -
שקיבל קרקע בהקצאה ללא 

תמורה ולכן אין אפשרות  
 למתן תמיכה 

של משרד הפנים ספציפי לאור איסור  -
לתמוך ברימון לאור קבלת הקרקע ללא 

 תמורה, אין אפשרות לתמוך במוסד. 

מקום  
 לחלום

   -- 

 

העמותה הינה בית ספר  
פרטי, אינה עומדת  
 בתבחינים לתמיכה 

-  

 
 
 


