
 השרךו ומת יעיירת4-
 המככ"ל לשכת '

 קול1ט1פר

 8.7.2020 מיום תמיכות ועדת

 אפרת •ועמ"ש, בלום מ•כה עו"ד טב•ב-גזבר, גיד• רו"ח הועדה, יו"ר מ"מ נבון- רמ• משתתפים:

 הועדה. מרכזת דוח-

 היום: סדר על

 1. .2020 לשנת פורטoה עמותות של תמיכה בקשות
 2. .2020 לשנת הנוער תנועות של תמיכה בקשות
חיים, בבעלי הטיפול בתחום עמותות נפש, בתשושי לטיפול עמותה של תמיכה בקשות .3 
 מאומצות. ועמותות קהילתיים מיזמים

 הבאה. הועדה בישיבת דליון יובאו העמותות שאר

 כלל•

 גזית בועז רו"ח משדר של וד•תo י דביקה לאחר ניתנו המליאה, לאישור הועדה המלצות כל

 הממצאים קבלת ולאחר בפרט השרון וברמת בכלל פעילותם על המסמכים בדיקת תוך

 הרלוונט"ם. והמחלקות האגפים ממנהלי וההמלצות

 הספורט עמותות של התמיכה בקשות .1

 לעמותות המומלצת התמיכות טבלת להלן ,בקשות 4 הספורט בעמותות לתמיכה הוגשו השנה

 :2020 לשנת הספורט

 תמיכה סה"כ

 2016 בשנת
oתמיכה ה"כ 

 2017 בשנת
oתמיכה ה'יכ 

 2018 בשנת
 תמיכה סה"כ

 2019 בשנת
 תמיכה סה"כ

 בשנת מומלצת

 (בש"ח) 2020

 שם

 העמותה

1,809,000 1,797,000 1,706,000 1,765,000 1,510,000  כדורגל

 גברים

1,809,000 1,541 ,000 1,621,000 1,575,000 1,204,000  כדורסל

 נש•ם

662,000 748,000 816,000 860,000 817,000  כדורגל

 נש•ם

120,000 114,000 57,000 --- 60,000  הטניס מרכז

 רמה"ש

4 4,200,000 4,200,00 4,400 י000 ,200,000 315911000 oה"כ 



 בר•ם:o הה להלן

 הספורטיביות הפעילויות וצמצום הקורונה מגפת בשל העירייה של התקציבית המצוקה לאור

 שאושר mנ3,990,000 הספורט בעמותות תמיכות תקציב את להקטין ממליצה הועדה בגינה,

 .)2019 לתקצ•ב ביחס-15%(כ 3li!J י591 י000 לכדי-10%ב ,2020 לשנת התקצ•ב בספר

 מרכז עם העירייה של הפעולה שיתופי מתק"מ•ם כתיקונם בימים-o הטני מרכז א.

 וכד' הפארה-אולימפית האולימפיאדה בינלאומ•ות, אל•פויות קיום כדוגמת הטניס,

 בנוסף. כספית תמיכה לקבוע המליצה לא הועדה משמעות"ם בסכומים ומדובר והואיל

 הקורונה מגפת שבשל כ•וון הטניס למרכז כספית תמיכה לתת הועדה ממליצה השנה

 בשנים שניתנה התמיכה בהיקפי בהתחשב איתם. משותפת פעילות צפויה לא השנה

 .60,000li!J בגובה תמיכה על ממליצה הועדה קודמות

 מוצע באליפות, זניה של משמעות• לה•שג השנה הגיעה העמותה- נשים כדורגל ב.

 מחצ•ת ללא העמותה של הפעילות מעלות 70% על התמיכה שיעור את להעמיד

 ומיסוי שיפוט בעלות מהגידול (מחצית 2017 לשנת ביחס הפעילות בעלות הגידול
 אש"ח), 140 וכד' מתקנים ואחזקת בשכירות מהגידול ומחצית אש"ח, 150 התאחדות

 חע). 1,295,000 ךoמ m)70%נ817,000 דהיינו

 בועז רו"ח של בטבלה שלהן הניקוד o יח פי על הנותרות, העמותות שתי ב•ן מחולקת היתרה

 כדלקמן: גזית,

 .1li!Iי510,000 ךo- בגרים כדורגל ג.

 •1,204,000li!J סך- נשים כדורסל .,

 הנוער תנועות של התמיכה בקשות .2

 הנוער: תנועות על רקע

 חברתית מסגרת מיוחדים צרכים עם לצעיר•ם המעניקה עמותה- קרמבו של כנפיים א.

 הבדידות, להפגת מיוחדים, צרכים ובלי עם גילם, בני בחברת ומעשירה מעצימה

 החברתית. הבדידות בעיקר

 תנועה- סער ושבט מגן שבט נפדרות: בקשות בשתי לראשונה- הצופים תנועת ב.

 חינוך מחנות, טיולים, מנהיגות, פיתוח השונה, אהבת פורמלי, בלת• חינוך המעניקה

 כן כמו חינוכיים. והדרכה הכשרה תהליכי באמצעות הקהילה למען ועשייה להתנדבות

 וחגים. זכרון בימי פעילה והשתתפות בעיר קהילתיים אירועים ק•ום

 במדינה, המוכרות הנוער תנועות במתכונת חרד•ת נוער תנועת- בתיה תנועת ג.

 מורים מדריכים, מעסיקה התנועה כן, כמו מצוות. וקיום חינוך דלרכי הפועלות

 ישראל. ארץ ואהבת התורה אהבת ,'ה לאהבת ומחנכים

 וארצו תורתו לעמו, ומסור נאמן בערי דור לחינוך הפועלת תנועה- עקיבא בני תנועת .ד

 .התורה ברוח בעודתו על החי



 אינה ברמה"ש שמתקיימת הפעילות אך נוער כארגון רשום- מד"א נוער ארגון ה.

 פיס באשכול בכ•תה שימוש לארגון מאפשרת העירי•ה נוער. תנועת כפעילות מוגדרת

 עזרה מגישי קורס מק"מים הם בה לתלמידים חברתית מעורבות מתוכנ•ת כחלק

 בפעילות מדובר ולא הואיל בהרצליה. במד"א מתנדבים הם הקורס ובסיום ראשונה

 תמ•כה. על להמליץ ניתן לא נוער תנועת של

 :2020 לשנת המומלצת התמ•כות טבלת להלן

הערות  סכום

 התמיכה

 בשנת

2017 

 סכום

 התמיכה

 בשנת

2018 

 סכום

 התמיכה

 בשנת

2019 

 סה"כ

 תמיכה

 מומלצת

 2020 ב.שנת
 ) בש"ח (

 העמותה שם

 התנועה של הפעילות היקפי לאור

 להעניק הועדה ממליצה ,ברמה"ש

 אש"ח, 2.5 בשווי נוספות נקודות

 לה, הנתון הדעת שיקול גרתoבמ

 זו. לעמותה

19,000 17,000 22,000 13,000  בתיה תנועת

 התנועה של הפעילות היקפי לאור

 להעניק הועדה ממליצה ,ברמה"ש

 ,nאש" 30 בשווי נוספות נקודות
 לה, הנתון הדעת שיקול גרתoבמ

 זו. לעמותה

י000 120 125 י000 129,000 122 י000  של כנפיים

 קרמבו

 2020 שבנת בקשה הוגשה לא
פעילות. שאין כיוון

-- 12 י000 23,000 11,000  העובד הנוער

 והלומד

 התנועה של הפעילות היקפי לאור

 להעניק הועדiו ממליצה ברמiו"ש,

 אש"ח, 2.5 בשווי נוספות נקודות

 לחי חנתון חדעת שיקול גרתoבמ

 זו. לעמותה

16,000 21,000 22,000 13,000  בני תנועת

 עק•בא

 התנועה של הפעילות היקפי לאור

 להעניק הועדiו ממליצה ברמח"ש,

 אש"ח, 9 בשווי ת1פ01נ נקודות

 לה, הנתון הדעת שיקול במסגרת

זו. לעמותה
373,000 364,000 369,000 

183,000  תנועת

 מגן הצופים

 התנועה של הפעילות היקפי לאור

 להעניק הועדה ממליצה ברמה"ש,

 אש"ח, 10.5 שבווי נוספות נקדוות

 לה, הנתון הדעת שיקול במסגרת

 זו. לעמותה

207,000  תנועת

 סער הצופים

י000 545 544,000 545,000 545.000  סה"כ:



 בבעלי הטיפול בתחום עמותות נפש, בתשושי לטיפול עמותה של תמיכה בקשות 3.

 מאומצות ועמותות קהילתיים מיזמים חייםו

 התמיכה: מבקשות העמותות על רקע א.

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

 ותומכת ומסניעת בקהילה ורווחתם הנפש נכי לשיקום הפועלת עמותה- אנוש

 במשפחותיהם.

 חסר• וחתולים לכלבים מאמצים בתים למציאת הפועלת-עמותה חיות אס.או.אס

 וחינוך קהילתית פע•לות חולים, פצוע•ם, חיים לבעלי ושיקומי רפואי בט•פול סיוע בית,

 חיים. לבעלי הוגן •חס למתן הצ•בור

 חינוך, סיעוד, רווחה, בתחומ• ולסייע להעניק במטרה הפועלת עמותה- רוטר•

 חברתיים. ותחומים רפואה ואומנות, מדע ספורט תרבות, השכלה,

 והנפשי. הכלכלי בתחום שכולות משפחות וי•צוג טיפול ומורשת, הנצחה לבנים- יד

 קורסים, ויתומים, לאלמנות פעילות מרכזי הפעלת- צה"ל ויתומי אלמנות ארגון

 ועוד. לימודים במלגות כלכלית תמיכה ועו,ד נופש סדנאות, טיולים, רווחה, פעילות

 :2020 לשנת התמיכות ועדת המלצות ב.

הערות סכום סכום הסכום oתמ•כה ה"כ העמותה שם  תקציב

 התמיכה

 בשנת

2017 

 התמ'כה

 בשנת

2018 

 התמיכה

 בשנת

2019 

 מומלצת

 2020 בשנת
 ) בש"ח (

60,000 60,000 60,000 60,000 אנו"ש  נפש תשושי

 חשיבות לאור

 העמותה של הפועלות

 ,רמה"ש תושבי םער
 הועדה הuמחל•

 nנקוח לה להעניק
 13 שבווי פותo נו

 גרתoבמ ,ח"אש

 הנתון הדעת שיקול

 לה.

135,000 135,000 150,000 130,000  אס.או.אס

 חיות

 לקידום

 הטיפול

 חיים בבעל•

40,000 40,000 40,000 40,000 רוטרי  קידום

 מיזמים

 קהילתיים

 בהשלמת תנהtמ •

 מכיםoמ
50,000 50,000 50,000 * 40,000 - לבנים יד

 רמה"ש

 עמותות

 מאומצות

50,000 50,000 50,000 40,000  ארגון

 אלמנות

 צה"ל ויתומי

 הועדה רכזת דורז, אפרת רשמה:


