
השרון רמת עיריית A 
 מנכ"לית לשכת ~

 22.9.2019 מיום- תמיכות ועדת פרוטוקול

 : משתתפים

 .0 ג'קמן- קרן עו"ד גזבר, טביב- גידי רו"ח , הועדה יו"ר ו העירייה מנכ"לית יגרמו- פאר שירלי

 הועדה. רכזת דוח- אפרת , יועמ"ש

 היום: סדר על

 הבאות: העמותות של לתמיכה בבקשות דיון א.

 בבעלי טיפול עמותות , השלישי לגיל , נפש לתשושי , במצוקה למשפחות סיוע עמותות

 , חיים בבעלי הטיפול , הסביבה איכות , דת , והתרבות נוך י הח בתחום עמותות , מוגבלויות

 מאומצות. ועמותות קהילתיים מיזמים

 . קודם מפרוטוקול החלטה עדכון- והלומד העובד הנוער תנועת ב.

 כללי:

 הפעלת תוך 2019 לשנת בתבחינים שנקבעו והמשקלות התנאים בסיס על ניתנת התמיכה
 . בבתחינים כאמור והכל דעת שיקול

 גזית בועז רו"ח משרד של יסודית בדיקה לאחר ניתנו , המליאה לאישור הועדה המלצות כל
 הממצאים קבלת ולאחר בפרט השרון וברמת בכלל פעילותם על המסמכים בדיקת תוך

 . הרלוונטיים והמחלקות האגפים ממנהלי וההמלצות

 : התמיכה מבקשות העמותות על רקע . א

 סוכות ,חשמל מכשירי , תרופות , במזון רמה"ש נזקקי לעזרת עמותה- תקוה חסדי .1

 ועוד. חיתולים , ריהוט בגדים, , אבלים

 הכולל כלכלי שיקום בהליך הנמצאות משפחות בליווי העוסקת עמותה- נים ופעמ .2

 . זמן לאורך צמוד פרטני ליווי

 , נזקקות למשפחות מזון ומוצרי מזון תלושי מספקת העמותה- במושבה חם בית .3
 .ועוד הוריות חד למשפחות מסייעת , מקצועיים בחוגים ילדים משתפת

 צוותי מפעילה , רמה"ש לתושבי רפואי ציוד משאילה העמותה- השרון מאורות .4

 שלא בנפטרים בטיפול א " זק עם תוף י ובש מד"א עם בשיתוף חיים להצלת מתנדבים

 . חולים בבית

 ותומכת ומסייעת בקהילה ורווחתם הנפש נכי לשיקום הפועלת עמותה- אבוש .5

 במשפחותיהם.
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 : לגמלאים מכללות 3 בניהול העמותה של הפעולות עיקר- מליבוב) (בית תנו יב
 ארגון , רבים בתחומים חוגים ניהול ביתנו. ומכללת ליהדות מכללה , י "א מכללת

 איכות לשיפור מיועדות הפעילויות כל . במוזיאונים וסיורים הסעות כולל הצגות טיולים,
 שלהם. הפנאי ותרבות השרון ברמת הגמלאים של חייהם

.6 

 החברתי המערך העיר: תושבי לקשישים מערכים 2 מתפעלת העמותה- אל"ה

 את הכולל וטיפול תמיכה ומערך הנביאה דבורה ברחוב הזהב גיל בבית המתרכז
 הדסים ברחוב הנפש לתשושי המרכז ואת קוק הרב ברחוב לקשיש היום מרכז

 . סיעודיים 130 הכוללים

.7 

 קבוצות מפעילה , דומות ומחלות אלצהיימר חולי למען הפועלת עמותה- עמד"א

 הקבוצות מטרת . החולים של משפחותיהם לבני , ש" וברמה הארץ ברחבי תמיכה

 עם מצוקתם את לחלוק יכולים הם בה , למטפלים חמה פינה להעניק היא הללו

 . בתמיכה ולזכות עצות לשמוע , דומה מציאות שחווים אנשים

.8 

 במרכז שואה ניצולי כולל לקשישים עיניים בדיקות בתחום מסייעת העמותה- לראות

 ואופטומטריסט. רופא באמצעות , השרון ברמת היום

.9 

 מועדון מפעילה ברמה"ש העמותה . שכלי פיגור עם אנשים לשיקום עמותה- .אקי"ם 10

 גדול שירותים היקף לעמותה ב." וכיו אירועים , הסעות , מוגן דיור והוסטל חברתי

 . השרון ברמת

 אוטיזם עם והבוגרים יםדהיל זכויות למען הפועלת , ארצית הורים עמותת- אלו"ט.11

 בגישה הפועלים תעסוקה מרכזי ומפעילה מקימה העמותה . משפחותיהם ובני

 .אישיות ותוכניות העשרה פעילות לרבות שיקומית טיפולית

 חלק הנוטלים , נוספות ופגיעות ין מוח שיתוק נפגעי ספורטאים-גן רמת פ•בקo אילן.12
 ברמת לנכים הספורט במרכז המתקיימות והישגיות, שיקומיות ספורטיביות בפעולות

 . בשיקום השתתפות רמה"ש לנפגעי המאפשרת ארצית עמותה זוהי גן.

 , ש " ברמה האוטיסטים לילדים המועדונית את מפעילה העמותה- השווים קבוצת .13
 רגשי מענה המספקת העמותה בעירייה. חברתיים לשירותים האגף עם בתיאום

 . האוטיסטי הספקטרום על ובוגרים למתבגרים אומנויות עות צבאמ ותעסוקתי יחברת

 מוגבלויות עם אנשים כלפי רחב חברתי שינוי ליצירת פועל- שפירא איזי .בית14

 : כמו מורחב טיפולים סל הכולל , ובי"ס גן כיתות , שיקומיות יום מסגרות באמצעות
 מפעילה כן כמו ועוד. במוסיקה טיפול , פיזיותרפיה , בעיסוק ריפוי , תקשורת קלינאית

 טיפולים , שיניים מרפאת , הידרותרפיה , וספורט תנועה מרכז בקהילה: שירותים

 . ופסיכיאטריים פסיכולוגיים

 מערך ברמה"ש גם המפעילה ארצית עמותה )בחינוך לשוויון (פועלים- פו"ש.15

 עזר ושיעורי לימודי סיוע המעניקים , הרווחה ובשירותי הספר בתי בתוך מתנדבים

 את לשפר במטרה ,א'-י"ב בכיתות נמוך סוציו-אקונומי מרקע לתלמידים תשלום ללא

 התנדבות של ערכים ולחזק שלהם הפוטנציאל את ת ו למצ , התלמידים הישגי

 טובה. ואזרחות
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 רמה"ש. מתושבי המורכבת מקהלה ובעיקר תרבותית-פעילותבשרון רון .16

 , שירה ערבי דרך השרון ברמת הח.ברה למען הפועלת עמותה- משה משכן מוסדות.17

 . והלכה תורה שיעורי , טיולים , כנסים ,הרצאות

 ומסייעת לאברכים כולל מפעילה היהדות, ערכי הפצת למען עמותה- בשרון מעלות .18

 . לנזקקים

 והמסורת השורשים להעמקת , תורנית תרבות עמותת- להוראה בגוה מדרש בית .

 השרון. רמת לתושבי

 השרון, ברמת וצהרונים ילדים גני , יום מעון המפעילה עמותה- בשרון לישראל טל .20

 במימון עזרה ע"י , אמצעים דלי שהוריהם לילדים גם מקסימלי חינוך לתת במטרה

 והחוגים. הצהרונים והוזלת הלימוד שכר

 תפילות הכולל דת שירותי למתן פועלת- מתקדמת ליהדות קהילה- נועם דרכי.21
 מענה מתן . הרחב לקהל ופתוח השנה ימות כל לאורך היהודי החיים במעגל וטקסים

 , הזמן ברוח היהודית המסורת את לחוות הרוצה ,מסורתית חילונית לאוכלוסייה
 כאשר הרחב לקהל פתוחים תרבות אירועי העמותה מקיימת כן כמו והשוויון. הקדמה

 . בחינם הן וההרצאות הפעילויות רוב

 בתחומי שעוסקים לתלמידים מלגות במתן העוסקת עמותה- רמה'יש שלום דרכי.22

 עזרה ומתן ובגמרא בהלכה שיעורים לנותני מלגות ומתן ההלכה והוראות דיינות

 . לנזקקים

 שתשמש ירוקה לריאה השרון תע"ש מתחם הפיכת שמטרתה עמותה-רוקה י ריאה .23

 . במקום והנוף הטבע ערכי שמירת כולל מטרופולני כפארק

 חסרי וחתולים לכלבים מאמצים בתים למציאת הפועלת-עמותה חיות אס . אס.או.24

 וחינוך קהילתית פעילות , חולים פצועים, חיים לבעלי ושיקומי רפואי בטיפול סיוע , בית

 חיים. לבעלי הוגן יחס למתן הציבור

 , חינוך סיעו,ד , רווחה בתחומי ולסייע להעניק במטרה הפועלת עמותה- רוטרי .25

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

 ונושאים יהודים זהות בנושאי וסדנאות פעילויות מבעירה העמותה- אחד ישראל עם .26

 ונתינה חברתית מעורבות ' אחריות ללקיחת הנוער את מעודדים אנו . ערכיים

 לקהילה

 . בעיר

 החיים איכות את מעלה וכתוצאה התלמידים על השפעה שלנו לתכניות

 והנפשי. הכלכלי בתחום שכולות משפחות וייצוג טיפול , ומורשת הנצחה-לבנים יד .27

.28 

" n,na , r •~~~ ~~ - • , ~ : 

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

 . ועוד לימודים במלגות כלכלית תמיכה ועו,ד נופש , סדנאות , טיולים , רווחה פעילות
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 מנכ"לית לשכת

 2019 לשנת התמיכות ועדת המלצות

 שנה מידי להגיש שנהגו עמותות מטעם בקשות השנה הוגשו לא מהקטגוריות בחלק הערה:

 התקציב היקף הוקטן בכך בהתחשב .) ויצו ית, איש , ניצן רמה"ש, אילן חב",ד בית , מלבת (

 יחסי. באופן הרלוונטית, בקטגוריה לחלוקה

הערות הסכום סכום התמיכה סכום שם  תקציב

בשנת המומלץ התמיכה 2017 בשנת  העמותה

 20182019 בשנת
חסדי  חשיבות לאור m 98,000נ 104,000 105,000 סיוע

העמותה של הפעולות תקווה  משפחות
, רמה"ש יתושב עבור

 במצוקה
 הועדה מחליטה

 נקודות לה להעניק

 , אש"ח 9 בשווי נוספות
 הדעת שיקול במסגרת

 . לה הנתון

 והמשפחות הואיל m 11,000 12,000 8,000נ פעמונים

 באגף גם מטופלות

 חברתיים לשירותים

 מחליטה- בעירייה

 ניקוד להפחית הועדה

 אש"ח, 10 בשווי
 הדעת שיקול במסגרת

 . לה הנתון

 חם בית

 מאורות

 m 105,000 113,000 117,000נ

 m 68,000 60,000 55,000נ

 בות שי חרו לא

 העמותה של הפעולות

 , רמה"ש תושבי עבור
 הועדה מחליטה

 נקודות לה להעניק

 18 בשווי נוספות
 במסגרת , אש"ח

 הנתון הדעת שיקול

 לה.

 השירות יקפי וה הואיל

 דומה העמותה של השרון

 ם יבשנ להיקף
 טהיל מח- הקודמות

 ניקוד להפחית הועדה

 ,ח"אש 10 בשווי
 הדעת שיקול במסגרת

 . לה הנתון
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 הערות הסכום סכום התמיכה סכום שם תקציב

 בשנת המומלץ התמיכה 2017 בשנת העמותה

 20182019 בשנת

 li!J 60,00060,00060,000 ש נו א תשושי

 נפש

 li!J 327,000 327,000327,000 ביתנו שירותים

 לגיל

 li!J 638,000623,000630,000 ה . .ל א השלישי

 ץמל ומ ה הכהתמי בה גו li!J 15,00015,000 12,000 אמדע

 י נ בנתו בשהתחב ו ינ ה

 ותהמהע ת לו עיפ

 ת פל ו הח ה נשב
 דהבוע ה ת יולתכנ

 י פכ , דיתעתיה

 נהלת מ מ ולבשהתק

 .בזהה ל י ג מינהל

 המומלץ כה י מתה ה וב ג 12,000li!J 12,000 ישוג ה לא ות לרא

 י נ ובנת שב התח ב ו נ הי

 ה ותהעמ לות פעי

 ת חולפ ה נה בש

 ה דבועה ת ולתכני

 פיכ ,ת העתידי

 לתממנה בלוקהתש

 הזהב. גיל הלמינ

 li!J 75,000 61,000 65,000 ם י" אק ל ו טיפ

 בבעלי

 li!J 65,00080,000 69,000 ט ו" אל מובגלויות

 12,00012,000li!J 13,000- ן יל א

 יבק פס

 "גר

 li!J 27,00040,000 26,000 בוצתק

 השווים

 li!J 13,00015,000- זי י א בית

 רא שפי

 10,00010,000li!J 5,000 וש פ חינוך

 ותרבות

 li!J 5,0005,000 5,000 רון שב רון
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 מנכ"לית לשכת ,,..". ח0

 הערות הסכום התמיכה סכום התמיכה סכום שם תקציב

 המומלץ 2018 בשנת 2017 בשנת העמותה

 2019 בשנת

 mו00022,00024,000, 21 מוסדות

 משכן דת

 משה

 mו42,00029,33324,000 מעלות

 בשרון

 mו42,00029,33324,000 בית

 מדרש

 גבוה

 mו42,00029,33324,000 טל

 לישראל

 בשרון

 mו25,33324,000- דרכי

- נועם
 הקהילה

 ליהדות

 דמתi7מת

 mו25,33324,000- דרכי

 שלום

 רמת

 השרון

 כיוון ובלתקצ מקום אין--- ריאה טיפול

 ירוקה בנושא•
 מתמודדת שהעירייה

 איכות
 בסוגית עצמה בכוחות

 סביבה
 בתע"ש הבניה תכנית

 חשיבות לאור mו150,000 135,000135,000 אס.או. לקידום

 העמותה של הפעולות חיות אס הטיפול

 , רמה"ש תושבי בעור חיים בבעל•
 הועדה מחליטה

 נקודות לה להעניק

 15 בשווי ת נוספו
 שיקול במסגרת , אש"ח

 לה. הנתון הדעת

 mו40,00040,00040,000 רוטרי קידום

 מיזמים

 קהילתיים
 משרד של מבדיקה- הגישו לא הגישו לא עם

 מול גזית ח " רו ישראל

 אחד
 נמצא- העמותה

- ו 2018 שבשנים
 שירות ניתן לא 2019

 רמה"ש יושבלת
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הערות  הסכום

 המומלץ
 2019 בשנת

 התמ•כה סכום

 2018 בשנת
 כה •התמ סכום

 2017 בשנת
 שם

 העמותה

 תקצ•ב

 למתש בה נהמות *

 ם כימ מס

* li!J 50,000 50,000 50,000  ם ילבנ יד

 ש " רמה

 עמותות

 מאומצות

m 50,000 50,000 50,000נ  רגון א

 למנות א

 י ויתומ

 ל "צה

 השרון רמת עיריית

מנכ"ל•ת לשכת • 

 ת יהעירונ הנוער כזתר של שעבר החודשמ הדיווח י פ על- ומד ל וה העובד הנוער תנועת ב.
 , 2019 יוני בסוף לותה יפע את יימה ס הלומד ו דב ו ע ה הנוער עת ו תנ חסון איימי יהגב
 תיפתח שלא ו החליט הם זה בשלב אך טמברפבס להתחדש היתה אמורה ת ועיל הפ

 .דבבל יוני- ראונ מי עילות פ ומ י י ק הם מור אכ . "פבתש בעיר תנועה ה פעילות

 עד ,תאמוקפ 22.7.19 מיום בפרוטוקול עניינםב התמיכות ועדת המלצת וכ,ך יל א ו ה

 .)הבאה לשנה יתרות עברמ אין כי ובהר (י התנועה פעילות ידוש ח בדבר חדשה להודעה
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 הועדה ו"ר~העיריי לית" מנכ

 ההוועד זתכר דורז- אפרת : רשמה

 03-5483887. פקס 03-5483818:'טל ,47206 השרון רמת ,41 ביאליק שדרות
 +...,I'""ל'"יlב,h,..,anana, r~\"ייh,...,."l•~ וח :; ן


	fill_2: 
	fill_1: 
	fill_2_2: 
	fill_1_2: 
	fill_2_3: 
	fill_1_3: 
	fill_1_4: 
	fill_2_4: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_2_5: 
	fill_17: 
	60000: 
	fill_3: 
	fill_19: 
	327000: 
	fill_4: 
	fill_23: 
	623000: 
	638000: 
	fill_21: 
	15000: 
	fill_12: 
	12000: 
	fill_13: 
	fill_5: 
	65000: 
	fill_6: 
	fill_30: 
	65000_2: 
	69000: 
	fill_29: 
	fill_7: 
	fill_33: 
	12000_2: 
	13000: 
	fill_8: 
	26000: 
	fill_35: 
	fill_9: 
	fill_39: 
	13000_2: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_10: 
	fill_41: 
	10000: 
	5000: 
	fill_44: 
	fill_11: 
	fill_45: 
	5000_2: 
	5000_3: 
	fill_48: 
	undefined: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_1_5: 
	24000 liJ: 
	22000: 
	fill_2_6: 
	24000 liJ_2: 
	29333: 
	42000: 
	fill_19_2: 
	fill_3_2: 
	24000 liJ_3: 
	29333_2: 
	42000_2: 
	fill_4_2: 
	24000 liJ_4: 
	29333_3: 
	42000_3: 
	fill_5_2: 
	24000 liJ_5: 
	25333: 
	fill_28: 
	fill_6_2: 
	24000 liJ_6: 
	fill_30_2: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	150000 liJ: 
	135000: 
	135000_2: 
	fill_36: 
	fill_37_2: 
	fill_7_2: 
	40000 liJ: 
	40000: 
	40000_2: 
	fill_41_2: 
	fill_43: 
	fill_44_2: 
	fill_42: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_6_3: 
	fill_5_3: 
	50000: 
	fill_2_7: 
	50000_2: 
	fill_1_6: 


