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 השרון רמת עיריית

המנכ"ל לשכת * 
 פרוטוקול

 30.7.2020 מיום תמיכות ועדת

 יועמ"ש,- בלום מיכה עו"ד , טביב-גזבר גידי רו"ח , הועדה יו"ר מ"מ נבון- רמי משתתפים:

 הועדה. מרכזת דורז- אפרת

 היום: סדר על

 : הבאות העמותות של ,2020 לשנת לתמיכה בבקשות דיון
 מוגבלויות. בבעלי טיפול ועמותות י השליש לגיל שירותים במצוקה, למשפחות סיוע עמותות .1

 והתרבות. החינוך בתחום עמותות .2

 הדת. בתחום עמותות .3

 כללי:

 והכל דעת קול י ש הפעלת תוך 2020 לשנת בתבחינים שנקבעו והמשקלות התנאים בסיס על ניתנת התמיכה

 . בתבחינים כאמור

 בדיקת תוך גזית בועז רו"ח משרד של יסודית בדיקה לאחר ניתנו , המליאה לאישור הועדה המלצות כל

 האגפים ממנהלי וההמלצות הממצאים קבלת ולאחר בפרט השרון וברמת בכלל פעילותם על המסמכים

 הרלוונטיים. ת ו והמחלק

 התמיכה: מבקשות העמותות על רקע

 צמוד פרטני ליווי הכולל כלכלי שיקום בהליך הנמצאות משפחות בליווי ת ק העוס עמותה- פעמונים .1

 . זמן לאורך

 בגדים, , אבלים סוכות חשמל, י ר מכשי , תרופות , במזון רמה"ש נזקקי לעזרת עמותה- תקוה חסדי .2

 ועוד. חיתולים , הוט י ר

 ילדים משתפת , נזקקות למשפחות מזון ומוצרי מזון תלושי מספקת העמותה- במושבה חם בית .3

 . ועוד הוריות חד למשפחות מסייעת , ם יי מקצוע בחוגים

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

 . חולים בבית שלא בנפטרים בטיפול זק"א עם ובשיתוף מד"א עם בשיתוף חיים



 מכללה , א"י מכללת לגמלאים: מכללות 3 בניהול העמותה של הפעולות עיקר- מליבוב) (בית ביתנו .5
 וסיורים הסעות כולל הצגות טיולים, ארגון רבים, בתחומים חוגים ניהול ביתנו. ומכללת ליהדות

 הפנאי ותרבות השרון ברמת הגמלאים של חייהם איכות לשיפור מיועדות הפעילויות כל במוזיאונים.

 שלהם.

 גיל בבית המתרכז החברתי המערך העיר: תושבי לקשישים מערכים 2 מתפעלת העמותה- אל"ה .6
 קוק הרב ברחוב לקשיש היום מרכז את הכולל וטיפול תמיכה ומערך הנביאה דבורה ברחוב הזהב

 סיעודיים. 130 הכוללים הדסים ברחוב הנפש לתשושי המרכז ואת

 ברחבי תמיכה קבוצות מפעילה דומות, ומחלות אלצהיימר חולי למען הפועלת עמותה- עמד"א .7

 חמה פינה להעניק היא הללו הקבוצות מטרת החולים. של משפחותיהם לבני , וברמה"ש הארץ

 ולזכות עצות לשמוע דומה, מציאות שחווים אנשים עם מצוקתם את לחלוק יכולים הם בה , למטפלים

 בתמיכה.

 ברמת היום במרכז שואה ניצולי כולל לקשישים עיניים בדיקות בתחום מסייעת העמותה- לראות .8

 ואופטומטריסט. רופא באמצעות , השרון

 והוסטל חברתי מועדון מפעילה ברמה"ש העמותה שכלי. פיגור עם אנשים לשיקום עמותה- אקי"ם .9

 השרון. ברמת גדול שירותים היקף לעמותה . וכיו"ב אירועים , הסעות מוגן, דיור

 משפחותיהם. ובני אוטיזם עם והבוגרים הילדים זכויות למען הפועלת ארצית, הורים עמותת- "טואל.10

 העשרה פעילות לרבות שיקומית טיפולית בגישה הפועלים תעסוקה מרכזי ומפעילה מקימה העמותה

 אישיות. ותוכניות

 בפעולות חלק הנוטלים , נוספות ופגיעות ין מוח שיתוק נפגעי ספורטאים- גן רמת ספיבק אילן.11

 ארצית עמותה זוהי גן. ברמת לנכים הספורט במרכז המתקיימות , והישגיות שיקומיות ספורטיביות

 קום. י בש השתתפות רמה"ש לנפגעי המאפשרת

 האגף עם בתיאום ברמה"ש, סטים י האוט לילדים המועדונית את מפעילה העמותה- השווים קבוצת.12

 אומנויות באמצעות ותעסוקתי חברתי רגשי מענה המספקת העמותה בעירייה. חברתיים לשירותים

 האוטיסטי. הספקטרום על ובוגרים למתבגרים

 כל ולאורך האבחון מיום משפחותיהם ובני חולים ומלווה תומכת העמותה- נעורים לסוכרת האגודה .13

 ייחודיות פעילויות מקיימת . הגילים בכל במחלה מיטבי לטיפול חינוך בפעילויות ועוסקת החיים מעגל

 הנוער. מועצת בשיתוף

 הולמת תעסוקה איתור השכלה בהשלמת המסייע , סבא בכפר אונים ניצן מכון את מפעילה- ניצן .14

 . יום ביום עצמאיים חיים וקיום בחברה התפקוד לשיפור מיומנויות והקניית לבוגרים

 . לנזקקים ומסייעת לאברכים כולל מפעילה , היהדות ערכי הפצת למען עמותה- בשרון מעלות .15
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 רמת לתושבי והמסורת השורשים להעמקת תורנית, תרבות עמותת- להוראה גבוה מדרש בית .16

 . השרון

 לתת במטרה , השרון ברמת וצהרונים ילדים גני , יום מעון המפעילה עמותה- בשרון לישראל טל .17

 הצהרונים והוזלת הלימוד שכר במימון עזרה ע"י אמצעים, דלי שהוריהם לילדים גם מקסימלי חינוך

 והחוגים.

 במעגל וטקסים תפילות הכולל דת שירותי למתן פועלת- מתקדמת ליהדות קהילה- נועם דרכי .18

 , מסורתית חילונית לאוכלוסייה מענה מתן . הרחב לקהל ופתוח השנה ימות כל לאורך היהודי החיים

 אירועי העמותה מקיימת כן כמו והשוויון. הקדמה , הזמן ברוח היהודית המסורת את לחוות הרוצה

 . בחינם הן וההרצאות הפעילויות רוב כאשר הרחב לקהל פתוחים תרבות

 פעילויות , תורה שיעורי , יהדות אירועי , מצווה בר מכון , ולמבוגרים לנוער מדרשיה- חב"ד בית .19

 . ספר בבתי לחוגים

 והוראות דיינות בתחומי שעוסקים לאברכים מלגות במתן העוסקת עמותה- רמה"ש שלום דרכי .20

 . לנזקקים עזרה ומתן ובגמרא בהלכה שיעורים לנותני מלגות ומתן ההלכה

 . רמה"ש מתושבי המורכבת מקהלה ובעיקר תרבותית פעילות-בשרון רון .21

 . השרון ברמת למוסיקה ספר בית- רימון ספר בית .22

 המונטיסורית. החינוך בשיטת ספר בית- לחלום מקום .23
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 2020 לשנת התמיכות ועדת המלצות

 אילן מלבת, (כמו שנה י מיד להגיש שנהגו עמותות מטעם בקשות השנה הוגשו לא מהקטגוריות בחלק הערה:
 הרלוונטית, בקטגוריה לחלוקה התקציב היקף הוקטן בכך בהתחשב ויצו). , שפירא איזי בית , אישית רמה"ש,

 יחסי. באופן

 הערות

 העמותה של השירות והיקף הואיל

- הקודמות בשנים להיקף מה וד
 ניקוד יף ס להו הועדה החליטה

 שיקול במסגרת אש"ח, 8 בשווי

 לה. הנתוו הדעת

 מסמכים בהשלמת מותנה •

 וסכום

 המומלץ

 2020 בשנת

11,000 

*91,000 

 סכום

 התמיכה

 בשנת

2019 
11,000 

98,000 

 סכום

 התמיכה

 בשנת

2018 
12,000 

105,000 

 שם

 העמותה

 פעמונים

 תקוה חסדי

 תקציב

 סיוע

 למשפחות

 במצוקה

 של הפעולות ת ו יב חש לאור

 י רמה"ש שבי ות עבור העמותה
 לה להעניק הועדה החליטה

 אש"ח, 32 בשווי נוספות נקודות

 לה. הנתוו הדעת שי;ךול במסגרת

 של השירות והיקפי הואיל

 בשנים להיקף דומה העמותה

 הועדה החליטה- הקודמות

 , אש"ח 19 בשווי ניקוד להפחית
 לה. ן הנתו הדעת ;ךול יש במסגרת

 לחלוקה התקציב והיקף יל הוא

 15%ב השנה צומצם זו ה יבקטגור
 היקפי אן- אש"ח 850 לכדי

 דומים תרו ו נ ותהעמות של השירות

 החליטה- הקודמות בשנים להיקף

 הדעת שיקול במסגרת עדה הו

 היתרה את לחלק לה, הנתון

 עמדא עמותות תקצוב (שלאחר

 ביתנו העמותות שתי ן בי ולראות)

 בשנה התמיכה יחס פי על ל,ה, . וא

 66% ביתנו 34%( הקודמת
 . ה) . א.ל

 לעיל. ראה

101,000 

71,000 

282,000 

545,000 

105,000 

68,000 

327,000 

630,000 

113,000 

60,000 

327,000 

623,000 

 חם בית

 מאורות

 השרון

 ו ביתנ

 א.ל.ה

 שירותים

 לגיל

 השלישי

 ו נ י ה המומלץ כה י התמ גובה

 העמותה פעילות בנתוני בהתחשב

 ודה בהע תכנית ול החולפת בשנה

 ממנהלת שהתקבלו כפי העתידית,

 הזהב. גיל מינהל

 ו הינ המומלץ התמיכה גובה

 העמותה פעילות בנתוני התחשב ב

 ודההעב יתולתכנ החולפת בשנה

 ממנהלת שהתקבלו כפי ,יתהעתיד

 . הזהב גיל נהל י מ

13,000 

10,000 

15,000 

12,000 

15,000 

12,000 

 עמדא

 לראות
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הערות הסכום סכום סכום שם  תקציב

המומלץ התמיכה התמיכה  העמותה

2020 לשנת בשנת  בשנת

2019 2018 
אקי"ם 000, 61 75,000 75,000  טיפול

 בבעלי

 מוגבלויות

 של הפעולות חשיבות לאור 65,00080,00076,000 אלו"ט

 י רמה"ש יתושב עבור העמותה
 לה להעניק הועדה החליטה

 , אש"ח 16 וי ו בש ת ו ספ ו נ נקודות

 . לה הנתון הדעת שי;ךול במסגרת

 של השירות י והיקפ הואיל 12,00012,00012,000- אילן

 בשנים להיקף מה וד העמותה

הועדה החליטה- ת ו הקודמ  ספיבק

, אש"ח 12 בשווי ניקוד להפחית  ר"ג
 . לה הנתון הדעת שיiוול במסגרת

 של הפעולות ת ו חשיב לאור 38,000 27,00040,000 קבוצת

 , ש " רמה תושבי עבור תה ו העמ
לה להעניק עדה ו ה החליטה  השווים

 , אש"ח 23 בשווי נוספות נקודות
 לה. ן ו הנת הדעת שיiוול במסגרת

 של השירות להיקפי בהתייחס 6,000-- האגודה

 לסוכרת
 הועדה החליטה- העמותה

 , אש"ח 4 בשווי ניקוד להפחית

. לה הנתון הדעת שיקול במסגרת  נעורים

כה ילתמ בקשה הגישו לא 2019ב 15,000 - 11,000  ניצן

24,000 24,000 29,333 מעלות  דת

 בשרון

24,000 24,000 29,333  בית

 מדרש

 גבוה

 וון כי , בפועל ניתנה לא *התמיכה 24,000*29,33324,000 טל

 לישראל
 בהקצאה נכס בלה קי שהעמותה

 גב"• הפעלת לצורך תמורה ללא

. שכ"ד חוזה במiוומו הוסדר וטרם  בשרון

24,000 24,000 25,333  נועם דרכי

 לה י-הקה

 הודת י ל

 דמתi7מת

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

24,000 24,000 25,333  דרכי

 שלום

 רמת

 השרון
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הערות  הסכום

 המומלץ

 2020 לשנת

 סכום

 התמיכה

 בשנת

2019 

 סכום

 התמיכה

 בשנת

2018 

 שם

 העמותה

 תקציב

5,000 5,000 5,000 בשרון רון  חינוך

 ותרבות

 שקיבל ספר בית ה•נה ותהעמ ה

 ולכן תמורה ללא בהקצאה קרקע

 תמיכה למתו אפשרות ן י א

-- - -  ספר בית

 רימון

 , פרט• ספר בית ה•נה עמותה ה

 לתמיכה בתבחינים ת ומדע אינה
--  מקום

 לחלום

 טביב גידי רשם:
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