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2022אוקטובר,  2

פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות  

29.09.22, 04.09.22הישיבות התקיימו בתאריכים: 

09.2204.מיום  הוועדהפרוטוקול 

 משתתפים:

 יו"ר הוועדה, מיכאל דורון

 נטע זיו 

 צחי שריב 

 רוני בלקין 

 )בזום(  בת שבע אלקובי

 בהעדר: 

 דוברת וייזר  

 קורצקייעקב 

 נוכחים:

 מנכ"ל העירייה, ערן שורץ

 גזבר , רו"ח גידי טביב

   מיכאל בלום, יועמ"ש )בזום(עו"ד 

 עינב בן יעקב, מנהל אגף נכסים

 אפרת דורז, מנהלת לשכה 

 , עוזרת מנכ"ל ניצן פרל

הלוי -רו"ח יואב רוזנברג, משרד מידד

רקע

 הלוי מחליף את רו"ח בועז גזית.  - רו"ח יואב רוזנברג ממשרד מידד .1

המקצועית לתמיכות לבחינת גובה    הוועדהבוצע דיון על בסיס התבחינים והפרוטוקול של   .2

 .  2022לשנת המוצע לאישור מועצת העיר התמיכות בעמותות 

וים המקצועית לתמיכות מהו  הוועדההסכומים המומלצים לתמיכה בהתאם לפרוטוקול   .3

סעיף.    90% בכל  לתמיכה  הניתן  התקציב  בהתאם   10%מסך  לחלוקה  ניתנים  הנותרים 

 לשיקול דעת ועדת המשנה לתמיכות.   

לא התקבלו בקשות לתמיכות בקטגוריות ספורט עממי, מאמצות ובעלי חיים.   .4
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 לפי קטגוריות: הוועדהלהלן החלטות 

 

 תנועות נוער   .1

 תנועות נוער הגישו בקשות לתמיכה.   5

להגדיל  בנוסף מחליטה  והמקצועית    התמיכה של הוועדהמאמצת את המלצות    ועדת המשנה

מגובה    10%-ב  התמיכה בתנועות הנוער של הצופים, שבט מגן ושבט סער, כל אחדשיעור  את  

 הענפה ברמת השרון.   החשובה ו ןפעילות בשל התמיכה שהומלץ עבורו

 הוועדה החלטת 

 יהיו כדלקמן:   2022סכומי התמיכה לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה: 

 ב, רוני בלקין. פה אחד. צחי שרי, נטע זיו , בת שבע אלקובי מיכאל דורון, - בעד

 

    משפחות במצוקה .2

ליווי והעצמת משפחות" הגישה בפעם    –העמותה "הבית  עמותות הגישו בקשות לתמיכות.    5

 הראשונה. 

חברי הוועדה העלו תמיהות לגבי היקף הפעילות של מאורות השרון וגם קיבלו דיווח ממנהל 

אגף הנכסים של העירייה עינב בן יעקב, כי עמותת מאורות השרון מחזיקה בנכס של העירייה  

  העמותה לעירייה.   ללא הקצאה וכי  עד היום לא הוסדרה ההקצאה וגם לא ההתקשרות בין

מאחר   ברמת השרון  פעילותה  על  נוסף  מידע  לקבל  הוועדה  ביקשה  פעמונים  לעמותת  באשר 

מצרכים    ף הרווחה.  בנוגע לעמותת חסדי תקווה המספקת חבילותשהיא אינה ״עוברת״ דרך אג

של  התרומה  חיוניות  את  הרווחה  אגף  מנהלת  מפי  הוועדה  שמעה  שואה  ולשורדי  לנזקקים 

  בפעילותה. ולתמוך להמשיך והצורך העמותה

 ולשוב לוועדה.  יםהמקצועי מול הגורמיםהוחלט לבצע בדיקות נוספות ממושך לאחר דיון 

 

 

 

 בש"ח גובה תמיכה   תנועות נוער 

 15,500 תנועת בתיה

 144,000 כנפיים של קרמבו 

 17,000 בני עקיבא

 149,000 הצופים שבט מגן 

 153,000 הצופים שבט סער

 478,500 סה"כ
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 29.09.22פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 

 

 משתתפים:

 מיכאל דורון, יו"ר הוועדה

 נטע זיו 

 רוני בלקין 

 בהעדר: 

 בת שבע אלקובי

 דוברת וייזר  

 יעקב קורצקי

 צחי שריב 

 נוכחים:

 ערן שורץ, מנכ"ל העירייה

 רו"ח גידי טביב, גזבר 

   , סגנית היועמ"ש עו"ד קרן ג'קמן

 , גזברותטל ליזרוביץ

 ניצן פרל, עוזרת מנכ"ל 

 הלוי -רו"ח יואב רוזנברג, משרד מידד

 

 

 המשך דיון בקטגוריית משפחות במצוקה  

ללא חוזה שכירות וטרם הושלם   משתמשת בנכס עירוניהעמותה    –עמותת מאורות בשרון   .א

כך,   עקב  ההקצאה.  נושא   הוועדהתהליך  שיוסדר  עד  תמיכה  מתן  לאשר  לא  מחליטה 

תהליך   ויושלם  ככל  השרון.  ברמת  העירוני  בנכס  העמותה  של  וההתקשרות  ההקצאה 

ו לדיון  תוחזר  בשרון  מאורות  בעמותת  לתמיכה  הבקשה  זו,  בשנה  החלטת לההקצאה 

 . הוועדה

פעמונים   .ב חברתיים   הוועדה  –עמותת  לשירותים  האגף  מנהלת  של  דיווחה  את  קיבלה 

  פעילות של   בשל חשיבות  משפחות מרמת השרון. 20וקהילתיים על פעילות העמותה בקרב 

רווחה לשירותי  הזדקקותן  טרם  הכלכלית  בהתנהלותן  משפחות  וליווי  לחינוך  ,  העמותה 

 הוועדהאת שיעור התמיכה המומלצת ע"י    25%-בלהגדיל    מצטרפת הוועדה  להצעת היו״ר

 . המקצועית

₪. נחה דעתה של    אלפי  60מחליטה להעניק לעמותה תמיכה בשיעור של    הוועדה  –בית חם   .ג

כי יש צורך בפעילות העמותה לחיזוק פעילות האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים    הוועדה

 בקרב משפחות בקהילה בהתאם להמלצת מנהלת האגף.  

 

 

 



 עיריית רמת השרון  
 

 03-5483887פקס:  03-5483818, טל': 47206, רמת השרון 41שדרות ביאליק 
www.ramat-hasharon.muni.il 

4 

 

גם כאן ₪.     אלפי  45מחליטה להעניק לעמותה תמיכה בשיעור של    הוועדה  -חסדי תקווה   .ד

צורך  כי יש  על המלצתה של מנהלת האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים  הוועדהמסתמכת  

העמותה   פעילות  בהמשך  ממש  שואה  השל  ולשורדי  לנזקקים  מענה  ע"י חלוקת   -  נותנת 

בחגים מזון  המזון      .חבילות  חבילות  ניתוב  כי  הוועדה  לבקשת  הבהירה  האגף  מנהלת 

 ותים חברתיים.  לנזקקים נעשה על פי רשימות והפניות של  האגף לשיר

משפחות    -הבית   .ה והעצמת  שנת    – ליווי  בסוף  שהוקמה  בעמותה  הוועדה    .2021מדובר 

ב    11מתבססת על סעיף   ,  לגוון,  תחרות  לעודד  במטרה״  2021לתבחינים החדשים שקבעה 

  יקבעו   לתמיכה  הקריטריונים  ,השרון  רמת  לתושבי  הניתנים  השירותים  את  ולהרחיב  לשפר

  שלהן   הפעילות  ושהיקף  ,עירונית  תמיכה  קיבלו  שטרם,  חדשות  עמותות  על  שיקל  באופן

מחליטה להעניק לעמותה  ולכן  .בעיר לפעילות להיכנס, קיים לא או קטן עדיין השרון  ברמת

  ₪ בכדי לאפשר את תחילת פעילותה בעיר.   אלפי 10תמיכה בשיעור של 

 הוועדה החלטת 

 יהיו כדלקמן:   2022סכומי התמיכה לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה: 

  פה אחד.  .רוני בלקין ו נטע זיו ,מיכאל דורון - בעד

 

 ספורט  .3

תחרותי.    3התקבלו   ייצוגיות/ספורט  מקבוצות  לתמיכה  מהמרכז  בקשות  לתמיכה  הבקשה 

 לטניס הוגשה באיחור רב.  

נוספים    10%של    להוסיף לעמותות תמיכה בשעורומחליטה    מפעילה את שיקול דעתה  הוועדה

ו המקצועית  הוועדה  המלצות  את  על  שיעור  התמיכות    היקףלהעמיד  שניתנו  על  התמיכות 

התמיכה אלפי ₪,    273.5בסך של    כדורגל גבריםהגדלת התמיכה בקבוצת    : התוצאה:אשתקד

  25בסך של  תגדל כדורסל נשים  קבוצת  התמיכה בו₪  אלפי    24  -תגדל ב כדורגל נשים  קבוצת  ב

 אלפי ₪.  

 

 

   בש"חגובה תמיכה   משפחות במצוקה 

 0 מאורות בשרון

 20,000 פעמונים  

 60,000 בית חם

 45,000 חסדי תקווה 

 10,000 ליווי והעצמת משפחות -הבית

 135,000 סה"כ
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 הוועדה החלטת 

 יהיו כדלקמן:  2022סכומי התמיכה לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה 

  פה אחד.  רוני בלקין.ו נטע זיו ,מיכאל דורון - בעד

 

 

   ותשושי נפש מוגבלויותבעלי  .4

 ה אחת לא השלימה מסמכים מהותיים. עמות מתוכןעמותות הגישו בקשות לתמיכות,  7

   

ספיבק רמת .א ובית איזי שפירא  -עמותות אילן  מחליטה שלא להעניק תמיכה   הוועדה  -גן 

ומחליטה להסיט את    לעמותות אלו מאחר ופעילותן אינה ממוקדת בתושבי רמת השרון

בעלי מוגבלויות   הפועלות למען  הוועדה המקצועית לעמותות  ידי  על  התמיכה המומלצת 

 בעיר.

השווים   .ב וקבוצת  אנוש  אלו"ט,  אקי"ם,  באשר  הוועדה    חברי    –עמותות  דעים  תמימי 

.  בעלי מוגבלויות בעיר    למען  חודיות  ולנחיצות הרבה של פעילות העמותותילי  ,לחשיבות

גם   בעניין  מאמצהוועדה  דעתהת  חוות  חברתיים   את  לשירותים  האגף  מנהלת  של 

את  וקהילתיים  ולהגדיל  דעתה  שיקול  את  להפעיל  הוועדה  מחליטה  לכך  אי  שיעור  . 

   האפשריים בסעיף זה.בשיעורים המרביים התמיכות המומלצות לעמותות האלה 

מפעילה הוסטל לבעלי מוגבלויות בנכס עירוני המוקצה  העמותה  – עמותת אקי"ם באשר ל .ג

העירייה.   ידי  על  לבקשלה  פנאי   התמיכה  ת  בהסבר  בפעילויות  תמיכה   אקים  מבקשת 

סבורה כי ניתן להחריג את העמותה מהוראות נוהל    הוועדהוהעשרה לחוסים בהוסטל .  

התמיכההתמיכות   את  לה  אלא   ולאשר  ההוסטל  ולהפעלת  לתחזוקה  מיועדת  שאינה 

 . הניתנות לחוסים  אנושיות והכרחיותלפעילויות  

 

 

 

 

 

   בש"חגובה תמיכה   ספורט

 1,563,000 כדורגל גברים -הפועל ניר 

 825,000   כדורגל נשים

 1,243,000 כדורסל נשים  –ל.כ.ן 

 3,631,000 סה"כ
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 הוועדה ת והחלט

 יהיו כדלקמן:  2022לשנת סכומי התמיכה  . א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה 

  פה אחד.  רוני בלקין.ו נטע זיו ,מיכאל דורון - בעד

 

את חוות    קיבלה  הוועדה.  שקלים  אלף  44  של  תרה ינותרה    הספורט  לעמותות  התמיכות  בסעיף . ב

 של  זה  לסעיף  הספורט  מסעיף  התמיכה  יתרת  את   להסיט  שניתןשל חברי הדרג המקצועי    םדעת

מחליטה    הוועדה   -   העיר  מועצת  אישורולאישור ועדת הכספים    בכפוףו  ,כך  עקב.  מוגבלויות  בעלי

שיעור התמיכות בעמותות   ולהגדיל את    הספורטקבוצות  בלהסיט את יתרת תקציב התמיכות  

אלף   11אלו"ט  אלפי ₪,    22.5של  תוספת של  אקי"ם,  עמותות    למען בעלי מוגבלויות באופן הזה:

  43.5של לתקציב בקטגוריה זו אלפי ₪, סה"כ תוספת    ₪10, וקבוצת השווים תקבל תוספת של  

 אלפי ₪.  

  בסעיף זה יהיו כדלקמן: 2022כך שסכומי התמיכה לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   בש"חגובה תמיכה   בעלי מוגבלויות ותשושי נפש 

 27,500 אקי"ם 

 76,000 אלו"ט 

 40,000 קבוצת השווים 

 0 אילן ספיבק ר"ג

 0 בית איזי שפירא  

 76,500 אנוש 

 220,000 סה"כ

   בש"חגובה תמיכה   בעלי מוגבלויות ותשושי נפש 

 50,000 אקי"ם 

 87,000 אלו"ט 

 50,000 קבוצת השווים 

 0 אילן ספיבק ר"ג

 0 בית איזי שפירא  

 76,500 אנוש 

 263,500 סה"כ
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 הצבעה 

  פה אחד.  רוני בלקין.ו נטע זיו ,מיכאל דורון - בעד

 

   איכות סביבה .5

עמותת אחל"ה ובתחום העמותות להגנה על הסביבה לא הוגשה בקשה של החברה להגנת הטבע  

ת להעניק תמיכה לעמות  הוועדהחרף זאת, החליטה    יום.    11השלימה את מסמכיה באיחור של  

 אלפי ₪ כגובה התמיכה אשתקד.  10בשיעור של  אחל"ה

  לבקשת התמיכות קוראת לעמותה ולכלל העמותות להגיש את כל המסמכים הנדרשים    הוועדה

 בזמן. 

 הוועדה החלטת 

 יהיו כדלקמן:  2022סכומי התמיכה לשנת 

 

 

 

 

 הצבעה 

  פה אחד.  רוני בלקין.ו נטע זיו ,מיכאל דורון - בעד

 

 שירותים לגיל השלישי  .6

 עמותות הגישו בקשות לתמיכות.   3

מחליטה לקבל בהבנה את    הוועדה  ניכר ואולםעמותת ביתנו הגישה את בקשתה באיחור   .א

נסיבות מיוחדותהאיחור   לידיעתה. בהתחשב  עקב  ביתנו,    שהובאו  בבקשתה של עמותת 

של   מעודכן  של  ובשקלול  הניקוד  ההמקצועית  הוועדהתוצאות  יהיו  בהתאם  ,  תמיכות 

 כדלקמן: מהתקציב( 90%) לתבחינים בקטגוריה זו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפעילה את שיקול דעתה ומחליטה להגדיל את התמיכה בעמותות ביתנו ואלה.   הוועדה .ב

 

 

   בש"חגובה תמיכה   איכות הסביבה 

 10,000 אחל"ה

   בש"חגובה תמיכה   שירותים לגיל השלישי 

 231,000 ביתנו

 366,000 א.ל.ה 

 15,000 עמד"א

 612,000 סה"כ 
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 הוועדה החלטת 

 יהיו כדלקמן:  2022סכומי התמיכה לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה 

  פה אחד.  רוני בלקין.ו נטע זיו ,מיכאל דורון - בעד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   בש"חגובה תמיכה   שירותים לגיל השלישי 

 250,000 ביתנו

 415,000 א.ל.ה 

 15,000 עמד"א

 680,000 סה"כ 



 עיריית רמת השרון  
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 : 2202התמיכות בעמותות לשנת  גובה על  ,בהתאם לעיל ,להלן סיכום החלטות ועדת המשנה 

 

 שם עמותה קטגוריה 
תמיכה בשנת  

2019 

תמיכה בשנת  

2020 

שנת  תמיכה ב 

2021 

החלטות ועדת  

המשנה  

לתמיכות לשנת  

2022 

תנועות  

 נוער 
 

 15,500 20,000 13,000 22,000 תנועת בתיה 

 144,000 114,000 129,000 122,000 כנפיים של קרמבו 

 0 0 0 12,000 הנוער העובד והלומד 

 17,000 18,000 13,000 20,000 בני עקיבא 

 149,000 164,000 183,000 369,000 שבט מגן -הצופים

 153,000 188,000 207,000 0 שבט סער -הצופים

 478,500 504,000 545,000 545,000  סה"כ

משפחות  

 במצוקה 

 0 63,000 71,000 68,000 מאורות בשרון 

 20,000 5,900 11,000 11,000 פעמונים

 60,000 82,000 101,000 105,000 בית חם 

 45,000 81,000 91,000 98,000 חסדי תקווה 

ליווי והעצמת  -הבית

 משפחות 
- - - 

10,000 

 135,000 232,000 274,000 282,000  סה"כ

בעלי  

מוגבלויות  

ותשושי  

 נפש 

 27,500 50,000 75,000 75,000 אקי"ם

 76,000 76,000 76,000 80,000 אלו"ט

 - 12,000 0 0 קבוצת רקפת

 40,000 37,000 38,000 40,000 קבוצת השווים 

 0 6,000 12,000 12,000 אילן ספיבק ר"ג 

 0 4,000 0 15,000 בית איזי שפירא 

 - 0 15,000 0 ניצן 

 - 0 0 0 זה בנפשי 

 76,000 60,000 60,000 אנוש 
76,500 

 220,000 261,000 276,000 282,000  סה"כ

שירותים 

לגיל 

 השלישי 

 263,000 282,000 327,000 ביתנו 
250,000 

 415,000 489,000 545,000 630,000 א.ל.ה

 15,000 15,000 13,000 15,000 עמד"א 

 - 19,000 10,000 12,000 לראות 

 680,000 786,000 850,000 984,000  סה"כ



 עיריית רמת השרון  
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 שם עמותה קטגוריה 
תמיכה בשנת  

2019 

תמיכה בשנת  

2020 

שנת  תמיכה ב 

2021 

החלטות ועדת  

המשנה  

לתמיכות לשנת  

2022 

 ספורט

  

  

  

הפועל ניר כדורגל  

 גברים 
1,765,000 1,510,000 1,563,000 

1,563,000 

 825,000 825,000 817,000 860,000 כדורגל נשים

 1,243,000 1,243,000 1,204,000 1,575,000 כדורסל נשים  ל.כ.ן

 - 60,000 60,000 0 המרכז לטניס 

 3,631,000 3,691,000 3,591,000 4,200,000  סה"כ

ספורט 

 עממי 
    

- 

 קטגוריה חדשה      

 מאמצות 

  

ארגון אלמנות ויתומי  

 צה"ל
50,000 40,000 50,000 

- 

 - 0 40,000 50,000 יד לבנים 

 - 50,000 80,000 100,000  סה"כ

 - 148,000 160,000 150,000 אס.או אס חיות  בעלי חיים 

  148,000 160,000 150,000  סה"כ

איכות  

 הסביבה 

  

 10,000 0 0 אחל"ה 
10,000 

 - 42,000 0 0 החברה להגנת הטבע 

 10,000 52,000 - -  סה"כ

 

 

 

 

 _____________________ 

 מיכאל דורון 

 יו"ר וועדת משנה לתמיכות 

 




