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 יו"ר הוועדה  -מר אסף אדרי סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש  :חברי הועדה

 היועמ"ש נציגת –  שרונה לוי עו"ד 

 נציג הגזבר – חיים רוזנבאום רו"ח

 יועצת לוועדה  -רו"ח טל וינטר מוזמנים נוספים:

  מנהלת אגף הרווחה  -גב' מירי פרחי                                          

 מנהל מח' נוער וצעירים –מר טל גזית    

 מנהל מדור מורשת ישראל –מר אביחי ירום    

 כללי .1
 

  עמותות ובחלוקת התמיכות שהוגשו ע"י  2020הועדה דנה בתבחינים לשנת

  , הנוער והדת.הרווחה

 ריה כפופות לאפשרויות החוקיות, כל זכויות השימוש ובקשות למבני העי

 ולמגבלות התפוסה עקב נגיף הקורונה. להנחיות משרד הבריאות

 רצ"ב תבחינים 

 (.₪ 915,000תקציב של )תחום רווחה  .2
 

שלומי שפירא,  מר הנתונים נמסרו ע"י הגב' מירי פרחי מנהלת אגף רווחה ואושרו על ידי  .2.2

 גזבר העירייה.

 המלצת מנהל תחום ת שימושזכו תמיכה מבוקשת מ.ע שם העמותה

 60,000 לא הוגשה בקשה 120,000 580394245 בית קובי

סיוע משפטי  -יד ריבה 

 לקשיש

הוגשה בקשה  580076438
לארכה.              

לא הוגשה בקשה 
 מסודרת לתמיכה

 אין המלצה לא הוגשה בקשה

העמותה למען  -להב 

 הקשיש בגבעתיים

 600,000 קשהלא הוגשה ב 600,000 580061372

+שימוש 10,000 + 20,000 580373306 ליונס גבעתיים )גור אריה(

 במבנה

+שימוש 10,000 + 30,000 580373306 ליונס ישראל ע"ר )האב(

 במבנה

מרכז יום לקשיש באזור 

 המרכז

 20,000 לא הוגשה בקשה 20,000 580372456

 15,000 לא הוגשה בקשה 25,000 580295798 רגע של חסד זק"א

רק שימוש במבנה   580019800 אנוש
 ללא תמיכה כספית

 



 

 הועדה מאשרת את המלצת מנהלת התחוםהחלטת הועדה:  
 

 

 ₪(. 568,000)תקציב של  קהילהתחום נוער ו .3
 

תמיכה  מ.ע שם העמותה
 מבוקשת

 המלצת מנהל התחום זכות שימוש

 בני עקיבא
580040343 

200,000 
לא הוגשה 

 בקשה

70,273 

הסתדרות הנוער העובד 
 200,000 580297075 והלומד

לא הוגשה 

 בקשה

277,203 

 ה +שימוש במבנ 66,564 + 200,000 580455682 כנפים של קרמבו

 +שימוש במבנה22,587 + 40,000 580455682 עמותת איגי

תנועת הצופים העבריים 
 300,000 580028454 בישראל

לא הוגשה 

  בקשה

232,573 

 

 

 םהועדה מאשרת את המלצת מנהל התחוהחלטת הועדה:  
 

 

אגודה לילדים  -אילן 
נפגעים, מרכז הספורט 

 לנכים

580036242 

 
+ 

רק סיוע בשווה כסף: 
משרד, טלפון, אינטרנט, 

 פרסום

אקים אגודה לאומית 
לקימום אנשים עם פיגור 

 שכלי בישראל

580034924 

30,000 +  

20,000+ 

 בתיאטרון )שימוש
 התרמה( לערב גבעתיים

 +שימוש במבנה20,000 + 35,000 580030204 יד שרה

 +שימוש במבנה20,000 + 50,000 580007235 צוות

 +שימוש במבנה2,500 + 2,500 580226802 שורשי תימן

 25,000  50,000 580465979 איחוד הצלה

 +שימוש במבנה20,000 + 40,000 580426360 איג"י

 580243822 ניצ"ן
50,000 

לא הוגשה 

 בקשה

25,000 

 580458305 איש לרעהו עולם חסד יבנה
לא הוגשה  30,000

 בקשה

 אין המלצה

 580084978 גבורת מרדכי
220,000 

לא הוגשה 

 בקשה

20,000 

 580392702 פעמונים
25,000 

לא הוגשה 

 בקשה

20,000 



 .₪ ( 250,000תחום דת )תקציב  .4
 

תמיכה  מ.ע שם העמותה
 מבוקשת

המלצת מנהל 
 התחום

 בית חב"ד      
580224237 

200,000 65,495 

אל  –אל עמי 
 עצמי

580260430 60,000 26,684 

 75,255 220,000 580084978 גבורת מרדכי

 20,772 226,000 580032202 נתיבות עולם

 58,852 65,000 580034965 שבטי ישראל

 24,042 80,000 580442846 גבעת השלום

 אין המלצה 220,000 580324277 מוסדות שטפנשט

 קצות החושן
58039625 25,000 

 -אין המלצה
לא הושלמו 
מסמכים עד 

 המועד האחרון
 

 

 הועדה מאשרת את המלצת מנהל התחוםהחלטת הועדה:  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

....................................... ..................................  ......................................... 
 שרונה לויעו"ד                      חיים רוזנבאוםרו"ח                מר אסף אדרי

 נציגת היועצת המשפטית                נציג גזבר העירייה  סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש




