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 גזברותאגף 
תשע"ח סיון ז'
21 2018מאי

195357סימוכין: 
 

 17.5.18פרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מיום 


נוכחים
ראשהמועצה-מרגילליבנה
יו"רועדתתמיכות-מראלייפרח

חברועדתתמיכות-מרערןאלראי
חברועדתתמיכות-מראביאלטלף

גזברהמועצה-מרישראלשטרסברג
בועדה.החליףאתגבריאלבןסמיאן–מראמירבןעזר


:התנצלו

חברועדתתמיכות.–מריוסילוי
חברועדתתמיכות.–מראשרפאהן
חברתועדתתמיכות.–גב'חניקרס

.מנהלתתחוםהנוער-גב'מאיהביבלה
מנהלתחוםהספורט.–מרגבריאלבןסמיאן


רשמה:גאולהבוקובזה.


החלטות שהתקבלו :


₪.1,500,000:2018הרגילבשנתסכוםכוללשלהתמיכותבתקציב .א

להלןהפירוט:


 סה"כ התקציב  

 )כוללעוז(500,000 תנועותנוער
 625,000 עמותותספורט

חינוך מוסדות
 ורווחה

76,000 

 170,000 בתיכנסת
 120,000 אחרים

 9,000 לא הוקצה
 1,500,000 סה"כ:


 .2018התמיכותניתנועלבסיסהתבחיניםלשנת .ב


הנדרשים .ג המסמכים כל להשלמת בתנאי יהיו לעמותות הסכומים הקצאת

 החסרים.


כלהדוחותהמקצועייםנבדקוע"ימנהליהיחידותהמקצועיותהרלוונטיים.ככלל .ד
להלן ירשמו והערות חוסרים כספיים. ודוחות בקשות הגישו העמותות כל

 בפרוטוקוללכלעמותהבנפרד.
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כן,העברתהתמיכותלתנועותהנו .ה כמו ערמותנתבהצגתאישורממונהבטיחות.

 לעצמה שומרת דחופים.25%המועצה שיפוצים ביצוע לצורך התמיכה מסכום
 בסוףשנתהתמיכהתעבירהמועצהאתיתרתהתמיכהבקיזוזסכוםהשיפוצים.


625,000הקצאתהתמיכההכלליתלעמותותהספורטתעמודע"סשל .ו העברת₪.

הס לעמותות התמיכה מותנת המועצהפורט כן, כמו בטיחות. ממונה אישור
 לעצמה במידה25%שומרת דחופים שיפוצים ביצוע לצורך התמיכה מסכום

 וידרשו.בסוףשנתהתמיכהתעבירהמועצהאתיתרתהתמיכהבקיזוז
הפעילות תוכנית את להשלים הספורט רכז נדרש כן כמו השיפוצים. סכום

עפ"יתוכניתהעבודההשנתיתולאשרה.הקהילתיתשלאגודותהספורט


הועדההמקצועיתדנהבבקשותשהוגשובמועדוכןהחליטהלדוןבבקשותשהוגשו .ז
שלאבמועדשנקבעבפרסוםוזאתמהנימוקיםהבאים:

 
.מנהליהעמותותלאהשלימואתהמסמכיםהדרושים)באופןחלקי(וזאת1
מסיבותאישיותואילוצים.
 
ופעילותםחשוביםלמועצהוללאמתןהתמיכהפעילותםהתקינה.הגופיםהנ"ל2
לאתתאפשר.
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:תנועות נוער


₪.500,000יעמודע"ס2018תקציבתמיכותלתנועותהנוערלשנת


המבנה גודל החניכים, למספר בהתאם נעשה הנוער, לתנועות התמיכות חישוב
ע"י שנערכה שבטבלה הנתונים פי ועל לתבחינים בהתאם לקהילה, והתרומה

מנהלתיחידתהנוערוהצעיריםשלשוהםהגב'מאיהביבלהגל.
ביחס מאושר כספי דוח הגישו לא הנוער תנועות של העמותות כל כי יצוין

תןבשוהם.לפעילו
 ונדרשהעמותותלפיכך, דוח להמציא הןת כי להראות מנת על כאמור, כספי

תבתנאיהתבחיניםהמחייביםשהתמיכהתושקעבפעילותבשוהם.ועומד
החסר להקצאתהתמיכהמותנתבהשלמתהדוחהכספי ההחלטהשלהלן לפיכך,

העברתהתמיכותלתנועותהנוערמותנתבהצגתאישורובכפוףלעמידהבתבחינים.
ממונהבטיחות.



:ארגון נוער מד"א

 בשנת שניתנה התמיכה לאישור מתן2017בהמשך מאשרים זו נוער לתנועת
תמיכהבאותןתנאיםומאותםנימוקים.

בשוהםבשנת  והיאמוכרתע"י2017מדוברבתנועתנוערחדשהשהחלהלפעול
חינוךכארגוןנוער.משרדה

.מ.א.חבלמודיעין-המבנהשלהתנועהמצויבמובלעתה
בעיוןבנוהלהתמיכותמגלהכיניתןלתתתמיכהלעמותהוזאתאףאם
מענההרשוםאינובתחוםהרשות,אךהיאמשרתתאתהמועצהבלבד.

ם"הפעילותמתקיימתבתחו–4/2006נוהלתמיכותחוזרמנכ"ל5.2)סעיף
רשותמקומיתרשאיתלתתתמיכהרקלמוסדציבורהקייםופועל–הרשות

בתחומה)אףאםכתובתוהרשומהאינהבתחוםהרשות(,ובתנאישתינתן
תמיכהרקעבורפעילותהמתקיימתבתחומה"(.

בתחילהסברנוכינדרשלקבלנתוניםעלגודלהמבנהשלמד"אעלמנתשייעשה
ללהמבנה.לאחרשהתבררשהמבנהבאחזקתחבלמודיעיןחישובמחדשכו

הוחלטשלאתינתןתמיכהבגיןאחזקתהמבנה.
.2017-ו2016לאהוגשע"יהארגוןדוחביצועכספילסניףשוהםלשנים


:החלטה

תקציב ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשר
 של מד"אבסך נוער להשלמתדוח2018לשנת₪27,367תמיכהלארגון בכפוף ,

 לשנים שהם לסניף כספי 2016ביצוע הנוער2017–ו תנועת לעמידת ובכפוף
בתבחינים.
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:תנועת הצופים שבט עמית

 מונה עמית 614שבט ו  י"ב עד ד' מכיתות מתוך155–חניכים תפקיד בעלי
הרשומים.עלפיהנתוניםשהוצגובפניהועדה,ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרת

₪.142,316אתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתקציבתמיכהבסך
:החלטה

תמיכהועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועית לאשר
  של סך עמית בשבט הצופים 142,316לתנועת פירוט₪. דוח להשלמת בכפוף

.2017–ו2016ההכנסותלשנתהכספים


:תנועת הצופים שבט ראם
₪.134,236ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתקציבתמיכהבסך

יםבסךכוללדרוגהמבניםלשניהשבטהושכמוכןביקשההעמותהסיועבהרחב
מומלץלאשרמתב"רמבניציבור.₪,200,000של


:החלטה

תקציב ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשר
לתנועתהצופיםשבטראםוכמוכןמאשרתתקציבפיתוח₪134,236תמיכהבסך

 200בסךשל ₪אלפי ציבור. טההכנסותדוחפירוהשלמתבכפוףלמתב"רמבני
.2017–ו2016לשנתהכספים


:הנוער העובד והלומד

 מונה והלומד העובד הנוער הנוער77תנועת תנועת מבנה שטח נתוני חניכים.
לתנועה. המועצה בין שנחתם ההסכםהאחרון עפ"י יהיה בבי"סשלהבת הפועל

₪.38,516ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתקציבתמיכהבסך


:החלטה
תקציב ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשר

וזאתבכפוףלהשלמתדוחביצוע₪38,516תמיכהלנוערהעובדוהלומדבסךשל
.2017–ו2016שלהקןבשהםלשנים


:בני עקיבא 

תקציבועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשר
מ"ר,538(,גודלהמבנה)75%חניכים)617החישובלפי₪.131,050תמיכהבסך

נקודות(.15,15%(,תרומהלקהילה)10%


:תנועת ידידי עוז 

ועדתהתמיכותמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשרתקציבתמיכהבסך
₪20,000ליצהלאשרחניכים.כמוכן,הועדהממ107החישובלפי₪.21,657

נוספיםעבורהוצאותאירוחפעילותהתנועהבמתחםבניעקיבאשתשולםלסניף.
בכפוףלהשלמתדוחפירוט₪41,657סה"כהתמיכהבידידיעוזתעמודע"ס

.2017הכנסותלשנת
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 תנועת איגי :
ומ שוהם בתחומי פועלת אשר איגי הנוער תנועת לראשונה נוספה השנה 17ונה

ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתלאשר חניכים.
מראלייפרחמתנגדלאשרהתמיכהבתנועתהנוער₪.4,857תקציבתמיכהבסך

איגי.
 


:מוסדות חינוך ורווחה.2
 

גן אחר .א התמיכות וועדת הועדה: המלצת את מאשרת הציבורית
 המקצועית לגן לאשר בסך תמיכה 12,000איצטרובל כי.₪ יצוין

העמותהלאהגישהדוחכספימאושרביחסלכללפעילותהובפרטלא
נדרשת העמותה לפיכך, בשוהם. לפעילותה ביחס כספי דוח הגישה
היא כי להראות מנת על כאמור, הכספיים הדוחות  את להמציא

 שהתמיכה החובה לעניין לרבות התבחינים, בתנאי תושקעעומדת
בפעילותבשוהם.

לפיכך,ההחלטהשלהלןלהקצאתהתמיכהמותניתבהשלמתהדוחות
הכספייםהחסריםובכפוףלעמידהבתבחינים.




:ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתעמותת שחף בי"ס דמוקרטי .ב
בסך תמיכה הדמוקרטי לביה"ס לאשר המקצועית הועדה המלצת

הכספייםע"ירו"חשלהמועצה.ובכפוףלאישורהדוחות₪20,000
 

 עמותת קשת שוהם .ג
המקצועית הועדה המלצת את מאשרת הציבורית התמיכות ועדת

סכוםזה₪.20,000לאשרלעמותתקשתשהםתמיכהישירהבסךשל
כוללגםאתהשתתפותהמועצהבעלותשכירתאולםלשלושהאירועים

במהלךהשנה.


ועדתהתמיכותידיד לחינוך .ד הציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדה:
סכוםזה.₪6,000המקצועיתלאשרלעמותתידידלחינוךתמיכהבסך

ידיד של שנה סיום אירוע בעלות המועצה השתתפות את גם כולל
 לחינוך.


אתרשת גנ"י חב"ד בארה"ק .ה מאשרת הציבורית התמיכות ועדת :

 ₪.12,000המלצתהועדההמקצועיתלאשרלגןאחדתמיכהבסך
גני שאר כמו שוטף תקציב ומקבל שכירות משלם אינו השני הגן

הילדים.

קרן רון .ו

ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתעל
₪.130,000מתןתמיכהלקרןרוןבסך
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:חב"ד-קרן לנזקקים .ז

 הועדה המלצת את מאשרת הציבורית התמיכות המקצועיתועדת
 של בסך חב"ד נזקקים לקרן תמיכה 24,000להקצות . העמותה₪

עומדת היא כי להראות מנת על מאושר, כספי דוח להמציא נדרשת
בתנאיהתבחיניםהמחייביםשהתמיכהתושקעבפעילותבשוהם.

הדוח בהשלמת מותנת התמיכה להקצאת שלהלן ההחלטה לפיכך,
ובכפוףלעמידהבתבחינים.הכספיוהשלמתכלהמסמכיםהחסרים


:יד משהם .ח

ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועית
ובכפוףלאישורהדוחות₪24,000לאשרלידמשהםתמיכהבסךשל

הכספייםע"ירו"חשלהמועצה.

:יד שרה .ט

המקצועית הועדה המלצת את מאשרת הציבורית התמיכות ועדת
 בסך שרה יד לעמותת תמיכה 20,000לאשר . נובעת₪ התוספת

ביקשה כן כמו החדש. לסניף מהמעבר כתוצאה הפעילות מהגדלת
 בסך מחסן בבניית סיוע 50,000העמותה , מתב"ר₪ לאשר מומלץ

 סך על יעמוד ההשתתפות סך , ציבור 17,500מבני ) 35%ש"ח
מהסכום(בהתאםלתבחיניםויושקעבסניףשהם.


:איחוד והצלה .י

המקצועית הועדה המלצת את מאשרת הציבורית התמיכות ועדת
בכפוףלבדיקת₪6,000לאשרתמיכהלעמותתאיחודוהצלהבסךשל

ע"ירו"חשלהמועצה.2016-2017הדוחהכספישלהעמותהלשנים


:ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהמלצתהועדהיחי עם ישראל .יא
שהעמותהתציגאתבכפוףלכך₪5,000המקצועיתלאשרתמיכהבסך

הקהילהבשוהם שלפעולותיהלמען בכפוףלבדיקתהדוחהכספי וכן
.2016העמותהלשנת
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 עמותות ספורט .3
₪.625,000יעמודע"סשל2018תקציבעמותותהספורטבשנת

ועדתהתמיכותהציבוריתמנחהאתהגורםהמקצועיבמועצהשבהכנת
–התבחיניםבשנההבאהיוכרעליהוהשתתפותבליגההבכירהשלאותוענף

מענקמיוחד.


התבחיניםלכלמנהליח'הספורטהכיןאתהטבלהעםשקלולהניקודעלפי
עמותהועמותהכמפורטלהלן:

 

:מכבי שהם כדורסל .א
הועדההמקצועיתלאשר הציבוריתמאשרתאתהמלצת ועדתהתמיכות

 של בסך כדורסל שהם למכבי 178,347תמיכה להשלמת₪ בכפוף
המסמכיםהחסרים.

 

:מכבי שהם זה בטבע שלי .ב
שהםזהבטבעועדתהתמיכותהמקצועיתממליצה לאשרתמיכהלמכבי

עפ"יהפירוטשלהלן:₪152,833שליבסך
₪.37,237התעמלותאומנותית:

 ₪.55,713טניסשולחן:
₪.35,289טניסשדה:
₪.1,813אופניים:

₪.1,632ריצה:
₪.21,149טקוונדו:


בתבחיניםבשנההבאהנושאהספורטהיחידנייהיהפרמטר:ההשתתפות*
האישית.


:אליצור כדורסל .ג
הועדההמקצועיתלאשר הציבוריתמאשרתאתהמלצת ועדתהתמיכות

.31.12.17בכפוףלהשלמתמאזןבוחןליום₪17,644תמיכהבסך


 מכבי ספורטילנד שהם .ד
מקצועיתממליצהלאשרתמיכהועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתה

עפ"יהפירוטשלהלן.₪63,960בסך
₪.27,221סךשלג'ודו:

₪.36,739סךשלאקרובטיקה:
 

 :מועדון הכדורגל מכבי שהם .ה
ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר

2016-2017בכפוףלקבלתפירוטההכנסותלשנים₪123,767תמיכהבסך
ואישוררו"חשלהמועצה.


מועדון השחמט שהם .ו נתוני: עפ"י ועדתהתמיכותהציבוריתהחליטה:

המהווה₪10,000הדוחותהכספייםשהתקבלו,התמיכהתעמודע"סשל
הדוחות50% בדיקת לאחר יקבע המדויק הסכום התקציב. מהיקף

המסמכיםהחסרים.הכספייםהמאושרים.בכפוףלהשלמת
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עמותת השחייה שהם  .ז ועדתהתמיכות הציבוריתמאשרתאתהחלטת:
בכפוףלהשלמת₪70,623המקצועיתלאשרלעמותה,תמיכהבסךהועדה

בדוחותהכספייםשלהעמותהואישוררו"ח2017פירוטההכנסותלשנת
 שלהמועצה.

 


 :בתי כנסת .4
עמותותבתיכתמיכהשוטפתל₪170,000תוקצבסכוםשל2018בשנת
עמותותשלבתיכנסת.13הכנסת.הגישו


לכלעמותה.₪12,000סכוםההקצאהיעמודעל


:בית כנסת חב"ד .א

ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלהקצות
 בסך שוטפת 12,000תמיכה  המסמכים₪ את תעביר שהעמותה בתנאי
תקציב2017החסרים:מאזןבוחן דוחכספי2018, אישורימס2016, ,

הכנסהואישורניהולתקין.עםקבלתהמסמכיםועיוןבהם,תאשרהוועדה
אתהתמיכהכאמור.


:בית כנסת עטרת שהם .ב

ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר
₪.12,000תמיכהשוטפתבסך


 בית כנסת אהבת ישראל .ג

ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר
 של בסך ישראל אהבת לבי"כ 12,000תמיכה פירוט₪, לקבלת בכפוף

 ואישוררו"חשלהמועצה.2017הכנסותלשנת
 

:בי"כ מכבים-אנשים מאמינים בשהם .ד
תמיכת את ובקש המבנה לשדרוג לתקציב בקשה הגיש הכנסת בית

 לאור המועצה. שבשנת תמיכה2017העובדה העמותה וקיבלה אושרה
 בסך פרגולה( )עבור מבנה 51לשדרוג אלפי התמיכה₪, לאשר ניתן לא

 )סעיף ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשר7הנוספת. בתבחינים(.
₪.12,000תמיכהשוטפתבסך


:החלטה 

 לאשרועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועית
ש"ח12,000תמיכהבסך

 
 
 
 
 
 
 
 

:בי"כ דורות אברהם-אנשים מאמינים בשהם  .ה
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ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר
₪.12,000תמיכהשוטפתבסך


:בי"כ שכונה ט' .ו

ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר
₪.12,000תמיכהשוטפתבסך


 :בית כנסת נר ברוך .ז

המקצועית הועדה החלטת את מאשרת הציבורית התמיכות ועדת
לאלדוןבאישורהתמיכהבשלאיעמידתהעמותהבתנאיההקצאה.

 
 :בי"כ מי לה' אלי .ח

 לאשרהמקצועיתאשרתאתהחלטתהועדההציבוריתמועדתהתמיכות
 של בסך שוטפת 12,000תמיכה תמיכה₪. הועדה מאשרת לכך בנוסף

₪60,000בדרךשלהלוואהלהקמתתאיםסולרייםבגגהמבנהבסךשל
מסה"כההוצאה.בכפוףלקבלתפירוט50%ובלבדשסכוםזהלאיעלהעל

צה.ולבדיקתרו"חשלהמוע2016-2017הכנסותלשנים


:בית כנסת אבני החושן .ט
ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדההמקצועיתלאשר

 ₪.12,000תמיכהשוטפתבסך
 

הציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדה:ועדתהתמיכותבי"כ מעלות נתן  .י
 .₪12,000המקצועיתלאשרתמיכהשוטפתבסך


הציבוריתמאשרתאתהחלטתהועדה:ועדתהתמיכותבי"כ כרם שלמה .יא

 בסך שוטפת תמיכה להקצות 12,000המקצועית  שהעמותה₪ בתנאי
תאשר בהם, עםקבלתהמסמכיםועיון תעביראתהמסמכיםהחסרים.

הוועדהאתהתמיכהכאמור.


בי"כ זכור לאברהם .יב : התמיכות החלטתועדת את מאשרת הציבורית
בתנאילהשלמת₪12,000תבסךהמקצועיתלהקצותתמיכהשוטפהועדה
 .ניהולתקיןאישור
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ועדתהתמיכותהציבוריתמאשרתאתהחלטתבית כנסת שבת אחים .יג :
12,000הועדההמקצועיתלאשרתמיכהשוטפתבסך בנוסףלכךדנה₪.

 של בקשה במכתב הכנסתהוועדה בית ועד ב היום באותו –שהועבר
בקשת13.5.18 למול הבקשה את בדקה הועדה המבנה. וריהוט לשדרוג

העמותהבמסמכיםשהגישומבעודמועדומצאהכיבקשהזואינהכלולה
העמותה. בבקשת ב שאושר העמותה בתקציב כן, שהוצג2018כמו כפי
 במסמכי העמותהוהוגש הוצאהבקשת שום נכללה לא מועד מבעוד

 שבו.לשדרוגהמבנהוהריהוט


₪50,000במידהותוגשבקשהשתאורבתקציבשלביה"כיאושרסךשל
 ובמסגרת50%המהווים הכנסת בית הנהלת ע"י שיוגש התקציב מסך

ובהצטיידות, ריהוט לצורך בתקציב משתתפת אינה המועצה התקציב.
 אלארקבנושאשלבינויותשתיות,איטוםובטיחות.








 
מאשר:





אלייפרח

יו"רועדתתמיכות








 


