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 אגף גזברות
תשע"ז סיון י"ח
12 2017יוני

188909סימוכין: 
 

 11.6.17פרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מיום 


נוכחים
ראשהמועצה-מרגילליבנה
יו"רועדתתמיכות-מראלייפרח
חברועדתתמיכות-מראשרפאהן
חברועדתתמיכות-מרערןאלראי
חברתועדתתמיכות-גב'חניקרס

חברועדתתמיכות-מראביאלטלף
גזברהמועצה-מרישראלשטרסברג

מנהלתתחוםהנוער-גב'מאיהביבלה


חברועדתתמיכות–התנצל:מריוסילוי


רשמה:גאולהבוקובזה.


החלטות שהתקבלו :



₪.1,197,000:2017סכוםכוללשלהתמיכותבתקציבהרגילבשנת .א
להלןהפירוט:


 סה"כ התקציב  

 )כוללעוז(400,000 תנועותנוער
 500,000 עמותותספורט
מוסדותחינוך

 ורווחה
55,000 

 130,000 בתיכנסת
 80,000 אחרים

 32,000 לא הוקצה
 1,197,000 סה"כ:


 עלבסיסוניתנוהתמיכות.2017מצ"בתבחיניםלתמיכות .ב


הקצאתהסכומיםלעמותותיהיובתנאילהשלמתהמסמכיםהנדרשיםהחסרים .ג

השלמתמסמכיםשהותרהספציפיתלענייןגופיםומסמכיםו/אועד30.5.17עד
ספציפיים.


כלהדוחותהמקצועייםנבדקוע"ימנהליהיחידותהמקצועיותהרלוונטיים.כל .ד

העמותותהגישובקשותודו"חותכספיים.הדוחותהכספייםנבדקוע"ירו"חשל
 המועצה.


ממונהבטיחות.כמוכן,העברתהתמיכותלתנועותהנוערמותנתבהצגתאישור .ה

מסכוםהתמיכהלצורךביצועשיפוציםדחופים.10%המועצהשומרתלעצמה
 בסוףשנתהתמיכהתעבירהמועצהאתיתרתהתמיכהבקיזוזסכוםהשיפוצים.
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אישורממונהבטיחות.כמוכן,העברתהתמיכהלעמותותהספורטמותנת .ו
ביצועשיפוציםדחופיםמסכוםהתמיכהלצורך10%המועצהשומרתלעצמה

 במידהוידרשו.בסוףשנתהתמיכהתעבירהמועצהאתיתרתהתמיכהבקיזוז
סכוםהשיפוצים.כמוכןנדרשרכזהספורטלהשליםאתתוכניתהפעילות

 הקהילתיתשלאגודותהספורטעפ"יתוכניתהעבודההשנתיתולאשרה.


24.5.17בתאריךועיתלוועדתהתמיכותהמקצמנהלתחוםהספורטלאהגיע .ז
לקראתישיבהלהציגאתהנתוניםבמלואםובאופןראוי.מהסיבהשלאיכול

 השליםמסמכיםוהוכןדו"חמקצועי.7.6.17בתאריך

 

הועדההמקצועיתדנהבבקשותשהוגשובמועדוכןהחליטהלדוןבבקשותשהוגשו .ח
שלאבמועדשנקבעבפרסוםוזאתמהנימוקיםהבאים:

 
עמותותלאהשלימואתהמסמכיםהדרושים)באופןחלקי(וזאת.מנהליה1
מסיבותאישיותואילוצים.
 
.הגופיםהנ"לופעילותםחשוביםלמועצהוללאמתןהתמיכהפעילותםהתקינה2
לאתתאפשר.



:תנועות נוער.1


₪.400,000יעמודע"ס2017תקציבתמיכותלתנועותהנוערלשנת .א
 שבטיםשבטעמיתושבטראם.2הצופיםלפיצולשבט .ב

ארגוןנוערמד"א.–התווספהתנועתנוער .ג


פירוטהתמיכהכמפורטבטבלהבהמשך.


:ארגון נוער מד"א
תנועתנוערחדשההפועלתבשוהםוהיאמוכרתע"ימשרדהחינוךכארגוןנוער.
ן)מצ"במ.א.חבלמודיעי-המבנהשלהתנועהמצויבמובלעתה
תשריט(.
בעיוןבנוהלהתמיכותמגלהכיניתןלתתתמיכהלעמותהוזאתאףאם
מענההרשוםאינובתחוםהרשות,אךהיאמשרתתאתהמועצהבלבד.
"הפעילותמתקיימתבתחום–4/2006נוהלתמיכותחוזרמנכ"ל5.2)סעיף
יכהרקלמוסדציבורהקייםופועלרשותמקומיתרשאיתלתתתמ–הרשות
בתחומה)אףאםכתובתוהרשומהאינהבתחוםהרשות(,ובתנאישתינתן
תמיכהרקעבורפעילותהמתקיימתבתחומה"(.
בתחילהסברנוכינדרשלקבלנתוניםעלגודלהמבנהשלמד"אעלמנתשייעשה
חישובמחדשכוללהמבנה.לאחרשהתבררשהמבנהבאחזקתחבלמודיעין
הוחלטשלאתינתןתמיכהבגיןאחזקתהמבנה.
עודכנההתמיכהעפ"יחו"דשלרכזתהנוער7.6.17–בישיבהשהתקיימהב
)הגורםהמקצועי(.התבחיניםיושמולפימס'חניכיםתושבישהםהפעילים
חניכיםכוללהשתתפותבגין45–ם.בהתאםלכךהתמיכהתינתןלכחניכי
פעילות.בהתאםלכךעודכנההתמיכה


:החלטה
תקציבלאשרהמקצועיתמאשרתאתהמלצתהוועדהועדתהתמיכות

חניכים.45החישובלפי₪.12,163תמיכהלארגוןנוערמד"אבסךשל
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:תנועת הצופים שבט עמית
המקצועיתלאשרתקציבתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
₪.137,045בסך
מ"ר(,תרומה573,10%(,גודלהמבנה)75%חניכים)822החישובלפי
נקודות(.התמיכהתועברבכפוףלקבלתאישוררו"חהתנועה14,15%לקהילה)
מספרהחניכיםשיאשררו"חאךבכלמקרהלאלמספרהחניכים,ובהתאמהל
בגיןמבנהשירותים₪40,000חניכים.כמוכןמאושרתוספתבסך822-יותרמ
.587מתב"ר

:תנועת הצופים שבט ראם
המקצועיתלאשרתקציבתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
₪.79,789בסך
מ"ר(תרומהלקהילה214,10%(,גודלהמבנה)75%חניכים)549החישובלפי
נקודות(.התמיכהתעבורבכפוףלקבלתאישוררו"חלמספרהחניכים,13,15%)
549-ובהתאמהלמספרהחניכיםשיאשררו"חאךבכלמקרהלאיותרמ
חניכים.


:תנועת הצופים הדתיים
המקצועיתלאשרתקציבתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

₪.21,515בסך
(,תרומהלקהילה10%מ"ר)115(,גודלהמבנה75%חניכים)66החישובלפי

נקודות(.התמיכהתעוברבכפוףלקבלתאישוררו"חלמספרהחניכים,13,15%)
חניכים.66-ובהתאמהלמספרהחניכיםשיאשררו"חאךבכלמקרהלאיותרמ


:הנוער העובד והלומד
אשרתקציבתמיכהלהמקצועיתמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

₪.29,862בסך
מ"ר(,תרומה30010%(,גודלהמבנה)75%חניכים)106החישובלפי
נקודות(.12,15%)לקהילה

:בני עקיבא 
המקצועיתלאשרתקציבתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
₪.104,927בסך
(,תרומה10%מ"ר,538(,גודלהמבנה)75%חניכים)617החישובלפי
נקודות(.14,15%לקהילה)

:תנועת ידידי עוז 
המקצועיתלאשרתקציבתמיכהבסךמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
₪.14,699
נוספיםעבור₪20,000חניכים.כמוכן,הועדהממליצהלאשר90החישובלפי
הוצאותאירוחפעילותהתנועהבמתחםבניעקיבאשתשולםלסניף.
₪.34,699סה"כהתמיכהבידידיעוזתעמודע"ס
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:מוסדות חינוך ורווחה.2
 

לאשרהמקצועיתמאשרתאתהמלצתהועדה:ועדתהתמיכותגן אחר .א
בהתאםלתקציבשהוצגבשנה₪,10,000לגןאיצטרובלתמיכהבסך

הקודמתע"יהעמותה.גןאחרעומדיםבקריטריוניםהקבועיםבנוהל
 התמיכות.

 
 עמותת קשת שוהם .ב

המקצועיתלאשרלעמותתמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
 ₪.15,000קשתשהםתמיכהישירהבסךשל


המקצועיתמאשרתאתהמלצתהועדה:ועדתהתמיכותידיד לחינוך .ב

 ₪.5,000לאשרלעמותתידידלחינוךתמיכהבסך


מאשרתאתהמלצת:ועדתהתמיכותרשת גנ"י חב"ד בארה"ק .ג
הגןהשני₪.10,000אחדתמיכהבסךשרלגןלאהמקצועיתהועדה

אינומשלםשכירותומקבלתקציבשוטףכמושארגניהילדים.
 

קרן רון .ד
המקצועיתעלמתןתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
במקביללתוספתגיוסכספיםע"יהקרן.₪,130,000לקרןרוןבסך

:חב"ד-קרן לנזקקים .ה

המקצועיתלהקצותמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
בתנאילהשלמת₪20,000תמיכהלקרןנזקקיםחב"דבסךשל

.עם30.5.17המסמכיםהחסרים:מאזןבוחןואישורניהולתקיןעד
קבלתהמסמכיםועיוןבהם,תאשרהוועדהאתהתמיכהכאמור.


:יד משהם .ו

אשרלידלהמקצועיתמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
כמוכןמאושרתתמיכהעקיפה₪.20,000משהםתמיכהבסךשל
בהעמדתרכביםשלהמועצהלחלוקתחבילותלנזקקים.


:יד שרה .ז

המקצועיתלאשרתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
כמוכןמאושרסכוםנוסףבסך₪.5,000לעמותתידשרהבסך
לפעילותהסניףהמקומיבשוהם)חשמל,ניקיוןואחזקה(.₪10,000
 ₪.15,000סה"כתעמודהתמיכהע"ס


:איחוד והצלה .ח

המקצועיתלאשרתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות
₪.5,000לעמותתאיחודוהצלהבסךשל


מאשרתאתהמלצתהועדה:ועדתהתמיכותשהםמדרשת  .ט

ותמיכהעקיפהבסך₪,5,000המקצועיתלאשרתמיכהשוטפתבסך
שלהעמותה.עםקבלת2017בתנאילהגשתתקציב₪5,000

 המסמכיםועיוןבהם,תאשרהוועדהאתהתמיכהכאמור.
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מאשרתאתהמלצתהועדה:ועדתהתמיכותיחי עם ישראל .י

שהעמותהתציגאתפעולותיהלמעןהקהילהלבקשהמקצועית
₪..5,000בשוהם.בכפוףלכךממליצהלאשרתמיכהבסך




 עמותות ספורט .3
₪.500,000יעמודע"סשל2017תקציבעמותותהספורטבשנת

מנהליח'הספורטהכיןאתהטבלהעםשקלולהניקודעלפיהתבחיניםלכל
עמותהועמותהכמפורטלהלן:

 

:מכבי שהם כדורסל .א
המקצועיתלאשרתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

בכפוףלהשלמתהמסמכים₪149,822למכבישהםכדורסלבסךשל
החסרים.

 

:מכבי שהם זה בטבע שלי .ב
המקצועיתלאשרתמיכהועדתהתמיכותמאשרתאתהמלצתהועדה

עפ"יהפירוטשלהלן:₪91,826שהםזהבטבעשליבסךלמכבי
₪.34,687התעמלותאומנותית:

 ₪.*25,579טניסשולחן:
₪.9,771טניסשדה:
₪.814אופניים:

₪.5,765ריצה:
₪.**15,210טקוונדו:


₪10,000:בסכוםהמחושבניתנהתוספתלעמותהבסךשלטניס שולחן*

 לגמר גביע המדינה.בגיןהישגיוצאדופן,עליה
 
לאהועברונתוניםשלספורטאיםרשומיםושלנשיםרשומות: טקוונדו **

באיגוד.הערכהשלהמנהלהמקצועישבשנתהפעילותהזוהיהגידול
למולשנהקודמת.25%עורמשמעותיבספורטאיםהרשומיםבאיגודבשי

נשיםרשומותבהתאחדותהשנה.הטבלה12כמוכןלהערכתוישנן
מתבססתעלנתוניםאלהוהםמקסימליים.העמותהתצטרךלהביא

אישורלנתוניםהרשומיםובכפוףלכךתבוצעהעברהבגיןזה.


:אליצור כדורסל .ג
יכהבסךהמקצועיתלאשרתממאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

₪.3,941


 מכבי ספורטילנד שהם .ד
המקצועיתלאשרתמיכהבסךמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

עפ"יהפירוטשלהלן.₪74,802
₪.33,438סךשלג'ודו:

₪.41,364סךשלהתעמלות:
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 :מועדון הכדורגל מכבי שהם .ה
אשרתמיכהבסךלהמקצועיתמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

₪.110,086


מאשרתאתהמלצתהועדה:ועדתהתמיכותמועדון השחמט שהם .ו
.התמיכה₪5,000המקצועיתלהקצותלעמותתהשחמטתמיכהבסךשל

לאתאושרעדאשרהעמותהתשליםאתכלהמסמכיםהחסרים.העברת
הכספיםלעמותההינהבכפוףלתשלוםמלואחובותיהלחמשובכלמקרה

לאיותרמסכוםההקצאה.


מאשרתאתהמלצתהועדה:ועדתהתמיכותמותת השחיה שהםע  .ז
 ₪.64,597המקצועיתלאשרלעמותה,תמיכהבסך


ועדתהתמיכותמאשרתאתהחלטת:אביב-עמותת רוכבי אופניים בתל .ח

לאלאשרתמיכהלעמותהמהסיבהשאיןמדוברהועדההמקצועית
עיקרפעילותהמחוץלשוהםוהאגודהבעמותהארציתאלאעמותהש

אביב,-פועלתבשםעיריתתל



 :בתי כנסת .4

כתמיכהשוטפתלעמותותבתי₪130,000תוקצבסכוםשל2017בשנת
עמותותשלבתיכנסת.13הכנסת.הגישו


לכלעמותהכמובשנהקודמת.₪10,000סכוםההקצאהיעמודעל


:בית כנסת חב"ד .א

להקצותתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתועדתהתמיכות
בתנאישהעמותהתעביראתהמסמכיםהחסרים:₪10,000שוטפתבסך
ואישורניהולתקין.עםקבלתהמסמכיםועיוןבהם,2016מאזןבוחן

תאשרהוועדהאתהתמיכהכאמור.


:בית כנסת עטרת שהם .ב
המקצועיתלאשרתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

₪.10,000שוטפתבסך


 בית כנסת אהבת ישראל .ג
המקצועיתלאשרתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

  ₪.10,000לבי"כאהבתישראלבסךשל
 

:בי"כ מכבים-אנשים מאמינים בשהם .ד
מיכהמקצועיתלהקצותתמאשרתאתהמלצתהועדההועדתהתמיכות

תוספתבסךשלכמוכןהועדההציבוריתמאשרת₪.10,000שוטפתבסך
)שדרוגמבנידת(.651מתב"ר–מתקציבפיתוחבגיןשיפוצים₪51,000
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:בי"כ דורות אברהם-אנשים מאמינים בשהם .ה
המקצועיתלאשרתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

₪22,000העמותההגישהבקשהלתקציבבסך₪.10,000שוטפתבסך
שלהעמותה.2017עבורפתחיאיוורורלעשן.סכוםהבקשהרשוםבתקציב

שדרוגמבנידת.–651מתב"ר₪22,000הוועדהממליצהלאשרסךשל


:בי"כ שכונה ט' .ו
מקצועיתלאשרתמיכההמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

₪.10,000שוטפתבסך


 :בית כנסת נר ברוך .ז
טהלאומחליהמקצועיתמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

לדוןבאישורהתמיכהבשלאיעמידתהעמותהבתנאיההקצאה.
 

 :בי"כ מי לה' אלי .ח
המקצועיתלאשרתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

₪.10,000שוטפתבסך


:בית כנסת אבני החושן .ט
המקצועיתלאשרתמיכהמאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות

₪.10,000שוטפתבסך


מאשרתאתהמלצתהועדה:ועדתהתמיכותבי"כ אחדות ישראל .י
 ₪.10,000המקצועיתלאשרתמיכהשוטפתבסך


מאשרתאתהמלצתהועדה:ועדתהתמיכותבי"כ שמחת משה .יא

בתנאילהשלמתאישור₪10,000המקצועיתלהקצותתמיכהשוטפתבסך
מסהכנסה.עםקבלתהמסמכיםועיוןבהם,תאשרהוועדהאתהתמיכה

 כאמור.


המקצועיתמאשרתאתהמלצתהועדה:ועדתהתמיכותבי"כ מעלות נתן .יב
נוסףלכךתוספתתמיכהלעבודותוב₪10,000לאשרתמיכהשוטפתבסך

 ש"חובתנאילחתימתהסכםביןהמועצהלעמותה.200,000פיתוחבסך


:לתאגידחינוךשהםהסכםעםהעמותהלהעמדתמבנהבי"כ כרם שלמה .יג
ועדתהתמיכותמאשרתאתהמלצתהועדההמקצועיתשלביתהמדרש.

₪.10,000בנוסףלכךתמיכהבסךלאשר


מאשרתאתהמלצתהועדהועדתהתמיכות:רהםבי"כ זכור לאב .יד
בתנאילהשלמתאישור₪10,000המקצועיתלהקצותתמיכהשוטפתבסך

 .ניהולתקין





אלייפרח

 יו"רועדתתמיכות


