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 14.7.2020פרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מיום 
 

 נוכחים
 יו"ר ועדת תמיכות –מר יוחנן תורג'מן 

 חבר ועדת תמיכות –מר אשר פאהן 
 חבר ועדת תמיכות -מר פלג רשף 
  חברת ועדת תמיכות –גב' סוזי בר 

 חברת ועדת תמיכות –גב' חני קרס 
 מנכ"ל המועצה –מר יוסי בן חיים 

 גזבר המועצה –מר ישראל שטרסברג 
 יועמ"ש –עדי סדינסקי, עו"ד 

 מנהל תחום הנוער –מר אלון מלר 
 מנהל  תחום הספורט –מר אמיר בן עזר 

 מנהלת משאבי אנוש –גב' דליה בסן 
 

 : התנצלו
 ראש המועצה –מר איתן פטיגרו 

 חבר ועדת תמיכות  –מר יוסי לוי 
 

 : גאולה בוקובזה.רשמה 
 

 : נושאים לדיון
 

 7.7.2020ועדת תמיכות מקצועית מיום  -  2020אישור תמיכות לשנת 
 

 החלטות שהתקבלו
 

  : 2020סכום כולל של התמיכות בתקציב הרגיל בשנת  .א
 

 להלן הפירוט:
 

 סה"כ התקציב  
 ₪ ()אלפי 

 ישיר-405 תנועות נוער
 חמשעקיף דרך  -95

 עמותות ספורט
 

700 

 מוסדות רווחה
 

38 

 עמותות אחרות
 

69 

 בתי כנסת
 

192 

  
 1500 סה"כ:



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

הועדה הציבורית מאשרת את החלטת הועדה המקצועית לדון בתנועות הנוער,  .ב
עמותות הספורט ובתי הכנסת. יתקיים דיון נוסף לאחר קבלת חוסרים והבהרות 

 לעמותות רווחה ואחרות.

 

 . 2020התמיכות ניתנו על בסיס התבחינים לשנת  .ג
 

הקצאת הסכומים לעמותות יהיו בתנאי להשלמת כל המסמכים הנדרשים  .ד
 החסרים. 

 
כל הדוחות המקצועיים נבדקו ע"י מנהלי היחידות המקצועיות הרלוונטיים. כלל  .ה

הדוחות הכספיים נבדקו ע"י רו"ח חיצוני מטעם המועצה. ככלל כל העמותות הגישו 
קשות ודוחות כספיים. חוסרים והערות ירשמו להלן בפרוטוקול לכל עמותה ב

 בנפרד.
 

מותנת בהצגת אישור ממונה  לעמותות הספורטהעברת התמיכות לתנועות הנוער ו .ו
 בטיחות. 

 
 הועדה המקצועית דנה בבקשות שהוגשו במועד ומסמכי היסוד הוגשו כנדרש. .ז

 
 תנועות נוער .1

 
כתמיכה ישירה ₪  405,000יעמוד ע"ס  2020תקציב תמיכות לתנועות הנוער לשנת 

עבור תחזוקה. בטיחות ותחזוקה יתבצעו ע"י  50,000 –לבטיחות ו ₪  45,000וכן 
 חמש ומהווים תמיכה עקיפה.

 
חישוב התמיכות לתנועות הנוער, נעשה בהתאם למספר החניכים, גודל המבנה 

לתבחינים ועל פי הנתונים שבטבלה שנערכה ע"י מנהל והתרומה לקהילה, בהתאם 
 יחידת הנוער והצעירים של שוהם, מר אלון מלר.

 
בהתאם לתבחינים ולנתונים שהועברו על ידי תנועות הנוער ובהתאם לטבלה 

 כאמור, להלן חלוקת התמיכות בין תנועות הנוער:
 

 :בני עקיבא 
ת לאשר תקציב תמיכה הועדה הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועי

 ₪. 93,920לבני עקיבא בסך 
 

 : תנועת הצופים שבט עמית
הועדה הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר תקציב תמיכה 

 ₪. 121,108לתנועת הצופים שבט עמית  בסך 
 

 : תנועת הצופים שבט ראם
הועדה הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר תקציב תמיכה 

 ₪. 124,014לתנועת הצופים שבט ראם בסך 



 

 

 
 :  ארגון נוער מד"א 

ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר תמיכה 
 ₪.    30,815לארגון נוער מד"א בסך 

 
 
 
 

 : תנועת ידידי עוז  
ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר תמיכה 

 ₪ . 27,302של  לידידי עוז בסך
 

 תנועת איגי :
ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר תמיכה 

 ₪. 3,260לתנועת איגי בסך 
 
 

 : חוגי סיירות קק"ל
ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר תמיכה 

 ₪ . 4,582לעמותת חוגי סיירות קק"ל בסך 
 

 :הערות 
הסכומים לעיל הינם תמיכה ישירה לאחר ניקוד ההצעות עבור מספר כלל  1.1

 החניכים ובעלי התפקידים וכן עבור פעילויות תרומה לקהילה.
 

בגין שטח המבנה ניתנת תמיכה עקיפה בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא בסך  1.2
₪,  19,460 –אשר מחולקים כדלקמן : צופים שבט עמית ₪  45,000כולל של 

 ₪. 18,272 –בני עקיבא ₪,  7,268 –צופים שבט ראם 
 

בנוסף על כלל הסכומים כמפורט לעיל נותנת המועצה תמיכה עקיפה ושווה  1.3
לכלל תנועות הנוער בעבודות ניקיון ותחזוקה בכל המבנים בהם פועלות 
תנועות הנוער )בין מבנים של התנועות ובין מבנים של המועצה וחמש( בסך 

 ₪. 50,000של  כולל
 

מנכ"ל חמש יעביר לוועדת התמיכות המקצועית דו"ח ביצוע  על ניצול התקציב  1.4
שאושרו לחמש עבור תנועות הנוער. כמו כן יעביר דו"ח ₪ אלפי  45העקיף בסך 

 50פעילות כללי על שירותי תחזוקה שאושרו לחמש ויינתנו ע"י חמש במסגרת 
 ₪.אלפי 

 
מהוצאות היקף הפעילות  50%ה עולה על הוועדה בחנה כי סך התמיכה אינ 1.5

הכספית, בהתאם לתבחינים שקבעה. לפיכך ממליצה הוועדה המקצועית בפני 
 המועצה לאשר את חלוקת התמיכות כאמור לעיל.

 
 : ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית פה אחד. החלטה

 
 

 עמותות ספורט .2
 

 ₪ . 700,000יעמוד ע"ס של  2020תקציב עמותות הספורט בשנת  2.1
 

בחן את עמידת כלל העמותות בתבחינים  , מר אמיר בן עזר,מנהל יח' הספורט 2.2
לזכאות )תנאי סף( ומצא כי כל העמותות עומדות בכל התבחינים לזכאות 



 

 

עט מכבי , זאת למ2020למסמך התבחינים לתמיכות לשנת  1כמפורט בפרק ג'
ברישום באיגוד טניס שדה וחוסר ברישום מאמן(,  סריםשהם זה בטבע שלי )חו

כדורסל ולמועדון השחמט שהם. לגבי שהם תעודות מאמן עבור אליצור וכן 
החוסרים כאמור לעיל יבצע מנהל יח' הספורט השלמות מול העמותות הללו 

 תאושר בכפוף לביצוע ההשלמות. ביחס למועדון השחמט, יבחן ןוהתמיכה בה
 

 
 

 

ל איגוד השחמט הארצי איזו תעודה שוות ערך יש בתחום מנהל הספורט מו  2.3
 ויעביר מידע בנושא לוועדה.

 
לאחר ריכוז כל הנתונים ע"י מנהל יח' הספורט ובחינת החומרים שהוגשו ע"י  2.4

העמותות לצורך הצגת אופן עמידתם בקריטריונים המקצועיים והאיכותיים, 
חלוקת כספי  הועדה הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית על

 התמיכות בין העמותות כדלקמן :
 

 : מכבי שהם כדורסל
ועדת התמיכות המקצועית ממליצה לאשר תמיכה למכבי שהם כדורסל בסך של  

280,708 .₪ 
 

 : מכבי שהם זה בטבע שלי
ועדת התמיכות המקצועית ממליצה לאשר תמיכה למכבי שהם זה בטבע שלי בסך 

 עפ"י הפירוט שלהלן :₪  121,102
 ₪. 32,798התעמלות אומנותית : 

 ₪ .  53,669טניס שולחן : 
 ₪. 8,734טניס שדה : 

 ₪. 25,901טקוונדו: 
 

 : אליצור כדורסל
)סכום זה ₪ .  19,817ועדת התמיכות המקצועית ממליצה לאשר תמיכה בסך 

ר' הערה מטה  –לאור הוצאות העמותה בשנים קודמות ₪  9,500הופחת לסך 
 בנושא(

 
 ספורטילנד שהםמכבי 

 ₪ . 50,326ועדת התמיכות המקצועית ממליצה לאשר תמיכה בסך 
 ₪. 15,751 –ג'ודו 

 ₪. 34,575אקרובטיקה : 
 

 : מועדון הכדורגל מכבי שהם
 ₪ . 137,335ועדת התמיכות המקצועית ממליצה לאשר תמיכה בסך 

 
ועדת התמיכות ממליצה לאשר תמיכה לעמותת השחמט :  מועדון השחמט שהם

לאור הוצאות העמותה ₪  11,000)סכום זה הופחת לסך  ₪.  22,588בסך של 
 ר' הערה מטה בנושא( –בשנים קודמות 

 
: ועדת התמיכות המקצועית ממליצה לאשר לעמותה,  עמותת השחייה שהם

 ₪.  63,608תמיכה בסך 
 

אשר יחולקו בין ₪  4,518מובהר כי לסכומים כמפורט לעיל יש להוסיף סך של  2.5
כלל העמותות בהתאם לחלקם היחסי לסכום התמיכות. בנוסף ככל ואחת 
מהעמותות שנדרשת להשלמות כמפורט לעיל, לא תמציא את המסמכים 



 

 

יבוטל חלקן של העמותות כאמור כמפורט  15.8.2020הנדרשים עד ליום 
ב )במקרה של מועדון בתוך עמותה יבוטל החלק של המועדון בטבלה המצ"

 הספציפי( והכספים יחולקו בין כלל העמותות לפי חלקן היחסי.
 
 
 
 
 
 

כמו כן, לאחר בחינת הדו"חות הכספיים בשנים האחרונות של העמותות עלה  2.6
כי לגבי שתיים מהעמותות כי התמיכה המחושבת המומלצת עולה על מחצית 

בניגוד לתבחינים : אליצור שהם כדורסל ומועדון שחמט  מהוצאות התקציב
מתקציבי ההוצאות  50% –שהם. לגבי עמותות אלו תוקטן התמיכה ל כ 

 יתרת ₪.  11,000ושחמט ₪  9,500משנים קודמות ויהיו כדלקמן : אליצור 
 

הסכומים יחולקו בין כלל העמותות עפ"י חלקן היחסי.  אמיר בן עזר נדרש 
 וכיצד לעזור לאליצור כדורסל ולעמותת השחמט. לבדוק האם ניתן

 
הועדה הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר את חלוקת  2.7

 .הכספים כמפורט לעיל
 

 : ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את החלטת הועדה המקצועית פה  החלטה
 אחד.                

 
 

 בתי כנסת .3
 

 כתמיכה שוטפת לעמותות בתי הכנסת. ₪  192,000תוקצב סכום של  2020בשנת 
 

 עמותות של בתי כנסת .  16הגישו 
 

 ₪. 12,000 –סך התמיכה לכל בית כנסת 
 

מהוצאות  50%הועדה בחנה כי סך התמיכה לכל אחד מבתי הכנסת אינו עולה על 
י המועצה לאשר היקף הפעילות השנתית ולפיכך ממליצה הועדה המקצועית בפנ

 את חלוקת התמיכות לבתי הכנסת כאמור לעיל.
 

 : החלטה
ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לאשר תמיכה 

 בכפוף להשלמת מסמכים.₪  12,000לכל בית כנסת שלהלן בסך של 
 

 .בית כנסת חב"ד   .א
 

 .בית כנסת עטרת שהם .ב
 

 .בית כנסת אהבת ישראל .ג
 

  .בי"כ מכבים-אנשים מאמינים בשהם .ד
 

  .בי"כ דורות אברהם -אנשים מאמינים בשהם .ה
 



 

 

  . בי"כ שכונה ט' .ו
 

 .  בי"כ מי לה' אלי .ז
 

 .בית כנסת אבני החושן  .ח
 

 
 
 

 .בית כנסת שמחת משה  .ט
 

  .בי"כ מעלות נתן   .י
 

  .בי"כ כרם שלמה .יא
 

  .בית כנסת שבת אחים .יב
 

 בכפוף להגשת אישור ניהול תקין. - בית כנסת רפורמי  .יג
 

 בי"כ אחדות ישראל. .יד
 

 בי"כ תהילה לדוד. .טו
 

 בי"כ זכור לאברהם. .טז
 

 
 : ועדת התמיכות הציבורית מאשרת את החלטת הועדה המקצועית פה אחד. החלטה

 
 

  : עמותות אחרות .4
 

צוע השלמות והבהרות , יתקיים דיון נוסף בנושא עמותות רווחה לאור הצורך בבי
 ואחרות.

 
 : החלטה

 ועדת התמיכות הציבורית מאשרת פה אחד את החלטת הועדה המקצועית.
 
 

 
 
 

 
 
 

     
 יוחנן תורג'מן          

 יו"ר ועדת תמיכות ציבורית 
 


