פרוטוקול ישיבת הועדה המשנה לעניין תמיכות 2017
בהתאם לסעיף  .13.3להוראות חוזר מנכ"ל מיוחד לנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות
המקומית בחנה ועדת תמיכות ביום  27ביוני  2017את הבקשות אשר הוגשו לשנת  2017וזאת בהתאם
לתבחינים אשר אושרו ע"י המועצה ולהלן המלצותיה :
שם העמותה

מספר עמותה

הפצת תורה קריית ישמח משה גני-תקווה ע"ר
אור לתורה ישמח משה
מאור תקווה-תנועה להקניית ערכים ע"ר
מדרשת לאה ואסתר ע"ר
בית מדרש נץ דוד
בית חב"ד גני-תקווה שע"י צעירי אגודת חב"ד – המרכז ע"ר
עזר מציון ע"ר
ברכי נפשי ע"ר
בית כנסת מרכזי נוף סביון ע"ר
בית יוסף שלום ע"ש מרן ב"י ורבנו השמ"ש זצוקללה"ה
מעיין גנים מרכז תורה ליהדות קרית אונו ע"ר
אוהל שמעון
יש תקווה בגני-תקווה
בית כנסת אהל שם (שלום סייג)
עץ חיים ישמח משה (בית כנסת משכן דאר)
נווה שלום
אמרי נועם
נעמת – תנועת נשים עובדות ומתנדבות
סה"כ

580157378
580006484
580118230
580325876
580217636
580268753
580079978
580380590
580388106
580062545
580445534
580465359
580512945
580190346
580203479
580602394
580592111
580044261

תמיכה מחושבת
 2017באש"ח
30
30
9
10
30
29
4
20
20
30
25
10
25
10
15
10
8
2
317

כמו כן מאשרת הועדה לאחר שעברה על הבקשות את התמיכה בתנועות הנוער כפי שמפורטת להלן:
לשנת  2017באש"ח
מספר תנועת הנוער
שם תנועת הנוער
51
580265213
עמותת שוחרי בני עקיבא גני-תקווה
150
580028454
תנועת הצופים העבריים בישראל ע"ר – שבט גנים
26
580051555
בנות יעקב בתיה
28
580043297
עזרא -תנועת הנוער התורני לאומי בא"י
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7

סך התמיכות לעמותות (בסך  317אש"ח לעיל) וסכום התמיכה לכל תנועת נוער  ,כפוף לאישור מליאת
המועצה למיון/עדכון תקציבי בין סעיף "ישיבות וכוללים ועדת הקצבות" ( )1816400820ובין סעיפי תנועות
הנוער ( תנועות נוער – בני עקיבא –  ,1828910820תנועות נוער – בנות יעקב בתיה – ,1828920820
תנועת נוער עזרא – .)1828930820
תשלום התמיכה בפועל כפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים למועצה
עמותות שלא ישלימו את המסמכים הנדרשים עד ליום  1.7.2016לא יהיו זכאיות לתמיכות.
התמיכה תשולם רק לעמותות אשר נמצאות בתהליך הקצאת קרקע (ככל שהדבר נדרש).
בהתאם לתבחינים למתן תמיכות ,חובות בתי הכנסת לתאגיד המים מי תקווה בע"מ ,יקוזזו מכספי התמיכה,
ויועברו לתאגיד המים מי תקווה בע"מ.
ככל שקיימת מחלוקת ביחס לסכום החוב לתאגיד המים מי תקווה בע"מ ,תהא רשאית המועצה לדחות את הקיזוז
עד לישוב המחלוקת או לקזז באופן חלקי.
לדברי סמדר מיוחס – יו"ר הועדה – כל העמותות אשר ביקשו תמיכה לעיל ,מבצעות פעילויות קהילתיות נרחבות.
חברי ועדת המשנה מכירים את העמותות מעבודתן בשטח (כולל תנועות הנוער) ולכן שיקול דעת הועדה בהתאם
לייחודיות הפעילות (כפי שנקבע בתבחינים למתן תמיכות) צריך להיות גבוה (נקבע כ .)40%
לדברי אלי אחי מרדכי – חבר הועדה – לגבי עמותת עזר מציון – זו עמותה אשר יש לה את היכולת לסייע לכלל
האוכלוסייה יותר מכל העמותות האחרות .אם המועצה משוכנעת שכספי התמיכה משמשים את הסניף המקומי,
אזי לדעתו על ועדת המשנה לתת משקל גבוה לעמותה זו .כמו כן ,יש לבקש מהעמותות הוכחה כי כספי התמיכה
משמשים את הסניף המקומי .לבקשתו יש להוסיף נושא זה לתבחינים למתן תמיכות לשנה הבאה.
בתנועות הנוער בני עקיבא ועזרא יש נוער אשר תורם לציבורועל הועדה לתת לכך משקל גבוה ולחלק את הסכום
של  24אש"ח (הפער בין הסכום המגיע לצופים לפי יחס החניכים –  174אש"ח ,לבין הסכום שנדרש על ידי
הצופים –  150אש"ח) ,בין שתי תנועות נוער אלה.

להלן נימוקי החלטות עדת המשנה לתמיכות ביחס להמלצת הועדה המקצועית בדבר חלוקת תמיכות –
2017
ועדת המשנה לתמיכות בחנה את המלצת הועדה המקצועית וככלל מצאה לנכון לאמץ את המלצותיה.
יחד עם זאת ,מאחר ו אחד התבחינים למתן התמיכות הינו "שיקול דעת הועדה בשים לב לייחודיות
הפעילות" בחנה ועדת המשנה גם תבחין זה על-פי היכרותה עם פעילות העמותות והחליטה להמליץ על
סטיה מהמלצת הועדה המקצועית בשל הנימוקים המפורטים להלן:























הפצת תורה – המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסך  26אש"ח וועדת
המשנה סברה כי יש לתמוך בעמותה בסכום של  30אש"ח .וזאת מכיוון שהועדה המקצועית לא נתנה
משקל מספק לכך שבעמותה מתקיימים אירועי חסד קהילתיים לכלל הציבור בגני תקווה .
אור לתורה – המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסך  11אש"ח .ועדת המשנה
סברה כי יש לתמוך בעמותה בסכום של  30אש"ח וזאת מכיוון שמדובר בבית כנסת ומרכז קהילתי של
רב שכונת ישמח משה אשר מבצע גישור זוגי ,שירות בר מצווה ,נישואים ועוד ,גם מחוץ לקהילה לרווחת
כלל הציבור וכי פעילות זו הינה ייחודית ביישוב.
מאור תקווה – המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסך  20אש"ח וועדת המשנה
סברה כי יש לתמוך בעמותה בסכום של  9אש"ח וזאת כתוצאה מירידה בפעילות לקהילה וריבוי עמותות
חדשות אשר נותנות מענה דומה לקהילה ואשר ביקשו תמיכה מהמועצה.
מדרשת לאה ואסתר – המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסך  16אש"ח וועדת
המשנה סברה כי יש לתמוך בעמותה בסכום של  10אש"ח .זאת כתוצאה מירידה בפעילות לקהילה
וריבוי עמותות חדשות בתמיכות מסוג זה.
בית מדרש נץ דויד  -המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסך  13אש"ח וועדת
המשנה סברה כי יש לתמוך בעמותה בסכום של  30אש"ח .ועדת המשנה מבקשת לשנות את סכומי
התמיכה בעמותה מאחר שסבורה כי הועדה המקצועית לא נתנה משקל מספק לכך שמדובר בבית
כנסת המשמש ציבור רחב יותר מקהילתו עכב סגירת בתי כנסת קטנים בישוב בימי חול.
בית חב"ד – המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסך  25אש"ח וועדת המשנה
סברה כי מדובר פעילות בעלת צביון ייחודי המצדיק תמיכה בסכום של  29אש"ח.
עזר מציון  -המלצת הועדה המקצועית היתה לתמוך בעמותה בסכום של  15אש"ח ואילו ועדת המשנה
סבורה כי יש לתמוך בעמותה בסכום של  4אש"ח בלבד.
ועדת המשנה ביקשה לצמצם את התמיכה בעמותה מאחר ומדובר בגוף אשר זוכה לתקציבים רבים
אחרים .לגישת ועדת המשנה פרמטר זה ,אשר קבוע בתבחינים ,צריך לקבל ביטוי משמעותי בעת
חלוקת התמיכות.
בית יוסף שלום  -המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  20אש"ח .ועדת
המשנה סבורה כי יש להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  30אש"ח וזאת מאחר ובבית הכנסת פועל רב
הישוב אשר בנוסף על הפעילות הציבורית מקיים בבית הכנסת פעילות מיוחדת נוספת ופרטנית  -כגון
סיוע בשלום בית ,עזרה לחתנים וכלות וכדומה .מדובר על פעילות פרטנית חשובה ביותר שלא נלקחה
בחשבון על-ידי הועדה המקצועית ואשר עומדת בקנה אחד עם התבחינים.
מעיין גנים  -המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  13אש"ח ,ואילו
ועדת המשנה ביקשה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  25אש"ח .לגישת ועדת המשנה לא נתנה
הועדה המקצועית משקל מספק לעובדה כי העמותה הינה היחידה מבין העמותות המבקשות תמיכה
אשר מבצעת פעילות עם נוער המשוטט ברחובות ,והועדה רואה חשיבות רבה במציאת מסגרת וקיום
פעילויות לנוער כאמור .כמו כן ,מאז הגשת התמיכה נוספו תלמידים והעמותה החלה בפעילות קירוב
לבבות בישוב.
יש תקווה – המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  14אש"ח .ועדת
המשנה סבורה כי יש להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  25אש"ח .ועדת המשנה מבקשת לשנות את
סכומי התמיכה בעמותה מאחר שסבורה כי הועדה המקצועית לא נתנה משקל מספיק לכך שמדובר
בעמותה המשרתת קהל רחב של מבוגרים וצעירים .כמו כן מבצעת העמותה פעילות אימון אישי
להעצמת המשתתפים ושיפור מהלך חייהם.
אוהל שם  -המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  14אש"ח .ועדת
המשנה ביקשה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  10אש"ח וזאת מאחר שבבית הכנסת פעילות
קבועה ומצומצמת רק לקהילת בית הכנסת.
עץ חיים – המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  21אש"ח .ועדת
המשנה ביקשה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  15אש"ח וזאת מאחר ובבית הכנסת פעילות קבועה
ומצומצמת רק לקהילת בית הכנסת.



נווה שלום – המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  17אש"ח .ועדת
המשנה ביקשה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  10אש"ח וזאת מאחר ומדובר בעמותה שהגישה
לראשונה השנה בקשה לתמיכה וועדת המשנה מבקשת לבחון את ייחודיות ונחיצות פעילותה הציבורית
לאורך זמן.
אמרי נועם – המלצת הועדה המקצועית היתה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  16אש"ח .ועדת
המשנה ביקשה להעניק לעמותה תמיכה בסכום של  8אש"ח וזאת מאחר ומדובר בעמותה שהגישה
לראשונה השנה בקשה לתמיכה וועדת המשנה מבקשת לבחון את ייחודיות ונחיצות פעילותה הציבורית
לאורך זמן.
נעמת  -המלצת הועדה המקצועית היתה לתמוך בעמותה בסכום של  16אש"ח בשנה .ועדת המשנה
סבורה כי יש להפחית את התמיכה לסכום של  2אש"ח בלבד וזאת מאחר שמדובר בגוף שבתחום
היישוב אין לו פעילות ציבורית ,אלא פעילות עסקית רווחית (הפעלת גנים) ואין כל ייחודיות לפעילות שלו.



תנועות הנוער – מכיוון שהצופים ביקשו תמיכה בסך  150אש"ח ולפי הקריטריונים שנקבעו על-ידי
הועדה המקצועית יצא כי ניתן לאשר לצופים תמיכה בסכום של  174אש"ח  -החליטה ועדת המשנה
לחלק את הפער של  24אלפי  ₪כך שתנועת בני עקיבא תקבל תמיכה של  15אש"ח נוספים (התמיכה
תעמוד על  51אש"ח) וזאת לאור ייחודיות הפעילות של התנועה בתרומה הנרחבת לקהילה ושיתוף
פעולה רב עם בית ספר אריאל .כמו כן מנהלת התנועה פעילויות של חסד ,חלוקת מזון ויד שניה .יתר
הסכום שלא התבקש על ידי הצופים (בסך  9אש"ח) יועבר בכפוף לאישור עדכון תקציב על ידי המליאה
לסעיף "ישיבות וכוללים ועדת הקצבות" ויחולק לעמותות האחרות לפי התבחינים ,כאמור לעיל.





_________________
סמדר מיוחס ,יו"ר הועדה

____________
עופר עזרא ,חבר

______________
טל מתתיהו ,חבר

________________
אלי אחי מרדכי  ,חבר

