
 

  

  

 11.05.2021פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית לתמיכות מיום  

 פז, יועמ"ש - להב, מזכ"ל, אסף ברמי, גזבר; עו"ד מאיה קורין - מיה גומא   : נכחו 

 להב - מיה גומא   : יו"ר הועדה 

   : סדר היום 

 .2021המלצה לתמיכות לשנת  .1

 סיכום: 

כי הסכום שנקבע בתקציב המועצה לשנת   .1 לוועדה    490,000  – לתמיכות הינו    2021גזבר המועצה הודיע 

 ש"ח    ₪90,000 , ספורט    400,000רווחה,    ים אלה בלבד לתבחינ   אשר יחולק, בהתאם לתקציב המועצה    ₪  

אש"ח    70אש"ח רווחה,    420הועדה מבקשת את אישור המליאה לשנות את תמהיל התקציב באופן הבא:   .2

 ספורט. 

התמיכה  יו"ר   .3 סכום  וגובה  הבקשות  לגבי  דיון  ונערך  לתמיכות,  הבקשות  את  הוועדה  בפני  הציגה  הוועדה 

 המבוקש על ידי כל אחד מן המוסדות המבקשים.  

המשפטית  .4 היועצת  ידי  על  לוועדה  את    , הוסבר  היתר,  בין  התמיכה,  חלוקת  בעת  בחשבון  לקחת  יש  כי 

וממקו  המדינה  מתקציב  המבקש  למוסד  הניתנת  המוסד  התמיכה  הוצאות  את  וכן  אחרים,  ציבוריים  רות 

 מעלות הפעילות הנתמכת(.    90%)תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על  

 הוחלט להמליץ למליאת המועצה על מתן תמיכה, למבקשים הבאים, כדלקמן:  .5

 עמותת "בית הספר לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי"  .5.1

העמותה מקיימת חוגי כדורגל עממי ומקצועי בקרב בני נוער וילדים מהעמק וכן בקרב   .5.1.1

גלבוע,   מעלה  בישובים;  כדורגל  מגרשי  במספר  מתקיימת  הפעילות  המיוחד.  החינוך  מסגרות 

נווה   ובביה"ס כתות  וכפר רופין.  יוסף  ירדנה בית   , ביכורה, מסילות  , מושבי  מירב, שדה אליהו 

גלעד. פעילות זו עולה בקנה אחד עם תבחין ספורט. סה"כ הנהנים מפעילות    בגאון הירדן ובי"ס 

 משתתפים.   250העמותה  

 פעילות זו עונה על תבחין ספורט  .5.1.2

 העמותה ביקשה תמיכה על פי תבחין ספורט.   .5.1.3

 ₪.   110,000ניתנה תמיכה בגובה    2020בשנת   .5.1.4

 ₪.   70,000תמיכה בגובה    2021העמותה ביקשה בשנת   .5.1.5

 ₪.   70,000יאה להעניק תמיכה בשיעור של  הוחלט להמליץ למל 

 אקים סניף בית שאן עפולה והעמקים   .5.2

העמותה מקיימת פעילויות לילדים מבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ולבני   .5.2.1

, חוג תאטרון הכולל  בתחומי המועצה   משפחותיהם. בין היתר הפעילות כוללת חוג אופני טנדם 

   . הופעות ברחבי הארץ, פעילות לחגים והסעות לאירועי תרבות משותפים, וסבסוד נופש שנתי 

 ין רווחה. פעילות זו עולה עם תבח  .5.2.2

 . 2020העמותה קיבלה תמיכה בשנת   .5.2.3

 משפחות תושבות המועצה.    11- בפעילות הסניף משתתפים כ  .5.2.4



 

  

הועדה התרשמה כי למרות שמדובר במוסד ציבור הפועל מחוץ לתחומה הרי שניתנת   .5.2.5

התדיר   בחלקה  מתקיימת  עבורם  והפעילות  לכך  הזכאים  תושבים  מספר  עבור  פעילות  ידו  על 

המועצה   סעיף  בתחומי  לפי  תמיכה  לה  להעניק  יש  כי  נמצא  משרד    5.3ולכן  תמיכות  לנוהל 

 הפנים. 

 ₪ .    5,000בשיעור של      2021העמותה ביקשה תמיכה בשנת   .5.2.6

 ₪.    5,000למליאה להעניק תמיכה בשיעור של  הוחלט להמליץ  

   – השומר הצעיר   .5.3

צעירה,   .5.3.1 מקומית  מנהיגות  בניית  נוער,  לבני  פורמלי  בלתי  בחינוך  עוסקת  העמותה 

חניכי   מגיעים  אליו  דוד  ניר  בסניף  פועלת  העמותה  קהילתית.  חברתית  למעורבות  וחינוך 

 מהישובים ניר דוד ומסילות בעמק המעיינות.  

החינו  .5.3.2 תבחין  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  ת תב אולם    , ך פעילות  לא  זה  בתקציב    וקצב חין 

 ועל כן הבקשה נדחית.   2021תמיכה בשנת  ה 

 איחוד הצלה לישראל  .5.4

כ  .5.4.1 בארץ  פועלת  של    25- העמותה  רשת  עי  כונני    15)מתוכם    מתנדבים   4,000שנה, 

המעיינות(  עמק  בגזרת  חירום  או  רפואת  חולי  של  חירום  במקרי  ראשונה  עזרה  שירותי  למתן    ,

לפני   ע"י  פציעה בדקות הראשונות  ללא תשלום  ניתן  . השירות  למקום האירוע  הגעת אמבולנס 

ה   . רפואית  הכשרה  בעלי  מתנדבים  מערכות  ב צוות  הפעלת  רפואי  ציוד  רכישת  עבור  היא  קשה 

אירועי    150- מתנדבי העמותה נתנו סיוע ראשוני לכ   2020קשר כלי תחבורה ומוקד. במהלך שנת  

 חירום באזור עמק המעיינות. 

ע"פ תבחין בריאות והפעילות בגינה מתבקשת התמיכה עולה בקנה  הבקשה הוגשה   .5.4.2

 אחד עם תבחין זה. 

 ₪.   10,000  - ב   2020נתמכה בשנת  העמותה   .5.4.3

 ₪.   5,000בשיעור של    2021התבקשה תמיכה לשנת   .5.4.4

החינו  .5.4.5 תבחין  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  ת תב אולם    , ך פעילות  לא  זה  בתקציב  חין  וקצב 

 ת. י ולכן הבקשה נדח     2021תמיכה בשנת  ה 

 

   – העמותה לזקן גיל עוז   .5.5

ללימודים   .5.5.1 הקתדרה  בפעילות  המועצה  תמיכת  את  מבקשת  עוז  גיל  לזקן  העמותה 

)חוגים וקורסים במגוון תחומי ענין והעשרה( לבני הגיל השלישי וכן תמיכה בהסעות ליום הוותיק  

 אשר נערך אחת לשנה לכל ותיקי העמק.  

תבחין רווחה ועל פניו הפעילות בגינה מתבקשת התמיכה עונה  הבקשה הוגשה על  פי  .5.5.2

 על תבחין רווחה וקשישים. 

 ₪.     490,000ניתנה תמיכה בגובה    2010בשנת   .5.5.3

 ₪     680,000תמיכה בגובה    2021העמותה ביקשה בשנת   .5.5.4

   . ₪   410,000הוחלט להמליץ למליאה להעניק תמיכה בשיעור של  

 

 



 

  

 

 עמותת פעמונים ארגון חסד  .5.6

ויחידים   .5.6.1 למשפחות  מסייעת  העמותה  המעיינות.  בעמק  עשור  מעל  פועלת  העמותה 

כושר   מיצוי  הבית,  משק  של  נכון  לניהול  כלים  להם  ומעניקה  הכלכלי  המשבר  לצמצום 

נעזרו בתוכניות אישיות לשיקום    2020ההשתכרות, והסדרת חובות. העמותה דיווחה שבשנת  

 משפחות מתושבי עמק המעיינות.   26כלכלי  

 עמותה מבקשת תמיכה על  פי תבחין רווחה. ה  .5.6.2

 ₪    5,000ניתנה תמיכה בגובה    2020בשנת     .5.6.3

 ₪.   15,000בגובה    2021העמותה מבקשת תמיכה בשנת   .5.6.4

 .   5,000מומלץ למליאה להעניק תמיכה לעמותה בגובה  

 בני עקיבא:  .5.7

העמותה עוסקת בפעילות חינוכית בלתי פורמלית לבני נוער , חינוך להגשמה אישית   .5.7.1

ר  סניף  של  צבי,  טירת  סניף  ביכורה,  סניף  במועצה:  סניפים  בשבעה  ועבודה  תורה  עיון 

 מירב, סניף מעלה גלבוע, סניף שדה אליהו, סניף עין הנציב, וסניף שלוחות. 

 ₪    13,000העמותה קיבלה תמיכה בגובה    2019בשנת   .5.7.2

 ₪   50,000בשיעור של    2021העמותה ביקשה תמיכה לשנת   .5.7.3

החינו  תבחין  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  ת תב אולם    , ך פעילות  לא  זה  בתקציב  חין  וקצב 

 ועל כן הבקשה נדחית.   2021תמיכה בשנת  ה 

 עמותת ידיד לחינוך:  .5.8

ב  .5.8.1 פועלת  לחינוך  ידיד  נמצא    47- עמותת  המעיינות  עמק  סניף  הארץ.  ברחבי  סניפים 

מזה    בקיבוץ   ופעיל  גימלאים שנתיים חמדיה  מתנדבים  מפעילה  העמותה  כחונכים    . 

פעילים   המעיינות  עמק  בסניף  הספר.  בבתי  ב   47לתלמידים  ספר    5- מתנדבים  בתי 

 שעות חונכות בשנה זו.    7,230אשר תורמים  

החינו  .5.8.2 תבחין  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  ת תב אולם    , ך פעילות  לא  זה  בתקציב  חין  וקצב 

 2021תמיכה בשנת  ה 

 ועל כן הבקשה נדחית. 

 הצופים העבריים בישראל:   הסתדרות  .5.9

ערכים   .5.9.1 ולפיתוח  לשימור  ותורם  המסייע  חינוכי  נוער  ארגון  הינה  הצופים  תנועת 

בישוב  חברתיים   נמצא  המעיינות  עמק  סניף  הצופים  הנוער  תנועת  וממלכתיים. 

 שלפים. 

תמיכה בשנת  וקצב בתקציב ה חין זה לא ת תב אולם    , ך פעילות זו עולה בקנה אחד עם תבחין החינו 

2021 

 ועל כן הבקשה נדחית. 

 



 

  

 הסתדרות הנוער העובד והלומד:  .5.10

המושבים   .5.10.1 בני  הכספים    – חטיבת  לשנת  לתמיכה  בקשה  הגישה  הנוע"ל  הסתדרות 

2021 

ב   .5.10.2 פועלת  והיא  האחרונה  בשנה  במועצה  לפעול  חזרה  המועצה,  יישוב   13החטיבה  י 

 ימות השנה. לאורך כל  

 . בקשה לתמיכה על פי תבחין חינוך חטיבת בני המושבים הסתדרות הנוע"ל, הגישה   .5.10.3

החינו  תבחין  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  ת תב אולם    , ך פעילות  לא  זה  בתקציב  חין  וקצב 

 ועל כן הבקשה נדחית.   2021תמיכה בשנת  ה 

 )ע"ר(    – מדרשת בית שאן   .5.11

לנוהל    5.2קיימת ופועלת בתחומה של המועצה, זאת בניגוד לסעיף  ידי עמותה שאינה  -הבקשה הוגשה על

תושבים    .התמיכות אותם  מיהם  פירטה  לא  והעמותה  שאן,  בית  היא  העמותה  של  הרשומה  כתובתה 

לכלל מקבלי   ביחס  כל שכן מספרם היחסי  ומה מספרם המוחלט  שירותיה  בתחומי המועצה המקבלים 

יו"ר הועדה עם יחידות המועצה השונות לא העלתה כי פעילותה  גם בדיקה שערכה    .השירות מהעמותה

 .של עמותה זו אינה מוכרת

 .לפיכך ומשלא הוכח למועצה אחרת, אין באפשרות הועדה המקצועית להמליץ על תמיכה בעמותה זו

 .2021כי על פניו הבקשה גם אינה עומדת בתבחינים לשנת   למעלה מן הצורך יודגש 

כי   יצוין,  זה  הפעילות  בעניין  כי  מלמד  המוצגות  בפעילויות  עיון  בפועל  רווחה.  בתבחין  מוגשת  הבקשה 

הנעשית בעמותה היא בעיקרה פעילות בתחום החינוך והדת )ובהתאם גם התמיכות ממקור חיצוני ממשרד  

-ש"ח הניתן על  630,000יוער כמו כן, כי בבקשה לקבלת תמיכה מפרטת העמותה תקציב בסך    .החינוך(

חינוך עבור "העמקת הזהות היהודית" ומכאן שעל פניו עולה שעיקר הפעילות, לפחות בפן  די משרד הי

 התקציבי, אינה פעילות רווחה אלא פעילות דת או חינוך.

מכל מקום הבקשה ביחס לשירותים הקשורים בפעילויות רווחה אינה מפורטת באופן מספק וכמו ביחס 

ל הניתן לתושבי המועצה מתוך פעילותה זו של העמותה לכלל פעילות העמותה, אין פירוט אודות הטיפו

 .אם בכלל

 נוכח האמור ממליצה הועדה לדחות את הבקשה. 

 חיבורים בית שאן והעמק )ע"ר(  .5.12

לנוהל    5.2ידי עמותה שאינה קיימת ופועלת בתחומה של המועצה, זאת בניגוד לסעיף  -הבקשה הוגשה על

 .התמיכות

בית שאן, והעמותה לא פירטה מיהם אותם תושבים בתחומי המועצה  כתובתה הרשומה של העמותה היא  

 .המקבלים שירותיה ומה מספרם המוחלט כל שכן מספרם היחסי ביחס לכלל מקבלי השירות מהעמותה

 .גם בדיקה שערכה יו"ר הועדה עם יחידות המועצה השונות העלתה כי פעילותה של עמותה זו אינה מוכרת

 .אחרת, אין באפשרות הועדה המקצועית להמליץ על תמיכה בעמותה זולפיכך ומשלא הוכח למועצה 

 .2021כי על פניו הבקשה גם אינה עומדת בתבחינים לשנת   למעלה מן הצורך יודגש 

הפעילות   כי  מלמד  המוצגות  בפעילויות  עיון  בפועל  רווחה.  בתבחין  מוגשת  הבקשה  כי  יצוין,  זה  בעניין 

פעילות   בעיקרה  היא  בעמותה  הן  הנעשית  חיצוניים  ממקורות  התמיכות  גם  )ובהתאם  החינוך  בתחום 

 .מתחום החינוך, החקלאות והביטחון כהכנה לצבא(

הפעילות המוגדרת "מרכז המשפחה" יתכן שתואמת לתבחין הגם שאינה מפורטת באופן מספק, ואולם  

ות הטיפול הניתן  מכל מקום וכאמור, בגין רכיב זה, כמו גם ביחס לכלל פעילות העמותה, אין פירוט אוד

 .לתושבי המועצה, אם בכלל

 נוכח האמור ממליצה הועדה לדחות את הבקשה. 



 

  

 

 המלצות הוועדה יובאו לדיון ולאישור של מליאת המועצה.  

הועדה המקצועית מבקשת לוודא כי התמיכה של המועצה בכל הגופים הנתמכים לא תעלה  

 .  מעלות הפעילות הנתמכת   90%על  

הזו   לעת  הקשור  נכון  בכל  טלטלה  בפני  עומדים  המועצה,  גם  זה  ובכלל  המדינה  כי  נראה 

 לתחומי הבריאות והכלכלה. 

המלצותיה אך אלה כפופות כמובן לאישור   המקצועית על  זה, מחליטה הועדה  במצב דברים 

מליאת המועצה ולעדכונים אפשריים בתקציב המועצה בכלל, וביחס לתמיכות בפרט ועל כן  

מנות שוות, ותצוין מפורשות    3- של התמיכות שיאושרו יתבצע לשיעורין ב מומלץ כי המימוש  

 . 2021האפשרות של התאמת סכום התמיכה לעדכון תקציב התמיכות לשנת  

 

 

 

          

       ______ ____________               ____________  __________________ 

 כ"ל נ מ   – להב    – מיה גומא   גזבר   - אסף ברמי          יועמ"ש   – עו"ד מאיה קורין פז  

 

 

 

 


