
 

  

  

 2.2022.022פרוטוקול 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 

 .2022המלצה לתמיכות לשנת  .1

 סיכום: 

כי הסכום שנקבע בתקציב המועצה לשנת   .1 לוועדה    560,000  – לתמיכות הינו    2022גזבר המועצה הודיע 

יחולק, בהתאם לתקציב המועצה    ₪   וקשישים   רווחה   ; לתבחינים אלה בלבד   אשר  ,    430,000  בריאות   ₪

 ₪    60,000  – , חינוך  ש"ח    70,000ספורט  

התמיכה   .2 סכום  וגובה  הבקשות  לגבי  דיון  ונערך  לתמיכות,  הבקשות  את  הוועדה  בפני  הציגה  הוועדה  יו"ר 

 המבוקש על ידי כל אחד מן המוסדות המבקשים.  

המשפטית  .3 היועצת  ידי  על  לוועדה  את    , הוסבר  היתר,  בין  התמיכה,  חלוקת  בעת  בחשבון  לקחת  יש  כי 

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

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

 הוחלט להמליץ למליאת המועצה על מתן תמיכה, למבקשים הבאים, כדלקמן:  .4

 ספורט מסילות עמותת   .4.1

מהעמק והעיר. הבקשה לתמיכה    לקבוצות תחרותיות לכתות ה' עד י"ב מועדון  העמותה מקיימת  

עבור   בעיר פעילות  היא  הכדורגל  במגרש  מתקיימת  הפעילות  המקצועית.  בליגה  ונוער  .  ילדים 

העמותה  מפעילות  הנהנים  סה"כ  ספורט.  תבחין  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  ילדי    פעילות  מקרב 

 משתתפים.   255ילדים מתוך    90- כ   העמק  

לילדים  כמו   גם  שירותיה  מעניקה  העמותה  שהוגש  בנוסח  הבקשה  שלפי  כיוון  העיר    תושבי כן 

שירותים   עבור  יחסי  באופן  תמיכה  זאת  בכל  התאפשר  העמק  תושבי  ילדים  רק  ולא  שאן  בית 

 שינתנו לילדי העמק. העיר בית שאן תומכת במקביל ובאופן יחסי ע"פ התקציב שהוגש. 

 . פעילות זו עונה על תבחין ספורט  .4.1.1

 העמותה ביקשה תמיכה על פי תבחין ספורט.   .4.1.2

 ₪.   100,000תמיכה בגובה    2022העמותה ביקשה בשנת   .4.1.3

בכפוף להמצאת אישור ניהול    ₪  70,000הוחלט להמליץ למליאה להעניק תמיכה בשיעור של  

 .  קף ו ת ב תקין  

 אקים סניף בית שאן עפולה והעמקים   .4.2

בעלי   מבוגרים  לילדים  פעילויות  מקיימת  ולבני  העמותה  התפתחותית  שכלית  מוגבלות 

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

משותפים,  לאירועי תרבות  והסעות  לחגים  פעילות  הארץ,  ברחבי  ומשפטי   הופעות  כלכלי    סיוע 

   . וסבסוד נופש שנתי 

 פעילות זו עולה עם תבחין רווחה.  .4.2.1

 ש"ח   5,000בגובה    2021קיבלה תמיכה בשנת  העמותה   .4.2.2



 

  

 משפחות תושבות המועצה.    11- בפעילות הסניף משתתפים כ  .4.2.3

הועדה התרשמה כי למרות שמדובר במוסד ציבור הפועל מחוץ לתחומה הרי שניתנת   .4.2.4

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

 לנוהל תמיכות משרד הפנים.  5.3תמיכה לפי סעיף  ו ולכן נמצא כי יש להעניק ל בתחומי המועצה 

 ₪ .    10,000בשיעור של      2022העמותה ביקשה תמיכה בשנת   .4.2.5

 . ₪   5000למליאה להעניק תמיכה בשיעור של  הוחלט להמליץ  

 ה בית החולים פוריי ידידי  עמותת   .4.3

יום  ערכה  פיתוח  ידידי  לטובת    הקרן  לילדי הקמת  התרמה  שיקום  מחלקת  הצפון.    ופתיחת 
נאלצים   היום  עד  אשר  משפחותיהם  ובני  המטופלים  על  תקל  לילדים  שיקום  מחלקת  הקמת 
או   הארץ  במרכז  ממושכים  שיקום  תהליכי  לטובת  המשפחה  ובני  חייהם  ממרכז  להתנתק 

 לחילופין מוותרים על תהליך שיקום החיוני לטובת החלמתם המלאה. 

 בחין רווחה פעילות זו עולה עם ת  .4.3.1

 ₪.   15,000הוגשה בקשה לתמיכה בגובה  של    .4.3.2

  ים הועדה התרשמה כי למרות שמדובר במוסד ציבור הפועל מחוץ לתחומה הרי שניתנ  .4.3.3

ידו   ל   העמק   תושבי ילדים  עבור  שירותים  על  להעניק  יש  כי  נמצא  ולכן  לכך    ו הזכאים 

 לנוהל תמיכות משרד הפנים.   5.3תמיכה לפי סעיף  

 ₪.   10,000של    שיעור תמיכה ב להמליץ על  הוחלט  

 : עמותת קמ"ה  בית בגלבוע באמצעות   .4.4

קמ"ה   וגברים    – עמותת  נשים  לטובת  הנציב  עין  ובקיבוץ  מירב  בקיבוץ  בתים  שני  מפעילה 
ללוות   למטרה  להם  שמו  הישובים  קהילות  הדתי.  מהמגזר  מיוחדים  צרכים  בעלי  בוגרים.ות 
היכולות   מימוש  תוך  הרוחנית,  ברמה  והן  הפיזית  ברמה  הן  חייהן,  אורחות  בכל  אלו  א.נשים 

העמותה מבקשת תמיכה עבור פעילות בסדנאות פסיפס    הטמונות בהן ובשילובן בחיי הקהילה.  
 וקרמיקה. 

 פעילות זו עולה עם תבחין רווחה  .4.4.1

 ₪.   10,000הוגשה בקשה לתמיכה בגובה  של    .4.4.2

 . 5,000₪של    שיעור תמיכה ב להמליץ על  הוחלט  

 איחוד הצלה לישראל  .4.5

כונני רפואת חירום    15)מתוכם   מתנדבים   4,000י רשת של " שנה, ע  25- העמותה פועלת בארץ כ 

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

הראשונות לפני הגעת אמבולנס למקום האירוע . השירות ניתן ללא תשלום ע"י צוות מתנדבים  

קשר כלי תחבורה  קשה היא עבור רכישת ציוד רפואי הפעלת מערכות  ב בעלי הכשרה רפואית . ה 

נתנו סיוע ראשוני לכ השנים  ומוקד. במהלך   באזור  בשנה  חירום  אירועי    150- מתנדבי העמותה 

 עמק המעיינות. 

בקנה   .4.5.1 עולה  התמיכה  מתבקשת  בגינה  והפעילות  בריאות  תבחין  ע"פ  הוגשה  הבקשה 

 אחד עם תבחין זה. 

בשנת  העמותה   .4.5.2 בשנת  ₪   10,000  - ב   2020נתמכה  ניתנה    2021,  בתבחין  לא  תמיכה 

 . בריאות 

 ₪.   50,000בשיעור של    2022התבקשה תמיכה לשנת   .4.5.3



 

  

ציבור הפועל מחוץ לתחומה הרי שניתנ  .4.5.4 כי למרות שמדובר במוסד    ים הועדה התרשמה 

ידו   תושבי שירותים  על  לה תמיכה    העמק   עבור  להעניק  יש  כי  נמצא  ולכן  לכך  הזכאים 

 לנוהל תמיכות משרד הפנים.   5.3לפי סעיף  

 . 5,000₪של    שיעור תמיכה ב ליץ על  להמ הוחלט  

 

 - העמותה לזקן גיל עוז   .4.6

העמותה לזקן גיל עוז מבקשת את תמיכת המועצה בפעילות הקתדרה ללימודים )חוגים וקורסים  

נערך   אשר  הוותיק  ליום  בהסעות  תמיכה  וכן  השלישי  הגיל  לבני  והעשרה(  ענין  תחומי  במגוון 

 אחת לשנה לכל ותיקי העמק. 

הועדה מתרשמת כי העמותה מספקת שירותים מקיפים, נרחבים ואיכותיים בתחומים חשובים  

ובני משפחתו ובכלל זה מבקשת לספק ולפתח מענים    ק הוותי   התושב עד מאוד לרמת החיים של  

 ובן המשפחה המטפל.   תשושי הנפש   ת לאוכלוסיי 

מתבקשת התמיכה עונה  הבקשה הוגשה על  פי תבחין רווחה ועל פניו הפעילות בגינה  .4.6.1

 על תבחין רווחה וקשישים. 

 ₪.     400,000ניתנה תמיכה בגובה      2021בשנת   .4.6.2

 ₪     550,000בה  תמיכה בגו   2022העמותה ביקשה בשנת   .4.6.3

 עבור פעילות הקתדרה. ₪    400,000הוחלט להמליץ למליאה להעניק תמיכה בשיעור של  

והרצון לסייע  יחד עם זאת בשל חשיבות הפעילות עבור   אוכלוסיית הקשישים בתחומי העמק 

באופן   נוסף  תקצוב  מקור  ימצא  העבודה  ובשנת  שככול  הרי   , זאת  מבורכת  פעילות  ולחזק 

שיאפשר את תיקון תקציב התמיכות הכולל של המועצה, ממליצה הועדה לחזור ולדון בהגדלת  

 תקציב התמיכה הכולל שינתן לעמותה זו. 

 ד עמותת פעמונים ארגון חס  .4.7

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

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

שבשנת   דיווחה  העמותה  חובות.  כלכלי    2021והסדרת  לשיקום  אישיות  בתוכניות    16נעזרו 

 משפחות מתושבי עמק המעיינות. 

 העמותה מבקשת תמיכה על  פי תבחין רווחה.  .4.7.1

 ₪    5,000ניתנה תמיכה בגובה    2021בשנת     .4.7.2

 ₪.   15,000בגובה    2022העמותה מבקשת תמיכה בשנת   .4.7.3

 . ש"ח   5,000שיעור של  תמיכה לעמותה ב על    הוחלט להמליץ 

 עמותת חיברותא בית שאן והעמק )ע"ר(:  .4.8

. העמותה החלה את פעילות בעמק כמכינה קדם צבאית המשלבת  2004העמותה פועלת משנת  

את ההכנה של חניכיה לשירות משמעותי בצה"ל עם תרומה לקהילה בעמק ובעיר והקמת קהילות  

כ  מתחנכים  העמותה  במסגרת  כיום  בעמק.  התיישבות  מכווני  במסגרת    70- בוגרים  חניכים 

, המתנדב  צבאית  " בשביל העמק"  ב ים בעבודה חקלאית ברחבי העמק,  המכינה הקדם  תוכנית 

העמק ב הפועלת   פרויקט  .  יישובי  עבור  הוגשה  התמיכה  צעירים  בקשת  גרעין  בעמק"  "מחנכים 

ביישוב  פורמלי  הבלתי  החינוך  בתחומי  בכ"א  למחסור  מענה  שנותן  ולאומי  צבאי  שירות    י בוגרי 

 העמותה מבקשת תמיכה על  פי תבחין חינוך.   העמק.  



 

  

 .   זו עולה בקנה אחד עם תבחין החינוך   פעילות  .4.8.1

 . 2020,  2019העמותה קיבלה תמיכה בשנת   .4.8.2

 ₪.   40,000בגובה      2022העמותה מבקשת תמיכה בשנת   .4.8.3

 ₪ .   8,500ה  מומלץ למליאה להעניק תמיכה לעמותה בגוב 

 בני עקיבא:  .4.9

, חינוך   להגשמה אישית של רעיון  העמותה עוסקת בפעילות חינוכית בלתי פורמלית לבני נוער 

תורה ועבודה בשבעה סניפים במועצה: סניף ביכורה, סניף טירת צבי, סניף מירב, סניף מעלה  

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

 .   פעילות זו עולה בקנה אחד עם תבחין החינוך  .4.9.1

 העמותה נתמכה ע"י המועצה לאורך העשור האחרון  .4.9.2

 ₪   50,000בשיעור של    2022מיכה לשנת  העמותה ביקשה ת  .4.9.3

 ₪ .   8,500ה  מומלץ למליאה להעניק תמיכה לעמותה בגוב 

 

 עמותת ידיד לחינוך:  .4.10

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

. העמותה מפעילה מתנדבים גימלאים כחונכים לתלמידים בבתי  שלוש שנים חמדיה ופעיל מזה  

פעילים   המעיינות  עמק  בסניף  ב   47הספר.  תורמים    5- מתנדבים  אשר  ספר  שעות    7,230בתי 

 חונכות בשנה זו.  

 .   פעילות זו עולה בקנה אחד עם תבחין החינוך  .4.10.1

 העמותה נתמכה ע"י המועצה בשנים האחרונות  .4.10.2

 ש"ח   15,000העמותה ביקשה תמיכה בגובה   .4.10.3

 ₪ .   8500ה  מומלץ למליאה להעניק תמיכה לעמותה בגוב 

 

 הסתדרות הצופים העבריים בישראל:  .4.11

חברתיים   ערכים  ולפיתוח  לשימור  ותורם  המסייע  חינוכי  נוער  ארגון  הינה  הצופים  תנועת 

 . וממלכתיים. תנועת הנוער הצופים סניף עמק המעיינות נמצא בישוב שלפים 

 .   פעילות זו עולה בקנה אחד עם תבחין החינוך  .4.11.1

 העמותה לא נתמכה ע"י המועצה בעבר.  .4.11.2

 ש"ח   116,000העמותה ביקשה תמיכה בגובה   .4.11.3

 ₪ .   8500ה  מומלץ למליאה להעניק תמיכה לעמותה בגוב 

 

 : השומר הצעיר  .4.12

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

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

 דוד ומסילות בעמק המעיינות.  



 

  

 .   פעילות זו עולה בקנה אחד עם תבחין החינוך  .4.12.1

 המועצה לאורך העשור האחרון העמותה נתמכה ע"י   .4.12.2

 ₪   80,000בשיעור של    2022העמותה ביקשה תמיכה לשנת   .4.12.3

 ₪    8500ה  מומלץ למליאה להעניק תמיכה לעמותה בגוב 

 

 : חטיבת בני המושבים   -   הסתדרות הנוער העובד והלומד  .4.13

המושבים   בני  הנוע"ל   – חטיבת  הכספים    הסתדרות  לשנת  לתמיכה  בקשה  .  2021הגישה 

ב   פועלת  והיא  האחרונה  בשנה  במועצה  לפעול  חזרה  המועצה   12החטיבה  )גשר,    יישובי 

יוסף, ירדנה, תל תאומים, שדי תרומות, רוויה, שדה נחום, רשפים, כפר רופין,   מנחמיה, בית 

ת ריכוז הפעילות רכז  לצורך קיום הפעילות העמידה החטיבה לטוב   השנה. , לאורך כל  נווה אור 

בני    6  - במשרה מלאה, רכז הדרכה בחצי משרה, מנחה לקומונה, מדריך בוגר במשרה מלאה ו 

 שנת שירות. 

 .   פעילות זו עולה בקנה אחד עם תבחין החינוך  .4.13.1

שנת     .4.13.2 ב   2018עד  המועצה  מתנ"ס  ע"י  ונתמכה  בעמק  החטיבה  אשח    250- פעלה 

 לשנה. 

בשל    2021בשנת   .4.13.3 ונדחתה  לתמיכה  בקשה  העמותה  חינוך  ה הגישה  תבחין  עדר 

 בתמיכות לשנה זו 

 ₪   100,000בשיעור של    2022העמותה ביקשה תמיכה לשנת   .4.13.4

 ₪    8500ה  מומלץ למליאה להעניק תמיכה לעמותה בגוב 

 

 לזכרו של סרן צביקה קפלן ז"ל   - כח צביקה   .4.14

בשנת   נרשמה  הסיור  2015העמותה  מרכז  באמצעות  המועצה  בתחומי  פועלת  העמותה   . –  

עיון   וערבי  מסעות   , כנסים   , טיולים  מסוג  פעילויות  התנדבותיות   מקיימת  חינוכיות  פעילויות 

וסביבה.  אדמה,   , אדם  בין  הקשר  וחיזוק  פרויקט   ליצירה  מפעילה  ציונות"    העמותה  בונים  "כאן 

לות מעוררת את העיסוק בשאלה מהו המפעל הציוני שלי(, הפעלת פרויקט כל  בקיבוץ מירב )פעי 

אחד יכול לקדם ולאפשר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים לטייל במרחב הפתוח של העמק, הפעלת  

צה"ל,  בחיילי  ותמיכה  משמעותי  לשירות  נוער  בני  לעידוד  צביקה  כוח  לצורך    פרויקט  זאת  כל 

 הי"ד .  הנצחת זכרו של סרן צביקה קפלן  

- העמותה מבקשת תמיכה בסיורים ללא תשלום בעמק המעיינות. בשנה האחרונה התקיימו מעל 

 מטיילים.   3,200סיורים עם    100

 העמותה מבקשת תמיכה על  פי תבחין חינוך.  .4.14.1

 .   2020העמותה קיבלה את תמיכת המועצה בשנת   .4.14.2

 ₪    13,000בגובה      2022העמותה מבקשת תמיכה לשנת   .4.14.3

₪ .   8500מומלץ למליאה להעניק תמיכה לעמותה בגובה  



 

  

 

 ידידים סיוע בדרכים   .4.15

 העמותה הגישה בקשה לתמיכה, לראשונה למועצה. 

מספקת   .4.15.1 העמותה  כי  עולה  בבקשה  שנכללו  כפי  העמותה  של  פעילויותיה  מתיאור 

 י חילוץ וסיוע ראשונים בדרכים. ת שירו 

הבקשה משתבצת ועל כן הועדה מוצאת  העמותה לא הבהירה בבקשתה לאיזה תבחין   .4.15.2

מקום   כאשר  שכן  כל  המאושרים,  התבחינים  מבין  באיזה  נכללת  אינה  זו  בקשה  כי 

מושבה של העמותה אינו בתחומי המועצה ולא ברור מהו היקף הסיוע הניתן על ידה  

 לתושבי המועצה. 

 להעניק תמיכה לעמותה. שלא  מומלץ למליאה  

 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  

המועצה   מליאת  לאישור  כמובן  כפופות  אלה  אך  המלצותיה  על  המקצועית  הועדה  מחליטה 

מועצה בכלל, וביחס לתמיכות בפרט ועל כן מומלץ כי המימוש  ולעדכונים אפשריים בתקציב ה 

ב  לשיעורין  יתבצע  שיאושרו  התמיכות  של    3- של  האפשרות  מפורשות  ותצוין  שוות,  מנות 

 . 2022התאמת סכום התמיכה לעדכון תקציב התמיכות לשנת  

 

 

 

          

       __________________               ____________  __________________ 

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

 

 

 




