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 :  2019לינואר  70מתאריך  -  1/2019פרוטוקול ועדת תמיכות  

 
 התקיימה ישיבת ועדת תמיכות לדיון  בנושאים הבאים : 2019לינואר  07בתאריך  .1

 . 2017 ע"שנה פעילות סיכום .1.1

 . 2018  ע"שנה של ראשון חציוןב יםנתמכ עמותות וגופים  פעילות ח"דו .1.2

 בישיבה נכחו : .2

 גזברית העירייה. –הגב' רינה יוסף  .2.1

 יועמ"ש הרשות. –עו"ד חיים שימן  .2.2

 המפקחת על התמיכות בעירייה –הגב' אנה זורין  .2.3

 מזכירת הוועדה –הגב' דנית גלעד  .2.4

 הח"מ. .2.5

 
 : 2017זורין   מציגה לוועדה את סיכום פעילות שנה"ע  אנה -להלן עיקרי הדברים 

 :  2017 תמיכות ישירות -סיכום פעילות   .3

 תנועת בני נוער בית"ר : .3.1

  2017סיים במאוזן לשנת ף ערד בעמותה סני₪ .  12,900קיבלה תמיכה בהיקף של  העמותה.  

 .מדו"ח הביקורת שמוצג לוועדה עולה כי נבדקה גם פעילות התנועה ונמצאה תקינה 

 תבחינים והוראות חוזר הוועדה מקבלת את המלצת המפקחת ומאשרת את עמידת העמותה ב
 . 2017שנה"ע ל קבלת התמיכה מנכ"ל בדבר זכאותה ל

 סיכום המפקחת. –(  1) נספח  ףמצור 

 הנוער בני עקיבא :תנועת  .3.2

 עולה שמתוכו המבוקר ח"הדו את מציגה העמותה.  ₪ 12,900 של בהיקף תמיכה קיבלה העמותה 
 . ₪ 316 של בגרעון סיימה שהעמותה

 תקינה ונמצאה התנועה פעילות גם נבדקה כי עולה לוועדה שמוצג הביקורת ח"מדו. 

 חוזר והוראות בתבחינים העמותה עמידת את ומאשרת המפקחת המלצת את מקבלת הוועדה 
 . 2017 ע"לשנה  התמיכה לקבלת זכאותה בדבר ל"מנכ

 המפקחת סיכום –(  2 נספח)  ףמצור. 

 עמותת ערד לחי : .3.3

 עולה שמתוכו המבוקר ח"הדו את מציגה העמותה.  ₪  8,600 של בהיקף תמיכה קיבלה העמותה 
 . ₪  34,300 של ברווח  סיימה שהעמותה

 תקינה ונמצאה התנועה פעילות גם נבדקה כי עולה לוועדה שמוצג הביקורת ח"מדו. 

 ולאור העובדה שהעמותה מציגה את דו"ח סיום שנה"ע  המפקחת המלצת את מקבלת הוועדה
א כספי יש לדרוש מהעמותה את מלו (14.5 סעיףברווח כספי,  הרי שבהתאם לחוזר מנכ"ל )  2017

 בסה"כ (.₪   8,600)   2017התמיכה שניתנו להם בשנת 

 המפקחת סיכום –(  3 נספח)  ףמצור. 
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 אגודה לקידום לקויי למידה : –ניצן  .3.4

 עולה שמתוכו המבוקר ח"הדו את מציגה העמותה.  ₪ 9,600 של בהיקף תמיכה קיבלה העמותה 
 . ₪  32,794 של ) כולל פחת (  בגרעון סיימה שהעמותה

 תקינה ונמצאה התנועה פעילות גם נבדקה כי עולה לוועדה שמוצג הביקורת ח"מדו. 

 חוזר והוראות בתבחינים העמותה עמידת את ומאשרת המפקחת המלצת את מקבלת הוועדה 
 . 2017 ע"לשנה  התמיכה לקבלת זכאותה בדבר ל"מנכ

 המפקחת סיכום –(  4 נספח)  ףמצור. 

 ערד :  –יחידת החילוץ  .3.5

 עולה שמתוכו המבוקר ח"הדו את מציגה העמותה.  ₪ 9,600 של בהיקף תמיכה קיבלה העמותה 
 . ₪   54,799 של(   פחת כולל)  בגרעון סיימה שהעמותה

 תקינה ונמצאה התנועה פעילות גם נבדקה כי עולה לוועדה שמוצג הביקורת ח"מדו. 

 חוזר והוראות בתבחינים העמותה עמידת את ומאשרת המפקחת המלצת את מקבלת הוועדה 
 . 2017 ע"לשנה  התמיכה לקבלת זכאותה בדבר ל"מנכ

 המפקחת סיכום –(   5    נספח)  ףמצור. 

 האגודה למען הקשיש בערד : .3.6

 עולה שמתוכו המבוקר ח"הדו את מציגה העמותה.  ₪ 39,600 של בהיקף תמיכה קיבלה העמותה 
 . ₪ 160,000 של(   פחת כולל)  בגרעון סיימה שהעמותה

 תקינה ונמצאה התנועה פעילות גם נבדקה כי עולה לוועדה שמוצג הביקורת ח"מדו. 

 חוזר והוראות בתבחינים העמותה עמידת את ומאשרת המפקחת המלצת את מקבלת הוועדה 
 . 2017 ע"לשנה  התמיכה לקבלת זכאותה בדבר ל"מנכ

 המפקחת סיכום –(   6   נספח)  מצורף. 

 .  7מצורפת כנספח  -  2017סיכום תמיכות  טבלתמפקחת התמיכות צרפה, בנוסף, את   .4

 הנושא ידון בישיבת הועדה הבאה.  -  2017 עקיפות תמיכות -  פעילות סיכום .5

 

 : 2018 –חציון ראשון  -פעילות תמיכות ישירות ועקיפות דיווח  .6

 פקחת  מדווחת על פעילות וביקורות  ביחידות הבאות  :מה .7

  8 נספח מצורף – -נמצא תקין  -₪  2400יחידת חילוץ ערד תמיכה ע"ס של  .7.1

 . 9מצורף נספח  –נמצא תקין  -₪  19,800תמיכה ע"ס של  –העמותה למען הקשיש ערד  .7.2

 . 10מצורף נספח  -נמצא תקין  -₪  4,300תמיכה ע"ס של  –עמותת ערד לחי  .7.3

 . 11מצורף נספח  -נמצא תקין   -₪  2,400תמיכה ע"ס –עמותת מאור הדרום  .7.4

 . 12מצורף נספח  –נמצא תקין  -₪  2,400תמיכה ע"ס  –עמותת ניצן  .7.5

נמצא תקין ) למעט הצבעה על רווח בחציון הראשון  -₪   12,900תמיכה ע"ס של  – שבט צופים ערד .7.6
 . 13מצורף נספח  –(.  

נמצא תקין ) למעט הצבעה על רווח, בדו"ח החצי שנתי,  –תמיכה עקיפה  –מתנ"ס ) חוג שחיה (  .7.7
 . 14מצורף נספח  –בתחום התעמלות קרקע 
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 .  15 כנספח מצורפת -   2018 תמיכות  -חציון  סיכום תטבל את, בנוסף, צרפה התמיכות פקחתמ .8

העמותה לא הציגה בפני המפקחת את המסמכים הנדרשים וכן לא בוצעה ביקורת  –עמותת חילוץ והצלה  .9
העמותה קיבלה תמיכה שנות של המפקחת לעמותה. , למרות פניות חוזרות ונ2018שון פעילות בחציון רא

בשל אי עמידתה בהצגת ולחייבה בהחזרת כספי התמיכה יש להוציא מכתב לעמותה ₪.  2,400ע"ס של 
 הנתונים המחייבים עמותה בתמיכה לפי חוזר המנכ"ל בהקשר האמור. 

 
 
 

 
 
 
 

                 (-                                                           ) (- )                                                   (- ) 
_________________                               _______________                     __________________ 

 
 יועמ"ש -עו"ד חיים שימן                      גזברית –רינה יוסף                                  ר הוועדהיו" –גרי עמל 
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