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 2018פברואר  28 
 ועדת תמיכות

 
 
 

 827/2/201פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מיום 
 

 

 יועמ"ש, -מנכ"ל  המועצה, עו"ד חן סומך  -גזבר המועצה, יוסי אלימלך  -ג'קי להב  :    נוכחים
 סגן גזבר. –רו"ח יניב חלפון   

 
 

 ועצה מודעה אשר קוראת  .  בהתאם לנוהל התמיכות אשר אושר  במליאת המועצה, פרסמה המ1
 לגופים שונים לבקש בקשות לתמיכה בנושאים שונים בהתאם לתבחינים אשר מופיעים בנוהל.     

 

 עיתונים וכן באתרי האינטרנט של המועצה. 2-.  הנוהל פורסם ב2
 

 עונים לדרישת 23.1.2018.  היועמ"ש מוסר כי לתבחינים כפי שאושרו במליאת המועצה מיום  3
 דין  ומהווים תבחינים שוויוניים המאפשרים לכל הגורמים המעוניינים לפנות לקבל תמיכות.ה     

 

 .  לוועדה הוגשו מספר בקשות, להלן הדיון בבקשות אלו:4
 

 העמותה לחבר הוותיק
 

 העמותה הגישה את הבקשה לוועדת התמיכות.
 

מיכות מלבד תקציב כלל המסמכים הנדרשים עפ"י הנוהל הוגשו והונחו על שולחן וועדת הת
 .2018לנוהל   3העמותה, דוח כספי מאושר, אישור ניהול תקין וכן אישור על עמידה בסעיף 

 

 הינו סכום גבוה מדי ₪   784,000ועדה דנה בבקשה והתרשמה כי הסכום המבוקש לתמיכה על סך  ה
 וכי הוועדה התרשמה כי סכום זה מופרז.

 

לטובת הפעילות כפי שהוצגה  2018לשנת ₪   500,000ל  לאור זאת, ממליצה הוועדה לאשר סכום ש
 יום מקבלת הפרוטוקול. 14בבקשה,  זאת בכפוף להשלמת המסמכים החסרים לעיל תוך 

 
 העמותה לגיל הרך

 

 העמותה הגישה את בקשת התמיכה לוועדה והניחה על שולחן הוועדה את החומר הנדרש.
 

 ממקבלי השירות הינם תושבי החבל. 100%מהנתונים שהציגה העמותה עולה כי כמעט 
למען הזהירות מבקשת הוועדה קבלת הבהרה מפורשת בעניין זה, )הבהרה בנוגע לאחוז מקבלי 

 השירות(.
 

 ₪. 1,072,000בקשת העמותה עומדת על סך  
 

₪  600,000לאור ניתוח פעילות העמותה והמצב בשטח, ממליצה הוועדה לאשר תמיכה בסך של 
 .2018לשנת 

 
 תיירות חבל מודיעין עמותת

 

 העמותה הגישה את בקשת התמיכה לוועדה והניחה על שולחן הוועדה את החומר הנדרש.
 ₪. 400,000בקשת העמותה עומדת על סך

 

 .2018לשנת ₪  350,000לאור ניתוח בקשת העמותה ממליצה הוועדה לאשר תמיכה בסך של 
 
 
 
 
 
 

 לשכת  מנכ"ל  המועצה
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 העמותה להרחבת פעילות הספורט
 

 את הבקשה לוועדת התמיכות.  העמותה הגישה
 , אישור עו"ד מורשי חתימה85%-, התייחסות ל2018בהגשת הבקשה חסר מאזן בוחן, דו"ח כספי 

 ודוח תמציתי של פעילות הגוף.
 

 הועדה דנה בבקשה ועברה על פעילות העמותה לשנה הקרובה.
 

 שנה זו,ל₪  400,000הועדה ניתחה את בקשת העמותה וממליצה לאשר תמיכה בסך של  
 יום. 14זאת בכפוף להמצאת המסמכים החסרים תוך 

 

 עמותת תושבים למען תושבים
 

 ₪.  350,000העמותה הגישה בקשה לקבלת תמיכה ע"ס 
 .2018המסמכים החסרים בבקשה הינם:  אימות מסמכים ע"י דו"ח ותקציב העמותה לשנת 

 

 שר הוצגו ופעילות העמותה החשובה, ממליצה הוועדה לאשר תמיכה בסך של לאור הנתונים א
 יום. 14, זאת בכפוף להשלמת המסמכים החסרים תוך 2018לשנת ₪  250,000

 

 עמותת פעמונים
 

העמותה עוסקת ביעוץ ,הדרכה, תמיכה כספית ומתן הלוואות ללא ריבית למשפחות אשר מצאו 
יאוש. הארגון מלווה אלפי משפחות בכל רחבי הארץ בתהליך עצמן בסחרור של חובות, במצוקה וי

למגוון חינוך בנושא ניהול כלכלת משק בית ארוך טווח ומעמיק של הבראה ומעביר מאות פעילויות 
 רחב של קהלים במטרה למנוע הגעה למשבר כלכלי מבעוד מועד.

 העמותה מקיימת פעילות ברמה הארצית.
 

 משפחות חבל מודיעין. 31נעזרו בתוכניות שלה  2017י בשנת עפ"י הנתונים, העמותה מציינת כ
 , 23.1.2018לתבחינים שאישרה המועצה האזורית חבל מודיעין מיום  13יחד עם זאת עפ"י סעיף 

 מהנהנים מפעילות העמותה יהיו תושבי חבל מודיעין. 85%נדרש כי לפחות 
 העמותה איננה עומדת בקריטריון זה ולכן נדחית הבקשה.

 

 ותת איחוד הצלהעמ
 

העמותה עוסקת במתן סיוע רפואי לקשישים / מוגבלים / וניצולי שואה, בביתם. הכשרה מקצועית 
של מתנדבים בתחום חילוץ, כיבוי אש והצלה, לצורך הפעלתם כסיוע בשגרה ובחירום לכוחות 

אשפוזי החירום הביטחון החילוץ וההצלה. מתן עזרה ראשונה דחופה וסיוע בטיפול רפואי טרום 
במקומות התרחשות של תאונות דרכים, אירועי פח"ע, אר"ן )אירועים רבי נפגעים(, חולים 

ונפגעים. רכישת ציוד רפואי בסיסי ומתקדם לצורך פעילות המתנדבים. רכישת רכבי חירום 
והצלה, מימון הוצאות אחזקת רכבי החירום. הכשרת אזרחים לפעילות בקהילה לסיוע ומניעה של 

 רכים, פגיעות ומחלות .תאונות ד
 

 משפחות חבל מודיעין. 31נעזרו בתוכניות שלה  2017עפ"י הנתונים, העמותה מציינת כי בשנת 
 , 23.1.2018לתבחינים שאישרה המועצה האזורית חבל מודיעין מיום  13יחד עם זאת עפ"י סעיף 

 מהנהנים מפעילות העמותה יהיו תושבי חבל מודיעין. 85%נדרש כי לפחות 
 עמותה איננה עומדת בקריטריון זה ולכן נדחית הבקשה.ה
 

 

 :   יוסי אלימלךרשם                
 מנכ"ל המועצה                     

 העתקים:
 ראש המועצה –מר שמעון סוסן 

 גזבר המועצה -מר ג'קי להב  
 יועמ"ש –עו"ד חן סומך 

 סגן גזבר –רו"ח יניב חלפון 


