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 210/20כס/

 
 ' חשון תשפ"אט
 2020אוקטובר  27

 

 

 של "הועדה המקצועית" 2/2020מס'  26.10.2020ו   22.10.2020פרוטוקול מיום 

 2020לאישור תמיכות לשנת 
 

 גזבר העירייה –משתתפים: מר אסי בן חמו                                       
 מנכ"ל העירייה –מר פיליפ אזרד                                                           
 היועצת המשפטית לעירייה –עו"ד דפנה ישראלי                                                           

 
 מזכירת הועדה –נוכחים: רוית אסולין                                       

 
  22.10.2020מיום  דיון בתמיכות

 
1.  

העירייה בעיתונות המקומית  פירסמה 4/2006א. בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
, הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות למתן תמיכות,  המועד האחרון  7.11.2019בתאריך 

 .16.1.2020 -שנקבע להגשה 
 

ב. התבחינים על פיהם פועלת הועדה, אושרו על ידי מועצת העיר ומפורסמים דרך קבע באתר 
ניתנות בהתאם לתבחינים אלה, האינטרנט של הרשות. המלצות הועדה להקצבת התמיכות 

בהתחשב בסכומי התמיכה שאושרו בשנים קודמות, באופי הגוף המבקש והיקף פעילותו 
 וכמובן עמידתו בתנאים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. 

ועודכנו ארבע  8.7.2006( מיום 904) 76/11התבחינים אושרו לראשונה בישיבת מועצה מס' 
 20/112,  בישיבת מועצה  4.5.2008( מיום 921)  92/11צה מס פעמים נוספות: בישיבת מוע

ובישיבת מועצה מס'  22.7.2014( מיום 1015) 14/13, בישיבת מועצה מס' 7.2.2010( מיום 945)
 .7.8.2019( מיום 1089) 14/14ובישיבת מועצה מס'  18.8.2015( מיום 1030) 29/3

 
תקציב  2019אישרה לשנת  25.12.2019( מיום 1095) 20/14ג. מועצת העיר בישיבה מיוחדת מס' 

 ₪. 9,000,000תמיכות בסכום כולל של 
 

 ₪.  15,754,530בקשות בסכום כולל של  45ד. לוועדה הוגשו 
 

ה. הציונים נקבעו בהתאם לתבחינים וביחס לאחוז המקסימלי של המסגרת הכספית כפי שנקבעה 
 בהם, לגבי כל תחום ותחום באופן הבא:

  
  גובה התמיכה                                   ציון

   
 מהמסגרת הכספית הרלוונטית  100%עד                              90-100

 מהמסגרת הכספית הרלוונטית    90%עד                                80-90
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 ונטיתמהמסגרת הכספית הרלו    80%עד                                70-80
 מהמסגרת הכספית הרלוונטית    60%עד                                60-70
 מהמסגרת הכספית הרלוונטית    40%עד                                50-60
 מהמסגרת הכספית הרלוונטית    10%עד                                  0-50

-2- 
 
 
 

 הקורונה בארץ ובעולם.במחצית חודש מרץ התפרצה מגפת 
 

משבר הקורונה תפס את העיר אילת כמה ימים אחרי סופה קשה שפקדה את העיר וגרמה להרס 
 רב, משבר זה גרם לשבר פתאומי בשגרת החיים המשפחתית, החברתית והתעסוקתית.

 
הוצאות  מקרב האוכלוסיה 85% -העיר המושתת כולה על ענף התיירות ספגה מכה קשה, כ

לחל"ת ו/או פוטרו ממקום עבודתם. כתוצאה מכך אוכלוסיית מטופלי האגף הכפילה את עצמה 
והעירייה נדרשה להבטיח סיוע במתן צרכים קיומיים כגון מזון וכן טיפולים לחיזוק  החוסן 

 האישי והמשפחתי.
 קשה ביותר.  נכון להיום המדינה עדיין בסגר שני והפעילות הכלכלית בעיר אילת נפגעה באופן

 
 לאור האמור קיבלה הועדה את ההחלטות הבאות:

 
 ש"ח.  7,928,000תוקטן לסך של  2020א. מסגרת התקציב לתמיכות לשנת 

ב. בעמותות שבתקופת הקורונה לא הייתה פעילות או הקטנה בפעילות עקב הסגרים וכתוצאה 
 אמה.תוקטן בהת 2020מתקנות לשעת חירום)הגבלת פעילות( התמיכה לשנת 

 ג. עמותות העוסקות  ברווחה ובחלוקת מזון סכום התמיכה יגדל.
התמיכות המומלצות ע"י הוועדה כוללות את כלל ההוצאות המתוקצבות ע"י  -הערה כללית ד. 

הרשות לפעילות העמותה במסגרת התמיכה, למעט שימוש במתקני הרשות בהם מתקיימת 
 ף הם תמיכה בהתאם לנוהל תמיכות. פעילות העמותה )ככל שמתקיימת( ואשר מהווים א

 
 דיון : 

 
 עמותות דת 

 
הבקשות נבדקו בהתאם לקריטריונים ומשקלות כפי שנקבעו בתבחינים. בהתאם נקבע ציון משוקלל 

 כמפורט להלן : 
 10,000-100,000 דת

 סכום התמיכה ציון משוקלל מבקש

 50,000 82 איילת השחר

 50,000 88 אל עמי

 30,000 67 החינוך היהודיהמרכז להעמקת 

 5,000 25 בני עקיבא

 20,000 56 היכל שלמה

 5,000 41 כולל קול המון שלו

 50,000 80 עמותת מאור החיים 

 20,000 54 פחד יצחק

 50,000 87 צעירי חב"ד
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 . 50%בהתאם לאמור בסעיף ב במבוא שלעיל הוקטנו כלל סכומי התמיכה ב 
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 עמותות קהילתיות 

 
הבקשות נבדקו ודורגו בהתאם לקריטריונים והמשקלות כפי שנקבעו בתבחינים בהתאם נקבע ציון 

 משוקלל כמפורט להלן: 
 

  

 2,000-80,000 בריאות וציוד רפואי -קהילתיות 
 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 70,000 85 יד שרה
   

   

 תרבות ותאטרון
 

2,000-600,000 
 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 300,000 87 תיאטרון אילת והערבה אלעד 
   

   

 2,000-38,000   ונוער טיפול ילדים -קהילתיות 
   

 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 10,000 69 תנועת הצופים העיבריים בישראל

 7,000 53 יונסטרים

 10,000 67 מחנות העולים

 10,000 66 כנפיים של קרמבו

 7,000 56 נוער מדאארגון 
  

  

   

 1,000-10,000   התנדבות בקהילה-קהילתיות 
 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 10,000 76 אילת אוהבת חיות

 6,000 63 עולי הודו"סיטאר" עמותת 

 6,000 68 ים אילתו הסביבה מדברעמותת 

 10,000 79 אגוד הליצנים הרפואייםשמחת הלב 
   

 
 . 50%בהתאם לאמור בסעיף ב במבוא שלעיל כלל סכומי התמיכה הוקטנו ב 

  עמותה חדשה אינה עומדת בתנאי הסף הנדרשים בחוזר  –תאטרון אילת אילות לילדים ונוער
 מנכ"ל לפיכך לא ניתן לאשר. 

  "להבדיל משנים קודמותבהתאם לתבחינים המאושרים ו  –"עמותת אילת אוהבת חיות, 
בהתאם לתבחינים המאושרים ובנוסף אספקת מזון ₪  10,000תהיה בסך של  התמיכה הכספית
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העירוני בהיקף המופיע בדוחות  רלבעלי החיים תסופק למתנדבי העמותה באמצעות הווטרינ
 . 2018הכספיים של העמותה לשנת 
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 עמותות רווחה
ולמשקלות כפי שנקבעו בתבחינים בהתאם נקבע ציון  הבקשות נבדקו ודורגו בהתאם לקריטוריונים

 משוקלל כמפורט להלן : 
 

 2,000-20,000 תמיכה בבעלי מוגבלויות -רווחה 
ציון  מבקש

 משוקלל
 סכום תמיכה

 15,000 75 ישראל הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית אקים
 13,400 67 נגישות ישראל

 15,000 73 שכלית התפתחותיתלטיפול באדם עם מוגבלות עמי 
 12,000 67 קדימה לחינוך ושיקום  צעד

 12,800 64 סאמיט עמותה לשירותי טיפול,שיקום פסיכוסוציאלי ורווחה
   

   

   

 13,000-90,000 תמיכה במשפחות נזקקות -רווחה 
ציון  מבקש

 משוקלל
 סכום תמיכה

 90,000 81 יחדיו
 90,000 88 עזרה וסעד לקהילה באילת –באילת  לתת
 72,000 71 העמותה הישראלית לבריאות הנפש אנוש

 60,000 68  להיות שם
   

   

   

 1,000,000-1,600,000 טיפול וסיוע לקשישים -רווחה 
ציון  מבקש

 משוקלל
 סכום תמיכה

 1,184,000 74 אגודה למען הקשיש
 

  וסיום הביקורת בהתאם לדוח מאוקטובר  20.1.20בהמשך להחלטת ועדה מיום  –האגודה למען הקשיש
 עולה כי אופי ההכנסות וההוצאות של העמותה עולה בקנה אחד עם משרותיה.  2019

המצב הכלכלי של העמותה סביר. עם זאת צוין כי בעמותה שאין נוהל כתוב בנושא קבלת עובדים חדשים 
 וקביעת שכר. 

ול תקין ונהלים כתובים בנושאים שונים. בכפוף למעקב אחר תיקון ליקויים סבורה לעמותה אישור ניה
 הוועדה

הועדה לקחה בחשבון את העובדה כי העמותה היא הגוף ₪.  1,184,000כי ניתן לתת תמיכה לשנה זו בסך של 
 זו בעיר אילת וכן כי לאחרונה הוחלף מנהל העמותה.  ההיחיד הנותן שירות לאוכלוסיי

 

mailto:asi@eilat.muni.il


 
 

 לשכת גזבר
 

  

 asi@eilat.muni.il|  דואר אלקטרוני:  6367005-08|   פקס:    6367126-08, 7069|   טל':    88100אילת  14ת.ד. 

 חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי" | www.eilat.mini.ilאתר העירייה:              
 

  מאחר והעמותה הינה גוף ארצי ומבוסס ונוכח מגבלת התקציב של הרשות והצורך  –עמותת ויצו
 במתן קדימות לגופים מקומיים ודלי תקציב הוועדה ממליצה לא לתת תמיכה. 
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 26.10.20המשך דיון "וועדה מקצועית" מיום 
 

 עמותות ספורט
 

 הבקשות נבדקו ודורגו בהתאם לקריטריונים ולמשקלות כפי שנקבעו בתבחינים. 
 בהתאם נקבע ציון משוקלל כמפורט להלן: 

 
  

 150,000-1,400,000   כדורגל כדורסל ושייט
 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 1,250,000 81 בני אילת מועדון הכדורגל

 1,100,000 83 מועדון השייט

  
  

  
  

 1,000,000-3,000,000   ליגות על 
 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 2,790,000 93 העמותה הכללית לספורט
   

   

  20,000-200,000   יתר ענפי הספורט
 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

  20,000                            46 אומנויות לחימה

  20,000                            45 ג'מיםהפועל 

  20,000                            45 טניס שולחן

  38,000                            38 מכבי עמי ספורט

  180,000                          89 נושיט יד

  20,000                            50 טריאתלון

 
 
   ולא אישור ניהול תקין. 2018לא ניתן לאשר תמיכה מאחר ולא צורף דוח כספי  –עמותת הפועל 

 

   לא ניתן לאשר תמיכה מאחר וחסרים דוחות. –עמותת מיטב לקידום הספורט 
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  עמותת בני אילת כדורגל מנהלת בשנים האחרונות גם את קבוצת  –בני אילת מועדון הכדורגל
ואת הקבוצה  150,000צת הנשים בתקציב יעודי של הנשים והועדה סבורה כי יש לתקצב את קבו

 . 1,250,000, סך התמיכה המומלצת  1,100,000הבוגרת 
 
   וסיום הביקורת בהתאם לדוח  20.1.2020בהמשך להחלטת הוועדה מיום  –חינוך ספורט ימי

עולה כי בעקרון קיים נוהל כתוב בנושא קליטת עובדים, קיים מעקב אחר שעות  2019מנובמבר 
בודה, קיימים הסכמי שכר לרבות פירוט תנאי עבודה, העמותה מגישה את דיווחיה למוסדות ע

 המס ומשלמת במועד, קיימת התאמה בין תוצאות השכר לבין הנתונים בהנהלת חשבונות, 
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לעמותה אישור ניהול תקין וכן נהלים כתובים בנושאים שונים כגון קופה קטנה, קליטת עובדים, 
 רכש, גביה ושימוש בכרטיסי אשראי. 

בכפוף למעקב אחר תיקון מס ליקויים שעוד נותרו סבורה הוועדה כי ניתן לאשר תמיכה בסך 
הצטיינות, השגיות והיערכות  בגין 150,000וכן ממליצים לתת מענק לשנה זו בסך של  1,100,000

 . 2021טוקיו  תלאולימפיאד
 
   סל בקבוצות העמותה הכללית לספורט אילת )כדורסל( מנהלת את כל נושא הכדור –כדורסל

העמותה הביאה לקידום כל הקבוצות הנ"ל בליגות בהם הם משחקים הילדים נוער ובוגרים. 
בליגת העל. על אף האמור לעיל מבקשת במיוחד בקבוצה הייצוגית של העיר אילת, הבוגרים 

 כולל. 2017-2019הוועדה לבדוק את התמיכות ששולמו בכסף ובשווה כסף לשנים 
 

הנושא יועבר לבדיקה והועדה תפעל בהתאם לממצאי הבדיקה ותוצאותיה ביחס לתמיכות 
 עתידיות.

 
 ₪.  2,790,000לשנה זו ועד לסיום הבדיקה ממליצים לאשר תמיכה בסך של 

והעמותה תגיש בקשה מנומקת לאישור מענק מיוחד לאור חשש לקריסה כלכלית עליהם  ככל
 . 7/8/2019להגיש תכנית הבראה וזאת בהתאם להחלטת מועצה מיום 

 
 

 רשם: אסי בן חמו  
 
 

 העתק:
 
 ראש העיר –מר מאיר יצחק הלוי  -
 סגן ומ"מ ראש העיר –מר אלי לנקרי  -
 משתתפים -
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