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 של "הועדה המקצועית" 1/2022מס'   1.3.2022פרוטוקול מיום 
 2022לאישור תמיכות לשנת 

 
 גזבר העירייה –משתתפים: מר אסי בן חמו                                       

 מנכ"ל העירייה –מר פיליפ אזרד                                                           
 היועצת המשפטית לעירייה –עו"ד דפנה ישראלי                                                           

 
 מזכירת הועדה –ולין נוכחים: רוית אס                                      

 
 
 
1.  

העירייה בעיתונות המקומית  פרסמה 4/2006א. בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
, הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות למתן תמיכות,  המועד האחרון 29.10.2021בתאריך 

 . 13.2.2022וניתנה אורכה בשל הקורונה עד ליום  01.02.2022 –שנקבע להגשה 
 

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

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

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

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

( 1112) 35/14ובישיבת מועצה מס'   23.12.2020( מיום 1108) 31/14ובישיבת מועצה מס' 
 . 21.4.2021מיום 

 
 2022אישרה לשנת  22.12.2021( מיום 1125) 51/14מועצת העיר בישיבה מיוחדת מס'   ג.

 ₪. 7,500,000תקציב תמיכות בסכום כולל של 
 

 ₪.   15,605,314בקשות בסכום כולל של  42ד. לוועדה הוגשו 
 
 ש"ח.  7,500,000סך של עומדת על   2022. מסגרת התקציב לתמיכות לשנת ה 
 
לעמותות  קשטרבדיקת עומק ע"י רו"ח איריס  תבוצע 8.4.2021על פי החלטת הוועדה מיום . ו 

: מאור החיים, אל עמי, המרכז להעמקת החינוך היהודי, איילת השחר וצעירי חב"ד. 
עד להשלמת כל עמותות מאור החיים וצעירי חב"ד הגישו את התגובה לדוח וממתינים 

 ק. הסופי של רו"ח איריס שטרדו"ח הנדרש תיקון בהתאם לליקויים שפורטו ב
להעמקת החינוך היהודי לא הגישו מסמכים נדרשים עמותות אל עמי, איילת השחר והמרכז 

ק. נשלח מכתב מגזבר העירייה כי "ח שטרלרוולא העבירו התייחסות כנדרש ומחויב 
 . 2022בנסיבות אלה בקשותיהן לא יובאו לדיון בוועדת תמיכות לשנת 
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התמיכות המומלצות ע"י הוועדה כוללות את כלל ההוצאות המתוקצבות  -הערה כללית  .ז
ע"י הרשות לפעילות העמותה במסגרת התמיכה, למעט שימוש במתקני הרשות בהם 
מתקיימת פעילות העמותה )ככל שמתקיימת( ואשר מהווים אף הם תמיכה בהתאם 

במתקן עירוני יצוין הדבר מקום בו קיימת תמיכה באמצעות שימוש לנוהל תמיכות. 
 מפורשות. 

 
 

הציונים נקבעו בהתאם לתבחינים וביחס לאחוז המקסימלי של המסגרת הכספית כפי  .ח
 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
 מהמסגרת הכספית הרלוונטית    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

 
 
 
 

 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

 15,000 47 *אריאל

 10,000 45 *באר מים חיים

 10,000 46 *בני עקיבא

 15,000 50 *היכל שלמה

 30,000 56 פחד יצחק

 
 "לאור צווי הסגירה של משרד החינוך באשר לבתי הספר חב"ד אילת  –ד צעירי חב

 760629, 754507, 754515בנים/בנות הפועלים תחת סמלי המוסד : 
מבוצעת ע"י רו"ח לא תדון הבקשה עד להשלמת כל אשר  בנוסף לסיום בדיקת העומק

 הנדרש תיקון והצהרה כי תוקנו הליקויים. 
  ברווח של כ  2020מעלה כי העמותה סיימה את שנת עיון בדוח הכספי  –עמותת אריאל  

חניכים ומדריכים. היקף הפעילות המוצע  70ש"ח היקף הפעילות באילת הוא של כ  581,000
התמיכה הינה עבור הפעילות ₪.  15,000, תקציב 47ציון ₪.  133,000 2022באילת לשנת 

 רקעות. באילת בלבד. נמצאים בתהליך הקצאת מבנים לפי נוהל הקצאת ק

  היקף 70-עמותה חדשה מאשקלון. היקף מקבלי השירות כ –עמותת באר מים חיים ,
בית כנסת וכולל לאברכים(. עם זאת ₪ )  520,000היא  2022הפעילות המוצעת באילת לשנת 
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לא ניתן שום פרוט בדבר פעילות זו. נמצאים בתהליך הקצאת מבנה לפי נוהל הקצאת 
 ₪.  10,000, 45 –קרקעות. ציון 

  קיים שימוש במתקן עירוני בנוסף לתמיכה. בני עקיבא עמותה ארצית  –עמותת בני עקיבא
מיליון. הצעת התקציב של העמותה לפעילות  3.5ברווח של  2020סיימה את שנת אשר 

 ₪.  10,000, 46)מחנות קיץ והסעות(. ציון ₪  75,000באילת עומדת על 

  )נמצא בתהליך הקצאת קרקע לפי נוהל הקצאת  –היכל שלמה )פיליפ לא נכח בדיון
סכום  50. ציון משוקלל 350 -משתתפים כ₪,  290,000 2020לשנת קרקעות. היקף פעילות 

 ₪.  15,000לתמיכה 

  לא דנים עד להשלמת מסמך מרשם העמותות בדבר הרכב החברים בעמותה  –מאור החיים
מסכום התמיכה יקוזזו הוצאות  )לאור העובדה כי חבר המועצה יניב חנו מופיע כמייסד(

 החשמל אותם משלמת העירייה בבית הכנסת שדרות התמרים. 
  פחד יצחק על פי הבקשה עולה כי בנוסף לפעילות הרגילה קיימת הוצאה נוספת הנוגעת

 . 30,000תמיכה  56להקמת מקווה בשכונת הדקל בסמיכות לבית הכנסת. ציון 

  הפעילות באילת הנוגעת לשירות הלאומי נעשית  הבקשה נדחית מאחר וכלל –שירות לאומי
 "סים אילת. במסגרת רשת המתנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ________________           ___________________                _____________ 
  פיליפ אזרד                                דפנה ישראלי                               אסף בן חמו             
 מנכ"ל העירייה                  היועצת המשפטית לעירייה                  גזבר העירייה           
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