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 ה באדר ב תשפ"ב

 2022במרץ  8
 

 

 של "הועדה המקצועית" 2/2022מספר  8/3/2022 פרוטוקול 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                                      

 
 
 
 
 
 
 

 עמותות דת המשך 
 
 
  הושלם מסמך בעלי תפקידים בעמותה ממנו עולה כי חבר המועצה אינו חבר  –מאור החיים

 לאור הדברים והממצאים שעלו מדוח הביקורת של משרד רו"בעמותה. 
ח שטרק את שטרק החליטה הוועדה כי הדיון בתמיכה יהיה בכפוף לתיקון כל הליקויים שעלו 

 בדוח, ולאחר מסירת הצהרה כי הליקויים אכן תוקנו. 
 
 
 

 עמותות קהילתיות 
 

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

 

 ( מיום 1112) 38/14הכספית תוקן בישיבת מועצה מס'  התמיכהבקהילה היקף  תבהתנדבו
 . 60,000ל  20,000בין  21.4.2021
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 תרבות ותאטרון

 
2,000-600,000 

 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 290,000 68 תיאטרון אילת והערבה אלעד * 

 30,000 33 ונוער אלעד תאטרון אילת אילות לילדים

  
 

   
   

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

 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 15,000 55 מחנות העולים

 16,000 63 כנפיים של קרמבו

 

 

 20,000-60,000   התנדבות בקהילה  –קהילתיות 
   

 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 20,000 50 עולי הודו

 30,000 56 מדבר וים אילתהסביבה 

 30,000 57 אילת אוהבת חיות

 
 
 

 לאילת אילות , פעילות מבורכת שיש לעודדה  יייחודמדובר במיזם תרבותי  -  אלעד תאטרון אילת והערבה
 ולסייע בפיתוחה. 

בנוסף לפעילות זו קיים גם תאטרון לילדים ונוער. העמותה נמצאת בהליך הקצאת מבנה לפי נוהל הקצאת 
  .  290,000תמיכה  68ה על הסכם שכירות. ציון קרקעות ועד לאיור זה חתימ

 בנוסף לתמיכה הכספית קיים שימוש חלקי במתחם בית הפועל.  – מחנות העולים 

 בנוסף לתמיכה הכספית קיים שימוש חלקי במתחם אלון.  – עולי הודו 

 3.5ב כ  2020סיים את שנת אשר הוועדה התרשמה כי מדובר בגוף מבוסס כלכלית  – פעמונים ארגון חסד 
רווח. כמו כן מדובר בגוף שאינו מקומי. בנסיבות אלה ולאור תקציב התמיכות המוגבל ניתנת ₪  ןמיליו

 עדיפות לעמותות מקומיות הפועלות באילת לפיכך הבקשה נדחית. 

 בית החולים העלתה  נציגותעפ"י חוות דעת מפקח הפעילות אינה מוכרת. כמו כן, בדיקה עם  – שמחת הלב
 כי אין פעילות של העמותה זו בבית החולים יוספטל בעיר. לפיכך הבקשה נדחית. 
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 עמותות רווחה

הוגדל היקף התמיכה הכספית בין  21.4.2021( מיום 1112) 38/14במסגרת ישיבת מועצת העיר מס' 
ולמשקלות כפי שנקבעו בתבחינים  לקריטריוניםנבדקו ודורגו בהתאם  בקשות. ה 150,000 – 20,000

 בהתאם נקבע ציון משוקלל כמפורט להלן : 
 

תמיכה בבעלי  -רווחה 
 מוגבלויות

5,000-40,000 

 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש
 15,000 58 אקים

 24,000 62 נגישות ישראל
 10,000 45 עמי לטיפול באדם המפגר

 12,000 47 צעד קדימה
   

   

   

תמיכה  -רווחה 
 במשפחות נזקקות

150,000-20,000  

 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש
 10,000 50 ויצו

 72,000 65 אנוש
 140,000 87 נגישות ישראל

 78,000 69 להיות שם 
 100,000 72 יחדיו

   

   

   

טיפול וסיוע  -רווחה 
 לקשישים

1,000,000-1,600,000 

 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש
 1,280,000 77 אגודה למען הקשיש

 
 
 

 בית אסי"(  274בנוסף לתמיכה הכספית, נמצאים במבנה עירייה בשכונה א' ברח' חורב  – עמותת אנוש"(
 . 65ציון  72,000התמיכה הכספית הינה סך של 

 ינה הגוף היחיד הנותן שירותים לגיל השלישי בתחומים שונים לרבות ההעמותה  – האגודה למען הקשיש
העמותה נמצאת במבנה שנמסר לרשותה עפ"י נוהל הקצאת פעילויות חברתיות ומועדון לניצולי שואה. 

קרקעות. כמו כן , מפעילים את מרכז יום וקהילה תומכת לאזרחים ותיקים עבור עיריית אילת במסגרת 
 . 2019מכרז בו זכו בשנת 

 לאוכלוסיות בעלות מוגבלויות. מפעילה את המרכז הרב נכותי  םעמותה הנותנת שירותים ייחודי – יחדיו

קפה  Yקה שיקומי במסגרת מכרז העירייה בו זכתה. לצורך הפעלת המרכז. כמו כן מפעילה את תעסו
 במרכז צעירים. 
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 ניכר כי קיימת פעילות רב ומבורכת בעמותה זו. היקף הפעילות גדל לפיכך ממליצים להגדיל  – להיות שם
 . 69ציון ₪  78,000תמיכה ל 

להפעלת מועדונית עבור ילדים ומתבגרים על  2018בשנת  בנוסף נותנים שירותים במכרז עירייה בו זכתה
 רצף האוטיזם. 

 עירוני בשלב  חכ"אעפ"י מסמכי העמותה חברי הועד המנהל כוללים חבר מועצה ועובדת עירייה/ – לתת
 זה ועד לתיקון המצב לא ניתן לדון. 

 עמותה ארצית המפעילה סניף באילת, עובדת בשת"פ עם העירייה בעניינים שונים  – נגישות ישראל
בכוונת העמותה לפתח חדר כושר לנכים ולפיכך מבוקש סיוע בדמי שכירות. עמותת הנוגעים לנגישות. 

הפעילות חשובה וניתן להגדיל תמיכה לסך של נגישות ישראל תממן את רכישת הציוד והפעלת המקום. 
 . 87ציון ₪  140,000

 מפעילה מסגרות במסגרת הרווחה, יום שהות ארוך בבית ספר אורים, מועדונית שיקומית בגן סלע  – עמי
ילדים, בני נוער ובוגרים עם  50ומסגרת חוץ ביתית בקיבוץ קטורה )מיזם בו גם עיריית אילת שותפה(.  כ 

 . 45ציון  10,000מוגבלויות. הועדה ממליצה על תמיכה של 

 עמותה העוסקת בשיקום וחינוך של פעוטות. מפעילה את מעון היום השיקומי ביחיד  – הצעד קדימ
 . 47ציון  12,000באילת בסמטת עופרים. תמיכה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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