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 ישיבת הועדה המקצועית  לתמיכות  וטוקולפר

 2.12.19מיום  

 נוכחים:

 מנכ"ל העירייה, חבר וועדה -איתי צחר                              

 גזבר העירייה, חבר וועדה -שגיא רוכל             

 יועץ משפטי, חבר וועדה -אלון בן זקן             

 מזכירת הוועדה -רותם לוי                           

 סגנית גזבר -אורית דנאי גנדל                           

 

 

 על סדר היום:

      
 -דיון בעמותות בהן התגלתה סטייה מהקבוע בתבחינים הבאים:

 
 :חריגה ביחס בין יתרה כספית להיקף פעילות -סעיף א'  .1

  

"מועצת העיר תהא רשאית, ע"פ המלצת ועדת תמיכות, שלא להעניק את סכום התמיכה,   •

כולו או חלקו, במקרה בו  יתרת הרכוש השוטף של הגוף המבקש )בניכוי מלאי ובניכוי 

ממחזור הפעילות השנתי של הגוף המבקש, ובלבד שמחזור  50%הכנסות מראש( עולה על 

-₪. במידה ומחזור הפעילות הינו נמוך מ 250,000הפעילות של הגוף המבקש עולה על 

ש"ח ניתן יהיה שלא להעניק את התמיכה או חלקה, אם היחס בין יתרת הרכוש  250,000

 ".75%השוטף לבין מחזור הפעילות , כאמור לעיל, יעלה על 

 חריגה בשכר: -סעיף ב'  .2

₪  648,000"במוסד ציבורי אשר בו עלות שכר מקבל השכר הגבוה ביותר הינו יותר מסך  •

מקבלי השכר הגבוה בשנת  5ע"פ נתונים חתומים ע"י רו"ח ו/או סה"כ עלות  2017בשנת 

₪, יופחת היקף התמיכה  2,592,000ע"פ נתונים חתומים ע"י רו"ח חורגת מסך של  2017

 ם בשיעור החריגה הגבוהה מבין השניים".המגיע ע"פ התבחינים/קריטריוני
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 דיון והחלטות:
 

 :חריגה מקריטריון ע"פ סעיף א' )חריגה ביחס בין יתרה כספית להיקף פעילות(
 
 

 לישראל פרקינסוןעמותת 
. הסבר העמותה 2016, 2017בהתאמה לשנים  73.3%-ו 61%יחס רכוש שוטף למחזור עומד על 

 הכנסותיה הינן מכספי תרומות המתקבלים ממש לקראת סוף שנת הכספים.שעיקר 
 .2016לשנת  חש" 542,867, ₪2017 לשנת  385,751רכוש שוטף: 

 .₪2016 לשנת  740,932, ₪2017 לשנת  627,433מחזור עסקי: 
 

 וועדת התמיכות ממליצה למועצת העיר לאשר את מתן התמיכה בהתאם לנימוקים שפורטו. 
 

 לנזקקים קרן סיוע
. לעמותה נכסים 2016-ו 2017בהתאמה לשנים  192.1%-ו 214% יחס רכוש שוטף למחזור עומד על

 שלגביהם יש הגבלה לשימוש שוטף. בניכוי נכסים אלה העמותה עומדת בקריטריון.
 .₪2016 לשנת  340,155, 2017ש"ל לשנת  323,919רכוש שוטף: 

 .₪2016 לשנת  177,112, 2017ש"ח לשנת  151,086מחזור עסקי: 
 

 וועדת התמיכות ממליצה למועצת העיר לאשר את מתן התמיכה בהתאם לנימוקים שפורטו. 
 
 

 פו"ש 
 .2016-ו 2017בהתאמה לשנים  87%-ו 74%יחס רכוש שוטף למחזור עומד על  

 .₪2016 לשנת  3,604,012, ₪2017 לשנת  3,866,416רכוש שוטף: 
 .₪2016 לשנת  4,148,137, ₪2017 לשנת  5,233,754מחזור עסקי: 

הסבר העמותה הכספים מוגבלים למטרות ייעודיות לצורך פיתוח פרויקטים קיימים וחדשים 
 בתחום מטרותיה של העמותה.

 
 וועדת התמיכות ממליצה למועצת העיר לאשר את מתן התמיכה בהתאם לנימוקים שפורטו. 

 
 

 שלום תורת ישראל
העמותה מייעדת  .2016 -ו 2017בהתאמה לשנים  86.6%-ו 120% שוטף למחזור עומד עליחס רכוש 

את הכספים לבנייה בבי"כ. מירב הכספים מיועדים לתשלומים לאדריכל ויועצים איתם העמותה 
 חתמה על הסכמים לביצוע. יתרות הכספים הגבוהים אינם מיועדים לפעילות קהילתית שוטפת.

 .₪2016 לשנת  378,160, ₪2017 לשנת  107,414רכוש שוטף: 
 .₪2016 לשנת  44,064, ₪2017 לשנת  89,663מחזור עסקי: 

 
 וועדת התמיכות ממליצה למועצת העיר לאשר את מתן התמיכה בהתאם לנימוקים שפורטו. 

 
 

 רוטרי
 קיימת קרן שלגביה יש הגבלה לשימוש בפעילות. בנטרול יתרתה העמותה עומדת בקריטריון.

 .₪2017 לשנת  229,887, ₪2018 לשנת  241,771רכוש שוטף: 
 .₪2017 לשנת  128,995, ₪2018 לשנת  145,491מחזור עסקי: 

 
 וועדת התמיכות ממליצה למועצת העיר לאשר את מתן התמיכה בהתאם לנימוקים שפורטו. 
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 ורה וחסדת
 .2017-ו 2018בהתאמה לשנים  278%-ו 469%יחס רכוש שוטף למחזור עומד על  

 .₪2017 לשנת  190,327, ₪2018 לשנת  187,298רכוש שוטף: 
 .₪2017 לשנת  68,373, 2018לשנת  ש"ח 39,967מחזור עסקי: 

בעתיד. הכסף שהצטבר בקופה הוא מתרומות של תושבי השכונה לצורך מבנה לשימוש העמותה 
 הכסף הנ"ל אינו בשימוש, הוא בחיסכון.

 ולילדים. תהכסף מהעירייה משמש לפעילות לרווחת התושבים, בעיקר לאימהו
 

 וועדת התמיכות ממליצה למועצת העיר לאשר את מתן התמיכה בהתאם לנימוקים שפורטו. 
 
 

 משכן ישראל
  2016 -ו 2017בהתאמה לשנים  %175-ו %201 יחס רכוש שוטף למחזור עומד על

 בדוחות הכספיים נרשם שהעמותה מייעדת כספים לשיפוץ ביה"כ. 3בביאור 
 .₪2016 לשנת  171,079, 2017לשנת  199,069₪רכוש שוטף: 

 .2016לשנת  97,829₪, ₪2017 לשנת  98,921מחזור עסקי: 
 

 ימוקים שפורטו. וועדת התמיכות ממליצה למועצת העיר לאשר את מתן התמיכה בהתאם לנ
 
 

 חריגה מקריטריון ע"פ סעיף ב' )חריגה בשכר(.
 

 אלש"ח, סכום  2,988הינו  2017הגבוה לשנת שכר חמשת מקבלי הסה"כ עלות -ויצ"ו
  . בתבחין שנקבע אלש"ח כפי  2,592הגבוה מ 

 
 

 לאשר את מתן התמיכה שלא וועדת התמיכות ממליצה למועצת העיר 
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