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פרוטוקול וועדת התמיכות שהתקיימה ב13/02/2017 -
בלשכת מנכ"ל העיריה
נוכחים )חברי ועדה(:
 .1מר שוקי פורטל  -מנכ"ל העירייה
 .2מר עטאלה סבאג  -גזבר העירייה
 .3עו"ד מיכל אפרים-אביבי  -יועצת משפטית
 מבקרת העירייה .4גב' רעות הרטמן
נוכחים נוספים:
 רכז ספורט עירוני. .1מר שמעון דנן
 .2מר שבתאי שימחי  -מנהל מחלקת הרווחה.
סיכום הדיון:
דיון בנושא קשישים:
שוקי :זו שנה שניה שבה מוסדר תחום הקשישים בתמיכות .התבחינים זהים לתבחינים שהיו בשנה
שעברה .הם אושרו במליאה ונעשה פירסום כחוק .הוגשה בקשה אחת – של עמותת הגיל השלישי.
מיכל :בדקתי את הבקשה וכל המסמכים הוגשו כנדרש.
שבתאי :כמי שמנהל את לשכת הרווחה ומתוך היכרות עם עמותת הגיל השלישי ,וכן לאחר שקראתי את
הבקשה ואת התבחינים ,הגשתי חוות דעת כי הבקשה של עמותת הגיל השלישי עומדת בכל תנאי הסף
שנדרשו בתבחינים ומקבלת את מקסימום הניקוד על פי התבחינים .הגשתי חוות דעת מקצועית לועדה
המפרטת זאת.
עטאללה :העמותה מתוקצבת בתקציב תמיכות ישיר בסך של  ₪ 257,000ובתקציב תמיכות עקיף
במרכיבים של שכר בהיקף של משרה וחצי משכורות ;₪ 154,808.8 :מים ,חשמל ,טלפון ואינטרנט:
 ;₪ 107,000שכירות שלושת המבנים . ₪ 24,000 :כל הסכומים מתוקצבים בתקציב  2017של העירייה .אני
מפקח על ביצוע התמיכה משנה שעברה.
שוקי :הסכומים האלו נמוכים מ 90% -מסך תקציב העמותה.
המלצת הוועדה:
הוועדה עיינה בחוות הדעת של שבתאי שימחי וממליצה לתמוך בעמותת הגיל השלישי בסכומים הבאים:
 ₪ 257,000 .1תמיכה ישירה.
 .2תמיכות עקיפות במרכיבים של שכר בהיקף של משרה וחצי ;₪ 154,808.8 :מים ,חשמל ,טלפון
ואינטרנט ;₪ 107,000 :שכירות שלושת המבנים.₪ 24,000 :

דיון בנושא ספורט:
שוקי :התבחינים זהים לתבחינים שהיו בשנה שעברה .הם אושרו במליאה ונעשה פירסום כחוק .הוגשו
שתי בקשות לתחום זה :עמותת ספורט מסילות ומכבי בקעת בית שאן.
מיכל :שתי העמותות נדרשו להשלים מסמכים לאחר הגשת הבקשות והן עשו כן .מכבי השלימו את הנדרש.
מסילות לא הציגו עדין אישורי מס )אישור מעמד הגוף במע"מ ואישורים שנתיים בתוקף מרשויות מס
הכנסה .הוצג רק אישור ניכוי מס שפג בספטמבר  .2016לגבי אישור ניהול פנקסים לא הוצג כלל( .בסעיף
 10.5לחוזר מנכ"ל  4/2006יש את רשימת המסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה ,ביניהם אישורים ממע"מ
וממס הכנסה )ס"ק ה' ,ו'( .לפי סעיף  13.2לחוזר" ,לא תידון בקשה לתמיכה בועדה המקצועית אלא אם כן
נתקבלו כל האישורים והמסמכים הנדרשים ."...לאור זאת ,אין לדון בבקשה.
עטאללה :עמותת ספורט מסילות הגישה מכתב של רואה החשבון של הקבוצה שכותרתו "אישור ניהול
פנקסי חשבונות" .האישור אינו מקובל עלי כתחליף למסמכים הנדרשים ,מאחר שכתוב בו שהוא לא מהווה
אישור ולא קביל להוות אישור .בנוסף ,לקבוצת מסילות בקעת בית שאן יש שלושה עיקולים :לוי רוימי,
מס-הכנסה ,ביטוח לאומי.
מיכל ורעות :מצטרפות לדעתו של עטאלה סבאג שאישור רו"ח איננו תחליף ושאין לדון בבקשה ללא
השלמת המסמכים הרצויים.

מיכל :לפי סעיף  2לתבחינים" ,כל תמיכה תבוטל אוטומטית עקב קיומו של עיקול או שעבוד על נכסי או
כספי הגוף הנתמך או המחאת הזכות לכספי התמיכה לצד ג'" .בכל מקרה זה לא רלוואנטי לשלב זה ,כי אין
כלל לדון בבקשה שלא הוגשה בה כל המסמכים.
שוקי :אישור ניהול ספרים של רואה החשבון מספק אותי כתחליף לאישורי מס הכנסה הנדרשים .אני
מבקש להדגיש שאישור התמיכות מאוד דחוף ונחוץ ,מדובר בקבוצה שלא שילמה משכורות לעובדיה
ומדובר בפגם טכני בלבד ,הם יביאו את המסמך עד לסוף היום.
מיכל :אני מתנגדת לקיום הדיון.
עטאלה :הסכום שתוקצב בשנת  2017לתמיכות ישירות לתחום הספורט הוא  .₪ 900,000מסכום זה יש
להפחית את התמיכה העקיפה ,שהיא רק אומדן השימוש במתקן .השימוש המוערך על ידי הוא ₪ 10,000
במתקני כדורסל ו ₪ 20,000 -באצטדיון העירוני ,אותם יש להפחית מסכום התמיכה.
בנוסף תוקצבו בנפרד תמיכות עקיפות :אחזקת מתקן האצטדיון העירוני נעשית על ידי העיריה ממילא,
וכוללת סכום של  781אלש"ח על פי הפירוט להלן :חשמל ) 50אלש"ח( ,שיזרוע ) 63אלש"ח( ,עובד )150
אלש"ח( ,עבודות קבלניות ) 45אלש"ח( ,חומרים ) 23אלש"ח( ,מים ) 450אלש"ח( .השימוש הוא גם לצרכים
אחרים.
שוקי :קבוצת עמותת ספורט מסילות מבקשת תמיכה של מיליון ש"ח מתוך סך תקציב של מיליון מאתיים
אלש"ח .קבוצת מכבי בקעת בית שאן מבקשת  ₪ 250,000מתוך .₪ 280,000
שמעון :ערכתי חוות דעת באשר ליישום הקריטריונים שבתבחינים לגבי שתי הבקשות ,ובהן כתבתי את
המלצתי.

הועדה מעיינת בחוות הדעת של שמעון דנן ומתקיים דיון בנוכחות שמעון .כתוצאה ממנו הועדה ממליצה
ליישם את התבחינים כדלקמן:
עטאללה :קבוצת מכבי בקעת בית שאן הציגה מאזן לשנת  ,2016שאין קשר בינו לבין תקציב  .2017יש גם
סתירות .למשל ,במכתב שלהם הם כותבים שחוץ מהתמיכה מהעיריה אין להם הכנסות נוספות ובבקשה
הם כותבים עוד  30אלש"ח הכנסה מגורם חיצוני – מכבי .מציע להחשיב שאין הכנסות נוספות.
שמעון :רישום של  30אלש"ח הכנסות ממכבי איננו סביר .לגבי רמת השכר ,במאזן אין הוצאות שכר,
כנראה הסכום בתקציב לא מבוסס.
אני מבקש לתקן את חוות דעתי בכמה נקודות:
 .1קריטריון הליגה – להבדיל משנה שעברה ,עמותת ספורט מסילות נמצאת בצמרת ליגה א' )עלתה
במיקום(.
 .2קריטריון המימון – כתבתי בטעות שהיקף המימון החיצוני של עמותת ספורט מסילות הוא 100
אלש"ח בעוד שבעצם מדובר במאתיים אלש"ח .לכן ,בחישוב מחודש ,מדובר ביחס של 16.6
לעמותת ספורט מסילות ו 3.4 -למכבי בקעת בית שאן ,מתוך .20
 .3קריטריון עתודה צעירה – אין הבדל משנה שעברה .שם תיקנתי את חוות דעתי ל.2.5% - 17.5% -
החלטות הועדה:
א .קריטריון הליגה – ככל שהקבוצה נמצאת בליגה גבוהה יותר המשקל יגדל .קבוצת "מכבי בקעת בית
שאן" נמצאת בתחתית הליגה האחרונה )מתוך  .(5קבוצת "הפועל מסילות בית שאן" נמצאת כרגע
בצמרת ליגה א' .לאור תיקון חוות הדעת של שמעון ,הועדה ממליצה על מתן  13.5%לקבוצת הפועל
מסילות ו 1.5% -לקבוצת מכבי בקעת בית שאן.
ב .קריטריון מס' האוהדים ,והיקף העניין הציבורי – מס' האוהדים למכבי נמוך וכמעט לא קיים ולכן
מוצע לא לתת להם ניקוד לגבי קריטריון זה .סה"כ החלוקה לקריטריון הציבורי ערכו לתבחין זה 50%
לעמותת ספורט מסילות ו 0%-למכבי בקעת בית – שאן.
ג .קריטריון המימון  -בקריטריון זה יש לבדוק את היקף המימון הקיים ביחס לפעילות הקבוצה וכן את
היקף הפעילות של הקבוצה .המבקשות הציגו בבקשותיהן נתונים לגבי מרכיבים אלו :היקף המימון של
עמותת ספורט מסילות ממקורות חיצוניים עומד על  ₪ 200,000מתוך  1,200,000ש"ח .אצל מכבי
בקעת בית שאן ,היקף המימון החיצוני הינו  0מימון מתוך .₪ 280,000
בחוות דעתו ,חילק שמעון דנן את הקריטריון הזה לשניים :היקף הפעילות  ;80% -השתתפות מקורות
מימון נוספים .20%
לגבי היקף הפעילות – נערכה השוואה מתמטית בין  1,200,000לבין  .₪ 280,000לגבי מקורות חיצוניים
– נערך חישוב והתקבל  20%לספורט מסילות ו 0% -למכבי בקעת בית שאן.
חברי הועדה ממליצים לאור הדברים הנ"ל ,לחלק קריטריון זה כך 1% :לקבוצת מכבי בקעת בית שאן
ו 14% -לעמותת הספורט מסילות.

ד .קריטריון עתודה צעירה
הכוונה לקבוצות צעירות הרשומות בהתאחדות וזאת על פי תנאי הסף של התבחינים .הועדה מאמצת
את חוות דעתו של שמעון דנן כפי שתוקנה לעיל ,לפיה לעמותת מכבי בקעת בית שאן יש קבוצה אחת
של עתודת צעירים ולקבוצת עמותת הספורט מסילות  7קבוצות עתודת צעירים .חברי הועדה ממליצים
לאור הדברים הנ"ל ,כמו שנה שעברה ,לחלק קריטריון זה כך 2.5% :לקבוצת מכבי בקעת בית שאן ו-
 17.5%לעמותת הספורט מסילות.

לסיכום כל הקריטריונים ,הועדה ממליצה לחלק את הסכום תמיכות הספורט כך :לקבוצת
עמותת הספורט מסילות  95%ולקבוצת מכבי בקעת בית שאן .5%
בסיכום נתונים אלו ,מדובר בסכומים הבאים:
עמותת ספורט מסילות 900X 95% :אלש"ח = 855,000
.₪ 835,000 = 20,000 – 855,000
מכבי בקעת בית שאן 900 X 5% :אלש"ח = 45,000
.₪ 35,000= 10,000 – 45,000
אין כאן חריגה מ 90% -מהתקציב של אף אחת מהמבקשות.
ההמלצה הינה -:
למכבי בקעת בית שאן עבור שנת  2017סך של  ₪ 35,000תמיכה ישירה ועוד  ₪ 10,000תמיכה עקיפה.
לעמותת ספורט מסילות עבור שנת  2017סך של  ₪ 835,000תמיכה ישירה ועוד  ₪ 20,000תמיכה עקיפה.

רשמה :דליה משה

