
 אלון הגליל -הקרן לסיוע 

 

 הקדמה

אלון הגליל הוא יישוב בצמיחה וגדילה מתמדת וקיים בו מגוון גדול של משפחות עם יכולות וצרכים שונים. מטבע 

הדברים, לאורך השנים צצות בעיות אישיות ליחידים ולמשפחות. הבעיות שנתקלים בהן נושאות אופי שונה, לעתים 

כלכליים קיצוניים ולעתים המדובר בהוצאות לא אלו בעיות בריאות הכרוכות בהוצאות כספיות, לעתים אלה קשיים 

 צפויות.

באלון הגליל קיימת לאורך כל השנים מסגרת של עזרה הדדית בהתנדבות, הכוללת בשנים האחרונות גם את 

הפרויקט "סירים עוזרים". אנשים ומשפחות עם בעיות בריאות או בעיות כלכליות קשות נעזרים בחבריהם ולפעמים 

 גיוס כספים מתוך אנשי היישוב או פונים לעזרה מגורמים אחרים.גם פונים בבקשה ל

עם גדילת היישוב, יש פחות היכרות בין המשפחות וייתכן שישנן משפחות נזקקות שאינן יכולות או אינן מרגישות נוח 

 לפנות לגוף יישובי לתמיכה ולסיוע כספי. 

הילתי שיש לתת לו מענה על ידי יצירת גוף רווחה על רקע זה נראה, כי הקמת קרן סיוע באלון הגליל היא צורך ק

עצמאי, שיעסוק במתן תמיכה כספית בהיקף שיאפשר לתמוך ביחידים או במשפחות בצורה מכובדת, אנונימית, 

ומשמעותית. גוף זה יוקם בדמות הקרן לסיוע. הקרן תוכל לאפשר לתמוך, בצורה אחידה והוגנת ביחידים ובמשפחות 

 היה תלויה ברוח ההתנדבות באותה תקופה או בקשרים חברתיים של אותם יחיד או משפחה.באלון הגליל, ולא ת

הקרן אינה באה להחליף פעילות התנדבותית של תושבים בישוב בתחום זה. אנחנו מקווים שפעילות התנדבותית 

 תמשיך ברוח הישוב כמו שקיימת כיום.

יים בטיפול בבעיות ותאפשר פתרון פשוט ומהיר לעזרה הקרן תהיה גמישה יותר וזריזה מגופים ציבוריים וממשלת

 בבעיות אישיות או בעזרה לתקופת הביניים עד לקבלת העזרה המוסדית.

 קרן הסיוע תהיה ביטוי משמעותי להיות אלון הגליל ישוב קהילתי שבו ישנה עזרה הדדית בין חבריו, בעת צרה. 

 

  



 תקנון הקרן

 מטרת הקרן לסיוע

 ת ויחידים, חברי אלון הגליל ותושביה, הזקוקים לתמיכה כספית.לפעול לעזרת משפחו

 הערה: בכל מקום בו מופיע במסמך המונח ״משפחה״ הכוונה היא גם ליחיד.

 עדת קרן הסיוע ו

 קרן הסיוע תנוהל ע"י ועדת קרן הסיוע )להלן: ״וועדת הקרן או הוועדה״(. .1

 עדת מינויים של היישוב, מקרב חברי היישוב. )חמישה( חברים, אשר ימונו ע״י ו 5בוועדת הקרן יהיו  .2

 הועד וועדת מינויים יעודכנו על ידי חברי הועדה בכל עת שהועדה אינה מאוישת במלואה. .3

חברי הועדה ימנו יושב ראש ויעדכנו את ועדת מינויים ואת הועד. בחירת היו"ר תעשה בפורום מלא של  .4

 הועדה.

 )שלושה( חברים לפחות. 3החלטה על מתן סיוע ואישור הוצאות מהקרן יהיו ע"י  .5

)שני( חברים, שיהיו בעלי זכות חתימה  2אישור חתימה על צ׳קים למתן הסיוע, יתאפשר בחתימתם של  .6

 בחשבון. מינוי בעלי זכות החתימה יעשה בפורום מלא של הועדה.

שנים בצורה מדורגת, כך שבכל זמן יהיה בה לפחות  3-5השאיפה תהיה שחברי וועדת הקרן יתחלפו בכל  .7

 חבר ותיק אחד.

לקראת פרישה של חבר ועדה שהוא גם בעל זכות חתימה בחשבון הבנק, תיעשה העברת זכות החתימה  .8

 לחבר אחר מתוך הועדה.

חבר בוועדת הקרן לא יהא רשאי לדון בבקשה של קרוב משפחה ולא יהיה בשום מצב בניגוד אינטרסים  .9

 ואו לדון בבקשה.בב

 הועדה תנהל פרוטוקול של כל ישיבותיה והחלטותיה ותכלול בו את שמות המשתתפים בישיבה. .11

 סמכויות ועדת קרן הסיוע

 לקבל כספים מחברי אלון הגליל ומתושביה. .1

 לנהל את הכספים בחשבון בנק נפרד שיוקצה לשם כך. .2

 ים, כפי שיובאו בסעיף זכאות שלהלן.לחלק כספים לתושבי אלון הגליל ולתושביה לפי כללים מוגדר .3

 לדווח לנציג ועד הנהלת היישוב ולנציג ועדת ביקורת על פעילות הקרן ועל מצבה הכספי, אחת לתקופה. .4

 מגבלות

אין ביכולת קרן הסיוע להחליף גופי רווחה אחרים שעוסקים בתמיכה באזרח במדינה. המטרה היא להוסיף  .1

ינה שעוסקים בטיפול בבעיות אישיות כגון: ביטוח לאומי, ביטוח תמיכה ולא להחליף גופים חוקיים במד

 בריאות וקופות חולים, המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.

 קרן הסיוע אינה בבחינת תחליף לעזרה אישית כמו משפחה. .2

 בדרך כלל, תהיה תמיכת קרן הסיוע לבעיה ספציפית ולטווח קצר עד בינוני. .3

קרן הסיוע אינה יכולה לתמוך בהוצאות כספיות ניכרות לאורך זמן, כגון כלכלת משפחה לאורך חודשים  .4

 ושנים.

 קרן הסיוע אינה עוסקת בתמיכה בעסקים שנקלעו לקשיים. .5

 קרן הסיוע אינה מחלקת הלוואות. .6

 הכנסות

 התשלום לקרן הסיוע ייגבה מהמשפחות המתגוררות באלון הגליל והמשלמות מסים. .1

, שאינה רוצה להשתתף בקרן הסיוע, תודיע על כך למזכירות והתשלום לא ייגבה 1פחה, כאמור בסעיף מש .2

 ממנה.

 ש"ח לחודש. 11התעריף ההתחלתי שייגבה עבור קרן הסיוע הוא  .3

 התשלום לקרן הסיוע יהיה נפרד מהמסים, יחויב בכרטיס החבר וייגבה באמצעות הוראת הקבע לישוב. .4

ם חודשי קבוע, דרך מנגנון הגבייה היישובי, אך לא כחלק מהתקציב השוטף של ההכנסות יועברו כתשלו .5

 היישוב.



חשבון קרן הסיוע ינוהל בחשבון בנק נפרד מהחשבון השוטף של היישוב ולחברי וועדת קרן הסיוע תהיה  .6

 גישה אליו.

כנסות והוצאות ועד הישוב ימנה נציג מטעמו לוועדת קרן הסיוע, אשר יקבל, כאמור, דיווח תקופתי על ה .7

 קרן הסיוע, תוך שמירה על כללי סודיות )גם בכל הנוגע לשאר חברי הועד(.

יש לבצע בקרה חשבונאית לחשבון קרן הסיוע. דיווח תקופתי יימסר לוועדת קרן הסיוע ובסוף כל שנה  .8

 יימסר דיווח מצב כספי לוועד היישוב. 

 ם עם רואה החשבון של האגודה.כספי הקרן יופיעו במאזן השנתי של האגודה באופן שיסוכ .9

 קרן הסיוע תבוקר ע"י נציג מועדת הביקורת של אלון הגליל, תוך שמירה על כללי סודיות.  .11

 ניתן לקבל תרומות לקרן הסיוע. בהעברת תרומה כזו לא יהיה בכדי להשפיע על תנאי הזכאות. .11

 כללי בקשה

 או בע"פ )להלן: ״הבקשה״(.משפחה המבקשת לפנות לקרן הסיוע תוכל להגיש את בקשתה בכתב  .1

 הועדה יכולה לבקש פרטים כספיים ואחרים מהמבקש תוך שמירת סודיות )להלן(. .2

הועדה יכולה לבקש חוות דעת של גורמים חיצוניים כדי לקבל הערכה טובה של ההוצאה הנדרשת. גורמים  .3

אלה יכולים להיות אנשי מקצוע בתחום הרפואי, הפסיכולוגי, הסוציאלי וכדומה. השימוש באנשי מקצוע אלה 

 יהיה בכפוף לאישור המשפחה ולא יאריך את הזמן הנדרש להחלטה.

 )שלושה( חברים. 3יש לכנס את וועדת הקרן בהרכב של לפחות כדי לדון בבקשה  .4

יש לקיים את הפגישה באווירה טובה ועניינית. כל חריגה מאווירה כזאת תעצור כל טיפול בבקשה )קיים חשש  .5

 מאיומים או התנהגות שאינה הולמת(.

שפחה תשובה לבקשה תינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבועיים לאחר קבלת כל הנתונים מהמ .6

 המבקשת. יש לנסות ולנמק את הסיבה להקצבת סכום מסוים או את הסירוב לתשלום.

 סודיות

 הדיון בבקשה לעזרה יהיה סודי. לא יועבר מידע לשום גורם חיצוני )כולל ועד הישוב( על מהות הבעיה. .1

 הרישום של הבקשה יהיה בידי חבר וועדת הקרן שאחראי לנושא. .2

 החלפה מידית של חבר הועדה. חריגה מכללי סודיות תחייב .3

 זכאות

 זכאים לקבלת תמיכה כספית חברי אלון הגליל ותושביה. .1

 מתן תמיכה כספית אינו מוגבל למי שתרם בלבד, אלא אפשרי לכל חבר או תושב אלון הגליל שנזקק לכך. .2

)שכירות( יוכלו להגיש  משפחות שאינן חברות אלון הגליל אבל מתגוררות באלון הגליל לפחות חצי שנה .3

 בקשה לקבלת תמיכה כספית מקרן הסיוע.

וועדת קרן הסיוע תוודא, כי הפונה אליה מודע ליכולתו לפעול בדרכים הנוספות המגיעות לו מהרשויות  .4

 ומגורמי רווחה כלשהם. עם זאת, אין זה תנאי הכרחי לקבלת סיוע מהקרן.

יגה מכלל זה מחייבת אישור משותף של כלל חברי ניתן לקבל תמיכה כספית מהקרן פעם אחת בשנה. חר .5

 וועדת הקרן.

 בפרק "מתן הסיוע" להלן. 3סכום לתמיכה בודדת לא יעלה על האמור בסעיף  .6

 קביעת הסכום לתשלום ומועדו ייקבעו למיטב הבנתם ושיפוטם של חברי וועדת הקרן. .7

 כל בקשה תיבחן ותישקל לגופה, אך עם זאת, תהיה עדיפות לנושאים הבאים: .8

 בעיות בריאות שמחייבות הוצאה חד פעמית. .1

 תמיכה זמנית במשפחה של נפטר. .2

 עזרה במימון הסעות הנוגעות לקבלת טיפול בריאותי. .3

 עזרה בכלכלת משפחה שאזלו לה מקורות קיום כלכליים )לתקופה מוגבלת(. .4

לוועדת הקרן שנעשה שימוש בכספים שלא בהתאם לסיכום עם המשפחה, תידרש המשפחה במידה ויתברר  .9

 המקבלת להחזיר את כל הכספים שהתקבלו על ידה. 

 אמינות בדיווח בבקשות קודמות, תשמש שיקול במתן סיוע חוזר לאותה משפחה. .11

 



 מתן הסיוע

 ן.)שלושה( חברים מועדת הקר 3 -אישור מתן הסיוע ייעשה ע״י לא פחות מ .1

 )שני( חברי וועדת הקרן שהוסמכו לכך. 2צ'ק יועבר לאחר חתימה של  .2

לא יהיה אישור להוצאה שעולה על חמישית מהסכום שקיים בקרן בזמן נתון עבור משפחה אחת בשנה  .3

נתונה. חריגה ממגבלה זו מחייבת אישור משותף של נציג וועד היישוב בוועדת הקרן ומכלל חברי ועדת 

 הקרן.

לת תאשר בכתב את קבלת הכסף, על גבי מסמך עליו תחתום ובו תאמת את הפרטים המשפחה המקב .4

 ותצרף אסמכתאות במידת האפשר. המשפחה תתחייב להחזיר את סכום התמיכה במידת האפשר.

 המשפחה תספק במידת האפשר קבלות ו/או אסמכתאות לשימוש בכסף. .5

 במידת האפשר תועבר התמיכה ישירות ליעדה ולא דרך המשפחה. .6

ש"ח, יש לעצור את התמיכות עד  2111-במידה וסכום הקרן בבנק יעמוד בנקודת זמן מסוימת על פחות מ .7

 לדיון של כלל חברי וועדת הקרן יחד עם נציג וועד היישוב.

אין להתחייב על תשלומים עתידיים, כאשר בזמן הדיון בבקשה כלשהי, הסכום אינו קיים בחשבון הקרן. אין  .8

 כנסות צפויות.להתחייב על חשבון ה

 אין להכניס את חשבון הקרן לערכים שליליים. .9

 ערעור

 ערעור על החלטת ועדת קרן הסיוע יכול להתבצע במהלך חודש מאז ההחלטה. .1

 פורום הערעור יהיה צוות ועדת הקרן )בנוכחות לפחות שני חברים( וחבר הועד המקשר. .2

 דיון והחלטת צוות זה הם סופיים. .3

 דיווח

ינוהל רישום של כל פניה לוועדה. הרישום יהיה בכתב, בתיק מיוחד לשם כך, אשר יישמר על ידי חבר ועדת  .1

 הקרן שמונה לשם כך.

 יירשם מה הפתרון שניתן לבעיה ומה הסכום שהוקצב לפתרון הבעיה. .2

 יירשם עד איזה תאריך יש לבצע את התמיכה.  .3

ב קרן הרווחה: סך ההכנסות בשנה מסוימת, סך יימסר דיווח שנתי לתושבים )שנה קלנדרית( על מצ .4

 ההוצאות, כמה כסף יש בחשבון וכמה משפחות קיבלו תמיכה.

ועדת ביקורת של אלון הגליל תקבל דיווח כספי על מאזן הקרן )סה"כ הוצאות והכנסות( ותוודא אי חריגה  .5

 מהכללים הכספיים. ועדת ביקורת ורואה החשבון לא יהיו חשופים למידע האישי.

 

 

 דיון בהמשך פעילות קרן רווחה

אחת לשנתיים, ייערך דיון בועד הישוב, עם חברי ועדת הקרן, לגבי פעילות קרן הסיוע ונחיצותה )להלן:  .1

 ״הדיון״(.

בדיון יוצגו נתונים לגבי השימוש בכספים: כמה משפחות נעזרו, אילו סכומים הוקצו, לאיזה מטרות )ללא  .2

 פירוט אישי( וכן המלצות לגבי המשך פעילות הקרן. 

 לעיל, להצגה באסיפה. 2עם סיום הדיון, תישקל הבאת הנושאים המתוארים בסעיף  .3

דשי ובמקרה בו תעלה הצעה לשינוי סכום התשלום במידת הצורך, ייערך גם דיון על סכום התשלום החו .4

 החודשי, הדבר יובא להחלטה באסיפת היישוב.

 במידה ויישקל בשלב כלשהו ביטול קרן הסיוע, יובא הנושא להחלטה באסיפת היישוב. .5

 במידה ויוחלט לסגור את קרן הסיוע, יועברו עודפי הכספים לחשבון היישוב. .6

  

 


