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20405
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 10.11.19
נוכחים:




יו"ר
חבר וועדה
חברת וועדה

עו"ד דפנה קירו כהן -
ערן לבב
עו"ד שולמית מנדלמן כהן-

עדכון תבחינים לשנת 2019
בישיבת המליאה מיום  11.6.19מספר  6/2019עודכנו התבחינים לפי הטבלה להלן:
תחום

אחוז

ספורט

70.8%

רווחה

2.8%

נוער

10.3%

תורני

0.9%

מענקים ושונות

15.2%

לצורך עדכון תקציבי התמיכות בהתאם לבקשות שהוגשו לשנת  2019אשר כללו גידול במספר משתתפי
תנועות הנוער ,תמיכה בפעילות למען האזרח הוותיק ,תמיכה בספורט נשים וכן הגדלת התמיכה באגודת
הכדוריד אשר נקלעה לקושי תקציבי אשר היווה סכנה להמשך תפקודה ,ממליצים על עדכון התבחינים
כמפורט להלן:
תחום

אחוז

ספורט

71.7%

רווחה

5.0%

נוער

10.4%

תורני

0.2%

מענקים ושונות

12.7%

ספורט
עדכון תבחיני התמיכות לעמותות הספורט ,כדלקמן:
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סוג הספורט

ענף הספורט

התקצוב

קריטריונים לתקצוב

באחוזים
קבוצתי

כדורגל

24.8%

היקף פעילות והישגים

קבוצתי

כדור-יד

15.6%

היקף פעילות והישגים

קבוצתי

כדורסל

56%

היקף פעילות והישגים

3.6%

 54%לתקצוב עמותות המנהלות

מספר הספורטאים הפעילים

ומפעילות מספר ענפי ספורט

בעמותה והישגים.

שאר ענפי
הספורט

באותה עמותה.
 46%לתקצוב שאר העמותות.

שאר ענפי
הספורט

מספר הספורטאים הפעילים
בעמותה.

 .1חלוקת תמיכות ספורט -שנת :2019
בהתאם לעדכון התבחינים לעיל ,ולאור אישור הגזבר כי הוגשו בקשות לתמיכה כדין ,ממליצה הוועדה תמיכה
לעמותות כדלקמן:
תמיכה ישירה
על פי התבחינים לעיל ,מסגרת התקציב לתמיכה הישירה לעמותות ספורט עומדת על .₪ 3,836,000
בהתאם לבקשות שהוגשו ,הוועדה ממליצה לאשר כדלקמן (לא כולל מענקים שאושרו):
א .ספורט קבוצתי
₪950,000
 עמותת נס ציונה כדורגל ()2014
₪ 2,150,000
 עמותת נס ציונה כדורסל ()2006
₪ 600,000
 אגודת כדוריד נס ציונה
ב .שאר ענפי הספורט
עמותות המפעילות ענף אחד:
 עמותת טניס שולחן נס ציונה
 עמותת הכדורגל טירת שלום
 מאמאנט

₪ 6,000
₪ 40,000
₪ 16,000

ג .עמותות המפעילות יותר מענף אחד:
עמותת המולטי ספורט

₪ 74,000
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ד .תמיכה עקיפה:
בהתאם לעדכון התבחינים ,גובה התמיכה העקיפה לכלל העמותות יהא כדלקמן :
שימוש השקעות
במתקנים במתקנים

ענף
הספורט
כדורגל

בטוחות
וערבויות

700,000 600,000 1,580,000

כדורסל

2,300,000

1,850,000

כדור יד

1,787,000

200,000

טניס שולחן

127,000

טירת שלום

25,500

מאמאנט

390,000

מולטי
ספורט
יתר ענפי
הספורט
סה"כ

329,000
118,000
2,750,000 600,000 6,656,500

סה"כ תמיכה בעמותות ספורט:
דמי שימוש
במתקנים

השקעות
במתקנים

סה"כ

ענף תמיכה
הספורט ישירה
כדורגל

950,000

2,180,000 500,000

600,000

4,230,000

כדורסל

2,150,000

2,300,000 180,000

4,630,000

כדור יד

600,000

1,787,000

2,387,000

טניס שולחן

6,000

127,000

133,000

טירת שלום

40,000

25,500

65,500

מאמאנט

16,000

390,000

406,000

מולטי ספורט

74,000

329,000

403,000

סה"כ

מענקים

680,000 3,836,000

7,138,500

12,254,500
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ה .עמותות רווחה
עדכון תבחיני התמיכות לעמותות הרווחה ,כדלקמן:
תבחינים

סוגי העמותות
אזרחים ותיקים

38%

צרכים מיוחדים

20%

גופי התנדבות

20%

ארגונים והתאחדויות

22%

על פי התבחינים לעיל ,מסגרת התקציב לתמיכה הישירה לעמותות רווחה עומדת על ₪ 266,000
בהתאם לעדכון התבחינים לעיל ,ולאור אישור הגזבר כי הוגשו בקשות לתמיכה כדין ,ממליצה הוועדה
תמיכה לעמותות כדלקמן:
 .1מקרב גופים למען אנשים בעלי צרכים מיוחדים ,הוגשו  6בקשות .אושר סה"כ  ,₪ 52,000על פי
הפירוט כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

איל"ן (גלגלי רנ"י)
אנו"ש
שקמים מוסד חינוכי -
אקי"ם
יד לילד המיוחד
חברים למסע

-

( ₪ 20,000כ 25 -תושבי העיר)
( ₪ 18,000כ 40 -תושבי העיר)
( ₪ 12,000כ 15 -תושבי העיר)
( ₪ 2,000כ 20 -תושבי העיר)
לא אושרה  -אין השתתפות תשבי העיר
לא אושרה – לא פועלים בעיר.

 .2מקרב ארגוני התנדבות ,הוגשו  9בקשות .אושר סה"כ  ,₪ 52,500על פי הפירוט כדלקמן:
א .ויצ"ו
חברתיים.
חברתיים.
ב .ארוחה חמה
אגף.
ג .בית חבד
ד .ארגון נוער מ.ד.א
ה .יד ליולדת
ו .ידיד לחינוך
ז .דרור בתי חינוך גמל"א
ח .קו לחיים
ט .איחוד והצלה ישראל

-

 ₪ 12,000מתן שרות לציבור בעיר בשיתוף אגף שירותים

-

 ₪ 10,000כ 200 -מתושבי העיר מקבלים שרות בשיתוף

-

לא אושרה -התמיכה ניתנת ל -ארוחה חמה.
( ₪ 2,000כ 76 -תושבי העיר).
 ₪ 12,000כ 250 -יולדות מקבלות מענה פרטני וקבוצתי.
 124 ₪ 15,000מתנדבים לטובת כלל התלמידים.
 254 ₪ 1,500תלמידים תושביה העיר כולל מועדוניות.
לא אושרה – לא פועלים עם אגפי העירייה.
לא אושרה – טרם החלה פעילות רשמית העיר.
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 .3מקרב הארגונים וההתאחדויות ,הוגשו  12בקשות .אושר סה"כ  ,₪ 59,000על פי הפירוט כדלקמן:
 ₪ 2,000מענה לכלל תושבי העיר יוצאי תימן.
 ₪ 30,000מענה לכלל תושבי העיר יוצאי אתיופיה.
 ₪ 2,000מענה לכלל נפגעות מינית.
 ₪ 2,000מענה לכלל תושבי העיר.
 ₪ 2,000מענה לכ 15 -תושבי העיר -צרכים מיוחדים.
 105 ₪ 17,000תלמידים במועדוניות +כ  30משפחות נוספות

א .אעלה בתמר
ב .אחדות עולי אתיופיה -
ג .תאיר מרכז סיוע-
ד .יד עזרא-
ה .פעמונים-
ו .עלמה-
המטופלות במרכז הורים ילדים.
 ₪ 4,000מענה לכלל תושבי העיר במכשור רפואי בדגש אזרחים
ז .יד שרה-
ותיקים.
ח .חן לפריון -לא אושרה  -לא הוצג מספרי מקבלי השרות מקרב תושבי העיר.
ט .שעור אחר -לא אושרה  -לא פועלים עם אגפי העירייה.
י .בת מלך -לא אושרה – לא פועלים עם אגפי העירייה.
יא .רימונים -לא אושרה – מספר מצומצם ביותר של תושבי העיר.
לא אושרה  -אין השתתפות תשבי העיר.
יב .עמד"א-
 .4מקרב עמותות למען אזרחים ותיקים – הוגשה בקשה אחת .אושר סה"כ . ₪ 100,000
עמית -העמותה לרווחת האזרח הוותיק

 3,000 - ₪ 100,000גמלאי העיר מקבלים מענה
בעמותה .וכן מפעילה העמותה שירותים ותכניות
בשיתוף האגף לשירותים חברתיים.

ו .תרבות ותורני
עדכון תבחיני התמיכות לעמותות תרבות ותורני כדלקמן:
היקף הפעילות הציבורית -תורנית ,גודל התקציב לפעילות זו  ,ואופי הפעילות.
בהתאם לעדכון התבחינים לעיל ,ולאור אישור הגזבר כי הוגשה בקשה אחת לתמיכה כדין ,ממליצה
הוועדה תמיכה לעמותה כדלקמן:
משען לתלמיד אופקים

₪ 2,000

תנועות נוער
על פי עדכון התבחינים לעיל ,מסגרת תקציב התמיכות לתנועות נוער עומדת על סך .₪ 565,000
מאחר ומאפייני הפעילות דומים לכלל תנועות הנוער (למעט תנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים ),
תתוקצב כל עמותה לפי  ₪ 245למשתתף.
עמותה לבעלי צרכים מיוחדים תתוקצב לפי  ₪ 750למשתתף מאחר ועלויות התפעול בה ביחס לכל
משתתף גבוהות.
בהתאם לעדכון התבחינים לעיל ,ולאור אישור הגזבר כי הוגשו בקשות לתמיכה כדין ,ממליצה הוועדה
תמיכה לעמותות כדלקמן:
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תנועות נוער
בני עקיבא
מכבי צעיר
צופים
כנפיים של קרמבו
סה"כ

תקציב

משתתפים

37,730

154

32,095

131

396,900

1620

98,250

131

564,975
___________________
עו"ד דפנה קירו כהן
מנכ"לית ויו"ר וועדת תמיכות
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