עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona
אגף כספים

Finance Department

טלפון08-9383848 :
פקס:

08-9300454

דואלgizbar@nzc.org.il :

פרוטוקול

ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מיום 4.1.17
בהשתתפות :עמיקם נגר לוי-
ערן לבב-
עו"ד שולמית מנדלמן כהן-

יו"ר
חבר וועדה
חברת וועדה

המלצות לתקצוב עמותות ספורט אשר הגישו בקשה לשנת 2017
על פי תבחינים שאושרו לשנת  ,2017מסגרת התקציב התמיכה הישירה לעמותות "ספורט" עומדת על
 70.3%מתוך  4,795אש"ח דהיינו .₪ 3,375,000

א .ספורט קבוצתי
 .1הוגשו בקשות של עמותת הכדורגל ,עמותת הכדורסל ועמותת הכדוריד.
 .2הוועדה ממליצה ,בהתאם לתבחינים שאושרו כאמור ,כדלקמן:
 עמותת נס ציונה כדורגל ()2014
 עמותת נס ציונה כדורסל ()2006
 אגודת כדוריד נס ציונה

₪ 950,000
 ₪ 1,700,000לאור ירידת ליגה צומצם התקציב).
₪ 570,000

ב .שאר ענפי הספורט
 .3על פי תבחינים שאושרו כאמור ,מסגרת התקציב לשאר ענפי הספורט עומדת על  2.9%מסך תקציב
עמותות הספורט דהיינו מסגרת של  ₪ 150,100ומזה  69%לעמותות המפעילות מספר ענפי ספורט
לאור עליה לליגת העל של קבוצת הכדור יד נשים ו 31% -לשאר העמותות.
עמותות המפעילות ענף אחד:
 עמותת טניס שולחן נס ציונה
 עמותת הכדורגל טירת שלום
 עמותת הוקי גלגליות
עמותות המפעילות יותר מענף אחד:
עמותת המולטי ספורט

 40( ₪ 5,250פעילים)
 47( ₪ 30,000פעילים)
 100( ₪ 19,000פעילים)
 89( ₪ 95,850פעילים) הוגדל התקציב לאור עליה
לליגת העל של קבוצת הכדור יד נשים.
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 .4גובה התמיכה העקיפה בכל עמותה ,בשל שווי השימוש במתקנים ,יהא על פי החלוקה שנקבעה
בטבלאות מאוקטובר  2010ואשר שימשו בסיס לקביעת היקף תקציב התמיכות העקיפות לשנת
.2017

ג .עמותות רווחה
על פי הקריטריונים מסגרת התקציב לעמותות "רווחה" עומד על 2.9% :מתוך  4,795אש"ח
דהיינו .₪ 139,000
הוגשו  21בקשות של עמותות "רווחה" .עמותות אלה נחלקות לתתי חלוקה כדלקמן:




43.9%
46.7%
9.3%

צרכים מיוחדים
גופי התנדבות
ארגונים והתאחדויות

₪ 61,000
.₪ 65,000
₪ 13,000

החלטות התקצוב:
 .1מקרב גופי הצרכים המיוחדים ,הוגשו  4בקשות.
איל"ן (גלגלי רנ"י)
אנו"ש
עמד"א
יד לילד המיוחד

( ₪ 18,000כ 25 -חניכים מנס ציונה)
₪ 18,000
₪ 3,000
 160( ₪ 18,000חניכים מנס ציונה).

-

 .2מקרב גופי ההתנדבות ,הוגשו 11
איחוד הצלה
פעמונים
מרכז סיוע תאי"ר
נתינה מביאה ברכה
עלמה
יד שרה
ויצ"ו
יד עזרא
זק"א
בית חב"ד
ארוחה חמה

₪ 2,500
₪ 2,000
₪ 2,000
₪ 2,000
₪ 15,000
₪ 4,000
₪ 18,000
₪ 2,000
₪ 2,000
₪ 10,000
₪ 4,000
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 .3מקרב הארגונים וההתאחדויות ,הוגשו  6בקשות
אעלה בתמר
אחדות יוצאי אתיופיה
חן לפריון
ידיד לחינוך
מרכז יד ליולדת
משען לתלמיד

₪ 2,000
₪ 2,000
₪ 3,000
₪ 2,000
הבקשה בבדיקה *.
הבקשה נדחית -לא הוצגה כל פעילות בעיר נס ציונה.

ד .עמותות תורניות
 .1על פי הקריטריונים ,מסגרת התקציב לעמותות "תורניות" עומד על  0.2%מתוך  4,795אש"ח,
דהיינו .₪ 10,000
 .2לא הוגשו בקשות של עמותות תורניות.

ה .תנועות נוער
על פי הקריטריונים ,מסגרת התקציב לתנועות נוער נותרה על  12%מתוך  4,795אש"ח דהיינו
מסגרת של כ  550,000 -ש"ח.
בנס ציונה פועלות  4עמותות של תנועות הנוער – מכבי צעיר ,הנוער העובד ,בני עקיבא והצופים,
וכן עמותה של תנועת נוער לבעלי מוגבלויות – כנפים של קרמבו.
החלטות תקצוב:
מאחר ובפועל פועלות בנס ציונה ארבע עמותות של תנועות נוער במאפייני פעילות דומים ,תתוקצב
כל עמותה לפי  ₪ 250למשתתף.
העמותה של תנועת הנוער לבעלי מוגבלויות (כנפים של קרמבו) תתוקצב לפי  ₪ 1,000למשתתף
מאחר ועלויות התפעול בה גבוהות:
הקצבה
חניכים
בני עקיבא
מכבי צעיר
הנוער העובד
הצופים
כנפיים של קרמבו

157
170
100
1,128
116

₪ 39,250
₪ 42,500
₪ 25,000
₪ 282,000
₪ 116,000

ריכוז ההמלצות לתמיכות ראה נספח א' הרצ"ב.
__________________________
עמיקם נגר-לוי ,מנכ"ל
יו"ר הועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה
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טבלת ריכוז תמיכות נספח א'
העמותה

סה"כ התמיכה 2017

ספורט
עמותת נ"צ כדורגל ()214
עמותת נ"צ כדורסל ()2006
אגודת כדוריד נס ציונה
עמותת טניס שולחן נ"צ
עמותת הפועל טירת שלום
עמותת הוקי גלגליות
עמותת מולטי ספורט

950,000
1,700,000
570,000
5,250
30,000
19,000
95,850

רווחה
איל"ן (גלגלי רנ"י)
אנו"ש
עמד"א
יד לילד המיוחד
איחוד הצלה
פעמונים
ארוחה חמה נ"צ
מרכז סיוע מאיר
נתינה מביאה ברכה
עלמה
יד שרה
ויצ"ו
בית חב"ד
אעלה בתמר
אחדות יוצאי אתיופיה
חן לפריון
יד עזרא
ידיד לחינוך

18,000
18,000
3,000
18,000
2,500
2,000
4,000
2,000
2,000
15,000
4,000
18,000
10,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000

תנועות נוער
בני עקיבא
מכבי צעיר
הנוער העובד והלומד
הצופים
כנפיים של קרמבו

39,250
42,500
25,000
282,000
116,000

