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  28818 סימוכין
 

 ת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכהופרוטוקול ישיב

 20.4.2021מתאריך 

 נוכחים:

 יו"ר  - עו"ד דפנה קירו כהן 

 חבר וועדה   -  ערן לבב 

 חברת וועדה  -עו"ד שולמית מנדלמן כהן 
 

  מוזמנים:

 מנהל מח' נוער   - כפיר פוניי 

 מנהל מח' ספורט  - אסף שלם 

 רווחה לשירותים חברתיים ואגף הסגנית מנהל    - ענת לוין 

 מנהלת המדור להתנדבות   - יעל בן נון 

 גזברות   - עמית יעקב 

 2120עדכון תבחינים לשנת 

החלוקה בסיסית לפי התבחינים נקבעו  11/2020מספר  17.11.2020מיום ת מועצת העיר בישיבת מליא

 לפי הטבלה להלן:תחומי פעילות 

 מהתקציב % תחום הפעילות

 57% תמיכות עקיפות 

 31.3% קבוצתי-ספורט הישגי -תמיכה ישירה 

 1.2% ספורט עממי -תמיכה ישירה 

 4.8% תנועות נוער -תמיכה ישירה 

 3.3% מענקים ושונות -תמיכה ישירה 

 1.6% רווחה תרבות ודת -תמיכה ישירה 

 0.8% אזרחים ותיקים -תמיכה ישירה 

 100% סה"כ
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קבוצתי,  -בתקציב התמיכות לספורט ההישגי 5%נוכח שנת הקורונה והחלטת מליאת מועצת העיר לקצץ 

אשר צמצם בתקופה זו את פעילותו בצורה ניכרת, עלה הצורך לעדכן את החלוקה הבסיסית של אחוזי 

 כמפורט להלן:ו התמיכה בהלימה

 במהתקצי % תחום הפעילות

 64.3% תמיכות עקיפות 

 25.4% קבוצתי-ספורט הישגי -תמיכה ישירה 

 1% ספורט עממי -תמיכה ישירה 

 4% תנועות נוער -תמיכה ישירה 

 3.2% מענקים ושונות -תמיכה ישירה 

 1.4% רווחה תרבות ודת -תמיכה ישירה 

 0.7% אזרחים ותיקים -תמיכה ישירה 

 100% סה"כ

 

 :1220חלוקת תמיכות לשנת 

שור הגזבר כי הוגשו בקשות לתמיכה כדין, ממליצה הוועדה תמיכה יואלעיל, תבחינים עדכון הלבהתאם 

מהווים את סך התמיכה השנתית כולל מקדמות, ככל להלן, )כל הסכומים המצוינים  כדלקמןלעמותות 

 :ששולמו( 

 

 הישגי קבוצתי ספורט .1

סה"כ  עומדת קבוצתי -הישגי מסגרת תקציב התמיכה הישירה לעמותות ספורטועל פי התבחינים 

  ₪. 3,750,000ע"ס  לפרק זה התמיכה

  :כדלקמןתמיכות הוועדה ממליצה לאשר ואישור הגזבר, בהתאם לבקשות שהוגשו, 

 

 ( 2014עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה)   1,016,827  ₪ 

  1,951,248   (2006כדורסל )עמותת נס ציונה   ₪ 

 .781,925      נס ציונה א.כ ₪ 

 

 ספורט עממי  .2

 

 סה"כ התמיכה עומדת ,עממיהעל פי התבחינים ומסגרת תקציב התמיכה הישירה לעמותות הספורט 

 . ש"ח 150,000ס "ע לפרק זה

 הוועדה ממליצה לאשר תמיכות כדלקמן:ואישור הגזבר, בהתאם לבקשות שהוגשו, 

  20,245    טניס שולחן נס ציונהעמותת  ₪ 

 47,327      מאמאנט  ₪ 
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 66,258   בנס ציונה עמותת המולטי ספורט ₪ 

 16,170     מועדון הוקי גלגליות  ₪  

 (2006עמותת נס ציונה כדור סל ) -מענק

לאור ההישג הספורטיבי של הקבוצה במשחקי גביע אירופה )יורופקאפ(, ובכלל כך העפלת הקבוצה 

חצי הגמר, כמו גם העובדה שחלק ממשחקי הליגה נערכו בחו"ל, נגרמו לקבוצה הוצאות  למשחקי

 נוספות מעבר לתקציב השנתי הרגיל.

 

 המלצת הוועדה:

מתקציב מענקים ₪ 150,000מענק בסך  (2006לעמותת נס ציונה כדור סל )הוועדה ממליצה לאשר 

 ושונות.

 

 תמיכה עקיפה: .3

 ₪. 9,500,000עומד ע"ס (, , בטוחות וערבויותהשימוש במתקנים)שווי  תקציב התמיכה העקיפה

 :כדלקמן על פי  החלוקה עקיפות הוועדה ממליצה לאשר תמיכותלאור זאת, ולאור עדכון התבחינים, 

 

 

 שימוש במתקנים  -תמיכה ישירה+ תמיכה עקיפה -טבלת סיכום תמיכות ספורט .4

 :(ללא בטוחות וערבויות)

ענף 
 הספורט

תמיכה 
 ישירה

 

תמיכה 
 ישירה

 -עקיפהתמיכה 
 שימוש במתקנים

 סה"כ
 )בש"ח(

 
מענקים  תמיכה

 ושונות
 

 

ענף 
 הספורט

מתקני 
 ספורט

בטוחות 
 וערבויות

 1,200,000 1,580,000 כדורגל

 1,850,000 2,330,000 כדורסל

 100,000 965,000 כדור יד

  134,000 טניס שולחן

  351,000 מאמאנט

מולטי 
 ספורט

359,000  

יתר ענפי 
 הספורט

114,000  

 3,150,000 5,833,000 סה"כ
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ענף 
 הספורט

תמיכה 
 ישירה

 

תמיכה 
 ישירה

 -עקיפהתמיכה 
 שימוש במתקנים

 סה"כ
 )בש"ח(

 
מענקים  תמיכה

 ושונות
 

 

 2,596,827 1,580,000  1,016,827 כדורגל

 4,431,248 2,330,000 150,000 1,951,248 כדורסל

 1,746,925 965,000  781,925 כדור יד

 154,245 134,000  20,245 טניס שולחן

הוקי 
 גלגליות

16,170  
 

16,170 

 398,327 351,000  47,327 מאמאנט

מולטי 
 ספורט

66,258  359,000 425,258 

יתר ענפי 
 הספורט

  114,000  

  000,335,8   סה"כ

 ותרבות  עמותות רווחה .5

 
 סה"כ  עומד, ואישור הגזבר, תרבות ודת מסגרת התקציב לעמותות רווחה ,התבחינים לאור עדכון

 .₪ 200,000על סך התמיכות לפרק זה תקציב 

אשר נבדקו והומלצו לוועדה ו התמיכות בהתאם לקריטריונים, לבקשות שהוגשו תקציבלהלן חלוקת 

)עמותת אחדות יוצאי אתיופיה נ"צ נדרשת להשלמת  שירותים חברתיים ורווחה ע"י נציגי אגף

  :מסמכים לבקשתה( 

 סכום תמיכה  שם עמותה 

  2,091 משען לתלמיד

  32,353 אחדות יוצאי אתיופיה נ.צ.

  22,066 איל"ן

העמותה הישראלית -אנוש

  21,675 לבריאות ה

  4,654 אקים

  10,555 ארוחה חמה נס ציונה )ע"ר(

  6,431 בית חבד

  2,540 דרור בתי חינוך גמל"א

  16,194 ויצו נ.צ.
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  4,159 יד שרה )ע"ר(

  16,037 ידיד לחינוך ע"ר

  23,242 עלמה חוג ידידי מועדוניות

  14,027 עמותה "מרכז יד ליולדת"

  2,592 עמותת "אעלה בתמר"

  2,540 פעמונים ארגון חסד

  4,107 איחוד והצלה

  2,592 עמד"א

  2,487 תאיר מרכז סיוע לנפגעות

  1,048 עמותת חן לפיריון

  839 התנועה המסורתית

  2,540 אגודת ניצן

  3,396 שמחת הלב

  1,835 מעגל נשים רחובות

 

 עמותות למען אזרחים ותיקים .6

  

עומדת ע"ס , מסגרת התקציב לעמותות למען אזרחים ותיקים, ואישור הגזבר התבחינים לאור עדכון
100,000 .₪ 

ע"י  האשר נבדקע"י עמותת עמית העמותה לרווחת האזרח הוותיק, בפרק זה, הוגשה בקשה אחת 
 הניקוד עפ"י התבחינים. וקיבלה את מלואנציגי האגף שירותים חברתיים ורווחה, 

לעמותת עמית עמותה לרווחת האזרח  ₪ 100,000מיכה בסך  ה הוועדה על תממליצלאור זאת, 
 .הוותיק

 

 תנועות נוער .7

 

 ₪. 600,000 "סלעמותות נוער עומד ע התמיכות תקציבואישור הגזבר, סה"כ  התבחיניםעדכון על פי 
 

לבקשות שהוגשו ואשר נבדקו והומלצו לוועדה להלן חלוקת תקציב התמיכות בהתאם לקריטריונים, 

 ע"י מנהל מחלקת נוער, צעירים וקהילה:

 

  סכום תמיכה  תנועה

 בני עקיבא
46,290 

 מכבי צעיר
69,520 
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  סכום תמיכה  תנועה

 צופים
398,618 

 קרמבוכנפיים של 
75,126 

 הנוער העובד והלומד
10,446 

 

 מינוי מפקחים: .8

 

פיקוח על " -17סעיף  4/2006חוזר מנכ"ל משרד הפנים נוהל התמיכות שבלבהתאם  ,הוועדה ממנה
 :על השימוש בכספי התמיכות הבאים כמפקחים מטעמההעובדים , את "השימוש בתמיכה
 ממונה על תחום רווחה תרבות ודת    - יעל בן נון
  נוערתנועות ממונה על  תחום    -כפיר פוניי
 ממונה על תחום הספורט    - אסף שלם

אשר ח מסכם על פעילות העמותות השונות "דו בצירוף ,לגזבר העירייה דו"חותהמפקחים יגישו 
  , בהתאם להנחיות המקצועיות שיועברו למפקחים ע"י גזבר העירייה.המקצועית לוועדהיועברו 

 

___________________ 
   כהן -עו"ד דפנה קירו

 מנכ"לית ויו"ר וועדת תמיכות
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