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  2022יוני  14שלישי  יום

  ט"ו סיון תשפ"ב

 226.8.תאריך מ ת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכהופרוטוקול ישיב

 נוכחים:

 יו"ר  - קירו כהן עו"ד דפנה
 חבר וועדה   -  ערן לבב

 חברת וועדה  - עו"ד שולמית מנדלמן כהן
 

  מוזמנים:

 מנהלת אגף לוגיסטיקה ותכנון אסטרטגי -אפרת דמארי
 חברתיים שירותיםאגף   -יעל בן נון
 אגף שירותים חברתיים   -ענת לוין

 

 2022עדכון התבחינים לשנת  .א

 היתה: 2022לשנת  רווחה תרבות ודתבתחום עמותות טבלת התבחינים 

 ניקוד פירוט קריטריון

 1 0-30% ציונה מתוך כלל מקבלי השירות:-אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס

 2 30-70% ציונה מתוך כלל מקבלי השירות:-אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס

 3 70-100% ציונה מתוך כלל מקבלי השירות:-אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס

 1 40עד  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות:

 3 100עד  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות:

 5 100מעל  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות:

 3 בלעדי בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים:

 2 נותני שירות 3עד  בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים:

 1 נותני שירות 3מעל  השירות לעומת ארגונים אחרים:בלעדיות 

 1 1שירות  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל:

 2 שירותים 3עד  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל:

 3 שירותים 3מעל  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל:

 5 גבוה במתן מענים משלמים לאגף:היקף שיתוף פעולה עם אגף מקצועי 

 3 בינוני היקף שיתוף פעולה עם אגף מקצועי במתן מענים משלמים לאגף:

 1 נמוך היקף שיתוף פעולה עם אגף מקצועי במתן מענים משלמים לאגף:

 3 שעות 3יומי מעל  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר:

 2 שעות שבועיות 4שבועי מעל  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר:

 1 שעות חודשיות 4חודשי מעל  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר:

 1 20%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים:

 2 50%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים:

 3 90%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים:

 0 יש האם יש יו"ר/מנכ"ל בשכר:

 10 אין בשכר:האם יש יו"ר/מנכ"ל 

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות לתושבי 

 העיר:

 1 לא טוב
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 ניקוד פירוט קריטריון

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות לתושבי 

 העיר:

 2 כמעט טוב

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות לתושבי 

 העיר:

 3 טוב

בעיריה מרמת וטיב השירות לתושבי שביעות רצון האגף המקצועי 

 העיר:

 4 טוב מאוד

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות לתושבי 

 העיר:

 5 מצוין

 1 שנים 3עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

 3 שנים 5עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

 5 שנים 10עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

 7 שנים 10מעל  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

ניקוד הצוות המקצועי שמונה על ידי הוועדה לכל תחום על סמך 

התרשמותם מפעילות העמותה בעיר. בהתייחס לאיכות השרות 

וחשיבותו לעירייה תוך מתן דגש לנושאים הבאים:  בלעדיות השרות, 

 ת וחיוניות השירות.ייחודיות השירות והיקף האנשים להם ניתן השירו

עד  מדד איכות

40 

 

לאור העובדה שבשנתיים האחרונות למדנו את מהות ודיוקם של הקריטריונים שלעיל הבאים לידי ביטוי בסופו של יום בגובה 

התמיכה, ראינו לנכון לתת משקל גבוה יותר לחוות הדעת המקצועית של האגף הרלוונטי. בנוסף היה מקום לתת משקל משמעותי 

יותר לסעיפים אלה כך שהתמיכה בעמותות מקומיות ופועלות רק בתחומי העיר ולטובת אוכלוסיית העיר, תהיה בקורלציה מתאימה 

 לגובה התמיכה.

 :2022לשנת  תחום עמותות רווחה תרבות ודתבתבחינים ללהלן טבלת העדכון 

 מס'

 פירוט קריטריון
 ניקוד
2022 

ניקוד 
2021 

 קריטריון קודם

ציונה מתוך כלל מקבלי -מקבלי שירות שהם תושבי נסאחוז  1

 השירות:

0-30% 1   

ציונה מתוך כלל מקבלי -אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס 1

 השירות:

30-70% 2   

ציונה מתוך כלל מקבלי -אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס 1

 השירות:

70-100% 3   

   1 40עד  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות: 2

   3 100עד  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות: 2

   5 100מעל  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות: 2

   3 בלעדי בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים: 3

נותני  3עד  בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים: 3

 שירות

2   

נותני  3מעל  בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים: 3

 שירות

1   

   1 1שירות  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל: 4

 3עד  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל: 4

 שירותים

2   

 3מעל  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל: 4

 שירותים

3   

 3יומי מעל  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר: 5

 שעות

3   

 שבועי  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר: 5

שעות  4מעל 

 שבועיות

2   
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 מס'

 פירוט קריטריון
 ניקוד
2022 

ניקוד 
2021 

 קריטריון קודם

 חודשי  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר: 5

שעות  4מעל 

 חודשיות

1   

   1 20%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים: 6

   2 50%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים: 6

   3 90%עד  עצמאיים:אחוז מקורות מימון  6

   0 יש האם יש יו"ר/מנכ"ל בשכר: 7

   10 אין האם יש יו"ר/מנכ"ל בשכר: 7

   1 שנים 3עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות( 8

   3 שנים 5עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות( 8

   5 שנים 10עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות( 8

 10מעל  )ותק, יציבות(שנות פעילות בעיר  8

 שנים

7   

היקף שיתוף הפעולה עם האגף המקצועי בבניית מענים  9

 :משולבים, משלימים ומותאמים לאגף המקצועי

היקף שיתוף פעולה עם אגף  5 5 70
מקצועי במתן מענים משלמים 

 לאגף
היקף שיתוף הפעולה עם האגף המקצועי בבניית מענים  9

 לאגף המקצועי משולבים, משלימים ומותאמים

היקף שיתוף פעולה עם אגף  3 3 30
מקצועי במתן מענים משלמים 

 לאגף
היקף שיתוף הפעולה עם האגף המקצועי בבניית מענים  9

 משולבים, משלימים ומותאמים לאגף המקצועי

היקף שיתוף פעולה עם אגף  1 1 10
מקצועי במתן מענים משלמים 

 לאגף
בעיריה מרמת וטיב השירות שביעות רצון האגף המקצועי  10

 לתושבי העיר:

  1 10 לא טוב

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות  10

 לתושבי העיר:

  2 20 כמעט טוב

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות  10

 לתושבי העיר:

  3 30 טוב

מרמת וטיב השירות  שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה 10

 לתושבי העיר:

  4 50 טוב מאוד

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות  10

 לתושבי העיר:

  5 70 מצוין

איכות השרות וחשיבותו לעירייה תוך מתן דגש לנושאים הבאים:  11

 נחיצות, חיוניות וייחודיות השירות.

עד  מדד איכות

80 

עד 
40 

המקצועי שמונה ניקוד הצוות 
על ידי הוועדה לכל תחום על 
סמך התרשמותם מפעילות 
העמותה בעיר. בהתייחס 
לאיכות השרות וחשיבותו 
לעירייה תוך מתן דגש 
לנושאים הבאים:  בלעדיות 
השרות, ייחודיות השירות 
והיקף האנשים להם ניתן 

 השירות וחיוניות השירות.

 

 .1-8נקודות לפחות עפ"י הקריטריונים  21י של תנאי סף לקבלת תמיכה הוא ניקוד מינימאל

 

  257: ניקוד מקסימלי קריטריונים

 שקיבלו את הניקוד המינימלי תקציב התמיכה בתחום כאמור, לחלק לסך הנקודות שקיבלו כל העמותות  %100נקודה = סך 

 בתחומים כאמור.
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 2022חלוקת התמיכות בהתאם לעדכון התבחינים לשנת  .ב

 להלן חלוקת התמיכות המומלצת: ,בדיקת הבקשות ורהתבחינים ואישור הגזבר לאבהתאם לעדכון 

 2022שנת  רווחה תרבות ודתמוסדות 

  3,995  שען לתלמידמ

  3,995  אור תורה שלום

  19,540  אחדות יוצאי אתיופיה נ.צ.

  13,287  איל"ן

  20,582  העמותה הישראלית לבריאות ה-אנוש

  6,774  אקים

  5,297  ארגון נוער מד"א

  17,977  בית חבד

  3,647  דרור בתי חינוך גמל"א

  14,242  ויצו נ.צ.

  16,674  ידיד לחינוך ע"ר

  22,232  עלמה חוג ידידי מועדוניות

  13,287  עמותה "מרכז יד ליולדת"

  3,908  עמותת "אעלה בתמר"

  100,000  העמותה לרווחת האזרח הותיק-עמית

  3,821  פעמונים ארגון חסד

  7,121  איחוד והצלה

  3,908  עמד"א

  5,211  תאיר מרכז סיוע לנפגעות

  2,692  עמותת חן לפיריון

  4,342  אגודת ניצן

  2,866  שמחת הלב

  4,603  מעגל נשים רחובות

 

 

 מינוי מפקחים:.ג

"פיקוח על השימוש בתמיכה", את  -17סעיף  4/2006ממנה, בהתאם לנוהל התמיכות שבחוזר מנכ"ל משרד הפנים הוועדה 
 :בתחום הספורט מטעמה על השימוש בכספי התמיכות תכמפקח ההבא תהעובד

 מונה על תחום הספורטמ- ביחידה לקידום האישה והרשות לבטחון קהילתי פרויקטיםרכזת  – י וטוריאולרת אזשוא

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