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לכבוד
ועדת תמיכות
המלצה לועדה מקצועית בנוגע למתן תמיכות לעמותות ספורט 2016
בהמשך לבדיקת כל הבקשות לתמיכות שהוגשו לשנת  2016הריני להמליץ כדלהלן :
 .1עמידת העמותות בקריטריונים:
העמותות הבאות" :עמותה לקידום הספורט קיבוץ נצר סירני"" ,עמותה למען ספורט חינוך ותרבות
קיבוץ גזר"" ,עמותת סאנגרוק טאקוונדו"" ,עמותה לספורט תרבות ונוער הפועל נען"" ,עמותת נ.ש.ר
עזריה"" ,עמותה לקידום הספורט מושב מצליח"" ,העמותה לקידום הספורט בתחום מ.א .גזר",
הגישו כולן את הבקשה במועד שנקבע בפרסום שהופץ בנושא זה לטובת בקשה לתמיכה מהמועצה בגין
פעילויות ספורט אותן הן מפעילות.
כל העמותות הנ"ל עומדות בקריטריונים והתבחינים הן מבחינת תחומי הפעילות שלהם בתחום שיפוט
המועצה ,הן מבחינת היקפי השירותים שניתנים על ידם והפעילויות התחרותיות שהם מקיימים והן
מבחינת המסמכים והדוחות שהיה עליהם להגיש ,הכל על פי מה שנקבע בנוהל.
 .2הסבר ונימוק על גובה התמיכה המומלצת לעמותות :
 .1עמותה לקידום הספורט בקיבוץ נצר סרני :העמותה מפעילה את תחום הכדורסל בקיבוץ,
פעילות הקבוצה תורמת לקהילה ,יוצרת גאוות יחידה ומקרבת את הספורט לכלל הילדים ,הנוער
והבוגרים .בהתחשב במסגרת התקציב הכללי לתמיכות ,ובדומה להיקפי חלוקת
התמיכות בשנה הקודמת ,מציע להקציב לעמותה  ₪ 20,000מתקציב התמיכות.
 . 2עמותה לקידום הספורט חינוך ותרבות קיבוץ גזר :העמותה מפעילה את תחום הבייסבול
בקיבוץ גזר ומסייעת לשמירה על הצביון הספורטיבי בקיבוץ .ומכיוון שאין הבדלים מהותיים בהיקפי
פעילויות של הגופים שפנו ,מציע על תמיכה של  ₪ 20,000מתקציב התמיכות ,כמוסבר לעיל.
 .3עמותת סאנגרוק טאקוונדו :העמותה מפעילה את תחום הטאקוונדו לטוהר הלחימה ולחיים
ספורטיביים ובריאים במשמר איילון ובכרמי יוסף .מציע על תמיכה של  ₪ 20,000מתקציב
התמיכות ,כמוסבר לעיל.

 .4העמותה לספורט תרבות ונוער הפועל נען :העמותה מפעילה קבוצות בתחום הכדורסל בקיבוץ
נען .תורמת לקהילה ומנגישה את פעילות הספורט הייצוגית לכלל תושבי הקהילה ובעיקר
לילדים ולבני הנוער ויוצרת גאוות "יחידה" .מציע על תמיכה של  ₪ 20,000מתקציב התמיכות,
כמוסבר לעיל.
 .5עמותת נ.ש.ר עזריה :העמותה מפעילה את תחום האגרוף בישוב עזריה למבוגרים ,לנוער ולילדים.
העמותה מפעילה קבוצות הרשומות באיגוד האיגרוף הארצי .לשנת  - 2016העמותה מתוקצבת ממינהל
הספורט בסך של ") ₪ 10,000תקציב יוזמות"( וכן בסך של ") ₪ 13,649תקציב אגודות"( .כנגד תקציב
האגודות מבוקש כי המועצה תשלים סך מקביל של " ₪ 13,649שקל מול שקל" מצ'ינג ,ע"פ כללי
מינהל הספורט ,כך שסך התמורה לשנת  2016יהיה .₪ 37,298
לשנת  - 2015מבוקש כי המועצה תשלים העברה של  ₪ 17,000שתוקצבו לעמותה ממינהל הספורט
בשנה שעברה והתקבלו במועצה לאחר מועד אישור התמיכות ב  ,2015-לפי התחשיב כדלהלן – תוספת
של ) ₪ 5,000תקציב יוזמות( וכן תוספת של ) ₪ 12,000תקציב אגודות(.
כך שסך התמורה המומלצת לשנת  2016 +2015תהא .₪ 54,298
 .6עמותה לקידום הספורט מצליח :העמותה מפעילה קבוצת כדורגל בוגרים בליגה ג' וקבוצת
ילדים המשחקת במחוז השפלה .תורמת לקהילה ולפיתוח הספורט והפנאי לקהילה במשך שנים.
מציע על תמיכה של  ₪ 20,000מתקציב התמיכות כמוסבר לעיל.
 . 7עמותה לקידום הספורט בתחום מועצה אזורית גזר :העמותה מפעילה קבוצת כדורסל בוגרים
המשחקת בליגה א' ונושאת את שם המועצה באיגוד הכדורסל ,בפרסומי הקבוצה ובביגוד
השחקנים .תחום הכדורסל נקבע כענף ספורט מרכזי ומועדף במועצה ומהווה מקור משיכה לילדים
רבים .בנסיבות אלו וע"פ סעיף  25בנוהל התמיכות ,מציע על תמיכה של  ₪ 40,000מתקציב התמיכות.
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