ט"זטבתתשע"ט 
24דצמבר2018

פרוטוקול ועדת תמיכות
מיום: 24.12.18


נוכחים:
מרשלוםשלמה 
עו"דאיתיקידר 
מריצחקשריקי 
מרחנןבןדוד 
מרעודדפרל 

-יו"רהוועדה,מנכ"להעירייה 
-יועמ"שהעירייה 
-גזברהעירייה 
-מנהלמחלקתנוער 
-מנהלמחלקתספורט 



חסרים :
גב'עינבפרץ-מבקרתהעירייה 



-

עודד מנהל מחלקת ספורט :מציג את התבחינים שאושרו במועצת העיר ופורסמו

לציבור.
תבחינים לחלוקת תמיכה באגודות הספורט לשנת :2019
תבחינים לחלוקת תמיכה באגודות הספורט:
התמיכהתינתןלאגודתספורט(להלן:"האגודה")העומדתבכלהתנאיםהבאים: 
 רשומהכחוקכעמותהאוחברהשלאלמטרתרווח.(מלכ"ר)
 מתחרהבמסגרותספורטרשמיותומייצגתאתעפולה.
 פועלתבתחומישטחהשיפוטשלעפולהבלבד.
 מוכרתעלפיקריטריוניםשלמנהלהספורטהממלכתי.
 פועלתע"פהחוק,מנהלתספריםוקיבלהאישוררשםהעמותותעלניהולתקין.
 משלבתבפעילותהיוזמותעירוניות.
סכום התמיכה יקבע בהתאם לשקלול הנתונים הבאים:
 רמתהתחרותיתשלהאגודה(הליגהבההיאמשחקת) רמתההישגיותוהפעילותשלהאגודה. תרומהמשמעותיתלקהילה. התעניינותציבורית. פעילותנוערוילדיםבאגודה. הישגיות הקבוצה ,כגון :עליית ליגה או זכיות בתארים ארציים או בינלאומיים וכןבהישגיםאישיים .

 פעילותבשכונות . הנחהלמשתתפים(מיעוטייכולת),ע"פקריטריוניםברורים.
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העברת הכספים תהיה כפופה לאישור יועץ המשפטי לאחר קבלת כל המסמכים
הנדרשים.



תקציבהתמיכותלאגודותהספורטלשנת2019הוא:3,660,000.₪ 

התקציביחולקכדלקמן:
תמיכה
שם האגודה/עמותה
1,780,000₪ 
הפועלעפולהכדורסלבוגרים 

התארגנותלתרבותגופנית-מועדוןהכדורגל  1,780,000₪ 

40,000₪ 
בית"רעפולה 



3,600,000₪ 
סה"כ 










הסברעלהעמותותהמבקשותתמיכהכספיתלשנת:2019 


עמותת הפועל גלבוע עפולה
עודד :קבוצת הבוגרים הפועל עירוני עפולה בכדורסל משחקת בליגה הלאומית (ליגה שנייה
בישראל)ונמצאתנכוןלהיוםבצמרתטבלתהליגההלאומית.הקבוצהמייצגתאתעפולהבכבוד
ומביאהגאווהרבהוהישגיםיפיםלעיר .
עמותת ההתאגדות הגופנית לתרבות 
עודד :קבוצת הבוגרים הפועל עירוני עפולה בכדורגל משחקת בליגה הלאומית (ליגה שנייה
בישראל) ונמצאת באמצע הטבלה .הקבוצה מייצגת את העיר עפולה בכבוד ומביאה גאווה רבה
והישגיםיפיםלעיר. 

עמותת "כפפות הזהב"
עודד :ביה"סלאגרוףהפועלבעירמונהכ 30-מתאגרפיםופועלבאיגודהאגרוףהארצי.מתאגרפי
המועדוןמשתתפיםבתחרויותארציותובינלאומיותומביאיםתאריםוהישגיםרבים. 

בית"ר עפולה ליגה ג' 
עודד:קבוצת הכדורגל של בית"ר עפולה בכדורגל משחקת במסגרת ההתאחדות לכדורגל בליגה
ג'.פעילותהקבוצהמתקיימתבמגרשהסינטטיבעפולהעיליתכשלושפעמיםבשבוע(שניאימונים
ומשחק).הקבוצה מבוססת על כ  24-22שחקנים מעפולה ומיישובי האזור המשחקים בהתנדבות
מלאה .
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עמותת הטניס עפולה
בית הספר לטניס המונה כ - 220טניסאים בכל הגילאים ,הפועל במתחם הטניס ליד הקאנטרי
קלאב .בשנתיים האחרונות אף הוקמה קבוצה בוגרת שעלתה בשנה שעברה ליגה וממוקמת
בצמרתהטבלה .


עמותת מ.ח.ר
עמותה הפועלת במספר ענפים ביניהם  :קיקבוקס  ושחמט ,בה משתתפים עשרות בני נוער
הפועליםבאולםהספורטביתהספר"אלוןיזרעאל" .



החלטה:
הוועדהמקבלתאת המלצותמנהלמחלקת הספורט בכפוף לבדיקתהמסמכים ואישורהיועמ"ש
לתקינותם,מאשרתאתחלוקתתקציבהתמיכותכפישהוצגבטבלהמעלה. 



הוועדהמאשרתחלוקת400,000₪מתקציבתמיכות2018לעמותת"התאגדות
לתרבותגופנית,לטובתכיסוייחסישלההלוואהבבנקדקסיה.



הוועדהמאשרתלעמותתהפועלגלבועעפולהכדורסלערבותשל450,000₪לטובת
התפעולהשוטףשלהקבוצה,עלפיהנחיותהבקרההתקציבית. 





תמיכות תנועות ואירגוני נוער :
כללי
 .1תקציבשנתי –  300,000₪שמחולקביןתנועותוארגוניהנוערעפ"ימפתח המבוססעלמודל
לחלוקת משא בים לתנועות הנוער ברשות המקומית שפורסם ע"י מרכז השלטון המקומי (חוזר
מנכ"למס'456מיולי,2007עמו',)31-34עפ"יתבחיניםשוויוניים.

 .2בתוך תקציב התמיכות יש להקצות סכום לפעילות משותפת של כלל התנועות ,כגון שבוע
תנועותהנוערוארגוניהנוער.

 .3תנועות הנוער מוגדרות ומאושרות ע"י משרד החינוך .במקביל ,משרד החינוך הגדיר מספר
ארגונינוערהמאושריםעלידו,ופועליםבאופןדומהלתנועתנוער.בעפולהפועליםמספרארגוני
נוערמאושרים,אשרמבקשיםסיועממחלקתהנוער.
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החלטה:
חלוקתהתקציבביןהתנועותוארגוניהנוער היינו 300,000₪ויוחלקולאחראישורכלהבקשות
שלהארגוניםוהתנועותשהגישובקשהלוועדתהתמיכות. 
וועדת התמיכות תתכנס וידונו בקריטריונים ובתבחינים ויקבעו את החלוקה הפנימית בין
הארגוניםוהתנועות .






 


 









בברכה ,









שלום שלמה
מנכ"להעירייה 







העתק: 
משתתפיהישיבה 
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