פרוטוקול ישיבה בנושא תמיכות 30.7.17
משתתפים:
גב' חוה בכר ,מנכ"לית – יו"ר ועדת תמיכות
מר עדי מלכה ,גזבר – חבר ועדת תמיכות
עו"ד אולגה גורדון ,יועמ"ש – חברת ועדת תמיכות
דיון:








הוגשו  47בקשות.
 46בקשות הוגשו כנדרש בפרסום עד ליום  27.7.2017בשעה .12:00
בקשה נוספת של נוער מד"א הוגשה באיחור ולכן נדחית על הסף.
נערכה בדיקה ראשונית של עמידה בתנאי הסף ביחס ל 46 -בקשות .הבדיקה נעשתה
בסמוך להגשת הבקשות ע"י העמותות.
עמותות שהיו חסרים להן מסמכים ,ניתנה להן הזדמנות להשלים אותם עד למועד
ההגשה האחרון ביום  27.7.2017בשעה .12:00
עמותות שלא השלימו את המסמכים החסרים נכון למועד ישיבה זו ,הבקשה שלהן נדחית
על הסף.
ההחלטה על אופן חלוקת כספי התמיכה התבססה על התבחינים שאושרו ע"י מועצת
עיריית נצרת עילית לפי הפירוט הבא :ספורט  83%חינוך ותרבות  ,9%קהילה .8%

החלטות:
עמותות שנדחו בשל אי עמידה בתנאי סף כנדרש:

.1


ארגון יוצאי קזחסטן

חסר אישור



רק ביחד! נצרת עילית

חסר אישור



עמותה לניצולי מחנות ריכוז

חסר אישור



עלמ"ה

חסר אישור



אורות נצרת עילית

חסר אישור



יד לחינוך

חסר אישור



ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה חסרים מסמכים ואישורים



"להוסיף אומץ"

הניירת שהוגשה איננה תואמת

להלן בקשות העמותות בתחום הספורט שאושרו:

.2


העמותה לקידום הספורט

המלצה:

₪ 900,000



האקדמיה לטניס הפועל ת"א

המלצה:

₪ 210,000



עמותת הפועל עירוני – טניס שולחן

המלצה:

₪ 200,000



מ.כ .הפועל נצרת עילית

המלצה:

₪ 1,097,000

הערה:


.3

יש לקחת במסגרת חישוב התמיכות ,תמיכה עקיפה של מתן ערבות לעמותה מ.כ .הפועלת
נצרת עילית ,לצורך לקיחת ההלוואה על ידה .מתן הערבות אושר בישיבת המועצה
ב .26.6.2017
המשמעות היא שמתוך כספי התמיכה בסך  ₪ 1,097,000ישוריין סכום מתוך התמיכה
בגובה החזר ההלוואה השנתי .סכום זה ישוחרר לעמותה בסוף שנת הכספים בכפוף
להצגת עמידה במלוא התשלומים ביחס לאותה שנה.
בנוסף ,תינתן ערבות אישית על ידי מנכ"ל ויו"ר העמותה להבטחת החזר ההלוואה.
מובהר כי החלטה זו תקפה לשנת הכספים  2017בלבד.
להלן בקשות העמותות בתחום החינוך ,התרבות



מחנות העולים



בני עקיבא

המלצה6,000 :



מרכז העשרה מופ"ת

המלצה₪ 10,000 :



מרכז תורני

המלצה₪ 80,000 :



כנפיים של קרמבו

המלצה₪ 35,000 :



ידיד לחינוך

המלצה₪ 10,000 :



או יו  OUישראל (חינוך)

המלצה₪ 10,000 :

המלצה₪ 20,000 :
₪



הנוער העובד והלומד

המלצה5,000 :

₪



תנועת הנוער אריאל

המלצה8,000 :

₪



התאחדות יוצאי אוקראינה

המלצה7,000 :

₪



חסדי מנחם נצרת עילית

המלצה₪ 60,000 :



התאחדות עולי אמריקה הלטינית

המלצה₪ 10,000 :

להלן בקשות העמותות בתחום קהילה

.4


ניידות חב"ד בע"מ

המלצה₪ 50,000 :



ויצו סניף נצרת עילית

המלצה₪ 10,000 :



ארגון החיילים והפרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

המלצה₪ 10,000 :



ימי התרמה



קשב קידום שילוב יוצאי קווקז

המלצה7,000 :



בית חב"ד

המלצה₪ 90,000 :

(אקים ,למלחמה בסרטן ,ניצן

)

המלצה₪ 20,000 :
₪



מוסדות תורת אברהם

המלצה5,000 :

₪



מרכז חב"ד הר יונה

המלצה5,000 :

₪



קרן ישמח חתני

המלצה:



האגודה למען החייל

המלצה₪ 25,000 :

₪ 10,000

 .5להלן עמותות שבקשתן נדחתה:



מכבי עמי נצרת עילית (היאבקות) – העמותה מתוקצבת ע"י העמותה לקידום הספורט.



עמותת תיקון

– העמותה מתוקצבת ע"י הרשות.



מרכז קטיף נצרת עילית

– העמותה מחזיקה בנכס של הרשות ללא תמורה.



אקי"ם סניף נצרת עילית

– העמותה מקבלת תרומה שנתית.

חוה בכר
מנכ"לית העירייה

עדי מלכה
גזבר העירייה

אולגה גורדון
היועצת המשפטית

