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 24.12.19מתאריך פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה 
 

 :נוכחים

 יו"ר  - עו"ד דפנה קירו כהן 

 חבר וועדה   -  ערן לבב 

 חברת וועדה  -עו"ד שולמית מנדלמן כהן 
 

 2019לשנת עדכון תבחינים  .1

 

,אושרה חלוקת התבחינים בין התמיכה הישירה לתמיכה העקיפה 13.11.19בישיבת המליאה מיום  .1
 תמיכה ישירה.-35%תמיכה עקיפה, -65%בחלוקה הבאה: 

 
לאור עדכון טבלת העלויות של התמיכות העקיפות ,הופחת סכום התמיכות העקיפות כמפורט  .2

סכומי דמי שימוש בחלק שינוי ות וערבויות בכדורגל, בטבלאות שלהלן, שעיקרן: שינוי סכום בטוח
 ממתקני הספורט כמפורט בטבלאות .

 

 ענף
מתקני 
 ספורט

השקעות 
 במתקנים

בטוחות 
 וערבויות

 1,200,000 600,000 1,580,000 כדורגל

 1,850,000  2,162,000 כדורסל

 200,000  1,028,000 כדור יד

   83,000 טניס שולחן

   25,500 טירת שלום

   302,000 מאמאנט

מולטי 
 ספורט

261,000   

יתר ענפי 
 הספורט

118,000   

 3,250,00 600,000 5,559,500 סה"כ
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 סה"כ תמיכה בעמותות ספורט:
 

 ענף

 סה"כ השקעות במתקנים דמי שימוש במתקנים מענקים תמיכה ישירה

 3,630,000 600,000 1,580,000 500,000 950,000 כדורגל

 2,162,000 180,000 2,150,000 כדורסל
 

4,492,000 

 1,028,000  600,000 כדור יד
 

1,628,000 

 6,000 טניס שולחן
 

83,000 
 

89,000 

 40,000 טירת שלום
 

25,500 
 

65,500 

 16,000 מאמאנט
 

302,000 
 

318,000 

 74,000 מולטי ספורט
 

261,000 
 

335,000 

 10,557,500 600,000 5,441,500 680,000 3,836,000 סה"כ

      

 
 
 

 (2014עמותת נס ציונה כדורגל ). 2

בסך  העמותה הגישה בקשה לקבלת ערבות עירייה להלוואה שלוקחת העמותה בבנק דיסקונט,
 לצורך כיסוי עלויות שכירות אצטדיון "המושבה" בפתח תקווה ,אותן נאלצה העמותה לשלם,₪  500,000

 עליית העמותה לליגת העל. לאור דרישות מנהלת הליגה, בשל

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר מתן ערבות עירייה להלוואה שלוקחת העמותה בבנק דיסקונט כאמור, 
לעיל, וזאת מתוך תקציב התמיכה  1וזאת בכפוף לעדכון התבחינים כמפורט בסעיף ₪,  500,000בסך 

  העקיפה, בטיחות ספורט.

___________________ 
 עו"ד דפנה קירו כהן  

 מנכ"לית ויו"ר וועדת תמיכות

mailto:gizbar@nzc.org.il
http://www.nzc.org.il/
http://www.nzc.org.il/

