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א' ניסן תשפ"א
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה
מתאריך 4.03.2021
נוכחים:
 עו"ד דפנה קירו כהן -
 ערן לבב
 עו"ד שולמית מנדלמן -כהן-

יו"ר הועדה
חבר וועדה
חברת וועדה

הנדון :בקשות למקדמה ע"ח תמיכות 2021
 .1עמותת הכדורגל סקציה – נס ציונה ()2014
העמותה הגישה ביום  19.1.2021בקשה לקבלת מקדמה ע"ח תקציב התמיכה לשנת 2021
(מצ"ב) ,בה הבהירה כי הינה זקוקה למקדמה המבוקשת לאור העובדה כי עקב המצב שנוצר
בשל משבר הקורונה ,גובה ההקצבה מהמנהלת וההתאחדות קוצצו לחצי ,ועל כן נקלעו
לבעיה תזרימית וזאת בעיצומה של עונת הליגה שהחלה בחודש אוגוסט .2020
תקציב התמיכה של העמותה לשנת  2020עמד על סך ₪1,093,810 -
העירייה טרם דנה בבקשות התמיכה לשנת .2021
תבחיני התמיכה לשנת  2021אושרו ע"י המועצה בתאריך  ,17.11.2020כמו כן אושר תקציב
התמיכות במסגרת תקציב העירייה לשנת  ,2021כאשר בוצע קיצוץ רוחבי של  5%בתקציב
התמיכות לספורט.
החלטה
לאור האמור לעיל ואישור הגזבר ,ממליצה הוועדה לאשר לעמותה מתן מקדמה על חשבון
תמיכות  2021בסך  ,₪ 260,000סכום המשקף סך של  25%מסכום התמיכה שקיבלה
העמותה בשנת  ,2020לאחר הפחתת  5%בגין הקיצוץ שבוצע כאמור בתקציב התמיכות
לספורט לשנת .2021
 .2עמותת א.כ .נס ציונה
העמותה הגישה ביום  4.3.2021בקשה לקבלת מקדמה נוספת ע"ח תקציב התמיכה לשנת
( 2021מצ"ב) .לצורך עמידה בהתחייבויות השוטפות לתפעול האגודה ,ספקים ,משכורות
ותשלומים לשלטונות המס ,ולאור העובדה כי קיים קיצוץ בתמיכות המועצה להסדר
ההימורים בספורט .
תקציב התמיכה של העמותה לשנת  2020עמד על סך .₪ 696,905 -
בפרוטוקול הועדת המקצועית מיום  21.1.21אשר אושר ע"י מליאת מועצת העיר בישיבתה
מיום  2.2.2021אושרה לעמותה מקדמה בסך .₪ 110,000
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העירייה טרם דנה בבקשות התמיכה לשנת .2021
תבחיני התמיכה לשנת  2021אושרו ע"י המועצה בתאריך  ,17.11.2020כמו כן אושר תקציב
התמיכות במסגרת תקציב העירייה לשנת  ,2021כאשר בוצע קיצוץ רוחבי של  5%בתקציב
התמיכות לספורט.
החלטה
לאור האמור לעיל ואישור הגזבר ,ממליצה הוועדה לאשר לעמותה השלמת המקדמה
על חשבון תמיכות .2021
מאחר וסך  ₪ 165,515הינו סכום המשקף סך של  25%מסכום התמיכה שקיבלה
העמותה בשנת  ,2020לאחר הפחתת  5%בגין הקיצוץ שבוצע כאמור בתקציב התמיכות
לספורט לשנת  ,2021הרי שבהפחתת סכום המקדמה שאושרה כאמור ,מאושרת בזאת
מקדמה נוספת בסך של .₪ 55,515
 .3עמותת נס ציונה כדורסל 2006
העמותה הגישה ביום  3/3/2021בקשה לקבלת מקדמה נוספת ע"ח תקציב התמיכה לשנת
( 2021מצ"ב) ,לצורך תפעול העמותה ,תשלום משכורות לעובדים ולשחקני הקבוצה הבוגרת
המשחקת בליגת העל וכן לצורך מימון הנסיעה למשחקים בהולנד בחודש הקרוב במסגרת
משחקי היורופקאפ.
תקציב התמיכה של העמותה לשנת  2020עמד על סך .₪ 2,159,286 -
בפרוטוקול הועדה המקצועית מיום  13.1.21אשר אושר ע"י מליאת מועצת העיר בישיבתה
מיום  2.2.2021אושרה לעמותה מקדמה בסך .₪ 340,000
העירייה טרם דנה בבקשות התמיכה לשנת .2021
תבחיני התמיכה לשנת  2021אושרו ע"י המועצה בתאריך  ,17.11.2020כמו כן אושר תקציב
התמיכות במסגרת תקציב העירייה לשנת  ,2021כאשר בוצע קיצוץ רוחבי של  5%בתקציב
התמיכות לספורט.
החלטה
לאור האמור לעיל ואישור הגזבר ,ממליצה הוועדה לאשר לעמותה השלמת המקדמה
על חשבון תמיכות .2021
מאחר וסך  ₪ 512,830הינו סכום המשקף סך של  25%מסכום התמיכה שקיבלה
העמותה בשנת  ,2020לאחר הפחתת  5%בגין הקיצוץ שבוצע כאמור בתקציב התמיכות
לספורט לשנת  ,2021הרי שבהפחתת סכום המקדמה שאושרה כאמור ,מאושרת בזאת
מקדמה נוספת בסך של . 172,830
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