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  2022אפריל  10ראשון  יום

  ט' ניסן תשפ"ב

  40495סימוכין 

 

 פרוטוקול ישיבות הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה
 13.1.22מתאריך 

 נוכחים:

 מנכלית העירייה ויו"ר הועדה   -עו"ד דפנה קירו כהן 

 גזבר העירייה וחבר וועדה   -ערן לבב 

 יועמ"ש העירייה וחברת וועדה  -עו"ד שולמית מנדלמן כהן 

 

 מוזמנים: 

 ראש מטה ראש העיר -אפרת דמארי

 
 2022עדכון תבחינים לשנת א. 

נקבעו התבחינים בחלוקה לפי תחומי  8/2021מספר  31.10.21בישיבת מליאת מועצת העיר מיום 

 פעילות בטבלה להלן:

 מהתקציב % תחום הפעילות

 60% -ל 50%בין  תמיכות עקיפות 

 32% -ל  28%בין  קבוצתי-ספורט הישגי -תמיכה ישירה 

 2% -ל 1%בין  ספורט עממי -תמיכה ישירה 

 5% -ל 3.3%בין  תנועות נוער -תמיכה ישירה 

 3.5% -ל 0בין  מענקים ושונות -ישירה תמיכה 

 2%-ל 1%בין  רווחה תרבות ודת -תמיכה ישירה 

 1.5% -ל 0.5%בין  אזרחים ותיקים -תמיכה ישירה 

 

עלה הצורך לעדכן את טווחי החלוקה בתחום התמיכות  2022לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 

 העקיפות והספורט ההישגי קבוצתי כמפורט להלן:

 מהתקציב % הפעילותתחום 

 62% -ל 50%בין  תמיכות עקיפות 

 30% –ל   27% קבוצתי-ספורט הישגי -תמיכה ישירה 

 

 

 :2022חלוקת תמיכות לשנת ב. 

לאור עדכון התבחינים כאמור לעיל, ואישור הגזבר כי הוגשו בקשות לתמיכה כדין, ממליצה הוועדה 

 תמיכה לעמותות כדלקמן :

 

 ספורט הישגי קבוצתי .1

 בהתאם לבקשות שהוגשו, ואישור הגזבר, הוועדה ממליצה לאשר תמיכות כדלקמן:
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 ( 2014עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה) 1,015,815 ₪  

 ( 2006עמותת נס ציונה כדורסל)  1,942,467 ₪   

 791,718    א.כ. נס ציונה ₪ 

 

 תמיכה עקיפה: .2

)שווי השימוש במתקנים, בטוחות בתקציב העירייה שאושר עומד תקציב התמיכה העקיפה 

. ע"פ התבחינים המעודכנים חלוקת תקציב התמיכה העקיפה ₪ 8,500,000וערבויות(, ע"ס של 

  הנו כדלקמן:

 

 בטוחות וערבויות מתקני ספורט ענף הספורט

 500,000 1,580,000 כדורגל

 1,850,000 2,330,000 כדורסל

 100,000 965,000 כדוריד

  134,000 טניס שולחן

  351,000 ספורטנט

  359,000 מולטי ספורט

  114,000 יתר ענפי הספורט

 2,450,000 5,833,000 סה"כ

 

 

 הארכת מועד להגשת בקשות לתמיכה ג. 

 

לאור מצב התחלואה הגבוה שהתרחש בשבועות האחרונים, והעלייה בצורך בסיוע של עמותות רווחה 

 נעשו פניות לעירייה בבקשה לאפשר להגיש בקשות לתמיכה. 

 

מאחר ומועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות חלף, ובנסיבות העניין כאמור ממליצה הוועדה על הארכת 

מתחום הספורט ההישגי הקבוצתי אשר מהן לא הגיעה כל  מועד ההגשה לעמותות להוציא עמותות

 . 15.2.2022 -דרישה להארכה. מועד ההגשה הנוסף יהיה לא יאוחר מ

 

 מינוי מפקחים:ד.
 

"פיקוח על  -17סעיף  4/2006הוועדה ממנה, בהתאם לנוהל התמיכות שבחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 על השימוש בכספי התמיכות: השימוש בתמיכה", את העובדים הבאים כמפקחים מטעמה

 
 ממונה על תחום הספורט  - אלון כשרי
 ממונה על תחום רווחה  -יעל בן נון 
 ממונה על תחום הנוער  -כפיר פוני 

 ממונה על תחום דת  -נדיר ג'מיל 
 

המפקחים יגישו לגזבר העירייה דו"חות, בצירוף דו"ח מסכם על פעילות העמותות השונות אשר יועברו 

  המקצועית, בהתאם להנחיות המקצועיות שיועברו למפקחים ע"י גזבר העירייה.לוועדה 

 


