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 2.6.19מתאריך לבחינת בקשות תמיכה  המקצועיתפרוטוקול ישיבת הוועדה 

 

  :נוכחים

 יו"ר  - עו"ד דפנה קירו כהן 

 חבר וועדה   -  ערן לבב 

 חברת וועדה  -עו"ד שולמית מנדלמן כהן 
 

 2019לשנת  תבחיניםעדכון  .1

 , החלוקה הינה כדלקמן:15.1.19על פי תבחינים שאושרו בישיבת המליאה מתאריך 

 אחוז תחום

 83.5% ספורט

 2.6% רווחה

 11.2% נוער

 0.1% תורני

 2.6% מענקים ושונות

  סה"כ

 

, ובהתאם לצורך לקיים 2019לצורך עדכון תקציבי התמיכות בהתאם לעדכון תקציב העירייה לשנת 

את התחייבויות מליאת מועצת העיר הקודמת לקבוצות הכדורגל )עליה מליגה א' לליגה לאומית( 

והכדורסל )משחקי היורופקאפ(, על בסיסן לקחו על עצמן העמותות התחייבויות מול צדדים 

 מליצים על עדכון התבחינים כמפורט להלן:שלישיים, מ

 אחוז תחום

 70.8% ספורט

 2.8% רווחה

 10.3% נוער

 0.9% תורני

 15.2% מענקים ושונות
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 בהתאם, ממליצה הועדה על עדכון תבחיני התמיכות לעמותות הספורט, כדלקמן: 

 אחוז ענף סוג

 25.1% כדורגל קבוצתי

 56.8% כדורסל קבוצתי

 15.1% יד כדור קבוצתי

עמותות המנהלות  שאר ענפי הספורט
ומפעילות מספר 

 ענפי ספורט

2.1% 

 1.0% שאר העמותות שאר ענפי הספורט 

 

לעיל, ממליצה הוועדה לאשר לעמותות את  1בהתאם לעדכון התבחינים כאמור בסעיף  .2
 הסכומים הבאים:

 

 ( 2014עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה ) 2.1

בקשות למתן מענק עלייה מליגה א' לליגה לאומית  2018העמותה הגישה בשנת  2.1.1

העירייה התחייבה למתן מענק עלייה מליגה א' לליגה לאומית, ₪.  500,000בסך 

ובהן ביקשה  2019לעמותה. הקבוצה הגישה בקשות נוספות בשנת ₪ 500,000בסך 

גה א' לליגה לאומית בסך כי העירייה תעמוד בהתחייבותה הנ"ל למתן מענק עליה מלי

שכן על בסיס התחייבות זו לקחה על עצמה העמותה התחייבויות מול ₪,  500,000

 צדדים שלישיים. 

 
מתקציב ₪  500,000לאור האמור לעיל, ממליצה הוועדה לאשר לעמותה מענק בסך 

 . מענקים ושונות, בגין עלית הקבוצה מליגה א' לליגה לאומית
 

לעיל, ולאור אישור הגזבר כי  1ם לעדכון התבחינים כאמור בסעיף כמו כן, בהתא   2.1.2

 ₪. 900,000הוגשה בקשה לתמיכה כדין, מאשרים תמיכה לעמותה בסך 

 

 (2006עמותת נס ציונה כדור סל )  2.2

(, למתן מענק בסך 8/18 -ו 6/18התחייבה העירייה )פרוטוקול מליאה  2018בשנת  2.2.1

 למשחקי הקבוצה בליגת היורופקאפ. ₪  300,000

 ₪.  120,000ניתנה לעמותה תמיכה בסך של  2018בשנת 

 ₪. 180,000בהתאם הגישה העמותה בקשה לתשלום היתרה בסך 

 
מתקציב ₪  180,000מענק בסך  לאור האמור לעיל, ממליצה הוועדה לאשר לעמותה

  .מענקים ושונות, בגין משחקי הקבוצה בליגת היורופקאפ
לעיל, ולאור אישור הגזבר כי הוגשה  1כמו כן, בהתאם לעדכון התבחינים כאמור בסעיף 2.2.2

 ₪. 1,615,000בקשה לתמיכה כדין, ממליצה הועדה לאשר תמיכה לעמותה בסך 
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 אגודת כדוריד נס ציונה 2.3

לעיל, ולאור אישור הגזבר כי הוגשה בקשה  1אם לעדכון התבחינים כאמור בסעיף בהת

 ש"ח. 475,000לתמיכה כדין, ממליצה הועדה לאשר תמיכה לעמותה בסך 

 

 עמותת הכדורגל טירת שלום 2.4

לעיל, ולאור אישור הגזבר כי הוגשה בקשה  1בהתאם לעדכון התבחינים כאמור בסעיף 

 ש"ח. 30,000הועדה לאשר תמיכה לעמותה בסך לתמיכה כדין, ממליצה 

 

 עמותת המולטי ספורט 2.5

לעיל, ולאור אישור הגזבר כי הוגשה בקשה  1בהתאם לעדכון התבחינים כאמור בסעיף 

  ש"ח. 40,000לתמיכה כדין, ממליצה הועדה לאשר תמיכה לעמותה בסך 

 

___________________ 

 עו"ד דפנה קירו כהן

 ת תמיכותמנכ"לית ויו"ר וועד
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