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 טבת תשפ"ג דכ" רביעי יום

17-1-22 
 43753 סימוכין

 פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה 
 17.1.23מתאריך 

 
 :נוכחים

 יו"ר  - עו"ד דפנה קירו כהן 

 חבר וועדה   -  ערן לבב 

  חברת וועדה  -כהן -מנדלמןעו"ד שולמית 
 
 

 2023בקשה למקדמה ע"ח תמיכות 
 

 עמותת א.כ. נס ציונה
 

 2023בקשה לקבלת מקדמה ע"ח תקציב התמיכה לשנת  16.1.23העמותה הגישה ביום 

עירייה טרם ה)מצ"ב(, בה הבהירה כי הינה זקוקה למקדמה המבוקשת לאור העובדה  ש

נדרשת להמשיך לתפעל את משחקי קבוצת , והעמותה 2023דנה בבקשות תמיכה לשנת 

 הבוגרים ולשלם שכר עובדים, ספקים ומיסים.

 .2023העמותה הגישה בקשה לתמיכה לשנת עפ"י אישור הגזבר, 

 ₪ 791,718 -עמד על סך   2022תקציב התמיכה של העמותה לשנת 

, הכולל את 2023 העירייה אישרה את תקציב התמיכות במסגרת תקציב העירייה לשנת

 .תקציב תמיכות הספורט

 החלטה

 25%סך של ה סכום המקדמה המבוקש אינו עובר אתכי  לאור האמור לעיל  ואישור הגזבר

, ממליצה הוועדה לאשר לעמותה  מתן 2022שנת שקיבלה העמותה במתקציב התמיכה 

, סכום המשקף שני חודשי ₪ 131,953בסך  2023תמיכות תקציב מקדמה על חשבון 

 .2022לסכום התמיכה שקיבלה העמותה בשנת  פעילות בהתייחס
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 2006עמותת נס ציונה כדורסל 
 

 2023בקשה לקבלת מקדמה ע"ח תקציב התמיכה לשנת  9.1.23העמותה הגישה ביום 

עירייה טרם ה)מצ"ב(, בה הבהירה כי הינה זקוקה למקדמה המבוקשת לאור העובדה  ש

להפעיל את העמותה תשלומי , והעמותה נדרשת להמשיך 2023דנה בבקשות תמיכה לשנת 

 .שכר וספקים רשויות המס ואגרות לאיגוד הכדורסל

 .2023העמותה הגישה בקשה לתמיכה לשנת עפ"י אישור הגזבר, 

 .₪ 1,942,467 -עמד על סך   2022תקציב התמיכה של העמותה לשנת 

, הכולל את 2023במסגרת תקציב העירייה לשנת  את תקציב התמיכותהעירייה אישרה 

 תקציב תמיכות הספורט.

 החלטה

 25%של סכום המקדמה המבוקש אינו עובר את הסך  כי לאור האמור לעיל  ואישור הגזבר

, ממליצה הוועדה לאשר לעמותה  מתן 2022שנת שקיבלה העמותה במתקציב התמיכה 

, סכום המשקף שני חודשי ₪ 323,744בסך  2023תמיכות תקציב מקדמה על חשבון 

  .2022פעילות בהתייחס לסכום התמיכה שקיבלה העמותה בשנת 

 

___________________ 
 עו"ד דפנה קירו כהן 

 מנכ"לית ויו"ר וועדת תמיכות
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