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תשפ"ב שבט  'ג

תמיכות 

בגין תקציבי תמיכות תוספת  לנושא  עדה המקצועיתוישיבת הו והחלטת סיכום הנדון:

2022/01/04 -המיום רט סל הספו

ישו  חלוקת תמיכות לעמותות הספורט אשר הג  , התכנסה וועדת התמיכות וקבעה 17.10.2021בתאריך  

 כה.  מיהת בתנאי הסף של תקנון בקשות ועומדות 

כחודשיים לאחר מכן, הגיע ו   מספר  בקשות תקצוב של אגודות ספורט  אשר  התקבלו  ממשרד התרבות  

הספורט   בענפי  התחרותית  פעילותן  במועצה  בגין  המתקבל  השנתי  הספורט  והספורט  באמצעות  סל 

השונים.  

 הבקשות שהתקבלו בהתאם לקבלת התקציב מסל הספורט הינן: 

 ₪ 3,822 , סכום לתשלום:נען  לרכיבההמרכז : הענףשם  – קיבוץ נען -

ברנקו וייס  עף  כדור :  הענףשם    –  משחקי הרשת והספורט רחובות והשפלהעמותה לקידום הכדורעף   -

  ₪ 3,742תשלום: , סכום ל איתן

₪ 16,052לתשלום:  , סכום צלחות מעופפות :הענף שם   –ה מכבי נשר עזרי -

• חשוב לציין כי כלל התוספות רשומות תחת מכבי נשר עזריה בסל הספורט אך מנוהלות לא על  

ידן ועל כן בחלק מהבקשות התקבלו בקשות כפולות- הן מנשר עזריה והן מהמפעילים  בפועל 

את הקבוצות.   

לאור השת לשלות  העובדות כפי שפורטו מעלה על ידי מנהלת מחלקת הספורט במועצה ובשים לב  

לעובדה שהתקבלו ממשרד התרבות ו הספורט סכומי כסף עבור פעילות ספורט ייח ודית שניתן לשייך  

אותן באופן פרטני למפעילים רלוונטיים ומכיוון שלא מדובר בכספים של המועצה, יש זכות לקבלן  

במישרין.   

מחליטה וועדת התמיכות להמליץ למליאת המועצה להעביר את הכספים כפי שהתקבלו למפעילים  

הרלוונטיים וזאת מבלי שהמועצה תוסיף תוספת כלשהי לסכום המועבר כתמיכה.   

כחודשיים לאחר מכן, הגיע ו מספר בקשות תקצוב של אגודות ספורט אשר התקבלו ממשרד התרבות והספורט באמצעות סל הספורט השנתי המתקבל במועצה בגין פעילותן התחרותית בענפי הספורט השונים. הבקשות שהתקבלו בהתאם לקבלת התקציב מסל הספורט הינן:בתאריך 17.10.2021, התכנסה וועדת התמיכות וקבעה חלוקת תמיכות לעמותות הספורט אשר הגישו בקשות ועומדות בתנאי הסף של תקנון הת מיכה.הנדון: סיכום והחלטת ישיבת הוועדה המקצועית לנושא תוספת תמיכות בגין תקציבי סל הספורט מיום ה- 04/01/2022"05/01/2022 ג' שבט תשפ""ב תמיכות" - קיבוץ נען – שם הענף: המרכז לרכיבה נען, סכום לתשלום: 3,822 ₪ - עמותה לקידום הכדורעף משחקי הרשת והספורט רחובות והשפלה – שם הענף: כדור עף ברנקו וייס איתן , סכום לתשלום: 3,742 ₪ - מכבי נשר עזריה – שם הענף : צלחות מעופפות , סכום לתשלום: 16,052 ₪ לאור השת לשלות העובדות כפי שפורטו מעלה על ידי מנהלת מחלקת הספורט במועצה ובשים לב לעובדה שהתקבלו ממשרד התרבות ו הספורט סכומי כסף עבור פעילות ספורט ייח ודית שניתן לשייך אותן באופן פרטני למפעילים רלוונטיים ומכיוון שלא מדובר בכספים של המועצה, יש זכות לקבלן במישרין. מחליטה וועדת התמיכות להמליץ למליאת המועצה להעביר את הכספים כפי שהתקבלו למפעילים הרלוונטיים וזאת מבלי שהמועצה תוסיף תוספת כלשהי לסכום המועבר כתמיכה.ידן ועל כן בחלק מהבקשות התקבלו בקשות כפולות- הן מנשר עזריה והן מהמפעילים בפועל את הקבוצות.• חשוב לציין כי כלל התוספות רשומות תחת מכבי נשר עזריה בסל הספורט אך מנוהלות לא על



 

 

  בים מחויהל התמיכות בשינויים הגרתו מופעל נו ובמס ר בהליך שהינו לפני משורת הדין ן כי מדוביצוי

   קשה מתאימה לקבלת תמיכה במועצה.זכאים, גם אם לא הגישו בלצורך העברת הכסף לגורמים ה

בעת הגשת בקשה באופן   מועצה יתקבלו רקלקבלת תקציבי מה שנים הבאותללו איצוין כי בקשות 

    ם עומדים בתנאי הסף של תקנון התמיכה. כות ובתנאי שהינמסודר לוועדת התמי

יצוין כי מדובר בהליך שהינו לפני משורת הדין ובמסגרתו מופעל נו הל התמיכות בשינויים המחויבים לצורך העברת הכסף לגורמים הזכאים, גם אם לא הגישו בקשה מתאימה לקבלת תמיכה במועצה. יצוין כי בקשות אלו לשנים הבאות לקבלת תקציבי מהמועצה יתקבלו רק בעת הגשת בקשה באופן מסודר לוועדת התמיכות ובתנאי שהינם עומדים בתנאי הסף של תקנון התמיכה.


