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ועדת תמיכות  

1220למתן תמיכות לעמותות ספורט לועדה מקצועית בנוגע המלצה 

הריני להמליץ כדלהלן :   2021לתמיכות שהוגשו לשנת  הבקשות  כל בהמשך לבדיקת  

א.   עמידת העמותות בקריטריו נים:

העמותות הבאות: "עמותה לקידום הספורט בקיבוץ נצר סרני",  "עמותה לקידום  הספורט חינוך ותרבות  

קיבוץ גזר", "עמותת סאנגרוק טאקוונדו", עמותת נ.ש.ר עזריה",  "עמותה לקידום הספורט  מצליח",

"העמותה לקידום הספורט בתחום המועצה האזורית גזר".  

חלקם הגישו את הבקשה במ ועד שנקב ע בפרסום שהופץ וחלקם לא במועד שנקבע. בנושא זה לטובת בקשה  

לתמיכה מהמועצה בגין פעילויות ספורט אותן הן מפעילות.  

לאחר בדיק ת 6 ה עמותות נמצא כי רק שתי עמותות עמדו בקריטריונים ו-4  עמותות  היו צריכות להשלים  

מסמכים. )ניהול תקין והאזן בוחן  2021(.   

ניתנה להם האפשרות להשלים את החוסרים עד לתאריך - 21/10/21.  

בקשות אחרות  /לעמותותהמומלצת הסבר ונימוק על גובה התמיכה  .ב

1. עמותה לקידום הספורט בקיבוץ נצר סרני: העמותה מפעילה  את ענף הכדורסל בקיבוץ, 

 פעילות  הקבוצה  תורמת  לקהילה, יוצרת  גאוות יחידה  ומקרבת את  הספורט לכלל  הילדים,  הנוער    

    והבוגרים. בהתחשב במסגרת התקציב  הכללי לתמיכות , ובעקבות הגדלת הפעילות בשנים האחרונות. 

    מציע  להקציב  לעמותה 20,000 ₪ מתקציב  התמיכות.  

2. עמותה לקידום הספורט חינוך ותרבות קיבוץ גזר: העמותה מפעילה את  ענף הבייסבול והסופטבול  

    בקיבוץ גזר  ומסייעת  לשמירה על  הצביון הספורטיבי בקיבוץ. מציע על תמיכה של 20,000 ₪  מתקציב 

    התמיכות. הצעה זו נוב עת מהרצון למנף  הפעילות  היחודית.

3. עמותת סאנגרוק טאקוונדו: העמותה מפעילה את  ענף  הטאקוונדו  לטוהר הלחימה  ולחיים

    ספורטיביים ובריאים בקיבוץ גזר  ובכרמי  יוסף. מציע  על תמיכה של 20,000 ₪ מתקציב  

    התמיכות. בעקבות עליית ספורטאים המתמודדים בארץ ובעולם.     

בהמשך לבדיקת כל הבקשות לתמיכות שהוגשו לשנת 2021 הריני להמליץ כדלהלן :המלצה לועדה מקצועית בנוגע למתן תמיכות לעמותות ספורט 2021לכבוד: ועדת תמיכות"י""א/חשון/תשפ""ב 17/10/21" "א. עמידת העמותות בקריטריו נים: העמותות הבאות: ""עמותה לקידום הספורט בקיבוץ נצר סרני"", ""עמותה לקידום הספורט חינוך ותרבות קיבוץ גזר"", ""עמותת סאנגרוק טאקוונדו"", עמותת נ.ש.ר עזריה"", ""עמותה לקידום הספורט מצליח"", ""העמותה לקידום הספורט בתחום המועצה האזורית גזר"". חלקם הגישו את הבקשה במ ועד שנקב ע בפרסום שהופץ וחלקם לא במועד שנקבע. בנושא זה לטובת בקשה לתמיכה מהמועצה בגין פעילויות ספורט אותן הן מפעילות. לאחר בדיק ת 6 ה עמותות נמצא כי רק שתי עמותות עמדו בקריטריונים ו-4 עמותות היו צריכות להשלים מסמכים. )ניהול תקין והאזן בוחן 2021(. ניתנה להם האפשרות להשלים את החוסרים עד לתאריך - 21/10/21." פעילות הקבוצה תורמת לקהילה, יוצרת גאוות יחידה ומקרבת את הספורט לכלל הילדים, הנוער והבוגרים. בהתחשב במסגרת התקציב הכללי לתמיכות , ובעקבות הגדלת הפעילות בשנים האחרונות. מציע להקציב לעמותה 20,000 ₪ מתקציב התמיכות.1 . עמותה לקידום הספורט בקיבוץ נצר סרני: העמותה מפעילה את ענף הכדורסל בקיבוץ,ב. הסבר ונימוק על גובה התמיכה המומלצת לעמותות/בקשות אחרות 2. עמותה לקידום הספורט חינוך ותרבות קיבוץ גזר: העמותה מפעילה את ענף הבייסבול והסופטבול בקיבוץ גזר ומסייעת לשמירה על הצביון הספורטיבי בקיבוץ. מציע על תמיכה של 20,000 ₪ מתקציב התמיכות. הצעה זו נוב עת מהרצון למנף הפעילות היחודית. 3. עמותת סאנגרוק טאקוונדו: העמותה מפעילה את ענף הטאקוונדו לטוהר הלחימה ולחיים ספורטיביים ובריאים בקיבוץ גזר ובכרמי יוסף. מציע על תמיכה של 20,000 ₪ מתקציב התמיכות. בעקבות עליית ספורטאים המתמודדים בארץ ובעולם.



 

 

 

 

4. עמותה לקידום הספורט מצליח: העמותה מפעילה קבוצת כדורגל בוגרים בליגה ג' וקבוצת   

  ילדים  המשחקת ב מחוז הש פלה. תורמת לקהילה ולפיתוח הספורט והפנאי במשך שנים. 

  מציע על תמיכה של 20,000 ₪ מתקציב התמיכות כמוסבר לעיל.  

 

       5.  עמותה לקידום הספורט בתחום המועצה אזורית גזר: העמותה מפעילה קבוצת כדורסל בוגרים  

המשחקת בליגה א' ונושאת את שם המועצה באיגוד הכדורסל, בפרסומי  הקבוצה ובביגוד   

השחקנים. תחום  הכדורסל נקבע כענף ספורט מרכזי ומועדף במועצה  ומהווה מקור משיכה לילדים  

רבים. בנסיבות אלו וע"פ סעיף 25 בנוהל התמיכות,  מציע  על תמיכה של 40,000 ₪ מתקציב התמיכות.  

 

6. עמותת נ.ש.ר עזריה: העמותה מפעיל ה את  ענף האגר וף בישוב  עזריה  למבוגרים, לנוער ולילדים.    

העמותה מפעילה קבוצות הרשומות באיגוד האיגרוף הארצי. לשנת 2021  העמותה מתוקצבת ממינהל  

הספורט בסך של 10,000 ₪ )תקציב יוזמות( וכן בסך של   15,287 ₪ )"תקציב אגודות "(.  

כנגד תקציב האגודות מבוקש כי המועצה תשלים סך מקביל של 15,287 ₪ " שקל מול שקל" מצי'נג ע"פ  

כללי מנהל הספורט כל שסך התמורה לשנת  2021 הינה 40,573 ₪  .  

 

   ה החלט

בהתאם לתבחינים שא ושרו  בנוהל התמיכות לשנת  2021, ובשים לב להיקפי ותחומי הפעילות של  

כל אחד   מהגופים ולשירותים הניתנים על ידם לתושבי המועצה, מאמצת  הועדה את עמדת הגורם  

המקצועי,  מנהל אגף קהילה, וממליצה למליאת המועצה על חלוקת התמיכות באופן הבא: 

 :ןכדלהלעמותות התמיכה להועדה מאשרת ללא התניה את  .א

1. נ.ש.ר עזריה תתוקצב ב-40,473 ₪   

   ₪ 20,000-יבוץ גזר תתוקצב ב, חינוך ותרבות קה לקידום הספורטעמות .2

  2021פוף להמצאת מאזן בוחן  בכ השתתפות המועצה הרשומה במסמך ות הבאות הועדה מאשרת לעמות  .ב

 מותה. לע תקין   ניהולר  ואישו

1. העמותה לק ידום הספורט בתחום המועצה האזורית גזר  – 40,000 ₪   

2. העמותה לקידום הספורט מצליח – 20,000 ₪   

3. העמותה לקידום הספורט נצר סרני  –  20,000 ₪   

4. עמותת סאנג רוק טאקוונדו  – 20,000 ₪   

 

 

 

 

 

 

2 . העמותה לקידום הספורט מצליח – 20,000 ₪ 3 . העמותה לקידום הספורט נצר סרני – 20,000 ₪ 4 . עמותת סאנג רוק טאקוונדו – 20,000 ₪ב. הועדה מאשרת לעמות ות הבאות השתתפות המועצה הרשומה במסמך בכ פוף להמצאת מאזן בוחן 2021 ואישור ניהול תקין לעמותה. 2 . עמותה לקידום הספורט, חינוך ותרבות קיבוץ גזר תתוקצב ב-20,000 ₪א. הועדה מאשרת ללא התניה את התמיכה לעמותות כדלהלן: המקצועי, מנהל אגף קהילה, וממליצה למליאת המועצה על חלוקת התמיכות באופן הבא:כל אחד מהגופים ולשירותים הניתנים על ידם לתושבי המועצה, מאמצת הועדה את עמדת הגורםבהתאם לתבחינים שא ושרו בנוהל התמיכות לשנת 2021, ובשים לב להיקפי ותחומי הפעילות שלהחלטה"6. עמותת נ.ש.ר עזריה: העמותה מפעיל ה את ענף האגר וף בישוב עזריה למבוגרים, לנוער ולילדים. העמותה מפעילה קבוצות הרשומות באיגוד האיגרוף הארצי. לשנת 2021 העמותה מתוקצבת ממינהל הספורט בסך של 10,000 ₪ )תקציב יוזמות( וכן בסך של 15,287 ₪ )""תקציב אגודות ""(. כנגד תקציב האגודות מבוקש כי המועצה תשלים סך מקביל של 15,287 ₪ "" שקל מול שקל"" מצי'נג ע""פ כללי מנהל הספורט כל שסך התמורה לשנת 2021 הינה 40,573 ₪ ." "5. עמותה לקידום הספורט בתחום המועצה אזורית גזר: העמותה מפעילה קבוצת כדורסל בוגרים המשחקת בליגה א' ונושאת את שם המועצה באיגוד הכדורסל, בפרסומי הקבוצה ובביגוד השחקנים. תחום הכדורסל נקבע כענף ספורט מרכזי ומועדף במועצה ומהווה מקור משיכה לילדים רבים. בנסיבות אלו וע""פ סעיף 25 בנוהל התמיכות, מציע על תמיכה של 40,000 ₪ מתקציב התמיכות." מציע על תמיכה של 20,000 ₪ מתקציב התמיכות כמוסבר לעיל.4. עמותה לקידום הספורט מצליח: העמותה מפעילה קבוצת כדורגל בוגרים בליגה ג' וקבוצת 



 

 

 ית גזר זור מועצה אהעמותה לקידום הספורט בתחום למעט לעמותות לעיל שלום מאושר לת

 יהול תקין(.)מחכים לאישור נ

 

מאושר לתשלום לעמותות לעיל למעט עמותה לקידום הספורט בתחום המועצה אזור ית גזר )מחכים לאישור ניהול תקין(.




