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 פרוטוקול דיון הצוות המקצועי למתן תמיכות נושא:
 2021לגופים ציבוריים לשנת הכספים 

 8ישיבה מס'  4.7.2021 מיום :

 
 

 תפקיד צוות מקצועי 
 העירייה. מנכ"ל  מר רן היילפרן

 גזבר העירייה.  מר בני זיני 
 יועמ"ש רונן ויניקעו"ד 

 
 משתתפים:

 

 מנהל רשות הספורט יצחק בן דור 
 רכזת ועדת התמיכות  אתי ברייטברט 

 
 אתי

התמיכה העקיפה  לרבות 2021אישרה מועצת העיר את התמיכות לגופים ציבוריים לשנת  30.6.2021מיום  9/21בישיבתה 
 . ספורט לחייםשניתנה לעמותת 

ל אף היותה עמותה עלעמותה הסיבה למתן התמיכה   פרט אתמהסבר ההועדה המקצועית התבקשה להגיש למועצה 
 אינה עומדת בתבחינים. חדשה אשר 

 ק למועצה. התכנסה היום וזימנה לדיון את יצחק בן דור מנהל רשות הספורט לצורך הגשת הנימוהמקצועית הוועדה 
 

 :2021, 2020בדבר התמיכה העקיפה שניתנה לעמותת ספורט לחיים בשנים  הוועדה המקצועית להלן התנהלות
 2020תמיכות לגופים ציבוריים לשנת 

  היא כי בבקשה לתמיכה וציינה  הבקש בפעם הראשונההגישה  ,(עמותה חדשה) ספורט לחייםעמותת  2020בשנת
, אימוני כושר בגין שימוש באולם הספורט לצורך פעילות קבוצת הכדורסל בלבד תמיכה עקיפהלקבל מבקשת 

  קרבי והכנה לצה"ל.

  לעמותה הנחה בדמי השימוש במתקני הספורט )תמיכה עקיפה( בדומה  לתתמנהל רשות הספורט הגיש המלצה
 לכל עמותות הספורט עפ"י החלטת מועצת העיר."

  מדובר בעמותה חדשה, פחות משנתיים כי: בפני הוועדה ציינה ובמלואה בדקה את הבקשה רו"ח איטה רדליך"
 ובנוסף העמותה אינה עומדת עפ"י  2020, ללא אישור ניהול תקין לשנת 2018של פעילות, ללא דו"ח כספי לשנת 

 (19.5.2021של ועדת התמיכות מיום  4ופיע בפרוטוקול מס' הציטוט ה). 2020בתבחינים לשנת  15סעיף 

  לא תינתן תמיכה אלא לגוף שקיים ורשום ברשם העמותות במשך תקופה  2020בתבחינים לשנת  15סעיף עפ"י"
העולה על שנתיים, קודם למועד הגשת הבקשה, ושפעילותו בתחום העירייה היא במשך שנה אחת לפחות. 

ל תהיינה קצרות במקרים חריגים, ומנימוקים מיוחדים שירשמו, ניתן יהיה ליתן תמיכה אף אם התקופות דלעי
 ."יותר

  15: "...יחד עם זאת בסעיף המליצה למועצה כך 2020בתבחינים לשנת  15הוועדה דנה בבקשה ועפ"י סעיף 
ה קצרות יותר וזאת במקרים תבתבחינים נותן לוועדה שיקול דעת לתת תמיכה לעמותה אף אם תקופות פעילו

שניתנו ע"י מנהל רשות הספורט אנו סבורים כי במקרה זה חריגים ומנימוקים מיוחדים שירשמו. לאור ההסברים 
מקיימים התנאים החריגים שבהם ניתן לאשר תמיכה למרות שהעמותה כאמור אינה עומדת בתקופות שנקבעו 

בתבחינים. הוועדה מקבלת את המלצת מנהל רשות הספורט לפיה תינתן לעמותה תמיכה עקיפה בלבד  15בסעיף 
 וזאת עפ"י הקריטריונים." 2020ורט  בשנת בגין השימוש במתקני הספ

 

  אישרה המועצה את חלוקת התמיכות לגופים ציבוריים כפי שהם הוגשו  24.6.2020מיום  5/20בישיבת המועצה
 (.לעמותת 'ספורט לחיים')כולל תמיכה עקיפה למועצה. 
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 2021תמיכות לגופים ציבוריים לשנת 

  בפעם השניה בקשה לתמיכה ספורט לחיים הגישה עמותת 2021בשנת . 

  עבורתמיכה ישירה בציון פירוט הניקוד תמיכה עקיפה ולאשר לעמותה השנה מנהל רשות הספורט הגיש המלצה 
מקבלת  תמיכה עקיפה בגין שימוש כי העמותה בהמלצה פעילות העמותה במסגרת איגוד הכדורסל. בנוסף, ציין 

מתן תמיכה לעמותה על פי התבחינים על מליץ זאת הוא הר ואש"ח. לא50במתקני הספורט בעלות של  שנתי
 שנקבעו לענפים הקבוצתיים."

  תמיכה עקיפהרשמה המלצה: "הוועדה ממליצה לאשר  2021בתבחינים לשנת  16הוועדה דנה בבקשה ועפ"י סעיף 
ן )קיים ולא עפ"י המלצת הרפרנט, מאחר והעמותה חדשה ועדיין ללא אישור לניהול תקי 2020כמו בשנת  בלבד

 ."(אישור על הגשת מסמכים

  כפי   2021לשנת  אישרה המועצה את חלוקת התמיכות לגופים ציבוריים 30.6.2021מיום  9/21בישיבת המועצה
 '. להלן נוסח ההחלטה:ספורט לחיים'עמותת ( שניתנה לעקיפהה)תמיכה ה לרבותשהם הוגשו למועצה 

 .2021תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים  המועצה מאשרת את המלצות הצוות המקצועי למתן "
לגבי הסוגיה שעלתה בנוגע לתמיכה עקיפה בעמותה שלא עמדה בקריטריונים ופעילותה כבר התקיימה 

   "מתבקשת חוו"ד נוספת וככל שהיא תשפיע יובא לדיון נוסף.
   

 
 סיכום הוועדה:

ואושרה ע"י  2020שהתקבלה בשנת  ההמלצהלאור פירוט הממצאים המוזכרים לעיל, הוועדה מציינת כי לאור 
 לאשר 2021את המלצת מנהל רשות הספורט לשנת השנה  לא קיבלה, היא לאשר לעמותה תמיכה עקיפה המועצה

תמיכה עקיפה  להמשיך לתת המליצהכי עדיין לעמותה אין ניהול תקין ולכן  עקיפהגם תמיכה תמיכה ישירה וגם 
פ"י המלצת עכאמור  שכבר אושרה בשנה הקודמתלהפסיק תמיכה  כפי שאושר לה בשנה שעברה וזאת כדי לא בלבד

 הוועדה ואישור המועצה.
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: אתי ברייטברט           
 רכזת הוועדה

 
 
 

 
 
 
 


