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     301481     מספרנו        
 

 פרוטוקול דיון הצוות המקצועי למתן תמיכות נושא:
 2022לגופים ציבוריים לשנת הכספים 

  4ישיבה מס'  3.4.2022 מיום :
 

 תפקיד צוות מקצועי 

 .העירייה מנכ"ל  היילפרןמר רן 

 .גזבר העירייה  בני זינימר 

 יועמ"ש רונן ויניקעו"ד 

 

 :משתתפים

 

  רכזת ועדת התמיכות אתי ברייטברט

 מ"מ במחלקת תיאום ובקרה הודיה ארפי

 משרד רואי חשבון 'מידד הלוי' יואב רוזנברגרו"ח 

 
 
 

 תחום הרווחה: -המשך דיון 
 

   580044261–נעמ"ת' תנועת נשים עובדות ומתנדבות ' –עמותת 

 
 נעמת הינו מעון יום של ארגון נעמ"ת, העמותה מקבלת תמיכה בעבור הדרכות הורים והדרכות הצוות המקצועי. 

ההורים אינם משלמים עבור הפעילות כך שממשפחות המטופלות באגף הרווחה והמופנות לשלב את ילדיהם במעון נהנות 
 מהדרכה אשר משמעותית בתחום קשר הורים ילדים.

 .2021בתבחינים לשנת  21.2.1מתוך עמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה סעיף  1העמותה נתמכת לפי קטגוריה מס' 
 מיקום פעילות העמותה: מעון ילדים ברחוב שביל התיכון הוד השרון.

 ע"פ הסכם עם העירייה(.נתמכת בתמיכה עקיפה )היא משתמשת במבנה  אינההעמותה 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 

 
 -המלצת הוועדה

 50כנספח המצורפת  המלצת הרפרנטל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 
 

 תחום הספורט: -המשך דיון 

  580307411ד השרון מועדון הכדורסל הו -עמותת  

 , הבקשה נמצאה כשירה לדיון.2022המסמכים הנדרשים בבקשה לתמיכה לשנת העמותה השלימה את כל 
 

 המלצת הוועדה:
מאחר והעמותה לא עמדה בהתחייבויותיה שסוכמו עם העירייה, הוועדה ממליצה שלא לחלק בשלב זה את סכום התמיכה 

זרבה לתמיכות והשימוש בו עבור העמותה מתוך כספי התמיכות, עד לעמידת העמותה בהסכם. סך זה יוגדר כר הישירה
 יהיה בהתאם להמלצת ועדת התמיכות ואישור המועצה.

 עבור שימוש באולמות הספורט. בלבדעקיפה  הועדה ממליצה לתת תמיכה
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  25%בשיעור  לחוזר מנכ"ל מתן מקדמות 13.9אושר בהתאם לסעיף  30.3.2022מיום  3/22בישיבת המועצה  
 עמותות. 44-ל

  מסל התמיכות המיועד לקבוצה הבכירה בתחום  הענפים  10%המהווים ₪  194,285סך קריטריון הסכום על
בתבחינים, יינתן בהמלצת רשות הספורט העירוני שתוגש לאישור במועצה לקראת  24הקבוצתיים בהתאם לסעיף 

 .2022סוף הפעילות בשנת 
 

  כיוון שהתברר שפעילות העמותה מתקיימת בשטח שהוקם ללא היתר ישועת בת מלך בתחום הדתעמותת :
 ממליצה הוועדה  להתנות  את תשלום התמיכה בהפסקת השימוש בעבירת הבניה.  

 
 ל שקיבלה תמיכה מהעירייה בסך  2021בשנת ע"פ דיווח רו"ח יואב רוזנברג,   -מפונית הבין דורית  יהתזמורת הס

הסתכמו   2021ושימושים שהתקבל מהעמותה   סך כל הוצאות העמותה בשנת על פי דוח מקורות ₪ .  58,120
בהתאם לכך מתוך כספי התמיכה ₪.   22,341בעודף של  2021שנת  העמותה סיימה את₪ .   35,779לסכום של  

 לא שימש את העמותה לפעילות. ₪  22,341סכום בסך של   2021שהעמותה קיבלה מהעירייה בשנת 
ד הציבורי על התמיכה בגין פעילותו של המוסשילמה העירייה סכומים עודפים   -הל תמיכות על פי הוראות נו

 הלכה למעשה , תגבה  העיריה מהמוסד הציבורי סכומים אלו. 
 22,341לעמותה את הסכום הנ"ל  בסך של התמיכה שיאושרו לעמותה  יש לקזז מכספי   2022בהתאם לכך בשנת 

.₪ 
 

 רשמה: אתי ברייטברט

 
 




