
 

 

ז "תשע/סיון/'ד                   

                                         29/5/17 

 

 לכבוד

 חברי מליאת המועצה

 

 7/15/29 -סיכום ישיבת הועדה המקצועית לנושא תמיכות מיום ה

 גזבר המועצה. -מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל -יועמ"ש, אריאל הילדסהיימר -עו"ד חן סומךמשתתפים: 

 מזכירת הועדה. -מנהל אגף תנ"ס, מרסל עמירה -רותם אלקוביים נוספים: נוכח

  :סדר יום

 . 2017דיון בבקשות לתמיכות )ספורט( לשנת  .1

 .2018דיון בנושא קריטריונים לתמיכות )ספורט( לשנת  .2

 :7201דיון בבקשות לתמיכות )ספורט( לשנת 

אישרה  19/6/16מיום  561ת המועצה בישיבתה מס' מליא -אני אסביר שוב את התהלך שעשינואריאל הילדסהיימר: 

. בהתאם להוראות הנוהל, ובדומה לתהליך שנעשה 2017פה אחד תבחינים למתן לתמיכות לעמותות ספורט לשנת 

לציבור בתחילת חודש ינואר, כאשר המועד האחרון להגשת הבקשות נקבע כולל בשנה שעברה, יצאה המועצה בפרסום 

 . 28/02/17 -ל

 

 :7201הגופים שהגישו בקשות לתמיכות ספורט לשנת להלן 

 שמות הגופים
 שהגישו בקשה

 מועד הגשת
 הבקשה

 

 קיום מסמכים
 נלווים לבקשת

 תמיכה

 קיום מסמכים
 נלווים הנדרשים
 לאישור התמיכה

 הסכום שהוקצב
 אשתקד )אם

 הוקצב(
עמותה לקידום 

 הספורט בנצר סרני
27/2/17 √ √ 20,000 ₪ 

ט, עמותה למען ספור
חינוך ותרבות קיבוץ 

 גזר

27/2/17 √ √ 20,000 ₪ 

עמותת סאנגרוק 
 טאנקוונדו

27/2/17 √ √ 20,000 ₪  

עמותה לספורט 
תרבות ונוער הפועל 

 נען

16/2/17 √ √ 20,000 ₪   

עמותת מכבי נ.ש.ר 
 עזריה

 )כולל תקבולים  ₪ 54,298 √ √ 26/2/17
 ממינהל הספורט(.

עמותה לקידום 
 הספורט מצליח

23/2/17 √ √ 20,000 ₪  

עמותה לקידום 
הספורט בתחום 

 המועצה האזורית גזר

12/2/17 √ √ 40,000 ₪ 

עמותת גלאו"פ גשר 
 לאהבה ופתיחות

12/2/17 √ √        - 

 
 

 



 

 

 ע"י מליאת המועצה. 2017נושא תמיכות אושר לשנת בתקציב המועצה וד גמליאל: ד

 בקשות 8ה, באתר האינטרנט, ובמזכירויות הישובים, הוגשו בעקבות הפרסום בעיתון המועצ :רותם אלקובי

 באמצעות נציגי עמותות הפועלות בתחומי המועצה, כולן הגישו את הבקשה במועד שנקבע בפרסום. 

 "עמותה למען ספורט, "עמותה לקידום הספורט קיבוץ נצר סירני")מבדיקה מעמיקה שעשינו נמצא כי כל העמותות 

 "עמותת נ.ש.ר זר", "עמותת סאנגרוק טאקוונדו", "עמותה לספורט תרבות ונוער הפועל נען", חינוך ותרבות קיבוץ ג

, "עמותת גלאו"פ גשר לאהבה העמותה לקידום הספורט בתחום מ.א. גזר", "עזריה", "עמותה לקידום הספורט מצליח"

 הגישו את כל המסמכים והנספחים הרלוונטיים הנדרשים לאישור התמיכה.( ופתיחות"

 השנה פרסמה המועצה את נוהל התמיכות, התבחינים הנלווים, והנספחים להגשהגם יצוין כי : הילדסהיימראריאל 

 בנוסף עשינו סבב טלפוני לכל העמותות שניגשו בעבר.. ובפייסבוק באפליקציה לתושב ,גם באתר המועצה

 שנקבעו בנוהל, חוות דעתי לאחר שנבחנו ונבדקו הבקשות המפורטות אל מול הקריטריונים  :רותם אלקובי

 הן מבחינת תחומי הפעילות שלהם בתחום שיפוט המועצה,  -הינה כי שבעת הגופים הללו עומדים בתבחינים שנקבעו

 הן בהיבט של היקף השירותים הניתנים על ידם כל אחד בתחומו, והן מבחינת הפעילויות התחרותיות שהם מקיימים, 

 הגופים הללו הגישו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים, כפי 8שציינתי, הכול על פי מה שנקבע בנוהל. כפי 

 עשינו השנה גם ביקורות בשטח מול העמותות כולל בדיקה מדוקדקת של כמות משתתפים. לוועדהשמפורט בהמלצותיי 

 שהינם תושבי המועצה מתוך כלל הנהנים מפעילות העמותה.  

 

 ות כאמור:הבקש 8 -הסבר ונימוקים להמלצתי בנוגע ל

 העמותה מפעילה את תחום הכדורסל בקיבוץ, עמותה לקידום הספורט בקיבוץ נצר סרני:

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

 והבוגרים. בהתחשב במסגרת התקציב הכללי לתמיכות, ובדומה להיקפי חלוקת

 מתקציב התמיכות.₪  20,000יע להקציב לעמותה התמיכות בשנה הקודמת, מצ

 

 העמותה מפעילה את תחום הבייסבול עמותה לקידום הספורט חינוך ותרבות קיבוץ גזר:

 בקיבוץ גזר ומסייעת לשמירה על הצביון הספורטיבי בקיבוץ. ומכיוון שאין הבדלים מהותיים בהיקפי

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

 

 ספורטיביים העמותה מפעילה את תחום הטאקוונדו לטוהר הלחימה ולחיים עמותת סאנגרוק טאקוונדו:

 התמיכות, כמוסבר לעיל. מתקציב₪  20,000ובריאים במשמר איילון ובכרמי יוסף. מציע על תמיכה של  

 

 נען.  ה מפעילה קבוצות בתחום הכדורסל  בקיבוץהעמות :העמותה לספורט תרבות ונוער הפועל נען   

 לילדים ולבני הנוער  תורמת לקהילה ומנגישה את פעילות הספורט הייצוגית לכלל תושבי הקהילה ובעיקר   

 כמוסבר לעיל. מתקציב התמיכות,₪  20,000ויוצרת גאוות "יחידה". מציע על תמיכה של    

 

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

 ילדים המשחקת במחוז השפלה. תורמת לקהילה ולפיתוח הספורט והפנאי במשך שנים.

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

 



 

 

 

 המשחקת ריםהעמותה מפעילה קבוצת כדורסל בוג: עמותה לקידום הספורט בתחום מועצה אזורית גזר   

 בליגה הארצית ונושאת את שם המועצה באיגוד הכדורסל, בפרסומי הקבוצה ובביגוד השחקנים.    

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

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

 

 העמותה מפעילה את תחום האגרוף בישוב עזריה  למבוגרים, לנוער ולילדים.   :עמותת נ.ש.ר עזריה 

 העמותה מתוקצבת ממינהל הספורט -2017העמותה מפעילה קבוצות הרשומות באיגוד האיגרוף הארצי. לשנת 

 גודות"(. כנגד תקציב האגודות מבוקש)"תקציב א₪  24,000)"תקציב יוזמות"( וכן בסך של ₪  15,000בסך של 

 "שקל מול שקל" מצ'ינג, ע"פ כללי מינהל הספורט, כך שסך התמורה ₪  24,000כי המועצה תשלים סך מקביל של 

 ₪.63,000יהיה ,  2017לשנת 

 

   מית העמותה מקיימת פעילות תחרותית רשמית מטעם איגוד ההתאחדות הלאו :גשר לאהבה ופתיחות פ"עמותת גלאו       

 יוחדים, מומפעילה קבוצות בענף הספורט לרבות פעילות של טיפול ושיקום נוער/ מבוגרים עם צרכים  לספורט הרכיבה       

 לכך, העמותה מפעילה את תחום הטיפול והשיקום בנוער בסיכון.  זו השנה הראשונה בה העמותה ניגשת.  נוסף       

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

 

 צריכות לעלות לאישור מליאת המועצה.כמובן המלצות הועדה עו"ד חן סומך: 

 :החלטה

 , ובשים לב להיקפי ותחומי הפעילות של כל אחד  2017בהתאם לתבחינים שאושרו בנוהל התמיכות לשנת         

   מצת הועדה את עמדת הגורם המקצועי, מנהל אגף מהגופים ולשירותים הניתנים על ידם לתושבי המועצה, מא        

 תנ"ס, וממליצה למליאת המועצה על חלוקת התמיכות באופן הבא:        

  

    
 שמות הגופים שהגישו         

 בקשה לתמיכה              

 הסכום המומלץ      
 ע"י הועדה מתקציב תמיכות 

 מימון חיצוני         

 עמותה לקידום הספורט 
 בנצר סרני

20.000 ₪  

עמותה למען ספורט, חינוך ותרבות 
 קיבוץ גזר

20.000 ₪  

  ₪ 20.000 עמותת סאנגרוק טאנקוונדו

עמותה לספורט תרבות ונוער הפועל 
 נען

20,000 ₪   

 )כולל תקבולים ממינהל  ₪ 63,000 עמותת מכבי נ.ש.ר עזריה
 הספורט(

  20.000₪ עמותה לקידום הספורט מצליח

מותה לקידום הספורט בתחום ע
 המועצה האזורית גזר

40,000 ₪   

   ₪ 20,000 עמותת גלאו"פ גשר לאהבה ופתיחות



 

 

 
 

 

  :8201דיון בנושא קריטריונים לתמיכות )ספורט( לשנת 

, מציין כי על מועצת הרשות לאשר תבחינים לתמיכות 4/2006כזכור, חוזר מנכ"ל משרד הפנים אריאל הילדסהיימר: 

 2018להגיש את הנוהל והתבחינים לשנת  רצוילספטמבר שלפני שנת הכספים הרלוונטית, משכך,  1-אוחר מלא י

 כאמור, לאישור מליאת המועצה כפי שעשינו בשנה שעברה .

 .2018מותנה באישור תקציב המועצה לשנת  דוד גמליאל:

 .2018-את הנוהל לבשנה שעברה ואני ממליץ שלא לשנות  2017דנו בנוהל לשנת  :רותם אלקובי

 התהליך עבד בצורה טובה מצד המועצה ומצד העמותות. הנוהל צמוד להנחיות משרד הפנים בהתאם לחוזר

 מנכ"ל. יש לשנות רק את מועדי ההגשה, תאריכים וכן השנה.

 מוגדר כמפקח גם השנה בסיוע מנהלת מח'  רותם אלקובימנהל אגף תנ"ס  –לגבי פיקוח  אריאל הילדסהיימר:

  .2018. נקיים על כך ישיבה נפרדת לאחר הפרסום לציבור לשנת אילנה עטיה לת חשבונותהנה

 

 , לפי הוראות חוזר מנכ"ל. 2018 -מציין כי הוא יעביר חוות דעת כתובה בנוגע לנוהל ל עו"ד חן סומך:

 נתו גם במתכו 2017הועדה המקצועית לנושא תמיכות ממליצה להשאיר את הנוהל עליו המליצה לשנת  סוכם:

 והנוהל יובא לאישור מליאת המועצה הקרובה. 2018לשנת 

 

 
 

 מנכ"ל המועצה –אריאל הילדסהיימר                גזבר המועצה –דוד גמליאל          יועץ משפטי –חן סומך 
 

________________       ______________________   _________________________  
 

 

 

 רשמה: מרסל עמירה

       

 

 ראש המועצה -העתק: פטר וייס

 נוכחים           

 (2017תיק הועדה המקצועית לנושא תמיכות )           

 (2018תיק הועדה המקצועית לנושא תמיכות )            

 

 


