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 ועדת תמיכות  

 

 1220למתן תמיכות לעמותות ספורט לועדה מקצועית בנוגע המלצה 

 

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

 :יםנעמידת העמותות בקריטריו    .א

ספורט חינוך ותרבות  ה  קידום"עמותה ל  רני",קיבוץ נצר סב"עמותה לקידום הספורט אות: העמותות הב

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

  ."המועצה האזורית גזר"העמותה לקידום הספורט בתחום 

בנושא זה לטובת בקשה  וחלקם לא במועד שנקבע. ע בפרסום שהופץ ב קשנ ועדשה במ ת הבקאהגישו ם חלק

 לתמיכה מהמועצה בגין פעילויות ספורט אותן הן מפעילות. 

שלים  היו צריכות להעמותות    4-וי רק שתי עמותות עמדו בקריטריונים כנמצא עמותות ה  6ת לאחר בדיק 

 .  (2021בוחן  ניהול תקין והאזן )מסמכים. 

 . 21/10/21 -ת להשלים את החוסרים עד לתאריך שרוניתנה להם האפ

 

 בקשות אחרות  /לעמותותהמומלצת הסבר ונימוק על גובה התמיכה  .ב

 

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

    ערהנו,  הילדים  לכלל הספורט  את ומקרבת  יחידה גאוות  צרתוי, לקהילה  מתתור ה הקבוצ  ילותעפ    

    .תנובשנים האחרו הפעילותעקבות הגדלת בו, לתמיכות  הכללי  התקציב במסגרת בהתחשב. והבוגרים    

 . התמיכות מתקציב  ₪ 20,000 לעמותה  להקציב  מציע    

 

 והסופטבול  הבייסבול ףענ  תא מפעילה העמותה :גזר קיבוץ רבותתו ךחינו הספורט לקידום עמותה. 2

     מתקציב  ₪ 20,000 של תמיכה על ציעמ. בקיבוץ הספורטיבי הצביון על  רהמילש  ומסייעת  גזר בקיבוץ    

 ת.היחודי  פעילותהעת מהרצון למנף  ב זו נו הצעה .התמיכות    

 

   ולחיים  הלחימה לטוהר  והטאקוונד  ףענ  את מפעילה העמותה :טאקוונדו סאנגרוק עמותת. 3

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

     . בעקבות עליית ספורטאים המתמודדים בארץ ובעולם.התמיכות    



 

 

 

 

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

 רמת לקהילה ולפיתוח הספורט והפנאי במשך שנים.ופלה. תמחוז הש המשחקת ב   ילדים  

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

 

 העמותה מפעילה קבוצת כדורסל בוגרים : מועצה אזורית גזרהעמותה לקידום הספורט בתחום   .5       

 ה ובביגוד  צהקבו  בפרסומיכדורסל, הבאיגוד  ועצהמונושאת את שם ה א'המשחקת בליגה 

 זי ומועדף במועצה  ומהווה מקור משיכה לילדים מרכרט השחקנים. תחום  הכדורסל נקבע כענף ספו

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

 

 ים, לנוער ולילדים.   רלמבוג עזריה   בישוב וףר האגענף את   ההעמותה מפעיל  :עמותת נ.ש.ר עזריה. 6

העמותה מתוקצבת ממינהל    2021באיגוד האיגרוף הארצי. לשנת ות העמותה מפעילה קבוצות הרשומ

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

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

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

 

   ה החלט

ומי הפעילות של  , ובשים לב להיקפי ותח2021בנוהל התמיכות לשנת  ושרו  בהתאם לתבחינים שא 

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

 באופן הבא: כות, וממליצה למליאת המועצה על חלוקת התמיקהילהמנהל אגף  המקצועי, 

 :ןכדלהלעמותות התמיכה להועדה מאשרת ללא התניה את  .א

   ₪ 40,473-יה תתוקצב בעזרנ.ש.ר  .1

   ₪ 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

   ₪ 40,000 –  זורית גזרידום הספורט בתחום המועצה האהעמותה לק  .1

   ₪ 20,000 – ליחהעמותה לקידום הספורט מצ .2

   ₪ 20,000  –  יצר סרנהעמותה לקידום הספורט נ .3

   ₪ 20,000 –  עמותת סאנג רוק טאקוונדו .4

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 יהול תקין(.)מחכים לאישור נ

 


