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   9/2022/18מיום  3 מספרועדה מקצועית לתמיכות   זום  ישיבתפרוטוקול הנדון :  

יועצת , גזברית העירייה דניאלה ליבי, מנכ"ל העירייה יו"ר הועדה מאיר דהן  :משתתפים

 . רכזת הועדה דקלה לוי ,ןמשפטית מיכל דג 

בחב'   הספורטמח' מנהל , באמצעות הזום  טל וינטר מחב' טלדרחיצונית  יועצת   :מוזמנים

 . דורון שמחי העירונית 

  : על סדר היום

לאחר מועד ההגשה וקבלת   על פי בקשתן  בתחום הספורט לעמותותאישור מקדמות  א.    

  .המקדמות 

 : מהלך הדיון

 אישור מקדמות 

 . 2022לשנת בקשה מיוחדת למקדמה  באיחור תחום הספורט הגישו מעמותות  2

 קובע כדלקמן: 4/2006שפרסם משרד הפנים בחוזר מנכ"ל  בנוהל התמיכות   13.9סעיף 

המועצה, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, רשאית בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו  "

להחליט על תשלום מקדמת תשלום למוסד ציבור אשר קיבל תמיכה בשתי שנות התקציב 

הקודמות ואשר הגיש בקשה לתמיכה בשנת הכספים נושאת התמיכה, ובלבד שגובה התשלום  

וחמשה אחוזים מסך כל התמיכה שקיבל מוסד הציבור  במסגרת המקדמה לא יעלה על עשרים  

   "בשנה הקודמת; ההחלטה טעונה אישור גזבר הרשות.

תמיכות של משרד הפנים  הלנוהל  13.9סעיף  הוראות בהתאם ל  ותרכזת הועדה בחנה את הבקש

 והציגה את הבקשות בפני הועדה כדלקמן:   4/2006כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מס' 

מתן המקדמה נדרש לצורך פתיחת עונת המשחקים הנוכחית   – 580357879עמותת יצ'אלאל   .1

 עבור הילדים והבוגרים כאחד. 

ובעקבות מתן המקדמה נדרש הואיל  – 580410694השחייה ברחובות  העמותה לקידום  .2

לא הייתה פעילות של חוגים ורק פעילות של הנבחרות דבר שייצר  הקורנה נוצרה תקופה שבה  

 התחייבויות לספקים. והסדר  גירעוניתתקופה  

    : החלטה

לאור הסבר העמותה לפיו קיים חשש בהיעדר מקדמה לא תפתח עונת עמותת יצ'אלאל   .א

  2022הנוכחית ובהתייחס לחוות דעת הגזברית  באשר ליתרת התקציב לשנת   המשחקים

 ₪  בלבד שהן היתרה בסעיף התקציבי הרלוונטי. 27.000תאושר מקדמה לעמותה בסך 
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העמותה לקידום השחייה ברחובות בשל העובדה שאין יתרה נוספת בסעיף התקציבי וכן   .ב

זמני בתקציב המועדון החליטה הוועדה לדחות את הסיבה לבקשת המקדמה היא גירעון 

 הבקשה. 

 

                        ______________                           _____________ _______________ 

 ן עו"ד מיכל דג        דניאלה ליבי                              מאיר דהן                                        
 יועצת משפטית        גזברית העירייה                                  יו"ר הועדה   מנכ"ל העירייה 
  

 

 רשמה: דקלה לוי רכזת הועדה


