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 24/7/2022מיום   2 מספרישיבת ועדה מקצועית לתמיכות פרוטוקול הנדון :  

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

 . רכזת הועדה דקלה לוי ,ןמשפטית מיכל דג 

מח'  מנהל  , טל וינטר מחב' טלדרחיצונית יועצת , מנהל אגף מוניציפאלי צביקה מדהלה :מוזמנים

 . דורון שמחי בחב' העירונית  הספורט

  : על סדר היום

 על פי בקשתןבתחום הספורט  לעמותותאישור מקדמות  א.    

 השלמת מסמכים  מתן אורכה לבקשה לב.    

 : מהלך הדיון

 אישור מקדמות א.    

 .2022לשנת  תחום הספורט הגישו בקשה מיוחדת למקדמה מעמותות  5

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

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

שתי שנות התקציב להחליט על תשלום מקדמת תשלום למוסד ציבור אשר קיבל תמיכה ב

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

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

   "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' 

כיסוי גירעון תקציבי שנוצר ל נדרשמתן המקדמה   – 580435980 עמותת מכבי בני שעריים  .1

לשלם משכורות   לקחה הלוואה כדי  העמותהלטענת   .אובדן הכנסות בגין מגפת הקורנה עקב

 זרת ההלוואה בהקדם.חלשחקני הקבוצה וקיים צורך דחוף לה

הקבוצה נותרה חייבת  מתן המקדמה נדרש הואיל ו – 580402048   העמותה לקידום הכדור יד  .2

 לצורך כיסוי החובות.  םתקציבייעונה הקודמת, והיעדר מקורות הספקים מ וכספים לשחקנים  

תשלום התחייבויות  לצורך מתן המקדמה נדרש  – 580386456 מועדון כדורסל מכבי רחובות  .3

 הכנות לעונה הבאה. ה והתחלתעבור זכייתם ההיסטורית באליפות  למענקי עלייה לשחקנים 

טיפולי קיץ של מתן המקדמה נדרש לצורך  – 580355782  מועדון כדורגל מכבי רחובות  .4

 רפואי ורישום הקבוצות להתאחדות לכדורגל בישראל. המגרש ורכישת ציוד 
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טיפולי קיץ במגרש  מתן המקדמה נדרש לצורך  –  580193563מועדון הכדורגל הפועל מרמורק  .5

 . והיערכות לעונת המשחקים הבאה

  .תמיכה בשנתיים האחרונותאלו קיבלו ה עמותות מאשרת כי כל ה: ליבידניאלה גזברית העירייה 

שה  יעל עשרים וחמ  ולא יעליחד עם זאת יש לוודא מול רישומי הגזברות שהמקדמות שיאושרו  

וכן הסכום שממנו תיגזר המקדמה   ,בשנה הקודמת כל עמותה האחוזים מסך כל התמיכה שקיבל

 לא יכלול את מענק העלייה.

    : החלטה

לקבלת מקדמת העמותות עומדות בתנאים  ת רכזת הועדה וגזברית העירייהעל פי בדיק .א

  ניתן לאשר מקדמות   תמיכותעל כן בהתאם לנוהל  . 4/2006 בחוזר מנכ"לשנקבעו תמיכה כפי 

 . מסכום התמיכה שקיבלה כל עמותה בשנה שעברה 25%עד לסכום של 

  5 -  גזברית העירייה תציג בפני הוועדה מסמך ובו הסכומים המדויקים שניתנו כתמיכה ל

 ממענק שנה קודמת.  25%העמותות שהגישו את הבקשה ומהם תיגזר סכום המקדמה בסך 

כל עמותה, בחתימת מורשי חתימה  בכתב מאת התחייבות קבלת הינה בכפוף ל זוהחלטה  .ב

"אושר תשלום   הקובע: לנוהל התמיכות  13.11לסעיף  שלה, לפני תשלום המקדמה, בהתאם 

וסד הציבור המבקש, יתחייב המוסד, באמצעות  ידי הרשות והודע על כך למ– מקדמה על

מורשי החתימה שלו, לפני תשלום המקדמה, כי יחזיר לרשות את המקדמה אם בסופו של 

דבר לא תאושר התמיכה, בתנאי הצמדה מקובלים ובריבית כחוק. הרשות המקומית תדרוש 

 ערובות נוספות להבטחת החזר המקדמה להנחת דעתו של גזבר הרשות המקומית." 

 

  מתן אורכה להשלמת מסמכיםב.   

: יש עמותות שהגישו בקשת תמיכה במועד אך חסרים להן אישורים  רכזת הועדה דקלה לוי

 מסוימים והן מבקשות אורכה להגשתם. 

    : החלטה

מסמכים עד לתאריך    מתלהשל מאשרת לעמותות שהגישו בקשות תמיכה במועד, אורכההוועדה 
 בקשות  חדשות. להגשת  באמור לעיל משום אורכהאין  . 8/8/22

 

                        ______________    _______________                       _____________ 

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

 רשמה: דקלה לוי רכזת הועדה


