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  14-2/2018מס'  ועדת תמיכות מקצועית   פרטיכל                  
  

), 2018פברואר  15 ( חמישי, ל' שבט תשע"ח  יוםב     ועדת תמיכות מקצועית שהתקיימהמישיבת 
  רמלה.  1בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן 

  
    :נוכחים ה"ה

                                  מנכ"ל ויו"ר –רונן עזריה 
  יועץ משפטי  -עו"ד דורון דבורי

       סגן  גזברית –שגיא רוזנבלט 
  מנהל מח' ספורט ואירועים -ניסים רון

  ע. מנכ"ל   - עו"ד שלי ביטון

  

    
  :הנדון

  
  לעמותות ספורט 2018חלוקת תקציב לשנת  .1
  

  :ותהחלט
    

באגודות הספורט לשנת הועדה מאשרת את חלוקת התקציב, לפי אמות המידה לתמיכה  .1
 , כפי שאושרו על ידי מועצת העיר.  2018

 על   ₪,   3,300,000, הינו 2018התקציב הכולל לתמיכות באגודות ספורט לשנת  .2
 שעבר אישור מועצה וממתין לאישור משרד הפנים.  2018פי תקציב  
 מש"ח).  3,500,000 -עמד על כ 2017(התקציב המאושר לשנת          

כי הועדה דנה במתן תמיכה אך רק לעמותות אשר השלימו את כל המסמכים מובהר  .3
 הנדרשים על פי נוהל מתן תמיכות.

להלן התמיכה המאושרת ( מאחר והחישוב שבוצע, בוצע באופן שמרני, הסכום אינו סופי  .4
 וכפוף לשינויים בהתאם לחלוקה הסופית בין הקבוצות): 

 סל נשים ליגה עלכדור -  ס.א.ן ספורט אירועים נופש רמלה .א
 1,063,658.4  :סכום

  כדורסל גברים ארצית - איגוד ספורטיבי דתי אליצור  .ב
   744,560.84  :סכום 

  כדורגל בית"ר ת"א רמלה  - בית"ר תל אביב רמלה בע"מ  .ג
   930,701.05  :סכום

  טניס ליגה לאומית  - העמותה לקידום הטניס ברמלה  .ד
   132,957.29  :סכום

   טניס שולחן ליגה ארצית  - ניס שולחןעמותת בית"ר רמלה ט .ה
  26,591.46  :סכום

 כדורסל גברים ליגה ב' – ס.א.ן ספורט אירועים נופש רמלה .ו
  106,365.83  :סכום

  )1(נספח מס' 
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    .1/12של   לעמותות על פי עקרון  ע"י משרד הפנים תינתן תמיכה 2018עד לאישור תקציב  
  

ועדת תמיכות מציינת כי על מנת להבטיח כי בקשות התמיכה ידונו במועצה בתחילת שנת  .5
הכספים, על עמותות הספורט להשלים את כל בקשותיהם לתמיכה בשנת הכספים העוקבת 

האחריות לתוצאה של אי הגשת המסמכים במועד וכתוצאה של כל שנה.  30.11עד ליום 
 . על העמותות ועליהן בלבדמכך אי העברת הכספים לקבוצות, תחול 

 אחריות מח' ספורט לתזכר את העמותות ולהבהיר להן את משמעות ההחלטה.  
  
  
  
  
  

         שגיא רוזנבלט            רונן עזריה       
              סגן גזברית                                                     מנכ"ל העירייה         

  
  
  
  
  
  
  

           
  

  
       
                                                                                                     


