
 

 

 

 

 

 

 2022לשנת  ועדת תמיכות פרוטוקול 

 19.12.2021שהתקיימה בתאריך 

 
 יו"ר הועדה  –מנכ"ל העירייה  – גבי חדד :  וכחיםנ

 גזבר העירייה -צחי פרץ
  יועצת משפטית – עו"ד אילנה תמם              

 
 קבוצות ספורט

 
והשניה על  גבעת שמואל צעירי הגבעה כדורגלשתי בקשות לתמיכה אחת על ידי עמותת מכבי  ותקבלה .1

 .ידי אליצור

 נבדקה. על פי תנאי הסף יש צורך כי יהיה קיים בישוב צעירי הגבעה כדורגל גבעת שמואלבקשת מכבי  .2
מתקן המאפשר קיום תחרויות בענף בו עוסקת העמותה. העמותה עוסקת בכדורגל ואין בעיר מגרש 

משך שנתיים לפחות. לא הוצגו אסמכתאות כדורגל תקני. תנאי סף נוסף הוא פעילות בגבעת שמואל ב
בגבעת שמואל במשך שנתיים. לפיכך ובשל אי עמידה בתנאי הסף הנ"ל של העמותה על פעילות 

 הבקשה לתמיכה נדחית.

 .אליצור גבעת שמואלקבוצת הספורט בקשה נוספת שהוגשה היא של  .3

 .עותש 1,500גדולים בהיקף של  ספורט באולמות ימושש ביקשה העמותה, נוסףב

 נבדקה לפי תנאי סף הבאים:הבקשה  .4

 .העמותה עוסקת בתחום הספורט הקבוצתי .א
העמותה פועלת במסגרת איגוד מוער ע"י האיגוד המנהל את תחום הספורט הרלוונטי  .ב

 בארץ.
 .העמותה נמצאת בליגות מוכרות ע"י הטוטו .ג
 .ביישוב קיים מתקן המאפשר קיום תחרויות בענף בו עוסקת העמותה .ד
 .לת בגבעת שמואל לפחות שנתייםהעמותה פוע .ה

 
 .₪ 260,000  –ישירה לתמיכה כספית תקציב מאושר  .5

שהקבוצה קיימה בשנה אישר כן רכז הספורט היישובי נתן חוו"ד בכתב ו. עומדת בתנאי הסף עמותהה .6
 .ומקיימת פעולות לרווחת הקהילה אשתקד פעילות לטובת הקהילה

 ילדים ונוער. 176 -כמות השחקנים בקבוצות ילדים ונוער .7

 (.44%בוגרים ) 18מתוך  8כמות הבוגרים תושבי גבעת שמואל הינם  .8

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 קריטריונים וניקוד:

               
 משקל  הקריטריון

 הקריטריון באחוזים
 ניקוד אליצור

 מיכהת-פעילות בענפים קבוצתיים
 בסיסית

 נקודות 40 40%

 נקודות 15 15% העמותה מוכרת על ידי הטוטו
השחקנים בקבוצה הבוגרת תושבי גבעת כמות 

 (30%שמואל)לפחות 
 נקודות 15 15%

 כמות השחקנים בקבוצות ילדים

 ונוער 

20% 20 

 נק'  10 10% פעילות לטובת הקהילה בשנה אשתקד

 נקודות 100  סה"כ

 
 החלטה

 

 ממליצה כדלקמן:היא לאחר שהועדה דנה בבקשות 

 בשל אי עמידה בתנאי הסף. כדורגל גבעת שמואלצעירי הגבעה מכבי לדחות את בקשת עמותת  .1

 ממליצה הועדה ל"הנ הקריטריונים לפי הבקשה שהגישה עמותת אליצור וניקודה בדיקת לאחר .2
 עמותת אליצור כדלקמן:ל תמיכה להעניק

 ש"ח 260,000של תמיכה ישירה 

 .ש"ח(170x 1,530)לשנה  שעות 1,530 –ספורט גדולים תמיכה עקיפה: שימוש באולמות 

               

 פרוטוקול זה יועבר לאישור מליאת מועצת העיר.

 

      ____________________________ 

 ועדת תמיכות  יו"ר –דד, מנכ"ל חגבי                                                                                   


