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 4.7.21פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מתאריך  
 

 
 חברי ועדת התמיכות שהשתתפו בישיבה:

 מנכ"ל העירייה  -יובל בודניצקי, יו"ר הועדה .1

 גזבר העירייה -צביקה דוידי, חבר  .2

 יועץ משפטי -עו"ד אלון בן זקן, חבר .3
 

 :מוזמנים נוספים
 חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הספורט  -אורן כהן .1
 מנהלת מחלקת כספים אגף חינוך -דריה אלקינד  .1

 מנהל מחלקת כספים אגף שח"ק  -יאיר שלום .2

 מנהל רשות הספורט -שאול מיטלברג .3

 סגנית גזבר העירייה -אורית גנדל דנאי .4
 מזכירת הועדה  -רחלי רם .5

 מבקר העירייה -תורג'מן, משקיף דוד  .6
 

 
 ם:על סדר היו

 
 . עמותת אלומה;1
 . איגוד הכדורשת הישראלי;2
 תמיכה עבור הישגיות ו/או עידוד מצוינות בהישגיות לאגודות הספורט . . 2
 
 
 . עמותת אלומה 1

השואה בעיקר בקרב הדור  את זכרון  ח  יהנצ להוקמה ע"י ניצולי שואה שמטרתה  ת אלומה  עמות
חברי העמותה משתפים פעולה עם מוסדות כמו בית ברל, בתי    הצעיר באמצעות עבודה חינוכית.

ספר, מועצות תלמידים, תנועות נוער, הם דואגים לאירועים שונים בהם משתתפים שורדי שואה  
ואוכלוסיות שונות בכל ימות השנה עם דגש לקראת החגים. באירועים הם מכינים תכנית שנותנת  

 רדי השואה והן למשתתפים באירוע.  במה הן לשו
שוטפת וכן בגין השירות הייחודי אותו היא מספקת לשורדי שואה,  העמותה הגישה בקשה לתמיכה  

 בהתאם לתבחינים שפורסמו לענין זה. 
 

 הבקשה נדונה על ידי ועדת התמיכות ואושרה.
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שכאמור הבקשה כללה גם  בשל טעות אישרה ועדת התמיכות מתן תמיכה שוטפת בלבד, על אף  
בקשה לתמיכה בגין שירות ייחודי לשורדי שואה ואף הוגשו מסמכים התומכים בבקשה זו )מצ"ב  

 המסמכים(. 
 
 

 החלטה:
בסך   שואה   לשורדי  ייחודי  שירות  בגין  תמיכה  מתן  לעמותה  לאשר  ממליצה  ₪    30,000הועדה 

 בהתאם לתבחין המאושר. 
 
 
 . איגוד הכדורשת הישראלי2
 

 - נאי הסף הקבועים בתבחיני התמיכות ביחס לפעילות ספורט, קובע כדלקמן:אחד מת

 . "סבא בלבד או שרוב המשתתפים בה הם תושבי כפר סבא-אגודת ספורט הפועלת בתחומי העיר כפר"
שחקניות ברחבי הארץ ומפעיל מעל   4,000, משרת מעל  2008איגוד הכדורשת הישראלי פעיל משנת 

ארציות,  ליגות    25 ב'  לאומית  א',  לאומית  על,  ליגת  כגון:  שונות  ברמות  ותחרותיות  מקצועיות 
 אזוריות, נערות ועוד. 

משרדי העמותה ממוקמים בכפ"ס. התמיכה משמשת בעיקרה לכיסוי עלויות דמי השימוש שעושה  
דים  האיגוד באולמות הספורט בכפ"ס וכן לצורך עריכת טורנירים לנערות ונשים כפר סבאיות במוע

 שונים במהלך השנה. 
פעילות   ובנוסף    6בכפ"ס  בכפ"ס  באולמות  האימונים  את  ומקיימות  בליגה  המשתתפות  קבוצות 

 משתתפות  במשחקי ליגות בכפ"ס מידי שבוע באולם כצנלסון גלילי. 
המסמך שהוצג לחברי הועדה, חתום על ידי רואה חשבון מטעם האיגוד, מבהיר באופן ברור את  

ולפיכך הוועדה סבורה כי    2021העשייה בכפר סבא, במונחים כספיים, בגין שנת  תחומי הפעילות ו 

 המטרה שבבסיס תנאי הסף הנ"ל, מתקיימת, ועל כן מומלץ לאשר את מתן התמיכה.
 
 

 החלטה:
 ₪ .  30,000הועדה ממליצה לאשר את התמיכה בסך  

 
 
 
 ורט  . תמיכה עבור הישגיות ו/או עידוד מצוינות בהישגיות לאגודות הספ3
 

עד כה אישרה מועצת העיר חלוקת  .  חולקו לשני מועדיםעידוד ההישגיות כספי התמיכה בגין  השנה  
 ₪ בתחילת השנה.  200,000 סך של

 
את   ולחזק  לעודד  רצון  ומתוך  הרלוונטיים  הספורט  ואיגודי  העמותות  של  פעילותן  בחינת  לאחר 

 . ₪ 150,000מרכיב ההשגיות בקבוצות, מומלץ לחלק כעת את היתרה בסך 
 

ו/או   גבוהים  והישגים  למצוינות  שהגיעו  ספורט  אגודות  לאותן  היתרה  להעניק  ממליצה  הועדה 
 תבחינים. ל 8סעיף ש לעודד, בהתאם להוראות אגודות כאמור שאת השיגיותן מבוק

אלו, ואילו  בליגות הבכירות בענפים    נמצאותאגודות הפועל כפר סבא בכדורגל, כדורסל וכדורעף  
של   הישגיותם  כפר סבאאת  ומועדון השחמט  בכדורגל  כפר סבא  בית"ר  ,  לעודד, מבוקש  מועדון 

 פעילות הענפה של שני מועדונים אלו. בהתחשב ב
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 לוקה המומלצת הינה:הצעת הח 

 
 ₪  35,000 –הפועל כפר סבא כדורגל 

 ₪  40,000 –כדורגל בית"ר כפר סבא 
 ₪  35,000 – הפועל כפר סבא כדורסל

 ₪  5,000  –מועדון השחמט כפר סבא 
 ₪   35,000 –הפועל כפר סבא כדורעף 

 
 

 החלטה 
 הועדה ממליצה לאשר את התמיכה ע"פ פירוט החלוקה המוצע לעיל . 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 


