
  

 

 

 בס"ד
 סיון תשפ"ב ל'

 2202 יוני 92
 

 פרוטוקול ועדת תמיכות
 29.06.22מיום: 

 
 :חברי הועדה נוכחים

 , מנכ"ל העירייהיו"ר הוועדה  -  מר שלום שלמה
 העירייה וחבר וועדה  גזבר  -  יצחק שריקי מר

 יועמ"ש העירייה וחבר וועדה  -  איתי קידרעו"ד 
 

 משתתפים
 מנהל מחלקת הספורט -  מר שלומי אלבז

 מנהלת לשכת מנכ"ל, מזכירת הוועדה            -גב' כרמית טויס               
 

 :3202לשנת  תבחינים לחלוקת תמיכה באגודות הספורט

 

 תבחינים לחלוקת תמיכה באגודות הספורט:
 

 כללי:   .א
 

 עיריית עפולה תומכת בספורט בסיוע כספי.  .1

 התמיכה היא בהתאם לתבחינים שאושרו ע"י וועדת תמיכות עירוניות.   .2

 על התמיכה מחליטה ועדת תמיכות עירונית.   .3

 החלטות ועדת תמיכה עירונית מצריכות אישור של ועדת הכספים ואישור מועצת עיר. .4

 

 המטרה:  .ב

באגודות ספורט, בהתאם למדיניות וליעדים של  להגדיר את התבחינים הנדרשים לתמיכה

 העיר עפולה בתחום הספורט.

 

 תבחינים לקבלת תמיכה באגודות ספורט:  .ג

  התנאים  בכלהתמיכה הכספית העירונית תינתן לאגודות ספורט העומדות

 הבאים : 

 אגודה, הרשומה כחוק , כעמותה או חברה שלא למטרת רווח . .א

 רשמיות ומייצגת את בעיר עפולה.אגודת ספורט, המתחרה במסגרות  .ב

 אגודת ספורט, הפועלת בתחומי העיר עפולה בלבד. .ג

 אגודת ספורט , המוגדרת על פי קריטריונים  של מנהל הספורט.  .ד

 אגודת ספורט, הפועלת במנהל תקין.  .ה

 אגודת ספורט , הפועלת עפ"י מדיניות ויעדי העיר עפולה לתחום הספורט. .ו

 



  

 

 

 

 התמיכה תינתן בהתאם:  .ד
 

 התחרותיות של הקבוצה )הליגה בה היא  משחקת(. רמת .1

 רמת ההישגיות של הקבוצות.   .2

 תרומה חיובית לקהילה.  .3

 היקף המעניינים והמשתתפים מקרב הציבור .  .4

 דגש על פעילות ילדים ונוער. .5

 מעמקים מיוחדים על הישגים אישיים או קבוצתיים.  .6

 פעילות רחבה בקרב השכונות.   .7

 עפ"י קריטריונים  ברורים.  סבסוד מיעוטי  יכולת ,  .8

 

 : 2023לשנת הייצוגיות בכדורגל וכדורסל תקציב התמיכות לאגודות הספורט             

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

חלוקת התמיכות כפופה לאישור התקציב ולאישור היועץ המשפטי לאחר קבלת המסמכים הנדרשים 

  שהובאו בתבחינים המפורטים לעיל. כפי 

 

  

   

_______________    ________________                  ________________                
 שלום שלמה                     יצחק שריקי                          איתי קידר     
 מנכ"ל העירייה                                  גזבר העירייה          יועמ"ש העירייה   
 

    

          

 העתק: מר אבי אלקבץ, ראש העיר

 חברי הוועדה   
  משתתפים   

 תמיכה  שם האגודה/עמותה
 ₪ 2,100,000 הפועל עפולה כדורסל בוגרים

 
 מועדון הכדורגל -התארגנות לתרבות גופנית

 
2,100,000 ₪ 

מועדון  -התארגנות לתרבות גופנית 
 חובות עבר –כדורגל

1,000,000  ₪ 

 סה"כ
 

5,200,000 ₪ 


