
  

 asi@eilat.muni.il|  דואר אלקטרוני:  6367005-08|   פקס:    6367126-08, 7069|   טל':    88100אילת  14ת.ד. 

 חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי" | www.eilat.mini.ilאתר העירייה:              
 

 
 תשפ"ב ב סניסן

 2022 באפריל 3
 

 

של "הועדה המקצועית" 2022/3מספר  2022/03/04 פרוטוקול מיום  
 לאישור תמיכות לשנת 2022

 
גזבר העירייה –משתתפים: מר אסי בן חמו   

מנכ"ל העירייה –מר פיליפ אזרד   
היועצת המשפטית לעירייה –עו"ד דפנה ישראלי   

 
מזכירת הועדה –נוכחים: רוית אסולין   

 
 

 
 

 דיוןהמשך 
 

 : עמותות ספורט
 כדורגל כדורסל ושייט

 
150,000-1,400,000 

 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 1,260,000 86 בני אילת מועדון הכדורגל

 126,000 10%מענק 

 1,150,000 79 מועדון השייט

 
 

 ליגות על

 
1,000,000-3,000,000 

 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 2,850,000 94 העמותה הכללית לספורט

 420,000 15%מענק 
   

   

 יתר ענפי הספורט
 

20,000-200,000 
 סכום תמיכה ציון משוקלל מבקש

 20,000 62 מכבי עמי ספורט

 20,000 60 מיטב קידום ספורט

 180,000 80 ידנושיט 

 35,000 70 ג'מים

 20,000 62 טריאתלון

 
 
 

  משתתפים  330הקבוצה עלתה לליגה א' , כמו כן קיימת פעילות רבה של מעל ל  –בני אילת 

  .)1,260,000סכום התמיכה הכללי הוא  86עפ"י הציון שהתקבל )ילדים, נוער, נשים ובוגרים . 
 מיועד לקבוצת הנשים. כמו כן בהתאם לתבחינים קבוצה ייצוגית  150,000מתוך סכום זה 
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 בספורט המגיעה להישג משמעותי בתחום הפעיות בו היא עוסקת , הועדה רשאית להמליץ
 . המענק חד פעמי 125,000. לפיכך ממליצים לתת סכום נוסף של 10%על מענק חד פעמי בהיקף של  

 במתקנים עירונים. העמותה גם משתמשת 

  בה יעדר אישור ניהול תקין לא ניתן לאשר בקשה לתמיכה. ככל ויושלם האישור ניתן יהיה  –הפועל
 לשוב ולדון בבקשה.

  בעקבות תיקון התבחינים המסגרת המינימלית 20,000סכום תמיכה  62ציון  –מכבי עמי ספורט  .
 עודכנה 

 יתן לעמותה. ולכן השתנה גם גובה התמיכה אותו נ 20,000ל 

  עמותה הדואגת להדרכה בנושא שחיה ומקדמת ילדים לתחרויות  פיליפ לא נכח בזמן הדיון. –ג'מים
 . 35,000סכום תמיכה  70ציון  אזוריות וארציות. 

 20,000סכום תמיכה  62ללא שינוי, ציון  – ןטריאתלו . 

  חברה כלכלית לאילת, לפיכך לא ניתן לאשר את בקשת היו"ר העמותה עובד עבור  –טניס שולחן
 התמיכה. ככל ויחול שינוי בהרכב העמותה יוחזר הנושא לדיון. 

  ארצית שהגישה בקשה בפעם הראשונה. מדובר בעמותה  המדובר בעמות –פסגה אומנויות לחימה
מותה אין לע₪. אלף  250מעל ל  2020בהיקף ארצי ומהדוחות הכספים ניכר עודף תקציבי לשנת 

 אישור ניהול תקין לפיכך לא ניתן לדון בבקשה. 

  הבקשה אינה עומדת בתנאים הקבועים בנוהל חוזר מנכ"ל משרד  –העמותה לקידום הכדורעף
הנדרשים לצורך דיון  םהפנים. הבקשה הוגשה כשהיא חסרה ואינה נתמכת במסמכים הרלוונטיי

 בבקשה. 
 בנוסף מדובר בעמותה חדשה שטרם מלאו לה שנתיים, לפיכך הבקשה נדחית. 

  ריישאלא השתנה משנה קודמת לפיכך היקף התמיכה  הציון המשוקלל –העמותה הכללית לספורט 
 כאמור בתבחינים וזאת לאור שני הישגים :  15%. בנוסף העמותה זכאית למענק של 2,850,000

 חצי גמר בליגה .1

 אירופאיתהשתתפות בליגה  .2
  ₪. 420,000גובה המענק 

לאור דוח הביקורת בעניין מתן תמיכות לעמותה הכללית לספורט על אף סכום התמיכה המומלץ שלעיל, ו
, החליטה הוועדה בישיבתה מיום של דו"ח זה ע"י ועדת התמיכות וממצאיו התבקשבאילת, אשר 

כי נוכח  ( 28.6.2021מיום  העירייה) הועדה התכנסה לצורך מתן התייחסות לדוח מבקר  12.12.21
בסך כולל של  כדין, שלא אושרה הכספים ששולמו שלא במסגרת התמיכות ומהווים תמיכה עקיפה

 יש לבצע קיזוז של סכום זה מסכום התמיכה כפי שיאושר.  ש"ח 766,159
ל מנת שלא ע שנים 3בפריסה של  כי הקיזוז יבוצעהועדה המליצה  12.12.21בישיבתה של הוועדה מיום 

 לפגע בפעילות השוטפת של העמותה. 
 . 2022לשנת ₪  255,386יקוזז סכום של  2,850,000לפיכך, מסכום התמיכה 

 . 2024ו  2023שני הקיזוזים הנוספים יבוצעו בשנים 

 
 
 
       ________________           ___________________                _____________ 

  פיליפ אזרד                                דפנה ישראלי                               אסף בן חמו             
 מנכ"ל העירייה                  היועצת המשפטית לעירייה                  גזבר העירייה           
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