
 
 

 

 
 /21.01.2  תאריךמ  5102/00 פרוטוקול ועדת תמיכות  

 
 משתתפים:

 רמי נבון, מנכ"ל.

 רינה יוסף, גזברית.

 עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי.

 אנה זורין, מפקחת על התמיכות.

 
 : על סדר היום

 .5102שהוגשו לשנת   התמיכה ישירלדיון בבקשות 

 דיון:
 

 לכל הבקשות היו חסרים מסמכים:הבקשות חזרו מבדיקה  -אנה זורין  

 +בל"ג בעומר  פעילות הילולה בתחום תרבות הפנאי:ביקשו תמיכה  -  "מאור הדרום" .2
. מיניאטורית "פלאי פלאים" + תערוכת יודאיקהבחופש הגדול  הרצאות לנוערפעילות 

 .5102לפעילות זו בשנת  ₪ 01,111תקציב של מתוך   ₪ 00,111התמיכה המבוקשת  

שבו מפורטים  5102לשנת ותקציב מאושר  ,דוח תקציב מול ביצוע:  חסרים בבקשהמסמכים 
 (.+714+71)טופס תקציב ההכנסות וההוצאות כולל הוצאות הנהלה וכלליות

 יזומנוהעמותה נציגי והוחלט שהוועדה קיימה דיון באם העמותה עומדת בתבחינים שנקבעו 
 .50.15.02על העמותה להשלים את המסמכים החסרים עד לתאריך  .לשימוע בעניין

ביקשו תמיכה בתחום תרבות הפנאי עבור מסיבות, טיולים ופעילות  - "מודעות משמעות" .1
 .5102לפעילות זו בשנת  ₪ 071,111מתוך תקציב של  ₪ 02,111שוטפת. התמיכה המבוקשת 

תקציב מול ביצוע ותקציב מאושר וח דוח מקורות ושימושים, ד :בבקשה חסריםמסמכים 
 (.+71++710+71)טפסים 

הוועדה החליטה כי העמותה  הוועדה קיימה דיון באם העמותה עומדת בתבחינים שנקבעו.
לתבחינים. לא נמצא כי יש טעמים  5.5ראה סעיף  –אינה עומדת בתנאי הסף בתבחינים 

ולפיכך הבקשה , מיוחדים לחרוג מהנוהל הגם שהתקציב התמיכות צומצם משמעותית
 נפסלת בשל אי עמידה בתנאי הסף.

מרכז יום  עבור הפעלת  ביקשו תמיכה בתחום רווחת הקשיש –" האגודה למען הקשיש ערד" .0
לפעילות זו בשנת  ₪ 5,1+4,111מתוך תקציב של   ₪ 571,111לקשיש. התמיכה המבוקשת 

5102. 

זן בוחן מעודכן עד לתאריך (, מא007מעמד ברשות המיסים )טופס   מסמכים חסרים בבקשה:
על העמותה להשלים את  (.714, חתימת רו"ח על דוח הנהלה וכלליות )טופס 00.05.07

 .50.15.02המסמכים החסרים עד לתאריך 

 

 



 

 

העצמה לקהילה תכנית   ביקשו תמיכה בתחום הספורט עבור – "המרכז לטניס בישראל" .4
האתיופית, תכנית "פותחים עתיד" ילדים ממשפחות מצוקה מעוטות יכולת, תוכנית 

מתוך תקציב של  ₪ 011,111 תחרותית, קבוצת ליגה ותוכנית מלגות. התמיכה המבוקשת 
711,111 ₪. 

(, דוח כספי 010טופס בקשה ממולא וחתום ע"י רו"ח )טופס  מסמכים חסרים בבקשה:
(, דוח הנהלה וכלליות 710(, דוח מקורות ושימושים )טופס 710)טופס  5100מבוקר לשנת 

(, דוח עלות +71(, דוח תקציב מאושר )טופס +71(, דוח תקציב מול ביצוע )טופס 714)טופס 
על  (.701מעביד לחמשת מקבלי השכר הגבוה לשנתיים הקודמות לשנת בקשת התמיכה )טופס 

 .50.15.02עד לתאריך  העמותה להשלים את המסמכים החסרים

ענפי  0ביקשו תמיכה בתחום הספורט עבור פעילות של  –" העמותה לקידום הספורט בערד" ./
התמיכה המבוקשת  ספורט תחרותיים )שחייה,כדוריד,כדורסל,כדורגל,האבקות ומטווח(.

 .5102לפעילות זו בשנת  ₪ 111,+0,20מתוך תקציב של   ₪ 0,127,111

על העמותה  להשלים את מס' המשתתפים בכל פעילות.יש  מסמכים חסרים בבקשה:
  .50.15.02להשלים את המסמכים החסרים עד לתאריך 

 הוחלט שהעמותה תזומן לשימוע בעניין.העמותה לא הגישה בקשה לתמיכה עקיפה  . 

קבוצת ביקשו תמיכה בתחום הספורט עבור פעילות  –" לקידום ענף הכדורגל בערדהעמותה " .6

מתוך תקציב  ₪ 5+2,111במסגרת ההתאחדות לכדורגל. התמיכה המבוקשת הכדורגל בערד 

 .5102לפעילות זו בשנת  ₪ 042,111של 

על העמותה  אישור ניהול פנקסי חשבונות ואישור לצורך ניכוי מס. :מסמכים חסרים בבקשה
 .50.15.02להשלים את המסמכים החסרים עד לתאריך 

 !!העמותה לא הגישה בקשה לתמיכה עקיפה 

בתאריך העמותה, שכן הוצא מכתב להתאחדות הכדורגל קיום הוועדה קיימה דיון אודות 
  הנהלת קבוצת הכדורגל  החליטה על הפסקת הפעילות.שאומר שע"י העמותה,   14.10.02

 .שנציגי העמותה יזומנו לשימוע הוועדה החליטה 

 
 חברי הוועדה:

________(-)_____________ 

 רמי נבון, יו"ר

________(-)______________ 

 רינה יוסף, גזברית

________(-)______________ 

 חיים שימן, יועץ משפטי                  

 נרשם: ע"י עו"ד גלית אופק )מזכירת ועדת תמיכות(     


