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 27.11.18 תמיכות ועדת טוקולפרו

4/200* הפגים משרד מנכ״ל לחוזר בהתאם
ם: חי ב גי

עופר תודר-מנכ״ל ;

רו״ח גילגבריאל-גזבר ,

עוה״ד שלומית שפינדל• יועמ״ש ,

רו־־ח אבי בללי חשב אגף החינוך והמפקח על התמיכות, 
עוה״ד איילת אלה- מחלקה משפטית,

ע!2י

 הפועלים מורשת לשימור ומוזיאונים ספורט עמותות ידי על תמיכה בקשות השנה הוגשו שנה כמדי
העיר בתחומי

 החשבון ורואי העמותות לנציגי רבות פניות ולאחר המשפטית המחלקה ידי על נבדקו הבקשות
הבקשה וטופס התמיכות לנוהל בהתאם הנדרשים והמסמכים ההשלמות כל הוגשו מטעמן.

נספחיה! כל על הוועדה חברי לפני מוצנות הבקשות

 חשבון רואה לבדיקת נשלחו וכוי בוחן מאזני תקציב. כספיים, דוחות החשבונאיים־ המסמכים
 רואה רצון לשביעות הושלמו והללו ועדכונים הבהרות תיקונים נדרשו מהמקרים בחלק חיצוני.

הבודק החשבון

 סכום את לחשב מנת על וזאת למלא הספורט עמותות נדרשו אותו טופס הכנו אישורו, קבלת לאחר
בתבחיניס לקבוע בהתאם התמיכה

 סכומי חישוב לעריכת בללי אבי לרו״ח במלואן הועברו והבקשות הטופס את מילאו העמותות
התמיכה.

 יעלה לא התמיכה סכום לפיה ההוראה כך ובכלל והתבחיניס הנוהל הוראות בחשבון נלקחו בחישוב
עמותה לכל הנתמכת הפעילות מעלות 9048 על

 :כדלקמן המו לתקציב בהתאם 2018 לשנת התמיכה סכום הגזבר להכרזת בהתאם

 מורשה לשימור למוזיאונים ₪ 50.000ו- ספורט לעמותות ₪250.000

 כדלקמן תקציב עמותה כל תקבל לתבחיניס בהתאם
המצטיינים בספורט 160,676 ₪ ;

מכבי אור יהודה 40.289 ₪ .

עמותת עלייה: 31.042 ₪.

 העירוני הכדורגל במגרש עושות הספורט שהעמותות שימוש דמי קוזזו הנ״ל מהסכומים כי יצוין
יהדות בבל 29,368 ₪ ;

יהדותלוב: 20.632 ₪
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יהודה אוד

₪ J00.000 תמיכות סה־־כ

 האינטרנט באתר לפרסמם יש לנוהל בהתאם מכו ולאחר המועצה לאישור יובאו התמיכה סכומי
מון לשלוח יש העירוני מראש שבוע לפחות הסבר יברי עם המועצה לחברי זי

: 2017 לשנת התמיכות על פיקוח

 כללי אבי מונה לכך. בהתאם התמיכות על שיפקח עירייה עובד למנות יש מגכ״ל לחוזר בהתאם
ק שעברה משנה החומר כל אה קיבל אבי הבקשות לבדיקת בי  המסמכים את ובעיקר אוהו י

החשבונאייס

 203,457 בסך רווח ישנו בספורט המצטיינים לעמותת כי עלה :017 לשנת הכספיים הדוחות מבדיקת
₪ 155.822 בסך רווח בבל יהדות ולעמותת ם1

 כי שקובעים תמיכות לנוהל 18.3-1S 4 סעיפים בהוראות בהתחשב האם שאלה עלתה אלו בנסיבות
 על עלו שהכנסותיו או מהמתוכנן נמוך ציבור מוסד של ההוצאות היקף כי מקומית לרשות נתברר

 יוחזר הציבור. למוסד העברתה סדרי על או התמיכה שיעור על להשפיע כדי בו שיש באופן המצופה
 התאמת לצורך במועצה לדיון הנושא העלאת שתשקול מנת על המקצועית הוועדה לבדיקת הנושא
וכן- העניין״ לפי העברתה סדרי או התמיכה שיעור

 הלכה פעילותו בגין התמיכה על עודפים סכומים שולמו ציבור למוסד כי מקומית לרשות ״נתברר
 מן החל בחוק וריבית הצמדה הפרשי בצירוף אלו סכומים הציבור ממוסד הרשות תגבה למעשה.

לו״. הועברו בו המועד

 עודפים סכומים שולמו אכן העמותות שתי של בעניינן האס השאלה עלתה העניין בנסיבות
הנוכחית לשנה תמיכה מתן שוללים תאו מהעמותה גבייה המצריכים

 ניתן כי סמר איני הוא התמיכות, בתחום בקיא אשר מידד. אראל החשבון רואה לתשובה בהתאם
 להשבת לפעול או תמיכה לתת מניעה אין כן ועל העירייה לתמיכת זו בשנה שנוצר העודף את לייחס

סכומים

אליהו׳ שדרות
ו : 03־5388 ו ו


