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 לנוהל תמיכות במוסדות ציבור חלוקת תמיכות בהתאם הנדון: 

   2022על ידי הרשויות המקומיות לשנת 

הפנים   משרד  מנכ"ל  חוזר  להוראות  על    4/2006בהתאם  ציבור  במוסדות  תמיכות  ידי  בעניין 
 הרשויות המקומיות )להלן: "נוהל תמיכות"(, הריני מתכבדת לפנות אליכם כדלקמן:

 רקע: 

בהתאם לנוהל התמיכות, לא תינתן תמיכה בין ישירה ובין עקיפה אלא בהתאם להוראות   .1
 נוהל התמיכות. 

לצרף  .2 יש  ואליו  שנקבע מראש  טופס  גבי  על  יוגשו  בקשות התמיכה  נוהל התמיכות  עפ"י 
ים המפרטים את פעילות אותם גופים, לרבות מסמכים חשבונאיים המעידים  רשימת מסמכ 

 על פעילותם הכלכלית ובכלל כך: דוחות כספיים, מאזני בוחן, תקציב וכיוצב'. 

כמו כן, בהתאם לנוהל אישרה מועצת העיר תבחינים לחלוקת תמיכות ובמסגרתם נקבעה   .3
התבחינים עמותות.  לאותן  התמיכות  סכום  לחלוקת  הבקשה   נוסחה  וטופס  המאושרים 

 מפורסמים באתר האינטרנט העירוני. 

 : 2022בקשות תמיכה לשנת 

העיר   .4 ברחבי  הפעילות  הספורט  עמותות  ידי  על  תמיכה  בקשות  הוגשו  שנה  כמדי  השנה, 
 כמפורט להלן: 

 
 המצטיינים בספורט;  .א
 מכבי אור יהודה;  .ב
 העמותה לקידום הספורט באור יהודה )על"ה(;  .ג
 אגרוף קלאסי.  .ד

 
 כמו כן, הוגשו בקשות תמיכה על ידי מוזיאונים לשימור מורשת כמפורט להלן:  .5

 
 מרכז מורשת יהדות בבל; .א
 הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב.  .ב

 
לאחר   .6 המשפטית  המחלקה  ידי  על  נבדקו  בהתאם    הגשתהבקשות  הנדרשים  המסמכים 

 לנוהל התמיכות וטופס הבקשה.

 



 

 

 

נבדקו על ידי רו"ח אבי  דוחות כספיים, תקציב, מאזני בוחן וכו'    -המסמכים החשבונאיים .7
 בללי.  

רו"ח אבי בללי ערך את תחשיב גובה התמיכה לכל אחד מן הגופים בהתאם לתבחינים אשר  .8
 אושרו במועצת העיר. 

  בחישוב נלקחו בחשבון הוראות הנוהל והתבחינים ובכלל כך ההוראה לפיה סכום התמיכה  .9
 מעלות הפעילות הנתמכת לכל עמותה. 90%לא יעלה על 

להכרזת   .10 גבריאל  גזברבהתאם  גיל  רו"ח  לשנת    העירייה  התמיכה  בהתאם   2022סכום 
 לתקציב הינו כדלקמן: 

 ₪(.  ₪570,000 למוזיאונים לשימור מורשת )סה"כ  70,000-₪ לעמותות ספורט ו 500,000

 כדלקמן: ולפי המלצת ועדת התמיכות, תקבל כל עמותה תמיכה  בהתאם לתבחינים .11

 ₪; 393,835המצטיינים בספורט: 

 ₪;  56,340מכבי עירוני אור יהודה: 

 ₪; 19,825עמותת על"ה: 

 ₪.  30,000אגרוף קלאסי: 

יצוין כי מהסכומים הנ"ל קוזזו דמי שימוש שהעמותות הספורט עושות במגרש הכדורגל  
 העירוני. 

 ₪;  48,520יהדות בבל:

 ₪   21.480יהדות לוב:  

 ₪. 570,000סה"כ תמיכות: 

 . 1ומסומן פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מצורף לדברי ההסבר 

בהתאם להוראות נוהל התמיכות, ועדת התמיכות הינה ועדה ממליצה ועליה להביא את  .12
 המלצותיה לאישור מועצת העיר. 

 אשר על כן, נדרש אישורכם לחלוקת התמיכות כמפורט לעיל.   .13

 

 בכבוד רב ובברכת שנה טובה,

 שלומית שפינדל, עו"ד 

 היועצת המשפטית לעירייה 

 

 

 העתק:  

 מנכ"ל העירייה; -מר גיל ממון 

 גזבר העירייה;  -רו"ח גיל גבריאל 

 ומפקח על התמיכות  סגן גזבר  - רו"ח אבי בללי

 

 

 

 

 


