
 

 2018ורט ספ
כמות החוגים  פעילות הגוף המבקש

 ותדירותם

היקף משתתפים 

30% 

תרומה לקהילה 

20% 

שיתוף פעולה 

עם העירייה 

20% 

ייצוגיות של 

 10%העיר 

 תקציב מומלץ  סה"כ ניקוד

אגודת שחייה 

 מכבי נהריה

טיפוח החינוך 

הגופני והרוחני 

בענף השחייה מכבי 

וטיפוח הפרטי 

והקבוצה בענפי 

 הספורט

הגדלת מס' הילדים  650 -כ שוטף

המשתתפים במעגל 

התחרותיות ושיתוף 

ילדים נוספים שידם 

אינה משגת 

 בשלבים הלימודיים

ייצוג העיר 

נהריה בזירה 

הארצית 

 והבינלאומית

תחרות 

 הישגי+עממי

92 40,000  ₪ 

 תמיכה עקיפה

20,000  ₪ 

  0,17  0,40 0,14 0,13 0,12 0,94  

עמותה לפיתוח 

מיומנויות 

 ודהריק

הפעלת חוגי נוער 

ומבוגרים, הופעות, 

 תחרויות וסמינרים

ייצוג העיר   משתתפים150 שוטף

נהריה בתחרויות 

ארציות 

 ובינלאומיות

ייצוג העיר 

נהריה בארץ 

ותחרויות 

 בינלאומיות

83 30,000  ₪ 

  0,15 0,27 0,16 0,12 0,15 0,85  

העמותה לקידום 

 השייט בנהריה 

קידום ספורט 

יה השייט בנהר

וחינוך בני נוער 

 דרך פעילות ימית

פעם בשבוע 

אימונים 

 ותחרויות

ילדים שהוריהם  290-כ

אינה משגת 

לתשלום ללא 

תשלום פעילות 

 חינוכית

בקשר הדוק עם 

העירייה עוזרת 

בארגון תחרויות, 

הקצאת דלקים 

וסירות המנוע, 

 פקח

תחרויות ונבחרת 

ישראל. תחרויות 

 . בינלאומיות

91 40,000  ₪  

  0,17 0,35 0,16 0,13 0,13 94  

קידום אומנות  שוטוקאן ריו

הלחימה בנהריה 

והסביבה, ייצוג 

 העיר .

קידום אומנות 

הלחימה בנהריה 

 והסביבה

ייצוג העיר  95-כ

באליפויות ארציות 

 ובינלאומיות 

אימון ספורטאים 

שירות ותרומה 

 לקהילה 

תחרויות 

עירוניות 

 ובינלאומיות 

16  15,000  ₪ 



כמות החוגים  פעילות הגוף המבקש

 20%ותדירותם 

 היקף משתתפים  

40% 

 תרומה לקהילה 

20% 

שיתוף פעולה עם 

 20%העירייה  

 ייצוגיות של העיר 

14% 

 תקציב מומלץ

מועדון פטנק 

 נהריה 

התאחדות הפטנק 

בישראל שכולל 

ליגות, טורנירים 

וגביע לנשים, 

 גברים וילדים

 15רים מועדון בוג שוטף 

 משתתפים

הגדלת מספר 

המשתתפים 

במעגל 

התחרותיות 

ושיתוף ילדים 

 נוספים

ייצוג העיר נהריה 

בזירה הארצית 

 ובינלאומית 

 15,000  ₪ 

פיתוח כל ענפי  כפפות הזהב 

הספורט והחינוך 

הגופני ומיוחד ענף 

 האיגרוף

משתתפים  25 שוטף

 בתחרויות 

הגדלת מספר 

המשתתפים 

במעגל התחרויות 

תוף ילדים ושי

 נוספים 

ייצוג העיר נהריה 

בזירה הארצית 

 והבינלאומית 

0,14% 20,000  ₪ 

 2018ספורט כדורגל 
 

 

כמות החוגים  פעילות הגוף המבקש

 20%ותדירותם 

היקף משתתפים 

40% 

 תרומה לקהילה 

20% 

שיתוף פעולה עם 

 20%העירייה 

 ייצוגיות של העיר 

10% 

 תקציב מומלץ 

נהריה בית"ר 

 באצטדיון

פעילות תרבות פנאי 

שחקנים  22 וספורט

 בוגרים

  

 32מועדון בוגרים  שוטף

 מועדון ילדים ונוער 

300 

ספורט חינוך, 

 תרבות ופנאי

שיתוף פעולה מול 

 מח' הספורט

ייצוג העיר נהריה 

במשחקים בשם 

 .העיר נהריה 

 

300,000₪  

 50,000תמיכה עקיפה 

 ₪ 

הפועל נהריה 

 באצטדיון 

עילות תרבות פנאי פ

שחקנים  22וספורט 

 בוגרים

 -מועדון ילדים כ שוטף

200  

ספורט חינוך, 

 תרבות ופנאי 

שיתוף פעולה מול 

 מח' הספורט 

ייצוג העיר נהריה 

במשחקים בשם 

 העיר נהריה 

100,000 

 תמיכה עקיפה 

       50,000  ₪ 

 



 

 2018  ובוגרים כדורסל נוער –ספורט 

 
כמות החוגים  פעילות הגוף המבקש

 20%ותדירותם 

 היקף משתתפים 

40% 

 תרומה לקהילה 

20% 

שיתוף פעולה עם 

 20%העירייה 

 ייצוגיות של העיר

10% 

 תקציב מומלץ 

העמותה לטיפוח 

הספורט ההישגי 

 בנהריה 

פעילות תרבות, 

 פנאי וספורט

 באולמות הספורט

מועדון נוער   שוטף 

 ובוגרים

ספורט חינוך, 

 תרבות ופנאי

וף פעולה מול שית

 מחלקת הספורט

ייצוג העיר נהריה 

במשחקים בשם 

 העיר נהריה 

150,000  ₪ 

 ₪  70,000תמיכה עקיפה 

עירוני נהריה 

 בוגרים - כדורסל

פעילות תרבות, 

 פנאי וספורט

מועדון נוער  שוטף

 ובוגרים

ספורט חינוך, 

 תרבות ופנאי

ייצוג העיר נהריה  שיתוף פעולה 

במשחקים בשם 

 יה העיר נהר

4,000,000  ₪+ 

 ₪  255,000תמיכה עקיפה 

 

 

 פרוטוקול וועדת תמיכות

 17/5/18מיום 

 

 יועץ משפטי. -גזבר העירייה, עו"ד אורן ארבל -מנכ"ל העירייה, חגי שוורץ –דני חמיאס  נוכחים:
 

 הוחלט: 

 תם אישרה מועצת העיר. או 2018הועדה בחנה את טבלת הצעת חלוקת התמיכה אשר הוכנה בהתאם לתחומי התמיכה לשנת 

 

 לאחר דיון שקיימה הועדה ביחס לחלוקה המוצעת והמצורפת הוחלט : .1

 



בזאת כי לא תינתן תמיכה לגוף אשר לא ימציא לעירייה את מלוא המסמכים הנדרשים על פי הטבלאות מודגש ומובהר  .א

 ונוהל משרד הפנים. 

 

והעקיפות כמפורט בטבלה המצורפת. ויודגש כי  בכפוף לאמור לעיל הועדה מאשרת את חלוקת התמיכות הישירות .ב

 התמיכות העקיפות נבחנו ע"י שמאי שהעריך את שווי השימוש במתקני העירייה ע" הגופים הנתמכים. 

 

הועדה מסמיכה את גזבר העירייה בהתאם להוראות משרד הפנים להסדיר את חלוקת התמיכה אם בתמיכה עקיפה ואם  .ג

  עירייה וסמכותו על פי הוראות הנוהל.בתמיכה ישירה ובהתאם לתקציב ה

 

 
 

 

 

 

 

  


