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לשנת אישי וקבוצתי  -דיון בנושא מתן תמיכה בנושא ספורט תחרותי בוגרים .1

 .2016הכספים 

 .2016לשנת הכספים דיון בנושא מתן תמיכה בנושא ספורט תחרותי נוער  .2

ספורט עממי  -דיון בנושא מתן תמיכה בנושא חינוך במערכת הבלתי פורמלית .3

 .2016לשנת הכספים 

 .2016עמותת באולינג הרצליה לשנת התמיכות דיון בבקשת התמיכה של  .4

 

 

 

 

 ועדת המשנה לתמיכותחבר מועצה, יו"ר  אלעד צדיקוב נכחו:
 סגן ראש העירייה, חבר הוועדה צבי וייס 
 חברת מועצה, חברת  הוועדה עפרה בל 
   

 חבר מועצה, חבר  הוועדה יוסף לונדון חסרו:
 חבר מועצה, חבר  הוועדה אברהם גרי גוזלן 
 חבר מועצה, חבר  הוועדה משה ועקנין 
 חבר מועצה, חבר  הוועדה תום סטרוגו 
   

 היועצת המשפטית לעירייה קרן-בהרבעו"ד ענת  מוזמנים:
 סגן גזבר העירייה, מנהל מח' תקצוב וכלכלה יונה טאוב 
 הלשכה המשפטית עו"ד מיכל פרנקל 
 מפקחת ועדת התמיכות איילה ממןרו"ח  
 מנהל מדור לחינוך גופני אהרל'ה שם טוב 
   

 רו"ח אתי שרעבי מרכזת הוועדה:
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 :מהלך הדיון

 

, היא לא הפנתה אותי לצערי .חולה שהיא הבוקר הודיעה כהן טל"ד עו: קרן – בהרב"ד ענת עו

מאחר שהסתבר שהישיבה דחופה, ביקשתי ממרכזת הוועדה את אך, לחומר הרלוונטי, 

 מכם שנבין מניחה אנימתקיים הדיון.  םהפרוטוקולים של הוועדה המקצועית שביחס אליה

 .אמורים דברים במה בהמשך

 

שהתקבלו של ועדת התמיכות המקצועית  בהחלטותהתכנסנו היום כדי לדון  אלעד צדיקוב, יו"ר:

 . 3.03.16 וביום 22.02.16 ביום

 של החתומים הפרוטוקולים משלוח על לונדון מר, המועצה חבר של המוצדקת לתלונה מודע אני

 נקודתי בירור עקב נבע הדבר'לכתחילה'.  אינו זה שמצב וודאי הבוקר רק המקצועית הועדה

 .משפחתיות נסיבות בשל מכן ולאחר העמותות אחת מול שהתארך

העובדה כי חלוקת התמיכות היא מול תבחינים שכבר נקבעו וכמו כן הרפרנטים וכל הגורמים  בשל

 תי צריך לעכב את קיום ועדת המשנה. המקצועיים נוכחים כעת בדיון, אין זה לדע

 .זאת בכל היום הועדה את לכונן החלטה קיבלתי כן על

 .זאת קיבל והוא לונדון מר עם שוחחתי

של אלעד צדיקוב, אנו סומכים על שיקול הדעת המקצועי של חברי  ומצטרף לדעת צבי וייס:

הפרוטוקול לא יוכל להגיע הוועדה המקצועית לתמיכות. בנוסף, אם לא נקיים את הדיון היום, 

ללא  לכן לאור האילוצים הנ"ל יש לקיים את הדיון היום במועד. לדיון ואישור מועצת העירייה

 .דיחוי

 .ללא דיחוי גם אני מסכימה ותומכת בקיום הדיון בוועדת המשנה במועד שנקבע עופרה בל:
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אישי וקבוצתי לשנת  -בנושא מתן תמיכה בנושא ספורט תחרותי בוגרים דיון .1

 .2016הכספים 

 

ינויים חולקה בהתאם להוראות התבחינים אין ש 2016התמיכה לשנת אהרל'ה שם טוב: 

 מהותיים לעומת שנה קודמת. 

 ליבכם:לשימת 

 -קבוצתי בוגריםתחרותי בנושא ספורט  .1

עקב  2015לעומת שנת  2016ישנה ירידה קלה בסכום התמיכה לשנת  רגל גבריםכדומכבי 

הישגים גבוהים יותר של ענף אחר בשנה הנוכחית ובשל ירידה בכמות השחקנים 

 המקומיים שהוצהרו לעומת שנה קודמת.

 -בנושא ספורט תחרותי בוגרים אישי .2

 בליגה.  לא קיבלו תמיכה השנה לעומת שנה קודמת עקב ירידה -מועדון שחמט גברים

 קיימת עליה בסכום התמיכה לעומת שנה קודמת עקב עליה בהישגיהם. -מכבי ג'ודו

 , יו"ר: צדיקוב אלעד

 :מגמות שתי להוביל עלינו לדעתי

 משמעותי באופן בקבוצות המקומיים השחקנים להגדלת לפעול -קבוצתי

לתמוך במייצגי העיר )ובעדיפות מתקנת בתושבי העיר( ולכונן חוזה עבודה  -אישי

 דרכו בתחילת אישי בספורטאי שנתמוך נכון לא. עימנושמשאירם בטווח רב שנתי 

 .אחרים במקומות יקצורו ילך הפירותואת  ,מבוטלים לא יםבסכומ

בתבחינים של הספורט לשנת במסגרת הדיונים  , בין היתר,הערתך במקום ותיבחן עופרה בל:

 כתובת המגורים של השחקן לא משפיעה על ייצוגו בליגה.לידיעתכם כללית,  .2017

 על הרפרנטים לתת את התייחסותם ,לשימת ליבכם, על פי נוהל התמיכותנה טאוב: יו

  .31.03.16לא יאוחר מיום  2017לתבחינים לשנת 

אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם למגבלות המקסימום במתן התמיכה לשנת  איילה ממן:

ינו בהערה מס' ש גברים אשר צולגבי מבקשי התמיכה מכבי רומנו הרמת משקולות וטנ" 2016

 ואושרו על ידי ועדת התמיכות המקצועית. 22.02.16מיום  1, דיון מס' 4

 

 החלטה:

ליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמ

בנושא מתן תמיכה  22.02.16יום ועדת התמיכות המקצועית מההחלטות של כל 

 .2016לשנת הכספים אישי וקבוצתי  -בנושא ספורט תחרותי בוגרים
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 .2016מתן תמיכה בנושא ספורט תחרותי נוער לשנת הכספים  בנושא דיון .2

 

, 22.02.16לבקשת המנכ"ל, במסגרת דיון ועדת התמיכות המקצועית מיום  איילה ממן:

עמותת מחלקת הספורט ביצעה בדיקות נוספות באשר לנתונים בתצהיר אשר דווחו על ידי 

 והנתונים המפורסמים בסל הספורט. איזי ג'ודו 

בהרצליה בבדיקה נמצא כי הנתונים שדווחו על ידם מתייחסים הן לספורטאים  שמתאמנים 

לאחר חלוקת התמיכה בהתאם לנתונים המעודכנים  והן לספורטאים שמתאמנים בישוב מתן.

 של עמותה זו, לא נותרה יתרה בלתי מחולקת בנושא זה.

בכפוף לממצאי ראטה לעמותת קידום הק 2016שימת ליבכם, להתניית התמיכה לשנת 

מיום  2בדיון מס'  2' )החלטה מס ת הביקורת ולהמלצ 2016חיצונית לשנת הביקורת ה

 .בשל הסיבות שפורטו בהערה מס' לדיון זה( 22.02.16

 

 החלטה:

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את 

בנושא מתן  3.03.16 -ו 22.02.16 מיםיועדת התמיכות המקצועית מכל ההחלטות של 

 .2016הכספים לשנת  נוערתמיכה בנושא ספורט תחרותי 

 

ספורט עממי לשנת  -בנושא מתן תמיכה בנושא חינוך במערכת הבלתי פורמלית דיון .3

 .2016הכספים 

 

 החלטה:

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את 

בנושא מתן תמיכה בנושא  22.02.16יום ועדת התמיכות המקצועית משל  ההחלטה

 .2016לשנת הכספים ספורט עממי  -הבלתי פורמלית חינוך במערכת
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 .2016 התמיכות לשנת הרצליה באולינג עמותת של התמיכה בבקשת דיון .4

 

כאשר  ,24.02.16ביום  ,העמותה הגישה את בקשת התמיכה באיחור "ר:יו, צדיקוב אלעד

 על הבינו הם כי תשובתם. 31.01.16הינו  2016המועד הקובע להגשת בקשות התמיכה לשנת 

 ולא פורמאלי הוא התמיכות נושא. רלוונטית איננה טלפון שיחת בשל ההגשה בתאריך איחור

 קיבלו כולן התמיכות. העיריה אתר כלומר, פורמאליים מידע ערוצי ישנם כך ולשם בינאישי

 שהשבתי עוד מה. מקובלת איננה נוספת חריגה, הספורט תחום עבור בעיקר חודש בת ארכה

 .באיחור בקשות להגיש שביקשו אחרות לעמותות שלילית תשובה אישית

 2017 משנת החל כי העובדה מול ובייחוד, לסדר והעמותות המערכת את להרגיל עלינו

 .מקוונת דיגיטאלית למערכת יעברו התמיכות

 מצטרף לדעתו של אלעד צדיקוב. צבי וייס:

שבוע נוסף להגשת בקשות התמיכה לכלל  2016ניתן למבקשי התמיכה לשנת  עופרה בל:

 מבקשי התמיכה ולכן אני מצטרפת לדעתכם.

 

 החלטה:

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את 

דיון בבקשת התמיכה בנושא  3.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית משל  ההחלטה

 .2016אולינג הרצליה לשנת התמיכות ב של עמותת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :רשמה

 שרעבי אתי"ח רו


