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 היום:על סדר 
 
 .2018דיון בבקשה למקדמות לשנת  .1
 

 מהלך הדיון:
 

 .2018דיון בבקשה למקדמות לשנת  .1
 

 רו"ח אתי שרעבי
המקצועית לאשר המועצה הסמיכה את הוועדה  16.01.2018על פי החלטת מועצת העיר מיום 

, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, בכפוף לאישור גזבר 2018מקדמה לשנת הכספים 
 ובכפוף לאמור להלן: העירייה

 
 הוגשה בקשה מנומקת מהמוסד לקבלת המקדמה. .א
 המוסד קיבל תמיכות בשתי שנות התקציב הקודמות. .ב

 .בקשה לתמיכה בשנת הכספים הנוכחית הוגשה .ג

 מוסדמסך כל התמיכה שקיבל ה 25%המקדמה לא יעלה על  במסגרת תשלוםהגובה  .ד
 בשנה הקודמת.

על מבקש התמיכה  חתוםני התשלום בפועל יבכפוף למתן אישור תשלום המקדמה ולפ .ה
 בתנאי הצמדה שייקבע גזבר העירייה ,להחזיר לעירייה את המקדמההתחייבות 

ערבויות להבטחת החזר  ייתןהתמיכה, ו לו אם בסופו של דבר לא תאושר וריבית כחוק
 המקדמה להנחת דעתו של גזבר העירייה.

 
דות ציבור ע"י הרשויות המקומיות )חוזר לנוהל תמיכות במוס 16.2בהתאם לסעיף כמו כן, 

 לא ישולמו מקדמות בהמחאות., תשלומי המקדמות יהיו במס"ב בלבד(, 4/2006מנכ"ל 
 

 ידי:-על 2018בקשות למקדמות לשנת הכספים  7לוועדה הוגשו 
 .בני השרון כדורסל בע"מ )חל"צ( .1

 .הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החברה לניהול מועדון כדורגל  .2

 .מכבי הרצליה )תפעול( בע"מ )חל"צ( .3

 .בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל( הרצליה .4

 ."אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה .5

מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל  .6
 .הרצליה –מאיר הכהן זצ"ל 

 .כבי הרצליה )ע"ר(מועדון הג'ודו מ .7

 
 

 כל מסמכי הבקשה נבדקו, וככל שנמצאו הערות/בירורים נשלחו הבהרות למגיש הבקשה.
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 החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, בהתחשב בצרכים התקציביים של המבקשים 

מתן מקדמות לשנת לבכפוף לאישור הגזבר המפורטים בבקשתם לקבלת מקדמה, לאשר, 
 בסכומים המצוינים להלן: ,2018הכספים 

 

 שם המוסד מס"ד 

 
 25%סכום המקדמה)

מסכום התמיכה 
( 2017המאושרת לשנת 

 בש"ח

 701,331 בני השרון כדורסל בע"מ )חל"צ( 1

2 
הפועל הרצליה  -החברה לניהול מועדון כדורגל 

 230,977 בע"מ )חל"צ(

 560,000(*)  מכבי הרצליה )תפעול( בע"מ )חל"צ( 3

 108,331 אולפנה ללימודי היהדות )כולל( הרצליהבית  4

5 

 ש"המדרשה לבעלי תשובה ע "אור זרוע"
 א הרצליה"ר הצדיק בבא סאלי זיע"האדמו

 

128,080 
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מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות 
המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' 

 הרצליה –ישראל מאיר הכהן זצ"ל 
 

118,589 

 33,350 רצליה )ע"ר(מועדון הג'ודו מכבי ה 7

 
)*( 

מכבי הרצליה )תפעול( בע"מ גובה ההמחאה שניתנה על ידי  יו"ר בסכום המקדמה הינו 
 .2017לשנת  שאושרהמסכום התמיכה  25% -פחות מ מהווהו )חל"צ(

 
 

 בכבוד רב,
 

עזרא-יהודה בן  
 מנכ"ל העירייה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 

 
 
 
 אתי שרעבי, רו"חשמה: ר

 


