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 ל' ניסן תשע"ח 
 2018אפריל  15    

 
 נכחו בישיבה : 

 
 חברי ועדה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית ,מנכ"ל העירייה - מר יהודה בן עזרא
 לעירייה משפטיתהיועצת ה - קרן עו"ד ענת בהרב
 גזבר ניתתקצוב וכלכלה  וסג אגף תמנהל - רו"ח הילה רוזן

   
 מוזמנים קבועים:

 סגנית  מנהלת מחלקת תקצוב וכלכלה - גרמהגב' איילת 
 מפקחת ועדת תמיכות - רו"ח איילה ממן
 מנהלת מח' ועדות עירוניות ובקרת תהליכים - גב' מישל עצמון

 מרכזת הוועדה - רו"ח אתי שרעבי
 מ"מ מרכזת הוועדה - רו"ח יעל סוטיצקי

   
 : מוזמנים נוכחים

 הספורט, תנו"סמנהל מחלקת  - מר מיקי גורנשטיין
 ת הבריאות העירוניתמחלקמנהל  - מר עדי חמו

 מנהל המדור לחינוך גופני, תנו"ס -  מר אהרלה שם טוב

 3מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 
 10/04/2018, שלישימיום 
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 על סדר היום:
 
 .כולליםבנושא  2018מתן תמיכה לשנת  .א

 .ואישי קבוצתי -בנושא ספורט תחרותי בוגרים 2018מתן תמיכה לשנת  .ב

 בנושא ספורט תחרותי נוער. 2018מתן תמיכה לשנת  .ג
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 מהלך הדיון:
 

 בנושא כוללים. 2018מתן תמיכה לשנת  .1
 

גב' מישל עצמון מציגה את רו"ח יעל סוטיצקי, מ"מ רכזת הוועדה, בפני חברי הוועדה 
 והנוכחים.

 
 :יהודה בן עזרא, יו"ר

 בהצלחה
 

 רו"ח אתי שרעבי:
  בקשות לתמיכה. 3זה הוגשו בנושא 

מאחר ונתוני הכוללים לגבי שיעורי התורה, ההרצאות, הארועים בחגים וכיוצ"ב טרם 
מסך תקציב  60% – 1נבדקו ע"י הרפרנט המקצועי, נדון היום בחלוקה של תבחין מס' 

התמיכה, לפי מס' התלמידים בכולל. לאחר סיום בדיקת הרפרנט המקצועי, נקיים דיון 
 בי חלוקת שאר תקציב התמיכה. נוסף לג

 852,000מסכום התמיכה הכללי בנושא זה, סך של  %60לדיון זה החלוקה היא רק של 
המספר המקסימאלי של תלמידים שיובא בחשבון הוא  -תבחיןהנחיות הלבהתאם  ,₪
תלמידים)בין אם הם לומדים חצי יום ובין אם הם לומדים יום שלם(, וכאשר  20

תלמיד מהרצליה יהיה כפול ממשקלו היחסי של תלמיד שאינו תושב משקלו היחסי של 
בנוסף, משקלו היחסי של תלמיד הלומד חצי יום יהיה מחצית ממשקלו של  הרצליה.

 תלמיד הלומד יום שלם.
 

  החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק 

בכפוף לקיזוז  כמפורט להלן, 2018לשנת הכספים  כולליםאת תקציב התמיכות בנושא 
 מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

 
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים  שם המוסד

 בש"ח 2018לשנת 

 255,982 בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

 290,368 עמותת אור זרוע

 305,650 מדרשת החפץ חיים
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 -ספורט תחרותי בוגרים של מבקשי התמיכה בנושא 2018 לשנתבקשת תמיכה  .2
 .ואישי קבוצתי

 
 

 רו"ח איילה ממן:
 :לפניכם טבלאות התמיכה בנושא ספורט קבוצתי וספורט אישי. להלן הערותיי

 
 קבוצתי ספורט

 
 :בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ( .א

  מיליון  14.6 -בסך של כ 31.12.16לחברה גירעון נצבר מפעילות ליום ₪
 שנה כמדי.  .2016ממחזור הפעילות של העמותה לשנת  223.64%המהווה 

 "ח לעניין הגירעון הנצבר.רו ואישור הבהרה לבקשה לצרף חברהמה נבקש
 
  אישור באישור נרשמה ההתנייה הבאה:  -2018אישור ניהול תקין לשנת"

זה מותנה בתיקון ליקויים מהותיים ו/או בהמשך שיתוף פעולה בהתאם 
 ".להנחיות הרשם

 
נכון להיום, עפ"י בדיקה באתר רשם העמותות, לעמותה יש אישור ניהול 

 בתוקף. 2018לשנת תקין 
 

במועד העברת כספי התמיכה בפועל על ידי הגזברות יש אני ממליצה ש
לבדוק את תוקף האישור באתר רשם העמותות נכון למועד ההעברה עקב 

  המידע הנוסף הנ"ל.
 

 -מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ( .ב

  מיליון  3.2 -כ בסך של 31.12.16מפעילות ליום לחברה גירעון נצבר ₪
. כמדי שנה  .2016ממחזור הפעילות של העמותה לשנת  49.7%המהווה 

 נבקש מהחברה לצרף לבקשה הבהרה ואישור רו"ח לעניין הגירעון הנצבר.
 
  -הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( - החב' לניהול מועדון כדורגל .ג

  מיליון  2.65 -בסך של כ 31.12.16לחברה גירעון נצבר מפעילות ליום ₪
 שנה כמדי.  .2016 לשנת העמותה של הפעילות ממחזור 112.62% המהווה

  .הנצבר הגירעון לעניין"ח רו ואישור הבהרה לבקשה לצרף מהחברה נבקש
 

  לידיעה באישור נרשמה ההתנייה הבאה: " -2018אישור ניהול תקין לשנת
אישור זה  החל"צ חתמה על תוכנית לתיקון ליקויים לצמצום הגירעון. –

 מותנה בהמשך שיתוף פעולה בהתאם להנחיות הרשם".
 

רשם העמותות, לעמותה יש אישור ניהול  נכון להיום, עפ"י בדיקה באתר
 בתוקף. 2018תקין לשנת 

 
במועד העברת כספי התמיכה בפועל על ידי הגזברות יש אני ממליצה ש

לבדוק את תוקף האישור באתר רשם העמותות נכון למועד ההעברה עקב 
 המידע הנוסף הנ"ל.

 
  עפ"י הנחיות התבחינים, סכום התמיכה למבקש התמיכה הנ"ל בתחום זה

 ₪. 640,791הינו בסך של 
באופן  3, סעיף בהתאם להנחיות התבחינים בנושא ספורט תחרותי קבוצתי

, באופן חלוקת התמיכה 2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף חלוקת התמיכה, ו
מבקש  מתוך "סכום התמיכה המאושר" מותנת בעמידת 50%חלוקת 

ספירת כמות כאשר  התמיכה ביעד השתתפות קהל במשחקי הבית שלו.
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הצופים תהיה באחריות מנהלי המתקנים הרלוונטיים, באמצעות מערכת 
לספירת קהל, כאשר תילקח בחשבון כמות הקהל הממוצעת במשחקי 

 28 –הבית מתחילת עונת המשחקים של הענפים הרלוונטיים ועד ל 
  התמיכה.שנת בפברואר של 

עפ"י הנתונים שנמסרו ע"י מנהלי המתקנים הרלוונטיים לרפרנט כמות 
 250קהל  הצופים הממוצעת למשחק של מבקש התמיכה הנ"ל הינה בסך 

, התמיכה סכום מחציתמתוך  %70איש, לכן מבקש התמיכה זכאי לקבל 
ד קהל הינו לאחר בדיקת עמידה ביעעפ"י התבחינים סכום התמיכה לכן 

 .₪ 544,672בסך של 
 
 

 אישי ספורט
 

 -עמותת הבאולינג .ד
 

סכום הבקשה לתמיכה של מבקשי התמיכה המפורטים להלן נמוך יותר מזה 
 שיצא עפ"י התבחינים:

 
 סכום התמיכה עפ"י בקשת התמיכה סכום תמיכה עפ"י התבחינים

31,527 30,000 
 

 ם התמיכה יעמוד על וסכלא נהוג לתת יותר מסכום בקשת התמיכה, לכן 
30,000 .₪ 

 
 -קליעה אולימפית .ה

  .קרלינג ענףעבור  גםמבקש התמיכה הגיש 
במסגרתו  בתנאי הסף לקבלת תמיכה עומד לאעפ"י המלצת הרפרנט הוא 

  -נקבע
"התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט שהמתקנים המשמשים אותן 

 . "בהרצליהלפעילות מושא בקשת התמיכה נמצאים 
 מכיוון שהם לא פועלים בעיר הרצליה הם לא זכאים לתמיכה בענף זה.

 

 -הרמת משקולות מכבי רומנו .ו
 

לא בוצעה  בתקציב הפרוייקט הנתמך שהגישה העמותה במסגרת הבקשה
הפרדה בין פעילות הנוער לבוגרים כך שלא ניתן לדעת מה שיעור התמיכה 

שיחה שקיימתי עם ממעלות הפרוייקט הנתמך בכל אחד מהנושאים בנפרד. 
ין כי לעמותה מקורות הכנסה נוספים מועטים ניתן להב  עדי ברנה מהעמותה

 90% -ל 50%כך שככל הנראה שיעור התמיכה מהעירייה יהיה בטווח שבין 
שנתייחס לזה . כמו כן, העמותה הדורש אישור מועצה מיוחד ולכן אני ממליצה 

 ותגיש תקציב נפרד לכל אחד מהתחומים. תתקן את התקציב בבקשה
 

 קרן: עו"ד ענת בהרב
מעלות  50%עפ"י הנחיות התבחינים, סכום התמיכה מוגבל לשיעור שלא יעלה על 

כי סכום התמיכה עפ"י מהתקציב המתוקן במידה ויסתבר הפעילות הנתמכת, 
מעלות הפעילות הנתמכת, והרפרנט סבור כי יש לתמוך  50%התבחינים עולה על 

( על הרפרנט  לנמק 90%עד לשיעור של ובפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור זה)
 .זאת בפני מועצת העיר
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 :אהרל'ה שם טוב
  ,מכבי רומנו הרמת משקולותלגבי מבקש התמיכה-  

מעלות הפעילות הנתמכת אך לא  50%ככל ויסתבר כי סכום התמיכה עולה על 
מעלות הפעילות הנתמכת, אני ממליץ על מתן תמיכה למבקש  90%-יותר מ

בעלת צרכים  ההרבה בתחום הספורט לאוכלוסייתמיכה זה, לטובת תרומתם 
 מיוחדים ואנשים עם מוגבלויות.

 
  ,קידום קליעה למטרהלגבי מבקש התמיכה-  

אומנם מבקש התמיכה הנ"ל עומד בתנאי הסף לקבלת התמיכה בתחום 
הספורט התחרותי האישי, אך עפ"י המסמכים שצרף לבקשת התמיכה לשנה 

 .  2 מקצועית/הישגית לרמהזו, הקבוצה המייצגת את עמותה משתייכת 
מכיוון שעפ"י הנחיות התבחינים, בענף הקליעה, מתן התמיכה, בין היתר, הנו 

 הוא לא זכאי לקבל תמיכה בשנה זו. בלבד 1 מקצועית/הישגית רמהעבור 
 

  ,קליעה אולימפיתלגבי מבקש התמיכה -  
, בענף חץ וקשת, לא 9.4.18עפ"י דיווח ע"י איש הקשר מטעם העמותה ביום 

רשומה קבוצת גברים המייצגת את העמותה ולכן לא ניתנה תמיכה עבור 
 קבוצת גברים.

 
 החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,   .א
לשנת  ואישי קבוצתיספורט תחרותי בוגרים לחלק את תקציב התמיכות בנושא 

מקדמות, ככל שניתנו, בכפוף בכפוף לקיזוז  כמפורט להלן, 2018הכספים 
בכפוף לתנאים המפורטים ולהשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם, 

 להלן:
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 2018התבחינים לשנת 
 בש"ח

 2,996,489 בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(

הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 
 )חל"צ(

544,672 

 1,771,874 הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(מכבי 

 189,160 רצליהה מועדון טניס

 189,160 מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

 51,085 מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 74,438 טניס שולחן -מכבי בני הרצליה

 35,321 קליעה -קליעה אולימפית

 15,763 חץ וקשת -קליעה אולימפית

 30,000 עמותת הבאולינג

 126,106 מועדון שחמט

 141,286 ג'ודו הרצליה מכבי

 

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  .ב
בנושא ספורט תחרותי ₪  96,119שלא לחלק את יתרת התקציב בסך של 

 בנושא ספורט תחרותי אישי.₪  1,527 -קבוצתי ו
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מכבי  ,הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(בני מתן התמיכה למבקשי התמיכה,  .ג
הפועל הרצליה  -החב' לניהול מועדון כדורגל ו )חל"צ( הרצליה תפעול בע"מ

מצטבר ממחזור הקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון להינו בכפוף  בע"מ )חל"צ(
 .2016הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 

 

למבקשי התמיכה להלן שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל מסכום התמיכה  10% .ד
לקבלת דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת בכפוף  יחולק

התמיכה, המעיד על כך כי מבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי תמיכה 
 :שניתנו בגין פעילות הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים

 
מסכום  10%)בש"חסכום  שם המוסד

 (כה שאושר בסעיף א'התמי
הפועל  -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 הרצליה בע"מ )חל"צ(
54,467 

 177,187 מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 

, מותנה בקבלת הרמת משקולות מתן התמיכה למבקש התמיכה, מכבי רומנו .ה
  ורט לעיל.לפעילות הנתמכת בתחום זה כמפ 2018לשנת  מעודכן תקציב

מעלות הפעילות הנתמכת, מתן  50%כל וסכום התמיכה המעודכן עולה על כ
התמיכה הינו בכפוף לאישור המועצה למתן תמיכות למבקש התמיכה הנ"ל 

תרומתם הרבה בתחום מעלות הפעילות הנתמכת לאור  50%בשיעור העולה על 
 בעלת צרכים מיוחדים ואנשים עם מוגבלויות. ההספורט לאוכלוסיי

 
אי מתן תמיכה למבקש התמיכה קידום קליעה למטרה בשל רמה  .ו

 כפי שפורט לעיל., 1מרמה מקצועית/הישגית בענף הקליעה נמוכה 
 
 

 ילדים ונוער:ספורט תחרותי  של מבקשי התמיכה בנושא 2018 לשנתבקשת תמיכה  .3
 
 

של  2018תמיכה לשנת  בקשת- 2מס'  בדיוןהערותיה של רו"ח איילה ממן  ראו
 :להלן התמיכה מבקשי לעניין בוגרים תחרותי ספורטנושא במבקשי התמיכה 

 ."צ(חל"מ)בע תפעול הרצליה מכבי .א
 "צ(.חל"מ)בע הרצליה הפועל -כדורגל מועדון לניהול' החב .ב

 .משקולות הרמת רומנו מכבי .ג
 

 :אהרל'ה שם טוב
המסמכים שהוגשו על ידו לשנה זו תואמים את מספר  -לגבי מבקש התמיכה, איזי ג'ודו

 הפעילים הרשומים באיגוד כנדרש.
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 :ותהחלט
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,   .א

 2018לשנת הכספים  ספורט תחרותי נוערלחלק את תקציב התמיכות בנושא 
מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים בכפוף לקיזוז  כמפורט להלן,

 :, ובכפוף לתנאים המפורטים להלןבבקשה, ככל שישנםחסרים 

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

התבחינים לשנת 
 בש"ח 2018

 413,894 מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

הפועל הרצליה  -החב' לניהול מועדון כדורגל 
 בע"מ )חל"צ(

398,709 

 11,125 קליעה אולימפית)קליעה למטרה(

 8,093 קליעה אולימפית חץ וקשת

 25,959 איזי ג'ודו

 11,802 מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה 
 בהרצליה

7,417 

 

 והחב' מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(מתן התמיכה למבקשי התמיכה,  .ב
קבלת לו בכפוף הינ הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -לניהול מועדון כדורגל 

מצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים הבהרות אודות אחוז גרעון 
 .2016המבוקרים לשנת 

 
, מותנה בקבלת הרמת משקולות , מכבי רומנותן התמיכה למבקש התמיכהמ .ג

  ורט לעיל.לפעילות הנתמכת בתחום זה כמפ 2018לשנת  מעודכן  תקציב
לות הפעילות הנתמכת, מתן מע 50%כל וסכום התמיכה המעודכן עולה על כ

 למבקש התמיכה הנ"ל התמיכה הינו בכפוף לאישור המועצה למתן תמיכות
תרומתם הרבה בתחום לאור מעלות הפעילות הנתמכת  50%בשיעור העולה על 
 בעלת צרכים מיוחדים ואנשים עם מוגבלויות. ההספורט לאוכלוסיי

 
 

 בכבוד רב,
 

עזרא-יהודה בן  
 מנכ"ל העירייה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 

 
 
 
 

 רשמו: 
 יעל סוטיצקי, רו"ח .1
 אתי שרעבי, רו"ח .2

 
 


