
 
 
 
 
 

   
 

 

 3מתוך  1עמוד 

 
 נכחו בישיבה : 

 
   חברי ועדה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית ,מנכ"ל העירייה - מר יהודה בן עזרא
 לעירייה משפטיתהיועצת ה - קרןענת בהרב עו"ד 

 במנהל הכספי מנהלת מח' ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א - גב' איילת גרמה
 ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלהומ"מ 

   
   מוזמנים קבועים

 לשכה משפטית - עו"ד מיקה בלק נחמיאס
 מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים - גב' מישל עצמון

 מרכזת הוועדה - רו"ח אתי שרעבי
   

   מהדיון :  נעדרה
 מפקחת ועדת תמיכות - רו"ח איילה ממן

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 על סדר היום: 

 
 למבקשי התמיכה להלן: 2019לשנת הכספים דיון בנושא מתן מקדמות  .1

 

 החברה לניהול מועדון כדורגל הפועל הרצליה בע"מ. .א

 מכבי הרצליה תפעול בע"מ .ב

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

 .אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה .ד
 בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה. .ה

 .מועדון הג'ודו מכבי הרצליה )ע"ר( .ו

 .בני השרון כדורסל בע"מ .ז
 

 
 
 
 
 
 
 

 2מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 
 טתשע" א' אדר, 6/2/2019, ביעירמיום 



 
 
 
 
 

   
 

 

 3מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 

 רו"ח אתי שרעבי
לאשר, את הוועדה המקצועית  המועצה הסמיכה 15.01.2019על פי החלטת מועצת העיר מיום 

בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, בכפוף לאישור גזבר העירייה, בקשות לקבלת מקדמה 
 , בכפוף לאמור להלן:2019לשנת הכספים  לתמיכה

 
 מהמוסד לקבלת המקדמה. הוגשה בקשה מנומקת .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.

 
התחייבות על מבקש התמיכה  חתוםבכפוף למתן אישור תשלום המקדמה ולפני התשלום בפועל י

אם בסופו של  וריבית כחוק בתנאי הצמדה שייקבע גזבר העירייה ,להחזיר לעירייה את המקדמה
ערבויות להבטחת החזר המקדמה להנחת דעתו של גזבר  ייתןהתמיכה, ו לו דבר לא תאושר

 העירייה.
 

לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות )חוזר מנכ"ל  16.2בהתאם לסעיף כמו כן, 
 לא ישולמו מקדמות בהמחאות., תשלומי המקדמות יהיו במס"ב בלבד(, 4/2006

 
 

 ידי:-על 2019בקשות למקדמות לשנת הכספים  7לוועדה הוגשו 
 

 החברה לניהול מועדון כדורגל הפועל הרצליה בע"מ. .א

 הרצליה תפעול בע"ממכבי  .ב

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

 .אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה .ד
 בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה. .ה

 .)ע"ר(מועדון הג'ודו מכבי הרצליה  .ו

 בני השרון כדורסל בע"מ. .ז
 
 

טבלת הנתונים של מבקשי התמיכה שמונחת לפניכם הועברה לעיונה של  רו"ח איילה ממן טרם 
 , נבדקה ואושרה.הדיון

 
סיכום  .כל מסמכי הבקשות נבדקו, וככל שנמצאו הערות/בירורים נשלחו הבהרות למגיש הבקשה

 .מנומלפרוטוקול כחלק בלתי נפרד  , ומצ"בהדברים בטבלת הנתונים המונחת בפניכם
 

 :ענת בהרב קרןעו"ד 
 תנאי לקבלת המקדמה הוא הגשת בקשה לתמיכה לשנת הכספים הנוכחית.

 את טופס שלא העלה לאתר התמיכותלמבקש תמיכה  2019מתן מקדמה לשנת לאשר לא ניתן 
 .2019תקציב הפעילות הנתמכת לשנת את ו/או חתום  2019הבקשה הראשי לשנת 

 
  :שרעבי אתירו"ח 
 לכך מודעים היו גם הם. כנדרש מסמכים הגישו שלא התמיכה למבקשי פעמים מספר פניתי

 : הנדרשים הבקשה מסמכי את השלימו לא"מ הר זאת למרות אך, היום את מתכנסת שהישיבה
 החברה לניהול מועדון כדורגל הפועל הרצליה בע"מ .א

 .בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה .ב

 .בני השרון כדורסל בע"מ .ג
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 :יהודה בן עזרא, יו"ר
במועד  נוסף יועלה לדיון ובהתאם למפורט לעיל את המסמכים כנדרש אשר ישליםמבקש תמיכה 

 מאוחר יותר.
 
 

 :החלטות
 מבקשי התמיכה בבקשות המנומקות של ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, בהתחשב  .א

בסכומים   ,, בכפוף לאישור הגזבר 2019, לאשר להם מתן מקדמות לשנת הכספים  הר"מ
 המצוינים להלן:

 
מסכום  25%סכום המקדמה) שם המוסד

התמיכה המאושרת לשנת 
 ( בש"ח2018

  546,442   מכבי הרצליה )תפעול( בע"מ )חל"צ(

מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה 
ר' ישראל מאיר הכהן התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג 

 הרצליה -זצ"ל 

  123,745  

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

  121,835  

  35,321     מועדון הג'ודו מכבי הרצליה )ע"ר(

 
 עלמבקש התמיכה  בחתימת מותנה התמיכה ממבקשי אחד לכל בפועל המקדמה תשלום .ב

התחייבות להחזיר לעירייה את המקדמה, בתנאי הצמדה שייקבע גזבר העירייה וריבית 
ערבויות להבטחת החזר המקדמה  במתןכחוק אם בסופו של דבר לא תאושר לו התמיכה, ו

 . להנחת דעתו של גזבר העירייה

 

לקבלת מקדמה עבור מבקשי בקשות את ה לאשרלא ש ועדת התמיכות המקצועית מחליטה .ג
 :בהתאם למפורט לעילעקב אי השלמת המסמכים כנדרש  להלן התמיכה

 החברה לניהול מועדון כדורגל הפועל הרצליה בע"מ .1

 בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה. .2

 בני השרון כדורסל בע"מ. .3
 

ככל ויושלמו המסמכים הנדרשים בהתאם לאמור לעיל ע"י מבקשי התמיכה הנ"ל, בקשתם 
 תעלה לדיון נוסף במועד מאוחר יותר. 2019לשנת מקדמה  לקבלת

 
 

 בכבוד רב,

 
 

עזרא-יהודה בן  
 מנכ"ל העירייה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 

 
 

 רשמה: אתי שרעבי, רו"ח
 


