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 מהלך הדיון: 
 

 אישי וקבוצתי. -בנושא ספורט תחרותי בוגרים 2020מתן תמיכה לשנת  .1
 

 רו"ח איילה ממן:
 

 :קבוצתי ספורט
הוגשו ארבע בקשות תמיכה לנושא זה השנה   ,לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט קבוצתי

 התמיכה להלן:ע"י מבקשי 
 )בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ 

 )בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ )חל"צ   

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

 )מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ 
 

 להלן הערותיי:
 
 :בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ( .א

 -בסך של כ 31.12.18יש גירעון נצבר מפעילות ליום  הנ"ל בדומה לשנים קודמות, לחברה
  .2018ממחזור הפעילות של העמותה לשנת  179%המהווה  ₪מיליון  14.76

לעניין  הנ"ל העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה כמדי שנה,
 הבהרה על כך. התקבלהנכון למועד הדיון טרם  הגירעון הנצבר.

 
   נשים בע"מ )חל"צ( בנות הרצליה כדורסל .ב

 בספרי  הפעילות הנרשם לחלק"חות הכספיים של מבקש התמיכה הנ"ל מתייחסים הדו
 .הרצליה בני עמותת באמצעות המנוהלת הפעילותכוללים את  ואינםהחברה 

  גבוה מ 2020שיעור התמיכה ע"פ התבחינים מסך תקציב הפעילות הנתמכת לשנת- 
 מועצה. ועל כן סכום התמיכה טעון אישור 50%

 
 : טוב שם'לה אהר
 עוריבש  ממליץ על מתן תמיכה למבקש תמיכה בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ )חל"צ( אני

 מתוך רצון לעודד את ספורט הנשים בהרצליה.מהפעילות הנתמכת  50%העולה על 
זו השנה הראשונה שקבוצת כדורסל הנשים מגישה בקשה לתמיכה עירונית במסגרת נוהל 

 התמיכות.
 .פעילותםמנותני חסויות לצורך  למימוןקבוצת הנשים אינה זוכה , כן כמו

 
 

 רו"ח איילה ממן:
  -הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החב' לניהול מועדון כדורגל  .ג

 :גרעון נצבר 
 123%המהווה  ₪מיליון  3.3 -בסך של כ 31.12.18לחברה גירעון נצבר מפעילות ליום 

 . 2018ממחזור הפעילות של העמותה לשנת 
כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה הנ"ל לעניין 

 הבהרה על כך. התקבלהנכון למועד הדיון טרם הגירעון הנצבר.
 
  2020לשנת  יהול תקיןנאישור: 

לבקשת התמיכה שהוגשה על  שצורף ע"י החברה הנ"ל 2020לשנת אישור ניהול תקין 
 כולל את ההערה להלן:ידם 

החל"צ חתומה על תכנית לתיקון ליקויים לצמצום גרעון. אישור זה מותנה  -"לידיעה
 בהמשך שיתוף פעולה בהתאם להנחיות הרשם."

טרם העברת תשלום כספי התמיכה בפועל למבקש התמיכה הנ"ל, , 2019בדומה לשנת 
אישור ניהול תקין מעודכן של הסטטוס הטים את יש לבדוק באתר של משרד המשפ

 .2020לשנת 
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 :מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ( .ד

 47%המהווה  ₪מיליון  2.7 -בסך של כ 31.12.18לחברה גירעון נצבר מפעילות ליום 
 . 2018ממחזור הפעילות של העמותה לשנת 

 
הנ"ל לעניין כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה 

 הבהרה על כך. התקבלהנכון למועד הדיון טרם הגירעון הנצבר.
 
 יעד השתתפות קהל במשחקי הבית של הקבוצות .ה

"סכום התמיכה -מ, מחצית בנושא ספורט תחרותי קבוצתי בהתאם להנחיות בתבחינים
מותנית בעמידת מבקש התמיכה ביעד השתתפות קהל במשחקי הבית שלו,  המאושר"

 . וענף צופים כמות לפי התבחינים שבקובץ בטבלה המפורטים לאחוזיםבהתאם 
'ה שם טוב, כל מבקשי התמיכה הנ"ל בספורט אהרללדיווח של הרפרנט המקצועי,  בהתאם

 .התמיכההם זכאים לקבל את מלוא  לכןו זה ביעד עמדוהקבוצתי 
 

מסכום התמיכה  10%בהתאם להנחיות בתבחינים בנושא ספורט תחרותי קבוצתי,  .ו
בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה המאושר הינו בכפוף לקבל דו"ח ביצוע 

המעיד על כך שמבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי התמיכה שניתנו בגין פעילות 
 הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים.

 הסכום המותנה עבור כל אחד ממבקשי התמיכה: להלן פירוט
 

 סכום בש"ח המוסד שם 
 63,953 ₪ (הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 73,404 ₪ (מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ
 

 
 :אישי ספורט

 י:יאישי, להלן הערותלפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט 
 
 עמותת הבאולינג: .א

שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה  2020עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 
של העמותה נמוך יותר מהסכום שיצא עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 

 בהתאם לסכום בקשת התמיכה. ₪  30,000
 

 מכבי רומנו הרמת משקולות: .ב
שהוגש ע"י העמותה לפעילות הנתמכת עבור  2020עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 

מעלות  50%, סכום התמיכה עפ"י התבחינים עולה על יאולימפ אהבוגרים ועבור הפר
 מועצת העיר. ההחלטה טעונה אישור ולכן הפעילות הנתמכת, 

 
  :טוב שם'לה אהר
 50%העולה על  עוריבש מכבי רומנו הרמת משקולותממליץ על מתן תמיכה למבקש תמיכה  אני

 מוגבלויות  עם האוכלוסיילבענף ספורט  העמותה מפעילה קבוצהמאחר ומהפעילות הנתמכת 
ת פעילותם ואנו רוצים לעודד א בסיכון ההם אוכלוסייבקבוצות שלהם חלק מהמשתתפים כן ו

 .בעיר
 .פעילותם למימון חיצוניים מקורות ללא מקומית בעמותה מדובר, כן כמו

 
 ממן:רו"ח איילה 

שהוגשו ע"י מבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת  2019בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת 
 .2019, נראה כי ניתנה תמיכה ביתר בשנת ימשקולות, עבור הבוגרים ועבור הפרא אולימפ

 הבהרה על כך. תלת נדרשהנ"ל התמיכה מבקש 
 .2020לשנת  במידה וימצא כי קיבל תמיכה ביתר, הסכום יקוזז מסכום התמיכה המאושר

 
  



 

   
 7מתוך  4עמוד 

 
 החלטות:

 
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  .א

 2020לשנת הכספים  ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ואישיתקציב התמיכות בנושא 
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, בכפוף להשלמת מסמכים חסרים  כמפורט להלן,
 שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:בבקשה, ככל 

 
סה"כ תמיכה  שם המוסד

עפ"י התבחינים 
 2020לשנת 
 בש"ח

 1,822,184 ₪ בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(

 1,607,034 ₪   בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ )חל"צ(

 639,528 ₪ הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 734,044 ₪ תפעול בע"מ)חל"צ( מכבי הרצליה

 112,609 ₪ מועדון טניס הרצליה

 225,219 ₪ מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

 60,606 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 87,976 ₪ טניס שולחן -מכבי בני הרצליה

 23,069 ₪ קליעה -קליעה אולימפית

 41,837 ₪ חץ וקשת -קליעה אולימפית

 30,000 ₪ הבאולינג)*(עמותת 

 150,146 ₪ מועדון שחמט

 121,211 ₪ מכבי ג'ודו הרצליה

)*( 
ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים לשנת  2020לשנת  סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה

2020 
 

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, שלא לחלק  .ב
 בנושא ספורט תחרותי אישי. 7,536₪את יתרת התקציב בסך של 

 

מכבי הרצליה  ,בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(מתן התמיכה למבקשי התמיכה,  .ג
הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( הינו  -)חל"צ( והחב' לניהול מועדון כדורגל  תפעול בע"מ

בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון המצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות 
 .2018הכספיים המבוקרים לשנת 

 

 הינה"צ(, חלהפועל הרצליה בע"מ ) –התמיכה בפועל לחב' לניהול מועדון כדורגל  מתן .ד
 .בתוקף 2020 לשנת תקין ניהול שוראי לקיום בכפוף
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מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה להלן יחולק  10% .ה
בכפוף לקבלת דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה, המעיד על 
כך כי מבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי תמיכה שניתנו בגין פעילות הילדים והנוער 

 לטובת פעילות הבוגרים:
 

 10%"ח)בש סכום המוסד שם
 התמיכה מסכום
 ('א בסעיף שאושר

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

₪ 63,953 

 73,404 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 
סכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת  .ו

משקולות הרצליה, יחולק בכפוף לקבלת הבהרות אודות השימוש בכספי התמיכה לשנת 
2019 . 

, הסכום העודף יקוזז 2019ככל וימצא כי מבקש הנ"ל קיבל תמיכה ביתר לשנת התמיכות 
 . 2020 מסכום התמיכה המאושר לשנת התמיכות

 

ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן התמיכה  .ז
 50%, בסכום העולה על   למבקש התמיכה, בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ )חל"צ(

 מעלות הפעילות הנתמכת מתוך רצון לעודד את ספורט הנשים בהרצליה.
מגישה בקשה לתמיכה עירונית ומאחר וזו השנה הראשונה שקבוצת כדורסל הנשים 

 במסגרת נוהל התמיכות כמפורט לעיל.
 

מתן התמיכה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על  ממליצההמקצועית ועדת התמיכות  .ח
מעלות הפעילות  50%על  בסכום העולהלמבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות, 

ואנו רוצים לעודד  בעלת  מוגבלויות האוכלוסיימאחר ומדובר בענף ספורט של  הנתמכת
 .כמפורט לעילאותם, 

 
 
 
 בנושא ספורט תחרותי נוער 2020מתן תמיכה לשנת  .2

 
 רו"ח איילה ממן:

 לפניכם טבלת חלוקת התמיכות בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער.
ההערה שלי בעניין הגירעון של החברות מכבי הרצליה תפעול בע"מ והחב' לניהול מועדון 

 כדורגל הפועל הרצליה בע"מ חוזרת על עצמה גם בתחום הנוער.
 

 אהרל'ה שם טוב:
מסכום התמיכה המאושר בספורט התחרותי  75% עד עפ"י ההנחיות בתבחינים, חלוקת

ילדים ונוער, מותנית בעמידת מבקש התמיכה ביעד של שיתוף ספורטאים תושבי  –קבוצתי 
בהתאם לאחוז הנקבע לפי כמות המשתתפים עפ"י  הרצליה המשחקים בקבוצות הרשומות

 .טבלה המופיעה בתבחינים
של של הספורטאים תושבי הרצליה לצורך כך, מבקשי התמיכה נדרשו להמציא רשימה שמית 

וכן  ושם בית הספר בו הוא לומד מס' הטלפוןהספורטאי, כתובתו, כל קבוצה, הכוללת את שם 
 מנות הרשימה.שיו"ר האגודה יתחייב בחתימתו על מהי

 הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ( והחב' לניהול מועדון כדורגל 
וכן לא התקבל אישור היו"ר למהימנות  הנתונים  פרטיהםלא צרפו את רשימת הספורטאים ו

 .כנדרש
 הם הודיעו לי טלפונית שאינם 2020בתחילת חודש מרץ בשיחה עם נציגי הקבוצות הנ"ל 

 מעוניינים להעביר רשימות אלו.
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 :יהודה בן עזרא, יו"ר
 תוךכמות הספורטאים  תושבי הרצליה  להוכחתהתמיכה יאושר בכפוף לקבלת מסמכים  סכום

 .שיתקבלו הנתונים חיסיון על הקפדה
 

 אהרל'ה שם טוב:
 -קליעה אולימפית )קליעה למטרה(העמותה לגבי 

תחרותי אישי מאחר ואינה עומדת בתנאי הסף לתבחין עמותה זו לא זכאית לתמיכה בספורט 
 ספורטאים. 3-היות ועפ"י המסמכים שהוגשו על ידה לעמותה יש פחות מ

 
 החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  .א
בכפוף  ,כמפורט להלן 2020לשנת הכספים  ספורט תחרותי נוערתקציב התמיכות בנושא 

לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם, 
 ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 2020התבחינים לשנת 
 בש"ח

 350,222 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 
 480,422 ₪ )חל"צ(

 7,517 ₪ קליעה אולימפית)חץ וקשת(

 18,793 ₪ איזי ג'ודו

 12,529 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 7,517 ₪ העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

 
 
מכבי הרצליה יף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה, מסכום התמיכה שאושר בסע 75% .ב

יחולק  הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ(  -תפעול בע"מ)חל"צ( והחב' לניהול מועדון כדורגל 
לקבלת מסמכים להוכחת כמות הספורטאים  תושבי הרצליה ובהתאם לאחוז בכפוף 

 כמפורט בתבחינים.הכל התמיכה לפי כמות הספורטאים תושבי הרצליה, 
 

ה תפעול בע"מ)חל"צ( והחב' לניהול מועדון התמיכה למבקשי התמיכה, מכבי הרצלי מתן .ג
בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון  הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( הינו -כדורגל 

 .2018מצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 
  



 

   
 7מתוך  7עמוד 

 
 בנושא ספורט עממי 2020מתן תמיכה לשנת  .3

 
 רו"ח איילה ממן:

 התמיכות בנושא ספורט עממי.לפניכם טבלת חלוקת 
לא צרף לבקשת התמיכה אישור ניהול תקין לשנת , העמותה לספורט עממימבקש התמיכה, 

2020. 
 השלמת המסמך הנ"ל, בין היתר. למתן התמיכה הינו בכפוף 

 
 :ההחלט

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את 
בכפוף לקיזוז  כמפורט להלן, 2020לשנת הכספים ספורט עממי תקציב התמיכות בנושא 

 מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

 
 התבחינים"י עפ תמיכה"כ סה המוסד שם

 "חבש 2020 לשנת

202 ₪ העמותה לספורט עממי ,000 

 
 

 
 
 

 
 
 

 בכבוד רב,

 
 

עזרא-יהודה בן  
 מנכ"ל העירייה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: אתי שרעבי, רו"ח
 


