
 
 

 
 2מתוך  1עמוד  

 
 נכחו בישיבה : 

 
   חברי ועדה

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

 ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה - רו"ח הילה רוזן
   

   מוזמנים קבועים
 תמיכות ועדת מפקחת - ממן איילה"ח רו
 "ןויועל תהליכים ובקרתעירוניות  ועדות מנהלת - עצמון מישל' גב
 , מחלקת ועדות עירוניותהוועדה מרכזת - שרעבי אסתר"ח רו
   

   :  מוזמנים נוכחים
 ספורט, אגף תנו"סהמחלקה למנהל  - מר מיקי גורנשטיין

 על סדר היום:
 

 .2021הסמכת ועדת התמיכות המקצועית למתן מקדמות לשנת הכספים  .1

 

יוזמה קול הקורא "במסגרת העברת הכספים בהתאם להתחייבות העירייה ב דווח בדבר  .2
 "2020 בליגות הנמוכות לשנתנשים בענפי הכדור /ייחודית לתמיכה בקבוצות גברים

 לאישור למועצת העירייה.
  

 1מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 
 12/1/2021מיום 

 
 

בשל המגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף 
". ניהול zoom" באמצעותאלא  , ישיבת הוועדה התקיימה ללא התכנסות בפועל2020-הקורונה החדש(, תש"ף

 בל תהא בהתאם לכך. יכולים לראות ולשמוע את כולם, וההחלטה שתתק הדיון שמשתתפיעדה בוצע באופן והו

 



 
 

 
 2מתוך  2עמוד  

 מהלך הדיון:  
 

 .2021 הכספים לשנת מקדמות למתן המקצועית התמיכות ועדת הסמכת .1
 

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

ומטעמים שיירשמו, בכפוף לאישור גזבר הוועדה המקצועית לאשר, בנסיבות מיוחדות 
 , בכפוף לאמור להלן:2021לשנת הכספים  העירייה, בקשות לקבלת מקדמה לתמיכה

 
 הוגשה בקשה מנומקת מהמוסד לקבלת המקדמה. .א
 ת.תי שנות התקציב הקודמוקיבל תמיכות בשהמוסד  .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  חתוםבכפוף למתן אישור תשלום המקדמה ולפני התשלום בפועל י .ה
וריבית  שייקבע גזבר העירייהבתנאי הצמדה  ,להחזיר לעירייה את המקדמההתחייבות 

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

 
 הערה מטעם הגזברות :

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

 
"יוזמה  הקורא הקול במסגרת העירייה להתחייבות בהתאם הכספים העברת דווח בדבר  .2

" לאישור 2020נשים בענפי הכדור בליגות הנמוכות לשנת /ייחודית לתמיכה בקבוצות גברים
 למועצת העירייה. 

 
 :גורנשטיין מיקי

"יוזמה  והספורטהתרבות  משרדשל  קורא קול במסגרתאני רוצה לדווח לחברי הוועדה כי 
, הגשנו "2020נשים בענפי הכדור בליגות הנמוכות לשנת /ייחודית לתמיכה בקבוצות גברים

הפועל  -חברה לניהול מועדון כדורגל המכבי הרצליה )תפעול( בע"מ )חל"צ( ועבור בקשה 
  .הרצליה בע"מ )חל"צ (

 ."למקבוצות הספורט הנאחת אש"ח לכל  15-אושר כ
מיכה של המדינה בקבוצות הכדורגל. על הינם תכספים אלו על פי משרד התרבות והספורט, 
ויירשמו  מועברים במסגרת סל הספורט לעיריית הרצליהפי הנחיית המשרד, הכספים 

את התבקשה להעביר עיריית הרצליה  כהכנסות סל הספורט מהמשרד וכהוצאות כיוזמות.
 הנ"ל. לקבוצות הספורט הכספים 

 אנו מבקשים להעלות לאישור מועצת העירייה את העברת הכספים הזו. 
 

 החלטה:
 העברת אתהעירייה  מועצת אישורל  להעלות, אחד פה, מחליטה המקצועית התמיכות ועדת

 הפועל - כדורגל מועדון לניהול חברה"צ( ולחל"מ )בע)תפעול(  הרצליה למכביהכספים 
"יוזמה ייחודית  הקורא הקול במסגרת העירייה להתחייבות בהתאם "צ (חל"מ )בע הרצליה

 ".2020נשים בענפי הכדור בליגות הנמוכות לשנת /לתמיכה בקבוצות גברים
 

 בכבוד רב,
עזרא-יהודה בן  

 מנכ"ל העירייה
 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

 
 

 "חרו, שרעבי אסתר: רשמה
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