
 
 

  
 

 7מתוך  1עמוד 

 
 נכחו בישיבה : 

 
   חברי ועדה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית ,עירייהמנכ"ל ה - עו"ד אהוד לזר
 לעירייה משפטיתהיועצת ה - ענת בהרב קרןעו"ד 

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

   מוזמנים קבועים
 מפקחת ועדת תמיכות - רו"ח איילה ממן
 ויועל"ןמנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים  - גב' מישל עצמון
 במנהל הכספי  מנהלת מח' ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א - גב' איילת גרמה

 מרכזת הוועדה, מחלקת ועדות עירוניות - שרעבי סתררו"ח א
   

   :  מוזמנים נוכחים
 , לשכת מנכ"ל העירייהמנהל מחלקת תהליכי מטה - גל ינושביץ

 הספורט, תנו"ס סגן מנהל מחלקת - מר אהרל'ה שם טוב
 

 על סדר היום: 
 
 .ואישי קבוצתי -נושא ספורט תחרותי בוגריםב 2021דיון במתן תמיכה לשנת  .1

 בנושא ספורט תחרותי נוער. 2021דיון במתן תמיכה לשנת  .2

 בנושא ספורט עממי. 2021דיון במתן תמיכה לשנת  .3

 4מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 
 6/6/2021מיום 

 



 
 

  
 

 7מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 

 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:
אות המונחות בפנינו משקפות את חלוקת התמיכה בהתאם האם הטבלמבקש לקבל הבהרה, 

 שאושרו במועצת העיר? להוראות התבחינים
 

 רו"ח איילה ממן:
 כן.

 
 :ענת בהרב קרןעו"ד 

במקביל מאושרים מאושר התקציב הכולל עבור כל אחד מתחומי התמיכה, במועצת העירייה 
 מוגשות בקשות התמיכה אשר נבדקות על ידי הרפרנטים המקצועיים.ו תבחינים 

 בהתאם להוראות התבחינים. ת זכאותו מי שהגיש בקשה נבדקכל 
 
 קבוצתי ואישי. -בנושא ספורט תחרותי בוגרים 2021דיון במתן תמיכה לשנת  .1
 

 רו"ח איילה ממן:
בקשות תמיכה  3קבוצתי, השנה הוגשו  תחרותי בוגרים לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט

 אש"ח. 3,450הינו  הנ"להתקציב בנושא כאשר  לנושא זה,
 

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

 -בסך של כ 31.12.19בדומה לשנים קודמות, לחברה הנ"ל יש גירעון נצבר מפעילות ליום 
  .2019ממחזור הפעילות של העמותה לשנת  272.38%המהווה ₪ מיליון   15.076

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

אישור רו"ח של החברה לעניין התחייבות של מר לני  לבקשת התמיכה באתרצורף 
רקאנטי בפני רשם העמותות בדבר אי דרישת ההלוואות שנתן לחברה המממנות את 

 הגירעון הצבור בדוחותיה, במידה ופעילות הקבוצה תופסק.
 
 :הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החב' לניהול מועדון כדורגל  .ב

 63.4%המהווה ₪ מיליון  2.58 -בסך של כ 31.12.19גירעון נצבר מפעילות ליום לחברה 
 . 2019ממחזור הפעילות של העמותה לשנת 

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

 הבהרה על כך. התקבלהנכון למועד הדיון טרם 
 
 :בע"מ)חל"צ(מכבי הרצליה תפעול  .ג

 72.6%המהווה ₪ מיליון  2.44 -בסך של כ 31.12.19לחברה גירעון נצבר מפעילות ליום 
 . 2019ממחזור הפעילות של העמותה לשנת 

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

  הבהרה על כך. התקבלהנכון למועד הדיון טרם 



 
 

  
 

 7מתוך  3עמוד 

 
מסכום התמיכה  10%בהתאם להנחיות בתבחינים בנושא ספורט תחרותי קבוצתי,  .ד

המאושר הינו בכפוף לקבל דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה 
המעיד על כך שמבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי התמיכה שניתנו בגין פעילות 

 הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים.
 

, אשר הגישו בקשה לתמיכה פירוט הסכום המותנה עבור כל אחד ממבקשי התמיכהלהלן 
 :גם בתחום הנוער

 
 סכום בש"ח שם המוסד 

 31,019 ₪ (הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ -החב' לניהול מועדון כדורגל 
 39,660 ₪ (מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ

 
 :עו"ד אהוד לזר, יו"ר

 כולל מענק עליית ליגה?( הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ בניהאם סכום התמיכה בטבלה ל
 

 :אהרל'ה שם טוב
 לא.

, וקיבלו מענק בשל (1)ליגה לליגת העל (2הליגה הלאומית)ליגה , משעברה הם עלו ליגהשנה ב
 כך.

 
 רו"ח איילה ממן:

קיבל תמיכה בסך של (, בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צמבקש התמיכה,  2020בשנת 
מענק בגין עליית ליגה, בהתאם להוראות ₪  425,000בגין התבחינים ו₪  1,549,000

 התבחינים.
 

 :אישי ספורט
בקשות תמיכה  8,  השנה הוגשו אישי תחרותי בוגרים לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט

 אש"ח. 655הינו  בנושא הנ"להתקציב לנושא זה, כאשר 
 

 אישי, להלן הערותיי:תחרותי בוגרים לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט 
 
 :הרצליה באולינגעמותת  .א

שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה  2021עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 
עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד  המתקבלשל העמותה נמוך יותר מהסכום 

 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   30,000על 
 

 כנדרש. 2021צרפה אישור ניהול תקין לשנת נכון למועד הדיון, העמותה לא 
 מתן התמיכה הינו בכפוף להמצאת המסמך הנ"ל, בין היתר.

ללא השלמת מסמך הנ"ל, ויתר המסמכים החסרים בבקשה, לא ניתן להעביר את כספי 
 התמיכה לעמותה זו.

 
 מעלות הפעילות הנתמכת. 90%בהתאם להוראות התבחינים, ניתן לתמוך עד לגובה של 

 
 2020בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת , 2021סגרת בדיקת מסמכי הבקשה לשנת במ

, מאחר 2020לו תמיכה ביתר בשנת נראה כי ניתנה התמיכה הנ"ל,  שהוגשו ע"י מבקש
כאשר הוא ₪  29,984עומד על סך של  2020לשנת והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך 

 ₪. 30,000בסך של  2020קיבל תמיכה לשנת 
 ₪. 26,986מפעילות זו, הינו  90%כאשר גובה התמיכה המקסימאלית עד 

 .2021ש"י שיש לקזז אותו מסכום התמיכה לשנת  3,014 שלמדובר בסכום עודף 
 

 :מכבי ג'ודו .ב
שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה  2021"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת עפ

עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד  המתקבלשל העמותה נמוך יותר מהסכום 
 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   120,000על 
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 :הרמת משקולות מכבי רומנו .ג

שהוגש ע"י העמותה לפעילות הנתמכת עבור  2021עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 
מעלות  50%, סכום התמיכה עפ"י התבחינים עולה על יהבוגרים ועבור הפרא אולימפ

 ההחלטה טעונה אישור מועצת העירולכן ת הנתמכת, הפעילו
 
 : טוב שם'לה אהר
העולה על  עוריבש מכבי רומנו הרמת משקולותממליץ על מתן תמיכה למבקש תמיכה  אני

  עם האוכלוסייעבור מאחר והעמותה מפעילה קבוצה בענף ספורט מהפעילות הנתמכת  50%
ממצב  בסיכון הוכן חלק מהמשתתפים בקבוצות שלהם הם אוכלוסיי מוגבלויות

 .ואנו רוצים לעודד את פעילותם בעיר סוציואקונומי נמוך
 .הפעילות למימון חיצוניים מקורות ללא מקומית בעמותה מדובר, כן כמו

 
 החלטות:

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

 2021לשנת הכספים  ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ואישיתקציב התמיכות בנושא 
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, בכפוף להשלמת מסמכים חסרים  כמפורט להלן,

 להלן:בבקשה, ככל שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים 

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

התבחינים לשנת 
 בש"ח 2021

 2,743,206 ₪ בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(

 310,192 ₪ הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 396,602 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 101,968 ₪ מועדון טניס הרצליה

 203,935 ₪ לצעירי הרצליהמכבי מועדון טניס 

 56,224 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 30,000 ₪ )*(הרצליה עמותת באולינג

 135,957 ₪ מועדון שחמט

 120,000 ₪ מכבי ג'ודו הרצליה)*(

)*( 
ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים  2021סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 

 .2021לשנת 
 

  ולידע אתיש לציין  2021כשתינתן הודעה בדבר אישור מתן התמיכה לשנת התמיכות  .ב
 לחלוקת בנוגע משפטי הליך מתנהל כי בוגרים – הקבוצתיבספורט מבקשי התמיכה 

 .הכוללת החלוקה על להשפיע עלולות שתוצאותיו  התמיכות

 

 אישי.בנושא ספורט תחרותי ₪  6,916לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ג
 

)חל"צ( והחב' לניהול  מכבי הרצליה תפעול בע"ממתן התמיכה למבקשי התמיכה,  .ד
הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( הינו בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז  -מועדון כדורגל 

 .2019גרעון המצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 
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, אשר כמפורט לעיל למבקשי התמיכה להלןמסכום התמיכה שאושר בסעיף א'  10% .ה
יחולק בכפוף לקבלת דו"ח ביצוע בתום עונת   הגישו בקשה לתמיכה גם בתחום הנוער, 

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 דהמוס שם

 התמיכה מסכום
 ('א בסעיף שאושר

הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 
 31,019 ₪ )חל"צ(

 39,660 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 
עמותת סכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקש התמיכה, לקזז מ .ו

, בסך של 2020את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות , ינג הרצליהבאול
 ."חש 3,014

 
 ניהול אישור לקיום בכפוף והינ, מבקש התמיכה הנ"להתמיכה בפועל ל מתןכמו כן, 

 .בתוקף 2021 לשנת תקין

 

ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן התמיכה  .ז
מעלות הפעילות  50%למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות, בסכום העולה על 

וכן חלק  מוגבלויות עם האוכלוסיי מאחר ומדובר בענף ספורט עבורהנתמכת 
ואנו  בסיכון ממצב סוציואקונומי נמוך המהמשתתפים בקבוצות שלהם הם אוכלוסיי

 רוצים לעודד אותם, כמפורט לעיל.
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 נוער.ילדים ובנושא ספורט תחרותי  2021דיון במתן תמיכה לשנת   .2

 
 רו"ח איילה ממן:

בקשות תמיכה  5,  השנה הוגשו תחרותי ילדים ונוער לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט
 אש"ח. 006הינו הקבוצתי התקציב בנושא הספורט לנושא זה, כאשר 

 
 להלן הערותיי:

 
 :איזי ג'ודו .א

 כנדרש. 2021נכון למועד הדיון, העמותה לא צרפה אישור ניהול תקין לשנת 
 מתן התמיכה הינו בכפוף להמצאת המסמך הנ"ל, בין היתר.

 .2021לשנת  כמו כן טרם צורף תקציב הפעילות הנתמכת
הנ"ל, ויתר המסמכים החסרים בבקשה, לא ניתן להעביר את  המסמכיםללא השלמת 

 כספי התמיכה לעמותה זו.
 

ההערה שלי בעניין הגירעון של החברות מכבי הרצליה תפעול בע"מ והחב' לניהול מועדון  .ב
 הנוער.חוזרת על עצמה גם בתחום בתחום הבוגרים לעיל, כדורגל הפועל הרצליה בע"מ 

 
 החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  .א
כמפורט  2021לשנת הכספים  נוערילדים וספורט תחרותי תקציב התמיכות בנושא 

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

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 2021התבחינים לשנת 
 בש"ח

 235,585 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 
 314,663 ₪ )חל"צ(

 36,366 ₪ איזי ג'ודו

 10,924 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 2,462 ₪ הקליעה למטרה בהרצליההעמותה לקידום ספורט 

 
התמיכה למבקשי התמיכה, מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ( והחב' לניהול  מתן .ב

בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז  הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( הינו -מועדון כדורגל 
 .2019גרעון מצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 

 

 תקין ניהול אישור לקיום בכפוף הינה, איזי ג'ודו, התמיכה מבקשהתמיכה בפועל ל מתן .ג
   .2021תקציב הפעילות הנתמכת לשנת והעברת מסמך המפרט את  בתוקף 2021 לשנת



 
 

  
 

 7מתוך  7עמוד 

 בנושא ספורט עממי. 2021דיון במתן תמיכה לשנת  .3
 

 רו"ח איילה ממן:
לנושא זה,  אחתבקשת תמיכה ,  השנה הוגשו עממי לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט

 אש"ח. 187הינו הנ"ל התקציב בנושא כאשר 
 

, סכום הבקשה לספורט עממי שהוגש ע"י העמותה 2021עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 
עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה  המתקבללתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום 

 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   180,000יעמוד על 
 

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

בכפוף לקיזוז  כמפורט להלן, 2021לשנת הכספים  ספורט עממיתקציב התמיכות בנושא 
 מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

 
 התבחינים"י עפ תמיכה"כ סה המוסד שם

 "חבש 2021 לשנת

 180,000 ₪ )*(העמותה לספורט עממי

 
)*( 

ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים  2021סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 
 .2021לשנת 

 
 .בנושא ספורט עממי₪  7,000לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ב

 

 
כבוד רב,ב  

 
 עו"ד אהוד לזר

עירייהמנכ"ל ה  
 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

 שרעבי, רו"ח רשמה: אסתר
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