
 
 

  
 

 3מתוך  1עמוד 

 
 א'6מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 

 22/6/2021מיום 
 

 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
 במנהל הכספי  מנהלת מח' ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א - גב' איילת גרמה
 חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי - גב' איבון בן צור

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

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

 רופא וטרינר עירוני, מנהל המחלקה - ד"ר יוסי מורדוך
 

 על סדר היום: 
 
 .פעילות למען בעלי חייםבנושא  2021דיון במתן תמיכה לשנת  .1

 



 
 

  
 

 3מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 
 בנושא פעילות למען בעלי חיים. 2021דיון במתן תמיכה לשנת  .1
 

 :ממן איילה"ח רו
 .ת חיותואוהב ונתניה הרצליהעמותת בנושא בקשה אחת ע"י מבקש התמיכה, ה הוגש

 ₪. 22,000 סך של  התקציב לנושא זה עומד על
 הנ"ל. אין לי הערות מיוחדות למעט הערה בנושא העודף הנצבר של העמותה

 ממחזור 84% -"ח המהווה כאש 534-כ של בסך 31.12.2019ליום  מפעילותלעמותה עודף נצבר 
 כי נמצא, העמותה של הכספיים"חות לדו בהתאם, שנה מדי. 2019הפעילות של העמותה לשנת 

 העמותה לפיו הסבר לכך מצרפים והם שלהם השנתי המחזור בגובה נצבר עודף מחזיקים הם
 .העמותה פעילות למימון מקורות או תמיכות לה יהיו לא בו חירום למצב נערכת

 
 

 הנצבר. עודףל הסיבות בדבר הסבר לבקשה לצרף שלה"ח ומרו העמותה מהנהלת נבקש אנו
 

 "ר:יו, לזר אהוד"ד עו
 ?מענה לכך ניתן כיצד, הציבור לטובת תמיכה נותנים כרשות אנחנו

 
 :רוזן הילה"ח רו

 עודפים שומרים שהם  נראה, ותרומות תמיכות בעיקר הינם העמותה של והמקורות מאחר
 .תקין בניהול מדובר חשבונאית מבחינה, העמותה פעילות קיום לצורך חירום לשעת

 
 "ר:יו, לזר אהוד"ד עו

 עודף לעמותהאנחנו יודעים לקבל אינדיקציה לשימוש בכספי התמיכה? איך בהינתן שיש  האם
 ?משמשים התמיכות כספי משאבי לאן דיווח לקבל אפשר

 
 :ממן איילה"ח רו

 .ביצוע"חות דו מקבלים אנחנו
הפרויקט הנתמך עומד  היקףשהוגש על ידם,  2021לתקציב הפעילות הנתמכת לשנת  בהתאם

 מקורות לעמותה יש, הנתמך מהפרויקט 11%והתמיכה המבוקשת מהווה  "חאש 200על 
 .המבוקשת הפעילות למימון נוספים

 
 ד"ר יוסי מורדוך:

 .פעילות משלימה לפעילות המחלקהב מדובר
העמותה פועלת מול המרפאות שבהסדר כך שהנטל הכלכלי לא נופל עלינו, כמו כן, העמותה 

 עוסקת גם בתרומה לקהילה, ימי אימוץ וכו'.
 כמו כן, העמותה פעלה גם בעת התפרצות נגיף הקורונה.

 
 רו"ח הילה רוזן:

 השוטפת של העמותה מסתיימת בעודף? האם הפעילות השנתית
 

 :ממן איילה"ח רו
 לא.

 לא צפוי עודף. 2021לשנת  הפעילות הנתמכתתקציב ב
, העודף הנותר מקיום הפעילות לשנה זו אינו מהותי 2020כמו כן, בהתאם לדו"ח הביצוע לשנת 

ו )אחוז הביצוע הינ ונראה כי הם משתמשים בכספים שהם מקבלים לצורך קיום הפעילות
97.8%).  

  



 
 

  
 

 3מתוך  3עמוד 

 
 :החלטות

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב 
 לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2021לשנת הכספים בעלי חיים פעילות למען התמיכות בנושא 

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

 

 מבקש התמיכה
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים 

 בש"ח: 2021לשנת 

 22,000 ת חיותואוהב ונתניה הרצליה

 
 

 בכבוד רב,
 עו"ד אהוד לזר
 מנכ"ל העירייה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 

 

 שרעבי, רו"ח שמה: אסתרר
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