
 
 

  
 

 7מתוך  1עמוד 

 
 4מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 

 5/4/2022מיום 
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 7מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 
 .2022הערכות לשנת  התמיכות  .1

 
 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:

לצורך הדיון  2022רפרנטים לו"חות זמנים צפויים לשנת התמיכות כל הלהוציא למבקש 
 .2023ולשינויים בתבחינים לשנת  2022בבקשות התמיכה לשנת 

כמו כן, מבקש להוציא פניה לכל מבקשי התמיכה בדבר העלאת כל המסמכים הנדרשים 
 לבקשת התמיכה שהוגשה על ידם לאתר העירוני עד למועד שיקבע. 

 
 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:

אות המונחות בפנינו משקפות את חלוקת התמיכה בהתאם האם הטבלמבקש לקבל הבהרה, 
 להוראות התבחינים שאושרו במועצת העיר?

 
 רו"ח איילה ממן:

 כן.
 

 קבוצתי ואישי. -בנושא ספורט תחרותי בוגרים 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .2
 

 רו"ח איילה ממן:
בנושא ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ובנושא ספורט תחרותי בוגרים לפניכם טבלת התמיכה 

 אישי.
 

 קבוצתי: ספורט
 ,3323בקשות תמיכה לנושא זה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו  3 לנושא זה השנה הוגשו

 אש"ח.
 

 להלן הערותיי:
 

₪  61,640מסכום התמיכה לספורט הקבוצתי, המהווה  2%בהתאם להוראות התבחינים,  .א
 מהתקציב, יחולק עבור הישגים משמעותיים כהגדרתם בתבחינים.

יתרה מבקשי התמיכה בספורט הקבוצתי לא היו הישגים משמעותיים כל אחד מול מאחר 
 זו חולקה ליתר הקריטריונים בתבחין.

 

 :בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ( .ב

בסך  31.12.20בדומה לשנים קודמות, לחברה הנ"ל יש גירעון נצבר מפעילות ליום  ❖
 .2020זור הפעילות של העמותה לשנת ממח 425%המהווה ₪ מיליון  15.031 -של כ

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

רו"ח של החברה לעניין התחייבות של מר  הבהרת לבקשת התמיכה באתרצורף 
בדבר אי דרישת  התקציבית של איגוד הכדורסלהבקרה לני רקאנטי בפני 

ההלוואות שנתן לחברה המממנות את הגירעון הצבור בדוחותיה, במידה ופעילות 
 הקבוצה תופסק.

בפלייאוף בליגה  1-8מענק עבור העפלה למקומות למבקש התמיכה הנ"ל זכאי  ❖
 אש"ח. 250על סך של  ראשונה

 
 :הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -לניהול מועדון כדורגל  רהחבה .ג

 כנדרש. 2022נכון למועד הדיון, העמותה לא צרפה אישור ניהול תקין לשנת  ❖
 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.

המהווה ₪ מיליון  2.430 -בסך של כ 31.12.20רעון נצבר מפעילות ליום לחברה גי ❖
 .2020ור הפעילות של העמותה לשנת ממחז 82%
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כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה הנ"ל 
 לעניין הגירעון הנצבר.

לחברה  31/12/2020ליום רו"ח של החברה  הבהרת לבקשת התמיכה באתרצורף 
יש יתרת שטר הון  וכנגד לחברה₪ מיליון  2.38גרעון מצטבר מפעילות בסך של 

ובהתאם להסכם ההלוואה עם בעל ₪ מיליון  1.37-ובעל עניין בסך מצטבר של כ
העניין, ההלוואה תיפרע רק בהתאם לכושר הפרעון של החברה והיכולת 

החברה כך שגרעון  התזרימית שלה ולטענתו יתרות אלו הן חלק מהנכסים נטו של
 ממחזור הפעילות שלה.  50%-פחות מ₪, מיליון  1.02-החברה בפועל הוא כ

פעילות החברה היתה גרעונית בשנים קודמות אבל החל משנת וכן צוין על ידו כי 
החברה עובדת בהתאם לתוכנית התייעלות שמטרתה לצמצם את גרעון  2019

 החברה.
 

 :מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ( .ד
 75%המהווה ₪ מיליון  2.130 -בסך של כ 31.12.20רעון נצבר מפעילות ליום רה גילחב

 . 2019ממחזור הפעילות של העמותה לשנת 
כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה הנ"ל לעניין 

 הגירעון הנצבר.
לחברה גרעון  31/12/2020לפיו ליום רו"ח של החברה  הבהרת לבקשת התמיכה באתרצורף 

 .₪מיליון  1.8וכנגד לחברה יש שטר הון ע"ס ₪ מיליון  2.15מצטבר מפעילות בסך של 
ותנאי הרשות לבקרת תקציבית של התאחדות לכדורגל דרישת שטר ההון הונפק לפי 

ת כל עוד לא יפח₪ מיליון  1.8כוללים הוראה בלתי חוזרת כי לא יידרש פירעון בסך שלל 
ההון העצמי של החברה מההון המינימאלי כאמור וזאת אך ורק באישור מראש ובכתב של 

 הרשות לבקרה תקציבית של ההתאחדות לכדורגל.
ההתחייבות מוגדרת בספרי החברה כשטר הון, מאחר ולהתחייבות יש מועד פדיון סופי 

 ו של החברה.רחוק מאוד ממועד הנפקתה, ובאופן מעשי, שטר ההון הוא חלק מהנכסים נט
בחברה סיימה את השנה  2020ו 2019כמו כן הוא מפנה את תשומת הלב לעובדה שבשנים 

 אלף בשנתיים האמורות. 500-בעודף, וצמצמה את הגרעון בלמעלה מ
 

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

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

 
להלן פירוט הסכום המותנה עבור כל אחד ממבקשי התמיכה, אשר הגישו בקשה לתמיכה 

 גם בתחום הנוער:
 

 סכום בש"ח שם המוסד 
 31,490 ₪ (הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ -לניהול מועדון כדורגל  רההחב

 39,209 ₪ (מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ
 

 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:
גביע ( כולל את זכייתה בבני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צהאם סכום התמיכה בטבלה ל
 ?2022המדינה לכדורסל בתחילת שנת 

 
 אהרל'ה שם טוב:

 לא.
 .2020-2021נבחנים ביחס לעונת המשחקים הקודמת, כלומר שנים הישגים 

 
 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:

עבור  הכספי מבקש לקבל הבהרה מדוע נדרש לציין את יחס הגרעון בהון לעומת המחזור
 מבקשי התמיכה? האם יש לכך השפעה על מתן כספי התמיכה או סנקציות כלשהן?
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 :רו"ח איילה ממן
אין התייחסות למתן תמיכה בנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות, 

שיקול דעת  יכולה להפעיללעמותות בעלות גירעון או עודף נצבר גבוה אך לוועדה המקצועית 
בנוהל תמיכות מתקציב  אני מציינת זאת בפני הוועדה.במקרים כאלו ולכן  בקבלת ההחלטה

אנו מבקשים הבהרה ולכן ת במסגרת ההתחייבות של המוסד הנתמך יש לכך התייחסוהמדינה 
 מרו"ח לעניין הגירעון. 

 
 עו"ד ענת בהרב קרן:

 וגם כדי שלא יוצר מצב שתינתן תמיכה לגוף שעלול להתפרק לאחר מכן.
 

 :אישי תחרותי בוגרים ספורט
 

 רו"ח איילה ממן:
 655בקשות תמיכה לנושא זה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו  6השנה הוגשו לנושא זה  

 אש"ח.
 

 לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט תחרותי בוגרים אישי, להלן הערותיי:
 
 מכבי ג'ודו: .א

שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה  2022עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 
התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י 

 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   180,000על 
 
 עמותת באולינג הרצליה: .ב

שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה  2022הפעילות הנתמכת לשנת עפ"י תקציב  ❖
לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום 

 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   30,000התמיכה יעמוד על 
 -בסך של כ 31.12.20נצבר מפעילות ליום  למבקש התמיכה הנ"ל קיים עודף ❖

 .2020ממחזור הפעילות של העמותה לשנת  151%המהווה ₪  86,844
 יש לקבל הבהרה מרו"ח שלו על כך.

נכון להיום טרם התקבלה הבהרה על כך ומתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת הבהרה 
 זו.

 
 רומנו הרמת משקולות: מכבי .ג

שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה  2022עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת  ❖
לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום 

 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   45,000התמיכה יעמוד על 
שהוגש ע"י העמותה לפעילות הנתמכת  2022י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת עפ" ❖

מעלות הפעילות  50%עבור הבוגרים, סכום התמיכה עפ"י התבחינים עולה על 
 הנתמכת, ולכן ההחלטה טעונה אישור מועצת העיר

 
 : טוב שם'לה אהר
העולה על  עוריבש מכבי רומנו הרמת משקולותתמיכה הממליץ על מתן תמיכה למבקש  אני

בסיכון  המאחר וחלק מהמשתתפים בקבוצות שלהם הם אוכלוסיימהפעילות הנתמכת  50%
ממצב סוציואקונומי נמוך ואנו רוצים לעודד את פעילותם בעיר ואת תרומתם הרבה בנושא 

 .זה
 .הפעילות למימון חיצוניים מקורות ללא מקומית בעמותה מדובר, כן כמו

 
 : יבון בן צורא

, מדוע תפעילות פרא אולימפיבדרך כלל מכבי רומנו הרמת משקולות מבקשים תמיכה גם עבור 
 לא הגישו השנה בקשה לתמיכה והאם קיבלנו הבהרה בכתב מהם?הם 

 
 : טוב שם'לה אהר

ולכן הם לא הגישו בקשה  תבשל התפשטות נגיף הקורונה לא התקיימה פעילות פרא אולימפי
 בנושא זה.
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 בי:רו"ח אסתר שרע
 בכתב ממבקש התמיכה. על כך התקבלה הבהרה

 
 החלטות:

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

 2022לשנת הכספים  ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ואישיתקציב התמיכות בנושא 
מסמכים חסרים בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, בכפוף להשלמת  כמפורט להלן,

 בבקשה, ככל שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 
כ תמיכה עפ"י סה" שם המוסד

התבחינים לשנת 
 בש"ח 2022

 2,625,010 ₪ בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(

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

₪ 314,899 

 392,091 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 41,920 ₪ מועדון טניס הרצליה

 167,680 ₪ מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

 45,000 ₪ )*(מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 30,000 ₪ עמותת באולינג הרצליה)*(

 167,680 ₪ מועדון שחמט

 180,000 ₪ מכבי ג'ודו הרצליה)*(

)*( 
מהסכום עפ"י התבחינים  ונמוך 2022הינו בגובה סכום הבקשה לשנת סכום התמיכה 

 .2022לשנת 
 

 בנושא ספורט תחרותי אישי.₪  22,720לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ב

 

מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה להלן, אשר  10% .ג
לקבלת דו"ח ביצוע בתום עונת הגישו בקשה לתמיכה גם בתחום הנוער,   יחולק בכפוף 

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  -לניהול מועדון כדורגל  רההחב
 בע"מ )חל"צ(

₪ 31,490 

 39,209 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 
הפועל הרצליה  -לניהול מועדון כדורגל  רה, החבהתמיכה מבקשהתמיכה בפועל ל מתן .ד

   .בתוקף 2022 לשנת תקין ניהול אישור לקיום בכפוף הינהבע"מ )חל"צ( 
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המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן התמיכה ועדת התמיכות  .ה
מעלות הפעילות  50%למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות, בסכום העולה על 

בסיכון ממצב  החלק מהמשתתפים בקבוצות שלהם הם אוכלוסיימכת מאחר והנת
 סוציואקונומי נמוך ואנו רוצים לעודד אותם, כמפורט לעיל.

 

 בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער. 2022דיון במתן תמיכה לשנת   .1

 
 רו"ח איילה ממן:

בקשות תמיכה  5לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער,  השנה הוגשו 
 אש"ח. 600לנושא זה, כאשר התקציב בנושא הספורט הקבוצתי הינו 

 
 להלן הערותיי:

 :איפון לקידום הגו'דו בשרון .א
 . אהרל'ה יתן בפניכם סקירה על פעילותם.השנה בקשה לראשונה לתמיכההגישו 

 

 :העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה .ב
₪  31,209 -בסך של כ 31.12.20למבקש התמיכה הנ"ל קיים עודף נצבר מפעילות ליום 

 .2020ממחזור הפעילות של העמותה לשנת  210%המהווה 
 על כך. יש לקבל הבהרה מרו"ח שלו

 נכון להיום טרם התקבלה הבהרה על כך ומתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת הבהרה זו.
 

לחברה לניהול מועדון  2022ההערה שלי בעניין אי המצאת אישור ניהול תיקון תקף לשנת  .ג
 גם בתחום הנוער. רלבנטיתכדורגל הפועל הרצליה בע"מ בתחום הבוגרים לעיל, 

 
לניהול מועדון  רות מכבי הרצליה תפעול בע"מ והחברהשל החבההערה שלי בעניין הגירעון  .ד

 גם בתחום הנוער. רלבנטית כדורגל הפועל הרצליה בע"מ בתחום הבוגרים לעיל, 
 
 : טוב שם'לה אהר

פועל בעיר מס' שנים בתחום הג'ודו ורק הגיש  איפון לקידום הגו'דו בשרוןמבקש התמיכה 
 ת הנוכחית.השנה לראשונה בקשה לתמיכה לשנת התמיכו

 
 החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  .א
 כמפורט להלן, 2022לשנת הכספים  ספורט תחרותי ילדים ונוערתקציב התמיכות בנושא 

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

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 2022התבחינים לשנת 
 בש"ח

 264,803 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

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

₪ 305,037 

 15,988 ₪ איפון לקידום הגו'דו בשרון

 8,724 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 5,448 ₪ העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

 

הפועל הרצליה  -לניהול מועדון כדורגל  רההחב, התמיכה מבקשהתמיכה בפועל ל מתן .ב
   .בתוקף 2022 לשנת תקין ניהול אישור לקיום בכפוף הינהבע"מ )חל"צ( 



 
 

  
 

 7מתוך  7עמוד 

 בנושא ספורט עממי. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .2
 

 רו"ח איילה ממן:
בקשת תמיכה לנושא זה, כאשר  2 ,  השנה הוגשועממי טבלת התמיכה בנושא ספורט לפניכם

 אש"ח. 187הינו הנ"ל התקציב בנושא 
 

, לא העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליהבהתאם להמלצת מחלקת הספורט, 
 עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא זה כפי שיפורט על ידם.

 
 : טוב שם'לה אהר

העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה אינני ממליץ על מתן תמיכה למבקש התמיכה, 
 לתנאי הסף במסגרתו נקבע כדלקמן: 4, מאחר והם לא עומדים בסעיף בהרצליה

המוסד מבקש התמיכה עוסק אך ורק בספורט עממי בקבוצות ויחידים חובבים בלבד, ואינו "
 ."עוסק בספורט הישגי

ורט הישגי ואף הגישו בקשה לתמיכה בנושא ספורט תחרותי ילדים מאחר והם עוסקים בספ
 ונוער.

 
 :ותהחלט

 לא לתתועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  .א
, בשל אי העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליהתמיכה למבקש התמיכה, 

, כמפורט עוסק בספורט הישגיוהוא עמידתו בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא זה מאחר 
 .עוסק אך ורק בספורט עממי בקבוצות ויחידים חובבים בלבדלעיל, ואינו 

 

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  .ב
בכפוף לקיזוז  כמפורט להלן, 2022לשנת הכספים  ספורט עממיתקציב התמיכות בנושא 

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

 
 התבחינים"י עפ תמיכה"כ סה המוסד שם

 "חבש 2022 לשנת

 187,000 ₪ העמותה לספורט עממי

 
 
 
 

כבוד רב,ב  
 

 עו"ד אהוד לזר
עירייהמנכ"ל ה  

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 

 שרעבי, רו"ח שמה: אסתרר


