
 
 

  
 

 4מתוך  1עמוד 

 5מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 
 27/4/2022מיום 

 
 נכחו בישיבה : 

 
   חברי ועדה

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

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

   מוזמנים קבועים
 מפקחת ועדת התמיכות - רו"ח איילה ממן

 ויועל"ן מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים - מישל עצמוןגב' 
ב רגיל יה ומנהלת מח' בקרת תקצלסגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכ - גב' איבון בן צור

 דם ותקני כח א
 ועדות עירוניותאגף מרכזת הוועדה,  - שרעביסתר רו"ח א

   
   :  מוזמנים נוכחים

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

 
 

 על סדר היום: 
 .אישי -בוגרים תחרותי ספורט בנושא 2022 לשנת תמיכה במתן נוסף דיון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 4מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 

 רו"ח אסתר שרעבי:
מתן התמיכה בנושאי הספורט לשנת התמיכות בדבר  12/4/2022העיר מיום  מועצתר אישור לאח
לקיים דיון חוזר בנושא מתן תמיכה לשנת  , התקבלה פניה ממחלקת הספורט המונחת בפניכם2022
על הניקוד  הדיווח האיגוד המשפיע בהבנתמאחר וחלה טעות  בנושא ספורט תחרותי אישי 2022

ובהתאמה על סכומי התמיכה של כל מבקשי  מועדון טניס הרצליה ועל הדירוג של מבקש התמיכה
 .התמיכה בנושא זה

 
 יכם.הגורמים המקצועיים יציגו את  המלצתם בפנ

 
 מיקי גורנשטיין:

אנו מתנצלים על הטעות שקרתה, היו לנו אי הבנות עם הדיווחים לאיגוד הטניס לגבי המעמד של 
 ואהרל'ה ירחיב על כך.הקבוצות של הרצליה בליגות השונות 

 
 :אהרל'ה שם טוב

מבקשי התמיכה מעלים למערכת התמיכות אישורים של האיגודים הרלוונטיים הכוללים נתונים, 
 בין היתר, לגבי מס' משתתפים ורמה.

 
 מבקשי תמיכה בנושא זה: 2בתחום הטניס ישנן 

 מועדון טניס הרצליה .1
 מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה .2
 

 קבוצות בליגת העל גברים ונשים,  2נרשם כי לאגודת צעירי הרצליה יש  איגוד הטניסבדיווחים של 
להם קבוצת גברים בליגה הלאומית וקבוצת נשים לגבי מועדון טניס הרצליה נרשם כי יש כאשר 

 בליגה ארצית.
 

 תמיכה מתן על, בנוגע למועדון טניס הרצליה הקודם בדיון ידינו על הומלץ"ל, הנ למסמך בהתאם
 וכך הבנו את הדברים. מאחר , שניהשל ליגה  בדירוג בלבד הגברים לקבוצת

 
 בליגהזו הינה  קבוצהכי  ברנווס מאחר תמיכה למתן ידינו על הומלצה לאכלל  הנשים קבוצת

 והשנייה הראשונה לליגה אוהטניס ה לענף התמיכה מתן"י הוראות התבחינים עפהשלישית, ו
 .בלבד

 
כלומר , ליגה לאומית וגםליגת העל  –בשני שמות  ראשונהלליגה ה קורא איגוד הטניסמסתבר כי 

 אנו לא מכירים את זה משהו שהוא מאוד לא מקובל, הוא קורא לאותה הליגה בשני שמות שונים, 
 ומפה נבעה אי ההבנה הזו.

 
 בוצע תיקון הן לניקוד של קבוצת הגברים והן לניקוד של קבוצת הנשים. כתוצאה מכך

 
 ושתיהן השנייה בליגה היא הנשים וליגת הראשונה בליגה היא הגברים ליגת, האמור בעקבות
 .התבחינים להוראות בהתאם לניקוד זכאיות

 
 ענת בהרב קרן:עו"ד 
 הקבוצות משחקות היום באותה הליגה? 2האם 

 
 אהרל'ה שם טוב:

 בליגה הראשונה.שתיהן כן, 
 

 ענת בהרב קרן:עו"ד 
וכו' וזה מעניינם,  3, 2, 1אבקש לקבל הבהרה לגבי משמעות הדירוג, האיגוד יכול לקרוא לקבוצות 

 השאלה היא האם הליגה לאומית וליגת העל הם באותה רמה או שיש ביניהן הבדלים?
 אם קיימים הבדלים אז מבחינתנו זו גם יכולה רמה שניה.

 
 



 
 

  
 

 4מתוך  3עמוד 

 אהרל'ה שם טוב:
 אין הבדלים ביניהן.

 
 ענת בהרב קרן:עו"ד 

 אם כך, מה המשמעות שאחת משחקת בליגה הלאומית ואחת משחקת בליגת העל?
 

 אהרל'ה שם טוב:
 שמות. 2קיבלנו מהאיגוד מכתב על כך שמדובר באותה הליגה ולליגה זו ישנם 

 
 ענת בהרב קרן:עו"ד 

 הקבוצות משחקות באותה הליגה אחת  מול השנייה? 2ואתה בדקת את זה ואכן 
 

 אהרל'ה שם טוב:
 הקבוצות משחקות אחת מול השנייה באותה הליגה. 2כן, בדקתי זאת, ואכן 

 
 רו"ח איילה ממן:

קבוצה אחת יש בעצם , בהמשך להבהרות שניתנו על ידך לגבי קבוצת הגברים מבקשת לחדד
 שמתנהלות במקביל.ליגות שונות , אין שתי שמשחקת בליגת העל

 
 אהרל'ה שם טוב:

 נכון.
 

 רו"ח איילה ממן:
 מדובר בטעות שמית.אני מבינה כי אם כך, 

 
 :יו"רד לזר, אהועו"ד 

 לגבי הטעות שנעשתה.מבקש לקבל הבהרה 
 

 רו"ח איילה ממן:
 הינו בהתאם לסוג הענף והרמה.  5בחין הניקוד למבקש התמיכה לפי ת

מאחר ומועדון הטניס שוייך בטעות לליגה השנייה במקום לליגה הראשונה, הוא קיבל ניקוד נמוך 
 .גם סכום התמיכה עבור תבחין זה היה נמוך יותרבהתאמה יותר ולכן 

  נק'. 15-זכאית ל השנייה ליגה וקבוצה ב ק'נ 30-זכאית ל הראשונהליגה קבוצה ב
התמיכה, מועדון טניס למבקש את הניקוד  מחלקת הספורט, יש לתקן ההבהרות שניתנו ע"ילאור 

נקודות ולקבוצת הנשים  15נקודות במקום  30 -לקבוצת הגברים שבליגה הראשונה ל, הרצליה
 נקודות. 0במקום נקודות  15 -שבליגה השנייה ל

והדבר משפיע ₪  69,045 -לאור עדכון הניקוד עלה ב למבקש התמיכה הנ"ל המעודכן התמיכה סכום
 התמיכה בנושא זה.על חלוקת התמיכה ליתר מבקשי 

 
 מיקי גורנשטיין:

 טעות בדיווח של האיגוד שנבעה מאי הבנה.תה זה הניקוד שהם קיבלו גם שנה שעברה, היי
 , בהתאם לניקוד המעודכן.מועדון טניס הרצליהאנו ממליצים על מתן התמיכה למבקש התמיכה, 

 
 ענת בהרב קרן:עו"ד 

מבקש התמיכה, ל סכום התמיכה שהומלץ על ידכם  לגביבישיבת המועצה האחרונה עלו טענות 
 נבדקו?הטענות ם א, המכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 
 רו"ח אסתר שרעבי:

הנושא נבדק מיד לאחר המועצה מול מחלקת הספורט ובהתאם לבדיקה מולם נמצא כי סכום 
 התמיכה שהומלץ על ידם הינו תקין.

 
 מיקי גורנשטיין:

, הינו הרמת משקולות הרצליהמכבי רומנו סכום התמיכה שהומלץ על ידינו למבקש התמיכה, 
 בהתאם להוראות התבחינים ואין צורך לבצע תיקון.

  



 
 

  
 

 4מתוך  4עמוד 

 אהרל'ה שם טוב:
מכבי רומנו הרמת משקולות שהומלץ על ידינו למבקש התמיכה, סכום התמיכה מבקש לציין כי 

 , אף עלה לעומת שנה שעברה.הרצליה
והומלץ על  אולימפיראהרמת משקולות פעבור  גםבשנה שעברה הוא הגיש בספורט בוגרים אישי 

הרמת משקולות עבור  הוא בחר להסיר את בקשתו 2022אך בשנת התמיכות לכך ידינו למתן תמיכה 
ולא התקיימו תחרויות ואף שלח לנו על כך מייל כתוב, מאחר , ₪  24,000בסך של  אולימפיראפ

 .עקב הקורונה 2021באיגוד בשנת 
 

 החלטות:
לעדכן את ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,   .א

ספורט תחרותי בוגרים לחלק את תקציב התמיכות בנושא  12.4.2022החלטתה מיום 
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, בכפוף  כמפורט להלן, 2022לשנת הכספים  אישי

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

 
כ תמיכה עפ"י סה" שם המוסד

התבחינים לשנת 
 בש"ח 2022

 110,965 ₪ מועדון טניס הרצליה

 147,953 ₪ מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

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

 30,000 ₪ עמותת באולינג הרצליה)*(

 147,953 ₪ מועדון שחמט

 165,420 ₪ מכבי ג'ודו הרצליה

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

 .2022לשנת 
 

 בנושא ספורט תחרותי אישי.₪  7,709לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ב
 

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

בסיכון ממצב  החלק מהמשתתפים בקבוצות שלהם הם אוכלוסיימכת מאחר והנת
בדיון ועדת התמיכות המקצועית סוציואקונומי נמוך ואנו רוצים לעודד אותם, כמפורט 

 .5.4.2022מיום 
 

 
כבוד רב,ב  

 
 עו"ד אהוד לזר

עירייהמנכ"ל ה  
 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

 שרעבי, רו"ח שמה: אסתרר


