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 פרוטוקול דיון הצוות המקצועי למתן תמיכות נושא:
 2021לגופים ציבוריים לשנת הכספים 

 5ישיבה מס'  23.5.2021 מיום :
 

 תפקיד צוות מקצועי 

 .העירייה מנכ"ל  רן היילפרן

 גזבר העירייה.  (בניידזיני )בני 

 יועמ"ש רונן ויניק

  :משתתפים

  רכזת ועדת התמיכות  אתי ברייטברט

 משרד רואי חשבון  בן דוד שלווי קופ  רו"ח איטה רדליך )בנייד(

 
 אתי

)כדורגל(  בספורטאי הוד השרוןו (דתו  תרבות )בשני תחומים: קהילת יונתןעמותות נוספות:  2-ב הוועדה התכנסה לדון

 שהשלימו את המסמכים כנדרש ועומדות בקריטריונים לקבלת מקדמה.

 הבקשות נבדקו ואושרו ע"י רו"ח איטה רדליך ממשרד רו"ח המלווה את העירייה בתחום התמיכות.  

מסכום התמיכה שאושר בשנה הקודמת על מנת לאפשר להם לקיים את  25%הוועדה ממליצה למועצה לאשר תמיכה של 

 ן השוטפת לרווחת הציבור עד להשלמת הטיפול של ועדת התמיכות בשאר הבקשות.פעילות

 

  עומדות בשלושת הקריטריונים הבאים: הנ"ל העמותות

 על ידי הרפרנט המקצועי. 2021א. גוף שקיבל המלצה לתמיכה לשנת 

       לאחר כות ואישר את כשירות הבקשה לדיון בוועדה ב. גוף שקיבל המלצת רו"ח המלווה את הרשות בתחום התמי

 השלים את כל המסמכים הנדרשים.ש    

 (.2019-2020ג. גוף שקיבל תמיכה בשנתיים האחרונות  )

 

 רו"ח איטה רדליך: 

 עמותת ספורטאי הוד השרון:

 כת לתקינה. העמותה הגישה תוכנית הבראה ונראה כי איתנותה הפיננסית של העמותה במהלך השנים הופ

לעומת סכום התמיכה. עפ"י תוכנית ההבראה ומאזן הבוחן,  2020יחד עם זאת עלינו להתייחס להיקף הפעילות בשנת 

מהיקף הפעילות, כלומר,  80%בתבחינים התמיכה לא תעלה על  18עפ"י סעיף ₪.  245,000לעמותה היקף הפעילות של 

)נדרש ₪  485,000עמותה נתמכה בפועל בסך ה₪.  200,000-יא כה 2020מקסימום התמיכה שיכלה העמותה לקבל בשנת 

 הנתונים מתבססים על מאזן בוחן שאינו מבוקר ואינו סופי. ₪(,  258,000קיזוז של 

 לדבריו של דן רבין, רו"ח של העמותה ישנן הוצאות נוספות והמאזן בוחן אינו סופי. 

 

 הוועדה:המלצת 

   .2020מומלץ להמתין עם תשלום התמיכה עד לקבלת דוח מבוקר לשנת 
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גם אם תינתן להם מקדמה יהיה מספיק כסף לקיזוז ₪,  149,000מנגד, סכום המקדמה שהם אמורים לקבל הינו 

  .25%בהמשך, במידה ויהיה צורך, ולכן אין מניעה לאשר להם מקדמה בשיעור 

 
 :המלצת ההועדה

 עמדו בקריטריונים הנ"ל.ו ו השלימו את כל המסמכים הנדרשיםעמותות נוספות אל 2

 25%בשיעור של מקדמת תשלום  להם לתת , 4/2006לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  13.9בהתאם לסעיף הוועדה ממליצה 

 . ועפ"י הקריטריונים שקיבלה העמותה בשנה הקודמת מסכום התמיכה

 

 :2021העמותות הנוספות המקבלות מקדמה לשנת  2להלן 

 
 תחום העמותה שם העמותה מס' עמותה

 ספורט ספורטאי הוד השרון 580402709
 תרבותת  + ד קהילת יונתן  580395473

 
 
 
 
 
 
 

 רשמה:
 אתי ברייטברט

 רכזת ועדת התמיכות


