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

 7ישיבה מס'  13.6.2021 מיום :

 
 

 תפקיד צוות מקצועי 

 הוועדה מתקיימת בזום

 העירייה. מנכ"ל  מר רן היילפרן
 גזבר העירייה.  מר בני זיני 

 יועמ"ש רונן ויניקעו"ד 
 

 משתתפים:
 

 רכזת ועדת התמיכות  אתי ברייטברט 
 

 אתי
 . ולהגיש המלצותיה הוד השרון והמושבים 16מעגל נשים לדון בבקשה של עמותת  )בזום(  הוועדה התכנסה

 :הסבר
  מסמך המנמק את סיבת העיכוב.  וצירפה ( באיחור רב)את המסמכים  10.6.2021בתאריך  השלימה העמותה 

 רו"ח איטה רדליך בדקה את המסמכים שהוגשו, הבקשה נמצאה תקינה וכשירה לדיון. 
של משרד הפנים "בקשה שהוגשה לאחר המועד הקובע תידחה ללא דיון. על אף  4/2006בחוזר מנכ"ל  9.4בהתאם לסעיף 

כי קיימות נסיבות  האמור, הוועדה המקצועית רשאית, מנימוקים שירשמו, לדון בבקשה שהוגשה באיחור אם שוכנעה
מיוחדות המצדיקות זאת, וכי אין מניעה מבחינה תקציבית למתן התמיכה. בכל מקרה של בקשה תידון באיחור, רק אם 

 טרם נמסר למוסדות הציבור על שיעור התמיכה שהוחלט להעניק להם  או שטרם הוקצה מלוא התקציב."
מאחר  16י הוועדה לא דנה בבקשה של עמותת מעגל נשים כ נרשם 7.6.2021של ועדת התמיכות מיום  6בפרוטוקול מס 

 והמסמכים לא הושלמו כנדרש. 
 

 בקשה בתחום הרווחה: השהגיש עמותה
 

 580440295הוד השרון והמושבים  16מעגל נשים טנג'נט 
כו זמעגל נשים הינו ארגון עולמי. הפועל בתחום שירותי הרווחה, סעד, תמיכה וליווי של אוכלוסיות שונות בקהילה שלא 

חברות פועלות בו בהתנדבות מלאה.  פוליטי שכל ה-להזדמנות שווה בחברה, מעגל נשים וטנג'נט הינו ארגון בינלאומי א
ים מיוחד, הארגון תומך ומלווה ימי שישי את נערי בית שחף בית לנערהפעילות מתקיימת בצהרוני רווחה, בגני החינוך ה

 בסיכון הממוקם בהוד השרון ועוד.  
 

 48כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנטית בתחום הרווחה המצורפת 
 

 :המלצת הוועדה

הזמנים לאור הנימוק שהתקבל ע"י העמותה, כיוון שבעבר העמותה הקפידה להגיש את הבקשה במלואה עפ"י לוחות 

הוועדה מחליטה לקבל את הבקשה ולאשר  ,שנקבעו, אין מניעה תקציבית והמלצות הוועדה טרם הונחו לאישור במועצה

 . 2021את התמיכה לשנת הכספים 
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 :הספורטבתחום 

 
לספורטאי הוד  מסל התמיכה בין הענפים הקבוצתיים 10%מנהל רשות הספורט מר יצחק בן דור הגיש המלצה לחלוקת 

 . השרון, הקבוצה הבכירה בתחום הכדורגל 
 ג'כנספח ההמלצה מצורפת 

 
   :המלצת הוועדה

יכות מסל התמ 10% -בתבחינים לתת את כל ה 24ועדת התמיכות מקבלת את המלצת מנהל רשות הספורט על פי סעיף 
 (ג'לספורטאי הוד השרון בתחום הענפים הקבוצתיים. )המלצת מנהל רשות הספורט מצורפת כנספח 

  
 
 
 
 
 

 רשמה:
 אתי ברייטברט

 רכזת ועדת התמיכות






