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 :מהלך הדיון

 

  "ר:יו, צדיקוב אלעד

 ביום שהתקבלושל ועדת התמיכות המקצועית  בהחלטותהיום כדי לדון  התכנסנו

17.03.16 . 

 התמיכות בוועדת המקצועית עבודתה על כהן טל"ד לעו להודות רוצה אני, דבריי בפתח

 .פרנקל מיכל"ד עו, למחליפתה רבה הצלחה ומאחל

 

 דמוקרטית יהודית זהות בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .1

 

  :נחום יעקב

האגף המליץ שלא לתת תמיכה  17.03.16בדיון הוועדה המקצועית לתמיכות מיום 

 ונורצ שביעות חוסרלמבקש התמיכה, אל עמי אל עצמי, בשל  2016לשנת הכספים 

 .מניסיון העבר של פעילותם

כי הנ"ל נוכחתי לדעת שביצעתי אודות מבקש התמיכה  יםובירורים נוספ  בדיקה לאחר

לשביעות רצון  2016שיפורים בתוכנית ההדרכה לשנת  מקצה ערךמבקש התמיכה 

כי יש מקום לתת סבור , כמו כן מדובר בעמותה חדשה ואני המנהלים של בתי הספר

 לה הזדמנות נוספת.

למבקש ₪  20,000לכן אני ממליץ לוועדת המשנה לתמיכות לתת תמיכה בסך של 

 מסעיף שיקול דעת הוועדה.התמיכה 

 

  "ר:יו, צדיקוב אלעד

מברך על שינוי ההמלצה של מר יעקב נחום. מבקש לציין כי זו פעם ראשונה שאנו 

נתקלים בפעילות עניפה של עמותה, אשר מקבלת המלצת אי שביעות רצון. זו נראית 

הערה תמוהה מאוד ונקודתית.  יחד עם זאת ,אינני בטוח כי ניתן להעניק תמיכת 

תבחינים לצידה.  אשמח לשמוע את שיקול דעת ועדה ללא מתן תמיכה מתוקצבת עפ"י 

 חוו"ד היועצת המשפטית בנושא.

 

אני מאוד מקווה שבשנת התמיכות הבאה נמשיך בתבחין זה ונפיק  :לונדון יוסף

לקחים. לכן אני ממליץ להשאיר את חלוקת התמיכה לפי התבחינים שאושרה בוועדת 

בנושא זה על כנה  ומבקש התמיכה הנ"ל יגיש  17.03.16התמיכות המקצועית מיום 
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קבלת  על מנת שלא לעכב את הבאבקשה לתמיכה בנושא זה בשנת התמיכות ה

 יתר מבקשי התמיכה. ל התמיכה

מלוא הסכום לחלוקה ע"י ועדת אני רוצה להמליץ בפני חברי ועדת המשנה על מתן 

, עקב מרחבים חברה לחינוך ותרבותש"ח למבקש התמיכה,  20,000בסך של  המשנה

 ניסיונם הרב ביותר לעומת יתר מבקשי התמיכה וההמלצות החמות אודותיהם.

 

ועבר אלי החומר לדיון בוועדת המשנה לתמיכות, ראיתי שמבקש כאשר ה צבי וייס:

ניסיון ההמלצות מעקב  2016התמיכה הנ"ל לא זכאי למתן תמיכה לשנת התמיכות 

ומניסיונו  מבקש התמיכה הנ"ל  ו בשטח שלי עם פעילותתרשמות. מתוך העימו העבר

המקצועי, ובמיוחד לאור עמידתו בתנאי הסף לתבחין, יש לבחון פעם נוספת את 

על מתן ההמלצות לגבי פעילותו. לאור הנ"ל אני מבקש להמליץ בפני חברי הוועדה 

 מלוא היתרה לחלוקה ע"י ועדת המשנה למבקש התמיכה הנ"ל.

 

כות המקצועית אודות האגף לא נתן את המלצתו לוועדת התמיקרן:  בהרב"ד ענת עו

המלצה סותרת שתאפשר הענקת תמיכה מבקש התמיכה הנ"ל לכן האגף לא יכול לתת 

ככל שהאגף שינה המלצותיו חברי ועדת המשנה.  במסגרת הסכום הנתון לשקול דעת

מחדש בוועדת התמיכות המקצועית לדיון  דמוקרטית יהודית זהותנושא  עליו להחזיר 

 של אגף החינוך. בהתאם להמלצות המעודכנות 

 

 מצטרף להמלצת היועצת המשפטית לוועדה. יונה טאוב:

 

דחיפות אני מאוד מעריך את חוות דעתם של הנוכחים בישיבה אך עקב  :לונדון יוסף

הנושא אני ממליץ לבצע תיקונים בשנת התמיכות הקרובה ולאשר את תוצאות 

י הסכום לחלוקה ע"י התבחינים הנוכחיים במתכונת הנוכחית ולקבל את המלצתי לגב

 ועדת המשנה.

 

מקרים רבים בעבר בנושאים שונים הוחזרו לועדה המקצועית : אלעד צדיקוב, יו"ר

אעשה השתדלות רבה על מנת שתתכנס  כדי לסיים את הבירור וההתדיינות בהם. 

ועדה מקצועית דחופה שתידון בנושא זה על מנת שנושא זה יעלה לדיון במועצת העיר 

 .הקרובה בע"ה
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 וועדה.ויו"ר ההמשפטית היועצת משה ועקנין וצבי וייס מקבלים את המלצת 

 

 :לונדון  יוסף

 .המקצועיתהתמיכות  תוועדב זה לדיון נוסף נושא להחזיר מתנגד אני .א

להעניק את מלוא הסכום הנתון לשיקול  המשנה ועדת חברי בפני ממליץ אני .ב

 תעמותהתמיכה  מבקשדעתה של ועדת המשנה, בסך עשרים אלף ש"ח, ל

 ניסיון לה שיש כיוון זו עמותה על ממליץ אני. ותרבות לחינוך חברה מרחבים

 את לה ויש דמוקרטית יהודית זהות של בתחום רבות שנים במשך מוצלח

 .זה בתחום ביותר המקיפות התוכניות

 

 החלטה:

 זהות בנושאלהחזיר את אופן חלוקת התמיכה  מבקשתהמשנה לתמיכות  ועדת

 .המקצועית עדהולו 2016לשנת הכספים  דמוקרטית יהודית

 

 פורמלי חינוך בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .2

 

  ,פו"שהאגף ממליץ בפני חברי הוועדה לתת תמיכה למבקש התמיכה,  יעקב נחום:

אקונומי -לילדים מרקע סוציו בעיר במתן עזרה בלימודים המבורכת עקב פעילותה

 .נמוך

 

 :ותהחלט

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ   .1

בנושא מתן  17.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית מאת כל ההחלטות של 

 .2016לשנת הכספים  חינוך פורמליתמיכה בנושא 

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה על מתן  .2

למבקש ₪  15,225בסך של  2016לשנת הכספים  וך פורמליחינבנושא  תמיכה

 .עדת המשנהלפי שיקול דעת של ו פו"ש התמיכה,
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 דיון בנושא יתרות התקציב שטרם חולקו .3

 

מבקש להסב את תשומת לב הועדה למדיניות שמוביל יו"ר  אלעד צדיקוב, יו"ר: 

הועדה המקצועית, מנכ"ל העיריה. יתרות כספי תמיכה שלא חולקו בסבב החלוקה לא 

שבות ומחולקות מחדש, בשונה מהעבר.   אני חושב שזהו מהלך נכון של חסכון. 

ע המציאות מלמדת שבכל שנה יש לנו מקרים ותגובות של שינויי החלטות בנוג

לעמותות ,ערעורים, השלמות נתונים וכו' .יתרות הכספים הנ"ל מהוות גיבוי תקציבי 

 לכך. 

 

עמותה שסכום הבקשה שלה הינו נמוך מהסכום לו היא זכאית בהתאם  משה ועקנין:

מחולקת באופן  ה אינה היתר . מדוע לתבחינים מקבלת אוטומטית את סכום הבקשה

 ? י הנחיות התבחיניםעפ"אוטומטי 

 

 מצטרף לבקשתו של מר משה ועקנין.צבי וייס: 

 

לחלק את היתרה נתונה לשיקול דעתה של הועדה המקצועית.  האפשרות איילה ממן:

 העמותה ורק התבחינים"י עפ להן המגיע את מקבלות נושא באותו העמותות יתר

. התמיכה מלוא את מקבלת לא התבחינים"י עפ לה המגיע מזה נמוך סכום שביקשה

 יש פעמים שבהם הועדה נוהגת אחרת וכן מחלקת את היתרה.  

 

 לעמותות תקציב לחלוקת ברורים תבחינים קבעה הרצליה עיריית :ועקנין משה

 .התמיכה למבקשי יחולק התבחין סכום שכלל אבקש לכן נתמכות

 התמיכה למלוא זכאית שלא מעמותה חלוקתם לאחר כספים יתרת ונשארת במידה

 ביקשוש העמותות לייתר מחדש לחישוב להחזיר וצריך ניתן היתרה את,  בקשתה ע״פ

 יותר וקיבלו בפועל פחות.

 

לדעתי השנה אין לבקש שינוי מהמדיניות שהנחה המנכ"ל, יו"ר  אלעד צדיקוב, יו"ר:

 . 2017שנת לבחון זאת החל מממליץ  .ועדת התמיכות המקצועית

 

ועדת התמיכות  יו"ראני ער לטיעונים של בעד ונגד. ההמלצה של  לונדון:יוסף 

   הינה המלצה שקולה ונכונה. עיתקצוהמ
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 החלטה

ואילך  2017שנת לועדה המקצועית כי בועדת המשנה לתמיכות ממליצה, פה אחד, 

יחולקו   ווצרנהיתואם תשקול את חלוקת מלוא כספי התמיכה, כאשר יתרות, ככל 

 מבקשי התמיכה.כל עפ"י הנחיות התבחינים בין 

 

 בנושא בריאות 2016מתן תמיכה לשנת  .4

 

סיוע ותמיכה לזוגות העוסקת בעמותת חן לפריון, ל הסבר ביחסמבקש  :יוסף לונדון

קבוצות תמיכה, הפעלת קו חם, הרצאות וכנסים להעמקת  ,שעוברים טיפולי פוריות

הפיריון והוצאת ספר להורים כיצד להסביר המודעות, הרצאות על חשיבות שמירת 

קיבלו את סכום  2016לא הגישו בקשה לתמיכה אך ב 2015בשנת  לילדים כיצד נולדו.

התמיכה הגבוה ביותר. אודה לקבלת הסברים לכך. כמו כן, אודה לקבלת הסברים 

 אודות מבקש התמיכה, זק"א.

 

י באופן  אישי ואני סבור בקשת התמיכה של זק"א נבדקה על יד אלעד צדיקוב, יו"ר:

 כי פעילותם ותרומתם לעיר הינה רבה מאוד.

 

  עדי חמו:

זק"א. במסגרת  מבקש התמיכה,  להמלצתו של מר אלעד צדיקוב לגבימצטרף 

 .הניחו את דעתישל והם  2015הבדיקות שלי בדקתי את דוחות הפעילות לשנת 

הגישה בקשה לראשונה אומנם עמותה זו לגבי מבקש התמיכה, עמותת חן לפריון, 

השנה, אך עמותה זו פועלת בעיר מס' שנים. נפגשתי עם נציגת העמותה והתרשמתי 

מהם מאוד. ברבעון הקרוב אני מתכנן לבצע בדיקות מקיפות יותר לאימות הנתונים 

 שנמסרו על ידם.

 

ולא  2015עפ"י הנחיות התבחין, עליהם לדווח על הנתונים לשנת קרן:  בהרב"ד ענת עו

. במידה ויש ספקות לגבי הנתונים אני ממליצה להקפיא רק למבקש תמיכה 2016נת לש

 . בפני הוועדה המקצועית זה את התמיכה עד להבהרת הדברים

 

 חברי הוועדה מקבלים את המלצתה של היועצת המשפטית, פה אחד.
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ועדה המקצועית ולבחון מדוע בתבחין בריאות אנו ו: מבקש לדון בר"אלעד צדיקוב יו

מעניקים תמיכה על בסיס שנה חולפת ואילו ביתר העמותות על בסיס תכנון השנה 

 מדומני כי יש לנקוט בקו לוגי אחד.כהבאה. 

 

  עדי חמו:

אני רוצה להמליץ בפני חברי הוועדה על מתן תמיכה לפי שיקול דעת וועדת המשנה 

 בשל תרומתם הרבה לרווחת תושבי העיר בתחום הבריאותלמבקשי התמיכה להלן 

 :בסכומים להלן

 בש"ח סכום תמיכה מבקש

 ₪ 15,000 עמותת פרקינסון בישראל

 ₪ 2,000 תהל"ה 

 ₪ 2,500 בשביל החיים

 

 :ותהחלט

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ   .1

בנושא מתן  17.03.16יום התמיכות המקצועית מועדת את כל ההחלטות של 

להלן לגבי  2למעט האמור בסעיף  .2016לשנת הכספים  בריאותתמיכה בנושא 

 מבקש התמיכה, עמותת חן לפריון.

בפני הוועדה המקצועית ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ  .2

חן לפריון לקיים דיון נוסף אודות בקשת התמיכה של מבקש התמיכה, עמותת 

שעל בסיסם ניתנה המלצת נתונים עניין השיניח את דעתם של חברי הוועדה ל

 מחלקת הבריאות לסכום התמיכה שהומלץ ליתן לעמותה.

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה על מתן  .3

 לפי שיקול דעת של ועדת המשנה 2016לשנת הכספים  בריאותתמיכה בנושא 

 להלן:למבקשי התמיכה 

 בש"ח סכום תמיכה מבקש

 ₪ 15,000 עמותת פרקינסון בישראל

 ₪ 2,000 תהל"ה 

 ₪ 2,500 בשביל החיים
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 כוללים בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .5

 

 את תקציב התמיכותלהגדיל  וצבי וייס מבקשים ועקנין"ר, משה יו, צדיקוב אלעד

  בעיר.עקב פעילותם הענפה  לכוללים 2017לשנת 

  

 :ותהחלט

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ   .1

בנושא מתן  17.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית מאת כל ההחלטות של 

 .2016לשנת הכספים  כולליםתמיכה בנושא 

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה על מתן  .2

 עדת המשנהלפי שיקול דעת של ו 2016לשנת הכספים  כולליםבנושא  תמיכה

 להלן:למבקשי התמיכה 

 בש"ח סכום תמיכה מבקש

 ₪ 28,400 בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

 ₪ 28,400 עמותת אור זרוע

 ₪ 28,400 מדרשת החפץ חיים

 

 תורה שיעורי בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .6

 

 את תקציב התמיכותלהגדיל  יו"ר, משה ועקנין וצבי וייס מבקשיםאלעד צדיקוב, 

 לשיעורי תורה עקב פעילותם הענפה בעיר. 2017לשנת 

 

 החלטה:

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את 

בנושא מתן תמיכה בנושא  17.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית משל ההחלטה 

 .2016לשנת הכספים  תורה שיעורי
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 מלגות בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .7

 

 החלטה:

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את 

בנושא מתן תמיכה בנושא  17.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית משל ההחלטה 

 .2016לשנת הכספים  מלגות

 

 בנושא רווחה  2016א. מתן תמיכה לשנת  .8

 

בנושא  17.03.16בתחשיבים שהוצגו בפני ועדת התמיכות המקצועית ביום איילה ממן: 

 2016כמות יחידות הטיפול החודשית הממוצעת )בשעות( לשנת התמיכות רווחה, 

, שובצה מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליהמבקש התמיכה, של לתושבי הרצליה 

ילדים במשפחות עניות )צרכים פיזיים, לימודיים  -4בשגגה בשני תחומים)תחום מס' 

בלבד. 5( במקום בתחום מס' יםמשפחות עניות ובודדים עני -5ותחום מס'  והעשרה(

למבקש תמיכה זה הינו בסך של  2016לאור הנ"ל סכום התמיכה לפי התבחינים לשנת 

  ולא כפי שצוין בוועדה.₪  46,138

ילדים  -4על כל מבקשי התמיכה בתחום מס'  להלן טבלת השפעת השינוי הנ"ל

 :במשפחות עניות )צרכים פיזיים, לימודיים והעשרה(

 תמיכה מבקש

בש"ח לפני  סכום

התיקון כפי שאושר 

בוועדת התמיכות 

המקצועית מיום 

17.03.16 

בש"ח  סכום

 מתוקן

 ש"ח 43,024 ש"ח 34,961 הסתדרות עולמית לנשים ציוניות -ויצ"ו 

 ש"ח 25,639 ש"ח 21,062 תנועת נשים עובדות ומתנדבות -נעמ"ת 

 ש"ח 46,138 ש"ח 58,911 מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

 ש"ח 4,881 ש"ח 4,843 עמותת סאנרייז ישראל

ארגון פעילים לב לאחים מרכז לפעילות 

 התנדבותית בארץ

 ש"ח 3,290 ש"ח 3,195
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 יו"ר:, אלעד צדיקוב

 האם מקבל תמיכה אינו רשאי  למלא יחידות השתתפות ביותר מתחום אחד?  א. 

. ₪אלף  10 ובהגלהעניק לחב"ד תמיכה מתקציב שיקול הדעת ב ממליץ –ב. בנוסף 

    השגגה שנפלה. לאורו הגדולה הרווחה פעילות לאור

 

של ועדת  הדעת בשיקולש ₪ 5,000בסכום של ממליץ על מתן תמיכה : ועקנין משה

 .מילובאוויטשמוסדות חב״ד למבקש התמיכה, המשנה 

 ובמיוחד .החברה תחומי בכל בהרצליה התושבים רווחת למען רבות פועלים הםהיות ו

רומתם ות השנה כל לאורך נזקקות למשפחות ומזון מצרכים בחלוקת הרווחה בתחום

 .חשובה מאד למען תושבי העיר

 

 יח' ביותר מתחום אחד.מקבל תמיכה רשאי למלא  איילה ממן:

 

כל מבקש תמיכה שובץ בתחום אחד בלבד לפי עיקר מאפייני אוכלוסיית  רויטל בושרי:

מוסדות חב"ד של מבקש התמיכה,  הת האגף עיקר האוכלוסייהטיפול שלו. מבחינ

 ים.משפחות עניות ובודדים עני -5, הינה תחום מס' ליובאוויטש הרצליה

בנוסף, אני רוצה להמליץ בפני חברי הוועדה על מתן תמיכה לפי שיקול דעת וועדת 

המשנה למבקשי התמיכה להלן בשל תרומתם הרבה לרווחת תושבי העיר בתחום 

 הרווחה בסכומים להלן:

 בש"ח סכום תמיכה מבקש

 מתן מענה רגשי -קבוצת השווים 

ותעסוקתי באמצעות אומנויות לילדים, 

 נוער ובוגרים עם אוטיזם

20,000 ₪ 

 ₪ 20,500 חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

 ₪ 5,000 מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה
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 החלטות:

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ   .1

בנושא מתן  17.03.16יום התמיכות המקצועית מועדת את כל ההחלטות של 

, בכפוף לעדכון סכומי התמיכה 2016לשנת הכספים  רווחהתמיכה בנושא 

 בהתאם לאמור לעיל. 

 

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה על מתן  .2

 עדת המשנהלפי שיקול דעת של ו 2016לשנת הכספים  רווחהתמיכה בנושא 

 להלן:למבקשי התמיכה 

 בש"ח סכום תמיכה מבקש

מתן מענה רגשי ותעסוקתי באמצעות  -קבוצת השווים 

 אומנויות לילדים, נוער ובוגרים עם אוטיזם
20,000 ₪ 

 ₪ 20,500 חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

 ₪ 5,000 מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

 

 חיים בעלי בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .9

 

 החלטה:

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את 

בנושא מתן תמיכה בנושא  17.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית משל ההחלטה 

 .2016לשנת הכספים  בעלי חיים

 

 השלישי הגיל בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .10

 

בית האגף ממליץ בפני חברי הוועדה לתת תמיכה למבקש התמיכה,  רויטל בושרי:

, עקב פעילותו המבורכת בעיר עבור אוכלוסיית הגיל אבות הרצליה )הרב קוק(

 השלישי.
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 :ותהחלט

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ   .1

בנושא מתן  17.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית מאת כל ההחלטות של 

 .2016לשנת הכספים  הגיל השלישיתמיכה בנושא 

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה על מתן  .2

למבקש ₪  12,500בסך של  2016לשנת הכספים  הגיל השלישיתמיכה בנושא 

 לפי שיקול דעת של ועדת המשנה. בית אבות הרצליה )הרב קוק( התמיכה,

 

 

 פורמלי בלתי חינוך בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .11

 

 של כל אחד ממבקשי התמיכה בנושא זהאת הפעילות  אני מכירה שירי רפפורט:

מבקשי התמיכה למעט  וממליצה על מתן התמיכה עבורם בהתאם להנחיות התבחינים

  להלן:

 מקווה זיכרון משה .1

 עמותה לפיתוח התרבות והאומנות בישראל -שיא  .2

 המלצת האגף.  הםנה לגבישלא נית

, מדובר בעמותה אשר מקיימת פעילות משען לתלמיד אופקיםלגבי מבקש התמיכה, 

עבור ילדי פנימיות במהלך החופשות מהלימודים. הפעילות מתקיימת מס' פעמים 

 . רנפורידאבשנה בכולל חפץ חיים ע"י הרב יעקב 

 

קטגוריה של ארגוני נוער או מציעה ליצור  -2017התבחינים לשנת  לגבי נוספת הערה

 .קטגוריה שתגזור חלק מהחינוך הבלתי פורמאלי

 

תקציב התמיכות לחינוך ומבקש שלבקשת גב' רפפורט. אלעד צדיקוב: יו"ר: מצטרף 

ם בעיקר לתקציבי התמיכות בספורט הבלתי פורמאלי יוגדל משמעותית. האצטלה ה

עמותות שזוהי פעילותן הישירה. לשם חינוך הנוער לסולם ערכים. כאן מונחות לפנינו 

 ראוי שיתוקצבו באופן משמעותי יותר.
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אני רוצה להמליץ בפני חברי ועדת המשנה, על מתן תמיכה בסך של  :רפפורט שירי

 בפיתוח , עקב תרומתה הרבה לתושבי העיררון-מקהלת לילמבקש התמיכה, ₪  28,275

 .השירה האומנותית

 

 :ותהחלט

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ   .1

בנושא מתן  17.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית מאת כל ההחלטות של 

 .2016לשנת הכספים  פורמלי בלתי חינוךתמיכה בנושא 

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה על מתן  .2

₪  28,275בסך של  2016לשנת הכספים  פורמלי בלתי חינוךתמיכה בנושא 

 רון לפי שיקול דעת של ועדת המשנה.-מקהלת לי למבקש התמיכה,

 

  נוער תנועות בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .12

 

לאחר  2יחולק לפי תבחין מס' ₪  151,200לתשומת לבכם, סכום בסך  שירי רפפורט:

ההמלצה לגבי נוהגת להמתין עם  יאנקיום מפעלי הקיץ )בחודש ספטמבר(. כמו כן,  

וועדת המשנה עד לאחר חלוקת התמיכה בגין מפעלי  שבשיקול דעתה 10%חלוקת 

 הקיץ.

 

 החלטה:

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את 

בנושא מתן תמיכה  17.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית משל כל ההחלטות 

 .2016לשנת הכספים  תנועות נוערבנושא 

 

 2016 התמיכות לשנת הרצליה באולינג עמותת של התמיכה בבקשת דיון .13

 

 :החלטה

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את 

בבקשת התמיכה של בנושא  17.03.16יום ועדת התמיכות המקצועית משל ההחלטה 

 .2016לשנת הכספים  עמותת באולינג הרצליה
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 הסביבה איכות בנושא 2016 לשנת תמיכה מתן .14

 

 הילה אקרמן:

שמה לה למטרה לפעול  -השרון" )אחלה"(יכות חיים לתושבי עמותת "א .1

 לשימור ושיפור איכות החיים של תושבי האזור.

שינוי תוכניות הבניה בשטחי  העניין המרכזי בו מתמקדת הפעילות, הוא

= "עיר התעש", כדי למנוע   הרצליה, הוד השרון השרון,-השרון , רמת תעש

 פגיעות באיכות הסביבה ובחיים של תושבי האזור.

 במתכונתה הקיימת. לעצור את הפקדת התוכנית עמותהמטרת ה

ם לבטל פועלת לביטול תכנית תע"ש השרון. בעמותה דורשי  -"הריב עמותת .2

אלף  23דונם ואמורה לכלול בניית  7,600, המשתרעת על פני את תכנית הבינוי

יחידות דיור שיהיו בשטחן של הרצליה, רמת השרון והוד השרון, לשמור על 

מטר ויותר ולשמור על כל  15שנה שגובהם  60העצים בני  30,000היער בן 

 .השטח כריאה ירוקה ופארק מטרופוליני לדורות הבאים

פועלת לקידום תרבות אופניים ותחבורת אופניים,  -האופניים בשביל ישראל .3

למען שיפור בריאות הציבור, איכות החיים, איכות הסביבה, הגברת בטיחות 

 .החברתיים הרוכבים, וצמצום הפערים

 

 יוסף לונדון: 

 להלן הנימוקים להתנגדותי להעניק תמיכה לעמותת ריב"ה:

 .2014עמותת ריב"ה, הינה עמותה חדשה שהוקמה בשנת  .1

 עמותה זו טרם קיבלה אישור על ניהול תקין. .2

 .שקלים מאות וחמש אלפיים היה 2015המחזור שלה בשנת  .3

ה, הינה למנוע לחלוטין המטרה העיקרית, אם לא הבלעדית, של עמותת ריב" .4

 בניה במתחם תע"ש רמת השרון.

 .בהרצליה התושבים רוב של לאינטרסים בניגוד פועלת זו עמותה, לדעתי .5

 שכותרתו" הרצליה"קול  במקומון שפורסם במכתב מפורטיםשלי  הנימוקים

 "ש רמת השרון".תע"לבנות במתחם 

חלק מהסכם לטענה שהושמעה בישיבה כי התמיכה בעמותת ריב"ה, הינה  .6
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קואליציוני, אבקש לציין כי לא מצאתי לכך סימוכין בהסכמים 

 הקואליציוניים.

בהסכם קואליציוני ניתן לקבוע תמיכה בנושא מסוים, אך לא לעמותה 

 מסוימת.

 

 ש"ח. 84,000המליצה להעניק לעמותת ריב"ה,  17.03.16מיום  הוועדה המקצועית

 

 כה לעמותת ריב"ה.לאור האמור לעיל אני מתנגד להעניק תמי

 

וטרם קיבלה  2014 -עמותת ריב"ה היא אכן עמותה חדשה שהוקמה ב איילה ממן:

אישור ניהול תקין. ככל שהעמותה לא תציג אישור ניהול תקין במהלך השנה, היא לא 

 תוכל לקבל את כספי התמיכה, בדיוק כפי שנהגנו בשנה קודמת. 

 

 של הפעילות,  כהערה של השקפה לדברים שנאמרו ראשית :, יו"רצדיקוב אלעד

 יש אם גם. יהראופעילות  זוולכן  העמותה עולה בקנה אחד עם מדיניות ראש העיריה

מצטרף לגבי נושא המסמכים וסכום המחזור הכספי, אני  וסוברים אחרת. החולקים

 .לדעת לונדון

 

מבצעות פעילות סביבתית חשובה ת מבקשי התמיכה בנושא זה שלוש הילה אקרמן:

איכות חיים לתושבי  עמותתלמבקשי התמיכה,  מאוד לתושבי העיר. ממליצה לתת 

 אש"ח לכל אחד 6)ה את יתרת הסכום עד המקסימום האפשרי"ריבעמותת ו השרון

שכרגע יש מאבק סביבתי הדורש את המימון הכספי, ואת  , כיוון(ממבקשי התמיכה

 ישראל בשביל האופניים. מבקש התמיכה שאר התמיכה ל

 .ם זאת, מכבדת כל החלטה אחרת שתהיה לוועדהע

 

 לתת את מלוא התמיכה אחד פה ממליצים ועקנין, יו"ר, צבי וייס ומשה צדיקוב אלעד

למבקש התמיכה, ישראל ₪,   20,000של  בסך המשנה ועדת של דעת שיקול לפי

קידום תרבות  עבורשל עמותה זו בשביל האופניים, בשל פעילותה ועשייתה הרבה 

 האופניים בהרצליה. 

 

 מתנגד למתן תמיכה בנושא זה למבקש התמיכה, עמותת ריב"ה. מר יוסף לונדון
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 :ותהחלט

להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את כל  המשנה לתמיכות מחליטה ועדת .1

בנושא מתן תמיכה  17.03.16 יוםההחלטות של ועדת התמיכות המקצועית מ

 .2016לשנת הכספים  איכות הסביבהבנושא 

ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה על מתן  .2

 למבקש ₪ 20,000 של בסך 2016לשנת הכספים  איכות הסביבהתמיכה בנושא 

בשל  לפי שיקול דעת של ועדת המשנה האופניים בשביל ישראל, התמיכה

 .ליהפעילותה ועשייתה הרבה של עמותה זו עבור קידום תרבות האופניים בהרצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שרעבי אתי"ח רו: רשמה


