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 :היום סדר על
 

בנושא  ,פורמלי בלתי חינוך, תחרותי ספורט בנושאים 2017בשינויים בתבחינים לשנת  דיון .1
 .השלישי הגילו רווחה, בריאות, זהות יהודית דמוקרטית

 .2016בנושא החינוך הפורמלי לשנת התמיכות  .ב.עצבנושא מבקש התמיכה עמותת  דיון .2

 .2016 התמיכות לשנת השלישי הגיל בנושא ליונס מועדון התמיכה מבקש בנושא דיון .3

 .2017 לשנת בתבחינים חיים בעלי בנושא דיון .4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

 :הדיון מהלך

 

 בנושא, פורמלי בלתי חינוך, תחרותי ספורט בנושאים 2017 לשנת בתבחינים בשינויים דיון .1
 .השלישי הגילו רווחהבריאות,  ,דמוקרטית יהודית זהות

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 תבחינים לשינויי המקצועיים הגורמים בהמלצות היום תדון לתמיכות המשנה ועדת. שלום

 .הספורט בתחום נפתח. 2017 התמיכות לשנת

 

 יוסף לונדון:

 והצבעה לדיון לעלות חייבות, עירוני תאגיד וכל הרצליה בני בנושא מהותיות החלטות

 משרד הנחיות אולם, העירייה של הארוכה הזרוע הינו עירוני גוף שכל נכון. בדירקטוריון

 החלטות, לצערי. בדירקטוריון לדיון לעלות צריכים, חשיבות בעלי שנושאים קובעות הפנים

 .בדירקטוריון נידונו לא, אפולוניה מתקן תפעול כגון, הרצליה בבני במיוחד, מהותיות

 

 :קרן עו"ד ענת בהרב

 . יה לעמותהיאנו דנים היום בתבחינים. נושא זה הוא במערכת היחסים בין העיר

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 2017לדירקטוריון כיצד אפשר לקיים דיון בשינויים בתבחינים לשנת אם הנושא טרם עלה 
 ספורט תחרותי?

 

 :קרן עו"ד ענת בהרב

 צריך להפנות את תשומת לב הנהלת העירייה לבקשה לקיים דיון בנושא בדירקטוריון.

 

 עופרה בל:

יוצאת מתקציב התמיכות ועוברת  מועדון כדוריד בני הרצליה בע"מ )חל"צ(התמיכה ב

 תקציבית דרך בני הרצליה.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 האם הנושא מסודר מבחינה תקציבית?
 
 

 :בל עופרה

 .כן
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 :אהרל'ה שם טוב

 .2017הנושא צריך לעלות בישיבות התקציב לשנת 

של בוצעו שינויים באחוזי החלוקה בנושא הספורט התחרותי  2017בשנת במסגרת השינויים 

 . ללא המשקל של קבוצות הנשים והגברים בכדוריד הספורט הקבוצתי והאישי

לתמיכה  אשר יוקצה₪  250,000 הוספנו תבחין נוסף בסך של יכמו כן בספורט הקבוצת

 באופן שווה בין הקבוצות המשתתפות ויחולקות אירופה ויבקבוצות המשתתפות באליפ

עמידה בתבחין תיבדק במהלך השנה. מכיוון שהטורניר  בכפוף לתנאים המפורטים בתבחין.

 אילו קבוצות עומדות בהנחיות התבחין. 2017לת שנת נוכל לדעת בתחי 2016מתחיל בשנת 

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 .2017אבל מתן התמיכה יהיה בגין שנת  2016כלומר ההצלחה היא בשנת 
 

 עופרה בל:

 שנתית.-אלא על עונת משחקים המשוחקת בתצורה דו הספורט לא מתבסס על שנה קלנדרית.
 

 :אהרל'ה שם טוב

 מדובר בסכום סגור על בסיס הצלחות.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 למה התבחין לא רלוונטי גם לספורט האישי?
 

 :אהרל'ה שם טוב

 לספורט האישי יש תמיכה בגין השתתפות באליפות רשמיות.

 

 עופרה בל:

שלא תהיינה קבוצות הזכאיות לתמיכה עפ"י תבחין זה, יוחזר סכום ככל עפ"י כללי התבחין, 

 הכסף מובטח למבקש תמיכה שישתתף באליפות אירופה. זה לקופת העירייה ולא  יחולק.

 
 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 כיצד יחולק במידה ותהינה יותר מקבוצה אחת?
 

 

 

 



5 

 

 

 :אהרל'ה שם טוב

 יחולק באופן שווה. 

שחקי בספורט הקבוצתי הוא תמיכה בגין השתתפות קהל במתבחין נוסף שהוספנו השנה 

 .הבית

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 למה התבחין לא חל על כל הענפים?
 

 :אהרל'ה שם טוב

 מתוקצב יהיה הוא כי נכלל לא הכדוריד אך, הקבוצתיים הענפים לכל מתייחס התבחין

 .הרצליה בבני

 

 עופרה בל:

 התבחין לא מתבסס על כמות מנויים אל על כמות הקהל בפועל.
 

 :קרן עו"ד ענת בהרב

, םהרלוונטייספירת כמות הצופים תהיה באחריות מנהלי המתקנים עפ"י הנחיות התבחין 

 באמצעות מערכת לספירת קהל.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 כמה מקומות יש באולמות הכדורסל והכדורגל?
 

 :אהרל'ה שם טוב

 מקומות ישיבה  1,200 -כ-כדורסל

 מקומות ישיבה 8,000 -כ -כדורגל

 המטרה זה לעודד השתתפות של קהל במשחקים.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 כיצד תיבדק כמות הקהל כאשר יש אירוח של קבוצות אחרות במשחקים?
 
 

 עופרה בל:

 עפ"י הנחיות המשטרה הם יושבים בשערים נפרדים.
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 יוסף לונדון:

 לגבי תיקון טכני שלדעתי נדרש:הערה 

 בנושא ספורט תחרותי 

 אופן חלוקת התמיכה לספורט האישינושא ג' 

 הישגים משמעותייםתחת הכותרת 

 2%במקום  4%ליש לתקן  3סעיף 

 

  אהר'לה שם טוב: 

 .לתקן יש אכן, תודה

 

 יוסף לונדון:

אני מבקש  בנושא החינוך הבלתי פורמלי 2017השינויים בתבחין לשנת טרם הדיון בנושא 

במבוא לתבחינים, להעלות נקודה נוספת לדיון שיכול להשפיע באופן כללי על התבחינים, 

 מצוין: 6סעיף 

התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו/או עבור שירותים "

 "הניתנים לתושבי הרשות המקומית ו/או מבנה הקיים בתחום הרשות המקומית.

שהתמיכה תינתן לתושבי הרשות המקומית כדי שיהיה ברור למקבלי התמיכה אני מבקש 

 שהתמיכה היא עבור תושבי הרצליה בלבד. מבקש להשמיט את המילה "או" מהמילים "

 ".בתחום הרשות המקומית ו/או עבור שירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית

 

 :קרן עו"ד ענת בהרב

אחרת לא תינתן תמיכה למבקשי תמיכה אשר נותנים לא ניתן למחוק את המילה הזו 

 כגון בית איזי שפירא. ,לתושבי הרשותמחוץ לתחום הרשות המקומית שירותים 

 

 יוסף לונדון:

לא מעוניין לשלול את האופציה לקבלת תמיכה למבקשי תמיכה אשר קיבלתי את ההבהרה. 

אבל חשוב לי להבהיר שאני מבקש  מחוץ לתחומי הרשות, שירותים לתושבי הרצליהנותנים 

שהתמיכה היא עבור תושבי שנותנים שרותים  בהרצליה שיהיה ברור למקבלי התמיכה 

 הרצליה ולא עבור תושבי חוץ שנהנים ממנה.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 קשה לרדת לרזולוציה הזו ברמה המעשית.
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 יוסף לונדון:

יה והיא נותנת שירות לתושבים יש לי בעיה עם עמותה שמקבלת תמיכה מעיריית הרצל

 שאינם מהרצליה. אנו משתמשים בכספי ציבור לפעילות שהתושבים לא נהנים ממנה.

 :עופרה בל

 כיצד ניתן מעשית לעשות את המיפוי?

 :קרן עו"ד ענת בהרב

תבחין ל לא נראה שיש מקוםמכל מקום אני לא יודעת אם בכל התחומים ניתן לעשות מיפוי. 

  ששם זה רלבנטי יש מקום להתייחס לנושא.פיים יספצ. באותם מקומות כללי כזה

 

 :איילה ממן

 שר נותנות שירותים גם לתושבי חוץ:אשתי עמותות  כרגע אני זוכרת לפחות 

 בית אבות הרצליה )הרב קוק(א. 

 מחוז השרון-העמותה לספורט עממיב. 

דיווח רק על הפעילות בשני המקרים הנ"ל במסגרת בדיקת בקשת התמיכה ביקשנו לקבל 

 עבור תושבי הרצליה. 

 

 :עופרה בל

קיים גם בבני הרצליה. בתחום של הספורט אין לי בעיה  .ושבת בדיון כמו יוסף לונדוןאני ח

לדעת את כמות המשתתפים של תושבי הרצליה. אני חייבת לומר כי אנו כן צריכים לעסוק 

נית ועם חשיבה כיצד נתנהל. כמו כן יש ילדים מהרצליה שהולכים לרשויות בנושא ברמה רצי

אחרות וצריך לחשוב גם על הנקודה הזו. אני מאוד מבינה ומתחברת מדובר בבעיה עקרונית 

 וצריך לדון בה.

 

 :שירי רפפורט

 מדובר בנושא מאוד רגיש והסכומים הם קטנים ולכן לדעתי אין צורך לעשות את ההבחנה.

 
 "ר:יו, צדיקוב אלעד

כאלו. לדוגמא:  קיימת בעיה לסנן את הנעזרים בשרותי עמותה בין תושבי הרצליה לשאינם

האם שייך להפלות ילד בתנועת בני עקיבא בהרצליה פיתוח, כיון שהוא גר בכפ"ש ולהשית 

עליו תשלום גבוה יותר? ראשית הפערים הם מינוריים ובטלים. שנית, קיימת הדדיות. כשם 

שאנו לא מעמידים פילטר לבאים מבחוץ, אנו זוכים ליחס הדדי מרשויות שכנות ביחס 

 נו. 'כמים הפנים לפנים'. באם יימצא ארוע חריג, נבקש להכירו ולדון בו בוועדה.לתושבי עיר

 

 



8 

 

 

 :קרן עו"ד ענת בהרב

הרצליה הוא גם תורם לרמת ההישגים ב ספורט כמו כן, כשילד שגר ברעננה משתתף בפעילות 

 שלה. צריף לקחת גם את זה בחשבון.

 

 לונדון:יוסף 

הוא נושא מהותי או בטל  יאיילה, האם לאור הניסיון הרב שלך האם הנושא שהעלית

 בשישים?

 :איילה ממן

ם לכך שגם תושבי חוץ נהנים מפעילות העמותה כפי שציינתי קודם אנו יבמקומות שאנו מודע

 הרצליה.נתונים המשקפים את השירותים הניתנים לתושבי דורשים לקבל 

אין לי את הנתונים להשיב לשאלתך, נורא קשה לדעת זאת. אך כאשר מגיע לידיעתנו הצורך 

 לבדוק אנו מבקשים לקבל דיווח פרטני.

 

 יוסף לונדון:

מהמשתתפים בשיעורי התורה או ההרצאות או  75%לפחות בכוללים למשל יש דרישה לכך ש

 האירועים בחגים יהיו תושבי הרצליה.

 

 צדיקוב, יו"ר:אלעד 

 ולא כתבחין נפרד.בתנאי סף  פה שאתה מזהה קושי אתה פותר זאת ביא

 

 :איילה ממן

 פרויקט בהרצליה.ההפרויקט הנתמך הוא בדרך כלל 

 

 יוסף לונדון:

נכון, אבל את לא יכולה לדעת האם נהנים ממנו תושבי חוץ. בשלב זה אני מסיים פה את הדיון 

 שינויים בתבחינים. תודה על תשומת הלב.ומציע לא לערוך 

 

 :שירי רפפורט

 נציגי של צוות אגף תנו"ס יחד עם נעשתה באמצעות שיתוף פעולהביחס לתבחינים העבודה 

הרווחה עבור פעילות של במסגרת מבקשי תמיכה שעד כה קיבלו תמיכה אגף רווחה. 

החינוך במסגרת יקבלו תמיכה, בכפוף לעמידה בתנאי הסף,  2017החל משנת תרבות/פנאי 

בנושא  2016הבלתי פורמלי.  בדקנו עם רוויטל את אופי הפעילות כל מבקשי התמיכה לשנת 

  תבחין נעשתה בהתאם.התמיכות בחלוקת אופן הרווחה ו
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הרווחה צריך לתמוך בפעילות טיפולית ולא בפעילות של תרבות/פנאי. במצב כיום נוצר אגף 

משען מבקש התמיכה "כמו למשל  מצב שאני לדוגמא ממנת טיול ולא את הטיפול בילד.

בחנו  פעילות נוער בימי הפנאי והחופשות הארוכות.לתלמיד אופקים" אשר מקבל תמיכה בגין 

 2016ולכן בשנת  קשים על טיפול אל על פעילות הפגהמבעל מה אנו נותנים את הכסף. הם לא 

 . הם קיבלו תמיכה באמצעות החינוך הבלתי פורמלי

 כמו כן, לממן אוטובוס טיול לאקים הוא באחריות אגף תנו"ס ולא רווחה.

אומר שאוטומטית אם מבקש התמיכה נותן שירות לאוכלוסיית הילדים המיוחדים זה לא 

 הפעילות היא בתחום הרווחה יש לבחון את מהות הפעילות של  בקשת התמיכה.

 לכן הצטמצמו מבקשי התמיכה בתחום הרווחה והסל של החינוך הבלתי פורמלי עלה בהתאם.

 עפ"י תנאי הסף בתבחין זה:

המוסד מבקש התמיכה אינו מקבל תמיכה בגין הפעילות הנתמכת במסגרת התבחינים  .1

 ושא זה על פי תבחינים בנושאים האחרים.בנ

לאופן חלוקת תבחין מוסד הפועל ביותר מתחום אחד מבין התחומים המפורטים ב .2

בהתאם להמלצת אגף  במסגרת תחום אחד בלבדהתמיכה, יקבל תמיכה עבור פעילותו 

 תנו"ס.

אנו  דבר נוסף, לקחנו את המודל של תנועות הנוער, אנשי התוכן יודעים מה קורה בשטח.

מבקשים לקבל תכנית עבודה על מה ניתנת התמיכה ועל כמות המתנדבים כדי שנוכל ליצור 

 מבקשי התמיכה הם חלק מההווי של העיר.  שרשרת ניהולית נכונה.

כדי להתארגן למשל אם יש מבצעי התנדבות וכו' אני צריכה לקבל את הנתונים האלה 

 בהתאם.

לנוער בבית הגלגלים, כדי להנגיש פעילותו לנוער  דוגמא נוספת, רציתי השנה לעשות פעילות

והוא שלח לי הצעת מחיר לקיום הפעילות למרות שהוא מקבל תמיכה מעיריית הרצליה 

 בנושא הרווחה בתחום הפעילות החברתית.

הוא הגוף המקצועי האחראי על הפעילות החברתית בעיר ולכן בקשות תמיכה  אגף תנו"ס

בתחום התרבות והפנאי צריכה להיבדק על ידו. לא יכול להיות שגוף מקבל תמיכה מעיריית 

 הרצליה ידרוש כסף מהעירייה בגין קיום פעילות.

שאחראי על , רון-מקהלת לישלנו מלדוגמא, אם אני צריכה מקהלה אני פונה לרפרנט 

על כל גוף שמקבל תמיכה ולבחון כיצד הוא עובד אתנו ולא צריך להסתכל הפעילות בעיר. 

 לידינו.

אנו נקרא לכל אחת מהעמותות ונסביר להם את  2017עם אישור השינויים בתבחינים לשנת 

הם גם  .ברשימה שמית הדרישות שלנו לקבל תכנית עבודה ואת כמות המתנדבים הצפויה

אנו רוצים  תמיכה. נאשר לו את מתןהנו מההפריה הזו. מי שלא יעמוד בדרישות שלנו לא יי

לקבל את מלוא המידע עבור מה ניתנת התמיכה. כל מבקש תמיכה צריך לדעת שהוא זרוע 
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 ביצועית של עיריית הרצליה.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 רון רשאית לגבות כספים בגין פעילות המקהלה בעיר?-מקהלת לי
 
 

 שירי רפפורט:

המקהלה נותנת הופעות לכל דורש ללא עלות ופועלת ללא כוונות ריווח. אבל כשאני שוכרת 

אולם וציוד הגברה לצורך קיום הפעילות, עלויות אלו לא יכולות להיות מממונות על ידי 

מהנהנים כדי לכסות את עלויות התפעול. לא היה העמותה ולכן גובים סכום סמלי ביותר 

ורת ולא נענינו לבקשתו זה היופי שבדבר. העיר צריכה לתת להם מישהו שביקש מקהלה/תזמ

במה ויש יחסי גומלין. אבל בפרמיירות היכן שצריך אולם וציוד הגברה אנו גובים דמי כניסה 

 כדי לכסות את העלויות הללו.

 

 יוסף לונדון:

בקשה יוכלו להגיש  2016האם בהשוואה לתחומים שמיינתם, כל מבקשי התמיכה משנת 

 ?2017יכה לשנת לתמ

 

 שירי רפפורט:

כן. כולם יוכלו להגיש בקשה בכפוף לתכנית עבודה ונבחן זאת. אנו נשב עם כל העמותות 

 יגישו בקשה לחינוך הבלתי פורמלי ונציג בפניהם את אופן חלוקת התמיכה 2017שהחל משנת 

 .והדרישות שלנו

 

 יוסף לונדון:

 אפשרות להגיש בתחום הרווחה גם לתחומים להלן: היתה 2016בשנת 

 א. עולים חדשים.

 ב. חיילים/חיילות צה"ל במצוקה, ו/או מועמדים לשירות בצה"ל )שקיבלו צו ראשון(

 למה לא ניתן לכך מענה בקטגוריות החדשות בחינוך הבלתי פורמלי?

 

 :רויטל בושרי

לאור זאת ביטלנו  הרווחה בתחומים אלולא הגישו בקשות תמיכה בנושא  2016מכיוון שבשנת 

 .2017קטגוריות אלה בשנת 
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 :קרן עו"ד ענת בהרב

 שירי התייחסה לשינויים מההיבט של אגף תנו"ס. 

 -באופן רחב כמקבלי התמיכה  ובנושא הרווחה הוגדרהתבחינים במסגרת 

 לשירותי כהרחבה, טיפולציבור הפועלים למען תושבי הרצליה בתחום שירותי  מוסדות..."

 לטובת הפועלים ציבור למוסדות, וכן, איתו ובתיאום הרווחה אגף"י ע המוענקים הטיפול

  ....."מזון בחלוקת הסיוע בתחום הרצליה תושבי

 

 :רויטל בושרי

אוטומטית בלי המהפך שעשינו נובע מכך שתייגו אוכלוסיות כגון נכים כמשויכים לרווחה 

התמקדנו בסוג הפעילות, כאשר פעילות  2017לבחון את אופי הפעילות. בתבחינים לשנת 

בתחום הטיפול הינה הרחבה לשירות שניתן על ידי הרווחה. כדי לא לתייג ולהיות דמוקרטיים 

 אלו לדעתי התבחינים הנאורים ביותר.

 אינה בתחום הרווחה.פעילות חברתית לילדים אוטיסטים 

 

 יוסף לונדון:

 עילות תרבותית היא גם טיפול?האם אתם ערים לכך שיהיו אנשי מקצוע שיטענו שפ

 

 :רויטל בושרי

 נצמדנו להגדרות של טיפול לפי משרד הרווחה.

 

 משה ועקנין:

 האם תיתנו לעמותות זמן הסתגלות?

 

 :רויטל בושרי

הם  2017בנושא רווחה והחל משנת נזמן את העמותות שהגישו בקשה לאחר קבלת האישור 

 מיועדות לחינוך הבלתי פורמלי לקבלת הסברים.

 

 :עופרה בל

כל השינויים החדשים בתבחינים זה דבר מתבקש שישנה את כל הנושא של התמיכות. מי 

 שלא יעמוד בתנאי התבחינים לא יקבל תמיכה.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 נושא מאוד מבורך. הם 2017השינויים המוצעים בתבחינים לשנת 
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כשנת ניסוי כלים, ולערוך בדיקה פנימית לאחר  2017במקביל לכך, עלינו להגדיר את שנת 

 חלוקת התמיכות.

 

 :שירי רפפורט

 אני מקווים שהפעם זה נכון.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

  -5אופן חלוקת התמיכה בתבחין חינוך בלתי פורמלי, סעיף שאלה לגבי 

מתקציב התמיכה לתחום יחולק באופן שוויוני בין מבקשי התמיכה להם פעילות  10%" 

 " מוכחת בעלת תרומה מיוחדת לקהילה.

 מי יקבע את אופן חלוקת התמיכה בפועל?

 

 :שירי רפפורט

 מי שמוכיח את עצמו יקבל.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 כלומר:

 יקבע לפי הפונקציה המקצועית כראות עיניה ביום פקודה תצטרכי לתת הסברים. -10%

 ללא שינוי משנה קודמת. לפי שיקול דעת מיוחד של חברי ועדת המשנה. -10%

 לפי שיקול דעת. 20%סה"כ 

 

 :שירי רפפורט

לתחום מסוים היות והתחומים הם מאוד רחבים לכן נדרש פה  10%את הלא יכולנו לנווט 

 מקום לשיקול דעת.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 את ההשפעהמחדש כאמור נבחן חושב שהגדלת הסכום של שיקול הדעת היא נכונה אבל  אינני

 .לקראת השנה הבאה בעז"ה כך על

 

 :איילה ממן

 רשום: 2016שנת לגם בתבחינים בנושא החינוך הפורמלי 

מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שוויוני בין מבקשי התמיכה להם פעילות מוכחת  10%" 

 "בעלת תרומה מיוחדת לקהילה.
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 :יוסף לונדון

פניתי למנכ"ל העיריה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית, והסבתי את תשומת ליבו לכך שישנן 

 שמקבלות תמיכה בנושאים שונים והוא השיב לי כך:עמותות 

 

אני מבקש לקבל מידע אודות עמותות אשר מבקשות לקבל תמיכה במס' נושאים לדיונים 

 בוועדות המשנה. מבקש להנגיש את המידע הזה.

 

 :איילה ממן

ל כבתום שנת התמיכות עולה לאתר העירוני קובץ אשר מפרט גובה התמיכה שאושר בפועל ל

 אחד ממבקשי התמיכה. 

 

 :יוסף לונדון

אני מבקש לקבל רשימה של כל מבקשי התמיכה אשר עולים לדיון בוועדת המשנה אשר הגישו 

 בקשה למס' נושאים ברמת הידיעה.

 

 :משה ועקנין

 למשל מועדון ליונס מגיש בקשה למס' תחומים.

הרבה עמותות כאלה. מבקשים לקבל רשימה של מבקשי התמיכה אשר אושרה להם אין 

 תמיכה במס' בקשות ואת סכום התמיכה שאושר.

 

 :עופרה בל

 .הרשימה המפורסמת באתר האינטרנט אנא העבירי לו

 

 :משה ועקנין

שינוי בתבחינים זה דבר מבורך. הגיע הזמן לעשות סדר בדברים. זה חשוב מאוד וזה יעזור לנו 

 בשיקול הדעת. 

 

 :יוסף לונדון

 באופן חלוקת התמיכה בנושא חינוך בלתי פורמלי: 5שאלה לגבי סעיף 
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עילות תרבותית אתנית מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי תמיכה העוסקים בפ 9%"

 עילות תרבותית אתנית?פלמה הכוונה  ".לכלל הציבור

 

 :שירי רפפורט

להקת מחול בסגנון תימני מנווה עמל שפועלת במתנ"ס בית פוסטר  -לדוגמא להקת נווה קסם

הפדרציה העולמית כן, מבקשי התמיכה  כמווזכתה במדליה ומוסיפה כבוד לעיריית הרצליה. 

 ואעלה תמר גם נכנסים לקטגוריה זו. של יהדות מרוקו

 

 :יוסף לונדון

 האם יש עמותות נוספות?

 

 :שירי רפפורט

 כרגע לא.

 

 :יוסף לונדון

 ( באופן חלוקת התמיכה בנושא חינוך בלתי פורמלי:1ב)8שאלה לגבי סעיף 

מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי הכמות מתקציב התמיכה לתחום יחולק בין  20%"

 " החודשית הממוצעת של שעות מתנדבים הפועלים מטעם המוסד מבקש התמיכה.

 כיצד הנתון מחושב?

 

 :איילה ממן

מתנדבים בהתאמה, הממוצע של  30-ו 20 10אם בחודשים ינואר, פברואר ומרס צופים 

 מתנדבים.  20שלושת החודשים האלה הינו 

 

 :שירי רפפורט

 עה ולכן ממוצע זו הדרך הטובה ביותר.ובכמות המתנדבים בעמותות אינה ק

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 איך אפשר לדעת נתונים חזויים?

 

 :שירי רפפורט

 מדובר בנתונים ידועים מראש והעמותות יצטרכו לתת לכך אסמכתאות.
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 :יוסף לונדון

 מחקו את המיותרת. כותרות מיותרות זהות. אנא 2ישנן  16בעמוד  -הערה טכנית

 באופן חלוקת התמיכה בנושא חינוך בלתי פורמלי: 1שאלה לגבי סעיף 

"  כהגדרתו ספורט עממימבקשי תמיכה העוסקים ב"למכלל תקציב התמיכה יחולק  20%"

, תועבר היתרה לחלוקה ₪ 120,000ככל שסכום התמיכה בתחום זה  יעלה על   .לעיל

 " .להלן 2-6בתחומים 

אש"ח  120בגין השינוי בסגנון של התבחין אין כאן רצפה הייתי רוצה לבקש שהרצפה תהיה 

 ולא נגזרת של אחוז מסוים מתקציב התמיכות.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

מיכות של נושא החינוך הבלתי פורמלי למה שסכום אם מחר בבוקר ירד בחצי תקציב הת

 התמיכה שלו לא ירד בהתאם?

 

 :קרן עו"ד ענת בהרב

  היית תקרה ולא הייתה רצפה. 2016ת שנגם ב

 

 :איילה ממן

אם בכל התחומים האחרים חלוקת התמיכה היא לפי אחוזים ולא סכום תמיכה ספציפי. 

 יהיה שינוי בתקציב החינוך הבלתי פורמלי סכום התמיכה לספורט העממי יעודכן בהתאם

 . כמו יתר התחומים

 

 :יוליה פסיס

  ."חאש 120 -כ   הינומתקציב החינוך הבלתי פורמלי המעודכן  21%

 
 :יוסף לונדון

 :להלן הסעיף את הסף לתנאי הוסיפו דמוקרטית יהודית זהות בנושא

 ."החינוך משרד"י ע ומאושרת מוכרת התמיכה מבוקשת בגינה"הפעילות 

 
 עדי חמו

 בנושא הבריאות: ישנם מס' שינויים 

 קודמת שנה בגין ולא התמיכה בקשת מושא התמיכות שנת בגין היא התמיכה בקשת .1

 .השנה שהיה כפי

 שעות לפי ולא המתנדבים כמות לפי תיבחן בתמיכה -המתנדבים נושא לגבי .2

 .ההתנדבות
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 משה ועקנין:

 השאלה שלי היא למה לא עדיף להתבסס על נתוני שנה קודמת במתן התמיכה?

 

 :קרן ענת בהרבעו"ד 

לנתוני שנת הפעילות בגינה  מתייחסיםהתמיכה ניתנת עבור שנת הפעילות  ולכן התבחינים 

 מבוקשת התמיכה.

 

 משה ועקנין:

 מדובר בנתון צפוי .

 

 :קרן ענת בהרבעו"ד 

התמיכה נתנת על בסיס , והפעילות נבדקת כך שפעימות במהלך השנהבמספר התמיכה ניתנת 

 אסמכתאות.

 

 :יוסף לונדון

 מדוע מתייחסים למס' מתנדבים ולא לפי שעות המתנדבים? -בנושא הבריאות

 

 :עדי חמו

יש מתנדבים  למתנדבים אין כרטיס עבודה ולכן לא ניתן למדוד את שעות התנדבותם בפועל.

 שעובדים גם מהבית וכו'.

 

 :יוסף לונדון

 מתנדב שמגיע פעם בחודש יקבל משקל של מתנדב שמגיע מדי יום? מדוע

 

 :עדי חמו

 להביא כמה שיותר מתנדבים כדי שהפעילות תתרחב.אני רוצה לעודד את העמותות 

 

 :יוסף לונדון

 כשיש יותר מתנדבים יש העמסה על עלויות התקורה לעמותות היות ותקורת המטה עולה.

 :משה ועקנין

 מתנדבים.עדי רוצה יותר 

 

 :יוסף לונדון

 הסעיף בתבחין לגבי המתנדבים לא הגיוני.
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 אלעד צדיקוב, יו"ר:

אומר שיש קשר בין סכום התמיכה לכמות המתנדבים והוא רוצה שהעמותה תגייס כמה עדי 

 שיותר מתנדבים.

 

 :עדי חמו

שיותר רוב הפעילות בתחום הבריאות מושתת על מתנדבים ואני רוצה שהעמותה תגייס כמה 

 מתנדבים.

 

 אלעד צדיקוב, יו"ר:

 לא אחמיר בנושא עדי מכיר את השטח היטב.אין לי בעיה. 

 

 :יוסף לונדון

מדובר בתבחין שעושה עבודה קלה. לא שווה לתת משקל זהה למתנדב שמגיע לשעה בשבוע 

 ולמתנדב שמגיע מדי יום.

 

 החלטה:

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

אישור הנוסח המוצע לשינוי בנושא  19.06.16 יוםשל ועדת התמיכות המקצועית מ ההחלטה

, כמפורט בטיוטת התבחינים שצורפה הבריאותבנושא  2017בתבחינים לשנת הכספים 

 לסדר היום.

 

 משה ועקנין ואלעד צדיקוב בעד

הבריאות. צריך להתייחס לשעות ההתנדבות ולא  נושאל 2מסתייג מסעיף  -יוסף לונדון

 לכמות המתנדבים.

 
 :יוסף לונדון

, תינתן תמיכה בתחום הסיוע במזון. בעבר ניתנה בנושא הרווחה בשינויים המוצעים בתבחין

 הוחלט להוריד זאת, מדוע הנושא חוזר שוב?תמיכה בתחום הזה, 

 :איילה ממן

בעבר ניתנה תמיכה לכוללים בתחום סלי המזון בחגים. בתבחין זה מדובר על סלי מזון 

 שמחולקים באופן שוטף.

 

 :יוסף לונדון

 ולא דרך תקציב התמיכות.הסיוע לנזקקים צריך להיות מתוקצב דרך התקציב העירוני 
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 :קרן ענת בהרבעו"ד 

לא מדובר בסיוע לנזקקים אלא בתמיכה בעמותות שנותנות סלי מזון. תמיכה לעמותה שאינה 

 עירונית היא רק דרך תקציב התמיכות ולא דרך התקציב העירוני.

 

 :יוסף לונדון

אני לא רוצה שעמותות יגזרו קופון מתמיכה זו ומבקש שהעמותות לא יקבלו תמיכה בנושא 

 לא לעמותה ומבקש שיעשה דרך התקציב העירוני. זה. צריך לתת תמיכה לנזקקים ו

 

 :איילה ממן

 ווח.קבלן משנה יגזור קופון גבוה יותר מאשר עמותה שפועלת ללא מטרות ר

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 .טוב יותר הרבה השטח את חיות העמותות .1

 .העירוני התקציב סעיף את מחליפה לא התמיכה .2

 

 :עופרה בל

 ?מי מקבל את סלי המזוןאנו יכולים לקבל דיווח 

 

 :רויטל בושרי

מטעמי צנעת הפרט נציג הרווחה יקבל רשימה מסודרת. אנו ניתן תמיכות רק לנוכח רשימה 

שמות של אנשים אשר מקבלים סיוע מהעמותה המוכרים לאגף הרווחה דרך מערכת נמ"ר. 

 הרצליה: עמותות אשר מספקות סיוע במזון ומגישות בקשה לתמיכה מעיריית 2כיום ישנן 

  מחלקים אוכל מבושל מדי יום. -א. חב"ד

 מספקים סלי מזון שבועיים. -ב. חסדי שמואל הנביא

נפנה אותה לסיוע ואינה מוכרת ברווחה נאשר כל משפחה שמוכרת במערכת הרווחה, במידה 

 של שירותים. רחבה ספציפי מאגף הרווחה, יש לנו מה להציע. יש לנו ענין לתת מטריה 

 מדובר בנושא עמוק ורחב אבל זה לא לדיון בתמיכות.

משפחות שמוכרות לנו וגם מספקים לכל דורש, יש להם  150-חסדי שמואל הנביא מספקות לכ

 עודפים מאוד גדולים.

 משפחות. 50-מנות בשבוע לכ 1,800חב"ד מספקים 
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 :איילה ממן

 מחלוקת התמיכה בתבחין הינו עבור סלי מזון.  50%

 

 :בושרירויטל 

יש לנו עניין לתת תמיכה לעמותות אלה, צריך לתת עדיפות לתחום הזה בראש סדר 

 העדיפויות.

 

 :יוסף לונדון

בעבר היו אי סדרים בכוללים בנושא סלי המזון. אני לא אוהב את המחזה הזה שלפני החגים 

 גוזרים קופון פוליטי עם העזרה לעניים.

 לא האם אלא על הטכניקה. הוא חרוצה לעזור למשפחות עניות הוויכו

 

 :רויטל בושרי

 מדובר בתמיכה שוטפת בסלי מזון כל השנה.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

חלק מהמשפחות הם משפחות תחת הוצאה לפועל לכן המשכורת הולכת לכיסוי חובות. 

 האוכל מחיה אותם ממש.

 

 :יוסף לונדון

 ?2016האם העמותות הפועלות בסיוע במזון אלו קיבלו תמיכה בשנת 

 

 :איילה ממן

משפחות עניות ובודדים בתחום של " 2016כן. דרך נושא הרווחה רק בקריטריונים של שנת 

" בגין פעילותם בתחום המזון חב"ד בגין בית התבשיל וחסדי שמואל הנביא בגין סלי עניות

 המזון שמחולקים מדי שבוע.

 

 משה ועקנין:

עשות זאת ולהניע את התהליך, הם הזרוע של לעמותות אלה יש את היכולת והכוח אדם ל

 העירייה. מדובר במסירות נפש אמתית למען תושבי העיר.

 

 :רויטל בושרי

אנו עוסקים בתוכן  2017, בשינויים לתבחינים לשנת העסקו באוכלוסיי 2016התבחינים לשנת 

 סיוע במזון/טיפול.
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 :יוסף לונדון

 צריך לדאוג שהאיש העני יקבל את המנה.

 

 :יוסף לונדון

 בקרה תפעל בנושא?איזה 

 

 :רויטל בושרי

 יש לנו טבלאות מדויקות וכן נקבל רשימת שמות.

 

 :איילה ממן

גם בשנים קודמות קיבלנו רשימת שמות. הרווחה אחראים לקבל רשימת שמות מדוייקת 

 ומלאה.

 

 :יוסף לונדון

 הנ"ל הם בעלי גוון דתי ?האם מקבלי הסיוע מהעמותות 

 

 :רויטל בושרי

 בלקוחות של הרווחה ללא זיהוי דתי כלשהו.לא. מדובר 

 

 

 :יוסף לונדון

 ולא רק דרך מערכת הרווחה? לבריאות הנפשהקהילתית המרפאה מדוע ניתנה האופציה של 

 

 :רויטל בושרי

למי שמוכר ברווחה, מדובר בהליך שמחייב פתיחת תיק ורצינו  היות והתנינו שסל המזון ינתן

המרפאה להקל על העמותות כדי שמקבל הסיוע לא יצטרך לפתוח תיק אלא רק לקבל הפניה מ

 .לבריאות הנפשהקהילתית 

 
 :יוסף לונדון

לדעתי זו שאלה חשובה ולכן אני רוצה  יש לי שאלה נוספת בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

 באופן חלוקת התמיכה בנושא חינוך בלתי פורמלי: 4להעלות אותה, שאלה לגבי סעיף 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי תמיכה העוסקים בהפעלת חוגים, סדנאות  9%"

 "לילדים ונוער בנושאי מסורת, מורשת וחגים. ומרכזי למידה לרבות פעולות פנאי

יש תמיכה בתחום המסורת גם בנושא הכוללים, שיעורי תורה וזהות יהודית דמוקרטית, למה 
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 צריך להכניס גם בתבחין חינוך בלתי פורמלי את נושא  המסורת?

 

 :קרן ענת בהרבעו"ד 

 , נקבע שלא יהיה כפל תמיכות.3בתנאי הסף, סעיף 

 

 :יוסף לונדון

 מובהר.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 במידה ולא ייגשו בכל הקטגוריות כיצד תחולק התמיכה?

 

 :קרן ענת בהרבעו"ד 

בין יחסי לגבי אופן חלוקת התמיכה, סכום התמיכה של אותו תחום יחולק באופן  7ראה סעיף 

 יתר התחומים.

 

 החלטה:

 החלטותהמשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  את  ועדת
 זה לפרוטוקול"ב המצ התבחינים את ולאשר, 19.06.16 יוםועדת התמיכות המקצועית מ

 .הימנו נפרד בלתי כחלק
 

 .2016דיון בנושא מבקש התמיכה עמותת צ.ב.ע בנושא החינוך הפורמלי לשנת התמיכות  .2
 

 ממן:איילה 

 -אושרה למבקש התמיכה עמותת צ.ב.ע  17.03.16במסגרת דיון הוועדה המקצועית מיום 

 ₪. 36,527צעירים בונים עתיד תמיכה בתחום החינוך  הפורמלי בסך של 

העמותה דיווחה לרפרנטית, גב' יעל יוסף,  2016עם קבלת ההודעה בדבר סכום התמיכה לשנת 

 . 30.06.16צת לסיים את פעילותה בעיר ביום על כך שבשל קשיים תקציביים היא נאל

 וקפא עד לקבלת החלטה סופית על ידיסכום התמיכה לעמותה זו העם קבלת ההודעה הנ"ל  

 קבלת המסמכים הנ"ל.ו הוועדה המקצועית לתמיכות

והצהרה  .30/06/16ממבקש התמיכה דו"ח בגין ביצוע הפעילות בפועל בעיר עד ליום  קיבלנו

 מרואה החשבון של העמותה לנתונים שדווחו על ידה בבקשת התמיכה. 

כי נתוני נמסר לי יפעת מנכ"לית העמותה, גב' עם  10.07.16טלפונית מיום לאחר שיחה 

הפעילות השבועית כפי נרשמו בתצהיר העמותה שצורף לבקשה )נספח ז'( התקיימו בין 

חודשים  8חודשים מתוך פעילות צפוייה של  6, כלומר במשך 2016יוני -החודשים ינואר
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)המנכ"לית אמרה שהפעילות היתה צפויה להתחדש לאחר החגים בחודש  2016במהלך 

  .75%חודשים זה  8חודשים מתוך  6נובמבר(. 

ועד  2016יעל יוסף אישרה לי במייל חוזר שאכן פעילות העמותה התקיימה מחודש ינואר 

 ית ביחס לתקופת הפעילות שתוכננה נכונים.ושדברי המנכ"ל 2016לחודש יוני 

 ₪. 27,395לכן סכום התמיכה המעודכן הינו 

. 2016יוני -כמו כן, העמותה הגישה דו"ח הוצאות עבור מרכז צבע בהרצליה לתקופה ינואר

בלבד מעלות הפרוייקט  17% -מהווה כ₪  27,395מבדיקת הנתונים עולה כי תמיכה בסך 

 בהרצליה.

 

 החלטה:

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

-מתן תמיכה לעמותת צ.ב.עבנושא  19.06.16 יוםשל ועדת התמיכות המקצועית מ ההחלטה

על ידה , בהתאם לחלק היחסי של הפעילות שבוצעה בפועל 2016לשנת  צעירים בונים עתיד,

 .ש"ח( 36,527ש"ח )במקום 27,395 כאמור לעיל, ולהעמיד את סכום התמיכה על

 

 .2016דיון בנושא מבקש התמיכה מועדון ליונס בנושא הגיל השלישי לשנת התמיכות  .3
 

 :שרעבי אתי

במתן התמיכה שאושרה למבקש התמיכה מועדון ליונס הרצליה .בדיון  נפלה טעות קולמוס

הוא זכאי לקבל  2016. עפ"י הנחיות התבחינים לשנת 17.03.16הוועדה המקצועית מיום 

יש ₪.  15,000אך בקשת התמיכה שלו לשנה זו הינה בסך של ₪,   20,775תמיכה בסך של 

התמיכה ולכן סכום י האופציות הנ"ל להעמיד את סכום התמיכה על הסכום הנמוך מבין שת

 5,775לאחר תיקון הסכום נותרת יתרה בנושא זה  בסך של  ₪. 15,000המתוקן בנושא זה הינו 

 .₪ 

 

 החלטה:

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

מועדון  מבקש התמיכה בנושא 19.06.16 יוםשל ועדת התמיכות המקצועית מ ההחלטות

 .2016ליונס בנושא הגיל השלישי לשנת התמיכות 
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 .2017בתבחינים לשנת  בעלי חייםדיון בנושא  .4
 

 קטע בנושא "בעיית חתולי הרחוב" עיתון חברי הוועדה והנוכחים בפני קריאמ  לונדון יוסף

 .מאת ד"ר דניאל אפיק 10.11.2015הארץ 

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 עם הקמת  תחנות האכלה לחתולים יש לגיטימציה לתת קנס למי שלא מחלק אוכל בתחנות.

 

 :יוסף לונדון

תמיכה בנושא הקנסות לא מתקיימים בפועל. מבקש שיצוין בפרוטוקול את התנגדותי למתן 

 האכלת חתולי רחוב .

 

 :משה ועקנין

 אוכל ביתי בכל מיני מקומות.תחנות האכלה מסודרות כדי שאנשים לא יפזרו העירייה מניחה 

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

חיים מטעמי מבקש שיצוין בפרוטוקול את התנגדותי למתן תמיכה בנושא עיקור וסירוס בעלי 

 הלכה.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 אלעד צדיקוב

 יו"ר ועדת המשנה לתמיכות 

 

 

  

 

 

 

 

 שרעבי אתי"ח רו: רשמה


