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 מהלך הדיון:

 .2016דיון בנושא מפעלי קיץ לשנת התמיכות  .1
 

 בקשותדיון בועדת המשנה לתמיכות כונסה כדי לדון בנושא מפעלי הקיץ של תנועות הנוער ו

 .2016או בחריגים לשנת התמיכות 

 

 :מיטל כהן

הינה עפ"י מספר המשתתפים היחסי  2016חלוקת סכום התמיכה בגין מפעלי הקיץ לשנת 

 של כל אחד מתנועות הנוער. 2016במפעלי קיץ בשנת 

 לפי הפירוט להלן: ₪ 148,746הכולל בגין תבחין זה הינו בסך של  הסכום

 סכום בש"ח שם התנועה

שבט דקר צופי  -תנועת הצופים העבריים בישראל 
 36,601 ים

 59,650 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 18,751 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 23,694 שבט שחף - תנועת הצופים העבריים בישראל

 7,468 תנועת בני עקיבא ישראל

 2,581 המחנות העולים

 148,746 סה"כ

 

 לחברי הוועדה ולנוכחים אין הערות.

 

 :מיטל כהן

אנו ממליצים לתת את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה לתנועות להלן, ההמלצה 

 :2016שנת הכספים במגבלת המקסימום של גובה בקשת התמיכה ל , בין היתר,מתחשבת

 

ועדת לפי שיקול דעת  בש"ח  סכום שם התנועה
 המשנה

שבט דקר צופי  -תנועת הצופים העבריים בישראל 
 23,000 ים

 45,648 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 - שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 8,564 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 
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ועדת לפי שיקול דעת  בש"ח  סכום שם התנועה
 המשנה

 21,788 תנועת בני עקיבא ישראל

 27,000 המחנות העולים

 126,000 סה"כ

 

 :יוסף לונדון

 אתם החלטתם את החלוקה בין השבטים? אלו נתוניםעל סמך 

 

 :מיטל כהן

 על פי היקף הפעילות של השבט. 

 כדי לקיים את פעילותם. לכסף ולמשאבים השבטים עושים פעילות קהילתית וזקוקים 

 

 :יוסף לונדון

 מבקש לדעת מה הנחה את הרפרנטים בהמלצתם.

 

ממיטל לתאר בפני חברי הוועדה את פעילותם של תנועות  מבקש , יו"ר הועדה,צדיקובאלעד 

 . ואת השיקולים שהנחו את האגף בהמלצתם לחברי הוועדה הנוער בעיר

בשנה הבאה תועבר לחברי הוועדה המלצה מנומקת בכתב מטעם האגף שלהבא  וכן מבקש

עבור על  ועדת המשנה לתמיכות טרם הישיבהלסכום התמיכה שבשיקול הדעת של חברי 

 .תנועה ותנועה

 

 :איילה ממן

אנא  .מדידהתהיה המלצה שה לא חייביםע עם המלצה מנומקת לחברי הוועדה אך יש להגי

 .על מנת שחברי הוועדה יוכלו לקבל החלטה בנדון פרטי עבור כל שבט ושבט את פעילותו בעיר
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 מיטל כהן:

 הפירוט:להלן 

 שם התנועה
לפי  בש"ח  סכום

ועדת שיקול דעת 
 המשנה

 נימוקים להמלצת האגף

תנועת הצופים העבריים 
שבט דקר  -בישראל 
 צופי ים

23,000 

 ולא קשורה  תהפעילות של השבט ייחודי
 לפעילות הרגילה של תנועת הצופים.

  לשבט ישנן עלויות גבוהות בשל עלות
לפעילות האחזקה של הסירות המשמשות 

 השבטית.

 עובדים מאוד יפה 

 .קיימת מגמת עליה במספר החניכים 

תנועת הצופים העבריים 
שבט  -בישראל 

 )*(רשפים
45,648 

  חניכים. 900השבט הגדול ביותר בעיר, מונה 

  צוות הדרכה גדול, בשעת צורך מוציא
 מדריכים לשבטים אחרים בעיר.

 .בעל פעילות קהילתית ענפה בעיר 

  גדולות.עלויות מאוד 

  משלמים לילדים נסיעות מעבר לשבטים
 אחרים.

 שבט חדש  -עושים פעילות גם ביד התשעה
 שנפתח בשכונת שביב.

 .יש להם עלויות של ציוד להעשרה למדריכים 
קיימו לאחרונה אירוע פתיחת שנה מאוד 

 גדול.

תנועת הצופים העבריים 
 8,564 )*(שבט שחף -בישראל 

  .השבט פועל בהרצליה פיתוח 

 .הכפילו השנה את מספר החניכים  

תנועת בני עקיבא 
 21,788 )*(ישראל

 ולכן משתדלים  בעיר מדשדשת קצת תנועה
לתמוך בהם בסכום זה על מנת שיוכלו 
להרחיב את פעילותם בעיר ואת כמות 

 החניכים.

  חניכים 100-להם כיש. 

 .אנחנו עובדים איתם על פיתוח התנועה 

  הפועל בהרצליה לא ביקשו תמיכה על הסניף
פיתוח כרגע פעילות התנועה מתקיימת 

 במועצה הדתית הרצליה.

 27,000 המחנות העולים

 .עושים עבודה מאוד יפה 

  חניכים 100-להם כיש. 

  פעילות התנועה מתקיימת במבנה השייך
 לתנועה.

  בצוותים שלהם יש גם צוותי קומונה שקיבלו
 תמיכה נפרדת.

  126,000 סה"כ
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)*( 

 הערה:

בשל מגבלת המקסימום לפיה סכום התמיכה המצרפי לא יעלה על גובה בקשת התמיכה לשנת 

תנועת הצופים העבריים , הופחת בהתאם סכום ההמלצה למבקשי התמיכה 2016הכספים 

לסכום המצוין בטבלה  שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל ול שבט רשפים -בישראל 

 המרכזית.

במצטבר הועברו במלואן ₪  1,788לבקשת אלעד צדיקוב ומשה ועקנין יתרות אלו, בסך של 

על מנת לסייע לתנועה להגדיל את מספר החניכים  תנועת בני עקיבא ישראללמבקש התמיכה, 

 בה.

 מר יוסף לונדון מצטרף להמלצתם.

 

 :יוסף לונדון

אני מקווה שתנועת בני עקיבא ישראל תשכיל להביא עוד מדריכים ואנשי צוות על מנת לנצל 

-בסך של כ הסכום שבשיקול הדעת של חברי ועדת המשנהאת הפוטנציאל הקיים באמצעות 

 .אש"ח 21

 

 החלטות:

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

מתן תמיכה בגין מפעלי בנושא  22.09.16ההחלטות של ועדת התמיכות המקצועית מיום 

 .2016קיץ לשנת הכספים 

 

על מתן  מועצת העירייהלהמליץ בפני ועדת המשנה לתמיכות מחליטה, פה אחד,  .ב

לפי שיקול הדעת של ועדת המשנה  2016תמיכה בנושא תנועות נוער לשנת הכספים 

 למבקשי התמיכה להלן:

 סכום בש"ח שם התנועה

 23,000 שבט דקר צופי ים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 45,648 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 - שבט ארד -בישראל תנועת הצופים העבריים 

 8,564 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 21,788 תנועת בני עקיבא ישראל

 27,000 המחנות העולים

 126,000 סה"כ
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 בנושא הבריאות. 2016דיון בנושא בקשת התמיכה של עמותת "חן לפריון" לשנת  .2
 
 

 :יוסף לונדון

  חושבני כי אין מקום לכונן תמיכה בעבורה.העמותה, פעילות בדיקתי את לאור 

עיוורים למרובים צרכי ישראל התמיכה מיועדת לסיוע במצבים של בעיות רפואיות כגון 

 חולים. לו

הריון זו לא מחלה ולכן לא צריך לגלוש גם לנושא הפריון. חינוך מיני צריך להינתן במסגרת 

 י עמותות חיצוניות.שירותי בית הספר ולא על יד

 .בכלל תמיכה לקבל צריכהלא חושב שמשפחה שנמצאת בתהליך של הפריית מבחנה  אני

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

עדה המקצועית הבנתי כי מדובר ומר חמו, אבקש את הסברך. עד כה בדיונים קודמים בו

כעת אני נוכח להבין כי מדובר  עם בעיות פוריות.בעמותה שרוב משקלה הוא בטיפול בזוגות 

מהן המשקלות של כל אחת  -גם בפעילות הסברה בבתי ספר. אבקש לדעת בין השאר

 מהפעילויות.

 

 :עדי חמו

 מקריא את חזון העמותה:

 

תפקיד וחזון העמותה לסייע ולתמוך במי שעוברים טיפולי פוריות בכל אשר נדרש.  "

המשמעות היא תמיכה ריגשית, סיוע במידע על הטיפול, סיוע במציאת תרופות, סיוע בזכויות 

ה לטובת העוברים טיפולים. הסיוע ניתן ע"י בעבודה )באם מאיימים בפיטורין למשל( וחקיק

קו טלפון חם אליו מתקשרים הזקוקים לנו. לעיתים אנו מלווים מטופלים בעת הטיפולים או 

 ."משמשים עד מומחה בבית המשפט

 

  בבתי הספריילמד  –לדעתי הנושא חשוב מאוד שגם

חינוך בני הנוער וחיילים בצבא לשמור על הפוריות העתידית שלהם. במסגרת זו אנו  -כלומר

להימנעות ממקרים  הנהגות נכונותכדי ללמד את בני הנוער  בנושא,מעבירים הרצאות לחינוך 

 בעייתיים .

 

הסלולארית שעלולה להוביל לבעיות  קרינההבמסגרת זו הכנסנו השנה גם את נושא זהירות 

 דומות.
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 :משה ועקנין

מול הנושא חשוב מאוד לפי דעתי, עוסק בבעיות שכיחות בדורנו, ממליץ לתמוך בייחוד אל 

 הסכום המדובר.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

זו נק'  בחוסר תום לב.כיוון שהנתונים הוצגו ,ירד  התמיכה המקורי סכוםתנו דעתכם ש

 שצריכה גם היא להילקח בחשבון.

 למה רק השנה היא מגישה בקשה לתמיכה?

 

 :עדי חמו

העבירו פעילות בבית אני לא יודע. אני מכיר את פעילות העמותה משנה שעברה. השנה הם 

נושא ההסברה יה שפונות אליה לקבלת תמיכה. כל פוסטר, וכן יש כבר משפחות מהרצל

 והמודעות הוא מאוד חשוב.

 העמותה נותנת שירות מאוד חשוב לדעתי.

 

 :צדיקוב אלעד

 מתמצא בנושא.המקבל את שיקול דעתך כגורם המקצועי האחראי ו

 

 :יוסף לונדון

התחום שהעמותה פועלת בו הוא לא ראוי לקבלת תמיכה ולכן אני הקשבתי לדברים, לדעתי 

 נגד מתן תמיכה לעמותה זו.

 

 הצבעה:

 בעד -ועקנין משה, צדיקוב אלעד

 מתנגד -לונדון יוסף

 

 החלטה

החלטה של ועדת להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ  ועדת המשנה לתמיכות מחליטה

בנושא מתן  12.04.16ולעדכן את החלטתה מיום   22.09.16התמיכות המקצועית מיום 

תמיכה למבקש התמיכה עמותת חן לפריון בנושא בריאות לאור קבלת ההמלצה המעודכנת 

 ₪. 23,504במקום  ₪ 6,853ולהעמיד את סכום התמיכה על סך של ממחלקת הבריאות 
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 בנושא הבריאות. 2016תהל"ה" לשנת דיון בנושא בקשת התמיכה של עמותת " .3
 
 

 :איילה ממן

₪  4,175אושרה לעמותה זו תמיכה בסך של  17.03.16בוועדת התמיכות המקצועית מיום 

אושר להם סכום שבשיקול הדעת של חברי ועדת המשנה  סך  3.04.16מיום  ובוועדת המשנה

 נוספים. ₪  2,000של 

כאשר העמותה הנ"ל הגישה בקשת ₪  6,175הסכום המצרפי של החלטות אלו הינו בסך של 

 .בלבד ₪ 6,000תמיכה על סך של 

תקן את יש לאך ₪,  4,175ת התמיכות המקצועית יוותר ללא שינוי, על סך של דהסכום של וע

הסכום שבשיקול הדעת של חברי ועדת המשנה כך שסך  התמיכה המצרפי שתקבל העמותה 

  ₪. 6,000יהיה עד גובה בקשת התמיכה, כלומר 

 למבקש תמיכה אחר. 175ניתן להעביר את ההפרש בסך של 

 

 עדי חמו:

 להעביר את ההפרש למבקש התמיכה עמותת פרקינסון בישראל בשל פעילותם ממליץאני 

 .בתחום בו פועלת העמותה הרבה בעיר ותרומתם

 פה אחד המלצת הרפרנט מאושרת

 

 החלטה

לעדכן את החלטתה מיום  ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה 

לפי שיקול דעת של  2016לשנת הכספים  בנושא הבריאותמתן התמיכה  נושאב 12.04.16

 ועדת המשנה למבקשי התמיכה להלן:

 בש"ח סכום תמיכה מבקש

 ₪ 15,175 עמותת פרקינסון בישראל

 ₪ 1,825 תהל"ה 
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בנושא רווחה בגין חריגה  2016דיון בבקשות התמיכה של מבקשי התמיכה להלן לשנת  .4
מהשיעור המרבי של הנהלה וכלליות ממחזור הכנסות לפי כללי הדיווח )מיון( של החשב 

 הכללי באוצר והוצאות שכר גבוהות ביחס לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים:
 יכון בע"מ )חל"צ(אור שלום למען ילדים ונוער בס .א

 מרכז הספורט לנכים בר"ג -איל"ן  .ב

 בית איזי שפירא .ג

 סאנרייז ישראל .ד
 

לנו הערה לכך שהעמותות הנ"ל חרגו  ההיית 17.03.16בדיון וועדת התמיכות המקצועית מיום 

מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות ממחזור הכנסות לפי כללי הדיווח)מיון( של 

החשב הכללי באוצר, לכן לעמותות הנ"ל הוקפא סכום התמיכה עד לקבלת הבהרות 

 מהעמותה בשל החריגה הנ"ל.

זים הנ"ל השתנו והפכו, בין מנהל הכספים של עמותת בית איזי שפירא תיקן אותנו שהאחו

 היתר, מאחוזים קבועים לאחוזים שוליים. 

את  יש להסירן עקב התייחסותו, העמותות להלן עומדות בתקרת האחוזים החדשה ולכ

 לגביהן:ההערה 

 אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ )חל"צ( .א

 מרכז הספורט לנכים בר"ג -איל"ן  .ב

 בית איזי שפירא .ג

  ההערה נותרה בעינה.עמותת סאנרייז ישראל  לגבי

היא הוציאה את  2014העמותה העבירה לנו מכתב הסבר ולטענתה בשל המלחמה בשנת 

כדי לוודא שאכן לה הכנסה בהתאם באותה שנה.  הההוצאות בגין הפעילות אך לא היית

ביקשנו לקבל את שיעור הנהלה שחוזרת על עצמה, מדובר במקרה חד פעמי ולא בחריגה 

 2עפ"י דוחות כספיים מבוקרים. קיבלנו נספח ד 2015וכלליות ביחס להכנסות  המעודכן לשנת 

עפ"י דו"חות  2015מתוקן עם חותמת לשם זיהוי מטעם רו"ח העמותה לפיו השיעור לשנת 

 . 22%כאשר השיעור המותר הינו עד  20.8%כספיים מבוקרים הינו 

ולהעביר  ההתניהולכן לדעתי ניתן להסיר את לכן על פניו נראה שמדובר בחריגה חד פעמית, 

 .סמכים בבקשהמלעמותה את כספי התמיכה שאושרו בכפוף להשלמת כל ה

 

 יוסף לונדון:

שירות  החולי סרטן תושבי הרצליה. העמותה נותנילדים עמותת סאנרייז מפעילה קייטנה ל

. הכסף את למשפחה לתת עדיף. ₪ 4,881ילדים ואושרה להם תמיכה בסך של  לשני השנה

 ילד על הלב כאב כל עם, התמיכות בכל ורע אח לזה אין הולך הכסף מה על לדעת צריכים

 .סרטן חולה
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 :איילה ממן

ההחלטה בעניין התמיכה לעמותת סאנרייז כבר התקבלה. היום אנו דנים בהערת הוועדה 

אין בידי את  החריגה מהוצאות השכר ביחס למחזור ההכנסות ולא על פעילות העמותה.לעניין 

 הנתונים לבחון את הערתך.

 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר

צריך  החלופה היא לא לתת בכלל. ,כסף למשפחהאת האם זה נכון, אתה לא יכול להעביר 

 לבחון האם מחירי העמותה הגיוניים וכיוצ"ב.

  שיביאו את זה לידי ביטוי. כך 2017בשנת זאת, אני מבקש למקד את התבחינים עם 

 הערתך נרשמה לפרוטוקול.

 

 החלטה

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

ביחס לחלוקת  ההתניהולהסיר את  22.09.16ההחלטה של ועדת התמיכות המקצועית מיום 

רבי המותר של עור המילמבקשי התמיכה הנ"ל לעניין החריגה מהש 2016התמיכה לשנת 

 ווח)מיון( של החשב הכללי באוצר.יהוצאות הנהלה וכלליות לפי כללי הד

 
 בנושא זהות יהודית דמוקרטית. 2016דיון בנושא בקשות התמיכה לשנת  .5

 

 ירד מסדר היום

 

 

 בכבוד רב,

 אלעד צדיקוב

 יו"ר ועדת המשנה לתמיכות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שרעבי אתי"ח רו: רשמה


