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 י"ח טבת תשע"ז  בס"ד
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 בישיבה : נכחו 

 
 

   חברי ועדה
 חבר מועצה, יו"ר ועדת המשנה לתמיכות - אלעד צדיקוב

 חבר מועצה, חבר  הוועדה - יוסף לונדון
 חבר מועצה, חבר  הוועדה - משה ועקנין

   
   שחסרו וועדה חברי
 הוועדה, חברת  סגרה"ע - בל עפרה

 חבר מועצה, חבר  הוועדה - גוזלן גרי אברהם
 חבר מועצה, חבר  הוועדה - צבי וייס

 חבר מועצה, חבר  הוועדה - סטרוגו תום
   

   מוזמנים קבועים:
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 על סדר היום:
 
 .2017דיון בנושא הסמכת הועדה המקצועית למתן מקדמות לשנת הכספים  .1

 ריאה ירוקה בתע"ש השרוןהתמיכה של מבקש  2016דיון בבקשת התמיכה לשנת  .2
 בנושא איכות הסביבה.

של מבקש התמיכה המועצה לישראל יפה בנושא  2016דיון בבקשת התמיכה לשנת  .3
 חינוך פורמלי.

 
 

 מהלך הדיון:
 

 .2017ת למתן מקדמות לשנת הכספים דיון בנושא הסמכת הועדה המקצועי .1
 

 :אלעד צדיקוב, יו"ר
 . 2017למתן מקדמות לשנת הכספים שלום לכולם, אנו נדרשים לדון בנושא 

 
 :רו"ח איילה ממן

 .2017למתן מקדמות לשנת הכספים  אישור עקרוניאנו מקבלים מהמועצה 
רק לאחר מבקש תועבר להמקדמה כל בקשה למקדמה תידון בוועדת התמיכות המקצועית ו

 השלמת מלוא המסמכים הנדרשים למתן המקדמה.
 

 :ההחלט
 

חלטת ה יה לאמץ אתבפני מועצת העיר , פה אחד, להמליץמחליטה המשנה לתמיכותועדת 
 .2017מתן מקדמות לשנת הכספים בנושא  26.12.16ועדת התמיכות המקצועית מיום 

 

 ריאה ירוקה בתע"ש השרוןה של מבקש התמיכ 2016דיון בבקשת התמיכה לשנת  .2
 בנושא איכות הסביבה.

 
 :הילה אקרמן

הם לא יקבלו את ולכן הודעתנו להם כי  2016לא ביצעה פעילות בשנת הכספים  עמותת ריב"ה
 לפי הנהלים. 2016שנת הכספים התמיכה ב

 
 :אלעד צדיקוב, יו"ר

 ?הםהאם ניתנה התייחסות לכל ההתכתבויות של
 

 :אתי שרעבי רו"ח
 כן.

 
 :יוסף לונדון

 פני עתיד.צופות אני מצביע בעד ההחלטה ורוצה להגיד כמה מילים 
 תגיש בקשה לתמיכה. גם העמותה  2017אני משער שבשנת 

 העמותה מתרכזת בדבר אחד, מניעת בניה בתע"ש רמת השרון.
 בנושא תע"ש רמת השרון. העירייהעמדה לגבי  תקיים דיוןבעה שיקובניה ועדת המשנה לתכנון 

צב תומכת בבניה בתע"ש עלול להיווצר מ לתכנון ובניה אם תתקבל החלטה שוועדת המשנה
שנאשר תמיכה כספית לגוף שפועל בניגוד למדיניות העירייה כשהבקשה תידון בשנת הכספים 

2017. 
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 :הילה אקרמן

ת פעילות העמותה עם היה ותתקבל עמדת ועדת המשנה לתכנון ובניה נצטרך לבדוק את התאמ
 מדיניות העיריה, בהתאם לתבחינים.

 
 :יוסף לונדון

 
"ש השרון תע ישל הכנסת ני"ע בנושא תכנית הבניה בשטחמסמך של מרכז המחקר והמידע לפי 

 :21.10.2007מיום 
 "ש השרון נחשבים מזוהמים. הקרקע והמיים במתחם תע"

למעשה הזיהום במי התהום במתחם זה הוא הזיהום הכבד ביותר בהיקפו שרשות המיים 
 מצאה בישראל. 

 מורים להתפנות ולעבור לנגב. עפ"י החלטת ממשלה, מפעלי תע"ש א
תע"ש השרון. ועדת  לאיזורהיא תכנית מתאר מקומית למגורים ולתעסוקה  1תכנית מ.ש/

 החליטה להפקיד את התכנית בתנאים, אולם התכנית טרם הופקדה." התכנון המשותפת
 

רמת השרון, ללא בניה בתע"ש אין סיכוי שהקרקע גם אם העירייה תתנגד לבניה בשטח תע"ש 
 בניה.אם לא תתבצע לטהר את הקרקע  יאם היה אפשר בלי בינוי ניחא, אבל אין סיכו .תטוהר

והעמותה  לדעתי האינטרס של תושבי העיר הוא לטהר את הקרקע של תע"ש רמת השרון
 פועלת בניגוד לאינטרס הזה.

 לטהר את כל הקרקע לפני הבניה.הדרך הנכונה היא לתכנן בינוי בהיקף מידתי תוך דרישה 
  

 החלטה:
החלטת  יה לאמץ אתבפני מועצת העיר , פה אחד, להמליץמחליטה המשנה לתמיכותועדת 

מבקש התמיכה ריאה מתן תמיכה לאי בנושא  26.12.16ועדת התמיכות המקצועית מיום 
בנושא איכות הסביבה לאור העדר פעילות לרבות אי עריכת הפעילות  ירוקה בתע"ש השרון

 84,000בסך של  ולבטל את מתן התמיכה 2016בגינה נתבקשה התמיכה בשנת התמיכות 
  ש"ח.

 

לישראל יפה בנושא של מבקש התמיכה המועצה  2016דיון בבקשת התמיכה לשנת  .3
 חינוך פורמלי.

 
 :אלעד צדיקוב, יו"ר

ראש אגף החינוך, מר יעקב נחום, התנצל בפניי שלא יכל להגיע לישיבה היום בשל יום 
 לימודים. 

להלן הדברים בשמו, המועצה לישראל יפה לא עשתה פעילות כלשהי בבתי הספר בשנת 
התמיכות לשנה זו אשר הועברו אליהם ולכן האגף ממליץ לקבל חזרה את כספי  2016התמיכות 

 בפועל.
 

 רו"ח איילה ממן:
במהלך שנת התמיכות לאחר שכספי התמיכה הועברו לעמותה נודע לנו כי העמותה לא ביצעה 

 פעילות ולכן פנינו לעמותה לקבלת הבהרות אודות הפעילות שבוצעה על ידם. 
בדיקה של  לאורוצגים לא נכונים על סמך מעמותה שקיבלה תמיכה  ההייתגם בשנים קודמות 

 בשנה שלאחר מכן. שאושר לה העודף מסכום התמיכהחיצוני קוזז לעמותה הסכום ח רו"
במקרה הזה מכיוון שהמידע הנ"ל נודע לנו במסגרת שנת התמיכות אנו נבקש לקבל החזר מלא 

 לסכום התמיכה שאושר להם.
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 הערה:
אודות ההחזר בפועל של כספי התמיכה של  עדכוןחברי ועדת המשנה לתמיכות מבקשים לקבל 

 העמותה הנ"ל.
 

 החלטה:
יה לאמץ את החלטת בפני מועצת העיר , פה אחד, להמליץמחליטה המשנה לתמיכותועדת 

המועצה מתן תמיכה למבקש התמיכה בנושא  26.12.16ועדת התמיכות המקצועית מיום 
בשנת  יכת הפעילות בגינה נתבקשה התמיכהאי ערלאור  לישראל יפה בנושא חינוך פורמלי

 .ש"ח 429,25ולבטל את מתן התמיכה בסך של  2016התמיכות 
 

לחשבון הבנק של מבקש התמיכה  בפועל סכום התמיכה הועברשמאחר ולאור ההחלטה הנ"ל 
בצירוף הפרשי  הנ"ל על מבקש התמיכה הנ"ל להשיב את כספי התמיכה לעיריית הרצליה

  .ק, החל מהמועד בו הועברו לו כספי התמיכההצמדה וריבית כחו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 שמה: אתי שרעבי, רו"חר


