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  מהלך הדיון:

 
 סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה .א

 
 החלטה

 
 לא יחולק בשלב זה.  סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנהה
 

ת והן יחד עם זאת הועדה קבלה את המלצות הרפרנטים לחלוקת הסכום שבשקול דע
 מקובצות לשם הנוחות יחדיו בנספח א'.

 

 בנושא איכות הסביבה. 2017מתן תמיכה לשנת  .ב
 

 יהודה בן עזרא, יו"ר:
בקשהלתמיכה?הישראלבשבילהאופניםמגישעמותתמדוע


 הילה אקרמן:

עמותתישראלבשבילאופנייםפועלתלקידוםתרבותאופנייםותחבורתאופניים,למעןשיפור
וצמצוםהפעריםבריאותה הגברתבטיחותהרוכבים, איכותהסביבה, איכותהחיים, ציבור,

החברתיים.
ולכןאחרונותבאיכותגבוהההעמותהעשתהמס'אירועיםבהרצליהבמהלךהשניםהכמןכן,

.אניממליצהעלמתןתמיכהלעמותהזו


 רו"ח איילה ממן:
,ישראלבשבילהאופניםעמותותריב"הללאורניסיוןהעבר,אניממליצהלאשראתהתמיכה

נוסףדו"חדו"חביצועחציוניו.נבקשמהם2017לשנתדו"חותביצועקבלתבכפוףלואחל"ה
בנובמבר.


 :עו"ד ענת בהרב קרן

?2015-2016האםהתקבלודו"חותביצועשלעמותתאחל"הלשנים


 :רו"ח אתי שרעבי
"חהחשבוןהחיצוניבמסגרתהביקורת.העמותהמסרהדו"חותביצועלשניםאלולרו


 :רו"ח איילה ממן

 לגבי עמותת התמיכה, מבקש השרון-ריב"ה בתע"ש ירוקה סכוםריאה עפ"יהתמיכה,
.81%עומדעלביחסלהיקףהפרוייקטהנתמךהתבחינים

מעלותהפעילותהנתמכת,50%עפ"יהנחיותהתבחינים,תמיכהתוגבללשיעורשלאיעלהעל
 אלא התמיכה ששיעור ובלבד שירשמו, ומנימוקים חריגים במקרים אחרת יוחלט בכלאם
הפעילותהנתמכת.מעלות90%לאיעלהעלמקרה


 הילה אקרמן:

 הינה העמותה לריאהפעילות התע"ש מתחם מטרופוליהפיכת פארק שתשמש ,ניירוקה,
יונופשלתושביםאובתפנושטחירוקלטבעליחייםושמירהעלערכיטבענדיריםכגוןצמחיה

.הגריםבסמיכותלמתחם
.לקיוםפעילותהסכוםסמלימחבריהפתמדוברבעמותהשלמתנדביםאשראוסבנוסף,

איןלעמותההכנסותמהותיותמעברלתמיכהמעירייתהרצליה.
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 :איילת גרמה
.אש"חבלבד3-היהכ2015-6המחזורהכספיבשנים


 יהודה בן עזרא, יו"ר:

שבשיקולהדעתשלועדתהמשנה.תקייםדיוןבסוףשנתהתמיכותלגביהסכוםי


 הילה אקרמן:
שיקבלו.התמיכהעושותפעילותבהתאםלתקציבבתחוםאיכותהסביבהכלהעמותות

במידהויקבלואתכספיהתמיכהבסוףהשנההםלאיוכלולקייםעםהכספיםפעילותעדתום
שנתהתמיכות.

לקבועכעתאתהסכוםשבשיקולהדעתשלועדתהמשנהכדישיוכלולהשתמשבכספיישיתרון
התמיכות.


 יהודה בן עזרא, יו"ר:

הרפרנטיםיעבירואתהמלצותיהםבלבד.בשלבזה,


 החלטות
 
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק  .א

 כמפורט להלן, 2017לשנת הכספים  איכות הסביבהתקציב התמיכות בנושא את 
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל 

 שישנם:

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 בש"ח 2017התבחינים לשנת 

 72,000 ריאה ירוקה בתע"ש השרון -ריב"ה 

 36,000 ישראל בשביל אופניים

 72,000 לתושבי השרון איכות חיים -"ה אחל

 
מתן התמיכה לכל אחד ממבקשי התמיכה בסעיף א' לעיל, הינו בכפוף לקבלת  .ב

 כמפורט לעיל. 2017לשנת  חות ביצועדו"

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  על מתן  .ג
 מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה בנושא זה, 50%תמיכה בסכום העולה על 

 מהנימוקים שפורטו לעיל.רון, ריאה ירוקה בתע"ש הש -ריב"ה 

בסך של  הבנושא ז סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנההאת בשלב זה לא לחלק  .ד
20,000 ₪. 


 בנושא בעלי חיים. 2017מתן תמיכה לשנת  .ג

 
 ד"ר יוסי מורדוך:

 התמיכהלעמותת מתן על ממליץ פעולההרצליהאוהבתחיותאני העמותהפועלתבשיתוף ,
למחלקה.סיועמשמעותיובבקרהשלהמחלקההווטרינריתוכןנותנת
 התמיכההאחריםבנושאזה, המרכזיתרמבקשי ניצ"ן הורים-הארצי ליונסניצ"ן ומועדון

שלהמחלקההווטרינריתולכןאינםעומדיםבתנאיהסףאינםפועליםבשיתוףפעולהובבקרה
לקבלתהתמיכהולכןאינניממליץלגביהם.
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 :רו"ח איילה ממן
עודףלעמותהאוהבתחיותהרצליהעמותתשל2015עפ"יהדוחותהכספייםהמבוקריםלשנת

.ממחזורההכנסות106%המהווה"חש504,414בסךמצטברמפעילותשוטפת


.לעמותהעודפיםמצטבריםללאשימושמדועמהנהלתהעמותהאנונבקשהסבר

 החלטות

 
,  לחלק ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד .א

בכפוף  כמפורט להלן, 2017לשנת הכספים  בעלי חייםאת תקציב התמיכות בנושא 
לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל 

 שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 בש"ח 2017התבחינים לשנת 

 25,000 הרצליה אוהבת חיות

 
הסבר , הינו בכפוף לקבלת יה אוהבת חיותהרצלמתן התמיכה למבקשה התמיכה,  .ב

 . ממחזור ההכנסות 106%עודף מצטבר מפעילות שוטפת המהווה ל
על אי ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,   .ג

בשל אי  2017לשנת הכספים  בעלי חייםבנושא  מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן
 עיל:עמידה בתנאי הסף כמפורט ל

 .ניצ"ן הורים -ניצ"ן המרכז הארצי  .1

 מועדון ליונס. .2
 

 בנושא חינוך פורמלי. 2017מתן תמיכה לשנת  .ד
 

 :רו"ח איילה ממן
:חןלפריון .1

.ש"ח6,000–הבקשהשלהעמותהגבוהמסכוםיצאסכוםהתמיכהעפ"יהתבחינים
פ"יהנחיותהתבחינים,ע₪.6,500כפישהציגההעמותההינההפעילותהנתמכתעלות

מעלותהפעילותהנתמכת,אלאאםיוחלט50%תמיכהתוגבללשיעורשלאיעלהעל
ובלבדששיעורהתמיכהבכלמקרהלא אחרתבמקריםחריגיםומנימוקיםשירשמו,

מעלותהפעילותהנתמכת.90%יעלהעל
.₪5,850כלומרמגובהעלותהפעילות,%90כוםהתמיכההמקסימאליהינועדלכןס

 :ידידלחינוך .2
 התמיכה סכום הינו התבחינים 22,878עפ"י בבקשת₪, שביקשו הסכום כאשר

₪.8,000התמיכההינו
אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשת

 ₪.8,000התמיכההינוהתמיכה,לכןסכום

שיעוראחר: .3
 התמיכה סכום הינו התבחינים 25,596עפ"י בבקשת₪, שביקשו הסכום כאשר

₪.22,000התמיכההינו
אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשת

 ₪.22,000התמיכה,לכןסכוםהתמיכההינו
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 :חגית אבירם
לפר חן ביןעמותת בריאים ויחסים בריאה מיניות בנושא בעיר הביניים בחטיבות פועלת יון

המינים.מדוברבפעילותאיכותיתמאודולכןאניממליצהעלמתןהתמיכההמקסימאלי.


אינניממליצהעלמתןתמיכהלמבקשיהתמיכהלהלן:

 מוסדותחב"ד: .1

ועלתבמוסדותהחינוךהפורמליבהרצליה.העמותהלאפ
 

 :תנועתמעייניהישועה .2
20-הרבנירמליחי,עובדבשעותהבוקרבביתהספרבראילןומשולםלועלכךשכרשלכ

לממן הצדקה כל אין וכו'. השבוע פרשת ובו שבועי עלון מוציא הוא לכך מעבר ש"ש.
 .הנפקתעלוןביתספריהןבממ"דוהןבממלכתי


כמוכן,מכיווןשהתמיכההיאלשנהקלנדריתולאלשנתהלימודיםאנירוצהלבקשלהקפיא
שלישמסכוםהתמיכהעבורכלאחדממבקשיהתמיכהעדלסביבותחודשאוקטוברהשנהעד

למתןתכניתלשנתהלימודיםהבאהולבחינתהמכלאחדממבקשיהתמיכהבתחוםזה.


 :רו"ח אתי שרעבי
 התמיכה, מבקש חדשים-"אותות" לחיים דלת לתמיכה, בקשתו להסרת מייל אלינו שלח

.ולכןהואיורדמהדיוןלשנהזו
 

 החלטות
 
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק  .א

וף בכפ כמפורט להלן, 2017לשנת הכספים  חינוך פורמליאת תקציב התמיכות בנושא 
לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל 

 שישנם:

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 בש"ח 2017התבחינים לשנת 

 7,756 מועדון ליונס

 5,850 חן לפיריון וחיים

 –מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 
 11,642 השרון

 13,048 תעשייה למען חינוך מתקדם -תעשיידע 

 44,969 פו"ש

 8,000 ידיד לחינוך

 22,000 שיעור אחר

 
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  על מתן  .ב

מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה בנושא זה,  50%תמיכה בסכום העולה על 
 .ברת בבתי הספראיכות ושביעות הרצון הגבוהים מהתכנית המוע, בשל חן לפריון

 



 

 

7 

על אי ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,   .ג
בשל  2017לשנת הכספים  חינוך פורמליבנושא  מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן

 אי עמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל:

 

 .מוסדות חב"ד .1

 .תנועת מעייני הישועה .2
 

 בנושא החינוך הפורמלי.₪  23,537לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ד

 

  א' עבור כל אחד ממבקשי התמיכה שלעילשליש מסכום התמיכה המצוין בסעיף  .ה
שתיבדק  "חלשנת הלימודים תשעעבודה כנית ת קבלת רק לאחר לעמותה  יועבר

  .ותאושר על ידי אגף החינוך

 

בנושא זה בסך של  סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנהלא לחלק בשלב זה את ה .ו
15,200 .₪ 

 
 בנושא זהות יהודית דמוקרטית. 2017לשנת  מתן תמיכה .ה

 
 יהודה בן עזרא, יו"ר:

מדועהמחנותהעוליםהגישובקשהבתחוםזה?


 :רו"ח איילה ממן
בדקשלא שלאהאגף כדי הקומונות, ו/או הנוער הנתמכתבמסגרתתנועות בפעילות מדובר

הפעילותהנתמכתמאגףתנו"סרבוא-התייחסותשלמיטלכהןהתקבלהיהיהכפלתמיכות.
בנושאזההיאבגיןפעילותבחינוךהעליסודיבלבד.


 

 :חגית אבירם
 הפעילות העולים המחנות מאודשל בפעילות ומדובר גיורא ויד הנגיד בביה"ס מתקיימת
מבורכת.

כמוכן,אנילאממליצהעלמתןתמיכהלעמותותלהלן:
 :אלעמיאלעצמי .1

"זהעמותהפעלהבחט"בזאבבלבד.בשנתהלימודיםתשע
ישראלית בחברה והתייחסהרקלתכניםשעסקו היתהחלקיתבלבד שביעותהרצון

דמוקרטית.
בשנתהלימודיםתשע"חפעילותםבביה"סאינהודאית.

אישורמשרדהחינוךמתייחסלפעילותבתחוםזהותיהודיתבלבד.


 מדרשתנגה: .2
להיאחזבה.העבירואליתכניתכלשהישאנייכולהלאעובדתבבתיהספרבעירוכןלא


 :רו"ח איילה ממן

:עלהנעלההמחנותהעולים .1
.119%עומדעלביחסלהיקףהפרוייקטהנתמךעפ"יהתבחיניםהתמיכהסכום

 שלאיעלהעל לשיעור תמיכהתוגבל הנחיותהתבחינים, מעלותהפעילות50%עפ"י
םחריגיםומנימוקיםשירשמו,ובלבדששיעורהנתמכת,אלאאםיוחלטאחרתבמקרי

מעלותהפעילותהנתמכת.90%התמיכהבכלמקרהלאיעלהעל
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₪.000,9מגובהעלותהפעילות,כלומר%90לכןסכוםהתמיכההמקסימאליהינועד
 :עםישראלאחד .2

 התמיכה סכום הינו התבחינים 23,026עפ"י בבקשת₪, שביקשו הסכום כאשר
₪.20,000והתמיכההינ

אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשת
 ₪.00020,התמיכה,לכןסכוםהתמיכההינו


 :חגית אבירם

 ,עקבעלהנעלההמחנותהעוליםאניממליצהעלמתןתמיכהמקסימאליתלמבקשהתמיכה,
שביעותרצוןמאודגבוההשלבתיהספרמהתכנית.


הקפיאכמוכן,מכיווןשהתמיכההיאלשנהקלנדריתולאלשנתהלימודיםאנירוצהלבקשל

שלישמסכוםהתמיכהעבורכלאחדממבקשיהתמיכהעדלסביבותחודשאוקטוברהשנהעד
למתןתכניתלשנתהלימודיםהבאהולבחינתהמכלאחדממבקשיהתמיכהבתחוםזה.


 החלטות

 
מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק  ועדת התמיכות המקצועית .א

כמפורט  2017לשנת הכספים  זהות יהודית דמוקרטיתאת תקציב התמיכות בנושא 
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים  להלן,

 בבקשה, ככל שישנם:
 

סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד
 בש"ח 2017התבחינים לשנת 

 9,838 חנוך לנער עפ"י דרכו - חל"ד

 43,262 כל ישראל חברים

 40,643 מרחבים חברה לחינוך ותרבות

 20,000 עם ישראל אחד

 51,376 יסודות לצמיחה דרור

 9,000 עלה נעלה המחנות העולים 

 
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  על מתן  .ב

מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה בנושא זה,  50%על  תמיכה בסכום העולה
שביעות הרצון הגבוהה מהתכנית המועברת בבתי , בשל עלה נעלה המחנות העולים

 .הספר
 

על אי ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,   .ג
שנת הכספים ל זהות יהודית דמוקרטיתבנושא  מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן

 בשל אי עמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל: 2017

 .אל עמי אל עצמי .1
 .מפעלים חינוכיים, חברתיים והתיישבותיים -מדרשת נוגה  .2

 
 .זהות יהודית דמוקרטית בנושא₪   5,881לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ד
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 לעילעבור כל אחד ממבקשי התמיכה שא' שליש מסכום התמיכה המצוין בסעיף  .ה
יועבר לעמותה רק לאחר קבלת  תכנית עבודה לשנת הלימודים תשע"ח שתיבדק 

 ותאושר על ידי אגף החינוך.

 

בנושא זה בסך של  סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנהלא לחלק בשלב זה את ה .ו
20,000 .₪ 

 

 בנושא הגיל השלישי. 2017מתן תמיכה לשנת  .ו
 

 החלטה:
 דא שאין כפל תמיכותו, לבדיקה נוספת עמ"נ לויורד מסדר היום

 


 חינוך בלתי פורמלי -רווחה -דיון כללי מקדים בתבחינים בנושא בריאות

 
 :רו"ח איילה ממן
עמותותפורמלי,-הרווחהוהחינוךהבלתיתחומיב2017שנתלבתבחיניםשנעשועקבהשינויים

מתחוםרבות והחינוךהםלתחוהרווחהעברו פורמלי הדברהיהצפוי.בריאותתחוםהבלתי
מתחוםהרווחהלתחוםאש"ח123סךשלשינויבתקציבהתמיכותכאשרהעברנוואףביצענו

ה פורמלי הבלתי חינוך הצפוי. לשינוי ביןבהתאם שעבר העמותות כמות זאת, עם יחד
קףאתהשינוי.התחומיםגבוההממהשהיהצפויכךשהסכוםשהעברנולאמש

כגוןויצ"ו2016מהותייםבשנתתמיכותבסכומיםשקיבלובתחוםהרווחה,כמוכןישעמותות
ונעמ"תשהשנהלאמומלציםלקבלתתמיכהוהתקציבבגינםנותרבסעיףרווחה.

.התחומים3ביןבחלוקתהתקציבלהפעילכעתשיקולדעתיש


 :שירי רפפורט
םבתפיסתהעמותה.השינויהואגהשנה

מתןהתמיכהאינועלבסיסשוטףעלבסיסשיתוףפעולהעםהאגף)חלקמתנאיהסף(.
 עלהעמותות הקפדה תוך העיר תושבי את לשרת ואמורים העירייה של ביצועית זרוע הן

:)לקוחמהמודלשלתנועותהנוער(שלושהעקרונות
 שיתוףפעולהעםאגףתנו"ס. .1

 תנו"ס.הגשתתכניתעבודהלאגף .2

 .רווחתתושביהעיר .3
אך פורמלי, הבלתי התמיכהבתחוםהחינוך אחדממבקשי ביקשהתכניתעבודהמכל מירב

ישנןעמותותשלאמשתפותפעולהולאהעבירואתתכניתהעבודהכנדרש.
אנירוצהלדעתשתושביהעירנהניםמפעילותהעמותה.
.ישגםעמותותשלאנמצאותבתחוםהרשותהמקומית

ניסינוגםלהגיעלהבנותעםהעמותות.


 :עו"ד ענת בהרב קרן
.ולאשלועדתהתמיכותהמקצועיתהחלטהשלמועצתהעירהיאהזזהתקציבית


 :אהרון זלצברג

ת.אנילאמתנגדלאיזון,אניחושבשנכוןלעשותהעברהתקציבי


 :רו"ח איילה ממן
₪,216,000לפיתקציבתמיכהבנושאהרווחהבסךשלאופציהב'-לחומרלדיוןמצ"בחישוב
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.2016אשרמתבססעלסכוםהתמיכהשניתןלעמותותשנותרוברווחהבלבדבשנת


 יהודה בן עזרא, יו"ר:
פציהב'בלבד.מתןהתמיכהבנושארווחההינולפיאו

 מחדש בחינה עריכת לצורך תחולק לא כרגע התקציב ישמקוםלהביאלאישוריתרת האם
חינוךהבלתיפורמלי.תקציבההבריאותלביחסלתקציבתקציבחלוקתמועצתהעיר


 בנושא בריאות. 2017מתן תמיכה לשנת  .ז

 
 :רו"ח איילה ממן

:מועדוןליונסהרצליה .1
.53%עומדעלביחסלהיקףהפרוייקטהנתמךפ"יהתבחיניםעהתמיכהסכום

 שלאיעלהעל לשיעור תמיכהתוגבל הנחיותהתבחינים, מעלותהפעילות50%עפ"י
הנתמכת,אלאאםיוחלטאחרתבמקריםחריגיםומנימוקיםשירשמו,ובלבדששיעור

מעלותהפעילותהנתמכת.90%התמיכהבכלמקרהלאיעלהעל
 :תהל"ה .2

 התמיכה סכום הינו התבחינים 10,143עפ"י בבקשת₪, שביקשו הסכום כאשר
₪.6,000התמיכההינו

אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשת
₪.0006,התמיכה,לכןסכוםהתמיכההינו

 
 עדי חמו:

מךלמועדוןליונסהרצליהבשלמהיקףהפרוייקטהנת50%מעברלאניממליץעלמתןתמיכה
עצלה.בדיקתחשדלעין-הרבהבתחוםהבריאותלילדיהגניםבעירתרומתו


בשלאיעמידהבתנאיאינניממליץעלמתןתמיכהלמבקשיהתמיכהלהלןבנושאהבריאות

 הסף,העדרשיתוףפעולה/בקרהשלמחלקתהבריאותהעירונית:

 חןלפיריוןוחיים. .1

 יהישועה.תנועתמעיינ .2

 עינברעמותהישראליתלנפגעימחלותריאומטיות. .3

 איתורחילוץוהצלה.-זק"א .4


 החלטות
 
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק  .א

בכפוף  כמפורט להלן, 2017לשנת הכספים  בריאותאת תקציב התמיכות בנושא 
, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו

 שישנם:

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 בש"ח 2017התבחינים לשנת 

 16,029 מועדון ליונס הרצליה

 1,237 סאנרייז ישראל

 4,263 איחוד הצלה ישראל

 20,748 יד שרה

 16,579 ארגון נוער מגן דוד אדום
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סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד
 בש"ח 2017התבחינים לשנת 

 15,113 העמותה לחקר בריאות העין -לראות 

 11,058 מרפא לנפש

עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר  -עמדא 
 11,330 ומחלות דומות

 2,096 איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג

 16,506 תעצומות לפוגשים את הסרטן

 8,446 עמותת פרקינסון ישראל

 14,280 ( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג 

 9,400 עמותת אבי -בית איזי שפירא 

 -הורים של לסביות והומוסקסואלים  תמיכת
 6,000 תהל"ה

 4,769 דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה ע"ר

 2,356 קו לחיים ארגון הסיוע הישראלי

 4,041 אגודה לאומית לילדים אוטיסטים -אלו"ט

 7,105 רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון

 
מועצת העירייה, פה אחד,  על מתן  ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני .ב

מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה בנושא זה,  50%תמיכה בסכום העולה על 
 הנימוק שפורט לעיל., בשל מועדון ליונס הרצליה

 

על אי ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,   .ג
בשל אי  2017לשנת הכספים  ותבריאמתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא 

 עמידה בתנאי הסף, העדר שיתוף פעולה/בקרה של מחלקת הבריאות העירונית :

 .חן לפיריון וחיים .1

 .תנועת מעייני הישועה .2

 עינבר עמותה ישראלית לנפגעי מחלות ריאומטיות. .3

  איתור חילוץ והצלה. -זק"א  .4
 

 .בריאותבנושא ₪  4,143לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ד
 

בנושא זה בסך של  סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנהלא לחלק בשלב זה את ה .ה
19,500 .₪ 

 
 
 
 
 



 

 

12 

 בנושא רווחה. 2017מתן תמיכה לשנת  .ח

 
 :רו"ח איילה ממן

₪.216,000לפיתקציבשלהטבלההמצורפתהדיוןמתקייםעלאיןהערותמיוחדות.


 אהרון זלצברג:
:בנושאהרווחהלהלןמבקשיהתמיכהאינניממליץעלמתןתמיכהל

העדרשיתוףפעולה/בקרהשל-ארגוןפעיליםלבלאחיםמרכזלפעילותהתנדבותיתבארץ .1
 מחלקתהרווחה.

טיפ-ויצ"ו .2 במזון/שירותי הסיוע בתחום אינה התמיכה מבוקשת בגינה ול/קוויהפעילות
 ייעוץותמיכהכנדרשבתבחינים.

 
 החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק  .א
בכפוף לקיזוז  כמפורט להלן, 2017לשנת הכספים  רווחהאת תקציב התמיכות בנושא 

 מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

 
סה"כ תמיכה עפ"י  ם המוסדש

 בש"ח 2017התבחינים לשנת 

 39,273 אקים ישראל סניף הרצליה

 5,760 פסיפס

 57,549 חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

 25,527 קסם חברתי

 50,451 מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

 –מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 
 5,760 השרון

 5,760 ימות נגד נשיםל.א. לחימה באל

 4,320 ניצן הורים )ניצן בייבי(

 
על אי ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,   .ב

בשל אי  2017לשנת הכספים  רווחהמתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא 
 כדלקמן: עמידה בתנאי הסף

העדר שיתוף פעולה/בקרה  -ת בארץארגון פעילים לב לאחים מרכז לפעילות התנדבותי .3
 רווחה.של מחלקת ה

הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה בתחום הסיוע במזון/שירותי טיפול/קווי  -ויצ"ו .4
 ייעוץ ותמיכה כנדרש בתבחינים.

הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך של  לא לחלק בשלב זה את .5
21,600 .₪ 
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 בנושא חינוך בלתי פורמלי. 2017מתן תמיכה לשנת  .ט
 

 :מירב רייניש
העבודהעםהעמותותמאודריגשהאותי.ישעמותותשעושותדבריםנפלאיםבעירואנישמחה

שהיתהלנועבודהמשותפת.
הלאניתןלתתמשקלזההלתשומותבפעילותפנאיביןאוכלוסיי-2018הערהלתבחיניםלשנת

מיוחדת.הרגילהלאוכלוסיי
 

 :שירי רפפורט
.2018הנושאייבחןבתבחיניםלשנת

 
 :רו"ח איילה ממן

והטבלהשבעמודהראשון לכלאחדמהתחומיםטבלתחלוקהמשלו, פורמלי, בחינוךהבלתי
המרכזתשלכלהתחומים.הינהטבל

כאשר₪,15,274עפ"יהתבחיניםהינוסכוםהתמיכה,רקפתבקשתהתמיכהשלעמותתלעניין
₪.7,460הסכוםשביקשובבקשתהתמיכההינו

אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשתהתמיכה,
 ₪.7,460לכןסכוםהתמיכההינו




בקשות:2הוגשו,פעילותתרבותיתאתנית-5מס'תחוםלתשומתליבכם,ב
 אעלהבתמר. .1

 הפדרציהליהדותמרוקו. .2


במידהוהוועדהתקבלולכןהתקציבלאחולקהאגףאינוממליץעלמתןתמיכהלעמותותאלו
זהיחולקבאופןיחסיביןיתרהתחומיםהאחרים.אתהמלצתהרפרנט,התקציבבתחום


 מירב רייניש:

 להלן התמיכה למבקשי תמיכה מתן על ממליצה אינני כן, איכמו הסףבשל בתנאי עמידה
 :העדרשיתוףפעולה/בקרהשלאגףתנו"סבתבחיניםבנושאזה,

 מועדוןליונסהרצליה. .1

 האגודהלמעןהעיוורהרצליה .2

 מרכזסיועלנפגעותונפגעיתקיפהמינית. .3

 תנועתמעייניהישועה. .4

 פעמוניםארגוןחסד. .5

 נעמ"ת. .6

 דרורעמותהלשיקוםנפשי. .7


 אהרל'ה שם טוב:
 "העמותהלקידוםהקראטהבישראל",עלמתןתמיכהלמבקשיהתמיכהאינניממליץ

.בשלאיעמידהבתנאיהסףבתבחיניםבנושאזה
האגודהפועלתבמסגרתהספורטהתחרותיולאהספורטהעממי.

הספורטאיםמתחריםבמסגרתאיגודקראטה,כוללתחרויותבחו"ל.
.בספורטעממיאלאתחרותיבשיחהעימם]עו"דיולי[,הםהודיעושלאמדובר

כמוכן,איןלמח'לספורטבקרהאושיתוףפעולהעםהעמותה.
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 :איילת גרמה
בנוסףהעירייהיכולהלרכושממנהשירותיםבתנאישלאמדוברועמותהיכולהלקבלתמיכה

עלאותושירות.


 יהודה בן עזרא, יו"ר:
התחוםמוקפא.,תיתאתניתפעילותתרבו-5תחוםבבשלבזהלאנחלקתמיכה

ומסמכיםמבססים2017קבלתתכניתעבודהמלאהלשנתלבכתבאלהעמותותהנ"לישלפנות
לקיוםהתכנית.


 החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק  .א
 ורט להלן,כמפ 2017לשנת הכספים  חינוך בלתי פורמליאת תקציב התמיכות בנושא 

בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל 
 שישנם:

 
סה"כ תמיכה עפ"י  שם המוסד

 בש"ח 2017התבחינים לשנת 

 9,616 תשב"ר עובדיה

 17,716 קן פנאי -קנ"ף 

 11,297 מוסדות חב"ד

 21,691 קבוצת השווים

 111,930 העמותה לספורט עממי

 26,415 מרכז הורים - ניצ"ן

 27,583 סניף הרצליה -ניצ"ן 

 35,033 כנפיים של קרמבו

 12,147 תנועת בית יעקב

 7,345 משען לתלמיד אופקים

 10,911 קרן עתיד פלוס לחינוך ישראל

 8,802 אהבת רזיאל

 12,166 איגי ארגון נוער גאה

 7,460 נוער מתמודד עם חרדה חברתית -עמותת רקפת 

 90,610 מקהלת לירון

 13,195 הוסטל השחר -אקי"ם ישראל 
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על אי ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,   .ב
 2017לשנת הכספים  חינוך בלתי פורמלימתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא 

 במפורט לעיל:בתבחינים בנושא זה,  בשל אי עמידה בתנאי הסף

 .המועדון ליונס הרצלי .8

 האגודה למען העיוור הרצליה .9

 .מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית .10

 .העמותה לקידום הקראטה בישראל .11

 .תנועת מעייני הישועה .12

 .פעמונים ארגון חסד .13

 .נעמ"ת .14

 .דרור עמותה לשיקום נפשי .15

 
פעילות  - 5תחום ב₪  47,970את יתרת התקציב בסך של בשלב זה לא לחלק  .ג

מול מבקשי התמיכה אעלה בכפוף להמשך בדיקת האגף  א זהבנוש תרבותית אתנית
 .כמפורט לעילבתמר הפדרציה ליהדות מרוקו 

  

 .חינוך בלתי פורמליבנושא ₪  7,814לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .ד
 
לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך של  .ה

53,300 .₪ 
 

 

 בכבוד רב,

 

 
עזרא-דה בןיהו  

 מנכ"ל העירייה
 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית










שמה:אתישרעבי,רו"חר
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 לתמיכות המלצות הרפרנטים לסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה -נספח א
 

 נימוק סכום בש"ח מבקש התמיכה שם הרפרנט נושא

איכות 
ישראלבשבילהילהאקרמן הסביבה

 20,000האופניים

שלושתהעמותותשהגישו
בקשהלתמיכהבנושאזה
תכנית את אלי העבירו

.2017העבודהלשנת
בשביל ישראל עמותת
תכנית הגישה האופניים
וגםעמידהבה יפה מאוד
אני לכן להיום נכון
לעמותה להעביר ממליצה
הסכום מלא את זו
ועדת הדעתשל שבשיקול

 בסך המשנה 20של
אש"ח.



 חינוך פורמלי

חגיתאבירם

 7,600פו"ש

כח מהווה העמותה
חשוב התנדבותי

מענהבבתיה"ס ונותנת
אישילתלמידים.

מרכזסיוע
לנפגעותונפגעי
תקיפהמינית

7,600 

תכנית מקדם המרכז
ויחסים בריאה למיניות
. המינים בין מיטיבים
תואמים העמותה תכנית
הלימודים תכנית את
, יסודי העל בחינוך
בבתיה"ס הפעילות

 בתאום
החינוכי הצוות עם מלא

 ולשביעותרצונם


זהות יהודית 
 דמוקרטית

כלישראל
 6,666 חברים

שביעותרצוןמאודגבוהה
בבתי התכנית מהפעלת
שלהם התכנים וכן הספר
בחברה קשורים

הישראליתבאופןכללי.
מרחביםחברה
 6,667 לחינוךותרבות

לצמיחה יסודות
 6,667דרור

עדיחמו בריאות

איחודהצלה
3,000 

יתרמעורבותיש

  בקהילהבפעילות
פרקינסון

5,000 
שלהרחבהיש

רצוןושביעותהפעילות
 המשתתפיםשל

קולחיים

3,500 

מיוחדתפעילותיש
אתגםומשתפת
רצוןותושביעההורים

  מהפעילות
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אלו"ט
5,000 

תרומתםבשל
מיוחדתלאוכלוסייה

  בעיר
זק"א

3,000 

הרחבהתרומתםבשל
ובתחוםבקהילה

למשפחותרגישמאוד
גבוההרצוןושביעות

   המיוחדיםומהמתנדבים

אהרון רווחה
צלזברג

 פסיפס
 7,200

באופן לחלק המלצה
סכ את וםשיוויוני

מבקשי לכל התמיכה
הפעלת בתחום התמיכה
תרומתם עקב סיוע קווי

בתחוםהרווחה.

ל.א.לחימה
באלימותנגד

 נשים


7,200 

לסיוע מרכז
ונפגעי לנפגעות
 מינית -תקיפה

 השרון


7,200 

מירברייניש חינוך פורמלי

של כנפיים
  15,000      קרמבו

ענפה, חשובה, פעילות
צרכים עם לאוכלוסיה

 מיוחדים

  15,000      עתידפלוס

גבוהה, רצון שביעות
עם משותף פרוייקט
הלמידה, מרכזי יחידת
תוכניתאיכותית,שביעות
מנהלות של גבוהה רצון
בתיהספרובקשהלהמשך

 התוכנית.

  5,000        תנועתביתיעקב

עבור משמעותית פעילות
 על מדובר פעילותהבנות,

אישי יחס איכותית
אישי מענה ונותנת

 למשתתפות.

  8,300        ניצןהורים
מהותית חשובה פעילות

 בהרצליה

  10,000      קבוצתהשווים
ביוזמות, תמיכה לצורך
והעשרה פעילות

 באוכלוסיהמיוחדת


