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 נכחו בישיבה : 

 
 חברי ועדה

 , חברת  הוועדה, ומ"מ יו"ר ועדת המשנה לתמיכותרה"ע' ס - בל גב' עפרה
 , חבר הוועדהחבר מועצה - מר אלעד צדיקוב

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

   

 מוזמנים קבועים:
 , חברת ועדה מקצועיתלעירייה משפטיתהיועצת ה - קרן עו"ד ענת בהרב

 , חברת ועדה מקצועיתמנהלת מחלקת תקצוב וכלכלהסגנית  - גב' איילת גרמה
 מפקחת ועדת תמיכות - רו"ח איילה ממן
 מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים - גב' מישל עצמון

 מ"מ מרכזת הוועדהמחלקת ועדות עירוניות,  - גב' ניצן 
   

 : מוזמנים נוכחים
 הכלבייה העירוניתמנהל  - ד"'ר יוסי מורדוך

 לאיכות הסביבה היחידה תמנהל - ןגב' הילה אקרמ

 תנו"סאגף , נוער רשותית רכזת - כהן גב' מיטל 
 

   מהדיון :נעדרו 
 חבר מועצה, חבר  הוועדה - גוזלן גרי מר אברהם

 חבר מועצה, חבר  הוועדה - מר צבי וייס
 חבר מועצה, חבר  הוועדה - סטרוגו מר תום

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית ,מנכ"ל העירייה - מר יהודה בן עזרא
 ס' גזבר העירייה, חברת ועדה מקצועית - גב' הילה רוזן

 
 

 סדר היום:על 
 

 .איכות הסביבה -בנושא  2018מתן תמיכה לשנת  .1

 .בעלי חיים -בנושא  2018מתן תמיכה לשנת  .2

 תנועות נוער. -בנושא  2018מתן תמיכה לשנת  .3

   

 2מס'  ישיבה – המשנה לתמיכותפרוטוקול ועדת 
 , כט' אייר תשע"ח14/05/2018, שני מיום 
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 מהלך הדיון:

 

 .איכות הסביבהבנושא  2018מתן תמיכה לשנת  .1
 

 מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה.   :מ"מ יו"ר, עופרה בל
 

  .[איכות חיים לתושבי השרון]אחל"ה השנה הוגשה בקשה אחת ע"י מבקש התמיכה 
לשנת ₪,  80,000המלצת עדת התמיכות המקצועית לחלק את תקציב התמיכות בסך של 

לעמותה, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים  2018הכספים 
 חסרים בבקשה, ככל שישנם.

 
הועדה המקצועית החליטה שלא  ועדת המשנה.דעת שיקול לחלוקה, ב₪  20,000לעניין 

 לחלקם, כמפורט בהחלטתה
 

 מבקש הסבר לקיזוז.  אלעד צדיקוב :
 

, קוזז חלק מהסכום 2015-2016עקב ממצאים על תמיכה ביתר בשנים איילה ממן, רו"ח: 
.סכום התמיכה  2018בשנת תקוזז מהסכום שיאושר ₪  40,378והיתרה בסך של  2017בשנת 
 .2018בכפוף לקבלת דו"חות ביצוע לשנת הינו  2018לשנת 

 
בעניין הוראות שר בפרוטוקול הוועדה המקצועית,  2מבקש הבהרה לסעיף משה ועקנין : 

 האוצר.
 

התייחסות לשאלת בנוהל משרד הפנים המחייב את הרשויות אין איילה ממן, רו"ח : 
לעומת נוהל משרד האוצר  של מבקשי התמיכה. זאתהגרעונות/העודפים הנצברים 

לעמותה עודף נצבר  .בגופים הנתמכים ע"י המדינה רעונות ועודפים נצבריםיהמתייחס לג
ממחזור הפעילות של  164%אלש"ח המהווה  147בסך של  31.12.2016מפעילות ליום 
ועלים עפ"י אנו כרשות פ, אחוז זה חורג מהוראות נוהל שר האוצר. 2016העמותה לשנת 

אני מוצאת לנכון לקבל הבהרות מרו"ח העמותה באשר לעודף   ,נוהל משרד הפנים ועם זאת
 / גרעון נצבר חריג ולהביא לידיעתכם את הנתונים. 

 
 ?  50%מבקש הבהרה, האם זה   אלעד צדיקוב :

 
 100%לפי נוהל משרד האוצר, עודף חריג הינו עודף נצבר העולה על  איילה ממן, רו"ח :

 ממחזור הפעילות. 50%ממחזור הפעילות וגרעון חריג הינו גרעון העולה על 
 

בבימ"ש, לאו דווקא נגד הרשות. ברגע  מתנהלתעיקר הפעילות של העמותה  הילה אקרמן :
שמתקבלת פסיקה העמותה מגיבה. ומכאן העודפים, היות וחלק מהפעילות מקורה בצרכים 

  .שבשיקול הדעת של ועדת המשנה 10%ה ממליצה לא לחלק את  משפטיים.
 

 ?  2018האם אין פעילות בשנת  אלעד צדיקוב :
 

 ככל שלא תהיה פעילות, התמיכה לא תועבר. ענת קרן בהרב, יועמ"ש :
 

ככל התמיכה היתה בהתאם לדיווחי העמותה על פעילות.   2017בשנת  איילה ממן, רו"ח :
לביצוע הפעילות, כך נקבעה גובה התמיכה שהתקדמנו בשנה והעמותה העבירה אסמכתאות 

 .2015-2016שממנה קוזזו בסופו של דבר תמיכות ביתר שניתנו בשנים 
 

 עודפים, יתרות ופעילות. –מבקש מהוועדה לשקול בשנה הבאה שינוי תבחין משה ועקנין : 
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 יוסף לונדון : 
 מברך את איילה על תשומת הלב לנוהל משרד האוצר. .1
נוהל משרד האוצר המתייחס עדה משה ועקנין לגבי יישום הוו מצטרף לבקשת חבר .2

 .2019על כל התבחינים בשנת  לגרעונות/עודפים 
לעניין בקשת העמותה :  יש קריטריונים לסוג הפעילות המזכה בתמיכה והכספים  .3

 לפעילות מוגדרת. . לא זכור לי שפעילות משפטית מזכה.
 

 נים. כפי שהתבחינים מנוסחים אין מניעהמקריאה את התבחי ענת קרן בהרב, יועמ"ש :
ומועצת העיר אף אישרו את ועדות התמיכה מתן תמיכה בגין הפעילות המשפטית ולכן ל

 ת. לא הוגשה בקשה לשינוי התבחינים.וקודמ יםהתמיכה בשנ
 

במהלך הישיבות עולים שינויים, מבקש שיירשם ויכנס לדיונים לגבי  אלעד צדיקוב :
 תבחינים בשנה הבאה.

 
מבקש שירשם ולהביא לאישור התבחינים בשנה הבאה : כי יש להגביל את  משה ועקנין :

 התמיכות אל מול סך אחוז פעילות משפטית.
 

לבחון את  סוג הפעילות המשפטית, שכן אם העתירה היא נגד תוכנית מבקש  יוסף לונדון : 
ן שכל תביעה משפטית . אין הגיוהקרקע נושא זיהום בנייה אזי שאין קשר בין בינה לבין 

 תזכה בתמיכה.
 

בין נושאי התמיכה בתבחינים אחד הנושאים הוא שימור  ענת קרן בהרב, יועמ"ש :
 שטחים פתוחים וטבע עירוני. 

 
, לנושא איכ"ס, יש התמיכות המקצועיתבסעיף ג' לפרוטוקול ועדת איילה ממן, רו"ח :

  אלש"ח(. 108)ולא  אלש"ח 100סך של לבצע תיקון טעות סופר : 
 

  החלטה:
ועדת התמיכות  ותבפני מועצת העירייה לאמץ את ההחלט ממליצהועדת המשנה לתמיכות 

 , להלן. 2018לשנת התמיכות  איכות הסביבהבנושא  01.05.2018המקצועית מיום 
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו,  לחלק את תקציב התמיכות כמפורט להלן, .א

 מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:ובכפוף להשלמת 

 
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים  שם המוסד

 בש"ח 2018 לשנת

 80,000 איכות חיים לתושבי השרון -אחל"ה 

 
מתן התמיכה למבקש התמיכה בסעיף א' לעיל, הינו בכפוף לקבלת דו"חות ביצוע  .ב

 , וקיזוז חובות העמותה.כמפורט לעיל 2018לשנת 

 

 .  ₪ 100,000 של בסך זה בנושא התקציב יתר את לחלק לא .ג
בסעיף ג' לפרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית, לנושא איכ"ס, יבוצע תיקון **

 אלש"ח(.  108אלש"ח )ולא  100טעות סופר : סך של 
 

 20,000 של בסך זה בנושא המשנה ועדת של הדעת שבשיקול הסכום את לחלק לא .ד
 העודף לאור וכן  זה בנושא בקשה הגיש בלבד אחד תמיכה שמבקש העובדה לאור ₪

 .לעיל כמפורט 31.12.2016 ליום  העמותה של הנצבר

 
יעלה לאישור מועצת העיר.  –הצבעה : פ"א   
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 בנושא בעלי חיים 2018 לשנתבקשת תמיכה  .2
 

השנה הוגשה בקשה אחת של עמותת "הרצליה אוהבת חיות" החלטת  :עופרה בל, מ"מ יו"ר
תקציב  לתת לעמותה היחידה שניגשה את המקצועית להמליץ בפני מועצת העירייה הוועדה 

 אם יש שאלות?₪.  25,000בסך של  2018לשנת הכספים התמיכות בנושא בעלי חיים 
 

אלש"ח  680לעמותה יש  פה מבקש להסב את תשומת הלב לנושא העודפים. גם יוסף לונדון:
 בעודפים.

 
  .הבהרה קבלתלבזמנו לעמותה פנינו ובשנה שעברה גם היו עודפים,  :איילה ממן, רו"ח

מאחר ולא בכל השנים העמותה קיבלה תמיכות ותקציבים ממשרדי ההסבר שניתן הוא ש
ממשלה ורשויות מקומיות, כדי להבטיח שנת פעילות אחת גם ללא קבלת תקציבים, הם 

 של לפחות שנת פעילות אחת.  מחזיקים עודף נצבר
 

יש כאן מקרה של ניהול נכון, שמירת רזרבות למקרה שהעמותה  בל, מ"מ יו"ר:עופרה 
 תקלע לבעיה. 

 
 לשיקול דעת ? תשובה : לא.  10%יש  האם יוסף לונדון:

 
 

 החלטה:
המקצועית  הועדת הלאמץ את החלט ועדת המשנה לתמיכות ממליצה בפני מועצת העיר

ולחלק את סכום התמיכה בסך  2018לשנת התמיכות  בעלי חייםבנושא  01.05.2018מיום 
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, זאת , "הרצליה אוהבת חיות"לעמותת ₪  25,000

 .ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם
 
 

יעלה לאישור מועצת העיר.  –הצבעה : פ"א   
 

 
 :נוערתנועות  של מבקשי התמיכה בנושא 2018 לשנתבקשת תמיכה  .3

  
 בנושא תנועות נוער חילקנו את התמיכות, למעט מפעלי קיץ עופרה בל, מ"מ יו"ר:

 
 .מחולקים לאחר החלוקה למפעלי הקיץ. שבשיקול דעת 10% -בנוסף גם האיילת גרמה : 

 
  :להלן שאלותיי :  יוסף לונדון

 רצל ? המדוע הצופים לא מתקצבים את שבט  .1
 

 עדין נתונים לגביו של שנים קודמות, אבל הוא מתוקצב.הרצל חדש ואין שבט  מיטל כהן :
 

, הערתי למבקשי במסמכים שבתיק הבקשה לא הוצגו מקורות נוספים איילה ממן, רו"ח:
התמיכה ומניחה שיתוקן בהתאם להערה. עם זאת, יתכן והסיבה היא חוסר ידיעה כיצד 

 מאחר וזו פעם ראשונה. להגיש
 

פעילות משמעותית למען הקהילה ? נראה כי בגין  12%כיצד נבחן התבחין של  .2
מדובר במשהו אמורפי ולכן אבקש שינוי לתבחין. בנוסף, מבקש הסבר לעניין 

 החניכים.
 

 יוסף לונדון צודק לגבי היחס, תנועות הנוער מתנדבים עפ"י חוק. אלעד צדיקוב :
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נעורים אשר  ט. זןהי שכבת-התבחין מתייחס לתכנית פעילות עבור שכבות ז מיטל כהן :

קשה לגייס לתנועות הנוער ולכן אנו מעודדים את התנועות לבנות להם תכנית ייחודית, או 
לחלופין כפי שמתואר בתבחין, תכנית קהילתית. עלות התכנית הכוללת הוא סכום התמיכה 

 המבוקש עי התנועה בתבחין זה.
 
 

 האם קביעה זו מהווה תמריץ  לגייס אנשים בשכר ?  –עלות שכר  .3

 
 שמוסיפים אנשים בשכר לא קורההניסיון מלמד שבפועל זה לא גורם מתמרץ, :  מיטל כהן

 . אלא אם מספר החניכים גדל וזה מצריך סגל הדרכה גדול יותר

 

חניכים, כמות קטנה ביחס לתנועות אחרות, ומדובר בסניף  70 –נוער עובד ולומד  .4
 יחיד. האם נעשתה בדיקה ? 

 
ובשנתיים האחרונות  בעיר שהפסיק פעילותלומד היו קן גדול ה: הנוער עובד ו מיטל כהן

חניכים והם לא התנועה הקטנה  50תמיכה . בשנה קודמת היו  תלקבללפעילות וחזרו 
אנו עוקבים מקרוב אחר פעילות הקן והוא אכן התחזק ביחס  .ביותר, שבט הרצל קטן יותר

 לשנה שעברה.
 

צריך שיהיה שוויון. להנהגת השרון אושרה זכות  יש פער גדול לבני עקיבא, אלעד צדיקוב :
 במסגרת הקצאת קרקע.

 
הנהגת שרון של תנועת הצופים התפצלה פעמיים בשנים האחרונות וזאת עקב :  מיטל כהן

 5גידול במספרי החניכים והשבטים. כיום הנהגת הצוק כוללת ברובה את שבטי הרצליה, 
לה. מציינת שאין קשר בין נושא ההקצאות יר במשרדים אשר הוקצו עבמספר ויושבת פה ב

לבין נושא התמיכות, אך אם להשוות לבני עקיבא, גם תנועת בני עקיבא נמצאת בתהליך 
הקצאת מבנה לפעילות הסניף. אנו עסוקים בחלוקת משאבים צודקת ומיטבית וחותרים 

 לשיווין בין כל חניכי תנועות הנוער בעיר.
 

והקצאת השבטים הפועלים בעיר פעילות הינה עבור  התמיכה ענת קרן בהרב, יועמ"ש :
 משרדי ההנהגה.היא עבור  שאושרה הקרקע  

כפי שטענתי רואה צורך לבדוק במסגרת התבחינים מה העמותה מבקשת  אלעד צדיקוב :
 תמיכה מקבלת בהרצליה. אולי יש מקום לשינוי בתבחינים.

 
, ישנם עוד קריטריונים יחידיקריטריון מספר החניכים אינו  ענת קרן בהרב, יועמ"ש :

 ושיקולים נוספים לאישור התמיכה.
 
 

 החלטה:
ועדת התמיכות  תבפני מועצת העיר לאמץ את החלטממליצה ועדת המשנה לתמיכות 

מס' המשתתפים   -3)ללא תבחין מספר   תנועות נוערבנושא  01.05.2018המקצועית מיום 
לשנת התמיכות (  2018המרכזי של תנועת הנוער בהרצליה בשנת התמיכה  במפעל הקיץ

 להלן : 2018
 

 בש"ח 2018סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת  שם המוסד

 247,592 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 98,169 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 84,450 שחףשבט  -תנועת הצופים העבריים בישראל 
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 בש"ח 2018סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת  שם המוסד

 31,746 תנועת בני עקיבא ישראל

 27,784 המחנות העולים

 29,074 הסתדרות הנוער העובד והלומד

 45,471 שבט הרצל -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 363,914 שבט דקר צופי ים -הצופים העבריים בישראל תנועת 

 
 

 מתן תמיכה בנושא קומונות
 

 מבקש התמיכה
 2018סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 

 בש"ח:
שבט  -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 הרצל
70,000 

 70,000 המחנות העולים

שבט  -תנועת הצופים העבריים בישראל 
 דקר

70,000 

 
 
 

יעלה לאישור מועצת העיר.  –הצבעה : פ"א   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


