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סדר היום
א .אישור החלטות ועדת התמיכות
ב .הרכב ועדת ערר לארנונה

א .אישור החלטות ועדת התמיכות
למועצה הובאו לאישור המלצות ועדת תמיכות.
לסדר היום צורפו  2פרוטוקולים:פרוטוקול וועדת התמיכות המקצועית מיום ,4.3.13
ופרוטוקול וועדת המשנה לתמיכות מיום .5.3.23
להלן סדר היום וההחלטות שהתקבלו במועצת העירייה עפ"י החלטות הועדה המקצועית
לתמיכות ,בהתאם להחלטות ועדת המשנה לתמיכות ,כפי שפורטו בפרוטוקולים של הועדה
המקצועית וועדת המשנה ,כדלקמן.
 .1נושא בעלי חיים
 .2נושא בריאות
 .3חינוך בלתי פורמלי
 .4נושא חינוך פורמלי
 .5נושא תנועות נוער )לרבות קומונות(
 .6נושא רווחה
 .7נושא ספורט עממי
 .8נושא ספורט נוער
 .9נושא שיעורי תורה
 .10נושא כוללים
 .11הערות כלליות

) ( 1265המועצה מחליטה פ"א – למעט הסתייגויות  /התנגדויות כפי שיפורטו להלן – לאשר את כל
ההמלצות וההחלטות שפורטו בפרוטוקול וועדת התמיכות המקצועית ובפרוטוקול וועדת המשנה
בהתאם ,בנושאים המפורטים לעיל בסעיפים .1-11
להלן ציון הסתייגויות בהצבעות:
•

מר פיני מנצור לא השתתף בהצבעה על תמיכה לעמותת " אעלה בתמר" .

•

מר דרור עזרא נמנע בהצבעה על תנועת הצופים העבריים "שבט שחף" ,ובהצבעה על
תנועת בני עקיבא בשל אי הבאת נימוקים לחריגה.

•

מר דרור עזרא הצביע נגד מתן תמיכה לשעורי תורה וכוללים.
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ציין כי לדעתו הכולל חפץ חיים לא עומד בתנאי הסף של  ,75%ציין כי בסעיף  4בנספח של
הבקשה לתמיכה נדרשים לצרף דו"ח של משרד הדתות ,ולפי בדיקתו כל הבקשות של
הכוללים לא צירפו את המסמך של משרד הדתות .מציע להחזיר את נושא הכוללים
לוועדה המקצועית לשם קבלת המסמך הנדרש.
מר עזרא ציין כי ועדת המשנה החליטה לחלוק את  6%בנושא הכוללים באופן שרירותי
ללא נימוק.
•
•
•

גב' מאיה כץ לא השתתפה בהצבעה על מתן תמיכה למכבי ג'ודו.
מר ירון עולמי לא השתתף בהצבעה למתן תמיכה לאלו"ט.
מר ירון עולמי נמנע מהצבעה לגבי עמותת קבוצת השווים.

ב .הרכב ועדת ערר לארנונה
) (1266המועצה מחליטה לאשר מינויו של עו"ד חי חיימסוןליו"ר ועדות ערר במקומו של עו"ד
עופר שרגיל.
בעד ,12 -נגד – אין ,נמנע – ) 1מר דרור עזרא(.

להלן פרוטוקולים של ועדת התמיכות המקצועית וועדת
המשנה לתמיכות:
פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות המקצועית
מיום שני  4מרץ 2013
נכחו:

יחיעם השמשוני
איילת גרמה
טל כהן

מוזמנים:

איילה ממן
ד"ר יוסי מורדוך
מיקי גורנשטיין
אהרל'ה שם טוב
עדי חמו
שירי רפפורט
אהרון סלצברג
שולה לוין
שרה לב

מרכזת הוועדה :יסמין תבורי

מנכ"ל העירייה ,יו"ר הועדה
סגנית מנהל מחלקת תקצוב וכלכלה
עו"ד ,לשכה משפטית
חשבת אגף שאיפ"ה
מנהל המחלקה הווטרינרית
מנהל מחלקת ספורט
מנהל מדור לחינוך גופני
מנהל מחלקת הבריאות
מנהלת מדור תנועות נוער
מנהל מחלקת רווחה
מנהלת מדור זכאות וחשבות
מנהלת מדור תרבות
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על סדר היום:
 .1נושא בעלי חיים
 .2נושא בריאות
 .3חינוך בלתי פורמלי
 .4נושא חינוך פורמלי
 .5נושא תנועות נוער
 .6נושא קומונות
 .7נושא רווחה
 .8נושא ספורט עממי
 .9נושא ספורט בוגרים
 .10נושא ספורט נוער
 .11נושא שיעורי תורה
 .12נושא כוללים
 .13הערה כללית
 .1נושא בעלי חיים
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  ,2013בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן ,כדלקמן:
הרצליה אוהבת חיות ₪ 25,000 -
 .2נושא בריאות
איילה – שלושת העמותות הבאות ביקשו סכום תמיכה נמוך מהסכום שיצא לפי התבחינים-
נמ"ג ,עמדא עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ,תהל"ה תמיכה להורים של לסביות והומואים
יחיעם – כשסכום הבקשה נמוך מהסכום שיצא לפי התבחינים ,מתייחסים לסכום הבקשה.
איילה – למועדון ליונס חסרים מסמכים מהותיים בבקשה.
מועדון ליונס וקו לחיים שנה שעברה לא קיבלו תמיכה מהעירייה.
מבחינת הדרישה לפעילות בתחום הנתמך בשנה שעברה  -אין בעיה להעביר להם תמיכה היות
והייתה פעילות בתחום הנתמך בשנה שעברה.
יחיעם – ככל שיישאר עודף בסעיף התקציבי ,הוא יישאר בקופת העירייה.
יש קושי לחלק בין המבקשים הנותרים מאחר וזה יעכב מהותית את חלוקת הכספים בפועל.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן -
נמ"ג – .₪ 10,000
עמדא עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר .₪ 12,000
תהל"ה תמיכה להורים של לסביות והומואים .₪ 5,000
יד שרה – .₪ 16,796
האגודה לסוכרת נעורים בישראל – .₪ 8,566
עמותת לראות – .₪ 11,365
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האגודה הישראלית לסוכרת – .₪ 19,045
מועדון ליונס – .₪ 15,044
אנוש הרצליה .₪ 49,255
קו לחיים – .₪ 9,691
 .3חינוך בלתי פורמלי
מקהלת לירון –
איילה  -הועבר מסמך מתקן של העמותה לסכום בקשה ע"ס .₪ 120,000
יחיעם – התקבלה החלטה שכל אגף צריך להגיש חוות דעת ולמלא את הטבלה.
אהרון – לשם כך יש את התבחינים.
יחיעם – גם בשנה שעברה ביקשנו חוות דעת.
שיא עמותה לפיתוח התרבות והאומנות בישראל –
לא עובדים בשיתוף פעולה עם המחלקה.
אינם עומדים בתנאי הסף ולכן אין אפשרות להעביר תמיכה.
אעלה בתמר –
סכום הבקשה הוא  ,₪ 80,000סכום התמיכה שיצא בתבחינים הוא .₪ 71,380
המחלקה מצאה שסכום של  ₪ 42,000יתאים להיקף הפעילות בפועל.
טל – על המחלקה להעביר פירוט במסגרת חוו"ד המקצועית.
יחיעם – המחלקה לא נימקה מדוע מקצצים מהסכום .לכן מאשרים סך של  ,₪ 42,000בכפוף
לנימוק בכתב של האגף להפחתה.
איגי )כמוני כמוך( -
סכום התמיכה שיצא לפי התבחינים הוא .₪ 41,296
מאושרת העברת תמיכה בסכום של  ₪ 15,000לפי סכום הבקשה.
קהילת תורת חיים – לא עובדת בשיתוף פעולה עם המחלקה .כמו-כן הגישו את הבקשה באיחור.
החלטה – לא מאושרת העברת תמיכה.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן -
מקהלת לירון ₪ 103,582 -
שיא עמותה לפיתוח התרבות והאומנות בישראל– לא מקבלים תמיכה.
אעלה בתמר –  42,000ש"ח
איגי )כמוני כמוך( .₪ 15,000 -
הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו.₪ 42,492 -
קהילת תורת חיים – לא מאושרת העברת תמיכה.
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 .4נושא חינוך פורמלי
מועדון ליונס – חסר מסמכים מהותיים ,ואין התייחסות האגף לתנאי הסף הדורש פעילות
במערכת החינוך הפורמלי במשך שנה לפחות )אלא אם כן תחליט המועצה אחרת מטעמים
שיירשמו( – מאושרת תמיכה בכפוף להשלמות אלו.
מוסדות חב"ד – אינם עובדים בשיתוף פעולה עם המחלקה לכן לא יקבלו תמיכה.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן -
פו"ש – .₪ 75,614
צ.ב.ע – .₪ 59,142
מועדון ליונס – .₪ 5,320
בשביל העתיד – .₪ 33,174
מוסדות חב"ד  -לא מאושרת העברת תמיכה.
 .5נושא תנועות נוער
שירי רפפורט – מחנות עולים ,נוער עובד ,בנות בתיה – מבקשת בדיקה חוזרת.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן -
תנועת הצופים העבריים בישראל שבט רשפים – .₪ 138,763
*תנועת הצופים העבריים בישראל שבט שחף – .₪ 107,370
תנועת הצופים העבריים בישראל שבט ארד – .₪ 70,157
תנועת הצופים העבריים בישראל שבט דקר )צופי ים( .₪ 361,764
*תנועת בני עקיבא בישראל – .₪ 90,578
איילה  -ישנן תנועות נוער שהסכום המאושר להם גבוה יותר מ  50%מגובה הפעילות הנתמכת והן
– תנועת הצופים העבריים בישראל שבט שחף ,המחנות עולים ותנועת בני עקיבא בישראל.
טל – * יש לקבל נימוק האגף לחריגה ולדון שוב בוועדת המקצועית.
נושא קומונות
טל– בקשות הקומונות הן למעשה במסגרת בקשות תנועות הנוער.
איילה  -בנוסף העבירו תצהיר ,חוזה שכירות ופרוטוקול דיון בעניינם.
טל– זה נראה תקין.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכהלשנת
הכספים  ,2013בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן ,כדלקמן:
תנועת הצופים העבריים בישראל ₪55,200 -
איילת – היתרה בסך  ₪ 14,800תועבר ,על-פי התבחינים ,לחלוקה בין תנועות הנוער.
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 .6נושא רווחה
מועדון ליונס  -חסרים מסמכים מהותיים בבקשה .תועבר תמיכה בכפוף להשלמה.
פסיפס– הסכום שהתקבל בתבחינים עומד על  ₪ 23,095הסכום שהעמותה ביקשה קטן מסכום
זה ועומד על .₪ 20,000
החלטה – יועבר הסכום שהעמותה ביקשה .כנ"ל אלו"טומשען לתלמיד.
קבוצת השווים – הוקמו ב 10/11/11עדיין אין להם אישור ניהול תקין .את הדוחות הכספיים
מאוד קשה לבדוק מאחר והם מייצגים פעילות של חודשיים בלבד .רשם התאגידים מנפיק אישור
ניהול תקין רק לאחר שנתיים של פעילות.
יחיעם – הבקשה לא מאושרת אם אין ניהול תקין .יש לתת אפשרות להשלמת מסמך תוך  30יום.
במידה ויושלמו מסמכים סכום התמיכה ע"ס .₪ 26,784
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן -
דרור העמותה לשיכון מחלימים – .₪ 16,218
בית איזי שפירא – .₪ 14,286
איל"ן מרכז ספורט לנכים – .₪ 11,917
האגודה למען העיוור .₪ 10,962
אקי"ם ישראל – .₪ 21,177
פעמונים ארגון חסד .₪ 17,732
ניצ"ן המרכז הארצי .₪ 27,794
ויצ"ו ההסתדרות העולמית לנשים ציוניות .₪ 10,585
עזרה איגוד דוברי אנגלית .₪ 47,359
זק"א רגע של אמת – .₪ 24,665
ניצ"ן ביבי מרכז הורות – .₪ 26,061
מוסדות חב"ד .₪ 12,072 -
האגודה למען ילדים עולים .₪ 16,718 -
אור שלום .₪ 13,178 -
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בשרו .₪ 18,637 -
מועדון ליונס .₪ 16,327 -
פסיפס – .₪ 20,000
אלו"ט .₪ 19,544 -
משען לתלמיד אופקים .₪ 20,000 -
קבוצת השווים .₪ 26,784 -
 .7נושא ספורט עממי
מועדון ישראלי לרצים איילות – אינם עובדים בשיתוף פעולה עם מחלקת הספורט  -לא מאושרת
תמיכה.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  ,2013בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן ,כדלקמן:
העמותה לספורט עממי .₪ 70,000 -
מועדון ישראלי לרצים איילות – לא מאושרת תמיכה.

דף מס'  8מפרוטוקול מועצה מן המניין מס'  76מ18.3.13-
 .8נושא ספורט בוגרים
הדיון בנושא זה נדחה למועד אחר.
.9

נושא ספורט נוער

מכבי טניס נוער  /נערות  -הסכום שיצא בתבחינים גבוה מסכום התמיכה המבוקש.
יחיעם – הסכום המבוקש הוא זה שיקבלו.
איזי ג'ודו – לא רשמו את סכום התמיכה.
יש לבקש מהעמותה להשלים את סכום הבקשה .התמיכה ,בכפוף להשלמת מסמכים ע"ס 22,388
.₪
איילות – לא מוכרים בסל הספורט ולכן אינם מקבלים תמיכה.
קליעה אולימפית הרצליה  -לא מוכרים בסל הספורט ולכן אינם מקבלים תמיכה.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן -
מכבי כדורגל .₪ 413,650
הפועל כדורגל – .₪ 351,276
מכבי טניס – ) ₪ 40,000נוער ,₪ 20,000 -ונערות – (₪ 20,000
מכבי ג'ודו – .₪ 107,463
הפועל ג'ודו .₪ 22,388 -
מכבי רומנו הרמת משקולות .₪ 13,433 -
העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה )מועדון קלעי הרצליה( .₪ 6,716 -
איזי ג'ודו – .₪ 22,388
איילות – אינם מקבלים תמיכה.
קליעה אולימפית הרצליה  -אינם מקבלים תמיכה.
 .10נושא שיעורי תורה
איילה – בבקשת אגודת יד שלום חסרים מסמכים מהותיים.
הישיבה הגבוהה אור עציון -לא מאושר מאחר ובבקשה לא רשום היכן הפעילות מתקיימת
בהרצליה.
מוסדות חב"ד הרצליה – כולל לא יכול לקבל תמיכה במסגרת שיעורי תורה.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן -
בית כנסת מערב הרצליה .₪ 18,175 -
אגודת יד שלום .₪ 21,810 -
הישיבה הגבוהה אור עציון  -לא מאושרת תמיכה.
מוסדות חב"ד הרצליה – לא מאושרת תמיכה.
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 .11נושא כוללים
חפץ חיים – לכאורה ,לא עומדים בתנאי הסף הדורש כי לפחות  75%מתלמידי הכולל הם תושבי
הרצליה .עומדים על הקצה .74.19%
יחיעם – עומדים על תלמיד אחד.
יש לקבל אישור מועצת העיר .ככל שיאושר סכום התמיכה יהיה ע"ס  278,928ש"ח.
החלטה:
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני ועדת המשנה ומועצת העיר על מתן תמיכה
לשנת הכספים  2013לפי הסכומים הבאים ,בכפוף לאמור בהערה שבסעיף  13להלן -
אור זרוע – .₪ 535,528
חב"ד .₪ 157,250 -
בית אולפנה ללימודי יהדות .₪ 551,094 -
חפץ חיים –  ,₪ 278,928בכפוף לאישור מועצת העיר כאמור.
 .12הערה כללית
האמור להלן חל על כל אחת מההחלטות שלעיל:
התמיכה תועבר בכפוף להשלמת המסמכים החסרים בבקשה ע"י מבקשי התמיכה.
עמותה אשר לא תשלים את המסמכים החסרים בתוך  30יום מיום הפנייה אליה בקשתה
לתמיכה לשנת  2013תבוטל!!!
על האגף להעביר חוו"ד מקצועית בכתב ,ונימוק והמלצה לוועדת המשנה לחלוקת התמיכה
שבשיקול דעת.
יש לקזז את סכום המקדמות מהעמותות להם הועברה מקדמה.

בברכה,
יחיעם השמשוני
מנכ"ל עיריית הרצליה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
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פרוטוקול מישיבת ועדת משנה לתמיכות
מיום שלישי  5מרץ 2013
נכחו:

צביקה הדר
טובה רפאל
צבי וייס
אליהו שריקי
ד"ר יוסי מורדוך
עדי חמו
נחמה בוטס גנת
שולה לוין
עדי זיו

סגן ומ"מ ראש העיר
סגנית ראש העירייה
חבר מועצה
חבר מועצה
מנהל המחלקה הווטרינרית
מנהל מחלקת הבריאות
מנהל מחלקת רווחה
מנהלת מדור זכאות וחשבות
חשבת מחלקת תנו"ס

מוזמנים:

חסרים:

איילת גרמה
טל כהן
איילה ממן

סגנית מנהל מחלקת תקצוב וכלכלה
עו"ד ,לשכה משפטית
חשבת אגף שאיפה

יוחנן נתנזון
עפרה בל

חבר מועצה ,יו"ר ועדת משנה לתמיכות

מרכזת הוועדה :יסמין תבורי
על סדר היום:
 .1נושא בעלי חיים
 .2נושא בריאות
 .3חינוך בלתי פורמלי
 .4נושא חינוך פורמלי
 .5נושא תנועות נוער )לרבות קומונות(
 .6נושא רווחה
 .7נושא ספורט עממי
 .8נושא ספורט נוער
 .9נושא שיעורי תורה
 .10נושא כוללים
 .11הערות כלליות
 .1נושא בעלי חיים
החלטה:
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא בעלי חיים.
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 .2נושא בריאות
צבי הדר  -ממליץ להעביר את עמותת תהל"ה תמיכה להורים של לסביות והומואים תחת
קטגוריה של תנו"ס או רווחה.
איילה ממן – יש עמותות שנופלות בתחום אפור בין רווחה לבריאות .אהרון סלצברג עשה אבחנה
שכל מה שנפשי נשאר ברווחה ומה שפיזי יהיה בבריאות .אם נעביר לחינוך בלתי פורמלי יתכן ולא
יקבלו תמיכה מאחר והמחלקה לא מכירה אותם.
החלטה – יש לבדוק את הנושא לשנת התמיכות .2014
החלטה:
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא הבריאות ,ולחלק  10%מכלל תקציב התמיכה בתחום לפי המלצת האגף
כמפורט להלן:
עדי חמו – המלצת האגף לחלוקת  10%מכלל תקציב התמיכה בתחום ,שהם  ₪ 11,600היא
כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

האגודה הישראלית לסוכרת – ממליץ העברה של  ₪ 2,000מאחר והפעילות בעמותה
גדלה.
האגודה הישראלית לסוכרת נעורים  -ממליץ העברה של  ₪ 2,000מאחר והפעילות
בעמותה גדלה.
יד שרה –  ₪ 3,000פעילות העמותה גדלה ,מספר המתנדבים ומספר מקבלי השירות גדל.
עמותת לראות –  ₪ 2,000פעילות העמותה גדלה השנה יפעילו ניידת וירחיבו פעילות
בקרב האוכלוסייה המבוגרת.
מועדון ליונס – ₪ 2,000תוכנית חדשנית שתופעל במוסדות לגיל הרך לבדיקת ראייה.
אנוש הרצליה  ₪ 600 -הפעילות גדלה העמותה פועלת במשך כל ימות השבוע נותנים
מענה רחב לתחום מספר מקבלי השירות גדל ,השנה ירחיבו את הפעילות למקום נוסף
ברחבי העיר.

 .3חינוך בלתי פורמלי
החלטה:
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא החינוך הבלתי פורמלי ,ולחלק  10%מכלל תקציב התמיכה בתחום לפי המלצת
האגף כמפורט להלן:
עדי זיו  -המלצת האגף לחלוקת  10%מכלל תקציב התמיכה בתחום החינוך הבלתי פורמלי,
שהם  ,₪ 28,750היא כדלקמן:
 .1מקהלת לירון – .₪ 16,418מקהלת לי-רון ורונית שפירא מקדמות את החינוך המוסיקלי
לילדים ולבני נוער ,מקהלת לי-רון מוזמנת להופיע מעל במות מאוד יוקרתיות ומכובדות
בארץ ובעולם .תוספת התמיכה תעזור לתלמידים מוכשרים בעלי יכולת כלכלית נמוכה
להצטרף למקהלה.
 .2הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו –  ₪ 12,332היות והפדרציה מארגנת מסיבות
מרהיבות.
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 .4נושא חינוך פורמלי
החלטה:
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא החינוך הפורמלי ,ולחלק  10%מכלל תקציב התמיכה בתחום לפי המלצת האגף
כמפורט להלן:
איילה בשם אורה לנדאו ,מנהלת מחלקת החינוך:
המלצת האגף לחלוקת  10%מכלל תקציב התמיכה בתחום החינוך פורמלי ,שהם  ,₪ 19,250היא
כדלקמן:
 .1בשביל העתיד –  ₪ 16,826העמותה עושה עבודה ייחודית ,מדובר בעלויות גבוהות
 ₪ 50,000הם חלק קטן מאוד מסך העלויות העוסקות בתמיכה וליווי של ילדים בסיכון
גבוה ,הפרוייקט יוצא דופן עם תוצאות נהדרות .מספר הילדים הנהנים מהתוכנית הוא
יחסית קטן והקונספט של התוכנית היא לתת הרבה למעט ילדים כדי להעלות אותם למסלול
של בני נוער נורמטיבים.
 .2צ.ב.ע – צעירים בונים עתיד–  ₪ 2,424העמותה הרחיבה את פעילותה בעיר בשנה
האחרונה ,עושים עבודה מצויינת.

 .5נושא תנועות נוער )לרבות קומונות(
החלטה:
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא תנועות הנוער )לרבות קומונות(.
יתרת התמיכה המיועדת לחלוקה נשארת בתקציב תנועות הנוער ולא שבה לקופת העירייה.
במהלך השנה יתקיימו דיונים נוספים כמו כן לגבי ה.10%

 .6נושא רווחה
החלטה:
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא רווחה ,ולחלק  10%מכלל תקציב התמיכה בתחום לפי המלצת האגף כמפורט
להלן:
נחמה בוט ושולה לוין :המלצת האגף לחלוקת  10%מכלל תקציב התמיכה בתחום הרווחה ,שהם
 , ₪ 46,400היא כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בית איזי שפירא – .₪ 5,714
אקי"ם ישראל– .₪ 8,823
פעמונים– ארגון חסד– .₪ 4,268
ניצ"ן מרכז ארצי – .₪ 7,206
ניצ"ן בייבי– מרכז הורות– .₪ 8,939
מוסדות חב"ד – .₪ 11,450
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השיקולים לחלוקה הם מסת המטופלים ,איכות הטיפול והייחוד ושיתוף הפעולה עם המחלקה.

צבי וייס – חב"ד  -העמותה לא מצליחה לצבור נקודות זיכוי לקבלת תמיכה ,העירייה מכירה
בפעילות העמותה ואף מפנה אליהם תושבים.
טובה רפאל – מבקשת לשקול פעם נוספת הגדלת תמיכה לאור שלום על חשבון פסיפס.
נחמה בוט – אור שלום נתמכת בכסף ממסדי בתקציב חודשי קבוע שמועבר אליה .התמיכה
שמועברת ע"י ועדת התמיכות היא תוספת עבור פעילויות לא צפויות .פסיפס לא ,ולכן ראוי לתת
להם.
 .7נושא ספורט עממי
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא ספורט עממי.
 .8נושא ספורט נוער
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא ספורט נוער.
 .9נושא שיעורי תורה
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא שיעורי תורה.
 .10נושא כוללים
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את החלטת הוועדה
המקצועית בנושא כוללים ,ולחלק  6%מכלל תקציב התמיכה בתחום לפי המלצת האגף כמפורט
להלן:
ההמלצה לתוספת  6%מכלל תקציב התמיכה בתחום הכוללים ,שהם  , ₪ 97,200היא
כדלקמן:
•

אור זרוע –  ₪ 55,000בשל תרומתם הציבורית הגדולה.

•

בית אולפנה ללימודי יהדות –  ₪ 42,200בשל תרומתם הציבורית הגדולה.

 .11הערות כלליות -
ועדת המשנה לתמיכות מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה לאמץ את ההערות הכלליות של
הוועדה המקצועית ,למעט בעניין ההזדמנות הניתנת למבקשים להשלים מסמכים חסרים תוך 30
יום בלבד .בעניין זה ממליצה ועדת המשנה לאפשר הארכה במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י
הוועדה המקצועית.
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בנוסף ממליצה ועדת המשנה להמליץ למחלקות לפנות לעמותות שסכום התמיכה על-פי
התבחינים יצא גבוה מסכום הבקשה ,כדי שיעבירו מסמך מתוקן ומנומק להגדלת התמיכה.
בכבוד רב,
צביקה הדר
סגן ומ"מ ראש העירייה

הישיבה ננעלה.

רה"ע __________________________ :
מנכ"ל העירייה________________________ :
נתאשר__________________ :
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