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סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה
מתן תמיכה לשנת  2017בנושא איכות הסביבה.
מתן תמיכה לשנת  2017בנושא בעלי חיים.
מתן תמיכה לשנת  2017בנושא חינוך פורמלי.
מתן תמיכה לשנת  2017בנושא זהות יהודית דמוקרטית.
מתן תמיכה לשנת  2017בנושא הגיל השלישי.
מתן תמיכה לשנת  2017בנושא בריאות.
מתן תמיכה לשנת  2017בנושא רווחה.
מתן תמיכה לשנת  2017בנושא חינוך בלתי פורמלי.
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מהלך הדיון:
א .סכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה
החלטה
הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה לא יחולק בשלב זה.
יחד עם זאת הועדה קבלה את המלצות הרפרנטים לחלוקת הסכום שבשקול דעת והן
מקובצות לשם הנוחות יחדיו בנספח א'.
ב .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא איכות הסביבה.
יהודה בן עזרא ,יו"ר:
מדועעמותתישראלבשבילהאופניםמגישהבקשהלתמיכה? 

הילה אקרמן:
עמותתישראלבשבילאופנייםפועלתלקידוםתרבותאופנייםותחבורתאופניים,למעןשיפור
בריאות ה ציבור ,איכות החיים ,איכות הסביבה ,הגברת בטיחות הרוכבים ,וצמצום הפערים
החברתיים .
כמןכן,העמותהעשתהמס'אירועיםבהרצליהבמהלךהשניםהאחרונותבאיכותגבוהה ולכן
אניממליצהעלמתןתמיכהלעמותהזו .

רו"ח איילה ממן:
לאורניסיוןהעבר,אניממליצהלאשראתהתמיכהלעמותותריב"ה,ישראלבשבילהאופנים
ואחל"הבכפוףלקבלתדו"חותביצוע לשנת.2017נבקשמהם דו"חביצועחציוניודו"חנוסף
בנובמבר .

עו"ד ענת בהרב קרן:
האםהתקבלודו"חותביצועשלעמותתאחל"הלשנים ?2015-2016

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

רו"ח איילה ממן:
לגבי מבקש התמיכה ,עמותת ריב"ה  -ריאה ירוקה בתע"ש השרון ,סכום התמיכה עפ"י
התבחיניםביחסלהיקףהפרוייקטהנתמךעומדעל.81% 
עפ"יהנחיותהתבחינים,תמיכהתוגבללשיעורשלאיעלהעל 50%מעלותהפעילותהנתמכת,
אלא אם יוחלט אחרת במקרים חריגים ומנימוקים שירשמו ,ובלבד ששיעור התמיכה בכל
מקרהלאיעלהעל90%מעלותהפעילותהנתמכת .

הילה אקרמן:
פעילות העמותה הינה הפיכת מתחם התע"ש לריאה ירוקה ,שתשמש פארק מטרופוליני,
שמירהעלערכיטבענדיריםכגוןצמחיהובעליחיים ושטחירוקלטובתפנאיונופשלתושבים
הגריםבסמיכותלמתחם. 
בנוסף,מדוברבעמותהשלמתנדביםאשראוספתסכוםסמלימחבריהלקיוםפעילותה. 
איןלעמותההכנסותמהותיותמעברלתמיכהמעירייתהרצליה .
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איילת גרמה:
המחזורהכספיבשנים2015-6היהכ-3אש"חבלבד .

יהודה בן עזרא ,יו"ר:
יתקייםדיוןבסוףשנתהתמיכותלגביהסכוםשבשיקולהדעתשלועדתהמשנה. 

הילה אקרמן:
כלהעמותותבתחוםאיכותהסביבהעושותפעילותבהתאםלתקציבהתמיכהשיקבלו. 
במידהויקבלואתכספיהתמיכהבסוףהשנההםלאיוכלולקייםעםהכספיםפעילותעדתום
שנתהתמיכות. 
ישיתרוןלקבועכעתאתהסכוםשבשיקולהדעתשלועדתהמשנהכדישיוכלולהשתמשבכספי
התמיכות .

יהודה בן עזרא ,יו"ר:
בשלבזה,הרפרנטיםיעבירואתהמלצותיהםבלבד .

החלטות
א .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,לחלק
את תקציב התמיכות בנושא איכות הסביבה לשנת הכספים  2017כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

שם המוסד
ריב"ה  -ריאה ירוקה בתע"ש השרון

72,000

ישראל בשביל אופניים

36,000

אחל"ה  -איכות חיים לתושבי השרון

72,000

ב .מתן התמיכה לכל אחד ממבקשי התמיכה בסעיף א' לעיל ,הינו בכפוף לקבלת
דו"חות ביצוע לשנת  2017כמפורט לעיל.
ג .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על מתן
תמיכה בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה בנושא זה,
ריב"ה  -ריאה ירוקה בתע"ש השרון ,מהנימוקים שפורטו לעיל.
ד .לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך של
.₪ 20,000

ג .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא בעלי חיים.
ד"ר יוסי מורדוך:
אני ממליץ על מתן התמיכה לעמותת הרצליה אוהבת חיות ,העמותה פועלת בשיתוף פעולה
ובבקרהשלהמחלקההווטרינריתוכןנותנתסיועמשמעותילמחלקה .
יתר מבקשי התמיכה האחרים בנושא זה ,ניצ"ן המרכז הארצי  -ניצ"ן הורים ומועדון ליונס
אינםפועליםבשיתוףפעולהובבקרהשלהמחלקההווטרינריתולכןאינםעומדיםבתנאיהסף
לקבלתהתמיכהולכןאינניממליץלגביהם .
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רו"ח איילה ממן:
עפ"יהדוחותהכספייםהמבוקריםלשנת 2015שלעמותתהרצליהאוהבתחיותלעמותה עודף
מצטברמפעילותשוטפתבסך504,414ש"חהמהווה106%ממחזורההכנסות. 

אנונבקשהסברמהנהלתהעמותהמדועלעמותהעודפיםמצטבריםללאשימוש .

החלטות
א .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,לחלק
את תקציב התמיכות בנושא בעלי חיים לשנת הכספים  2017כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
שם המוסד
התבחינים לשנת  2017בש"ח
25,000

הרצליה אוהבת חיות

ב .מתן התמיכה למבקשה התמיכה ,הרצליה אוהבת חיות ,הינו בכפוף לקבלת הסבר
לעודף מצטבר מפעילות שוטפת המהווה  106%ממחזור ההכנסות.
ג .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על אי
מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא בעלי חיים לשנת הכספים  2017בשל אי
עמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל:
 .1ניצ"ן המרכז הארצי  -ניצ"ן הורים.
 .2מועדון ליונס.
ד .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא חינוך פורמלי.
רו"ח איילה ממן:
 .1חןלפריון: 
סכוםהתמיכהעפ"יהתבחיניםיצאגבוהמסכוםהבקשהשלהעמותה–  6,000ש"ח.
עלותהפעילותהנתמכתכפישהציגההעמותההינה6,500.₪עפ"יהנחיותהתבחינים,
תמיכהתוגבללשיעורשלאיעלהעל 50%מעלותהפעילותהנתמכת,אלאאםיוחלט
אחרתבמקריםחריגים ומנימוקיםשירשמו,ובלבדששיעור התמיכהבכלמקרה לא
יעלהעל90%מעלותהפעילותהנתמכת .
לכןסכוםהתמיכההמקסימאליהינועד90%מגובהעלותהפעילות,כלומר5,850 .₪
 .2ידידלחינוך:
סכום התמיכה עפ"י התבחינים הינו  22,878 ,₪כאשר הסכום שביקשו בבקשת
התמיכההינו8,000.₪ 
אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשת
התמיכה,לכןסכוםהתמיכההינו8,000.₪
 .3שיעוראחר :
סכום התמיכה עפ"י התבחינים הינו  25,596 ,₪כאשר הסכום שביקשו בבקשת
התמיכההינו22,000.₪ 
אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשת
התמיכה,לכןסכוםהתמיכההינו22,000.₪
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חגית אבירם:
עמותת חן לפר יון פועלת בחטיבות הביניים בעיר בנושא מיניות בריאה ויחסים בריאים בין
המינים.מדוברבפעילותאיכותיתמאודולכןאניממליצהעלמתןהתמיכההמקסימאלי .

אינניממליצהעלמתןתמיכהלמבקשיהתמיכהלהלן: 

 .1מוסדותחב"ד:
העמותהלאפועלתבמוסדותהחינוךהפורמליבהרצליה .
 .2תנועתמעייניהישועה:
הרבנירמליחי,עובדבשעותהבוקרבביתהספרבראילןומשולםלועלכךשכרשלכ20-
ש"ש .מעבר לכך הוא מוציא עלון שבועי ובו פרשת השבוע וכו' .אין כל הצדקה לממן
הנפקתעלוןביתספריהןבממ"דוהןבממלכתי.

כמוכן,מכיווןשהתמיכההיאלשנהקלנדריתולאלשנתהלימודיםאנירוצהלבקשלהקפיא
שלישמסכוםהתמיכהעבורכלאחדממבקשיהתמיכהעדלסביבותחודשאוקטוברהשנהעד
למתןתכניתלשנתהלימודיםהבאהולבחינתהמכלאחדממבקשיהתמיכהבתחוםזה .

רו"ח אתי שרעבי:
מבקש התמיכה ,"אותות"  -דלת לחיים חדשים ,שלח אלינו מייל להסרת בקשתו לתמיכה
לשנהזוולכןהואיורדמהדיון .
החלטות
א .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,לחלק
את תקציב התמיכות בנושא חינוך פורמלי לשנת הכספים  2017כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:
שם המוסד

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

מועדון ליונס

7,756

חן לפיריון וחיים
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית –
השרון
תעשיידע  -תעשייה למען חינוך מתקדם

5,850

13,048

פו"ש

44,969

ידיד לחינוך

8,000

שיעור אחר

22,000

11,642

ב .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על מתן
תמיכה בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה בנושא זה,
חן לפריון ,בשל איכות ושביעות הרצון הגבוהים מהתכנית המועברת בבתי הספר.
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ג .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על אי
מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא חינוך פורמלי לשנת הכספים  2017בשל
אי עמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל:
 .1מוסדות חב"ד.
 .2תנועת מעייני הישועה.
ד .לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 23,537בנושא החינוך הפורמלי.
ה .שליש מסכום התמיכה המצוין בסעיף א' עבור כל אחד ממבקשי התמיכה שלעיל
יועבר לעמותה רק לאחר קבלת תכנית עבודה לשנת הלימודים תשע"ח שתיבדק
ותאושר על ידי אגף החינוך.
ו .לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך של
.₪ 15,200
ה .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא זהות יהודית דמוקרטית.
יהודה בן עזרא ,יו"ר:
מדועהמחנותהעוליםהגישובקשהבתחוםזה? 

רו"ח איילה ממן:
האגף בדק שלא מדובר בפעילות הנתמכת במסגרת תנועות הנוער ו/או הקומונות ,כדי שלא
יהיהכפלתמיכות.התקבלההתייחסותשלמיטלכהן-רבואמאגףתנו"ס  הפעילותהנתמכת
בנושאזההיאבגיןפעילותבחינוךהעליסודיבלבד .

חגית אבירם:
הפעילות של המחנות העולים מתקיימת בביה"ס הנגיד ויד גיורא ומדובר בפעילות מאוד
מבורכת .
כמוכן,אנילאממליצהעלמתןתמיכהלעמותותלהלן :
 .1אלעמיאלעצמי:
בשנתהלימודיםתשע"זהעמותהפעלהבחט"בזאבבלבד .
שביעות הרצון היתה חלקית בלבד והתייחסה רק לתכנים שעסקו בחברה ישראלית
דמוקרטית .
בשנתהלימודיםתשע"חפעילותםבביה"סאינהודאית .
אישורמשרדהחינוךמתייחסלפעילותבתחוםזהותיהודיתבלבד .

 .2מדרשתנגה:
לאעובדתבבתיהספרבעירוכןלאהעבירואליתכניתכלשהישאנייכולהלהיאחזבה .

רו"ח איילה ממן:
 .1עלהנעלההמחנותהעולים: 
סכוםהתמיכהעפ"יהתבחיניםביחסלהיקףהפרוייקטהנתמךעומדעל.119% 
עפ"י הנחיות התבחינים ,תמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על  50%מעלות הפעילות
הנתמכת,אלאאםיוחלטאחרתבמקריםחריגיםומנימוקיםשירשמו,ובלבדששיעור
התמיכהבכלמקרהלאיעלהעל90%מעלותהפעילותהנתמכת .
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לכןסכוםהתמיכההמקסימאליהינועד90%מגובהעלותהפעילות,כלומר9,000 .₪
 .2עםישראלאחד:
סכום התמיכה עפ"י התבחינים הינו  23,026 ,₪כאשר הסכום שביקשו בבקשת
התמיכההינו20,000.₪ 
אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשת
התמיכה,לכןסכוםהתמיכההינו20,000.₪

חגית אבירם:
אניממליצהעלמתןתמיכהמקסימאליתלמבקשהתמיכה,עלהנעלההמחנותהעולים,עקב
שביעותרצוןמאודגבוההשלבתיהספרמהתכנית .

כמוכן,מכיווןשהתמיכההיאלשנהקלנדריתולאלשנתהלימודיםאנירוצהלבקשלהקפיא
שלישמסכוםהתמיכהעבורכלאחדממבקשיהתמיכהעדלסביבותחודשאוקטוברהשנהעד
למתןתכניתלשנתהלימודיםהבאהולבחינתהמכלאחדממבקשיהתמיכהבתחוםזה .

החלטות
א .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,לחלק
את תקציב התמיכות בנושא זהות יהודית דמוקרטית לשנת הכספים  2017כמפורט
להלן ,בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

שם המוסד
חל"ד  -חנוך לנער עפ"י דרכו

9,838

כל ישראל חברים

43,262

מרחבים חברה לחינוך ותרבות

40,643

עם ישראל אחד

20,000

יסודות לצמיחה דרור

51,376

עלה נעלה המחנות העולים

9,000

ב .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על מתן
תמיכה בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה בנושא זה,
עלה נעלה המחנות העולים ,בשל שביעות הרצון הגבוהה מהתכנית המועברת בבתי
הספר.
ג .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על אי
מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא זהות יהודית דמוקרטית לשנת הכספים
 2017בשל אי עמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל:
 .1אל עמי אל עצמי.
 .2מדרשת נוגה  -מפעלים חינוכיים ,חברתיים והתיישבותיים.
ד .לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 5,881בנושא זהות יהודית דמוקרטית.
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ה .שליש מסכום התמיכה המצוין בסעיף א' עבור כל אחד ממבקשי התמיכה שלעיל
יועבר לעמותה רק לאחר קבלת תכנית עבודה לשנת הלימודים תשע"ח שתיבדק
ותאושר על ידי אגף החינוך.
ו .לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך של
.₪ 20,000
ו .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא הגיל השלישי.
החלטה:
יורד מסדר היום ,לבדיקה נוספת עמ"נ לוודא שאין כפל תמיכות

דיון כללי מקדים בתבחינים בנושא בריאות -רווחה -חינוך בלתי פורמלי
רו"ח איילה ממן:
עקבהשינוייםשנעשובתבחיניםלשנת 2017בתחומיהרווחהוהחינוךהבלתי-פורמלי ,עמותות
רבות מתחום הרווחה עברו לתחום החינוך הבלתי פורמלי ותחום הבריאות .הדבר היה צפוי
ואףביצענו שינויבתקציבהתמיכותכאשרהעברנו סךשל 123אש"חמתחוםהרווחהלתחום
החינוך הבלתי פורמלי בהתאם לשינוי הצפוי .יחד עם זאת ,כמות העמותות שעבר בין
התחומיםגבוההממהשהיהצפויכךשהסכוםשהעברנולאמשקףאתהשינוי .
כמוכןישעמותותבתחוםהרווחה,שקיבלותמיכותבסכומיםמהותייםבשנת2016כגוןויצ"ו
ונעמ"תשהשנהלאמומלציםלקבלתתמיכהוהתקציבבגינםנותרבסעיףרווחה .
ישלהפעילכעתשיקולדעתבחלוקתהתקציבבין3התחומים .

שירי רפפורט:
השנההשינויהואגםבתפיסתהעמותה .
מתןהתמיכהאינועלבסיסשוטףעלבסיסשיתוףפעולהעםהאגף(חלקמתנאיהסף) .
העמותות הן זרוע ביצועית של העירייה ואמורים לשרת את תושבי העיר תוך הקפדה על
שלושהעקרונות(לקוחמהמודלשלתנועותהנוער) :
 .1שיתוףפעולהעםאגףתנו"ס.
 .2הגשתתכניתעבודהלאגףתנו"ס.
 .3רווחתתושביהעיר.
מירב ביקשה תכנית עבודה מכל אחד ממבקשי התמיכה בתחום החינוך הבלתי פורמלי ,אך
ישנןעמותותשלאמשתפותפעולהולאהעבירואתתכניתהעבודהכנדרש. 
אנירוצהלדעתשתושביהעירנהניםמפעילותהעמותה .
ישגםעמותותשלאנמצאותבתחוםהרשותהמקומית. 
ניסינוגםלהגיעלהבנותעםהעמותות .

עו"ד ענת בהרב קרן:
הזזהתקציביתהיאהחלטהשלמועצתהעירולאשלועדתהתמיכותהמקצועית .

אהרון זלצברג:
אנילאמתנגדלאיזון,אניחושבשנכוןלעשותהעברהתקציבית .

רו"ח איילה ממן:
לחומרלדיוןמצ"בחישוב -אופציהב'לפיתקציבתמיכהבנושאהרווחהבסךשל 216,000,₪
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אשרמתבססעלסכוםהתמיכהשניתןלעמותותשנותרוברווחהבלבדבשנת2016 .

יהודה בן עזרא ,יו"ר:
מתןהתמיכהבנושארווחההינולפיאופציהב'בלבד .
יתרת התקציב כרגע לא תחולק לצורך עריכת בחינה מחדש האם יש מקום להביא לאישור
מועצתהעירחלוקתתקציבביחסלתקציבהבריאותלתקציבהחינוךהבלתיפורמלי .

ז .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא בריאות.
רו"ח איילה ממן:
 .1מועדוןליונסהרצליה: 
סכוםהתמיכהעפ"יהתבחיניםביחסלהיקףהפרוייקטהנתמךעומדעל.53% 
עפ"י הנחיות התבחינים ,תמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על  50%מעלות הפעילות
הנתמכת,אלאאםיוחלטאחרתבמקריםחריגיםומנימוקיםשירשמו,ובלבדששיעור
התמיכהבכלמקרהלאיעלהעל90%מעלותהפעילותהנתמכת .
 .2תהל"ה:
סכום התמיכה עפ"י התבחינים הינו  10,143 ,₪כאשר הסכום שביקשו בבקשת
התמיכההינו6,000.₪ 
אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשת
התמיכה,לכןסכוםהתמיכההינו6,000 .₪
עדי חמו:
אניממליץעלמתןתמיכהמעברל 50%מהיקףהפרוייקטהנתמךלמועדוןליונסהרצליהבשל
תרומתוהרבהבתחוםהבריאותלילדיהגניםבעיר-בדיקתחשדלעיןעצלה .

אינניממליץעלמתןתמיכהלמבקשיהתמיכהלהלןבנושאהבריאות בשלאיעמידהבתנאי
הסף,העדרשיתוףפעולה/בקרהשלמחלקתהבריאותהעירונית:
 .1חןלפיריוןוחיים.
 .2תנועתמעייניהישועה.
 .3עינברעמותהישראליתלנפגעימחלותריאומטיות.
 .4זק"א-איתורחילוץוהצלה.

החלטות
א .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,לחלק
את תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים  2017כמפורט להלן ,בכפוף
לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

שם המוסד
מועדון ליונס הרצליה

16,029

סאנרייז ישראל

1,237

איחוד הצלה ישראל

4,263

יד שרה

20,748

ארגון נוער מגן דוד אדום

16,579
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סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

שם המוסד
לראות  -העמותה לחקר בריאות העין

15,113

מרפא לנפש
עמדא  -עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר
ומחלות דומות
איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג

11,058

2,096

תעצומות לפוגשים את הסרטן

16,506

עמותת פרקינסון ישראל

8,446

האגודה לסוכרת נעורים (סוג  )1בישראל

14,280

בית איזי שפירא  -עמותת אבי
תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים -
תהל"ה
דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה ע"ר

9,400

4,769

קו לחיים ארגון הסיוע הישראלי

2,356

אלו"ט -אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

4,041

רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון

7,105

11,330

6,000

ב .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על מתן
תמיכה בסכום העולה על  50%מעלות הפעילות הנתמכת למבקש התמיכה בנושא זה,
מועדון ליונס הרצליה ,בשל הנימוק שפורט לעיל.
ג .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על אי
מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא בריאות לשנת הכספים  2017בשל אי
עמידה בתנאי הסף ,העדר שיתוף פעולה/בקרה של מחלקת הבריאות העירונית :
 .1חן לפיריון וחיים.
 .2תנועת מעייני הישועה.
 .3עינבר עמותה ישראלית לנפגעי מחלות ריאומטיות.
 .4זק"א  -איתור חילוץ והצלה.
ד .לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 4,143בנושא בריאות.
ה .לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך של
.₪ 19,500
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ח .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא רווחה.
רו"ח איילה ממן:
איןהערותמיוחדות.הדיוןמתקייםעלהטבלההמצורפתלפיתקציבשל216,000 .₪

אהרון זלצברג:
אינניממליץעלמתןתמיכהלמבקשיהתמיכהלהלןבנושאהרווחה :
 .1ארגוןפעיליםלבלאחיםמרכזלפעילותהתנדבותיתבארץ -העדרשיתוףפעולה/בקרהשל
מחלקתהרווחה.
 .2ויצ"ו -הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה בתחום הסיוע במזון/שירותי טיפול/קווי
ייעוץותמיכהכנדרשבתבחינים.
החלטות:
א .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,לחלק
את תקציב התמיכות בנושא רווחה לשנת הכספים  2017כמפורט להלן ,בכפוף לקיזוז
מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

שם המוסד
אקים ישראל סניף הרצליה

39,273

פסיפס

5,760

חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

57,549

קסם חברתי

25,527

מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה
מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית –
השרון
ל.א .לחימה באלימות נגד נשים

50,451

5,760

ניצן הורים (ניצן בייבי)

4,320

5,760

ב .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על אי
מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא רווחה לשנת הכספים  2017בשל אי
עמידה בתנאי הסף כדלקמן:
 .3ארגון פעילים לב לאחים מרכז לפעילות התנדבותית בארץ -העדר שיתוף פעולה/בקרה
של מחלקת הרווחה.
 .4ויצ"ו -הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה בתחום הסיוע במזון/שירותי טיפול/קווי
ייעוץ ותמיכה כנדרש בתבחינים.
 .5לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך של
.₪ 21,600
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ט .מתן תמיכה לשנת  2017בנושא חינוך בלתי פורמלי.
מירב רייניש:
העבודהעםהעמותותמאודריגשהאותי.ישעמותותשעושותדבריםנפלאיםבעירואנישמחה
שהיתהלנועבודהמשותפת .
הערהלתבחיניםלשנת-2018לאניתןלתתמשקלזההלתשומותבפעילותפנאיביןאוכלוסייה
רגילהלאוכלוסייהמיוחדת. 
שירי רפפורט:
הנושאייבחןבתבחיניםלשנת .2018
רו"ח איילה ממן:
בחינוך הבלתי פורמלי ,לכל אחד מהתחומים טבלת חלוקה משלו ,והטבלה שבעמוד הראשון
הינהטבלהמרכזתשלכלהתחומים .
לענייןבקשתהתמיכהשלעמותתרקפת,סכוםהתמיכהעפ"יהתבחיניםהינו15,274,₪כאשר
הסכוםשביקשובבקשתהתמיכההינו7,460.₪ 
אנולאנוהגיםלתתלמבקשתמיכהסכוםנוסףמעברלסכוםשהוגשעלידובבקשתהתמיכה,
לכןסכוםהתמיכההינו7,460.₪


לתשומתליבכם,בתחוםמס'5-פעילותתרבותיתאתנית,הוגשו2בקשות :
 .1אעלהבתמר.
 .2הפדרציהליהדותמרוקו.

האגףאינוממליץעלמתןתמיכהלעמותותאלו ולכןהתקציבלאחולקבמידהוהוועדהתקבל
אתהמלצתהרפרנט,התקציבבתחוםזהיחולקבאופןיחסיביןיתרהתחומיםהאחרים .

מירב רייניש:
כמו כן ,אינני ממליצה על מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בשל אי עמידה בתנאי הסף
בתבחיניםבנושאזה,העדרשיתוףפעולה/בקרהשלאגףתנו"ס:
 .1מועדוןליונסהרצליה.
 .2האגודהלמעןהעיוורהרצליה
 .3מרכזסיועלנפגעותונפגעיתקיפהמינית.
 .4תנועתמעייניהישועה.
 .5פעמוניםארגוןחסד.
 .6נעמ"ת.
 .7דרורעמותהלשיקוםנפשי.

אהרל'ה שם טוב:
אינניממליץעלמתןתמיכהלמבקשיהתמיכה"העמותהלקידוםהקראטהבישראל",
בשלאיעמידהבתנאיהסףבתבחיניםבנושאזה. 
האגודהפועלתבמסגרתהספורטהתחרותיולאהספורטהעממי .
הספורטאיםמתחריםבמסגרתאיגודקראטה,כוללתחרויותבחו"ל .
בשיחהעימם[עו"דיולי],הםהודיעושלאמדוברבספורטעממיאלאתחרותי .
כמוכן,איןלמח'לספורטבקרהאושיתוףפעולהעםהעמותה .
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איילת גרמה:
עמותהיכולהלקבלתמיכהובנוסףהעירייהיכולהלרכושממנהשירותיםבתנאישלאמדובר
עלאותושירות .

יהודה בן עזרא ,יו"ר:
בשלבזהלאנחלקתמיכהבתחום5-פעילותתרבותיתאתנית,התחוםמוקפא .
ישלפנותאלהעמותותהנ"לבכתבלקבלתתכניתעבודהמלאהלשנת2017ומסמכיםמבססים
לקיוםהתכנית .

החלטות:
א .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,לחלק
את תקציב התמיכות בנושא חינוך בלתי פורמלי לשנת הכספים  2017כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות ,ככל שניתנו ,ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה ,ככל
שישנם:
סה"כ תמיכה עפ"י
התבחינים לשנת  2017בש"ח

שם המוסד
תשב"ר עובדיה

9,616

קנ"ף  -קן פנאי

17,716

מוסדות חב"ד

11,297

קבוצת השווים

21,691

העמותה לספורט עממי

111,930

ניצ"ן  -מרכז הורים

26,415

ניצ"ן  -סניף הרצליה

27,583

כנפיים של קרמבו

35,033

תנועת בית יעקב

12,147

משען לתלמיד אופקים

7,345

קרן עתיד פלוס לחינוך ישראל

10,911

אהבת רזיאל

8,802

איגי ארגון נוער גאה

12,166

עמותת רקפת  -נוער מתמודד עם חרדה חברתית

7,460

מקהלת לירון

90,610

אקי"ם ישראל  -הוסטל השחר

13,195
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ב .ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה ,פה אחד ,על אי
מתן תמיכה למבקשי התמיכה להלן בנושא חינוך בלתי פורמלי לשנת הכספים 2017
בשל אי עמידה בתנאי הסף בתבחינים בנושא זה ,במפורט לעיל:
 .8מועדון ליונס הרצליה.
 .9האגודה למען העיוור הרצליה
 .10מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
 .11העמותה לקידום הקראטה בישראל.
 .12תנועת מעייני הישועה.
 .13פעמונים ארגון חסד.
 .14נעמ"ת.
 .15דרור עמותה לשיקום נפשי.
ג .לא לחלק בשלב זה את יתרת התקציב בסך של  ₪ 47,970בתחום  - 5פעילות
תרבותית אתנית בנושא זה בכפוף להמשך בדיקת האגף מול מבקשי התמיכה אעלה
בתמר הפדרציה ליהדות מרוקו כמפורט לעיל.
ד .לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  ₪ 7,814בנושא חינוך בלתי פורמלי.
ה .לא לחלק בשלב זה את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה בנושא זה בסך של
.₪ 53,300

בכבוד רב,












רשמה:אתישרעבי,רו"ח 

יהודה בן-עזרא
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
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נספח א -המלצות הרפרנטים לסכום שבשיקול הדעת של ועדת המשנה לתמיכות
מבקש התמיכה

נושא

שם הרפרנט

איכות
הסביבה

הילהאקרמן  ישראלבשביל
האופניים 

סכום בש"ח

20,000

פו"ש 

7,600

מרכזסיוע
לנפגעותונפגעי
תקיפהמינית 

7,600

חינוך פורמלי

חגיתאבירם 

כלישראל
חברים
זהות יהודית
דמוקרטית

מרחביםחברה
לחינוךותרבות
יסודות לצמיחה
דרור 
איחודהצלה 
פרקינסון 

בריאות

עדיחמו 

6,666
6,667
6,667
3,000
5,000

קולחיים 
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נימוק
שלושת העמותות שהגישו
בקשהלתמיכהבנושאזה
העבירו אלי את תכנית
העבודהלשנת .2017
עמותת ישראל בשביל
האופניים הגישה תכנית
מאוד יפה וגם עמידה בה
נכון להיום לכן אני
ממליצה להעביר לעמותה
זו את מלא הסכום
שבשיקול הדעת של ועדת
המשנה בסך של 20
אש"ח .

העמותה מהווה כח
חשוב
התנדבותי
בבתיה"ס ונותנת מענה
אישילתלמידים .
המרכז מקדם תכנית
למיניות בריאה ויחסים
מיטיבים בין המינים .
תכנית העמותה תואמים
את תכנית הלימודים
בחינוך העל יסודי ,
בבתיה"ס
הפעילות
בתאום
מלא עם הצוות החינוכי
ולשביעותרצונם

שביעותרצוןמאודגבוהה
מהפעלת התכנית בבתי
הספר וכן התכנים שלהם
בחברה
קשורים
הישראליתבאופןכללי .

3,500

יתר

יש מעורבות
בפעילותבקהילה
של
הרחבה
יש
הפעילותושביעות רצון
שלהמשתתפים
יש פעילות מיוחדת
ומשתפת גם את
ההורים ושביעות רצון
מהפעילות

אלו"ט 
5,000
זק"א 
3,000

רווחה

אהרון
צלזברג 

פסיפס

ל.א.לחימה
באלימותנגד
נשים

לסיוע
מרכז
לנפגעות ונפגעי
תקיפה מינית -
השרון

כנפיים
קרמבו 

של

עתידפלוס 

חינוך פורמלי

7,200
7,200

15,000

15,000

תנועתביתיעקב  5,000

ניצןהורים 

8,300

קבוצתהשווים 

10,000
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בשל
לאוכלוסייה
בעיר
בשל תרומתם הרחבה
ובתחום
בקהילה
מאוד רגיש למשפחות
ושביעות רצון גבוהה
ומהמתנדביםהמיוחדים
המלצה לחלק באופן
שיוויוני את סכום
התמיכה לכל מבקשי
התמיכה בתחום הפעלת
קווי סיוע עקב תרומתם
בתחוםהרווחה .

7,200

מירברייניש 




תרומתם
מיוחדת

פעילות חשובה ,ענפה,
לאוכלוסיה עם צרכים
מיוחדים
שביעות רצון גבוהה,
פרוייקט משותף עם
יחידת מרכזי הלמידה,
תוכניתאיכותית,שביעות
רצון גבוהה של מנהלות
בתיהספרובקשהלהמשך
התוכנית.
פעילות משמעותית עבור
הבנות ,מדובר על פעילות
איכותית יחס אישי
ונותנת מענה אישי
למשתתפות.
פעילות חשובה מהותית
בהרצליה
לצורך תמיכה ביוזמות,
והעשרה
פעילות
באוכלוסיהמיוחדת

