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  בישיבה :  ונכח התכנסה ועדת המשנה לתמיכות באולם המליאה, 20187.012.בתאריך 

  
  חברי ועדה

  הוועדה, ומ"מ יו"ר ועדת המשנה לתמיכות, חברת רה"ע' ס  -  בל גב' עפרה
  חבר מועצה, חבר הוועדה  -  מר צבי וייס

  הוועדהחבר מועצה, חבר   -  מר יוסף לונדון
  מוזמנים קבועים:

  , חברת ועדה מקצועיתלעירייה משפטיתהיועצת ה  -  קרן עו"ד ענת בהרב
  מפקחת ועדת תמיכות      -  רו"ח איילה ממן

  ס' גזבר העירייה, חברת ועדה מקצועית  -  הילה רוזן גב'
  מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים     -  גב' מישל עצמון

      
  : מוזמנים נוכחים

  תנו"סאגף מנהלת מדור פיתוח קהילתי,   -  גב' מירב ריינש
  מנהל מח' בריאות, אגף החינוך  -  מר עדי חמו

  הספורט, אגף תנו"סמנהל מדור   -  מר אהרל'ה שם טוב
  

      נעדרו מהדיון :
  , חבר הוועדהחבר מועצה  -  מר אלעד צדיקוב

  חבר מועצה, חבר  הוועדה  -  מר משה ועקנין
  חבר מועצה, חבר  הוועדה  -  גוזלן גרי מר אברהם

  חבר מועצה, חבר  הוועדה  -  סטרוגו מר תום
  המקצועיתיו"ר ועדת התמיכות  ,מנכ"ל העירייה  -  מר יהודה בן עזרא

  , חברת ועדה מקצועיתמנהלת מחלקת תקצוב וכלכלהסגנית   -  גב' איילת גרמה
  מנהלת מח' על יסודיים, אגף החינוך  -  חגית אבירםגב' 

  
  על סדר היום:

  חינוך פורמליבנושא :  2018מתן תמיכה לשנת  .1
 המשנה זהות יהודית דמוקרטית דיון בהמלצה לחלוקת הסכום שבשיקול דעת ועדת .2

 ]12.6.2018חוזר מישיבת מועצה מיום [
  בריאות בנושא :  2018מתן תמיכה לשנת  .3
    כולליםבנושא :  2018מתן תמיכה לשנת  .4
 קהילת תורת חיים –אגרות והיטלי פיתוח בנושא :  2018מתן תמיכה לשנת  .5

  
  תחומים שירדו מסדר היום בישיבות קודמות  :

 :  תחומים פורמליבלתי חינוך בנושא :  2018מתן תמיכה לשנת  .6
 ספורט עממי )1
 להקות זמר מחול ותאטרון )2
 ארגוני נוער )3
 ת חוגים, סדנאות ומרכזי למידההפעל )4
 פעילות תרבות אתנית )5
 פעילות פנאי לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים )6

 
  ערעור הפועל הרצליה בכדורגל בנושא הדיווח על כמות הקהל במשחקיהם .7

  

    4 מס' ישיבה – המשנה לתמיכותפרוטוקול ועדת 
  , תשע"חתמוז ט"כ, 12/07/2018, חמישי מיום 
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   : 2018מתן תמיכה לשנת דיון והחלטות במהלך 
  
   חינוך פורמליבנושא :  2018מתן תמיכה לשנת  .1
  

  וועדת המשנה מקבלת את המלצות הועדה המקצועית כדלקמן :  
 כמפורט להלן, 2018לשנת הכספים  חינוך פורמלילחלק את תקציב התמיכות בנושא   .א

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

 
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים   שם המוסד

  בש"ח 2018לשנת 

₪ 2,000 מועדון ליונס הרצליה  

₪  2,154  חן לפריון וחיים  

 –מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 
  השרון

30,000  ₪  

₪  42,986  פו"ש  

₪  12,000  ידיד לחינוך  

₪  10,737  שיעור אחר  

₪  10,309  גשר מפעלים חינוכיים  
  

, לחלק את הסכום שבשיקול הדעת ועדת המשנה הגורם המקצועיבהתאם להמלצת   .ב
 5,200 גשר מפעלים חינוכיים - ו ש"ח 10,000 פו"שעמותות בין ה₪  15,200בסך של 

 . ש"ח
 

 .בנושא זה לא תחולק ₪ 26,614בסך של התקציב  תיתר  .ג
  

  יעלה לאישור מועצת העיר –הצבעה : פ"א 
  

 
  -ת זהות יהודית דמוקרטי .2
  

  ]12.6.2018חוזר מישיבת מועצה מיום [ המשנה המלצה לחלוקת הסכום שבשיקול דעת ועדת
את ההמלצה מועצת העיר להחזיר לדיון בוועדה המקצועית  החליטה 12.6.2018ישיבתה מיום ב

  שבשיקול דעת ועדת המשנה. ₪  10,000לחלוקת הסכום בסך 
  ש"ח שנותרו כדלקמן: 10,000את לחלק, ועדת המשנה מקבלת את המלצת הגורם המקצועי 

 
סה"כ תמיכה עפ"י   שם המוסד

 2018התבחינים לשנת 
  בש"ח

₪  3,865  מרחבים חברה לחינוך ותרבות  

₪  2,269  עם ישראל אחד  

₪  3,865  יסודות לצמיחה ודרור  
  

יעלה לאישור מועצת העיר.  –הצבעה : פ"א   
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  בריאותבנושא  2018מתן תמיכה לשנת  .3
  
במקרים של עמותות ארציות המבקשות תמיכה, כגון אילן ו בית איזי שפירא,  לונדון :יוסף 

הפועלות בכל הארץ, אבקש לוודא כי התמיכה תינתן לתושבי העיר ולא לאחרים, שכן זו היא 
לא המטרה לשמה נותנת העירייה תמיכה. לכן אבקש לדעת האם מס' התושבים, מקבלי 

  השירות, נבדק ? 
  

לשאלת חבר הוועדה משיב כי אנחנו העיר הרצליה היא מקבלת השירות. ו תוכלוסייעדי חמו : א
  מהעיר הרצליה בודקים את כמות התושבים מקבלי השירות

  
 עופרה בל, מ"מ יו"ר ועדה: הערת החבר יוסף לונדון מקובלת ככלל לכל תחומי התמיכות.

  
  וועדת המשנה מקבלת את המלצות הועדה המקצועית כדלקמן :  

 כמפורט להלן, 2018לשנת הכספים הבריאות לחלק את תקציב התמיכות בנושא   .א
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, 

 ככל שישנם:
 

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

₪  12,223 מועדון ליונס הרצליה  

₪  25,000  איחוד והצלה ישראל  

₪  30,000  יד שרה  

₪  13,307  ארגון נוער מגן דוד אדום  

₪  10,121  עמותת לראות לחקר בריאות העין  

₪  6,960  מרפא לנפש  

₪  5,401  עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר -עמדא   

₪ 8,038  מרכז ספורט נכים בר"ג –אילן   

₪  13,541  עמותה לתעצומות פוגשים את הסרטן  

₪ 11,778  ישראלעמותת פרקינסון   

₪ 8,161  בית איזי שפירא  

₪ 9,204  ) ישראל1האגודה לסוכרת נעורים (סוג   

₪  5,719  עמותת תהיל"ה  

₪  43,798  רגע של אמת זק"א  

  
לחלק את הסכום שבשיקול הדעת של ועדת בהתאם להמלצת הגורם המקצועי,   .ב

 לפי הפירוט להלן :₪  26,200המשנה בנושא זה בסך של 
 

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

₪  5,000 מועדון ליונס  

₪  5,000  עמותת לראות  

₪  4,619  עמותה לחולי אלצהיימר -עמדא   

₪  5,000  העמותה לתעצומות  
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סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים   שם המוסד
  בש"ח 2018לשנת 

₪ 6,300  עמותת פרקינסון  

₪  281  עמותת תהיל"ה  
  

  יעלה לאישור מועצת העיר –הצבעה : פ"א 
  

 
   כולליםבנושא  2018מתן תמיכה לשנת  .4

 חבר הוועדה צבי וייס יוצא מאולם המליאה 
  

  וועדת המשנה מקבלת את המלצות הועדה המקצועית כדלקמן :  
בגין תבחינים  2018לשנת הכספים הכוללים לחלק את תקציב התמיכות בנושא   .א

שניתנו, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל  כמפורט להלן,של שיעורים והתכנסויות, 
 ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

 
סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים   שם המוסד

  בש"ח 2018לשנת 

₪  160,933 בית אולפנה ללימודי יהדות הרצליה  

₪ 160,933  עמותת אור זרוע  

₪  160,933  מדרשת החפץ חיים  

  
את הסכום שבשיקול הדעת של בשווה לחלק בהתאם להמלצת הגורם המקצועי,   .ב

 לפי הפירוט להלן :₪  85,200ועדת המשנה בנושא זה בסך של 
 

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

₪  28,400 בית אולפנה ללימודי יהדות הרצליה  

₪  28,400  עמותת אור זרוע  

₪  28,400  מדרשת החפץ חיים  

  
  עופר בל, יוסף לונדון. - בעד הצבעה : 

  
  יעלה לאישור מועצת העיר

  
 

  אולם המליאהל חוזר חבר הוועדה צבי וייס 
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 אגרות והיטלי פיתוח בנושא  2018מתן תמיכה לשנת  .5

  
גילוי נאות, מדובר בבית הכנסת קהילת תורת חיים. אני מתפלל בבית הכנסת  יוסף לונדון :

  ואינני סבור שזו סיבה לפסול עצמי מהצבעה.
  

לאחרונה חוותה הועדה לניגוד עניינים דעתה במקרה דומה שהתעורר  ענת קרן בהרב, יועמ"ש :
  בדיון בנושא זה.ממליצה שלא תשתתף בעיר אחרת והיא סברה שעשוי להיות ניגוד עניינים, לכן 

  
  

  וועדת המשנה מקבלת את המלצות הועדה המקצועית כדלקמן :  
בסך של  2018לשנת הכספים אגרות והיטלי פיתוח לחלק את תקציב התמיכות בנושא 

 בכפוף ל : , קהילת תורת חיים נביהכ"ל ₪ 61,793.57
  קבלת המלצה מסודרת של הגורם המקצועי  .א

 ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם קיזוז מקדמות,  .ב
  

  מר יוסף לונדון לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זה.
  

  עופרה בל, צבי וייס. - בעד הצבעה : 
  

  יעלה לאישור מועצת העיר
  

 
 כולל ספורט עממי:  פורמליבלתי חינוך  .6

 
 וועדת המשנה מקבלת את המלצות הועדה המקצועית כדלקמן :  

לשנת חינוך בלתי פורמלי, כולל ספורט עממי לחלק את תקציב התמיכות בנושא   .א
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת  כמפורט להלן, 2018הכספים 

 מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
 

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

₪ 7,833 מועדון ליונס הרצליה  

₪  10,455  תשב"ר עובדיה  

₪  15,090  קן פנאי –קנ"ף   

₪  9,356  מוסדות חב"ד  

₪  15,090  קבוצת השווים  

₪  120,000  העמותה לספורט עממי  

₪  27,253  מרכז הורים –ניצ"ן   

₪  29,828  סניף הרצליה –ניצ"ן   

₪  35,685  קרמבוכנפיים של   

₪  17,532  תנועת בית יעקב  

₪  7,320  משען לתלמיד אופקים  

₪  10,535  אהבת רזיאל  

₪  14,735  איגי ארגון נוער גאה  
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התבחינים סה"כ תמיכה עפ"י   שם המוסד
  בש"ח 2018לשנת 

נוער מתמודד עם חרדה  –עמותת רקפת 
₪  12,700  חברתית  

₪  97,934  מקהלת לירון  

₪ 12,866 הוסטל השחר –אקים ישראל   

₪  6,348  צה"לארגון אלמנות ויתומי   

₪  15,090  בית הגלגלים  

  
לא עומדת בתבחיני ועדת התמיכות לעניין  העמותה לקידום הקראטה בישראל  .ב

   הספורט העממי. אי לכך לא מאושרת חלוקת תמיכה לעמותה.

בהתאם להמלצת הגורם המקצועי, לחלק את הסכום שבשיקול הדעת ועדת המשנה   .ג
 להלן : עמותות שהומלצו בין ה₪  57,500בסך של 

  
סכום תמיכה עפ"י התבחינים   שם המוסד 

  בש"ח 2018לשנת 

₪ 18,500 כנפיים של קרמבו  

₪  2,000  מקהלת לירון  

₪  4,000  קן פנאי –קנ"ף   

₪  2,000  איגי ארגון נוער גאה  

₪  20,000  מרכז הורים –ניצן   

₪  1,000  אהבת רזיאל  

₪  10,000  קבוצת השווים  

  
  

  יעלה לאישור מועצת העיר –הצבעה : פ"א 
  

  ערעור הפועל הרצליה :  .7
  

הוגש תצהיר מאושר ע"י עו"ד, בהתאם לדרישת הוועדה המקצועית  ענת קרן בהרב, יועמ"ש :
  הנושא חוזר לדיון הוועדה המקצועית.. 19.06.2018מיום 

  
ומכבד  מקל בהתחשבותיוסף לונדון : למרות הערת היועמ"ש, אני סבור כי המנכ"ל נקט בצעד 

זאת. אך ממליץ שלא יהיה כאן תקדים שכן אחרת, באימוץ הגישה המקלה בצורה גורפת, 
  מטרת התבחין תאבד את משמעותה.

  
 הישיבה נעולה. 

  
 בכבוד רב,

 
ופרה בלע  

 סגנית ראש העיר
מ"מ יו"ר ועדת משנה לתמיכות ו  

  












