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 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול .א

 

 עדכון רה"ע .ב

  

   עדכון מנכ"ל .ג

 

 שאילתות .ד

 כפי שיונחו על שולחן המועצה.

 

 הצעות לסדר .ה

 

 יונתן יעקבוביץע"י  1הצעה לסדר מס' 

  בנושא:  ניתור זיהום סביבתי

הודיע ראש העירייה כי יכניס צוות חיצוני לבדוק את רמת  30.7.19בישיבת המועצה מתאריך 

  זיהום האוויר באזור בית ספר הנדיב.

לאור זאת, טבעי שהעירייה גם תדרש לבדיקות זיהום אוויר בסביבת תחנת הרכבת רעננה כפי 

 שהתבקש כבר בישיבת מועצה קודמת ונדחה על ידי ראש הרשות.

מועצת העיר מחליטה כי כפי שהציע ראש העירייה לבדוק באופן עצמאי את רמת זיהום 

האוויר במקרה זה כך גם באופן דומה הגיעה גם העת )ממזמן למען האמת( לבדוק את השפעת 

זיהומי הקרקע על איכות האוויר בשכונות מגורים הצמודות לתעש רמהש ותעש נוף ים 

רמות לאבק ופני הקרקע להתערבב עם האוויר שמגיע בזמנים שבהם יש רוחות ערות שגו

 לשכונות המגורים.

 

 אייל פביאן ע"י  2הצעה לסדר מס' 

 הנפקת כרטיס תושב לתושבי הרצליה ומתן עדיפות לתושבי העיר בנושא :             

בחודשי הקיץ התקיימו אירועי קיץ רבים ברחבי העיר ובפארק הרצליה, זאת תוך השקעה 

כספית ניכרת ומאמץ רב של עיריית הרצליה. האירועים הללו וגם אחרים במהלך השנה 

ופעילויות נוספות, מיועדים לתושבי העיר הרצליה בראש ובראשונה. יחד עם זאת, בהיותם 

יהם משתתפים רבים מאוד שאינם תושבי העיר. אנו עדים פתוחים לקהל הרחב, מגיעים אל

לכך שקיימת בקורת והתמרמרות אצל תושבים רבים על מצב זה, כאשר הם לעיתים מנועים 

 מלהשתתף באירועים, ולעיתים משתתפים בהם בצפיפות ובדוחק. 



 

 

3 
 

 

העדר הזיהוי של תושבי העיר, מונע אפשרות להעניק להם את השירותים וההטבות השונות 

 כתושבים. 

 

 לפיכך, הנני להגיש את ההצעה לסדר הבאה כלהלן:

 

עיריית הרצליה תנפיק כרטיסי תושב לתושבי העיר. העירייה תעניק עדיפות וזכות ראשונים 

עדיפות במקומות  ות שהיא מקיימת, ובהםלתושבי העיר בכל האירועים הציבוריים והפעילוי

שמירת אזורים/ שורות כסאות המיועדים לתושבים, ותפעל להענקת הטבות שונות  -הישיבה 

 . 2020לתושבים אשר יחזיקו בכרטיסי תושב בתוקף. זאת החל משנת 

 

  

 אייל פביאן ע"י  3הצעה לסדר מס' 

בשבת שמנהיגה הצטרפות הרצליה למיזם התחבורה הציבורית  בנושא:

 2020עיריית תל אביב בתחילת 

 

אביב כי תממן אוטובוסים בשבת לתושביה, וכי העירייה עומדת -לאחרונה הודיעה עיריית תל

לפרסם מכרז לבחירת זכיין פרטי שיפעיל בגוש דן רשת אוטובוסים חינמית, בשבתות וחגים 

אביב מבקשת לשתף פעולה עם הרשויות -. עיריית תל2020בזמינות גבוהה, זאת כבר בתחילת 

השרון וגבעתיים, אשר גם -גן, רמת-ן, ופנתה אליהן. עד כה, נענו רמתהמקומיות במטרופולי

ים וחולון, הביעו נכונות גם כן, אך הן תלויות -הביעו נכונות להשתתף בעלויות, ועיריות בת

 אביב לסבסד את השירות. -בנכונות של תל

אל, לעומת זאת, אנו מדווחים לתדהמתנו כי עיריית הרצליה, אחת הערים העשירות בישר

היא העיר היחידה במטרופולין שמסתייגת מהמהלך. בעיריית הרצליה, על פי הדיווחים , 

טוענים כי כדי להצטרף למיזם עליהם לבחון את היבטיו התקציביים....ושלהפעלת מערך 

הסעות בשבת יש השלכות רבות, כמו האם התושבים רוצים שיהיו אוטובוסים בשבת? מהי 

רייה ערוכה תקציבית ליוזמה? ועוד. וכן כי רק לאחר תהליך של מידת הביקוש לכך? האם העי

שיתוף הציבור, יבחנו את כל האמור, ויקבלו החלטה שתהיה לטובת כלל הציבור. וכל זאת 

כאשר בהרצליה יש רוב חילוני ליברלי ברור ומובהק לחלוטין בקרב התושבים, ביקוש גבוה 

ע של מגזרים רבים מאוד באוכלוסייה ובהם לתחבורה ציבורית יעילה בכלל, כולל בסופי שבו

צעירי העיר,קשישים, ובעלי מוגבלויות, העיר מפעילה קווים בשבתות לחוף הים ועוד כבר 

היום. עמדת הרצליה נראית תמוהה ומדהימה, בפרט לאור העובדה שראש העירייה מתלונן 

מטרופולין בנושא חדשות לבקרים על חוסר סמכויות בנושא התחבורה, בעיות שיתוף פעולה ב

התחבורה, וחוסר יכולת של המטרופולין לנהל בעצמו את התחבורה בכלל והציבורית 

-כאשר הוא תלוי בכל בממשלה. וכעת, מתארגנת יוזמה מטרופולינית בהובלת תל  בפרט,

 אביב, והרצליה מסתייגת מהמהלך?.......
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 לפיכך, הנני להגיש את ההצעה לסדר הבאה כלהלן:

אביב והמטרופולין, -יה תחליט ותודיע מיידית על הצטרפותה ליוזמת עיריית תלעיריית הרצל

. זאת לאור 2020אביב החל מתחילת -ולמיזם התחבורה הציבורית שמנהיגה עיריית תל

העובדה, כי אין כלל ספק שזה רצונם של מרביתם המוחלט של תושבי הרצליה, ואינטרס 

ליצירת הנהגה של המטרופולין שאליו שייכת חשוב שלהם, וכן זו הזדמנות חשובה ביותר 

הרצליה, בנושא ניהול התחבורה בכלל, והתחבורה הציבורית בפרט בתחומו. הנהגה 

מטרופולינית זו, תוכל לפעול בעוצמה וביעילות מול כל ממשלה חדשה שתקום בישראל 

 בתקופה הקרובה. 

 

 

 וסרמן רונן ע"י  4הצעה לסדר מס' 

 בסופי שבוע תחבורה ציבורית: בנושא 

בדרישה להפעיל קו  ,עתרה עיריית הרצליה, אז בראשותה של יעל גרמן, לבג"ץ 2012ביוני 

תחבורה ציבורית בשבתות ובחגים. העתירה הוגשה לאחר שפניות בנושא לשר התחבורה 

אחוזים מתושבי העיר תמכו כבר  77בנושא לא נענו. לעתירה אף צירפה העירייה סקר, ולפיו 

  .ו אוטובוס בשבת, מתוך הבנה של היתרונות הרבים שבהפעלת שרות זהאז בהפעלת ק

 שלוש שנים אחר כך, החליטה הנהגת העיר בהובלתו של משה פדלון למשוך את הבג"ץ. 

בשבועות האחרונים התפרסמו ידיעות כי ערים במרכז הארץ מקדמות שירות של תחבורה 

, אליה הצטרפו כל הרשויות הגדולות היוזמה הנוכחית של עיריית תל אביב ציבורית בשבת.

, מייצרת הזדמנות עבור תושבים רבים, כולל בני נוער וצעירים, משפחות פרט להרצליה באזור

ואזרחים ותיקים, ובעיקר עבור אלו אשר אינם מחזיקים ברכב, לנסוע למוקדי בילוי ופנאי, 

מיום החופשה שלהם לפי רצונם, וזאת לא רק בתחום  לבקר קרובי משפחה וחברים ולהנות

 העיר הרצליה אלא בכל אזור גוש דן. 

תושבים רבים הופתעו מכך שראש העיר לא נרתם מיד לשיתוף פעולה עם הרשויות השכנות. 

 אך אנחנו לא הופתענו. 

לא ובשבע השנים שחלפו מאז, כך גם היום, עמדתו המסויגת של ראש העיר  2012  כמו ב

אלא משיקולים  –ובעת משיקולים תקציביים או משיקולי ביקוש כפי שפורסם בתקשורת נ

 . קואליציוניים

 –אנחנו גם לא מופתעים שחברי סיעת מרצ במועצה לא קמו ודרשו את המובן מאליו 

שהרצליה תיקח תפקיד מוביל בגיבוש המתווה פורץ הדרך והפעלת השרות, כפי שהיה ניתן 

גם עבור מרצ, ר שמייצגים מפלגה שחרטה את הנושא על דיגלה. לצפות ממנהיגי ציבו

 . הקואליציה הקדושה חשובה מעקרונות כגון חופש התנועה, החירות השוויון והצדק

הנושא עלה מספר פעמים במהלך הקדנציה הקודמת של ראש העיר פדלון, העליתי את הנושא 

 הזה כארבע פעמים בשנה האחרונה ואני מעלה את זה שוב.

 

נושא תחבורה ציבורית בשבת הינו נושא קריטי לעיר מתפתחת כמו הרצליה ולמרכז הארץ 

  בכלל.
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, אי אפשר גם ולא רק בשבתללא תחבורה ציבורית אמיתית, יעילה, מדויקת, מהירה ונגישה, 

לקדם בניה בצפיפויות המתוכננות. העומסים על תשתית הכבישים כבדים והיא לא תעמוד 

  התווסף כתוצאה מהבינוי המאסיבי המתוכנן בעיר.בעומסים הצפויים ל

רק שרות תחבורה ציבורית שיהווה תחליף אמיתי לרכב פרטי, כמו בכל מטרופולין במערב, 

יאפשר לאנשים לוותר על רכב פרטי. שרות שלא מופעל בסופי שבוע וחגים לא יוכל להוות 

 תחליף ראוי לרכב פרטי. 

צות לטובת העניין משאבים ולקדם את תכנון וביצוע. אנחנו בפיגור של שנים, חייבים להק

 זה לא רק נושא עקרוני שקשור לכפיה דתית אלא כורח כלכלי וסביבתי דחוף.במילים אחרות 

כיום במהלך חודשי הקיץ )כמדומני בין יוני לאוקטובר( ישנו שירות של הסעה פנימית 

ערים אחרות. בפועל, תושב בהרצליה אחת לשעה מרחבי העיר לאזור הים, אך ללא חיבור ל

אשר מעוניין לצאת למרכז תל אביב או לכל עיר אחרת באזור לפגוש בני משפחה, אינו יכול 

 לעשות כן במהלך סוף השבוע, אלא באמצעות מונית או רכב פרטי.

בפועל יש צורך, וצריך למצוא פתרון שהולם את הצרכים, כלומר תחבורה ציבורית מוגבלת 

אשר תאפשר לתושבי העיר לוותר על הרכבים ולנוע ברחבי גוש דן )לכל הפחות( לפי רצונם 

וצרכיהם. מובן שניתן להפעיל בימי שבת וחג שרות מצומצם ביחס לימות החול, תוך 

ופעל בעיקר בצירים הראשיים, ולא יכנס בהכרח לשכונות התחשבות במנוחת התושבים, שי

 בעלות צביון דתי או רחובות שקטים. 

נערך "סקר" גדול במדינת ישראל. רוב סוחף של תושבים בהרצליה  2019בספטמבר  17ב 

הצביעו למפלגות שהבטיחו לקדם פתרון של תחבורה ציבורית בשבת. עיריית הרצליה היא 

 רה ציבורית בסטנדרט מערבי הוא צו השעה. רשות איתנה, שרות תחבו

 

לפיכך מועצת העיר הרצליה מקבלת החלטה כי היא מצטרפת ליוזמת הערים במרכז הארץ 

 ותיטול חלק פעיל ומוביל ביישומה.

 

 

 תב"רים  .ו

 

 אישור תב"רים : .1

עבר לתוכנית מ, תב"רים 2של   2019עדכון תקציב פיתוח לאשר המועצה תתבקש 

 בסכום כדלקמן : ,ללא שינוי 2019הפיתוח השנתית 

 
 סכום מקור מימון

 (3,116,335) קרן עבודות פיתוח

 3,011,335 רשות מינהל מקרקעי ישראל

 105,000 משרד התחבורה

 ______ סה"כ
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 סגירת תב"רים :  .2

   והחזרת עודפי תקציב  2019תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  27לאשר סגירת 

  ₪. 2,217,580לקרנות הרשות בסכום של        

 מצ"ב קובץ המפרט את התב"רים. 
 

   והחזרת עודפי תקציב  2019תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  6לאשר סגירת 

 ₪.   356,986לקרנות הרשות בסכום של         

 מצ"ב קובץ המפרט את התב"רים.  

 
 

 שינויים ז' –הצעות לשינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות  .ז

 החומר הועבר לעיונך המוקדם.

 

, כולל  2019, שנת 2, לתקופה : רבעון 2019ח רבעוני משרד הפנים לשנת "דו .ח

 תקציר מנהלים

 הדו"ח הועבר לעיונך המוקדם.

 

 תמיכות .ט

 חומרים יועברו בהמשך.

 

 מינויים .י

 המועצה תתבקש לאשר:

  נציג הנדסה בועדת השמות במקומו של מר אדי בנדיט. ,יונתן לוימר מינויו של 

 .להסיר מינויה של חברת המועצה דניאל אייזנברג כחברה בתאגיד הביוב והמים 

 

 ל מינויו של מר יוסי קוממי: 

o  במקומו של רה"ע מר משה פדלון יו"ר תאגיד על"ה 

o  במקומו של חבר המועצה מר איתי צור הביוב ומיםדירקטור בתאגיד. 

 

 

 א' לחוק הרשויות המקומיות )מצ"ב( המועצה תתבקש לאשר: 122בהמשך לסעיף 

 הגב' רפפורט נבחרה לתפקיד  לתפקיד מנהלת אגף תנו"ס. מינויה של גב' שירי רפפורט

 .17.6.19במכרז פומבי ע"י ועדת הבחינה ביום 

מועמדים כשירים אשר  14ולאחר בחינה ראשונית נמצאו מועמדים  48למכרז ניגשו 

 הועברו לידי בחינת ועדת מכרזים עירונית.
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 המיונים לתפקיד זה התקיימו בשלושה שלבים :

 ראיון אישי לכלל המועמדים אשר עמדו בתנאי הסף  .א

מבחנים אישיותיים לבחינת התאמה לניהול בכיר במכון "פילת", סוכם כי שלושת  .ב

 טים ביותר יישלחו למבחנים החיצוניים.המועמדים הבול

 סיכום .ג

בתוצאות מכון "פילת" נמצאה הגב' שירי רפפורט כמתאימה ביותר לתפקיד מבין כלל 

 המועמדים שניגשו לראיון וליום ההערכה ב"פילת".

שהינה "מועמדת בעלת יכולות חשיבה גבוהות, בעלת יכולת לבנות תכנית אסטרטגית 

בהתאם. בעלת יכולת ארגון ותפעול טובות. יעילה בעשייתה, רחבה ולגזור משמעויות 

 משימתית, יודעת להוציא דברים לפועל".

לאור תוצאות מבחנים אלו אשר אישרו את התאמתה לתפקיד, החליטה ועדת המכרזים 

 לבחור בגב' רפפורט לתפקיד זה .

של  באגף תנו"ס במגוון 1998הגב' שירי רפפורט, עובדת בעיריית הרצליה משנת 

תפקידים, כיום בתפקיד מנהלת מחלקת נוער וקהילה באגף תנו"ס מינוי אשר אושר ע"י 

 וועדת השירות לעיריות.

 

 למשרה של מורה בשעות אפקטיביות לעולים  מאיה-מינויה של גב' דניאל יעקובוביץ

 ש"ש. ישנו קושי רב בגיוס מורים לעולים. 12בחט"ב סמדר בהיקף של 

 חבר המועצה יונתן יעקובוביץ. המועמדת הינה אחותו של

 

 המלצות הועדה להארכת שירות .יא

בן –ב. נ. מנהל מח' באגף תב"ל -המועצה תתבקש לאשר המלצת הוועדה להארכת שירות ל

עובד ותיק, מקצועי ובעל ניסיון רב. מנהל האגף מר שמואל עקרב ציין כי יש קושי רב , 70

 עת למשרה זו.במציאת מחליף מקצועי/ מהנדס בשל רמת השכר המוצ

להתארגן ולמצוא מחליף   , וזאת על מנת לאפשר למערכת31.3.20 -סוכם כי, העובד יפרוש ב

 מתאים.

 
 

 המלצות הועדה להעסקה נוספת .יב

 ג.מ.

 מבקש לעבוד כפקיד לובי )אבטחה( במרינה ויליג', הרצליה. רקע:

ההליכים רואה בכך ניגוד עניינים לאור  –הוועדה אינה מאשרת את הבקשה החלטה:

המתנהלים לאכיפת מתווה הועדה המקומית במרינה לעניין דירות הנופש, ובפרט שעובד 

 בעירייה כמאבטח בלשכת ראש העירייה.

ככל שהעובד יפנה בבקשה אחרת לעבודה נוספת, עדיף מחוץ להרצליה, אחרת שלא מייצרת 

 תשקול הועדה את הבקשה בחיוב. ניגוד עניינים

 



 

 

8 
 

 

 .מ .נ

בעירייה כמנהל אולם ספורט. בקשה ראשונה לעבוד בעבודה נוספת בביה"ס : עובד רקע

 "עלית", הדרכת מאבטחים בהרצליה.  בקשה נוכחית, לעבוד באותה העבודה בסניף ת"א.

הוועדה מאשרת את הבקשה  לתקופה של שנה. הועדה מדגישה, לאור הבקשה  החלטה:

ייחסת לעבודה בתחום העיר הקודמת בנושא זה, כי לא מאושרת הבקשה ככל שהיא מת

 הרצליה.

    

 .ו.א

 עובדת כמנהלית בביה"ס לב טוב. מבקשת לעבוד במוקד אנוש בכפר סבא. רקע:

 הוועדה מאשרת את בקשתה לתקופה של שנה. החלטה:

 

 

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .יג

 19.9.19מצ"ב פרוטוקול מיום 

 

 

 שונות .טו

  

 

 

 

 בברכה,                                                                                             

 זאבי רינה 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום
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 2019אוקטובר,  24         
 

 לכבוד
 ראש העירייה -מר משה פדלון 

 חברי מועצת העיר
    כאן

 

 נכבדי,

 הנדון:   המלצות הוועדה לענייני ביקורת לדוח מבקר העירייה לשנת 2018

בנושאים  2/10/19וב  21/7/19הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח מבקר העירייה בשני מושבים ב 
כדלהלן: ,הכלולים בדוח המבקר  

 היבטים בניהול ותפעול עמותת "בני הרצלייה" –דוח ביקורת בנושא  .1
 ישיבה זו נוהלת על ידי מ"מ יו"ר הוועדה, חבר המועצה מר יריב פישר.

 התנהלות הוועדה המקומית לתכנון ובניה –דוח ביקורת בנושא  .2
 בחירת קבלן לביצוע החלפת חבלי רתיקה בחברה לפיתוח תיירות –דוח ביקורת בנושא  .3
 סקירת עקרונות סקר סיכונים לדרוג חשיבות נושאים לביקורת .4
   2017מעקב אחר תיקון ליקויים דוח מבקר העירייה לשנת  .5

, מנהלים ועובדים מהיחידות המבוקרות .בפני הוועדה הופיעו , בנוסף למבקר העירייה  

 להלן החלטות הועדה :

.2018 הוועדה מציעה לאמץ את ההמלצות הכלולות בדוח מבקר העירייה לשנת   .א  

 ב.  דוח ביקורת בנושא : התנהלות הועדה המקומית לתכנון ובניה

פרוטוקולים: מינהל ההנדסה יבחן את ההשלכות של עריכת פרוטוקול מלא ורחב יותר, כפי 
 שמתקיים היום כבר במספר רשויות בארץ ויציג בפני חברי הוועדה את המלצותיהם בנושא. 

זמני הטיפול בבקשות לקבלת היתר בניה : הביקורת בנושא זה נערכה בסמוך לתחילת פעילותה 
. לנוכח ממצאי ולכן תוצאותיה לא בהכרח משקפות את הקיים כיוםשל מערכת "רישוי זמין" 

להמשיך את הבדיקות בנושא זה כיום כאשר תהליכי הלמידה , הוועדה מבקשת  הביקורת
הוטמעו. כמו כן, לקבל דיווח עדכני על מידת העמידה של הועדה המקומית במועדים הקבועים 
בחוק בטיפול בבקשות להיתר ועל יישום הממשקים בין המערכות השונות תוך דגש על פגישות 

.ותהליכים שמתנהלים מול תושבים  

ברצוני להודות למבקר העירייה וצוותו על עבודה יסודית ועניינית. לנבחרי הציבור, חברי 
הוועדה, שהגיעו והשקיעו מזמנם, לעובדי העירייה שהינם חברי הוועדה המקצועית הקבועים 

שלקחו חלק בישיבות, למנהלי ועובדי העירייה שהופיעו בפניה, ולכל העוסקים בפעילות 
 הביקורת.

 

רב,בכבוד   

 מאיה כץ

 חברת מועצת העיר

 יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
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 20202019תבחינים למתן תמיכות לשנת 
 

 מבוא
 

 כללי
 
"( תדון במתן תמיכות מתקציב העירייה העירייה" –עיריית הרצליה )להלן  .1

ידי רשויות -למוסדות השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על
"(, הנוהל" –)להלן  4/2006שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר מקומיות 

 ואין במסמך זה בכדי לגרוע מהוראות הנוהל, אלא להוסיף עליהן בלבד.
 
פי עקרונות של סבירות -התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתתה לרבות על .2

 ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
 
פי נושאי התמיכה. נושאי התמיכה -שה עלחלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיע .3

, וניתן יהיה 20202019נקבעו בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שנקבעו בתקציב 
להוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מועצת העיר והגדרה 

 תקציבית כדין.
  

מעלות הפעילות הנתמכת, אלא אם  50%התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על  .4
במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו, ובלבד ששיעור התמיכה בכל  יוחלט אחרת

מעלות הפעילות הנתמכת, וכן בכפוף לכך שסך התמיכה  90%מקרה לא יעלה על 
בצירוף יתר הכנסות המוסד בגין הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותיו 

 בגינה.

 

 הגדרתה בנוהל.התמיכה, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כ .5

 

התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו/או עבור  .6
שירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית ו/או מבנה הקיים בתחום הרשות 

 המקומית.

 
ידי -העירייה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על .7

תמיכה, לדחותה, כולה או המוסד המבקש תמיכה ותהא רשאית לאשר את ה
 חלקה, או להתנותה בתנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
פי שיקול -פי הנחיות הגזבר ועל-התמיכה תשולם בתשלומים במועדים שיקבעו על .8

 לנוהל. 18.1דעתו, ובהתאם לסעיף 

 
מוסד החייב כספים לעירייה, יקוזזו כספים אלה מתוך כספי התמיכה שתוענק לו,  .9

 חליטה מועצת העיר אחרת מטעמים שירשמו. אלא אם ה
 

העירייה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה  .10
 בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של העירייה.  



 
 
 
 

 

2 
 
 

 תנאי סף כלליים
 

תנאי הסף הכלליים המפורטים להלן יחולו על כל נושאי התמיכה בנוסף לתנאי הסף 
 הפרטניים ככל שקבועים כאלה בכל אחד מנושאי התמיכה השונים:

 
המוסד המבקש תמיכה הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל, תאגיד רשום בישראל,  .1

 הפועל שלא למטרות רווח.
 
התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות, אלא אם החליטה  .2

 מועצת העיר אחרת מטעמים שירשמו.
 
ד מבקש התמיכה הגיש טופס בקשה הכולל את כל הפרטים והמסמכים המוס .3

 הנדרשים ועומד בכל תנאי ודרישות הנוהל ובדרישות העירייה. 
 
המוסד נותן הסכמתו לכך שהעירייה תהיה רשאית לפרסם פרטים בנוגע לפעילות  .4

הנתמכת לידיעת הציבור, בין היתר, באתר העירוני. לצורך כך מתחייב המוסד 
ור לרכזת ועדת התמיכות, מראש ובכתב, פרטים לגבי הפעילות הנתמכת למס

 לרבות נושא הפעילות, היקפה, מועדים לביצועה וכיו"ב.
 
ככל שבקשת התמיכה של המוסד עניינה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן רישיון  .5

ו/או היתר ו/או אישור מגוף כלשהו, יצורף לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות 
 ו של הגוף המאשר.דעת

 
אין במטרות המוסד מבקש התמיכה, או במעשיו, שלילת קיומה של מדינת ישראל  .6

 כמדינה יהודית ודמוקרטית, או הסתה לגזענות. 
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 תמיכה בנושא רווחה 
 

 מוסדות רווחה 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 
העירייה תיתן סיוע למוסדות ציבור הפועלים למען תושבי הרצליה בתחום שירותי  .1

טיפול, כהרחבה לשירותי הטיפול המוענקים ע"י אגף הרווחה ובתיאום איתו, וכן, 
למוסדות ציבור הפועלים לטובת תושבי הרצליה בתחום הסיוע בחלוקת מזון, בכפוף 

 י הסף כמפורט להלן.להלן, ובלבד שהם עומדים בתנא 2לאמור בסעיף 
 

התמיכה לפי פרק זה אינה מיועדת למוסדות שעיקר פעילותם במתן שירותי פנאי של   .2
 תרבות וחברה, שירותים לגיל השלישי ובריאות, למעט בתחום בריאות הנפש ושיקום.

 
 תנאי סף:

 
המוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום ובשיתוף פעולה עם אגף הרווחה בעירייה  .1

 למדיניותו.ובהתאם 
 

הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה ממומנת על ידי המדינה כגון באמצעות   .2
 "הועדות" מטעם משרד הרווחה, "מכסות"  מטעם משרד הבריאות וכיו"ב. 

 

 התמיכה תינתן: .3

 בתחום הסיוע במזון :  .א

 

" מנות מזון מבושל" ו"סלי מצרכיםלמוסדות המחלקים לתושבי הרצליה "
 מהלך כל חדשי השנה.כהגדרתם להלן ב

 
" משמע: סל מוצרים בסיסי שיוגדר ע"י אגף הרווחה ויפורסם סל מצרכים"

 בחודש ינואר בכל שנה קלנדרית באתר האינטרנט של העירייה.
 
" משמע: ארוחה מבושלת לאדם, כפי שהוגדרה ע"י אגף מנת מזון מבושל"

באתר האינטרנט של  הרווחה ותפורסם בחודש ינואר של כל שנה קלנדרית
 העירייה.

 
 בתחום "שירותי הטיפול": .ב

 

מלקוחותיהם הם תושבי העיר הרשומים שלושה למוסדות אשר לפחות 
בתוכנת הנמ"ר של משרד הרווחה ו/או כל תוכנה אחרת שתחליף אותה 

 שירותי טיפול"."(, המספקים  ללקוחות "הרווחה מוכרים לאגף)להלן: "
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שעות טיפול  24מינימום של ין זה משמע: "שירותי טיפול" לצרכי תבח
פרטני, זוגי, דיאדי, משפחתי, קבוצתי  או אחר לפי תכנית טיפול השנתית 

 המתוכננת לכל לקוח בשנת התמיכה.
 ) לא תיתן תמיכה לפעילות קצרת  טווח  ו/או חד פעמית(.

 
ככל שמדובר בטיפול אישי, פרטני,  דקות 45שעת טיפול" משמע: לפחות "

 דקות ככל שמדובר בטיפול קבוצתי. 90זוגי, משפחתי, ולפחות  דיאדי,
 

 בתחום קווי ייעוץ ותמיכה : .ג
 

למוסדות המפעילים באמצעות מתנדבים "קווי ייעוץ ותמיכה" במשך 
 עשרים וארבע שעות ביממה, במהלך כל השנה .

"קווי ייעוץ ותמיכה" משמע: קווי טלפון באמצעותם ניתן סיוע  אנונימי  
 לנפגעי אלימות מינית, אלימות במשפחה, ילדים ונוער בסיכון. המיועדים

 
 אופן חלוקת התמיכה  

 
התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה העוסקים בסיוע במזון,   תקציב מכלל 50% .1

באופן יחסי, לפי הכמות השבועית של "סלי מצרכים" ו"מנות מזון מבושל", 
ר "המוכרים לאגף הרווחה", כהגדרתם לעיל, שמחלק כל מבקש תמיכה לתושבי העי

כהגדרתם לעיל ו/או מופנים למבקש התמיכה באמצעות פנייה בכתב מאת המרפאה 
"  10-הקהילתית לבריאות הנפש, לצורך תבחין זה "סל מצרכים" יחשב שווה ערך ל

מנות מזון מבושל". במקרים בהם מבקש התמיכה מחלק הן  "סלי מצרכים" והן 
  התמיכה המגיעה יחושב בנפרד עבור כל אחד מהם."מנות מזון מבושל" , סכום 

 

המעניקים "שירותי מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן יחסי בין המוסדות  30% .2
 " לתושבי העיר בהתאם למספר שעות הטיפול המוענק על ידם בחודש.טיפול

 

בין מבקשי התמיכה המקיימים "קוו מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה  8% .3
 ותמיכה".ייעוץ 

 

 על הפועלים התמיכה מבקשי מבין בין שווה באופן יחולק התמיכה תקציב מכלל 10% .4
 .בלבד ההתנדבות טהרת בסיס

 

מכלל תקציב התמיכה יחולקו באופן שווה בין מבקשי תמיכה המפתחים יוזמות  2% .5
 חדשות בתחום "שירותי הטיפול" או בתחום הסיוע במזון, בכפוף לקיום תוכנית

 עבודה משותפת עם אגף הרווחה ובאישור מנהל אגף הרווחה.

ככל שלא הוגשו בקשות תמיכה העונות על תבחין זה, יועבר סכום התמיכה לתמיכה 
 בקווי ייעוץ ותמיכה.
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 תמיכה בנושא רווחה 
 

 מוסדות המעניקים שירותים לגיל השלישי
 

 סוגי הפעילות/ הנושאים הנתמכים
 

למוסדות העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, הנותנים שירותים סכום התמיכה יחולק 
לאופן חלוקת  1-5לאוכלוסיית הקשישים בהרצליה בתחומים ובאופן המפורטים בסעיפים 

 התמיכה, למעט דיור מוגן.
 

 תנאי סף
 התמיכה תינתן למוסדות ציבור המקיימים את כל התנאים הבאים:

 
המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אגף הרווחה בעירייה, או  .1

 יחידת הבריאות העירונית, לפי העניין. 
 

פעילות המוסד מתבצעת בתאום ושותפות עם הגורמים הנוספים בקהילה  .2
המשרתים את אוכלוסיית הקשישים כגון משרד הרווחה, אש"ל המוסד לביטוח 

 ן הקשיש. הרצליה עמותה למע-לאומי ועל"ה
 

המוסד עוסק במתן שירותים לאוכלוסיית הקשישים לרווחתם בתחום התפקודי,   .3
סוציאלי, ובין מקבלי השירות ממנו ישנם קשישים -חברתי, תרבותי ופסיכו

 העומדים בתנאי הזכאות של משרד הרווחה.
 

השירותים הניתנים על ידי המוסד הם באיכות גבוהה תוך שמבוצעת ע"י המוסד  .4
 ערכת שירות שוטפת.בקרה וה

 
המוסד מעסיק כוח אדם מקצועי איכותי ומיומן תוך לקיחת אחריות על  .5

 השתלמותו, הדרכתו והתאמתו למשימות הנדרשות.
 

 אופן חלוקת התמיכה
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין בתי אבות ומרכזי יום המוכרים ע"י משרד  22% .1
 עם אגף הרווחה בעירייה. הרווחה ו/או משרד הבריאות העובדים בשיתוף פעולה

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מוסדות ציבור שעיקר פעילותם עבור ניצולי  22% .2

 שואה.
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין גופים המפעילים שירותים תומכים  22% .3
 בקהילת הקשישים הגרים בבתיהם.

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק למוסדות המפעילים בקהילה שירותים  22% .4

 תומכים ו/או מועדונים למניעת בדידות בקרב קהילת הקשישים.
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מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מוסדות המפעילים פרויקטים קצרי טווח  12% .5

 שאינם מתקיימים במהלך שנה שלמה לטובת קשישים ניצולי שואה.
 

לעיל  1-5התמיכה בין מבקשי התמיכה בכל אחד מהתחומים האמורים בסע'  .6
 תעשה כדלקמן:

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי  72% .א

מספר המשתתפים בשירות כל מוסד בהרצליה מתוך כלל המשתתפים בכל 
 המוסדות מבקשי התמיכה .

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה בהתאם להיקף  18%  .ב

 .ימים ושעות הפעילות של המוסד בהרצליה ו/או עבור תושבי הרצליה לרבות
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה בין מבין מבקשי התמיכה  10% .ג
 הפועלים על בסיס טהרת ההתנדבות בלבד.

 
מובהר כי במידה ולא תתקבלנה בקשות תמיכה בתחום מסוים, כמפורט לעיל,  .ד

יחולק סכום התמיכה של אותו נושא באופן יחסי בין הנושאים האחרים 
 לעיל 1-5שבסעיפים 
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 תמיכה בנושא בריאות 
 

 מוסדות בריאות 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

העירייה תיתן סיוע למוסדות ציבור אשר פועלים בתחום קידום הבריאות למען שיפור 
איכות החיים של האוכלוסייה בכל שכבות הגיל בקהילה בהרצליה העומדים בתנאי הסף 

 כמפורט להלן.
 

 תנאי סף

 
 התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של מחלקת הבריאות העירונית.המוסד מבקש  .1
 
התמיכה תינתן באותם תחומים בהם המוסד פיתח מיומנויות, וזאת לצורך  .2

הגברת הסיוע, התמיכה, הטיפול והמודעות לנושא הבריאות באוכלוסיות השונות 
 הזקוקות לו.

 
 

 אופן חלוקת התמיכה

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה באופן יחסי לפי מספר  67% .1

המשתתפים, בסדנאות ו/או מספר מקבלי השירות בשנת התמיכה ו/או מספר 
המשתתפים בפעילויות לא קבועות )הרצאות, ימי עיון, אירועים שנתיים וכיו"ב( 

 שהתקיימו בשנת התמיכה.        
 

קבלת שירות" בנושא תמיכה זה משמע לרבות  למען הסר ספק מובהר בזאת כי "
 שירות כגון השכרת ציוד, הסעות וטיפול ביתי.

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה באופן יחסי לפי המספר  33% .2

הממוצע של השעות השבועיות של המתנדבים בתחום הבריאות בשירות כל מוסד 
 בהרצליה בשנת התמיכה. 
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 נוער ו נוך, תרבותתמיכה בנושא חי
 

 חינוך במערכת הפורמלית 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית במערכת החינוך הפורמלי לרבות שירות תומך 
משלים כגון שעורי עזר, סדנאות לתלמידים, הורים, מורים, מיזמים לנוער בסיכון וכד' 

 העירוניים.שמטרתם הסופית תואמת את היעדים 
 

 תנאי סף

 
 המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אגף החינוך בעירייה. .1

 

 הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה מוכרת ומאושרת ע"י משרד החינוך. .2
 

כוח האדם המנהל את הפעילות הנתמכת יהיה בעל ניסיון של שנה, לכל הפחות,  .3
 בביצועה.

 

הבקשה לקבלת תמיכה, תכנית עבודה  המוסד מבקש התמיכה יגיש, במועד הגשת .4
 מפורטת לשנת התמיכה.

 

 פי תבחינים בנושאים אחרים.-המוסד אינו מקבל תמיכה בגין פעילות זו על .5
 

לתנאי הסף הכלליים לעיל, התמיכה תוענק  2בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .6
למוסד הפועל במערכת החינוך הפורמלי שנה לפחות, אלא אם החליטה מועצת 

 העיר אחרת מטעמים שירשמו.

 

 אופן חלוקת התמיכה
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק עפ"י מספר השעות השבועיות שסך נציגי  33% .1
המוסד המבצעים את הפעילות הנתמכת מול תושבי העיר, משקיעים בביצועה 

 ש"ש(.  10 -ש"ש, יחושב כ 2קבוצה  1מדריכים מנהלים  5)לדוגמא: 
 

 מיכה יחולק עפ"י מספר הנהנים מהפעילות הנתמכת.מכלל תקציב הת 67% .2
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 נוערו תמיכה בנושא חינוך, תרבות
 

 זהות יהודית דמוקרטית
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

מוסדות ציבור, כהגדרתם בנוהל, למעט כוללים, העוסקים בפעילות הנעשית במערכת 
יהודית דמוקרטית לגווניה השונים החינוך הפורמלי ו/או הבלתי פורמאלי בנושא זהות 

ו/או הכרת הערכים המעוגנים במגילת העצמאות ו/או חינוך לכיבוד כל אדם ללא הבדל 
 דת, גזע ומין כגון שיעורים, סדנאות וכיו"ב.

 

 תנאי סף
 
 המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אגף החינוך בעירייה. .1

 

 ומאושרת ע"י משרד החינוך.הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה מוכרת  .2

 

כוח האדם המנהל את הפעילות הנתמכת יהיה בעל ניסיון של שנה, לכל הפחות,  .3
 בביצועה.

 

המוסד מבקש התמיכה יגיש, במועד הגשת הבקשה לקבלת תמיכה, תכנית עבודה  .4
 מפורטת לשנת התמיכה.

 

 פי תבחינים בנושאים אחרים.-המוסד אינו מקבל תמיכה בגין פעילות זו על .5
 

 אופן חלוקת התמיכה
 

 מכלל תקציב התמיכה יחולק עפ"י מספר הנהנים מהפעילות הנתמכת. 67% .1

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק עפ"י מספר השעות השבועיות שסך נציגי המוסד,  33% .2

 המבצעים את הפעילות הנתמכת מול תושבי העיר, משקיעים בביצועה.
 

לעיל, תעשה בתנאי שכל אחד ממבקשי התמיכה לא  1-2חלוקת התמיכה, כאמור בס'  .3
ש"ח. יתרה שתיוותר בגין מגבלה זו תחולק בין סעיפים  67,500יקבל סכום העולה על 

לעיל בלבד, באופן יחסי, לפי אחוזי החלוקה הנקובים בהם, בתנאי שכל אחד  1-2
היא  ככל שעדיין תיוותר יתרה₪.  67,500ממבקשי התמיכה לא יקבל סכום העולה על 

 לא תחולק.  
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 נוערו תמיכה בנושא חינוך, תרבות
 

 חינוך במערכת הבלתי פורמלית
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

סכום התמיכה יחולק למוסדות ציבור העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, התומכים 
נוספת בפעילות הנעשית במערכת החינוך הבלתי פורמלי ו/או משלימים אותה בפעילות 

כגון הפעלת חוגים, סדנאות, מרכזי למידה, להקת זמר, מחול, תיאטרון ועוד, שמטרתם 
 תואמת את היעדים העירוניים לפיתוח הקהילה ברחבי העיר הרצליה.

 
 

 תנאי סף
 

 המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אגף תנו"ס בעירייה. .1
הפעילות הנתמכת במסגרת המוסד מבקש התמיכה אינו מקבל תמיכה בגין  .2

 התבחינים בנושא זה על פי תבחינים בנושאים האחרים.

לאופן  1-5מוסד הפועל ביותר מתחום אחד מבין התחומים המפורטים בסעיפים  .3
חלוקת התמיכה, יקבל תמיכה עבור פעילותו במסגרת תחום אחד בלבד בהתאם 

 להמלצת אגף תנו"ס.

 
 לעניין תבחינים אלו:

 
מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית במערכת החינוך הבלתי  :"ארגוני נוער"

, ומאגדים קבוצות של ילדים ובני נוער במסגרות 21פורמלי בתחום ילדים ונוער עד גיל 
 חברתיות וחינוכיות היוצרות ביטוי לתרבות נוער ייחודית שאינה מוגדרת כתנועת נוער.

 
 אופן חלוקת התמיכה:

 
 ותיאטרון מחול, זמר ללהקות יחולק התמיכה תקציב מכלל 24% .1

 

 .לעיל כהגדרתם", נוער"ארגוני  בין יחולק התמיכה תקציב מכלל 22% .2
 

, חוגים בהפעלת העוסקים תמיכה מבקשי בין יחולק התמיכה תקציב מכלל 12% .3
 מורשת, מסורת בנושאי ונוער לילדים פנאי פעולות לרבות למידה ומרכזי סדנאות

 .וחגים
 

 תרבותית בפעילות העוסקים תמיכה מבקשי בין יחולק התמיכה תקציב מכלל 12% .4
 .הציבור לכלל אתנית

 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי תמיכה העוסקים בפעילות פנאי  30% .5
 לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, כגון בעלי מוגבלויות, נוער בסיכון, וכיו"ב.
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מסוים, כמפורט בסוגי  מובהר כי במידה ולא תתקבלנה בקשות תמיכה בתחום .6
לעיל, יחולק סכום התמיכה של אותו תחום באופן יחסי בין יתר  1-5הפעילות בסעיפים 

 לעיל. 1-5התחומים שבסעיפים 
 

תעשה  1-5התמיכה בין מבקשי התמיכה בכל אחד מהתחומים האמורים בסעיפים  .7
 כדלקמן:

 
בע לפי מתקציב התמיכה לתחום יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייק 20% (1)

הכמות החודשית הממוצעת של שעות מתנדבים הפועלים מטעם המוסד מבקש 
  התמיכה.

 
מחצית מסכום התמיכה לפי סעיף זה, תחולק  -בלבד לעיל 5האמור בסעיף   בתחום

בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי הכמות החודשית הממוצעת של שעות 
ק בין מבקשי התמיכה ביחס ומעלה והמחצית השנייה, תחול 18בגילאי  מתנדבים

 14-18שייקבע לפי הכמות החודשית הממוצעת של שעות מתנדבים בגילאי 
 )מעורבות חברתית(.

 
מתקציב התמיכה לתחום יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע  %25 (1)(2)

לפי מספר השעות השבועיות שהמוסד משקיע במערכת החינוך הבלתי פורמלי, 
 בהתאמה.

 
מתקציב התמיכה לתחום יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי  25% (3)

 פי הדירוג שלהלן: -מספר הנהנים מפעילות המוסד על
 

 נק' 1משתתפים =  1-100 
 נק' 3משתתפים =  101 – 1,000 
 נק' 5משתתפים ומעלה =  1,001 

 
פי -מתקציב התמיכה לתחום יחולק בין מבקשי התמיכה לפי מקצועיות, על 20% (4)

 הדירוג שלהלן: 
 

 פעולות/אירועים/מופעים והכרה בינלאומית –נקודות  10 
 פעולות/אירועים/מופעים והכרה בארץ -נקודות  5 
 פעולות/אירועים/מופעים ברמה מקומית -נקודות  1 

 
יחולק באופן שוויוני בין מבקשי התמיכה להם מתקציב התמיכה לתחום  10% (5)

 פעילות מוכחת בעלת תרומה מיוחדת לקהילה.
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 נוערותמיכה בנושא חינוך, תרבות 
 

 תנועות נוער 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

 פעילות שוטפת של חניכים, מדריכים וסניפים. .1
 

 מפעלי קיץ ומפעלים מרכזיים של תנועות נוער. .2
 

 השתלמויות של מדריכים ועלות סגל הדרכה.הכשרה,  .3
 

"(, קומונה/ותפעילויות של קומונות שנת שירות של תנועות נוער )להלן: "ה .4
 המתגוררות ופועלות בהרצליה ועומדות בתנאי הסף כמפורט להלן.

 
 כללי

 
סכום התמיכה המוקצה לתמיכה בקומונות, מתוך התמיכה לנושא תנועות הנוער כולו, 

 .₪ 210,000הוא 
 

 תנאי סף
 
 :תנאי סף לתמיכה בתנועות נוער יהיו כדלהלן .1
 

 .50 -מספר החניכים* בתנועת הנוער לא יפחת מ 1.1
 

 תנועת הנוער תגיש תוכנית עבודה מפורטת לכספי התמיכה המבוקשת. 1.2

 
 :תנאי סף לתמיכה בקומונות יהיו כדלהלן .2

 
 לקומונה.₪  70,000לא תינתן תמיכה העולה על סך של   .2.1

 
 הקומונה תכלול לפחות חמישה חברים )ש"ש(.  .2.2

 

הקומונה מבקשת התמיכה פועלת בתיאום, הנחייה ובקרה של המחלקה   .2.3
 לתנועות נוער.

 

 מגורי הקומונה יהיו בהרצליה.  .2.4

 
הקומונה תפעל, בין השאר, במערכת החינוך, בתנועות הנוער, במתנס"ים   .2.5

 ובקבוצות מנהיגות בהרצליה.
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תפעל במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות בהרצליה לא  הקומונה  2.6
 שעות שבועיות בשעות הבוקר, באמצעות כל החברים )ש"ש(. 10 -פחות מ

 
 לפחות שלושה חברים )ש"ש( יפעלו אחר הצהרים בתנועות הנוער בהרצליה.  2.7

 
 אופן חלוקת התמיכה

 

 לקומונות: .1
 

יחולק באופן שווה בין ₪,  210,000סכום התמיכה המוקצה לקומונות, ע"ס 
לעיל, ובכל מקרה לא יותר  2הקומונות העומדות בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

לקומונה. ככל שתישאר יתרה לא מחולקת היא תועבר לחלוקה בין ₪  70,000-מ
 תנועות הנוער עפ"י התבחינים המפורטים להלן.

 

 לתנועות נוער: .2
 

 בניכוי הסכום המיועד לקומונות,  מכלל תקציב התמיכה 18% .   2.1
 יב'.-יחולק באופן יחסי לפי מספר החניכים בכיתות ד'

 
בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  13% .   2.2

יחולק באופן יחסי בין מבקשי התמיכה עבור פעילות ייחודית 
ט ו/או פעילות משמעותית עבור -לחניכים תלמידי כיתות ז'

 הקהילה.
 

בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  13% .    2.3
יחולק באופן יחסי בין מבקשי התמיכה, לפי מספר משתתפים 
במפעל הקיץ המרכזי של מבקש התמיכה בשנת התמיכה הנוכחית. 
חלק זה של התמיכה ישולם בהתאם לדו"ח שיימסר לעירייה על 

תפים במפעל הקיץ ידי מבקשי התמיכה המפרט את מספר המשת
המרכזי של מבקש התמיכה בשנת התמיכה הנוכחית. הדו"ח 
יימסר לא יאוחר מחמש עשרה לספטמבר של שנת התמיכה 
הנוכחית. סכום התמיכה לפי סעיף זה לא יעלה על סך ההוצאות 
של מבקש התמיכה בקשר למפעל הקיץ בניכוי תשלומים)דמי 

שתיוותר יתרה, השתתפות( ששולמו ע"י החניכים בגינו. ככל 
 לעיל. 2.1סעיף לתועבר היתרה לחלוקה במסגרת 

 
בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  17% .     2.4

יחולק בין מבקשי התמיכה עבור מתן הנחות שניתנו בשנת 
התמיכה הנוכחית על בסיס סוציאלי לרבות ילד שני ומעלה 

 במשפחה. 
 לסכום ההנחה, כאמור.החלוקה תתבצע באופן יחסי 
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סכום התמיכה לפי סעיף זה לא יעלה על סך ההנחות שנתן מבקש 
התמיכה. ככל שתיוותר יתרה, תועבר היתרה לחלוקה במסגרת 

 לעיל. 2.1סעיף ל
 

בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  17% .  2.5
יחולק באופן יחסי בין מבקשי התמיכה, לכיסוי עלות סגל 

 ההדרכה בשנת התמיכה הנוכחית.
 

בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  22% . 2.6
יחולק בין מבקשי התמיכה, באופן יחסי, לפי מספר סירות פעילות 
וסירות אבטחה, ובתנאי שלמבקש התמיכה יש, בבעלותו, לכל 

 24 -סירות פעילות וסירת אבטחה אחת, ולא יותר מ 10הפחות 
 סירות אבטחה. 5 -פעילות ו סירות

  
" בסעיף זה משמע: כלי שייט קבוצתי המשמש "סירה פעילה

לפעילות שוטפת של תנועת הנוער לרבות סנוניות, בעלות כושר 
 שייט של משרד התחבורה, ו/או קרוול.

בסעיף זה משמע: סירות מנוע המשמשות לליווי  "סירות אבטחה"
 ייט של משרד התחבורה.ואבטחת הפעילות הימית, בעלות כושר ש

 
לעיל, היא  2.1-2.6.            ככל שתיוותר יתרה באחד או יותר מהסעיפים 2.7

 תחולק בין סעיפים
לעיל בלבד, באופן יחסי, לפי אחוזי החלוקה הנקובים  2.1-2.5

 בהם. 
 

הנתונים הנדרשים לצורך חלוקת התמיכה ימסרו בכתב על ידי  2.78.2
בתצהיר מי שעומד בראש סניף תנועת מבקשי התמיכה ויתמכו 

 הנוער )או סניפים( בהרצליה של מבקש התמיכה והגזבר.
 

 .* חניכים במסמך זה משמע מספר החניכים שעבורם שולמו  דמי ביטוח
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 תמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

פועלים למען בעלי חיים בהרצליה, באחד העירייה תיתן סיוע למוסדות ציבור אשר 
 מהתחומים שלהלן, לכל הפחות:

 
 סיוע למחלקה הווטרינרית בעירייה בפעילותה השוטפת בתחום בעלי חיים. .א
 סיוע בטיפול בבעלי חיים נטושים ופצועים. .ב
 טיפול בחתולי רחוב. .ג
קידום ושיפור רווחת בעלי חיים בעיר ובכלל זה מניעת התעללות ועזרה בטיפול  .ד

בפניות תושבים בנושא התעללות וחשד לעבירות על חוק צער בעלי חיים )הגנה 
 .1984 –על בעלי חיים(, תשנ"ד 

חינוך והסברה לתלמידים, בני נוער וכלל הציבור לאחריות בגידול חיות מחמד  .ה
 והגברת המודעות בכלל.

ת( סיוע בטיפול בבעלי חיים בכלביה העירונית )בנוסף לטיפול המחלקה הווטרינרי .ו
ובכלל זה טיפול רפואי, אשפוזים, עיקורים וסירוסים, ארגון ימי אימוץ, 
פרסום בעלי חיים לאימוץ, גיוס ותפעול מתנדבים, הפעלת תלמידי מחויבות 

 אישית, פעילות רווחה שוטפת כגון טיולים יומיים.
 

 תנאי סף
 

המוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה  .1
 ינרית בעירייה.הווטר

 
התמיכה תינתן באותם תחומים בהם המוסד פועל לצורך הגברת הסיוע, העזרה  .2

 והטיפול באוכלוסיות בעלי חיים שונות.
 

 אופן חלוקת התמיכה
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה לפי היקף הסיוע למחלקה  30% .1
מספר אשפוזים לבעלי  הווטרינרית בטיפול רפואי, בשנת התמיכה הקודמת, לפי

 חיים בעיר ו/או בכלבייה העירונית
 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה באופן יחסי לפי מספר  30% .2

בעלי החיים שנמסרו בפועל לאימוץ מהכלבייה העירונית, בשנת התמיכה 
 הקודמת, בעקבות פעילות המוסד מבקש התמיכה.

 
בין מבקשי התמיכה באופן יחסי לפי מספר מכלל תקציב התמיכה יחולק  25% .3

המתנדבים שהגיעו לכלביה העירונית באופן קבוע, בשנת התמיכה הקודמת, 
 במכפלת שעות הפעילות בפועל.
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מספר המתנדבים המגיעים באופן קבוע בסעיף זה משמע מספרם באופן כללי ולא 
 לפי זהות ספציפית.

  
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה לפי היקף הסיוע למחלקה  10%  .4

הווטרינרית בנושא חתולי רחוב, בתחומי תיאום ו/או גישור ו/או טיפול, בשנת 
 התמיכה הקודמת, באופן שלהלן:

  
 נקודות. 6 –היקף סיוע רחב  .1
 נקודות. 2 –היקף סיוע בינוני או מועט  .2

 
יחולק בין מבקשי התמיכה לפי היקף הפעילות )כמות  מכלל תקציב התמיכה 5% .5

שעות פעילות( בתחום החינוך במסגרת פעילות מחויבות אישית בכלביה העירונית, 
 בשנת התמיכה הקודמת. 
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 תמיכה בנושא גובה אגרות והיטלי פיתוח 
 

 כללי:
 

תוספת  העירייה תדון בבקשות למתן תמיכה בגובה אגרות והיטלים בגין הקמת מבנה ו/או
למבנה קיים, שיוגשו ע"י מוסדות ציבור הזכאים לתמיכה על פי הנוהל והתבחינים 

 שאושרו על ידי מועצת העיר.
 

 לשם בחינת בקשות מסוג זה נקבעו תנאי סף נוספים כמפורט להלן:
 
 המבנה הוקם כדין לצרכי מתן שירותי דת או רווחה. .1
 
מכספי תמיכות או תרומות בשיעור בניית המבנה בגינו מתבקש הפטור מומנה  .2

 מסך עלותו. 50%העולה על 
 
השירותים הניתנים במבנה פתוחים לכלל תושבי העיר ללא תמורה כלשהי, או  .3

בתמורה שאינה למטרת רווח, או שמדובר במבנה המשמש לפעילות חניכים או 
תושבי העיר, ללא תמורה כלשהי, או בתמורה שאינה  50%חוסים שמהם לפחות 

 מטרת רווח.ל
 
 חוות דעת והמלצת המחלקה הרלוונטית למתן תמיכה. .4
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 תמיכה בנושא איכות הסביבה 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 
העירייה תיתן סיוע למוסדות ציבור אשר פועלים בתחום איכות הסביבה והקיימות,  .1

 להלן: 2בנושאים המפורטים להלן בלבד, בכפוף לאמור בסעיף 
 

במשאבים )מים, פסולת ומחזור, צמצום בגזי חממה והתייעלות     חסכון  .א
 אנרגטית ובניה ירוקה ותחבורה בת קיימא(.

 קרקעות מזוהמות, גזי קרקע וזיהום מים. .ב
 וטבע עירוני. , הסביבה הימיתשימור שטחים פתוחים .ג
  

כספי התמיכה לא ישמשו לביצוע בדיקות, סקרים וניטורים סביבתיים כגון: בדיקות  .2
עש, קרינה, זיהום קרקע, גזי קרקע, זיהום אוויר, איכות מים וכיו"ב, למעט סקרי ר

 טבע עירוני ובדיקות צריכת אנרגיה. 
 

 תנאי סף
 
לתנאי הסף הכלליים התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום  2על אף האמור בסעיף  .1

 הנתמך שנתיים לפחות, אלא אם החליטה מועצת העיר אחרת מטעמים שיירשמו.
 
ל שהפעילות הנתמכת היא פעילות חינוכית ו/או הסברתית, המוסד יהיה בעל ניסיון ככ .2

של שנתיים, לכל הפחות, בביצוע פעילות חינוכית ו/או הסברתית בתיאום עם רשויות 
 מקומיות ו/או גופים ממשלתיים, ולשביעות רצונם. 

 
ת המוסד מבקש התמיכה מתחייב לפעול, בתחום הפעילות הנתמכת, במהלך שנ .3

התמיכה, בהתאם למדיניות, לחזון וליעדים העירוניים כפי שהם מפורטים בתכנית 
 "היחידה"(. –העבודה של היחידה לאיכות הסביבה בעירייה )להלן 

 
המוסד מבקש התמיכה מתחייב לפעול, בתחום הפעילות הנתמכת, במהלך שנת  .4

התמיכה, בתיאום מלא ושוטף )במייל, טלפון, ישיבות וכד'( מול הנציג הרלוונטי 
ביחידה )בהתאם לסוג הפעילות הנתמכת(, בשיתוף פעולה עם היחידה ותחת בקרה 

 שלה. 
 
לת תמיכה, תוכנית עבודה המוסד מבקש התמיכה יגיש, במועד הגשת הבקשה לקב .5

 מפורטת לכספי התמיכה המבוקשת.
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 אופן חלוקת התמיכה
 

תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה, באופן יחסי, לפי האחוזים ונושאי  א.
 הפעילות המפורטים להלן, בכפוף לאמור בס"ק ג' להלן:

 

חסכון במשאבים )מים, פסולת ומחזור, צמצום בגזי חממה   - %3020
 התייעלות אנרגטית, בנייה   ירוקה ותחבורה בת קיימא(.

 קרקעות מזוהמות, גזי קרקע וזיהום מים.   - 40%
 וטבע עירוני. , הסביבה הימיתשימור שטחים פתוחים   - %3040

 

 "(. הנושא/הנושאים)להלן: "
 

מובהר בזאת כי מבקש תמיכה הפועל ביותר מנושא אחד יקבל תמיכה עבור  ב.
 בכל אחד מהנושאים במצטבר, בכפוף לנוהל ולכל דין.פעילותו 

 
סכום התמיכה, בכל אחד מהנושאים, יחולק באופן שווה בין מבקשי התמיכה  ג.

כל אחד סך כל סכום התמיכה שיקבל הנכללים בנושא פעילות זה, ובתנאי ש
ש"ח. סכום ההפרש שיוותר יחולק באופן  40,000על  יעלהממבקשי התמיכה לא 

יתר מבקשי התמיכה באותו נושא פעילות )בתנאי שסכום התמיכה שלהם שווה בין 
 כאמור(.₪,  40,000אינו עולה על 

פי כלל זה, יחולק סכום זה, באפן -ככל שתישאר יתרה בנושא פעילות מסויים על
 יחסי, בין יתר נושאי הפעילות, בהתאם למגבלות שבסעיף זה, בהתאמה.

 תרה נוספת היא לא תחולק.פי אופן חלוקה זה תיוותר י-ככל שעל
 
במידה ולא תתקבלנה בקשות תמיכה בנושא מסוים, יחולק סכום התמיכה של  ד.

אותו נושא בין שאר הנושאים, כמפורט בס"ק א' לעיל, באופן יחסי, לפי אחוזי 
 התמיכה הרשומים בהם 
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 דת
 כוללים

 
 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים

 
", משמע: מהווים מסגרת לימודים תורנית המאפשרת כוללמוסדות ציבור הפועלים כ"

ומעלה ו/או העוסקים בחינוך  17למעוניין להגיע לסמיכה רבנית או שחיטה וכד' מגיל 
 לזהות יהודית ו/או  התכנסויות ואירועים לציבור תושבי הרצליה, כהגדרתם להלן. 

 
 לצורך תבחינים אלה )כוללים(:

 
 אגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך ולומדמשמע: מי שרשום כתלמיד ב "תלמיד"

 חצי יום ו/או יום שלם.
 
משמע: שיעורים וסדנאות המאורגנים ע"י הכוללים, כהגדרתם  חינוך לזהות יהודית""

פי דרישת המוסדות, ובמסגרתם תהיה -לעיל, שיתקיימו במוסדות המעוניינים בכך, על
לימוד והכרת מושגי ייסוד ביהדות, מסורת ילדים ובני נוער לצורך  20התכנסות של לפחות 

 .ישראל, חינוך לערכים בין אדם לחברו, והכרת דמויות מרכזיות בציונות ובמדינת ישראל
 
משמע  התכנסויות ואירועים הנערכים בהרצליה לציבור הרחב)שאינם תלמידי הכולל(""
ע בתחום התכנסויות של לפחות עשרה אנשים לצורך לימוד תורני בהנחיית בעל יד –

"(, הרצאות בהן תהיינה התכנסויות של לפחות שיעורי תורה" –העברת השיעורים )להלן 
שלושים איש ותתקיימנה בהנחיית רב מוסמך או בעל הסמכה אקדמית או ידען בתחום זה 

"( ואירועים בחגים בהם תתקיימנה התכנסויות חגיגיות של לפחות מאה הרצאות" –)להלן 
"(, והכל בכפוף אירועים בחגים" –ושאן חג העומד בפתח )להלן איש ללימוד תורני, שנ

 לתנאים הבאים:
 

 תנאי סף
 
 הכולל פועל בעיר הרצליה. .1
 מספר התלמידים בכולל לא יפחת מעשרה. .2
 ממספר התלמידים בכולל הם תושבי הרצליה. 75%לפחות  .3
מהתלמידים בכולל הם חיילים משוחררים אשר שירתו שירות סדיר,  50%לפחות  .4

 –)להלן  1994 –לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד  1כהגדרת מושגים אלו בס' 
. למען הסר ספק מובהר בזאת כי מי שנדחה שירותו בהוראה כללית, אינו 1"(החוק"

 חייל משוחרר לצורך תבחינים אלו. 

                                              
מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה,  -)כהגדרתו בחוק( "חייל משוחרר" 1

חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה  12ובלבד ששירת 

ה זו ייחשב כל חודש של שירות אזרחי במסלול )נוסח משולב(; לעניין הגדר 1959-בחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט

 מפוצל כמחצית חודש שירות;

הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל או -שירות סדיר בצבא -)כהגדרתו בחוק(  "שירות סדיר"

ור, וכן שירות לאומי לחוק האמ 34, ולפי סעיף 1986-בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו

או שירות אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במניין זמן השירות לפי 

 לחוק הא 18הוראות סעיף 



 
 
 
 

 

21 
 
 

 התמיכה לכולליםאופן חלוקת 
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק לפי מספר התלמידים בכל כולל, כאשר לצורך  64% .1
תלמידים)בין  20תבחין זה המספר המקסימאלי של תלמידים שיובא בחשבון הוא 

אם הם לומדים חצי יום ובין אם הם לומדים יום שלם(, וכאשר משקלו היחסי של 
 היחסי של תלמיד שאינו תושב הרצליה.תלמיד מהרצליה יהיה כפול ממשקלו 

בנוסף, משקלו היחסי של תלמיד הלומד חצי יום יהיה מחצית ממשקלו של תלמיד 
 הלומד יום שלם.

 
מתקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה העוסקים בפעילות של חינוך  10% .2

לזהות יהודית כהגדרתה לעיל באופן שווה ובלבד שמבקש התמיכה קיים בשנת 
 )מאה ועשרים( שיעורים ו/או סדנאות כמפורט לעיל. 120-ה לא פחות מהתמיכ

 
 המקיימיםמכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה בין מבקשי התמיכה  26% .3

התכנסויות והאירועים הנערכים בהרצליה לציבור הרחב )שאינם תלמידי הכולל( 
 25-שיבוצעו בשנת התמיכה ובלבד שמבקש התמיכה קיים מדי חודש, לא פחות מ

 )עשרים וחמש( התכנסויות ואירועים כמפורט לעיל.
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 שיעורי תורה/הרצאות
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

" או שיעורי תורהוללים, כהגדרתם בתבחינים אלה, המארגנים "מוסדות ציבור, למעט כ
 ".הרצאות"
 

 לצרכי תבחינים אלה )שיעורי תורה/הרצאות(:
 
" משמע: התכנסות של לפחות חמישה אנשים לצורך לימוד תורני בהנחיה שעורי תורה"

 של מגיד שיעור בעל ידע בתחום.
 
לימוד תורני בהנחיה של רב  " משמע: התכנסות של לפחות עשרים איש לצורךהרצאה"

 מוסמך או בעל הסמכה אקדמית או ידען מובהק בתחום..
 
" משמע: התכנסות חגיגית המיועדת למאה איש, לכל הפחות, לצורך לימוד אירוע בחגים"

 תורני שנושאה החג העומד בפתח.
 

 תנאי סף
 
 שיעורי תורה או הרצאות בחודש. 15מוסד ציבור המארגן לפחות  .1
 
מהמשתתפים בשיעורי תורה או הרצאות או אירועים בחגים יהיו  75%לפחות  .2

 תושבי הרצליה.
 

 אופן חלוקת התמיכה
 
להלן, תקציב התמיכה יחולק בין מוסדות הציבור, באופן  2בכפוף לאמור בסעיף  .1

יחסי, כאשר כמדד ישמשו מספר שיעורי התורה, או ההרצאות, או אירועים בחגים 
 התמיכה. המתוכננים לשנת

שיעורי תורה בחודש יהיה שווה  12לצורך חלוקת התמיכה משקלם היחסי של 
שיעורי תורה או  24 -לשתי הרצאות, ומשקלו היחסי של אירוע בחגים יהיה שווה ל

 לארבע הרצאות.
 

לעיל, תתבצע בתנאי שכל אחד ממוסדות  1חלוקת התמיכה, כאמור בסעיף  .2
מהסכום המוקצה  25% -כום בש"ח השווה להציבור לא יקבל סכום העולה על ס

שיעורי תורה/הרצאות בשנת התמיכות. סכום ההפרש שיוותר יחולק  –לנושא דת 
לעיל )בתנאי שסכום התמיכה  1בין יתר מוסדות הציבור, באופן המפורט בסעיף 

 –מהסכום המוקצה לנושא דת  25% -שיקבלו לא יעלה על סכום בש"ח השווה ל
 ת בשנת התמיכות, כאמור(.שיעורי תורה/הרצאו

 פי אופן חלוקה זה תיוותר יתרה נוספת היא לא תחולק.-ככל שעל
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 תמיכה בנושא ספורט תחרותי

 

 ילדים ונוער
 

 סוג הפעילות/הנושא הנתמך

 

תחרותי של אגודות ספורט לילדים ונוער בהרצליה, הפועלות -הספורט ההישגי קידום
 ידי מנהל הספורט.-במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים על

ידי כל איגוד כגיל המקסימלי -" משמע: ילדים ונוער עד לגיל הנקבע עלילדים ונוער"
 לילדים ונוער.

 
 תנאי סף לתמיכה

 

המתחרות במסגרות רשמיות ומייצגות את העיר התמיכה תינתן לאגודות ספורט  .1
 הרצליה. 

 ידי מנהל הספורט.-" משמע: איגודים והתאחדויות המוכרים עלמסגרות רשמיות" 

  

התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט ככל שמבקש התמיכה מעסיק מאמנים,  .2
, בפעילות נשוא 1988 – פי חוק הספורט, התשמ"ח-המעסיקות מאמנים מוסמכים, על

 בקשת התמיכה.

 

התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט שהמתקנים המשמשים אותן לפעילות מושא  .3
 בקשת התמיכה נמצאים בהרצליה.

 

התמיכה תינתן לאגודות ספורט המוכרות בסל הספורט של מנהל הספורט, או לאגודות  .4
 ט של מנהל הספורט.ספורט העומדות בקריטריונים המאפשרים הכרה בסל הספור

 

לתנאי הסף הכלליים, אגודת ספורט המגישה בקשה לתמיכה  2על אף האמור בסעיף  .5
 בנושא זה תהיה זכאית לקבלתה החל מהשנה השנייה לפעילותה בהרצליה.

 

 הקבוצה מושא התמיכה תמנה שלושה ספורטאים, לכל הפחות. .6
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 אופן  חלוקת התמיכה

 

 הישגים משמעותיים

 

ילדים ונוער יחולק עבור הישגים משמעותיים,  –מסכום התמיכה בספורט התחרותי  1% .1

פי תקרות וקריטריונים של הוועדה לספורט הישגי במסגרת תכנית האב -הנקבעים על

 17-19"הישגים משמעותיים"(, של ספורטאי נוער בגילאים  –היישובית לספורט )להלן 

 : לכל הישג משמעותי, כמפורט להלןבלבד, ברמה לאומית ובהתאם לניקוד הקבוע 

 
 ענף

 
-תיאור ההישג המשמעותי

 -זכייה ב

 
 ניקוד     

 
 אישי \קבוצתי

 
 1אליפות בינ"ל לכל זוכה במקום 

 
50 

 40 גביע המדינה קבוצתי

 40 אליפות ליגה ראשונה קבוצתי 

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין טניס

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין שחייה

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין שייט

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין טניס שולחן

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין ג'ודו

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין שחמט

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין קליעה

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין הרמת משקולות

 20 אלוף ישראל אחד לכל מין אגרוף תאילנדי, באולינג

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אגודות הספורט מתחייבות לאשר את ההישגים  .2

 המשמעותיים ולאמתם במסמכים.

 
מסך כל התמיכה, חלקי  1%ערך נקודה לתמיכה בהישגים משמעותיים יחושב כדלקמן:  .3

באוגוסט בשנה  31מס' הנקודות הכולל שנצבר על בסיס הישגים משמעותיים עד לתאריך 

 הקודמת. 

 
ככל שתיוותר יתרה בלתי מחולקת בגין הישגים משמעותיים היא תישאר בתקציב  .4

 פי יתר הקריטריונים.-התמיכות הכולל לספורט הישגי לילדים ונוער, ותחולק על
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 שימוש במגרשי האימונים העירוניים בהרצליה בענף הכדורגל

שימוש במגרשי ילדים ונוער יחולק עבור  –מסכום התמיכה בספורט התחרותי  25% .5

 האימונים העירוניים בהרצליה, בענף הכדורגל.

 
פי יחס היקפי השימוש של כל אגודה במגרשי האימונים, לפי שעות -החלוקה תתבצע על .6

 ש.שימו

 
 סוג ענף הספורט, רמה וכמות הספורטאים התחרותיים וגילם 

 
לסוג ענף ילדים ונוער יחולק בהתאם  –מסכום התמיכה בספורט התחרותי  74% .7

הספורט, רמה וכמות הספורטאים התחרותיים הפעילים והרשומים בכל איגוד רלבנטי 
 "(. סכום התמיכה לפי ענף, רמה וכמות ספורטאים וגילםוגילם )להלן: "

 
8.  

 סכום התמיכה לפי ענף, רמה וכמות ספורטאים וגילם יחולק באופן יחסי לפי ניקוד. א.

 
פי -ה' להלן, הניקוד ייקבע באופן נפרד לבנים ובנות: בנים, על למעט האמור בס"ק ב.

 להלן. 10פי הטבלאות שבסעיף -להלן, ובנות, על 9הטבלאות שבסעיף 

  
)ב( להלן, 10)ב(, 9מובהר כי מספר הנקודות לכל קבוצה, כמפורט בטבלאות שבסעיפים  ג.

הקבועה בטבלאות  נקבע לפי הנוסחה שלהלן: כמות הספורטאים/יות, לפי קבוצת גיל,
)א(, 9)ב( להלן, חלקי מקדם סדרי העדיפות שבטבלאות שבסעיפים 10)ב(, 9שבסעיפים 

 )א( להלן, בהתאמה.  10

 
)א( להלן מגלמים העדפה מתקנת לבנות, 10)א(, 9מובהר כי מקדמי הניקוד בסעיפים  ד.

 לעומת בנים.

 
להלן, יינתנו נקודות  9-10לאחר חישוב מספר הנקודות לפי הטבלאות שבסעיפים  ה.

בענפים הקבוצתיים )כדורסל, כדורגל,  בהתאם לטבלה המפורטת להלן, נוספות,
 עבור אגודות שלהן יש קבוצות המשחקות בליגות המצוינות בטבלה:כדוריד(, 

 נוסף ניקוד הליגה רמת

 נקודות 20 על נוער

 נקודות 8 לאומית נוער

 נקודות 8 על' א נערים
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 :בנים .9

 טבלת מקדמי ניקוד לספורטאים, לפי קבוצת גיל, ולפי סדר עדיפות של ענפי הספורט: א.

מקדם הניקוד  ענף עדיפות
לספורטאים 

 בגילאי
9-14 

מקדם הניקוד 
לספורטאים 

 בגילאי
15-19 

 1.5 2 כדורסל, כדורגל, כדוריד, שחייה, שייט א'

 2.5 3 טניס, שחמט, ג'ודו ב'

משקולות,  טניס שולחן, קליעה, הרמת ג'

 כדורעף.

4 3.5 

אגרוף תאילנדי באולינג ויתר ענפי  ד'

 הספורט

5 4.5 

 
 טבלת ניקוד לפי סדר עדיפות של ענפי הספורט, מספר הספורטאים וגילם:  ב. 

 מספר
ספורטא

 ים
  
  

 ניקוד רמה ד' ניקוד רמה ג' ניקוד רמה ב' ניקוד רמה א'

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

עד  3 -מ
10 5 7 3 4 3 3 2 2 

20עד   10 13 7 8 5 6 4 4 

40עד   20 27 13 16 10 11 8 9 

60עד   30 40 20 24 15 17 12 13 

80עד   40 53 27 32 20 23 16 18 

100עד   50 67 33 40 25 29 20 22 

120עד   60 80 40 48 30 34 24 26 

140עד   70 93 47 56 35 40 28 31 

160עד   80 107 53 64 40 46 32 35 

180עד   90 120 60 72 45 51 36 40 

200עד   100 133 67 80 50 57 40 44 

220עד   110 146 73 88 55 61 44 49 

240עד   120 159 80 96 60 67 48 53 
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 :בנות .10

 

 ניקוד לספורטאיות, לפי קבוצת גיל, ולפי סדר עדיפות של ענפי הספורט:טבלת מקדמי א. 

 

 ענף עדיפות
מקדם הניקוד 
 9-14לספורטאים גילאי 

מקדם הניקוד 
 15-19לספורטאים גילאי 

כדורסל, כדורגל, כדוריד, שחייה,  א'
 1.25 1.75 שייט

 2.25 2.75 טניס, שחמט, ג'ודו ב'

טניס שולחן, קליעה, הרמת  ג'

 3.25 3.75 משקולות, כדורעף

אגרוף תאילנדי באולינג ויתר ענפי  ד'

 4.25 4.75 הספורט

 

 טבלת ניקוד לפי סדר עדיפות של ענפי הספורט, מספר הספורטאיות וגילן:  ב. 

 

 

 

 

 

 

 מס' פעילים

 ניקוד רמה ד' ניקוד רמה ג' ניקוד רמה ב' ניקוד רמה א'

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

10עד  3 -מ  6 8 4 4 3 3 2 2 

20עד   11 16 7 9 5 6 4 5 

40עד   23 32 15 18 11 12 8 9 

60עד   34 48 22 27 16 18 13 14 

80עד   46 64 29 36 21 25 17 19 

100עד   57 80 36 44 27 31 21 24 

120עד   69 96 44 53 32 37 25 28 

140עד   80 112 51 62 37 43 29 33 

160עד   91 128 58 71 43 49 34 38 

180עד   103 144 65 80 48 55 38 42 

200עד   114 160 73 89 53 62 42 47 

220עד   126 176 80 98 59 69 46 52 

240עד   137 192 87 107 64 76 51 56 
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 הרצליהתמיכה בספורטאים תושבי  .11

התחרותי מסכום התמיכה בספורט  %50האמור בתבחינים אלה, חלוקת  על אף

בעמידת  יתמותנ תהא  התאם לתבחינים אלה,באושר תכפי ש ילדים ונוער – קבוצתי

שיתוף ספורטאים תושבי הרצליה, המשחקים בקבוצות  מבקש התמיכה ביעד של

 הכדור משחקי של והאיגודים ההתאחדויותהרשומות ומשתתפות בליגות 

 , כמפורט בטבלה להלן:הקבוצתיים

 

מתוך  אחוז התמיכה מס' ספורטאים מהעיר

מחצית מסכום התמיכה 

 המאושר

300 + %100 

250 – 299 %85 

200 - 249 %70 

150 - 199 %55 

100 – 149 %40 

50 - 99 %25 

 %10 49עד 

 

תחשיב הניקוד יקבע בהתאם לרשימה שמית של כל קבוצה, הכוללת את שם 

הספורטאי, כתובתו ומספר הטלפון. יו"ר האגודה יתחייב בחתימתו על מהימנות 

 הרשימה. 

 

בבקשת התמיכה, יש למלא טופס עם פירוט שמות הילדים והנוער ]שם, 

 טלפון, כתובת ושם בית הספר בו הנער לומד[.

 

 שימושקיזוז דמי 

לאחר חישוב אופן חלוקת התמיכה, בהתאם לאמור בפרק זה, לעיל, יקוזזו דמי שימוש 

  מאגודות הספורט העושות שימוש במתקני הספורט העירוניים, בפועל.
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 תמיכה בנושא ספורט עממי
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

המפורטים להלן, התומכים סכום התמיכה יחולק למוסדות ציבור העומדים בתנאי הסף 
כהגדרתו להלן, שמטרתם תואמת את  "ספורט העממי"בפעילות הנעשית בתחום ה

 היעדים העירוניים לפיתוח הקהילה ברחבי העיר הרצליה.
 

פנאי, הנעשות לקיום אורח חיים בריא ומהנה, פעילויות משחקי ספורט  "ספורט עממי":
 ללא הספורט לשם להנאתם תתפיםהמשתושבי העיר הרצליה,  הינםבהן המשתתפים 

 .תשלום או תמורה קבלת
מפעילים קבוצות ספורט וספורט  פעילויות הספורט העממי מאורגנות ע"י גופים שאינם

ת והישגי של האיגודים וההתאחדויות לספורט אשר מאגדות פעילות  יחידני במסגרות
 והפועלים בשיתוף או בבקרה של מחלקת הספורט בעירייה.מקצוענית, 

התמיכה תינתן לאותם תחומים בהם הגופים פיתחו מיומנויות, וזאת לצורך הגברת 
הסיוע, התמיכה, הטיפול והמודעות לנושא הספורט העממי בהרצליה, ועל פי תכנית 

 עבודה מפורטת שיגישו הגופים הנתמכים לכספי התמיכה המבוקשת. 
 

 תנאי סף
 
 ף תנו"ס בעירייה.המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אג .1
במסגרת תמיכה בגין הפעילות הנתמכת המוסד מבקש התמיכה אינו מקבל  .2

 התבחינים בנושא זה על פי תבחינים בנושאים האחרים.

)חברי ההנהלה, יו"ר  והמוסד מבקש התמיכה פועל בהתנדבות מלאה ומנהלי .3
 מנכ"ל גזבר  ( אינם מקבלים שכר בגין עבודתם.

קבוצות ויחידים חובבים בעממי ש התמיכה עוסק אך ורק בספורט המוסד מבק .4
 ואינו עוסק בספורט הישגי. ,בלבד

2.  

 
 אופן חלוקת התמיכה:

 

 שיצברו הנקודות פי על יחסי באופןהעממי יחולק בין הגופים  לספורטתקציב התמיכה 
 הניקוד להלן: לפי
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 מספר הקבוצות הקהילתיות מהרצליה אשר משתתפות במפעלי הספורט העממי.  (1)
 נקודות. 2 -לכל קבוצה 

 . כמות הפעילים תושבי הרצליה המשתתפים בפעילויות הספורט העממיות (2)
 נקודה אחת.  –משתתפים  5 לכל

 

 
 קיזוז דמי שימוש

יקוזזו דמי שימוש לאחר חישוב אופן חלוקת התמיכה, בהתאם לאמור בפרק זה, לעיל, 

  בפועל בגין שימוש במתקני הספורט העירוניים.
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 תמיכה בנושא ספורט תחרותי
 

 בוגרים
 

 סוג הפעילות/הנושא הנתמך
 

תחרותי של אגודות ספורט לבוגרים/בוגרות בהרצליה, הפועלות -קידום הספורט ההישגי
 מנהל הספורט. ידי-במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים על

 

 תנאי סף לתמיכה
 

התמיכה תינתן לאגודות ספורט המתחרות במסגרות רשמיות ומייצגות את העיר  .1
 הרצליה. 

 ידי מנהל הספורט.-" משמע: איגודים והתאחדויות המוכרים עלמסגרות רשמיות" 

  

התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט ככל שמבקש התמיכה מעסיק מאמנים,  .2
, בפעילות 1988 –פי חוק הספורט, התשמ"ח -המעסיקות מאמנים מוסמכים, על

 נשוא בקשת התמיכה.

 

התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט שהמתקנים המשמשים אותן לפעילות מושא  .3
 בקשת התמיכה נמצאים בהרצליה.

 

הספורט של מנהל הספורט, או התמיכה תינתן לאגודות ספורט המוכרות בסל  .4
לאגודות ספורט העומדות בקריטריונים המאפשרים הכרה בסל הספורט של מנהל 

 הספורט.

  

לתנאי הסף הכלליים, אגודת ספורט המגישה בקשה לתמיכה  2על אף האמור בסעיף  .5
 בנושא זה תהיה זכאית לקבלתה החל מהשנה השנייה לפעילותה בהרצליה.

 

ת באותו ענף, באותה אגודה ובאותה ליגה, העומדות בתנאי ככל שישנן מספר קבוצו .6
פי התבחינים, לא יעלה סכום התמיכה שיינתן לאגודה -הסף לקבלת התמיכה על

 בפועל על הסכום לו זכאית קבוצה אחת בלבד. 

משמע: מסגרת המקיימת תחרויות רשמיות לספורט קבוצתי. לכל ליגה  "ליגה"
ונמוכה  2, רמה נמוכה יותר היא ליגה 1יא ליגה דירוג רמה. הרמה הגבוהה ביותר ה

 וכן הלאה. 3מימנה היא ליגה 
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 אופן חלוקת התמיכה

 

 א. כללי

 בסך תמיכה זכאית לקבלת האת, לראשונה השנייה מהליגה תעפיל אשר קבוצה כל .1

 לתמיכה הא זכאיתת, השנייה לליגה השלישית מהליגה תעפיל אשר קבוצה. ₪ 500,000

 בתנאים תעמוד קבוצהשה ובלבד תקציב שנת באותה תינתן התמיכה. ₪ 250,000 בסך

 :להלן המפורטים

 .תחרותי ספורט בנושא תמיכה לקבלת הסף בתנאי עומדת האגודה .א

 .הרלוונטי האיגוד של רשמית הינה האליפות .ב

 ההתאחדות או האיגוד בחתימת, ההישג על רשמי אישור תעביר האגודה .ג

 .ספורט ענף לאותו הרלוונטית הישראלית

  

 לקופת יוחזר זה סכום, זה תבחין י"עפ לתמיכה הזכאיות קבוצות תהיינה שלא ככל

 .יחולק ולא העירייה

 
מכלל יתרת כספי התמיכה בנושא הספורט התחרותי יחולקו לספורט   %84.8183.66 .1.2

"סכום התמיכה לספורט הקבוצתי"(, ובהתאם למפורט בפרק ב'  –הקבוצתי )להלן 

למבקש תמיכה המקבל תמיכה בגין ספורט קבוצתי, הן עבור להלן, כאשר ביחס 

" סכום התמיכה המאושרמתוך " 10%פעילות הבוגרים והן עבור פעילות ילדים ונוער, 

יחולק רק לאחר קבלת דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה, 

ין פעילות המעיד על כך כי מבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי תמיכה שניתנו בג

 הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים.

 

" בפרק זה משמע:  סכום התמיכה שאושר למבקש סכום התמיכה המאושר"

התמיכה בגין תמיכה בספורט בוגרים קבוצתי בהתאם להחלטת מועצת העיר בשנת 

 התמיכה. 

 

" סכום התמיכה המאושרמתוך " %50לעיל, חלוקת  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2.3

 נת בעמידת מבקש התמיכה ביעד השתתפות קהל במשחקי הבית שלו.מות

 

ספירת כמות הצופים תהיה באחריות מנהלי המתקנים הרלוונטיים, באמצעות 

מערכת לספירת קהל, כאשר תילקח בחשבון כמות הקהל הממוצעת במשחקי הבית 
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בפברואר של שנת  28 –מתחילת עונת המשחקים של הענפים הרלוונטיים ועד ל 

 ., כפי שדווחה במהלך העונהתמיכהה

 לא תילקח בחשבון כמות קהל שלא נספרה במערכת ספירת הקהל.

 

 

" לו יהיה סכום התמיכה המאושר "-להלן טבלה המפרטת את האחוז מתוך מחצית מ

 זכאי מבקש התמיכה בגין עמידה ביעד כמות קהל צופים:

כמות 
 ענף\צופים

 -כדורגל 
ליגה 

 ראשונה

 -כדורגל 
ליגה 
 שנייה

 -כדורגל 
ליגה 

 שלישית

כדוריד 
 –-גברים 

ה ליג
ת ראשונה

 על

כדוריד 
 -נשים 
ליגה 

 ראשונה

כדורסל 
 –-גברים 

ה ליג
ת ראשונה

 על

כדורסל 
 –גברים 

ה ליג
 שניה

כדורסל 
 –-נשים 
ה ליג

ראשונה
 ת על

 1500עד 
100% - - - - - - - 

 1250עד 
90% - - - - - - - 

 1000עד 
80% - - - - 100% - -100% 

 900עד 
70% - - - - 90% - -90% 

 800עד 
60% 100% - - - 80% - -80% 

 700עד 
50% 80%  -   -   -  70% - -70% 

   600עד 
40% 60% -  -   -  60% - -60% 

500עד   30% 40% - 100% 100% 50% - -50% 

400עד   20% 20% 100% 80% 80% 40% 100% -40% 

300עד   10% 10% 70% 4050% 4050% 20% 70% -20% 

 100% 50% 10% 40% 40% 50% 8% 8% עד 200

 075% 5% 05% 030% 030% 040% 05% 05%  עד - 150 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% עד 100

 

מכלל יתרת כספי התמיכה בנושא הספורט התחרותי יחולקו לספורט  %15.1916.34 . 4

 בהתאם למפורט בפרק ג' להלן."(, סכום התמיכה לספורט האישי" –האישי )להלן 
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 ב. אופן חלוקת התמיכה לספורט הקבוצתי
 

 הישגים משמעותיים

 

מסכום התמיכה לספורט הקבוצתי יחולק עבור הישגים משמעותיים הנקבעים  2% .1

פי תקרות וקריטריונים של הוועדה לספורט הישגי במסגרת תכנית האב היישובית -על

"(, בהתאם לניקוד הקבוע לכל הישג משמעותיים הישגים" –לספורט )להלן 

 משמעותי, כמפורט בטבלה שלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 

מתחייבות לאשר את ההישגים למען הסר ספק מובהר כי אגודות הספורט  .2

 המשמעותיים ולאמתם במסמכים.

 
 2%ערך נקודה לתמיכה בהישגים משמעותיים, בספורט הקבוצתי, יחושב כדלקמן:  .3

מסכום התמיכה לספורט הקבוצתי, חלקי מס' הנקודות הכולל שנצבר על בסיס 

 באוגוסט בשנה הקודמת.  31הישגים משמעותיים עד לתאריך 

 
תר יתרה בלתי מחולקת בגין הישגים משמעותיים בספורט הקבוצתי היא ככל שתיוו .4

תישאר בתקציב התמיכות הכולל לספורט תחרותי בוגרים בספורט הקבוצתי, ותחולק 

 פי יתר הקריטריונים.-על

 
 שיתוף שחקנים מקומיים

 ניקוד -זכייה ב-תיאור ההישג המשמעותי

 50 1אליפות בינ"ל לכל זוכה במקום 

 40 גביע המדינה

 40 אליפות ליגה ראשונה

 20 אליפות ליגה שנייה
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שחקן מסכום התמיכה לספורט הקבוצתי יחולק עבור שיתוף שחקנים מקומיים. " 3% .5

עונות בליגה  3משמע: שחקן ששיחק במחלקות הנוער בהרצליה לפחות " מקומי

 תחרותית.

 
תחשיב הניקוד הינו בהתאם לכמות השחקנים המקומיים הרשומים בטופסי המשחק  .6

ועד המועד האחרון להגשת  2020-2019 2019-2018  הרשמיים בליגה, מתחילת עונת 

 בקשת התמיכה, לפי הטבלה שלהלן:

   ניקוד    

השחקנים המקומיים  מספר
 הרשומים בטופס המשחק הרשמי

 כדורסל כדוריד כדורגל

1     5 

2     10 

3   5 20 

4   10 30 

5 5 20 40 

6 10 30 50 

7 20 40 60 

8 30 50 70 

9 40 60 80 

10 50 70 90 

11 60 80 100 

12 70 90 100 

13 80 100  

14 90 100  

15 100 100  

16 100   

17 100   

18 100   
 

 סוג ענף הספורט ורמה מקצועית/הישגית
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מסכום התמיכה לספורט הקבוצתי יחולק בהתאם לסוג הענף והרמה  95% .7

 8-9"(, כמפורט בסעיפים סכום התמיכה לפי ענף ורמההמקצועית/הישגית )להלן: "

 להלן.

 
בעמודה השנייה  לכל ענף יחולק אחוז מסוים מסכום התמיכה לפי ענף ורמה, כמפורט .8

 להלן: "% מסכום התמיכה לפי ענף ורמה בהתאם לסוג הענף". 9בטבלה שבסעיף 

 
פי -חלוקת סכום התמיכה לפי ענף ורמה, בכל ענף, בין הקבוצות השונות, תעשה על .9

רמתם המקצועית/הישגית של הקבוצות, באופן יחסי, עפ"י הניקוד המפורט בעמודות 

מקצועית/הישגית )ליגה(" בטבלה שלהלן. למען הסר ספק מובהר "ניקוד לפי רמה 

, אם 1-3בזאת כי הטבלה שלהלן מפרטת את הניקוד שמקבלת כל קבוצה בליגות 

 אינן מפורטות בטבלה זו והן לא תקבלנה ניקוד: 3בכלל. קבוצה בליגות נמוכות מליגה 

מסכום  % סוג הענף

התמיכה לפי 

ענף ורמה, 

בהתאם לסוג 

 הענף 

ניקוד לפי רמה 

 מקצועית/הישגית )ליגה(

 

 נשים נשים  גברים 

 2ליגה  1ליגה  3ליגה  2ליגה  1ליגה 

 - - 125 300 500 %27.530 כדורגל

 - 310- 175 350 700 %72.570 כדורסל

       כדוריד

 

 קיזוז דמי שימוש

לעיל, יקוזזו לאחר חישוב סכום התמיכה בספורט הקבוצתי, בהתאם לאמור בפרק זה, 

 דמי שימוש מאגודות הספורט העושות שימוש במתקני הספורט העירוניים, בפועל.

 
 ג. אופן חלוקת התמיכה לספורט האישי

 
 הישגים משמעותיים

 
מסכום התמיכה לספורט האישי יחולק עבור הישגים משמעותיים, ובהתאם  4% .1

 :לניקוד הקבוע לכל הישג משמעותי, כמפורט בטבלה שלהלן

 ניקוד תיאור ההישג המשמעותי ענף
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למען הסר ספק מובהר כי אגודות הספורט מתחייבות לאשר את ההישגים  .2

 ולאמתם במסמכים.המשמעותיים 

 
מסכום התמיכה  4%ערך נקודה לתמיכה בהישגים המשמעותיים יחושב כדלקמן:  .3

עד  משמעותייםבסיס הישגים  לספורט האישי, חלקי מס' הנקודות הכולל שנצבר, על

 באוגוסט בשנה הקודמת.  31לתאריך 

 
י היא ככל שתיוותר יתרה בלתי מחולקת בגין הישגים משמעותיים בספורט האיש .4

תישאר בתקציב התמיכות הכולל לספורט תחרותי בוגרים בספורט האישי, ותחולק 

 פי יתר הקריטריונים.-על

 

 סוג ענף הספורט ורמה מקצועית/הישגית

 

מסכום התמיכה לספורט האישי יחולק בהתאם לסוג הענף והרמה  96% .5

פי -יחסי, על"(, באופן סכום התמיכה לפי ענף ורמההמקצועית/הישגית )להלן: "

 הניקוד המפורט בטבלה שלהלן:

 

   הענף
רמה 

   מקצועית/הישגית* 

 1 2 3 4 5 6 
שחייה, 

     30 60 שייט

     15 30 טניס

 50 1אליפות בינ"ל לכל זוכה במקום  כל הענפים

 20 אלוף ישראל אחד לכל מין טניס

 25 אלוף ישראל אחד לכל מין שחייה

 25 אלוף ישראל אחד לכל מין שייט

 15 גביע מדינה אחד לכל מין טניס שולחן

 15 אלוף ישראל אחד לכל מין טניס שולחן

 20  אלוף ישראל אחד לכל מין ג'ודו

 20 אלוף ישראל אחד לכל מין שחמט

 20 גביע מדינה אחד לכל מין שחמט

 10 אלוף ישראל אחד לכל מין קליעה

 10 אלוף ישראל אחד לכל מין הרמת משקולות
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     15 30 ג'ודו

      30 שחמט
טניס 
      15 שולחן

באולינג, 
אגרוף 

תאילנדי, 
הרמת 

משקולות, 
קליעה, חץ 

      7.5 וקשת
יתר ענפי 
      3 הספורט

 
 
 
 
 
 
 

 *רמה מקצועית/הישגית משמע:
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל  2בין      -שייט        1רמה 

 הקבוצות בארץ.
 בדירוג הקבוצתי, בין כל הקבוצות בארץ. 5 - 3בין המקומות      -שייט        2רמה 
הקבוצתי, בין כל המקומות הראשונים בדירוג  5בין      -שחייה      1רמה 

 הקבוצות בארץ.
בדירוג הקבוצתי, בין כל הקבוצות  10 - 6בין המקומות      -שחייה      2רמה 

 בארץ.
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל  10בין      -ג'ודו         1רמה 

 הקבוצות בארץ.
ין כל הקבוצות בדירוג הקבוצתי, ב 20 - 11בין המקומות      -ג'ודו         2רמה 

 בארץ.
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל  2בין      -קליעה      1רמה 

 הקבוצות בארץ.
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל  2בין     -חץ וקשת  1רמה 

 הקבוצות בארץ.
 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד הטניס.    -טניס                   

 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד השחמט.    -      שחמט          
 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד טניס השולחן.     -טניס  שולחן      
 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד הבאולינג.     -באולינג              
 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד הרמת המשקולות.    -הרמת משקולות 

גה הרשומה באיגוד, ככל שישנו רישום כזה. בהתאם ללי -יתר ענפי הספורט  
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל הקבוצות  2ביתר המקרים   בין 

 בארץ.
                

 .הנתונים יתבססו על פרסומי האיגוד הרלוונטי 

 

 















 
 
 
 
 

   
 

 

 3מתוך  1עמוד 

 
 נכחו בישיבה : 

 
   חברי ועדה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית ,מנכ"ל העירייה - מר יהודה בן עזרא
 לעירייה משפטיתהיועצת ה - קרןענת בהרב עו"ד 

 ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה - רו"ח הילה רוזן
   

   מוזמנים קבועים
 מפקחת ועדת תמיכות - רו"ח איילה ממן

 לשכה משפטיתעו"ד  - עו"ד מיקה בלק נחמיאס
יועצת ראש העיר לקידום  מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים - מישל עצמוןגב' 

 מעמד האישה
 , מחלקת ועדות עירוניותמרכזת הוועדה - אתי שרעבירו"ח 

   
   :  מוזמנים נוכחים

 מנהל מח' הספורט, אגף תנו"ס - מר מיקי גורנשטיין
 מנהל מדור הספורט, תנו"ס - מר אהרל'ה שם טוב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על סדר היום: 
 

 .ונוערילדים  – ספורט תחרותי 2020בשינויים בתבחינים לשנת נוסף דיון  .1

 .עממיספורט  2020בשינויים בתבחינים לשנת נוסף דיון  .2

 תנועות נוער. 2020בשינויים בתבחינים לשנת נוסף דיון  .3

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 11מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 
 24/10/2019מיום 



 
 
 
 
 

   
 

 

 3מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 

טיוטת התבחינים הכוללת את השינויים כחלק בלתי נפררד ממנו,  ,מצ"ב לפרוטוקול זה
 להלן:שנתבקשו על ידי הרפרנט ורו"ח איילה ממן בנושאים 

 ילדים ונוער. –ספורט תחרותי  .א

 ספורט עממי. .ב

 תנועות נוער. .ג
 .על ידי ועדת התמיכות המקצועית והומלצו 

 
 ילדים ונוער. –ספורט תחרותי  2020דיון נוסף בשינויים בתבחינים לשנת  .1
 

 רו"ח אתי שרעבי:
מחלקת הספורט ביקשה לבצע שינויים  26.9.2019מיום ועדת התמיכות המקצועית בדיון 

מסוימים  לבצע שינויים כיום מבקשים ילדים ונוער. –ספורט תחרותי  2020בתבחינים לשנת 
 .בהמלצה שהוגשה על ידם

 
 :מיקי גורנשטיין

 ילדים ונוער –ספורט תחרותי 2020שינויים בתבחינים לשנת בנושא שהתקיים הקודם בדיון 
יעד ב הבעמיד מותנה יהאמסכום התמיכה המאושר  50%חלוקת לפיו תבחין ביקשנו להוסיף 

, כשהמדרגה העליונה בתבחינים שיקבעו במדרגותשיתוף ספורטאים תושבי הרצליה כמפורט 
 ספורטאים תושבי העיר ומעלה. 300היא שיתוף של 

 
תושבי העיר גבוה יותר, ים אצענו אתמול התברר לנו שמספר הספורטיבבדיקות נוספת שב

, ולהחמיר אותה, כך שהתבחין ישקף את ולכן ביקשנו לשנות את המלצתנו מאתמול
 המספרים כיום.

 
 :שיתוף ספורטאים תושבי הרצליהלבצע את השינויים להלן בנושא עמידת יעד אנו מבקשים 

 .75%ל 50%הנ"ל מהמותנה העלאת אחוז החלוקה  .א

-ל תושבי העיר תלמידים 300-מ תושבי הרצליהספורטאים התלמידים המספר העלאת  .ב
 ., טבלת היעד המעודכנת מונחת בפניכםתושבי העיר תלמידים 400

 
שכספי התמיכה הסיבה לשינויים המבוקשים על ידינו היא מאחר ועיריית הרצליה מעוניינת 
שלוקחים חלק  ישמשו את ילדי העיר, היות ונודע לנו שיש לא מעט ילדים מערים אחרות

 .בפעילויות הספורט
יעד שיתוף ספורטאים תושבי הרצליה נועד לעודד את ילדי העיר להשתתף בפעילות הספורט 

 ילדים ונוער. –המוצעת על ידי מבקשי התמיכה בתחום ספורט תחרותי 
 

 :יהודה בן עזרא, יו"ר
 מקובל. 

 התמיכה העירונית צריכה להיות עבור ילדי העיר.
 

 החלטה:
, פה אחד, לאשר את נוסח טיוטת התבחינים לשנת ממליצההתמיכות המקצועית  ועדת
 .המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זהבנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער,  2019

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

   
 

 

 3מתוך  3עמוד 

 ספורט עממי. 2020דיון נוסף בשינויים בתבחינים לשנת  .2
 

 רו"ח איילה ממן:
 תנאי הסף שקבע  כך:,  נוסף 2020במסגרת השינויים לשנת התמיכות 

המוסד מבקש התמיכה פועל בהתנדבות מלאה ומנהליו )חברי ההנהלה, יו"ר מנכ"ל גזבר  . 3"
 "( אינם מקבלים שכר בגין עבודתם.

 
 לא ברור מה הכוונה למוסד. מבקשת לחדד שהכוונה היא רק למנהלים והעובדים שלו.

 
 :מיקי גורנשטיין

 לנוסח כדלקמן:ההמלצה התקבלה ותנאי הסף יתוקן 
פועלים בהתנדבות )חברי ההנהלה, יו"ר מנכ"ל גזבר(  המוסד מבקש התמיכה מנהלי. 3 "
 "אינם מקבלים שכר בגין עבודתם.ו
 

 החלטה:
, פה אחד, לאשר את נוסח טיוטת התבחינים לשנת ממליצהועדת התמיכות המקצועית 

 .המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זהבנושא ספורט עממי,  2019
 

 תנועות נוער. 2020דיון נוסף בשינויים בתבחינים לשנת  .3
 

 רו"ח איילה ממן:
סימום וכן שככל ותיוותר יתרה לתבחין תנועות הנוער תקרת מק 2.5מבקשת להוסיף לסעיף 

 2.4ו 2.3לתבחינים, בדומה לסעיפים  2.1בסעיף היא תועבר לחלוקה במסגרת סעיף 
 בתבחינים הקיימים.

 
 לתבחין תנועות הנוער היא:  2.5לסעיף התוספת המבוקשת 

סכום התמיכה לפי סעיף זה לא יעלה על סך עלויות סגל ההדרכה שצפויות למבקש התמיכה. 
 לעיל. 2.1ככל שתיוותר יתרה, תועבר היתרה לחלוקה במסגרת סעיף 

 
 

 החלטה:
, פה אחד, לאשר את נוסח טיוטת התבחינים לשנת ממליצהועדת התמיכות המקצועית 

 .המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זהבנושא תנועות נוער,  2019
 

 
 

 בכבוד רב,

 
 

עזרא-יהודה בן  
 מנכ"ל העירייה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: אתי שרעבי, רו"ח
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 20202019תבחינים למתן תמיכות לשנת 
 

 מבוא
 

 כללי
 
"( תדון במתן תמיכות מתקציב העירייה העירייה" –עיריית הרצליה )להלן  .1

ידי רשויות -למוסדות השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על
"(, הנוהל" –)להלן  4/2006שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר מקומיות 

 ואין במסמך זה בכדי לגרוע מהוראות הנוהל, אלא להוסיף עליהן בלבד.
 
פי עקרונות של סבירות -התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתתה לרבות על .2

 ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
 
פי נושאי התמיכה. נושאי התמיכה -שה עלחלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיע .3

, וניתן יהיה 20202019נקבעו בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שנקבעו בתקציב 
להוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מועצת העיר והגדרה 

 תקציבית כדין.
  

מעלות הפעילות הנתמכת, אלא אם  50%התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על  .4
במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו, ובלבד ששיעור התמיכה בכל  יוחלט אחרת

מעלות הפעילות הנתמכת, וכן בכפוף לכך שסך התמיכה  90%מקרה לא יעלה על 
בצירוף יתר הכנסות המוסד בגין הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותיו 

 בגינה.

 

 הגדרתה בנוהל.התמיכה, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כ .5

 

התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו/או עבור  .6
שירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית ו/או מבנה הקיים בתחום הרשות 

 המקומית.

 
ידי -העירייה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על .7

תמיכה, לדחותה, כולה או המוסד המבקש תמיכה ותהא רשאית לאשר את ה
 חלקה, או להתנותה בתנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
פי שיקול -פי הנחיות הגזבר ועל-התמיכה תשולם בתשלומים במועדים שיקבעו על .8

 לנוהל. 18.1דעתו, ובהתאם לסעיף 

 
מוסד החייב כספים לעירייה, יקוזזו כספים אלה מתוך כספי התמיכה שתוענק לו,  .9

 חליטה מועצת העיר אחרת מטעמים שירשמו. אלא אם ה
 

העירייה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה  .10
 בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של העירייה.  
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 תנאי סף כלליים
 

תנאי הסף הכלליים המפורטים להלן יחולו על כל נושאי התמיכה בנוסף לתנאי הסף 
 הפרטניים ככל שקבועים כאלה בכל אחד מנושאי התמיכה השונים:

 
המוסד המבקש תמיכה הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל, תאגיד רשום בישראל,  .1

 הפועל שלא למטרות רווח.
 
התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות, אלא אם החליטה  .2

 מועצת העיר אחרת מטעמים שירשמו.
 
ד מבקש התמיכה הגיש טופס בקשה הכולל את כל הפרטים והמסמכים המוס .3

 הנדרשים ועומד בכל תנאי ודרישות הנוהל ובדרישות העירייה. 
 
המוסד נותן הסכמתו לכך שהעירייה תהיה רשאית לפרסם פרטים בנוגע לפעילות  .4

הנתמכת לידיעת הציבור, בין היתר, באתר העירוני. לצורך כך מתחייב המוסד 
ור לרכזת ועדת התמיכות, מראש ובכתב, פרטים לגבי הפעילות הנתמכת למס

 לרבות נושא הפעילות, היקפה, מועדים לביצועה וכיו"ב.
 
ככל שבקשת התמיכה של המוסד עניינה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן רישיון  .5

ו/או היתר ו/או אישור מגוף כלשהו, יצורף לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות 
 ו של הגוף המאשר.דעת

 
אין במטרות המוסד מבקש התמיכה, או במעשיו, שלילת קיומה של מדינת ישראל  .6

 כמדינה יהודית ודמוקרטית, או הסתה לגזענות. 
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 תמיכה בנושא רווחה 
 

 מוסדות רווחה 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 
העירייה תיתן סיוע למוסדות ציבור הפועלים למען תושבי הרצליה בתחום שירותי  .1

טיפול, כהרחבה לשירותי הטיפול המוענקים ע"י אגף הרווחה ובתיאום איתו, וכן, 
למוסדות ציבור הפועלים לטובת תושבי הרצליה בתחום הסיוע בחלוקת מזון, בכפוף 

 י הסף כמפורט להלן.להלן, ובלבד שהם עומדים בתנא 2לאמור בסעיף 
 

התמיכה לפי פרק זה אינה מיועדת למוסדות שעיקר פעילותם במתן שירותי פנאי של   .2
 תרבות וחברה, שירותים לגיל השלישי ובריאות, למעט בתחום בריאות הנפש ושיקום.

 
 תנאי סף:

 
המוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום ובשיתוף פעולה עם אגף הרווחה בעירייה  .1

 למדיניותו.ובהתאם 
 

הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה ממומנת על ידי המדינה כגון באמצעות   .2
 "הועדות" מטעם משרד הרווחה, "מכסות"  מטעם משרד הבריאות וכיו"ב. 

 

 התמיכה תינתן: .3

 בתחום הסיוע במזון :  .א

 

" מנות מזון מבושל" ו"סלי מצרכיםלמוסדות המחלקים לתושבי הרצליה "
 מהלך כל חדשי השנה.כהגדרתם להלן ב

 
" משמע: סל מוצרים בסיסי שיוגדר ע"י אגף הרווחה ויפורסם סל מצרכים"

 בחודש ינואר בכל שנה קלנדרית באתר האינטרנט של העירייה.
 
" משמע: ארוחה מבושלת לאדם, כפי שהוגדרה ע"י אגף מנת מזון מבושל"

באתר האינטרנט של  הרווחה ותפורסם בחודש ינואר של כל שנה קלנדרית
 העירייה.

 
 בתחום "שירותי הטיפול": .ב

 

מלקוחותיהם הם תושבי העיר הרשומים שלושה למוסדות אשר לפחות 
בתוכנת הנמ"ר של משרד הרווחה ו/או כל תוכנה אחרת שתחליף אותה 

 שירותי טיפול"."(, המספקים  ללקוחות "הרווחה מוכרים לאגף)להלן: "
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שעות טיפול  24מינימום של ין זה משמע: "שירותי טיפול" לצרכי תבח
פרטני, זוגי, דיאדי, משפחתי, קבוצתי  או אחר לפי תכנית טיפול השנתית 

 המתוכננת לכל לקוח בשנת התמיכה.
 ) לא תיתן תמיכה לפעילות קצרת  טווח  ו/או חד פעמית(.

 
ככל שמדובר בטיפול אישי, פרטני,  דקות 45שעת טיפול" משמע: לפחות "

 דקות ככל שמדובר בטיפול קבוצתי. 90זוגי, משפחתי, ולפחות  דיאדי,
 

 בתחום קווי ייעוץ ותמיכה : .ג
 

למוסדות המפעילים באמצעות מתנדבים "קווי ייעוץ ותמיכה" במשך 
 עשרים וארבע שעות ביממה, במהלך כל השנה .

"קווי ייעוץ ותמיכה" משמע: קווי טלפון באמצעותם ניתן סיוע  אנונימי  
 לנפגעי אלימות מינית, אלימות במשפחה, ילדים ונוער בסיכון. המיועדים

 
 אופן חלוקת התמיכה  

 
התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה העוסקים בסיוע במזון,   תקציב מכלל 50% .1

באופן יחסי, לפי הכמות השבועית של "סלי מצרכים" ו"מנות מזון מבושל", 
ר "המוכרים לאגף הרווחה", כהגדרתם לעיל, שמחלק כל מבקש תמיכה לתושבי העי

כהגדרתם לעיל ו/או מופנים למבקש התמיכה באמצעות פנייה בכתב מאת המרפאה 
"  10-הקהילתית לבריאות הנפש, לצורך תבחין זה "סל מצרכים" יחשב שווה ערך ל

מנות מזון מבושל". במקרים בהם מבקש התמיכה מחלק הן  "סלי מצרכים" והן 
  התמיכה המגיעה יחושב בנפרד עבור כל אחד מהם."מנות מזון מבושל" , סכום 

 

המעניקים "שירותי מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן יחסי בין המוסדות  30% .2
 " לתושבי העיר בהתאם למספר שעות הטיפול המוענק על ידם בחודש.טיפול

 

בין מבקשי התמיכה המקיימים "קוו מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה  8% .3
 ותמיכה".ייעוץ 

 

 על הפועלים התמיכה מבקשי מבין בין שווה באופן יחולק התמיכה תקציב מכלל 10% .4
 .בלבד ההתנדבות טהרת בסיס

 

מכלל תקציב התמיכה יחולקו באופן שווה בין מבקשי תמיכה המפתחים יוזמות  2% .5
 חדשות בתחום "שירותי הטיפול" או בתחום הסיוע במזון, בכפוף לקיום תוכנית

 עבודה משותפת עם אגף הרווחה ובאישור מנהל אגף הרווחה.

ככל שלא הוגשו בקשות תמיכה העונות על תבחין זה, יועבר סכום התמיכה לתמיכה 
 בקווי ייעוץ ותמיכה.



 
 
 
 

 

5 
 
 

 תמיכה בנושא רווחה 
 

 מוסדות המעניקים שירותים לגיל השלישי
 

 סוגי הפעילות/ הנושאים הנתמכים
 

למוסדות העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, הנותנים שירותים סכום התמיכה יחולק 
לאופן חלוקת  1-5לאוכלוסיית הקשישים בהרצליה בתחומים ובאופן המפורטים בסעיפים 

 התמיכה, למעט דיור מוגן.
 

 תנאי סף
 התמיכה תינתן למוסדות ציבור המקיימים את כל התנאים הבאים:

 
המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אגף הרווחה בעירייה, או  .1

 יחידת הבריאות העירונית, לפי העניין. 
 

פעילות המוסד מתבצעת בתאום ושותפות עם הגורמים הנוספים בקהילה  .2
המשרתים את אוכלוסיית הקשישים כגון משרד הרווחה, אש"ל המוסד לביטוח 

 ן הקשיש. הרצליה עמותה למע-לאומי ועל"ה
 

המוסד עוסק במתן שירותים לאוכלוסיית הקשישים לרווחתם בתחום התפקודי,   .3
סוציאלי, ובין מקבלי השירות ממנו ישנם קשישים -חברתי, תרבותי ופסיכו

 העומדים בתנאי הזכאות של משרד הרווחה.
 

השירותים הניתנים על ידי המוסד הם באיכות גבוהה תוך שמבוצעת ע"י המוסד  .4
 ערכת שירות שוטפת.בקרה וה

 
המוסד מעסיק כוח אדם מקצועי איכותי ומיומן תוך לקיחת אחריות על  .5

 השתלמותו, הדרכתו והתאמתו למשימות הנדרשות.
 

 אופן חלוקת התמיכה
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין בתי אבות ומרכזי יום המוכרים ע"י משרד  22% .1
 עם אגף הרווחה בעירייה. הרווחה ו/או משרד הבריאות העובדים בשיתוף פעולה

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מוסדות ציבור שעיקר פעילותם עבור ניצולי  22% .2

 שואה.
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין גופים המפעילים שירותים תומכים  22% .3
 בקהילת הקשישים הגרים בבתיהם.

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק למוסדות המפעילים בקהילה שירותים  22% .4

 תומכים ו/או מועדונים למניעת בדידות בקרב קהילת הקשישים.
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מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מוסדות המפעילים פרויקטים קצרי טווח  12% .5

 שאינם מתקיימים במהלך שנה שלמה לטובת קשישים ניצולי שואה.
 

לעיל  1-5התמיכה בין מבקשי התמיכה בכל אחד מהתחומים האמורים בסע'  .6
 תעשה כדלקמן:

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי  72% .א

מספר המשתתפים בשירות כל מוסד בהרצליה מתוך כלל המשתתפים בכל 
 המוסדות מבקשי התמיכה .

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה בהתאם להיקף  18%  .ב

 .ימים ושעות הפעילות של המוסד בהרצליה ו/או עבור תושבי הרצליה לרבות
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה בין מבין מבקשי התמיכה  10% .ג
 הפועלים על בסיס טהרת ההתנדבות בלבד.

 
מובהר כי במידה ולא תתקבלנה בקשות תמיכה בתחום מסוים, כמפורט לעיל,  .ד

יחולק סכום התמיכה של אותו נושא באופן יחסי בין הנושאים האחרים 
 לעיל 1-5שבסעיפים 
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 תמיכה בנושא בריאות 
 

 מוסדות בריאות 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

העירייה תיתן סיוע למוסדות ציבור אשר פועלים בתחום קידום הבריאות למען שיפור 
איכות החיים של האוכלוסייה בכל שכבות הגיל בקהילה בהרצליה העומדים בתנאי הסף 

 כמפורט להלן.
 

 תנאי סף

 
 התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של מחלקת הבריאות העירונית.המוסד מבקש  .1
 
התמיכה תינתן באותם תחומים בהם המוסד פיתח מיומנויות, וזאת לצורך  .2

הגברת הסיוע, התמיכה, הטיפול והמודעות לנושא הבריאות באוכלוסיות השונות 
 הזקוקות לו.

 
 

 אופן חלוקת התמיכה

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה באופן יחסי לפי מספר  67% .1

המשתתפים, בסדנאות ו/או מספר מקבלי השירות בשנת התמיכה ו/או מספר 
המשתתפים בפעילויות לא קבועות )הרצאות, ימי עיון, אירועים שנתיים וכיו"ב( 

 שהתקיימו בשנת התמיכה.        
 

קבלת שירות" בנושא תמיכה זה משמע לרבות  למען הסר ספק מובהר בזאת כי "
 שירות כגון השכרת ציוד, הסעות וטיפול ביתי.

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה באופן יחסי לפי המספר  33% .2

הממוצע של השעות השבועיות של המתנדבים בתחום הבריאות בשירות כל מוסד 
 בהרצליה בשנת התמיכה. 
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 נוער ו נוך, תרבותתמיכה בנושא חי
 

 חינוך במערכת הפורמלית 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית במערכת החינוך הפורמלי לרבות שירות תומך 
משלים כגון שעורי עזר, סדנאות לתלמידים, הורים, מורים, מיזמים לנוער בסיכון וכד' 

 העירוניים.שמטרתם הסופית תואמת את היעדים 
 

 תנאי סף

 
 המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אגף החינוך בעירייה. .1

 

 הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה מוכרת ומאושרת ע"י משרד החינוך. .2
 

כוח האדם המנהל את הפעילות הנתמכת יהיה בעל ניסיון של שנה, לכל הפחות,  .3
 בביצועה.

 

הבקשה לקבלת תמיכה, תכנית עבודה  המוסד מבקש התמיכה יגיש, במועד הגשת .4
 מפורטת לשנת התמיכה.

 

 פי תבחינים בנושאים אחרים.-המוסד אינו מקבל תמיכה בגין פעילות זו על .5
 

לתנאי הסף הכלליים לעיל, התמיכה תוענק  2בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .6
למוסד הפועל במערכת החינוך הפורמלי שנה לפחות, אלא אם החליטה מועצת 

 העיר אחרת מטעמים שירשמו.

 

 אופן חלוקת התמיכה
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק עפ"י מספר השעות השבועיות שסך נציגי  33% .1
המוסד המבצעים את הפעילות הנתמכת מול תושבי העיר, משקיעים בביצועה 

 ש"ש(.  10 -ש"ש, יחושב כ 2קבוצה  1מדריכים מנהלים  5)לדוגמא: 
 

 מיכה יחולק עפ"י מספר הנהנים מהפעילות הנתמכת.מכלל תקציב הת 67% .2
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 נוערו תמיכה בנושא חינוך, תרבות
 

 זהות יהודית דמוקרטית
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

מוסדות ציבור, כהגדרתם בנוהל, למעט כוללים, העוסקים בפעילות הנעשית במערכת 
יהודית דמוקרטית לגווניה השונים החינוך הפורמלי ו/או הבלתי פורמאלי בנושא זהות 

ו/או הכרת הערכים המעוגנים במגילת העצמאות ו/או חינוך לכיבוד כל אדם ללא הבדל 
 דת, גזע ומין כגון שיעורים, סדנאות וכיו"ב.

 

 תנאי סף
 
 המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אגף החינוך בעירייה. .1

 

 ומאושרת ע"י משרד החינוך.הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה מוכרת  .2

 

כוח האדם המנהל את הפעילות הנתמכת יהיה בעל ניסיון של שנה, לכל הפחות,  .3
 בביצועה.

 

המוסד מבקש התמיכה יגיש, במועד הגשת הבקשה לקבלת תמיכה, תכנית עבודה  .4
 מפורטת לשנת התמיכה.

 

 פי תבחינים בנושאים אחרים.-המוסד אינו מקבל תמיכה בגין פעילות זו על .5
 

 אופן חלוקת התמיכה
 

 מכלל תקציב התמיכה יחולק עפ"י מספר הנהנים מהפעילות הנתמכת. 67% .1

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק עפ"י מספר השעות השבועיות שסך נציגי המוסד,  33% .2

 המבצעים את הפעילות הנתמכת מול תושבי העיר, משקיעים בביצועה.
 

לעיל, תעשה בתנאי שכל אחד ממבקשי התמיכה לא  1-2חלוקת התמיכה, כאמור בס'  .3
ש"ח. יתרה שתיוותר בגין מגבלה זו תחולק בין סעיפים  67,500יקבל סכום העולה על 

לעיל בלבד, באופן יחסי, לפי אחוזי החלוקה הנקובים בהם, בתנאי שכל אחד  1-2
היא  ככל שעדיין תיוותר יתרה₪.  67,500ממבקשי התמיכה לא יקבל סכום העולה על 

 לא תחולק.  
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 נוערו תמיכה בנושא חינוך, תרבות
 

 חינוך במערכת הבלתי פורמלית
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

סכום התמיכה יחולק למוסדות ציבור העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, התומכים 
נוספת בפעילות הנעשית במערכת החינוך הבלתי פורמלי ו/או משלימים אותה בפעילות 

כגון הפעלת חוגים, סדנאות, מרכזי למידה, להקת זמר, מחול, תיאטרון ועוד, שמטרתם 
 תואמת את היעדים העירוניים לפיתוח הקהילה ברחבי העיר הרצליה.

 
 

 תנאי סף
 

 המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אגף תנו"ס בעירייה. .1
הפעילות הנתמכת במסגרת המוסד מבקש התמיכה אינו מקבל תמיכה בגין  .2

 התבחינים בנושא זה על פי תבחינים בנושאים האחרים.

לאופן  1-5מוסד הפועל ביותר מתחום אחד מבין התחומים המפורטים בסעיפים  .3
חלוקת התמיכה, יקבל תמיכה עבור פעילותו במסגרת תחום אחד בלבד בהתאם 

 להמלצת אגף תנו"ס.

 
 לעניין תבחינים אלו:

 
מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית במערכת החינוך הבלתי  :"ארגוני נוער"

, ומאגדים קבוצות של ילדים ובני נוער במסגרות 21פורמלי בתחום ילדים ונוער עד גיל 
 חברתיות וחינוכיות היוצרות ביטוי לתרבות נוער ייחודית שאינה מוגדרת כתנועת נוער.

 
 אופן חלוקת התמיכה:

 
 ותיאטרון מחול, זמר ללהקות יחולק התמיכה תקציב מכלל 24% .1

 

 .לעיל כהגדרתם", נוער"ארגוני  בין יחולק התמיכה תקציב מכלל 22% .2
 

, חוגים בהפעלת העוסקים תמיכה מבקשי בין יחולק התמיכה תקציב מכלל 12% .3
 מורשת, מסורת בנושאי ונוער לילדים פנאי פעולות לרבות למידה ומרכזי סדנאות

 .וחגים
 

 תרבותית בפעילות העוסקים תמיכה מבקשי בין יחולק התמיכה תקציב מכלל 12% .4
 .הציבור לכלל אתנית

 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי תמיכה העוסקים בפעילות פנאי  30% .5
 לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, כגון בעלי מוגבלויות, נוער בסיכון, וכיו"ב.
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מסוים, כמפורט בסוגי  מובהר כי במידה ולא תתקבלנה בקשות תמיכה בתחום .6
לעיל, יחולק סכום התמיכה של אותו תחום באופן יחסי בין יתר  1-5הפעילות בסעיפים 

 לעיל. 1-5התחומים שבסעיפים 
 

תעשה  1-5התמיכה בין מבקשי התמיכה בכל אחד מהתחומים האמורים בסעיפים  .7
 כדלקמן:

 
בע לפי מתקציב התמיכה לתחום יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייק 20% (1)

הכמות החודשית הממוצעת של שעות מתנדבים הפועלים מטעם המוסד מבקש 
  התמיכה.

 
מחצית מסכום התמיכה לפי סעיף זה, תחולק  -בלבד לעיל 5האמור בסעיף   בתחום

בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי הכמות החודשית הממוצעת של שעות 
ק בין מבקשי התמיכה ביחס ומעלה והמחצית השנייה, תחול 18בגילאי  מתנדבים

 14-18שייקבע לפי הכמות החודשית הממוצעת של שעות מתנדבים בגילאי 
 )מעורבות חברתית(.

 
מתקציב התמיכה לתחום יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע  %25 (1)(2)

לפי מספר השעות השבועיות שהמוסד משקיע במערכת החינוך הבלתי פורמלי, 
 בהתאמה.

 
מתקציב התמיכה לתחום יחולק בין מבקשי התמיכה ביחס שייקבע לפי  25% (3)

 פי הדירוג שלהלן: -מספר הנהנים מפעילות המוסד על
 

 נק' 1משתתפים =  1-100 
 נק' 3משתתפים =  101 – 1,000 
 נק' 5משתתפים ומעלה =  1,001 

 
פי -מתקציב התמיכה לתחום יחולק בין מבקשי התמיכה לפי מקצועיות, על 20% (4)

 הדירוג שלהלן: 
 

 פעולות/אירועים/מופעים והכרה בינלאומית –נקודות  10 
 פעולות/אירועים/מופעים והכרה בארץ -נקודות  5 
 פעולות/אירועים/מופעים ברמה מקומית -נקודות  1 

 
יחולק באופן שוויוני בין מבקשי התמיכה להם מתקציב התמיכה לתחום  10% (5)

 פעילות מוכחת בעלת תרומה מיוחדת לקהילה.
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 נוערותמיכה בנושא חינוך, תרבות 
 

 תנועות נוער 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

 פעילות שוטפת של חניכים, מדריכים וסניפים. .1
 

 מפעלי קיץ ומפעלים מרכזיים של תנועות נוער. .2
 

 השתלמויות של מדריכים ועלות סגל הדרכה.הכשרה,  .3
 

"(, קומונה/ותפעילויות של קומונות שנת שירות של תנועות נוער )להלן: "ה .4
 המתגוררות ופועלות בהרצליה ועומדות בתנאי הסף כמפורט להלן.

 
 כללי

 
סכום התמיכה המוקצה לתמיכה בקומונות, מתוך התמיכה לנושא תנועות הנוער כולו, 

 .₪ 210,000הוא 
 

 תנאי סף
 
 :תנאי סף לתמיכה בתנועות נוער יהיו כדלהלן .1
 

 .50 -מספר החניכים* בתנועת הנוער לא יפחת מ 1.1
 

 תנועת הנוער תגיש תוכנית עבודה מפורטת לכספי התמיכה המבוקשת. 1.2

 
 :תנאי סף לתמיכה בקומונות יהיו כדלהלן .2

 
 לקומונה.₪  70,000לא תינתן תמיכה העולה על סך של   .2.1

 
 הקומונה תכלול לפחות חמישה חברים )ש"ש(.  .2.2

 

הקומונה מבקשת התמיכה פועלת בתיאום, הנחייה ובקרה של המחלקה   .2.3
 לתנועות נוער.

 

 מגורי הקומונה יהיו בהרצליה.  .2.4

 
הקומונה תפעל, בין השאר, במערכת החינוך, בתנועות הנוער, במתנס"ים   .2.5

 ובקבוצות מנהיגות בהרצליה.
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תפעל במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות בהרצליה לא  הקומונה  2.6
 שעות שבועיות בשעות הבוקר, באמצעות כל החברים )ש"ש(. 10 -פחות מ

 
 לפחות שלושה חברים )ש"ש( יפעלו אחר הצהרים בתנועות הנוער בהרצליה.  2.7

 
 אופן חלוקת התמיכה

 

 לקומונות: .1
 

יחולק באופן שווה בין ₪,  210,000סכום התמיכה המוקצה לקומונות, ע"ס 
לעיל, ובכל מקרה לא יותר  2הקומונות העומדות בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

לקומונה. ככל שתישאר יתרה לא מחולקת היא תועבר לחלוקה בין ₪  70,000-מ
 תנועות הנוער עפ"י התבחינים המפורטים להלן.

 

 לתנועות נוער: .2
 

 בניכוי הסכום המיועד לקומונות,  מכלל תקציב התמיכה 18% .   2.1
 יב'.-יחולק באופן יחסי לפי מספר החניכים בכיתות ד'

 
בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  13% .   2.2

יחולק באופן יחסי בין מבקשי התמיכה עבור פעילות ייחודית 
ט ו/או פעילות משמעותית עבור -לחניכים תלמידי כיתות ז'

 הקהילה.
 

בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  13% .    2.3
יחולק באופן יחסי בין מבקשי התמיכה, לפי מספר משתתפים 
במפעל הקיץ המרכזי של מבקש התמיכה בשנת התמיכה הנוכחית. 
חלק זה של התמיכה ישולם בהתאם לדו"ח שיימסר לעירייה על 

תפים במפעל הקיץ ידי מבקשי התמיכה המפרט את מספר המשת
המרכזי של מבקש התמיכה בשנת התמיכה הנוכחית. הדו"ח 
יימסר לא יאוחר מחמש עשרה לספטמבר של שנת התמיכה 
הנוכחית. סכום התמיכה לפי סעיף זה לא יעלה על סך ההוצאות 
של מבקש התמיכה בקשר למפעל הקיץ בניכוי תשלומים)דמי 

שתיוותר יתרה, השתתפות( ששולמו ע"י החניכים בגינו. ככל 
 לעיל. 2.1סעיף לתועבר היתרה לחלוקה במסגרת 

 
בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  17% .     2.4

יחולק בין מבקשי התמיכה עבור מתן הנחות שניתנו בשנת 
התמיכה הנוכחית על בסיס סוציאלי לרבות ילד שני ומעלה 

 במשפחה. 
 לסכום ההנחה, כאמור.החלוקה תתבצע באופן יחסי 
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סכום התמיכה לפי סעיף זה לא יעלה על סך ההנחות שנתן מבקש 
התמיכה. ככל שתיוותר יתרה, תועבר היתרה לחלוקה במסגרת 

 לעיל. 2.1סעיף ל
 

בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  17% .  2.5
יחולק באופן יחסי בין מבקשי התמיכה, לכיסוי עלות סגל 

 ההדרכה בשנת התמיכה הנוכחית.
 

סכום התמיכה לפי סעיף זה לא יעלה על סך עלויות סגל ההדרכה 
שצפויות למבקש התמיכה. ככל שתיוותר יתרה, תועבר היתרה 

 לעיל. 2.1לחלוקה במסגרת סעיף 

 
 

בניכוי הסכום המיועד לקומונות, מכלל תקציב התמיכה  22% . 2.6
יחסי, לפי מספר סירות פעילות יחולק בין מבקשי התמיכה, באופן 

וסירות אבטחה, ובתנאי שלמבקש התמיכה יש, בבעלותו, לכל 
 24 -סירות פעילות וסירת אבטחה אחת, ולא יותר מ 10הפחות 

 סירות אבטחה. 5 -סירות פעילות ו
  

" בסעיף זה משמע: כלי שייט קבוצתי המשמש "סירה פעילה
יות, בעלות כושר לפעילות שוטפת של תנועת הנוער לרבות סנונ

 שייט של משרד התחבורה, ו/או קרוול.

בסעיף זה משמע: סירות מנוע המשמשות לליווי  "סירות אבטחה"
 ואבטחת הפעילות הימית, בעלות כושר שייט של משרד התחבורה.

 
לעיל, היא  2.1-2.6.            ככל שתיוותר יתרה באחד או יותר מהסעיפים 2.7

 תחולק בין סעיפים
לעיל בלבד, באופן יחסי, לפי אחוזי החלוקה הנקובים  2.1-2.5

 בהם. 
 

הנתונים הנדרשים לצורך חלוקת התמיכה ימסרו בכתב על ידי  2.78.2
מבקשי התמיכה ויתמכו בתצהיר מי שעומד בראש סניף תנועת 

 הנוער )או סניפים( בהרצליה של מבקש התמיכה והגזבר.
 

 .יכים שעבורם שולמו  דמי ביטוח* חניכים במסמך זה משמע מספר החנ
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 תמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

העירייה תיתן סיוע למוסדות ציבור אשר פועלים למען בעלי חיים בהרצליה, באחד 
 מהתחומים שלהלן, לכל הפחות:

 
 בתחום בעלי חיים.סיוע למחלקה הווטרינרית בעירייה בפעילותה השוטפת  .א
 סיוע בטיפול בבעלי חיים נטושים ופצועים. .ב
 טיפול בחתולי רחוב. .ג
קידום ושיפור רווחת בעלי חיים בעיר ובכלל זה מניעת התעללות ועזרה בטיפול  .ד

בפניות תושבים בנושא התעללות וחשד לעבירות על חוק צער בעלי חיים )הגנה על 
 .1984 –בעלי חיים(, תשנ"ד 

תלמידים, בני נוער וכלל הציבור לאחריות בגידול חיות מחמד חינוך והסברה ל .ה
 והגברת המודעות בכלל.

סיוע בטיפול בבעלי חיים בכלביה העירונית )בנוסף לטיפול המחלקה הווטרינרית(  .ו
ובכלל זה טיפול רפואי, אשפוזים, עיקורים וסירוסים, ארגון ימי אימוץ, פרסום 

ם, הפעלת תלמידי מחויבות אישית, בעלי חיים לאימוץ, גיוס ותפעול מתנדבי
 פעילות רווחה שוטפת כגון טיולים יומיים.

 
 תנאי סף

 

המוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרינרית  .1
 בעירייה.

 
התמיכה תינתן באותם תחומים בהם המוסד פועל לצורך הגברת הסיוע, העזרה  .2

 שונות.והטיפול באוכלוסיות בעלי חיים 
 

 אופן חלוקת התמיכה
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה לפי היקף הסיוע למחלקה  30% .1
הווטרינרית בטיפול רפואי, בשנת התמיכה הקודמת, לפי מספר אשפוזים לבעלי 

 חיים בעיר ו/או בכלבייה העירונית
 
לפי מספר  מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה באופן יחסי 30% .2

בעלי החיים שנמסרו בפועל לאימוץ מהכלבייה העירונית, בשנת התמיכה 
 הקודמת, בעקבות פעילות המוסד מבקש התמיכה.

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה באופן יחסי לפי מספר  25% .3

המתנדבים שהגיעו לכלביה העירונית באופן קבוע, בשנת התמיכה הקודמת, 
 ת הפעילות בפועל.במכפלת שעו
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מספר המתנדבים המגיעים באופן קבוע בסעיף זה משמע מספרם באופן כללי ולא 
 לפי זהות ספציפית.

  
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה לפי היקף הסיוע למחלקה  10%  .4

הווטרינרית בנושא חתולי רחוב, בתחומי תיאום ו/או גישור ו/או טיפול, בשנת 
 הקודמת, באופן שלהלן:התמיכה 

  
 נקודות. 6 –היקף סיוע רחב  .1
 נקודות. 2 –היקף סיוע בינוני או מועט  .2

 
מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה לפי היקף הפעילות )כמות  5% .5

שעות פעילות( בתחום החינוך במסגרת פעילות מחויבות אישית בכלביה העירונית, 
 בשנת התמיכה הקודמת. 
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 תמיכה בנושא גובה אגרות והיטלי פיתוח 
 

 כללי:
 

העירייה תדון בבקשות למתן תמיכה בגובה אגרות והיטלים בגין הקמת מבנה ו/או תוספת 
למבנה קיים, שיוגשו ע"י מוסדות ציבור הזכאים לתמיכה על פי הנוהל והתבחינים 

 שאושרו על ידי מועצת העיר.
 

 סף נוספים כמפורט להלן: לשם בחינת בקשות מסוג זה נקבעו תנאי
 
 המבנה הוקם כדין לצרכי מתן שירותי דת או רווחה. .1
 
בניית המבנה בגינו מתבקש הפטור מומנה מכספי תמיכות או תרומות בשיעור  .2

 מסך עלותו. 50%העולה על 
 
השירותים הניתנים במבנה פתוחים לכלל תושבי העיר ללא תמורה כלשהי, או  .3

רווח, או שמדובר במבנה המשמש לפעילות חניכים או  בתמורה שאינה למטרת
תושבי העיר, ללא תמורה כלשהי, או בתמורה שאינה  50%חוסים שמהם לפחות 

 למטרת רווח.
 
 חוות דעת והמלצת המחלקה הרלוונטית למתן תמיכה. .4

 
 



 
 
 
 

 

18 
 
 

 תמיכה בנושא איכות הסביבה 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 
דות ציבור אשר פועלים בתחום איכות הסביבה והקיימות, העירייה תיתן סיוע למוס .1

 להלן: 2בנושאים המפורטים להלן בלבד, בכפוף לאמור בסעיף 
 

חסכון במשאבים )מים, פסולת ומחזור, צמצום בגזי חממה והתייעלות      .א
 אנרגטית ובניה ירוקה ותחבורה בת קיימא(.

 קרקעות מזוהמות, גזי קרקע וזיהום מים. .ב
 וטבע עירוני. , הסביבה הימיתפתוחים שימור שטחים .ג
  

כספי התמיכה לא ישמשו לביצוע בדיקות, סקרים וניטורים סביבתיים כגון: בדיקות  .2
רעש, קרינה, זיהום קרקע, גזי קרקע, זיהום אוויר, איכות מים וכיו"ב, למעט סקרי 

 טבע עירוני ובדיקות צריכת אנרגיה. 
 

 תנאי סף
 
הסף הכלליים התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום לתנאי  2על אף האמור בסעיף  .1

 הנתמך שנתיים לפחות, אלא אם החליטה מועצת העיר אחרת מטעמים שיירשמו.
 
ככל שהפעילות הנתמכת היא פעילות חינוכית ו/או הסברתית, המוסד יהיה בעל ניסיון  .2

של שנתיים, לכל הפחות, בביצוע פעילות חינוכית ו/או הסברתית בתיאום עם רשויות 
 מקומיות ו/או גופים ממשלתיים, ולשביעות רצונם. 

 
שנת המוסד מבקש התמיכה מתחייב לפעול, בתחום הפעילות הנתמכת, במהלך  .3

התמיכה, בהתאם למדיניות, לחזון וליעדים העירוניים כפי שהם מפורטים בתכנית 
 "היחידה"(. –העבודה של היחידה לאיכות הסביבה בעירייה )להלן 

 
המוסד מבקש התמיכה מתחייב לפעול, בתחום הפעילות הנתמכת, במהלך שנת  .4

נציג הרלוונטי התמיכה, בתיאום מלא ושוטף )במייל, טלפון, ישיבות וכד'( מול ה
ביחידה )בהתאם לסוג הפעילות הנתמכת(, בשיתוף פעולה עם היחידה ותחת בקרה 

 שלה. 
 
המוסד מבקש התמיכה יגיש, במועד הגשת הבקשה לקבלת תמיכה, תוכנית עבודה  .5

 מפורטת לכספי התמיכה המבוקשת.
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 אופן חלוקת התמיכה
 

סי, לפי האחוזים ונושאי תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה, באופן יח א.
 הפעילות המפורטים להלן, בכפוף לאמור בס"ק ג' להלן:

 

חסכון במשאבים )מים, פסולת ומחזור, צמצום בגזי חממה   - %3020
 התייעלות אנרגטית, בנייה   ירוקה ותחבורה בת קיימא(.

 קרקעות מזוהמות, גזי קרקע וזיהום מים.   - 40%
 וטבע עירוני. , הסביבה הימיתשימור שטחים פתוחים   - %3040

 

 "(. הנושא/הנושאים)להלן: "
 

מובהר בזאת כי מבקש תמיכה הפועל ביותר מנושא אחד יקבל תמיכה עבור  ב.
 פעילותו בכל אחד מהנושאים במצטבר, בכפוף לנוהל ולכל דין.

 
סכום התמיכה, בכל אחד מהנושאים, יחולק באופן שווה בין מבקשי התמיכה  ג.

כל אחד סך כל סכום התמיכה שיקבל בנושא פעילות זה, ובתנאי שהנכללים 
ש"ח. סכום ההפרש שיוותר יחולק באופן  40,000על  יעלהממבקשי התמיכה לא 

שווה בין יתר מבקשי התמיכה באותו נושא פעילות )בתנאי שסכום התמיכה שלהם 
 כאמור(.₪,  40,000אינו עולה על 

פי כלל זה, יחולק סכום זה, באפן -ים עלככל שתישאר יתרה בנושא פעילות מסוי
 יחסי, בין יתר נושאי הפעילות, בהתאם למגבלות שבסעיף זה, בהתאמה.

 פי אופן חלוקה זה תיוותר יתרה נוספת היא לא תחולק.-ככל שעל
 
במידה ולא תתקבלנה בקשות תמיכה בנושא מסוים, יחולק סכום התמיכה של  ד.

אותו נושא בין שאר הנושאים, כמפורט בס"ק א' לעיל, באופן יחסי, לפי אחוזי 
 התמיכה הרשומים בהם 
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 דת
 כוללים

 
 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים

 
תורנית המאפשרת  ", משמע: מהווים מסגרת לימודיםכוללמוסדות ציבור הפועלים כ"

ומעלה ו/או העוסקים בחינוך  17למעוניין להגיע לסמיכה רבנית או שחיטה וכד' מגיל 
 לזהות יהודית ו/או  התכנסויות ואירועים לציבור תושבי הרצליה, כהגדרתם להלן. 

 
 לצורך תבחינים אלה )כוללים(:

 
 החינוך ולומד משמע: מי שרשום כתלמיד באגף בכיר מוסדות תורניים במשרד "תלמיד"

 חצי יום ו/או יום שלם.
 
משמע: שיעורים וסדנאות המאורגנים ע"י הכוללים, כהגדרתם  חינוך לזהות יהודית""

פי דרישת המוסדות, ובמסגרתם תהיה -לעיל, שיתקיימו במוסדות המעוניינים בכך, על
ביהדות, מסורת ילדים ובני נוער לצורך לימוד והכרת מושגי ייסוד  20התכנסות של לפחות 

 .ישראל, חינוך לערכים בין אדם לחברו, והכרת דמויות מרכזיות בציונות ובמדינת ישראל
 
משמע  התכנסויות ואירועים הנערכים בהרצליה לציבור הרחב)שאינם תלמידי הכולל(""
התכנסויות של לפחות עשרה אנשים לצורך לימוד תורני בהנחיית בעל ידע בתחום  –

"(, הרצאות בהן תהיינה התכנסויות של לפחות שיעורי תורה" –)להלן העברת השיעורים 
שלושים איש ותתקיימנה בהנחיית רב מוסמך או בעל הסמכה אקדמית או ידען בתחום זה 

"( ואירועים בחגים בהם תתקיימנה התכנסויות חגיגיות של לפחות מאה הרצאות" –)להלן 
"(, והכל בכפוף אירועים בחגים" –ן איש ללימוד תורני, שנושאן חג העומד בפתח )להל

 לתנאים הבאים:
 

 תנאי סף
 
 הכולל פועל בעיר הרצליה. .1
 מספר התלמידים בכולל לא יפחת מעשרה. .2
 ממספר התלמידים בכולל הם תושבי הרצליה. 75%לפחות  .3
מהתלמידים בכולל הם חיילים משוחררים אשר שירתו שירות סדיר,  50%לפחות  .4

 –)להלן  1994 –חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד ל 1כהגדרת מושגים אלו בס' 
. למען הסר ספק מובהר בזאת כי מי שנדחה שירותו בהוראה כללית, אינו 1"(החוק"

 חייל משוחרר לצורך תבחינים אלו. 

                                              
מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה,  -)כהגדרתו בחוק( "חייל משוחרר" 1

חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה  12ובלבד ששירת 

ה זו ייחשב כל חודש של שירות אזרחי במסלול )נוסח משולב(; לעניין הגדר 1959-בחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט

 מפוצל כמחצית חודש שירות;

הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל או -שירות סדיר בצבא -)כהגדרתו בחוק(  "שירות סדיר"

ור, וכן שירות לאומי לחוק האמ 34, ולפי סעיף 1986-בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו

או שירות אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במניין זמן השירות לפי 

 לחוק הא 18הוראות סעיף 
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 אופן חלוקת התמיכה לכוללים
 

מכלל תקציב התמיכה יחולק לפי מספר התלמידים בכל כולל, כאשר לצורך  64% .1
תלמידים)בין  20המספר המקסימאלי של תלמידים שיובא בחשבון הוא תבחין זה 

אם הם לומדים חצי יום ובין אם הם לומדים יום שלם(, וכאשר משקלו היחסי של 
 תלמיד מהרצליה יהיה כפול ממשקלו היחסי של תלמיד שאינו תושב הרצליה.

תלמיד  בנוסף, משקלו היחסי של תלמיד הלומד חצי יום יהיה מחצית ממשקלו של
 הלומד יום שלם.

 
מתקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה העוסקים בפעילות של חינוך  10% .2

לזהות יהודית כהגדרתה לעיל באופן שווה ובלבד שמבקש התמיכה קיים בשנת 
 )מאה ועשרים( שיעורים ו/או סדנאות כמפורט לעיל. 120-התמיכה לא פחות מ

 
 המקיימיםמכלל תקציב התמיכה יחולק באופן שווה בין מבקשי התמיכה  26% .3

התכנסויות והאירועים הנערכים בהרצליה לציבור הרחב )שאינם תלמידי הכולל( 
 25-שיבוצעו בשנת התמיכה ובלבד שמבקש התמיכה קיים מדי חודש, לא פחות מ

 )עשרים וחמש( התכנסויות ואירועים כמפורט לעיל.
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 תורה/הרצאותשיעורי 
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

" או שיעורי תורהמוסדות ציבור, למעט כוללים, כהגדרתם בתבחינים אלה, המארגנים "
 ".הרצאות"
 

 לצרכי תבחינים אלה )שיעורי תורה/הרצאות(:
 
" משמע: התכנסות של לפחות חמישה אנשים לצורך לימוד תורני בהנחיה שעורי תורה"

 בעל ידע בתחום. של מגיד שיעור
 
" משמע: התכנסות של לפחות עשרים איש לצורך לימוד תורני בהנחיה של רב הרצאה"

 מוסמך או בעל הסמכה אקדמית או ידען מובהק בתחום..
 
" משמע: התכנסות חגיגית המיועדת למאה איש, לכל הפחות, לצורך לימוד אירוע בחגים"

 תורני שנושאה החג העומד בפתח.
 

 תנאי סף
 
 שיעורי תורה או הרצאות בחודש. 15מוסד ציבור המארגן לפחות  .1
 
מהמשתתפים בשיעורי תורה או הרצאות או אירועים בחגים יהיו  75%לפחות  .2

 תושבי הרצליה.
 

 אופן חלוקת התמיכה
 
להלן, תקציב התמיכה יחולק בין מוסדות הציבור, באופן  2בכפוף לאמור בסעיף  .1

פר שיעורי התורה, או ההרצאות, או אירועים בחגים יחסי, כאשר כמדד ישמשו מס
 המתוכננים לשנת התמיכה.

שיעורי תורה בחודש יהיה שווה  12לצורך חלוקת התמיכה משקלם היחסי של 
שיעורי תורה או  24 -לשתי הרצאות, ומשקלו היחסי של אירוע בחגים יהיה שווה ל

 לארבע הרצאות.
 

, תתבצע בתנאי שכל אחד ממוסדות לעיל 1חלוקת התמיכה, כאמור בסעיף  .2
מהסכום המוקצה  25% -הציבור לא יקבל סכום העולה על סכום בש"ח השווה ל

שיעורי תורה/הרצאות בשנת התמיכות. סכום ההפרש שיוותר יחולק  –לנושא דת 
לעיל )בתנאי שסכום התמיכה  1בין יתר מוסדות הציבור, באופן המפורט בסעיף 

 –מהסכום המוקצה לנושא דת  25% -בש"ח השווה לשיקבלו לא יעלה על סכום 
 שיעורי תורה/הרצאות בשנת התמיכות, כאמור(.

 פי אופן חלוקה זה תיוותר יתרה נוספת היא לא תחולק.-ככל שעל
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 תמיכה בנושא ספורט תחרותי
 

 בוגרים
 

 סוג הפעילות/הנושא הנתמך
 

לבוגרים/בוגרות בהרצליה, הפועלות תחרותי של אגודות ספורט -קידום הספורט ההישגי
 ידי מנהל הספורט.-במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים על

 

 תנאי סף לתמיכה
 

התמיכה תינתן לאגודות ספורט המתחרות במסגרות רשמיות ומייצגות את העיר  .1
 הרצליה. 

 ידי מנהל הספורט.-" משמע: איגודים והתאחדויות המוכרים עלמסגרות רשמיות" 

  

התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט מבקש התמיכה מעסיק מאמנים, ככל ש .2
, בפעילות 1988 –פי חוק הספורט, התשמ"ח -המעסיקות מאמנים מוסמכים, על

 נשוא בקשת התמיכה.

 

התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט שהמתקנים המשמשים אותן לפעילות מושא  .3
 בקשת התמיכה נמצאים בהרצליה.

 

לאגודות ספורט המוכרות בסל הספורט של מנהל הספורט, או התמיכה תינתן  .4
לאגודות ספורט העומדות בקריטריונים המאפשרים הכרה בסל הספורט של מנהל 

 הספורט.

  

לתנאי הסף הכלליים, אגודת ספורט המגישה בקשה לתמיכה  2על אף האמור בסעיף  .5
 ליה.בנושא זה תהיה זכאית לקבלתה החל מהשנה השנייה לפעילותה בהרצ

 

ככל שישנן מספר קבוצות באותו ענף, באותה אגודה ובאותה ליגה, העומדות בתנאי  .6
פי התבחינים, לא יעלה סכום התמיכה שיינתן לאגודה -הסף לקבלת התמיכה על

 בפועל על הסכום לו זכאית קבוצה אחת בלבד. 

משמע: מסגרת המקיימת תחרויות רשמיות לספורט קבוצתי. לכל ליגה  "ליגה"
ונמוכה  2, רמה נמוכה יותר היא ליגה 1דירוג רמה. הרמה הגבוהה ביותר היא ליגה 

 וכן הלאה. 3מימנה היא ליגה 
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 אופן חלוקת התמיכה

 

 א. כללי

 בסך תמיכה זכאית לקבלת האת, לראשונה השנייה מהליגה תעפיל אשר קבוצה כל .1

 לתמיכה הא זכאיתת, השנייה לליגה השלישית מהליגה תעפיל אשר קבוצה. ₪ 500,000

 בתנאים תעמוד קבוצהשה ובלבד תקציב שנת באותה תינתן התמיכה. ₪ 250,000 בסך

 :להלן המפורטים

 .תחרותי ספורט בנושא תמיכה לקבלת הסף בתנאי עומדת האגודה .א

 .הרלוונטי האיגוד של רשמית הינה האליפות .ב

 ההתאחדות או האיגוד בחתימת, ההישג על רשמי אישור תעביר האגודה .ג

 .ספורט ענף לאותו הרלוונטית הישראלית

  

 לקופת יוחזר זה סכום, זה תבחין י"עפ לתמיכה הזכאיות קבוצות תהיינה שלא ככל

 .יחולק ולא העירייה

 
מכלל יתרת כספי התמיכה בנושא הספורט התחרותי יחולקו לספורט   %84.8183.66 .1.2

למפורט בפרק ב' "סכום התמיכה לספורט הקבוצתי"(, ובהתאם  –הקבוצתי )להלן 

להלן, כאשר ביחס למבקש תמיכה המקבל תמיכה בגין ספורט קבוצתי, הן עבור 

" סכום התמיכה המאושרמתוך " 10%פעילות הבוגרים והן עבור פעילות ילדים ונוער, 

יחולק רק לאחר קבלת דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה, 

עשה שימוש בכספי תמיכה שניתנו בגין פעילות המעיד על כך כי מבקש התמיכה לא 

 הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים.

 

" בפרק זה משמע:  סכום התמיכה שאושר למבקש סכום התמיכה המאושר"

התמיכה בגין תמיכה בספורט בוגרים קבוצתי בהתאם להחלטת מועצת העיר בשנת 

 התמיכה. 

 

" סכום התמיכה המאושרמתוך " %50לעיל, חלוקת  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2.3

 מותנת בעמידת מבקש התמיכה ביעד השתתפות קהל במשחקי הבית שלו.

 

ספירת כמות הצופים תהיה באחריות מנהלי המתקנים הרלוונטיים, באמצעות 

מערכת לספירת קהל, כאשר תילקח בחשבון כמות הקהל הממוצעת במשחקי הבית 
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בפברואר של שנת  28 –נטיים ועד ל מתחילת עונת המשחקים של הענפים הרלוו

 ., כפי שדווחה במהלך העונההתמיכה

 לא תילקח בחשבון כמות קהל שלא נספרה במערכת ספירת הקהל.

 

 

" לו יהיה סכום התמיכה המאושר "-להלן טבלה המפרטת את האחוז מתוך מחצית מ

 זכאי מבקש התמיכה בגין עמידה ביעד כמות קהל צופים:

כמות 
 ענף\צופים

 -כדורגל 
ליגה 

 ראשונה

 -כדורגל 
ליגה 
 שנייה

 -כדורגל 
ליגה 

 שלישית

כדוריד 
 –-גברים 

ה ליג
ת ראשונה

 על

כדוריד 
 -נשים 
ליגה 

 ראשונה

כדורסל 
 –-גברים 

ה ליג
ת ראשונה

 על

כדורסל 
 –גברים 

ה ליג
 שניה

כדורסל 
 –-נשים 
ה ליג

ראשונה
 ת על

 1500עד 
100% - - - - - - - 

 1250עד 
90% - - - - - - - 

 1000עד 
80% - - - - 100% - -100% 

 900עד 
70% - - - - 90% - -90% 

 800עד 
60% 100% - - - 80% - -80% 

 700עד 
50% 80%  -   -   -  70% - -70% 

   600עד 
40% 60% -  -   -  60% - -60% 

500עד   30% 40% - 100% 100% 50% - -50% 

400עד   20% 20% 100% 80% 80% 40% 100% -40% 

300עד   10% 10% 70% 4050% 4050% 20% 70% -20% 

 100% 50% 10% 40% 40% 50% 8% 8% עד 200

 075% 5% 05% 030% 030% 040% 05% 05%  עד - 150 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% עד 100

 

מכלל יתרת כספי התמיכה בנושא הספורט התחרותי יחולקו לספורט  %15.1916.34 . 4

 "(, בהתאם למפורט בפרק ג' להלן.סכום התמיכה לספורט האישי" –)להלן האישי 
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 ב. אופן חלוקת התמיכה לספורט הקבוצתי
 

 הישגים משמעותיים

 

מסכום התמיכה לספורט הקבוצתי יחולק עבור הישגים משמעותיים הנקבעים  2% .1

תכנית האב היישובית פי תקרות וקריטריונים של הוועדה לספורט הישגי במסגרת -על

"(, בהתאם לניקוד הקבוע לכל הישג הישגים משמעותיים" –לספורט )להלן 

 משמעותי, כמפורט בטבלה שלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 

למען הסר ספק מובהר כי אגודות הספורט מתחייבות לאשר את ההישגים  .2

 המשמעותיים ולאמתם במסמכים.

 
 2%ערך נקודה לתמיכה בהישגים משמעותיים, בספורט הקבוצתי, יחושב כדלקמן:  .3

מסכום התמיכה לספורט הקבוצתי, חלקי מס' הנקודות הכולל שנצבר על בסיס 

 באוגוסט בשנה הקודמת.  31הישגים משמעותיים עד לתאריך 

 
היא  ככל שתיוותר יתרה בלתי מחולקת בגין הישגים משמעותיים בספורט הקבוצתי .4

תישאר בתקציב התמיכות הכולל לספורט תחרותי בוגרים בספורט הקבוצתי, ותחולק 

 פי יתר הקריטריונים.-על

 
 שיתוף שחקנים מקומיים

 ניקוד -זכייה ב-תיאור ההישג המשמעותי

 50 1אליפות בינ"ל לכל זוכה במקום 

 40 גביע המדינה

 40 אליפות ליגה ראשונה

 20 אליפות ליגה שנייה
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שחקן מסכום התמיכה לספורט הקבוצתי יחולק עבור שיתוף שחקנים מקומיים. " 3% .5

ה עונות בליג 3" משמע: שחקן ששיחק במחלקות הנוער בהרצליה לפחות מקומי

 תחרותית.

 
תחשיב הניקוד הינו בהתאם לכמות השחקנים המקומיים הרשומים בטופסי המשחק  .6

ועד המועד האחרון להגשת  2020-2019 2019-2018  הרשמיים בליגה, מתחילת עונת 

 בקשת התמיכה, לפי הטבלה שלהלן:

   ניקוד    

מספר השחקנים המקומיים 
 הרשומים בטופס המשחק הרשמי

 כדורסל כדוריד כדורגל

1     5 

2     10 

3   5 20 

4   10 30 

5 5 20 40 

6 10 30 50 

7 20 40 60 

8 30 50 70 

9 40 60 80 

10 50 70 90 

11 60 80 100 

12 70 90 100 

13 80 100  

14 90 100  

15 100 100  

16 100   

17 100   

18 100   
 

 סוג ענף הספורט ורמה מקצועית/הישגית
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מסכום התמיכה לספורט הקבוצתי יחולק בהתאם לסוג הענף והרמה  95% .7

 8-9"(, כמפורט בסעיפים סכום התמיכה לפי ענף ורמההמקצועית/הישגית )להלן: "

 להלן.

 
לכל ענף יחולק אחוז מסוים מסכום התמיכה לפי ענף ורמה, כמפורט בעמודה השנייה  .8

 ענף ורמה בהתאם לסוג הענף".להלן: "% מסכום התמיכה לפי  9בטבלה שבסעיף 

 
פי -חלוקת סכום התמיכה לפי ענף ורמה, בכל ענף, בין הקבוצות השונות, תעשה על .9

רמתם המקצועית/הישגית של הקבוצות, באופן יחסי, עפ"י הניקוד המפורט בעמודות 

"ניקוד לפי רמה מקצועית/הישגית )ליגה(" בטבלה שלהלן. למען הסר ספק מובהר 

, אם 1-3שלהלן מפרטת את הניקוד שמקבלת כל קבוצה בליגות בזאת כי הטבלה 

 אינן מפורטות בטבלה זו והן לא תקבלנה ניקוד: 3בכלל. קבוצה בליגות נמוכות מליגה 

מסכום  % סוג הענף

התמיכה לפי 

ענף ורמה, 

בהתאם לסוג 

 הענף 

ניקוד לפי רמה 

 מקצועית/הישגית )ליגה(

 

 נשים נשים  גברים 

 2ליגה  1ליגה  3ליגה  2ליגה  1ליגה 

 - - 125 300 500 %27.530 כדורגל

 - 310- 175 350 700 %72.570 כדורסל

 כדוריד
      

 

 קיזוז דמי שימוש

לאחר חישוב סכום התמיכה בספורט הקבוצתי, בהתאם לאמור בפרק זה, לעיל, יקוזזו 

 העירוניים, בפועל.דמי שימוש מאגודות הספורט העושות שימוש במתקני הספורט 

 
 ג. אופן חלוקת התמיכה לספורט האישי

 
 הישגים משמעותיים

 
מסכום התמיכה לספורט האישי יחולק עבור הישגים משמעותיים, ובהתאם  4% .1

 :לניקוד הקבוע לכל הישג משמעותי, כמפורט בטבלה שלהלן

 ניקוד תיאור ההישג המשמעותי ענף
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למען הסר ספק מובהר כי אגודות הספורט מתחייבות לאשר את ההישגים  .2

 המשמעותיים ולאמתם במסמכים.

 
מסכום התמיכה  4%כדלקמן: ערך נקודה לתמיכה בהישגים המשמעותיים יחושב  .3

עד  משמעותייםבסיס הישגים  לספורט האישי, חלקי מס' הנקודות הכולל שנצבר, על

 באוגוסט בשנה הקודמת.  31לתאריך 

 
ככל שתיוותר יתרה בלתי מחולקת בגין הישגים משמעותיים בספורט האישי היא  .4

אישי, ותחולק תישאר בתקציב התמיכות הכולל לספורט תחרותי בוגרים בספורט ה

 פי יתר הקריטריונים.-על

 

 סוג ענף הספורט ורמה מקצועית/הישגית

 

מסכום התמיכה לספורט האישי יחולק בהתאם לסוג הענף והרמה  96% .5

פי -"(, באופן יחסי, עלסכום התמיכה לפי ענף ורמההמקצועית/הישגית )להלן: "

 הניקוד המפורט בטבלה שלהלן:

 

   הענף
רמה 

   מקצועית/הישגית* 

 1 2 3 4 5 6 
שחייה, 

     30 60 שייט

     15 30 טניס

 50 1במקום אליפות בינ"ל לכל זוכה  כל הענפים

 20 אלוף ישראל אחד לכל מין טניס

 25 אלוף ישראל אחד לכל מין שחייה

 25 אלוף ישראל אחד לכל מין שייט

 15 גביע מדינה אחד לכל מין טניס שולחן

 15 אלוף ישראל אחד לכל מין טניס שולחן

 20  אלוף ישראל אחד לכל מין ג'ודו

 20 אלוף ישראל אחד לכל מין שחמט

 20 גביע מדינה אחד לכל מין שחמט

 10 אלוף ישראל אחד לכל מין קליעה

 10 אלוף ישראל אחד לכל מין הרמת משקולות
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     15 30 ג'ודו

      30 שחמט
טניס 
      15 שולחן

באולינג, 
אגרוף 

תאילנדי, 
הרמת 

משקולות, 
קליעה, חץ 

      7.5 וקשת
יתר ענפי 
      3 הספורט

 
 
 
 
 
 
 

 *רמה מקצועית/הישגית משמע:
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל  2בין      -שייט        1רמה 

 הקבוצות בארץ.
 בדירוג הקבוצתי, בין כל הקבוצות בארץ. 5 - 3בין המקומות      -שייט        2רמה 
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל  5בין      -שחייה      1רמה 

 הקבוצות בארץ.
בדירוג הקבוצתי, בין כל הקבוצות  10 - 6בין המקומות      -שחייה      2רמה 

 בארץ.
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל  10בין      -ג'ודו         1רמה 

 הקבוצות בארץ.
בדירוג הקבוצתי, בין כל הקבוצות  20 - 11בין המקומות      -ג'ודו         2רמה 

 בארץ.
מקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל ה 2בין      -קליעה      1רמה 

 הקבוצות בארץ.
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל  2בין     -חץ וקשת  1רמה 

 הקבוצות בארץ.
 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד הטניס.    -טניס                   
 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד השחמט.    -שחמט                

 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד טניס השולחן.     -שולחן       טניס 
 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד הבאולינג.     -באולינג              
 בהתאם לליגה הרשומה באיגוד הרמת המשקולות.    -הרמת משקולות 

בהתאם לליגה הרשומה באיגוד, ככל שישנו רישום כזה.  -יתר ענפי הספורט  
המקומות הראשונים בדירוג הקבוצתי, בין כל הקבוצות  2ם   בין ביתר המקרי

 בארץ.
                

 .הנתונים יתבססו על פרסומי האיגוד הרלוונטי 
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 תמיכה בנושא ספורט תחרותי

 

 ילדים ונוער
 

 סוג הפעילות/הנושא הנתמך

 

הפועלות תחרותי של אגודות ספורט לילדים ונוער בהרצליה, -קידום הספורט ההישגי
 ידי מנהל הספורט.-במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים על

ידי כל איגוד כגיל המקסימלי -" משמע: ילדים ונוער עד לגיל הנקבע עלילדים ונוער"
 לילדים ונוער.

 
 תנאי סף לתמיכה

 

התמיכה תינתן לאגודות ספורט המתחרות במסגרות רשמיות ומייצגות את העיר  .1
 הרצליה. 

 ידי מנהל הספורט.-" משמע: איגודים והתאחדויות המוכרים עלרשמיותמסגרות " 

  

התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט ככל שמבקש התמיכה מעסיק מאמנים,  .2
, בפעילות נשוא 1988 –פי חוק הספורט, התשמ"ח -המעסיקות מאמנים מוסמכים, על

 בקשת התמיכה.

 

המשמשים אותן לפעילות מושא התמיכה תינתן אך ורק לאגודות ספורט שהמתקנים  .3
 בקשת התמיכה נמצאים בהרצליה.

 

התמיכה תינתן לאגודות ספורט המוכרות בסל הספורט של מנהל הספורט, או לאגודות  .4
 ספורט העומדות בקריטריונים המאפשרים הכרה בסל הספורט של מנהל הספורט.

 

בקשה לתמיכה לתנאי הסף הכלליים, אגודת ספורט המגישה  2על אף האמור בסעיף  .5
 בנושא זה תהיה זכאית לקבלתה החל מהשנה השנייה לפעילותה בהרצליה.

 

 הקבוצה מושא התמיכה תמנה שלושה ספורטאים, לכל הפחות. .6
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 אופן  חלוקת התמיכה

 

 הישגים משמעותיים

 

ילדים ונוער יחולק עבור הישגים משמעותיים,  –מסכום התמיכה בספורט התחרותי  1% .1

פי תקרות וקריטריונים של הוועדה לספורט הישגי במסגרת תכנית האב -עלהנקבעים 

 17-19"הישגים משמעותיים"(, של ספורטאי נוער בגילאים  –היישובית לספורט )להלן 

 : בלבד, ברמה לאומית ובהתאם לניקוד הקבוע לכל הישג משמעותי, כמפורט להלן

 
 ענף

 
-תיאור ההישג המשמעותי

 -זכייה ב

 
 ניקוד     

 
 אישי \קבוצתי

 
 1אליפות בינ"ל לכל זוכה במקום 

 
50 

 40 גביע המדינה קבוצתי

 40 אליפות ליגה ראשונה קבוצתי 

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין טניס

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין שחייה

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין שייט

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין טניס שולחן

 40 ישראל אחד לכל מיןאלוף  ג'ודו

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין שחמט

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין קליעה

 40 אלוף ישראל אחד לכל מין הרמת משקולות

 20 אלוף ישראל אחד לכל מין אגרוף תאילנדי, באולינג

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אגודות הספורט מתחייבות לאשר את ההישגים  .2

 המשמעותיים ולאמתם במסמכים.

 
מסך כל התמיכה, חלקי  1%ערך נקודה לתמיכה בהישגים משמעותיים יחושב כדלקמן:  .3

באוגוסט בשנה  31מס' הנקודות הכולל שנצבר על בסיס הישגים משמעותיים עד לתאריך 

 הקודמת. 

 
יב ככל שתיוותר יתרה בלתי מחולקת בגין הישגים משמעותיים היא תישאר בתקצ .4

 פי יתר הקריטריונים.-התמיכות הכולל לספורט הישגי לילדים ונוער, ותחולק על
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 שימוש במגרשי האימונים העירוניים בהרצליה בענף הכדורגל

ילדים ונוער יחולק עבור שימוש במגרשי  –מסכום התמיכה בספורט התחרותי  25% .5

 האימונים העירוניים בהרצליה, בענף הכדורגל.

 
פי יחס היקפי השימוש של כל אגודה במגרשי האימונים, לפי שעות -תבצע עלהחלוקה ת .6

 ש.שימו

 
 סוג ענף הספורט, רמה וכמות הספורטאים התחרותיים וגילם 

 
ילדים ונוער יחולק בהתאם לסוג ענף  –מסכום התמיכה בספורט התחרותי  74% .7

איגוד רלבנטי  הספורט, רמה וכמות הספורטאים התחרותיים הפעילים והרשומים בכל
 "(. סכום התמיכה לפי ענף, רמה וכמות ספורטאים וגילםוגילם )להלן: "

 
8.  

 סכום התמיכה לפי ענף, רמה וכמות ספורטאים וגילם יחולק באופן יחסי לפי ניקוד. א.

 
פי -ה' להלן, הניקוד ייקבע באופן נפרד לבנים ובנות: בנים, על למעט האמור בס"ק ב.

 להלן. 10פי הטבלאות שבסעיף -להלן, ובנות, על 9הטבלאות שבסעיף 

  
)ב( להלן, 10)ב(, 9מובהר כי מספר הנקודות לכל קבוצה, כמפורט בטבלאות שבסעיפים  ג.

הקבועה בטבלאות  נקבע לפי הנוסחה שלהלן: כמות הספורטאים/יות, לפי קבוצת גיל,
)א(, 9)ב( להלן, חלקי מקדם סדרי העדיפות שבטבלאות שבסעיפים 10)ב(, 9שבסעיפים 

 )א( להלן, בהתאמה.  10

 
)א( להלן מגלמים העדפה מתקנת לבנות, 10)א(, 9מובהר כי מקדמי הניקוד בסעיפים  ד.

 לעומת בנים.

 
הלן, יינתנו נקודות ל 9-10לאחר חישוב מספר הנקודות לפי הטבלאות שבסעיפים  ה.

בענפים הקבוצתיים )כדורסל, כדורגל,  בהתאם לטבלה המפורטת להלן, נוספות,
 עבור אגודות שלהן יש קבוצות המשחקות בליגות המצוינות בטבלה:כדוריד(, 

 נוסף ניקוד הליגה רמת

 נקודות 20 על נוער

 נקודות 8 לאומית נוער

 נקודות 8 על' א נערים
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 :בנים .9

 מקדמי ניקוד לספורטאים, לפי קבוצת גיל, ולפי סדר עדיפות של ענפי הספורט:טבלת  א.

מקדם הניקוד  ענף עדיפות
לספורטאים 

 בגילאי
9-14 

מקדם הניקוד 
לספורטאים 

 בגילאי
15-19 

 1.5 2 כדורסל, כדורגל, כדוריד, שחייה, שייט א'

 2.5 3 טניס, שחמט, ג'ודו ב'

משקולות, טניס שולחן, קליעה, הרמת  ג'

 כדורעף.

4 3.5 

אגרוף תאילנדי באולינג ויתר ענפי  ד'

 הספורט

5 4.5 

 
 טבלת ניקוד לפי סדר עדיפות של ענפי הספורט, מספר הספורטאים וגילם:  ב. 

 מספר
ספורטא

 ים
  
  

 ניקוד רמה ד' ניקוד רמה ג' ניקוד רמה ב' ניקוד רמה א'

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

עד  3 -מ
10 5 7 3 4 3 3 2 2 

20עד   10 13 7 8 5 6 4 4 

40עד   20 27 13 16 10 11 8 9 

60עד   30 40 20 24 15 17 12 13 

80עד   40 53 27 32 20 23 16 18 

100עד   50 67 33 40 25 29 20 22 

120עד   60 80 40 48 30 34 24 26 

140עד   70 93 47 56 35 40 28 31 

160עד   80 107 53 64 40 46 32 35 

180עד   90 120 60 72 45 51 36 40 

200עד   100 133 67 80 50 57 40 44 

220עד   110 146 73 88 55 61 44 49 

240עד   120 159 80 96 60 67 48 53 
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 :בנות .10

 

 ניקוד לספורטאיות, לפי קבוצת גיל, ולפי סדר עדיפות של ענפי הספורט:טבלת מקדמי א. 

 

 ענף עדיפות
מקדם הניקוד 
 9-14לספורטאים גילאי 

מקדם הניקוד 
 15-19לספורטאים גילאי 

כדורסל, כדורגל, כדוריד, שחייה,  א'
 1.25 1.75 שייט

 2.25 2.75 טניס, שחמט, ג'ודו ב'

טניס שולחן, קליעה, הרמת  ג'

 3.25 3.75 משקולות, כדורעף

אגרוף תאילנדי באולינג ויתר ענפי  ד'

 4.25 4.75 הספורט

 

 טבלת ניקוד לפי סדר עדיפות של ענפי הספורט, מספר הספורטאיות וגילן:  ב. 

 

 

 

 

 

 

 מס' פעילים

 ניקוד רמה ד' ניקוד רמה ג' ניקוד רמה ב' ניקוד רמה א'

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

 גילאי
9 - 14 

 גילאי
15 - 19 

10עד  3 -מ  6 8 4 4 3 3 2 2 

20עד   11 16 7 9 5 6 4 5 

40עד   23 32 15 18 11 12 8 9 

60עד   34 48 22 27 16 18 13 14 

80עד   46 64 29 36 21 25 17 19 

100עד   57 80 36 44 27 31 21 24 

120עד   69 96 44 53 32 37 25 28 

140עד   80 112 51 62 37 43 29 33 

160עד   91 128 58 71 43 49 34 38 

180עד   103 144 65 80 48 55 38 42 

200עד   114 160 73 89 53 62 42 47 

220עד   126 176 80 98 59 69 46 52 

240עד   137 192 87 107 64 76 51 56 



 
 
 
 

 

36 
 
 

 

 הרצליהתמיכה בספורטאים תושבי  .11

התחרותי מסכום התמיכה בספורט  %75האמור בתבחינים אלה, חלוקת  על אף

בעמידת  יתמותנ תהא  התאם לתבחינים אלה,באושר תכפי ש ילדים ונוער – קבוצתי

שיתוף ספורטאים תושבי הרצליה, המשחקים בקבוצות  מבקש התמיכה ביעד של

 הכדור משחקי של והאיגודים ההתאחדויותהרשומות ומשתתפות בליגות 

 , כמפורט בטבלה להלן:הקבוצתיים

 

 %75מתוך  אחוז התמיכה מס' ספורטאים מהעיר

 מסכום התמיכה המאושר

400+ %100 

350 – 399 %90 

300 - 349 %80 

250 – 299 %70 

200 - 249 %60 

150 - 199 %50 

100 – 149 %40 

50 - 99 %30 

 %20 49עד 

 

תחשיב הניקוד יקבע בהתאם לרשימה שמית של כל קבוצה, הכוללת את שם 

הספורטאי, כתובתו ומספר הטלפון. יו"ר האגודה יתחייב בחתימתו על מהימנות 

 הרשימה. 

 

בבקשת התמיכה, יש למלא טופס עם פירוט שמות הילדים והנוער ]שם, 

 טלפון, כתובת ושם בית הספר בו הנער לומד[.

 

 שימושקיזוז דמי 

לאחר חישוב אופן חלוקת התמיכה, בהתאם לאמור בפרק זה, לעיל, יקוזזו דמי שימוש 

  מאגודות הספורט העושות שימוש במתקני הספורט העירוניים, בפועל.
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 תמיכה בנושא ספורט עממי
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים
 

המפורטים להלן, התומכים סכום התמיכה יחולק למוסדות ציבור העומדים בתנאי הסף 
כהגדרתו להלן, שמטרתם תואמת את  "ספורט העממי"בפעילות הנעשית בתחום ה

 היעדים העירוניים לפיתוח הקהילה ברחבי העיר הרצליה.
 

פנאי, הנעשות לקיום אורח חיים בריא ומהנה, פעילויות משחקי ספורט  "ספורט עממי":
 ללא הספורט לשם להנאתם המשתתפיםתושבי העיר הרצליה,  הינםבהן המשתתפים 

 .תשלום או תמורה קבלת
מפעילים קבוצות ספורט וספורט  פעילויות הספורט העממי מאורגנות ע"י גופים שאינם

ת והישגי של האיגודים וההתאחדויות לספורט אשר מאגדות פעילות  יחידני במסגרות
 יה.והפועלים בשיתוף או בבקרה של מחלקת הספורט בעירימקצוענית, 

התמיכה תינתן לאותם תחומים בהם הגופים פיתחו מיומנויות, וזאת לצורך הגברת 
הסיוע, התמיכה, הטיפול והמודעות לנושא הספורט העממי בהרצליה, ועל פי תכנית 

 עבודה מפורטת שיגישו הגופים הנתמכים לכספי התמיכה המבוקשת. 
 

 תנאי סף
 
 המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של אגף תנו"ס בעירייה. .1
במסגרת תמיכה בגין הפעילות הנתמכת המוסד מבקש התמיכה אינו מקבל  .2

 התבחינים בנושא זה על פי תבחינים בנושאים האחרים.

 יםפועל )חברי ההנהלה, יו"ר מנכ"ל גזבר( המוסד מבקש התמיכהמנהלי  .3
 מקבלים שכר בגין עבודתם.אינם ו בהתנדבות מלאה

קבוצות ויחידים חובבים בעממי ש התמיכה עוסק אך ורק בספורט המוסד מבק .4
 ואינו עוסק בספורט הישגי. ,בלבד

2.  

 
 אופן חלוקת התמיכה:

 

 שיצברו הנקודות פי על יחסי באופןהעממי יחולק בין הגופים  לספורטתקציב התמיכה 
 הניקוד להלן: לפי

 
 מספר הקבוצות הקהילתיות מהרצליה אשר משתתפות במפעלי הספורט העממי.  (1)

 נקודות. 2 -לכל קבוצה 
 . כמות הפעילים תושבי הרצליה המשתתפים בפעילויות הספורט העממיות (2)

 נקודה אחת.  –משתתפים  5 לכל
 

 
 קיזוז דמי שימוש
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יקוזזו דמי שימוש לאחר חישוב אופן חלוקת התמיכה, בהתאם לאמור בפרק זה, לעיל, 

  בפועל בגין שימוש במתקני הספורט העירוניים.

 

 

 




















