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  סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול  .א

 29 לאישור פרוטוקול מס'יובא 

  לתיקוני פרוטוקול לעיונך. מר וסרמן ומר פביאןהמועצה  ית חברופניות מצורפ

 יובא לדיון ואישור במועצה.

 

 עדכון רה"ע .ב

 

 עדכון מנכ"ל   .ג

  

 שאילתות .ד

 כפי שיונחו על שולחן המועצה.

  

 הצעות לסדר .ה

 

 ע"י  אורן אוריאלי  1הצעה לסדר מס' 

 שילוט בחוף הים בנושא: 

בחופים רבים ברחבי העולם וגם פה בישראל, הרשות המוניציפלית מכירה בחשיבות השמירה 

על בטיחותם וביטחונם של המתרחצים והגולשים. פעולתה זו של הרשות המקומית באה לידי 

ביטוי בדרכי הסברה שונות, ואחת מהן היא הצבת שילוט בולט אשר נועד להאיר את עיניהם 

אשר לסכנות הטמונות בחוף הים, בנוסף להסדרת ההתנהגות של הרוחצים והגולשים ב

 המקובלת בחופי הגלישה. 

שלטי הסבר  –באשדוד ובנתניה לדוגמה )ר' תמונות מצורפות( הוצבו שלטים בדיוק ברוח זאת 

על סכנת הזרמים בכל מקטע של החוף שיש בהם לסייע במניעת טביעות וכן שילוט אוניברסלי 

רתם ליצור סדר במים. סדר זה עשוי למנוע פציעות וחבלות אודות חוקי הגלישה שמט

 שמתרחשות מידי יום לנוכח הצפיפות הרבה והיעדר מודעות לדרכי ההתנהגות המקובלות. 

 שילוט מסוג זה יסייע רבות לעבודת המצילים בחופי הרצליה.  –לא פחות חשוב מכך 

צבת שלטים אלו, בדומה לחופים אשר על כן אני מציע כי עיריית הרצליה תפעל ללא דיחוי לה

 אחרים בארץ ובעולם. יהא זה מן הצדק וההיגיון הבריא לעשות כך ללא דיחוי. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  אייל פביאןע"י   2 הצעה לסדר מס'

 ישראל-קיום בחירות לוועד שכונה בנווה בנושא: 

 
 רקע

ישראל, מתלוננים על כך שמזה עשר שנים לא התקיימו בחירות -תושבים בשכונת נווה

 לוועד השכונה וכי השכונה מוזנחת ודורשת טיפול. 

 

העירייה לעומת זאת מצוטטת כמי שטוענת ש "בחירות לוועד ייערכו לכשמגבלות 

 ההתקהלות בעת הקורונה יוסרו......."

  

ים ציבוריים הינו עקרון יסוד במדינה דמוקרטית. שיתוף תושבים ושיתוף ציבור בהליכ

הפכה לתירוץ קבוע לעומדים בראשות עיריית הרצליה כיום  למצער, נראה כי הקורונה 

בהחלט -שמעוניינים לעשות   שלא לעשות את אשר אינם מעוניינים, ולעומת זאת, לדברים 

 נמצאות הדרכים לעשותם. 

  

שון של הקורונה, מדינת ישראל קיימה בחירות בזמן הגל הרא 2020כידוע בחודש מרץ 

ואפשרה את מימוש הזכות הדמוקרטית לכל אזרח במדינה, למרות הקורונה.  23 -לכנסת ה

למרות הקורונה,  2020כך גם עומדות להתקיים הבחירות לנשיאות ארה"ב בנובמבר 

 במדינה עם מאות מיליוני מצביעים.....

  



 
 
 
 
 

 
 
 

שני של הקורונה, ממשלת ישראל מאפשרת שמירה גם היום, כאשר אנו מצויים בגל ה

 הזכות הדמוקרטית של אזרחיה למשל, הזכות להפגין ולמחות.  על 

כנסת ישראל פועלת באופן שוטף, חברי הכנסת יושבים בכנסת, משתתפים בדיונים 

 חוקים. פרונטלית ומקבלים מידי שבוע עשרות החלטות ומצביעים על 

  

בחירות בנווה ישראל, ובתוכם מעל חצי שנה של חיים בצד שנים חלפו ולא התקיימו  10

הקורונה עומדת להישאר איתנו לפחות עוד שנה שלמה וכנראה לכול החיים.  הקורונה. 

בחלוף מעל חצי שנה שהקורונה איתנו, הגיע הזמן כי גם מי שמנהלים את העירייה יפנימו, 

ודיכוי הליכים דמוקרטים כי הקורונה אינה יכולה לשמש עוד תרוץ לעצירת ,חסימת 

המבוקשים ע"י תושבי העיר הרצליה ,ובטח היא לא תירוץ להזנחת איכות החיים ושיתוף 

   ישראל שכל כך חשובה בהרצליה.-הציבור, בשכונת נווה

  

  לפיכך, מועצת העיר הרצליה מחליטה כלהלן:

 

-ונת נווהעיריית הרצליה תערך בכל האמצעים הדרושים והקיימים לקיום בחירות בשכ

  ישראל לוועד השכונה.

 . 2020לנובמבר  1-הבחירות תערכנה לא יאוחר מיום ה

העירייה תשתף פעולה עם וועד השכונה הנבחר ועם התושבים בטיפוח השכונה ואיכות 

 החיים בה.

 
 

 

  אייל פביאןע"י   3 הצעה לסדר מס'

ומת רחובות בן ציון צ-הסדרי התנועה החדשים ב"כיכר נבו"  בנושא: 

 כביםבצמוד לקניון שבעת הכו  נבו, מיכאלי ויוסף

 רקע

סידור התנועה החדש ברחוב יוסף נבו שבהרצליה, מכביד על חיי התושבים, שטוענים כי 

 מדובר בסכנה בטיחותית מובהקת ובגורם ליצירת עומסי תנועה כבדים במקום: 

"רק בשבועיים האחרונים נהרג כאן אדם, בגלל הסידור הזה. זה הזוי לגמרי. מאריך את 

רוב הרכבים לא שמים לב שצורת הנסיעה שונתה ועדיין פונים הנסיעה בחצי שעה", "

"יכול להעיד שכמעט עשיתי תאונה שם השבוע בגלל הבלאגן   שמאלה. זה מפחיד",

זה סיוט. אתמול עשיתי קניות בסופר בקניון, ויצאתי כהרגלי לביתי בגליל "מהרמזור". 

ק חצי שעה", "הייתי בהלם, דקות הייתי בבית. עכשיו חיכיתי בפק 5ים. שהיה כיכר, תוך 

לא הבנתי מה עשו כאן. עשיתי פרסה, ונסעתי דרך הצד השני של הקניון. הכיכר הייתה כל 

 ."כך יפה ומרשימה. בדרך כלל יש שם המון תנועה, ועכשיו זה פשוט סיוט.....

 כתוצאה מפגיעת משאית ברחוב. 70בשבועיים האחרונים נהרג הולך רגל כבן 



 
 
 
 
 

 
 
 

טגי בעיר בו זורמת התנועה בין קניון שבעת הכוכבים והיציאה מן מדובר בצומת אסטר

 אביב ולתחנת הרכבת של הרצליה. -תל-העיר לנתיבי איילון, לכביש חיפה

 

 לפיכך, מועצת העיר הרצליה מחליטה כלהלן: 

 

המועצה תקיים בדחיפות דיון בסידורי התנועה הנוכחיים בצומת זה. לדיון זה יגיעו אנשי 

יריית הרצליה ויציגו את המצב הנוכחי בצומת, את כל הסידורים אשר המקצוע של ע

נערכו בנושא, את הפעולות האפשריות הנוספות אשר ניתן לעשות כדי להקל על הנוסעים 

במקום, ואת החלופות השונות האפשריות לשינויי המצב בצומת ובסביבה מבחינה 

 תחבורתית בתקופה הקרובה ובהמשך. 

 

 

  אייל פביאןע"י   4הצעה לסדר מס' 

של חטיבות ביניים בעיר הרצליה במתכונת  בחינת המשך קיומן בנושא: 

הקיימת או מעבר לבתי ספר יסודיים ותיכוניים בלבד במערכת החינוך 

 העירונית

 רקע

בעיר הרצליה קיימים בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים. כל ילד 

ר אותה עד בעיר, המסיים את גן הילדים נכנס למערכת החינוך העירונית במבנה זה ועוב

 לסיום כיתה י"ב. 

ו' עם אותם -שנים בין כיתות א' ל 6במבנה זה, נמצאים התלמידים בכיתות אחידות 

ואז עוברים למוסד חינוכי חדש ולכיתות חדשות, לאחר  ', חברים, מחנכים, סביבה וכו'

ומתחילים חטיבת ביניים בכיתה ז'. כעת הם מסתגלים סיום כיתה ו', כאשר הם נרשמים 

 3ושוהים בהן  , למוסד חינוכי חדש, לעיתים כיתות בהרכב חדש, מחנכים חדשים וכו'

שנים בלבד עד סיום כיתה ט'. אז הם שוב מבצעים מעבר למוסד חינוכי חדש, לעיתים 

הם  15-ו 12ירים כיתות בהרכב חדש, מחנכים חדשים, מנהלים חדשים וכו'. בגילאים צע

צריכים לבצע פעמיים מעברים אלה על כל המשתמע מכך ולעיתים להתמודד עם פגיעה 

 רגשית הקשורה במעברים אלה, הסתגלות ועוד. 

שנים, מכיתה א'  8תיכון, מבלים התלמידים -לעומת זאת, במבנה מערכת חינוך של יסודי

 14ברים פעם אחת לתיכון בגיל עד ח', יחד ברציפות, באתון כיתות ובאותם מוסדות, ועו

שנים נוספות באותן כיתות, עם אותם מורים, מנהלים וכו'. בכך  4לערך, ובו מעבירים 

 נמנעת מהתלמידים פגיעה רגשית כפולה בגיל צעיר.

לכל מבנה של מערכת חינוכית ישנם יתרונות וחסרונות כמובן, אולם הנחת העבודה 

היא איננה  –יים במערכת החינוך העירונית שבהרצליה חייבות להתקיים חטיבות בינ

 בהכרח נכונה ויש לבחון אותה כפי שעשו ערים אחרות בישראל.

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 לפיכך הצעתי לסדר היא כלהלן: 

לאחר פתיחת שנת הלימודים הקרובה והשלמת כל הכרוך בהערכות של פתיחת שנת 

יה וועדה תקים העירי 2020דצמבר  1-הלימודים בשבועותיה הראשונים, ולא יאוחר מ

מקצועית מטעמה, אשר תסתייע במומחי ידע חיצוניים ככל הנדרש, אשר תבצע עבודת 

יתרונות/ חסרונות ותגיש המלצות  –מטה בנושא קיומן של חטיבות הביניים בעיר 

. אז יתקיימו דיונים 2021למאי  1-להנהלת העירייה ולמועצת העיר בנושא לא יאוחר מה

דיניות אסטרטגית של העירייה בעניין לשנים הבאות, בעירייה בנושא זה כדי לגבש מ

 ולהחליט על מבנה מערכת החינוך.

 

 
 

 דיון בהמשך לבקשת חברי האופוזיציה לכינוס ישיבה שלא מן המניין .ו

 

 

 אישור תב"רים  .ז

מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית   של  תב"רים 2020לאשר עדכון תקציב פיתוח 

 ממקורות המימון כדלקמן :₪  - 603,859,5בסכום כולל של   2020המעודכנת 

 

 ב בש"ח סכום מקור מימון

 1,910,000 קרן עבודות פיתוח

 (7,769,603) אחרים

 (5,859,603)  סה"כ

 מצ"ב קובץ .

 

 :  2020 - סגירת תב"רים

והחזרת עודפי תקציב לקרנות  2020שהסתיים/לא נוצל בשנת  לאשר סגירת  תב"ר

 ₪. 17,714הרשות בסכום של 

 מצ"ב קובץ .

 

 

ז  –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .ח

 מצ"ב.

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

הרצליה עמותה למען  -עמותת על"ה  31.12.2019דוחות כספיים ליום  .ט

 מצ"ב. –הקשיש )ע"ר( 

 

  .מצ"ב –לפקודת העיריות )נוסח חדש(  338בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  .י

 

 

גביית  –בקשה לפתיחת חשבון בנק בבנק הדואר ע"ש עיריית הרצליה  .יא

 מצ"ב. –עו"ד פרנקל את קורן  –קנסות 

 

 

 מצ"ב. –חשבונות בנק בגני ילדים  7בקשות לפתיחת  .יב

 

 

 .מצ"ב – בקשה לעדכון תנאי חשבון בנק בגני ילדים .יג

 

 

  לידיעה -, כולל תקציר מנהלים 2020לשנת  1רבעון  -דוח משרד הפנים  .יד

 מצ"ב.

 

 

 תמיכותאישור מתן  .טו

 המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה המקצועית לתמיכות.

 .3.8.20 מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום

 

 

 הארכת שירותאישור  .טז

 המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה להארכת שירות כלהלן:

 

 72בת  -מורה לביוטכנולוגיה בתיכון  -ר. ל. .א

שנים, היא מובילה את המגמה ועושה את  24ר. רכזת ביוטכנולוגיה בתיכון מזה 

עבודתה באופן מצוין ולשביעות רצון התלמידים והוריהם. ר. מובילה את צוות 



 
 
 
 
 

 
 
 

המורים והתלמידים להישגים וניכר לראות זאת בציוני הבגרות הגבוהים של 

 מגמה.התלמידים ב

לנוכח כישוריה הגבוהים, המלצת המנהל והקושי בגיוס ואיתור מורים 

הועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את העסקתה עד סוף לביוטכנולוגיה, 

 .30/6/21-שנת הלימודים הבאה ב

 להחלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.  הארכת שירותה כפופה

 

 70בת  -בחט"ב מורה בשעות אפקטיביות למתמטיקה  -ט. ג. .ב

ט. תומכת בנערים ונערות המתקשים בביקור הסדיר בבית הספר, בלמידה רציפה 

ובקשיים הסתגלותיים. היא מצליחה להגיע אל ליבם של התלמידים ולקדמם 

 ולהטמיע בהם את מקצוע המתמטיקה.

הועדה ממליצה והקושי בגיוס ואיתור מורים למתמטיקה,   לנוכח המלצת המנהלת

 .30/6/21-יה להאריך את העסקתה עד סוף שנת הלימודים הבאה בלראש העירי

 הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

 

 74בת  –מורה לפלדנקרייז בעמותת על"ה  -צ. צ. .ג

צ. עובדת כמורה לפלדנקרייז במסגרת פעילות הספורט לגמלאים של העמותה, צ. 

צל צ. פעילות מלאה בשלושת החוגים שלה. שעות שבועיות ויש א 6עובדת 

הגמלאים מאוד אוהבים את השיעורים עם צ. והיא מהווה עבורם עוגן בימים אלו 

 )קורונה(.

הוועדה ממליצה לנוכח מצבה הבריאותי התקין והמלצות מנהלת עמותת על"ה 

 .31/07/21עד ליום  להאריך את שירותה לתקופה נוספת

 חלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.הארכת שירותה תתאפשר עפ"י ה

 

 

 אישור המלצות הועדה לסיוע בדיור .יז

 26.7.20מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום 

 

 שונות .יח

 

 

 בברכה,                                                                                            

 זאבי רינה 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ע"י וסרמן: 29מס' תיקוני פרוטוקול  

 

לשאלתו של מר וסרמן האם המתווה מתייחס גם לעצמאיים, נענה על  – 12עמוד  .1

בשבוע הבא הדיון היום הוא לא על עצמאיים ואני מוכן לקיים ידי ראש העיר ש"

 "ישיבה מן המניין כדי לדבר על העצמאיים

  

 

היא מר וסרמן ציין כי העובדה שאין נתונים לגבי כמות הפניות שטופלו  – 23עמוד  .2

 וכי הוא מבקש לדעת את התשובה לשאלה. רה"ע ענה כי הנושא ייבדק מוזרה

  

 

מר וסרמן ציין כי הוא מאוכזב שדווקא בתקופה כזאת מאתגרת של  – 31עמוד  .3

הקורונה ההצעה שלו, שהייתה אמורה לעזור לעסקים בהרצליה, לא התקבלה, 

     והנושא תמוה

 

 

 

 ע"י פביאן: 29מס  יקוני פרוטוקול ת

 

הציג המתווה לסיוע למשפחות במצוקה  בפתח הקטע בו כתוב "רה"ע, מר פדלון .1

בפרק  כלכלית בקרב תושבי העיר שהוצג לשר הפנים ולמנכ"ל הביטוח הלאומי". 

"בקשה לדיון נוסף בנושא צו המיסים". לא כתוב כלל שראש העירייה הודיע שהוא 

ביקש לקבל מן הביטוח הלאומי קובץ נתונים ממאגר המידע של הביטוח הלאומי של 

מתושבי העיר, ולעשות שימוש בקובץ זה  10,000ה, ובו נתונים של מעל תושבי הרצלי

 במסגרת ה"מתווה" שהוא מציג. 

מדובר על פרט מהותי ממש בדבריו של ראש העירייה ובדיון הזה, והוא לא מופיע כאן 

 במסגרת דבריו. אבקש לכלול דברים אלו כפי שנאמרו על ידו.

  

 

בדברים שלי לאחר דבריה של אילנה בראף יש להוסיף משפט שאמרתי: " אתם יוצרים  .2

בהצעה הזו בירוקרטיה ועבודה רבה לעובדי העירייה שעת שהקורונה מתפשטת, בשביל 

לקחת סכום קטן מדי חודש לכל משפחה בעיר ולהחזיר לה אותו, ישנם שירותים 

ועמותות, המאפשרים לתושבי העיר לתרום כסף חברתיים שונים קיימים : ארגונים 

    פנוי שנמצא ברשותם ולסייע למשפחות הזקוקות לסיוע בעיר. "

 



 
 
 
 
 

 
 
 

ועקנין למיטב זכרוני אמר ש"הסיוע יועבר לתושבים אוטומטית וזאת עפ"י נתוני  .3

ו אצלכם כפי שכתבתם. אנא בדק-הביטוח הלאומי" ולא "עפ"י נתוני משרד הפנים." 

  את הקלטת הישיבה. 

 

כדי  בדיון נאמר על ידי רה"ע כי קובץ הנתונים מהביטוח הלאומי ימסר לועקנין .4

להעביר החלטה מתאימה בוועדת ההנחות לארנונה, אמר בחלק אחר של הדיון 

ש"הקובץ" ימצא רק אצלו בכספת ראש העירייה", ואמר עוד דברים בדיון בנושא 

הנתונים של התושבים מן הביטוח הלאומי. דברים אלה אינם מופיעים בפרוטוקול. 

בהם נאמרו ע"י ראש  אבקש להוסיפם, במקומות –היות והם דברים מהותיים 

  העירייה. 

 

ראש העירייה גם אמר שהוא "איננו צריך חוות דעת משפטית והוא אף השיב לעו"ד  .5

אבקש לציין דברים מהותיים אלה -אילנה בראף ישירות בעניין זה וגם לגב' כץ 

   בפרוטוקול, כפי שציינתם חלקים אחרים מדבריו.

 

בתשובה לשאלתו של מר וסרמן בנושא העצמאים בעיר שאינם כלולים במתווה, השיב  .6

ראש העירייה כי הוא לא דן הערב בעצמאים והוא יקיים אם יידרש דיון נפרד בעניין 

מדבריו זה. גם עניין זה שהוא מהותי לא מופיע בפרוטוקול, לעומת זאת ציינתם ציטוט 

   של אהוד לזר באותו עניין.....

 

לא כתוב כלל בפרוטוקול כי האופוזיציה העלתה הצעה נגדית בעניין ה"המתווה"  .7

שהציג ראש העירייה, ונערכה הצבעה רשמית בעניינה. השמטתם את כל ההצעה ואת 

וקול ישיבה תקין של מועצת עיר. לעומת נא להוסיף אותה כנדרש בפרוט –כל ההצבעה 

זאת אתם מצטטים שם רק את דברי לאחר תיאור ההצבעה על ה"מתווה" של ראש 

לעניין  –העירייה, למרות שהשמטתם את הנ"ל לחלוטין, וגם דברים נוספים שנאמרו 

אצטרך לבדוק בדיוק את הדברים שנאמרו על ידי בקטע זה. כמו  –הציטוט הזה שלי 

מציינים את הסברי סיעות האופוזיציה להצעה הנגדית שהעלו ומדוע הם לא  כן, אינכם

נא הוסיפו. אלו חלקים -תומכים בהצעת ההחלטה שהביא ראש העירייה מטעמו 

  מהותיים בדיון זה. 

 

בשלב השאילתות גם אני עזבתי את האולם וחזרתי אליו רק כאשר הדיון הגיע  .8

  לשאילתות שאני עצמי הגשתי. 

 

שלי בנושא ההערכות של העיר ללימוד מקוון בשנת  14ון בשאילתה מספר בסוף הדי .9

הלימודים שעומדת להיפתח בקרוב מאוד, שאלתי שאלת המשך: "האם סגנית ראש 

העירייה ומחזיקת תיק החינוך, גב' פרישקולניק, יכולה לאשר כי העיר ערוכה מכל 

ובה, כולל תשתיות הבחינות ללימוד מקוון בהיקפים נרחבים בשנת הלימודים הקר



 
 
 
 
 

 
 
 

אינטרנט וכמות מחשבים בבתי התלמידים ועוד? ותשובתה הייתה שהיא מאשרת שכך 

הם הדברים. שאלה זו כלל אינה מופיעה אצלכם בפרוטוקול, וכמובן לא התשובה. אנא 

  הוסיפו. 

 

ציה בדבריו של ראש העירייה בסוף פרק השאילתות הוא תקף את חברי סיעות האופוזי .10

וקבע לשיטתו שהם אינם מגיעים לשטח למוקדי מצוקה בעיר, אינם מסייעים לכאלה 

הזקוקים לסיוע, אינם מעורבים בכך והם מתנגדים לסיוע לתושבים )אני מנסח את זה 

נא הוסיפו את זה. הוא לא -כאן עוד בצורה מנומסת וקצרה( זה לא מופיע בפרוטוקול 

המועצה מן האופוזיציה.....ראש העירייה גם  רק ביקש בהזדמנות זו את עזרת חברי

הודיע שהוא מוציא הודעה לעיתונות המציינת את התנגדותם של חברי המועצה מן 

זאת לדבריו. גם את זה  –האופוזיציה לסייע לתושבי העיר הנמצאים במצוקה כלכלית 

 נא הוסיפו. אלה דברים מהותיים.-לא ציינתם בפרוטוקול 

      

 

גב' כץ, מר גוזלן, מר יעקובוביץ ומר פישר שבו לישיבה עם תחילת פרק ה"התקפה" של  .11

ראש העירייה על חברי סיעות האופוזיציה והיו נוכחים בו בשלמותו ולא חזרו לאולם 

   נא תקנו. –עם סיומו כפי שכתבתם בפרוטוקול 

 

נא  –כנ"ל  10ריו של ראש העירייה האמורים בסעיף חברי האופוזיציה הסתייגו מדב .12

   הוסיפו זאת לפרוטוקול.

 

 

 

 

 

 



























































 

   
 14מתוך  1עמוד 

 
 נכחו בישיבה : 

 
   חברי ועדה

 המקצועית התמיכות ועדת"ר יו מנכ"ל העירייה, - מר יהודה בן עזרא
 משפטית לעירייההיועצת ה - קרןבהרב  ענתעו"ד 

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

   קבועים מוזמנים
 תמיכות ועדת מפקחת - ממן איילה"ח רו
 "ןעלויו תהליכים ובקרת עירוניות ועדות מנהלת - עצמון מישל' גב
 הכספי  במנהל "אכ ותקני נתונים, משאבים ריכוז' מח מנהלת - גרמה איילת' גב
 הוועדה מרכזת - שרעבי אסתר"ח רו
   

   :  נוכחים מוזמנים

 האגף לשירותים חברתיים  מנהל -  אהרון סלצברג מר
 רופא וטרינר עירוני, מנהל המחלקה - מורדוך"ר יוסי ד

 מכלול בריאות בחירום ובמשברים, ממונה קורונה עירוני  מנהל - חמו עדי מר
 מנהל מחלקת הבריאות העירונית

מנהלת מדור רישוי סביבתי ומניעת מפגעים, היחידה לאיכות  - ' דניס בלמקרגב
 הסביבה

 "סתנומחלקת נוער וקהילה,  רשותיתנוער  רכזת - כהן מיטל' גב
 מנהלת מדור פיתוח קהילתי, תנו"ס - רייניש' מירב גב
רותים ימרכזת תחום חירום, מרכזת משאבי קהילה, האגף לש - ויימן שרון' גב

 חברתיים
 
 

 סדר היום:  על
 
 " לאור התפשטות נגיף הקורונה.zoomקיום ישיבת הוועדה ב " אישור .1

 .כוללים בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .2

 .בריאות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .3
 .נוער תנועות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .4

 .פורמלית הבלתי במערכת חינוך בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .5

 .רווחה בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .6

 .השלישי לגיל שירותים בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .7

 .הפורמלית במערכת חינוך בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .8

 .דמוקרטית יהודית זהות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .9

 .הסביבה איכות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .10

 .חיים בעלי למען פעילות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 
 3/8/2020מיום 



 

   
 14מתוך  2עמוד 

 הדיון:  מהלך
 

 " לאור התפשטות נגיף הקורונה.zoomקיום ישיבת הוועדה ב " אישור .1
 

 :החלטה
בשל המגבלות עקב התפשטות נגיף הקורונה והגבלת מספר העובדים במקום עבודה 

 ". zoomאלא באמצעות אפליקציית " הישיבה מתקיימת ללא התכנסות בפועל
שחברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים לראות ולשמוע ניהול שיחת הועידה מבוצע באופן 

 את כולם ולקבל החלטות בהתאם.
 

 .אחד פה כך על מסכימים הוועדה חברי
 

 .כוללים בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .2

 
 :חמו עדי

 .להמלצתי בהתאם היא בפניכם המונחת הטבלה
 
 :ממן איילה"ח רו

 :הן הערותיי
 .הכוללים תלמידי עבור אוכלוסין רישום תמצית קיבלתי טרם .א

 -בנושא כוללים 1תבחין מס'  בגין 75%התמיכות הקודמת אושר בנושא זה  בוועדת .ב
מתוך תקציב התמיכות  64%חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל) תבחין המהווה 

 .זה בנושא התבחינים כלל לחלוקת מתייחסת בפניכם הטבלה בנושא כוללים(, 

 :הרצליה היהדות ללימודי אולפנה בית .ג
 בפעילות העוסקים התמיכה מבקשי  2מס'  תבחיןלמתן התמיכה ל הסף לתנאי בהתאם

 .בשנה לפחות שיעורים 120 לקיים התמיכה מבקש על, יהודית לזהות חינוך של
 המוכרים הנתונים לבין העמותה ידי על מסרונש כפי הנתונים בין התאמה חוסר קיים

 ולקבל הבהרה ונספח ז' מעודכן. הנושא את לבדוק ויש לרפרנט
 

 :חמו עדי
 כל מבקשי התמיכה מסרו לי תמצית רישום אוכלוסין. 

 
 :שרעבי אסתר"ח רו

עבור כל מבקשי  עבור כל התלמידים הגרים בהרצליה אוכלוסין רישום תמצית קיבלנו לא
 התמיכה בנושא זה כנדרש. 

 .במסגרת השלמת המסמכים הנדרשים החוסריםפנה לעמותות שישלימו את  אנא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :החלטות



 

   
 14מתוך  3עמוד 

התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  ועדת .א
 לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  כולליםתקציב התמיכות בנושא 

 ככל, 7.4.2020 ההחלטה מיום מכחלרבות הסכומים  וסכומי תמיכה ששולמו מקדמות
 לתנאים ובכפוף שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו

 :להלן המפורטים
 

 התמיכה מבקש שם
"י עפ תמיכה"כ סה

 לשנתהתבחינים 
 "חבש 2020

  355,455   ₪  הרצליה היהדות ללימודי אולפנה בית

  382,667   ₪  זרוע אור עמותת

  409,878   ₪  חיים החפץ מדרשת
 

בגין תבחין מס'  ,הרצליה היהדות ללימודי אולפנה בית, התמיכה למבקש התמיכה מתן .ב
₪  38,267של  בסך  יהודית לזהות חינוך של בפעילות העוסקים התמיכה מבקשי  2

 לשנת יהודית זהות בנושא השיעורים כמות בגין זו מעמותה הבהרה בקבלת מותנה
 .מעודכן' ז נספח וקבלת 2020 התמיכות

 
 .בריאות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .3

 
 :חמו עדי

 ".zoomנגיף הקורונה, העמותות קיימו פעילות ב " לאור
 .שירות ונתנו עבדו העמותות כל
 
 :ממן איילה"ח רו

 :הן הערותיי
 :לסוכרת ישראלית אגודה .1

מעלות הפעילות הנתמכת, ככל  50%התמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל עולה על  סכום
והרפרנט סבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור זה)ועד לשיעור 

 ( על הרפרנט  לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור מועצת העיר. 90%של 
 ביחס להיקף הפרויקט הנתמך. 59%זה מהווה,  סכום

 
 :חמו עדי
 מעלות 50%  בגובה תמיכה לסוכרת ישראלית אגודה, התמיכה למבקש לתת ממליץ אני

 .לכך מעבר ולא הנתמכת הפעילות
 

 :ממן איילה"ח רו
 .₪ 4,143 של בסך זה בנושא יתרה נותרה, מהמלצתך כתוצאה

 
 

 :הסרטן את לפוגשים תעצומות .2
 כספי כי נמצא"ל, הנ התמיכה מבקש של 2020 לשנת הנתמכת הפעילות תקציב"י עפ

 .הנתמכת הפעילות לקיום הבלעדי המקור מהווים הרצלייה מעיריית התמיכה
 הפעילות למימון נוספים מקורות בהצגת מותנההנ"ל  התמיכה למבקש התמיכה מתן

 .הרצליה מעיריית הצפוי התמיכה סכום מלבד הנתמכת
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :החלטות
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התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  ועדת .א
 לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  בריאותתקציב התמיכות בנושא 

 חסרים מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות
 :להלן המפורטים לתנאיםובכפוף  שישנם ככל, בבקשה

 התמיכה מבקש שם
"י עפ תמיכה"כ סה

 לשנתהתבחינים 
 "חבש 2020

  11,379         ₪  הרצליה ליונס מועדון

  4,961           ₪  אגודה לאומית לילדים אוטיסטים -"ט אלו

  1,598           ₪  "התהל -הורים של לסביות והומוסקסואלים  תמיכת

  3,358           ₪  ומתחרשים שמיעה כבדי ארגון בקול

  23,581         ₪  ישראל הצלה איחוד

  28,727         ₪  שרה יד

  6,325           ₪  אדום דוד מגן נוער ארגון

  22,314         ₪  )*(לסוכרת ישראלית אגודה

  13,617         ₪  העין בריאות לחקר העמותה - לראות

  6,153           ₪  לנפש מרפא

  6,445           ₪  אבי עמותת - שפירא איזי בית

  5,720           ₪  עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות - עמדא

  3,323           ₪  "גבר לנכים הספורט מרכז"ן איל

  2,947           ₪  הסרטן את לפוגשים תעצומות

  9,871           ₪  ישראל פרקינסון עמותת

  6,606           ₪  בקהילה נפשי לשיקום העמותה דרור

  9,670           ₪  בישראל( 1)סוג  נעורים לסוכרת האגודה

  12,168         ₪  אסון קורבנות זיהוי"א זק אמת של רגע

  2,484           ₪  לחיים קו

  10,610         ₪  וחיים לפיריון חן

 
)*( 

מהסכום  ונמוך 2020לשנת  הנתמכת הפעילות מעלות 50% בגובה הינו התמיכה סכום
 .2020עפ"י התבחינים לשנת 

 
 מקורות בהצגת מותנה, הסרטן את לפוגשים תעצומותהתמיכה למבקש התמיכה,  מתן .ב

 .הרצליה מעיריית הצפוי התמיכה סכום מלבד הנתמכת הפעילות למימון נוספים
 

 .4,143₪לחלק את יתרת התקציב בנושא שירותים לגיל השלישי בסך של  שלא .ג
 
 
 
 
 

 .נוער תנועות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .4
 
 :ממן איילה"ח רו
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 :הן הערותיי
 :הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת .א

הבקשה לתמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל נמוך יותר מזה שיצא עפ"י  סכום .1
בהתאם לסכום בקשת  ₪ 150,000התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 

 התמיכה.

מעלות הפעילות הנתמכת,  50%התמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל עולה על  סכום .2
יעור זה)ועד ככל והרפרנט סבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לש

 ( על הרפרנט  לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור מועצת העיר. 90%לשיעור של 
 ביחס להיקף הפרויקט הנתמך. 79%זה מהווה,  סכום

 
 :כהן מיטל

 :הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת
 מעלות 50% על העולה בסכום"ל הנ התמיכה מבקש של בפעילות לתמוך ממליצה אני

 מהחניכים 100%-ו התשעה יד בשכונת נמצאת זה שבט ופעילות מאחר הנתמכת הפעילות
 אחרים בשבטים חניכים שמשלמים מהסכום יותר הנמוכיםדמי חבר מסובסדים  משלמים

 ולכן ההוצאות של השבט מאוד גדולות.  בתנועה
 
 

 :ממן איילה"ח רו
שבט הרצל עומד  -מכך שסכום התמיכה של  תנועת הצופים העבריים בישראל  כתוצאה .ב

על סכום בקשת התמיכה שהוגשה על ידם שהינו נמוך מהסכום שיוצא עפ"י התבחינים, 
 .₪ 68,135נותרה יתרה לחלוקה בסך של 

 
 :כהן מיטל

 .הנוער תנועות שאר בין תתחלק שנותרה שהיתרה מבקשים אנו
 

 "ר:יו, עזרא בן יהודה
 .מקובל
 הדיון לאחר יתקיים הנוער תנועות שארבין ₪  68,135בחלוקת היתרה בסך של  הדיון

 הקיץ.  מפעליפעילות  בגין התמיכה סכומי בחלוקת
 

 :החלטות
 התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את ועדת .א

כמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  קומונות-נוער תנועותתקציב התמיכות בנושא 
 מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות לקיזוז בכפוף

 :שישנם ככל, בבקשה חסרים

 התמיכה מבקש שם
"י עפ תמיכה"כ סה

 2020 לשנתהתבחינים 
 "חבש

  70,000     ₪  הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת

 צופי דקר שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת
  70,000     ₪  ים

  70,000     ₪  העולים המחנות

 
 
 
 
 
 
 
 

 התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את ועדת .ב
 וללא קיץ מפעלי)ללא  2020לשנת הכספים  נוער תנועותתקציב התמיכות בנושא 

, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  (קומונות
 :שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת בכפוף
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 התמיכה מבקש שם

"י עפ תמיכה"כ סה
 2020 לשנתהתבחינים 
 "חבש

 וללא קיץ מפעלי)ללא 
 (קומונות

  76,179        ₪  ארד שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת

  32,446        ₪  העולים המחנות

  50,998        ₪  ישראל עקיבא בני תנועת

  30,864        ₪  בישראל הצעיר השומר הסתדרות

  80,000      ₪  )*(הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת

  374,580      ₪  רשפים שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת

  141,688      ₪  שחף שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת

  528,410      ₪  ים צופי דקר שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת

 
)*( 

מהסכום עפ"י התבחינים  ונמוך 2020לשנת  הבקשה סכום בגובה הינו התמיכה סכום
 .2020לשנת 

 
 התמיכה מתן על, אחד פה, העירייה מועצת בפני ממליצה המקצועית התמיכות ועדת .ג

 על העולה בסכום, הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת, התמיכה למבקש
מסובסדים משלמים דמי חבר  מהחניכים 100%-ו מאחר הנתמכת הפעילות מעלות 50%

ולכן ההוצאות של  נמוכים יותר מהסכום שמשלמים חניכים בשבטים אחרים בתנועהה
 .לעיל כמפורטהשבט מאוד גדולות. 

 
בין שאר תנועות הנוער תתקיים ₪  68,135היתרה בנושא תנועות הנוער בסך של  חלוקת .ד

 .הקיץ מפעלי פעילותלאחר הדיון בחלוקת סכומי התמיכה בגין 
 

 .פורמלית הבלתי במערכת חינוך בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .5
 

 :לב שרה
לירון עשתה את רוב החזרות בהתאם למגבלות התו הסגול וכשזה לא התאפשר הם  מקהלת

 ".zoomקיימו את החזרות ב "
" הצטרפו גם ילדים חדשים ולכן כמות ילדי העיר zoomוהפעילות התקיימה ב " מאחר

בהתאם התמיכה מלא ם את המשתתפים בפעילות העמותה גדלה ואני ממליצה לתת לה
 .לתבחין

 
 :זרא, יו"ריהודה בן ע

 בתקציב שנעשה רוחבי מקיצוץ נובע קודמת שנה לעומת זו לעמותה התמיכה בסכום הירידה
 הקורונה. ףזו בשל נגי לשנה התמיכות

 
 :ממן איילה"ח רו

 :הן הערותיי
 :יהדות ללימודי אולפנה בית .א

, מאחר ומבקש תמיכה אינו פועל בשיתוף או בבקרה של הרפרנטיתלהמלצת  בהתאם
 .תמיכה יקבל לא לכןו זה לתבחין הסף בתנאי עומד אינו הוא, "סתנואגף 

 
 

 :ימי הצלה משמר .ב
 .5/12/2019 ביום הוקמה היא כי נמצא, העמותה של ההתאגדות תעודת"י עפ

מתנאי הסף הכלליים למתן תמיכה קובע כי התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום  אחד
 לפני פחות משנה הוא לא  יקבל תמיכה. והעמותה הוקמההנתמך שנה לפחות, מאחר 
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 :רייניש מירב
 :בתמר אעלה

וגשה ה, מבקשי תמיכה העוסקים בפעילות תרבותית אתנית לכלל הציבור, 4מס'  בתחום
 .זו עמותהע"י  לתמיכהאחת  בקשההשנה רק 
 .שנה כמדי לתמיכה בקשה השנה הגישה לא מרוקו ליהדות הפדרציה

לעמותה ירידה בהיקף הפעילות, והם חזרו לפעילות מצומצמת  היתהנגיף הקורונה,  בשל
 מחודש מאי השנה. 

 שלא מבקשתלקבל מהעמותה מסמכים לצורך בחינת היקף פעילותה בפועל ולכן אני  ביקשתי
 הנתמכת הפעילות מלא בחינת תוםל עד, זה בשלב"ל הנ התמיכה למבקש תמיכה לחלק

 .זו לשנה שתהמבוק
 

 :החלטות
 התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את ועדת .א

כמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  פורמלית הבלתי במערכתתקציב התמיכות בנושא 
 מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות לקיזוז בכפוף

 :שישנם ככל, בבקשה חסרים

 התמיכה מבקש שם
"י עפ תמיכה"כ סה

 2020 לשנתהתבחינים 
 "חבש

  10,015     ₪  הרצליה ליונס מועדון

  5,375       ₪  עובדיה"ר תשב

  10,339     ₪  קן פנאי -"ף קנ

  6,687       ₪  "לצה ויתומי אלמנות ארגון

  13,162     ₪  השווים קבוצת

  41,198     ₪  מרכז הורים -"ן ניצ

  17,925     ₪  סניף הרצליה - "ןניצ

  2,723       ₪  יוניסטרים

  55,412     ₪  קרמבו של כנפיים

  14,864     ₪  יעקב בית תנועת

  3,345       ₪  אופקים לתלמיד משען

  8,477       ₪  רזיאל אהבת

  14,864     ₪  גאה נוער ארגון איגי

  9,819       ₪  ציוניות לנשים עולמית הסתדרות"ו ויצ

  92,880     ₪  לירון מקהלת

  10,935     ₪  השחר הוסטל - ישראל"ם אקי

  22,540     ₪  הגלגלים בית

 
, בהתאם להמלצת יהדות ללימודי אולפנה ביתתמיכה למבקש התמיכה,  מתן אי .ב

כי המוסד   הקובע למתן תמיכה בנושא זה הסף בתנאי עומד ואינו מאחר, הרפרנטית
 .לעיל כמפורטפועל בשיתוף או בבקרה של אגף תנו"ס בעירייה, 

 
ואינו עומד בתנאי הסף  מאחר, הצלה ימי  משמרתמיכה למבקש התמיכה,   מתן אי .ג

התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך שנה  כילמתן תמיכה הקובע  הכלליים
 .לעיל כמפורט, לפחות
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 בשלב, הרפרנטיתלחלק תמיכה למבקש התמיכה, אעלה בתמר , בהתאם להמלצת  שלא .ד
 .זו לשנה המבוקשת הנתמכת הפעילות מלא בחינת לצורך, זה

 
 .רווחה בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .6

 
 :ויימן שרון

 ירושלים הרצליה הנביא שמואל חסדי
 בפני לציין רוצה אניבקשה חסרה במסמכים מהותיים, ה כי כתוב בפניכם המונחת בהמלצה

 בהשלמת הטיפול את שיזרז וביקשתי"ל הנ התמיכה למבקש הבוקר שפניתי הוועדה חברי
 .שלו"ח רו מול הדרושים המסמכים

 
 "ר:יו, עזרא בן יהודה

 ?המלצתך מתן לצורך הנדרש את השלימו זה בנושא התמיכה מבקשי יתר האם
 

 :ויימן שרון
 .כן
 

 :קרן בהרב ענתעו"ד 
 ?זה בנושא ליעקב יאמר התמיכה מבקש של הנתמכת הפעילות מהי

 
 :ויימן שרון

 ויש לקשישים מזון תלושי מספקת העמותה. לראשונה בקשהבעמותה שהגישה השנה  מדובר
וגם נותנים תמיכה רגשית לתושבי השכונה בכלל ובפרט  בשכונה מכולות מול  הסדרים להם

 הקשישים.
 עובדים מאוד יפה.  הם

 
 אחות בוגרת ישראלאח בוגר 
להמלצת הרפרנט, מבקש התמיכה הנ"ל לא זכאי למתן תמיכה מאחר ואינו עומד  בהתאם

 הועדות. באמצעות ממומנת ע"י המדינה  והפעילותהיות בתנאי הסף למתן תמיכה 
 

 "ר:יו, עזרא בן יהודה
 ?מהעירייה לתמיכה בקשה מגיש התמיכה שמבקש הראשונה השנה זו האם

 
 :ויימן שרון

 "ח.אש 27. הם ביקשו סך של כן
 

 רו"ח איילה ממן:
 אי הערות לנושא זה.
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 :החלטות

 התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את ועדת .א
 לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  רווחהתקציב התמיכות בנושא 

 חסרים מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות
 :שישנם ככל, בבקשה

 התמיכה מבקש שם
"י עפ תמיכה"כ סה

 2020 לשנתהתבחינים 
 "חבש

 ₪11,921  הרצליה סניף ישראל אקים

 ₪22,153  הרצליה ליובאוויטשחב"ד  מוסדות

 ₪12,464  השווים קבוצת

 ₪14,189  השרון - מינית תקיפה ונפגעי לנפגעות לסיוע מרכז

 ₪46,115  ירושלים הרצליה הנביא שמואל חסדי

 ₪20,533  (בייבי)ניצן  הורים ניצן

 ₪1,406  לדרך עמית עמותת

 ₪1,031  הראשון מיחא בית

 ₪10,669  והתהיליםארגון החסד  - יסעדך

 ₪13,083  פסיפס

 ₪25,436  ליעקב יאמר

 
, בהתאם להמלצת ישראל בוגרת אחות בוגר אחתמיכה למבקש התמיכה,  מתן אי .ב

במסגרתו נקבע כי  למתן תמיכה בנושא זה הסף בתנאי עומד ואינו מאחר, הרפרנטית
ממומנת ע"י המדינה)כגון ע"י הועדות  אינההפעילות בגינה מבוקשת התמיכה 

 .לעיל כמפורט"ב(, וכיוצ
 

 .השלישי לגיל שירותים בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .7
 
 :ממן איילה"ח רו

 :הן הערותיי
 :ליונס מועדון .א

הבקשה לתמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל נמוך יותר מזה שיצא עפ"י התבחינים,  סכום
 בהתאם לסכום בקשת התמיכה. ₪ 10,000ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 

 
 :יהדות ללימודי אולפנה בית .ב

מעלות הפעילות הנתמכת, ככל  50%התמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל עולה על  סכום
והרפרנט סבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור זה)ועד לשיעור 

 ( על הרפרנט  לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור מועצת העיר. 90%של 
 ביחס להיקף הפרויקט הנתמך. 76%זה מהווה,  סכום

 
 .4,772₪חלוקת סכומי התמיכה, ישנה יתרה בלתי מחולקת בנושא זה בסך של  לאחר .ג
 

 :מןויי שרון
ממליצה לתת למבקש התמיכה, בית אולפנה ללימודי יהדות, סכום תמיכה העולה על  אני

 נענו הםמעלות הפעילות הנתמכת, מאחר והם היו לנו לעזר רב בזמן הסגר והקורונה.  50%
פעילות מדהימה ב מדובר. לקשישים ותרופות מזון לחלוקת ודאגו שלנו הבקשות לכל

 .ביד יד אתנו הלכו הם. תומבורכ
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 :קרן בהרב ענתעו"ד 

 – מינית תקיפה ונפגעי לנפגעות סיוע מרכז עמותת התמיכה מבקש של הנתמכת הפעילות מהי
 ?זה בנושא השרון

 
 :ויימן שרון

לגבי נפגעי ונפגעות  תנוא גם שעובדפתחו ערוץ מאוד מיוחד לאוכלוסיית הקשישים  הם
 .השלישי הגיל לאוכלוסיית מותאםמינית  תקיפה

 
 :החלטות

 התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את ועדת .א
כמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  השלישי לגיל שירותיםתקציב התמיכות בנושא 

 מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות לקיזוז בכפוף
 :שישנם ככל, בבקשה חסרים

 התמיכה מבקש שם
"י עפ תמיכה"כ סה

 2020 לשנתהתבחינים 
 "חבש

 10,000 ₪ )*(ליונס מועדון

 66,513 ₪ יהדות ללימודי אולפנה בית

 3,009 ₪ השרון –סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  מרכז

 6,161 ₪ ליעקב יאמר

 16,545 ₪ זרוע אור

)*( 
מהסכום עפ"י התבחינים  ונמוך 2020לשנת  הבקשה סכום בגובה הינו התמיכה סכום

 .2020לשנת 
 
 התמיכה מתן על, אחד פה, העירייה מועצת בפני ממליצה המקצועית התמיכות ועדת .ב

 מעלות 50% על העולה בסכום, יהדות ללימודי אולפנה בית, התמיכה למבקש
 הסיוע ובפרט בעיר השלישי הגיל לאוכלוסיית הרבה תרומתם לאור הנתמכת הפעילות

 .לעיל כמפורט, שניתן על ידם בתקופת הסגר בחלוקת מזון ותרופות
 

 .4,772₪לחלק את יתרת התקציב בנושא שירותים לגיל השלישי בסך של  שלא .ג
 

 .הפורמלית במערכת חינוך בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .8
 

 :אבירם חגית
 אך השנה בתחילת גדולה בתנופה התחילו מהפעילויות חלק, מאתגרת מאוד הייתה השנה

 כך אחר חזרו וחלק מרחוק ללמידה עצמם את להתאים הצליחו חלק הקורונה נגיף בשל
 .במגבלות התו הסגול שניתן כמה עד לפעילות

, מינית תקיפה ונפגעי לנפגעות סיוע מרכזאת מבקש התמיכה,  לטובה לציין רוצה אני
 מהצוות חלק, לתלמידים וגם ההוראה לצוותי גם מרחוק ללמידה מצוינת הצעה שהציעו

 .שהציעו החינמיות בתכניות השתמשו
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 :החלטות
 התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את ועדת

כמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  הפורמלית במערכת חינוךתקציב התמיכות בנושא 
 מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות לקיזוז בכפוף

 :שישנם ככל, בבקשה חסרים
 

 לשנת התבחינים י"עפ תמיכה כ"סה התמיכה מבקש שם
 ח"בש 2020

  3,708     ₪  הרצליה ליונס מועדון

  41,583   ₪  "שפו

  2,613     ₪  לחינוך ידיד

  10,117   ₪  ישראלית זהות

  23,074   ₪  דרור לצמיחה יסודות

  14,306   ₪  הגלגלים בית

  15,599   ₪  מינית תקיפה ונפגעי לנפגעות סיוע מרכז

 
 .דמוקרטית יהודית זהות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .9
 

 : אבירםחגית 
 יחד דמוקרטית יהודית וזהות הפורמלית במערכת חינוך תבחין את לאחד לשקול מבקשת אני

 .הבאה השנה של לתבחינים
 

 :קרן בהרב ענתעו"ד 
 .2021 התמיכות לשנת תבחיניםב לשינויים בקשה להגיש יכולה את

 
 "ר : יו, עזרא בן יהודה

 נא להכין תבחינים לאישור מועצה.
 

 :ממן איילה"ח רו
 :הן הערותיי

 :ותרבות לחינוך חברה מרחבים .א
 צעהושב בדיקה אורול מאחר זו לשנה תמיכה מקבלים לא, הרפרנטיתלהמלצת  בהתאם

 .הספר מבית במלואה נגבתה דור בתיכון ידם על המבוקשת שהפעילות נמצא
 
 :העולים המחנות .ב

הבקשה לתמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל נמוך יותר מזה שיצא עפ"י התבחינים,  סכום
 בהתאם לסכום בקשת התמיכה. ₪ 000,25ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 

מעלות הפעילות הנתמכת, ככל והרפרנט סבור  50%כן, סכום התמיכה הנ"ל עולה על  כמן
( על 90%כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור זה)ועד לשיעור של 

 הרפרנט  לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור מועצת העיר. 
 רויקט הנתמך.ביחס להיקף הפ 53%זה מהווה,  סכום

 
 .923₪חלוקת סכומי התמיכה, ישנה יתרה בלתי מחולקת בנושא זה בסך של  לאחר .ג
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 : אבירםחגית 

 :ותרבות לחינוך חברה מרחבים
הפעילות  בגין "תיכון דור" הספר מבית מלא תשלום קיבלה העמותהנמצא כי  מבדיקתי

 .זו לעמותה תמיכה מתן על ממליצה לא אני לכןשהתקיימה בשנה זו המבוקשת על ידם 
. העלות מלוא את שילם לא הספר בית כי שטען, יצרתי קשר עם נציג העמותהכן,  כמו

 וחצי שבוע של ארכה לו ניתנה, כך על המעיד כלשהו ומסמך חשבוניות לי שימציא ביקשתי
 .זה בנושא אלי חזר לא הוא אך, זה נתון להשלמת

 
 :העולים המחנות
 לכןהמתקיימת גם בהפסקות ומקיפה את כל חללי בית ספר ו המרשימ פעילות היא הפעילות

 .התנמכת הפעילות מעלות 50%ל מעבר בהם תמוךאני ממליצה ל
 ם ורציניים.י, מדובר באנשי צוות אחראיבנוסף

 
 :החלטות

 התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את ועדת .א
כמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  דמוקרטית יהודית זהותתקציב התמיכות בנושא 

 מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות לקיזוז בכפוף
 :שישנם ככל, בבקשה חסרים

 התבחינים י"עפ תמיכה כ"סה התמיכה מבקש שם
 ח"בש 2020 לשנת

  25,000    ₪              )*(העולים המחנות

      34,661    ₪              חברים ישראל כל

  15,525   ₪               "יתלהחינוך למען בתי ספר  קרן

  26,448    ₪                אחד ישראל עם

  25,443   ₪               דרור לצמיחה יסודות

)*( 
מהסכום עפ"י התבחינים  ונמוך 2020לשנת  הבקשה סכום בגובה הינו התמיכה סכום

 2020לשנת 
 
 התמיכה מתן על, אחד פה, העירייה מועצת בפני ממליצה המקצועית התמיכות ועדת .ב

 מכתוהפעילות הנת מאחר 50% על העולה בסכום, העולים המחנות, התמיכה למבקש
המבוצעת על ידם הינה  פעילות מרשימה המתקיימת גם בהפסקות ומקיפה את כל 

 .לעיל כמפורטחללי בית ספר, 
 
, התמיכה למבקש תמיכהה את לחלק שלא, המקצועי הרפרנט להמלצת בהתאם .ג

 המבוקשת התמיכה פעילות עבור והתשלום מאחר, ותרבות לחינוך חברה מרחבים
 ידי בית הספר, תיכון דור, כמפורט לעיל. לע במלואו מומן זו לשנה

 
 .923₪לחלק את יתרת התקציב בנושא זהות יהודית דמוקרטית בסך של  שלא .ד
 

 .הסביבה איכות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .10
 

 דניס בלמקר:
 השנה היינו פחות פעילים. יש לצערנו ירידה בכמות בקשות.

 התמיכה מבקשי 2 להיום נכון שהגישו התמיכה למבקשי התמיכה מתן על ממליצים אנו
 בכפוף התמיכה את להתנות מבקשים ואנו 2020 התמיכות בשנת פעילות קיימו לא זה בתחום
 .2020לשנת  רביעיה ברבעון המתקיימת הפעילות בגין ביצוע"חות דו לקבלת
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 :ממן איילה"ח רו
 :הן הערותיי

 :"יתלהחינוך למען בתי ספר  קרן .א
הבקשה לתמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל נמוך יותר מזה שיצא עפ"י התבחינים,  סכום

 בהתאם לסכום בקשת התמיכה. ₪ 23,625ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 
מעלות הפעילות הנתמכת, ככל והרפרנט סבור  50%כן, סכום התמיכה הנ"ל עולה על  כמן

( על 90%ועד לשיעור של כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור זה)
 הרפרנט  לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור מועצת העיר. 

 ביחס להיקף הפרויקט הנתמך. 70%זה מהווה,  סכום
 

 . 27,375₪חלוקת סכומי התמיכה, ישנה יתרה בלתי מחולקת בנושא זה בסך של  לאחר .ב
 

 דניס בלמקר:
 .הנתמכת הפעילות מעלות 50%ממליצה לתמוך במבקש תמיכה זה מעבר ל אני

ראשית כל, ניכר כי תל"י הינו ארגון שפועל שנים רבות, הן בבתי הספר הממלכתיים והן 
 בממ"ד.

העובדת בצורה יסודית לרבות  טובההינה תכנית  המוצגת על ידם תכנית לעבדה ולשמרה
לצורך  ולקדמה בה לתמוך מעוניינת שהיחידה מידיםלחוברת וכלים המסייעים למורים ולת

 ערכי הקיימות במערכת החינוך. קחיזו
 

 :ותהחלט
 התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את ועדת .א

 בכפוףכמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  הסביבה איכותתקציב התמיכות בנושא 
 חסרים מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות לקיזוז

 :להלן המפורטים לתנאים ובכפוף, שישנם ככל, בבקשה
 

 התבחינים י"עפ תמיכה כ"סה התמיכה מבקש שם
 ח"בש 2020 לשנת

 23,625  ₪ "י)*(תלהחינוך למען בתי ספר  קרן

 17,000 ₪  דרור לצמיחה יסודות

 
)*( 

מהסכום עפ"י התבחינים  ונמוך 2020לשנת  הבקשה סכום בגובה הינו התמיכה סכום
 .2020לשנת 

 
 התמיכה מתן על, אחד פה, העירייה מועצת בפני ממליצה המקצועית התמיכות ועדת .ב

 50% על העולה בסכום"צ(, חל"י )תלהחינוך למען בתי ספר  קרן, התמיכה למבקש
העובדת  טובהתכנית הינה  ידם על המוצגתהתכנית ו מאחר הנתמכת הפעילות מעלות

 מעוניינת שהיחידהבצורה יסודית לרבות חוברת וכלים המסייעים למורים ולתלמידים 
 .לעיל כמפורט, ערכי הקיימות במערכת החינוך קלצורך חיזו ולקדמה בה לתמוך

 

"חות דו' לעיל הינו בכפוף לקבלת אהתמיכה לכל אחד ממבקשי התמיכה בסעיף  מתן .ג
 .2020 לשנת רביעיה לרבעון 2020בגין הפעילות הנתמכת המבוקשת לשנת  ביצוע

 
 . 27,375₪בסך של בנושא איכות הסביבה  לחלק את יתרת התקציב שלא .ד
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 .חיים בעלי למען פעילות בנושא 2020 לשנת תמיכה מתן .11

 
"ה שאיפבדיון זה, רו"ח איילה ממן, שהינה גם חשבת אגף  להשתתף מורדוך"ר יוסי דמ נבצר

  מציגה את הנושא במקומו.
 

 :ממן איילה"ח רו
 :לי שלח יוסי"ר שד המייל את בפניכם להקריא רוצה אני

 "העמותה פעלה כל העת גם בתקופת הקורונה.
במקום פעילות המתנדבים המשיכה כרגיל כל בוקר טיול עם הכלבים ובתפעול ימי אימוץ 

 ובאופן מקוון מרחוק.
מספר הכלבים שאומצו בתקופת הקורונה היה מעל הממוצע דבר המעיד על פעילותם הרבה 

 גם בתקופה זו.
בנוסף, שיתוף הפעולה בנושא טיפולים רפואיים לחתולי הרחוב ולכלבי הכלבייה המשיך 

 כרגיל ללא הבחנה בתקופת קורונה או שגרה. 
 שווה לתקופה רגילה ואולי אף גבוה יותר."לסיכום, היקף הפעילות היה 

 
 :החלטה

התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  ועדת
 בכפוףכמפורט להלן,  2020לשנת הכספים  חיים בעלי למען פעילותתקציב התמיכות בנושא 

 חסרים מסמכים להשלמת בכפוף, שניתנו ככלוסכומי תמיכה ששולמו,  מקדמות לקיזוז
 :שישנם ככל, בבקשה

 
 בש"ח 2020"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת סה התמיכה מבקש שם

 22,000 ₪ הרצליה אוהבת חיות

 
 

,בר בכבוד  

 
עזרא-בן יהודה  

העירייה"ל מנכ  
המקצועית התמיכות ועדת"ר יו  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שרעבי, רו"ח סתרא: רשמה
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