
 
 
 
 
 

   
 

 

 2מתוך  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
יועצת ראש העיר לקידום מעמד ו ועדות ובקרת תהליכיםמנהלת  - גב' מישל עצמון

 האישה
 מרכזת הוועדה - רו"ח אתי שרעבי

   
 

 :הערה
שבמוקד הדיון ומאידך בשל המגבלות הקבועות  במתן התמיכות  העירייה של הדחוף הצורך לאור

)הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה חירום  שעת תקנותב
ים תתקי הוועדהעל כך שישיבת תמיכות המקצועית הסכימו חברי ועדת ה, 2020-החדש(, תש"ף

' גבעידה בוצע על ידי ו)ניהול שיחת הו "zoom"אפליקציית  באמצעותאלא ללא התכנסות בפועל 
( ובאופן שחברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים לראות ולשמוע את כולם, וכי עצמון מישל

 .ההחלטה שתתקבל תהא בהתאם לכך
באמצעות שיחת טלפון, מאחר ולא הצליחה להתחבר  ,מישל עצמוןעל ידי  הועלתהאתי שרעבי גב' 

את באופן שכל חברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים היו לשמוע לאפליקציה הנ"ל בשעת הדיון, וז
 את דבריה.

 
 

 על סדר היום: 
 
 חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל. 1תבחין מס'  -בנושא כוללים 2020מתן תמיכה לשנת  .א
 

 
 מהלך הדיון: 

 
  יהודה בן עזרא, יו"ר:

דחוף במועצת העיר בנושא מתן התמיכות לכוללים, שכן ביקשתי לכנס ועדה דחופה ולקיים דיון 
הם ממשיכים לתמוך בתלמידים וזקוקים לאור התפרצות נגיף הקורונה,  על אף שהכוללים נסגרו,

 .מתבססיםהם לסכומי/תקציבי התמיכה עליהם 
החלוקה המוצעת לאישור למועצת  , ומאחר ותוצאות המשבר הנוכחי אינן ידועותיחד עם זאת

 מהווהבנושא הכוללים )   1תבחין מס' תקציב התמיכה של מתוך  75%  של בשלב זה היאהעיר 
 מתוך סך תקציב התמיכה בנושא כוללים (. 64%

 
 רו"ח אתי שרעבי:
 בקשות ע"י מבקשי התמיכה להלן: 3הוגשו לנושא הנ"ל 

מאיר רשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מד .א
 .הרצליה –הכהן זצ"ל 

 .אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה" .ב
 בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה. .ג

 4מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 
 7/4/2020מיום 



 
 
 
 
 

   
 

 

 2מתוך  2עמוד 

 
, לפי מס' בנושא כוללים הכללי מסך תקציב התמיכה 64% – 1נדון היום בחלוקה של תבחין מס' 

 . ₪ 864,000, בסך של התלמידים בכולל
 

שהובאו המספר המקסימאלי של תלמידים לעניין  בהתאם להנחיות התבחיןהחלוקה בוצעה 
 .בחשבון

 
 את הנתונים בטבלה שצורפה לדיון. תהתקבלה הודעה כתובה מהרפרנט המקצועי המאשר

 
כמדי שנה, יתר התבחינים בנושא כוללים ידונו במהלך שנת התמיכות השוטפת ולאחר קבלת 

 ט.ממצאי בדיקות הרפרנ
 

 : החלטות
 75% חלק ל ץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמלי .א

חלוקה לפי מס'  -בנושא כוללים 1תבחין מס' בגין  2020תקציב התמיכות לשנת הכספים מ
כמפורט  , מתוך תקציב התמיכות בנושא כוללים( 64%המהווה תבחין  )התלמידים בכל כולל

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

 
 המוצעסכום ה  שם המוסד

לחלוקה בפועל בשיעור 
מתקציב  75%של 

 תבחיןהתמיכה בגין 
 :1מס' 

 192,000 בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה

 אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא"
 216,000 סאלי זיע"א הרצליה

רשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש מד
 הרצליה –הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל 

240,000 

 
מאחר ובשל המצב לא התאפשרה בדיקה מעמיקה, של הרפרנט, כפי שמתבצעת כל שנה,  .ב

 לכך, על כל המשתמע מכך.ככל שיתגלה כי יש טעות בנתונים, סכום התמיכה יותאם 

 
 רו"ח הילה רוזן:

לאחר השלמת המסמכים ע"י מבקשי התמיכה מבקשת מרכזת הוועדה לכתב על כך אותי ואת 
 .לצורך המשך טיפול איילת גרמה

 
 

 
 

 בכבוד רב,

 
 
 

עזרא-יהודה בן  
 מנכ"ל העירייה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 

חשרעבי, רו"רשמה: אתי   
 


