
 
 
 

 
 
 

 ' סיון, תשפ"אל

 2021יוני,  14

 לכבוד
 חברות וחברי  מועצת העירייה

 תפוצת מוזמנים
 הרצליה

 
 21.60.51 -זימון לישיבת מועצה מן המניין  בהנדון: 

 מועצה מן המניין.הנך מוזמן/ת לישיבת 
 2021 ביוני 15תשפ"א,  תמוז' ההישיבה תתקיים ביום ג', 

  לערך, 03:91בשעה 

  ומיד לאחר אסיפה כללית של החברה למרכזים קהילתיים בהרצליה בע"מ

 באולם המליאה, בבניין העירייהוישיבת מועצה שלא מן המניין, 

 

 : סדר היום

  אישור פרוטוקול .א

 ע"עדכון רה .ב

 עדכון מנכ"ל .ג

 שאילתות .ד

 הצעות לסדר .ה

 אישור תב"רים .ו

 ד-ו ג –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .ז

 חשבונות בנק לטובת גנ"י חדשים 29בקשה  לפתיחת  .ח

 בקשה לפתיחת שני חשבונות בנק עבור בתי ספר   .ט

 יתרת עודפים בתקציב הרגיל  -העברות  .י

 עמותת עלה  – 31.12.20דוחות כספיים ליום  .יא

 .2020, 4של משרד הפנים: רבעון  2020דו"ח כספי רבעוני לשנת  .יב

 פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור .יג

 תמיכות מתן אישור .יד

 האצלת סמכויות .טו

 מינויים .טז

 עדכון גמול חברי ועדת ערר לארנונה כללית שליד עיריית הרצליה .יז

  בדיורסיוע המלצות הועדה ל .יח

 נוספת אישור המלצות הועדה להעסקה .יט

 המלצות הועדה להארכת שירות .כ

 שונות .כא

 זאבי רינה
 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום



 
 
 

 
 
 

 סדר היום:

 

 אישור פרוטוקול  .א

 . הפרוטוקול מאושר. 41פרוטוקול מספר לא נתקבלו הערות ל

 

 עדכון רה"ע .ב

 

 

  מנכ"ל עדכון .ג

 שאילתות

 .כפי שיונחו על שולחן המועצה 

 

 הצעות לסדר .ד

  דנה אורן ינאיע"י גב'  1הצעה לסדר מס' 

הפסקת כהונתו של חבר הדירקטוריון וחבר המועצה אלעד צדיקוב בנושא: 

 בחברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ )חל"צ(.

החברה למרכזים קהילתיים הנה חברה  אשר לפי תקנון החברה עוסקת בין היתר 

 ב"פעולות חינוכיות, חברתיות, תרבותיות וקהילתיות להעלאת ערך האדם".

במשך השנים האחרונות אנו עדים לשורה של התבטאויות של חבר המועצה אשר אינן 

עומדות בקנה אחד עם מטרות החברה, ואף למעשה מייצגות ערכים אשר מנוגדים לערך 

 האדם. הן אינן חינוכיות ובוודאי לא חברתיות, תרבויות וקהילתיות.

בה יש מקום לכל דעה, דת  הרצליה היא עיר אוהבת ומחבקת כל אדם, הרצליה היא עיר

וסגנון חיים. הרצליה היא עיר בה הסובלנות ואהבת האחר הם ערך מקודש. הרצליה 

 היא עיר בה גם אם איננו מסכימים אנו מכבדים ומאפשרים לכל אחד לחיות את חייו.

בצל המשבר והשבר הגדול שנפער בלב העיר לוד, בחר חבר מועצת  19.5.2021בתאריך 

צורה חריגה וצורמת. אמירתו תומכת בפעולה האלימה שמלבה אש, העיר להתבטא ב

שנאה ואלימות שעשה מנהל בית ספר ברעננה אשר בחר להשליך אבן. חבר המועצה אמר 

 בקול רם וברור: "אני גאה בך". אמירה קשה מאוד, אמירה שמעודדת אלימות. 

וחוסר יציבות  החברה הישראלית נמצאת בשעתה הקשה, שעה של פילוג, חוסר מנהיגות

פוליטית, עלינו להבטיח שנבחרי ציבור יפעלו למען מציאת פתרונות להשכנת שקט 

ושלום ולא לתת יד לאזרחים שמחליטים לקחת את החוק לידיו. בטח אם אותו נבחר 

ציבור, חבר מועצת העיר, הינו חבר הנהלת החברה למתנ"סים שמטרתה לפעול בצורה 

 אחרת לחלוטין.

עם הראשונה, ניתן אולי היה לומר כי חבר המועצה נפל בלשונו, וייתכן אם הייתה זו הפ

שנוכח הימים הקשים, נכון היה לעמוד לצידו של מנהל בית ספר )כאשר גם ממנו מצופה 

גם אם היה שם במשימה לאומית חשובה של הגנה מביזה על בתי  -היה לפעול אחרת 



 
 
 

 
 
 

ראשונה בה פועל ומתבטא החבר היהודים שנסו מבתיהם(. אך לצערי, אין זו הפעם ה

 צדיקוב בצורה אשר נוגדת את ערכי החברה למרכזים קהילתיים בעיר הרצליה.

הרי כמה דברים קשים של חבר המועצה אשר בתוקף תפקידו כדירקטור בחברה 

 למרכזים קהילתיים אמון קשר ישיר על חינוך ילדינו, ילדי העיר הרצליה:

המועצה אורן אוריאלי ללמד שיעורי  בתגובה לפעילותו החינוכית של חבר .1

: "יוזמתו העצמאית כבתוך שלו, של המורה אורן אוריאלי אבולוציה, צדיקוב

לכפות כבר סמכא מקצועית את אותן תאוריות דלילות ומחוררות שנלחמות 

במסורת ישראל, בשעות הלימוד הפורמליות ובתקציב שעות חינוך של משה"ח 

בלתי ראוי במשאבים, באמון הציבורי ובחריגה חילונית ושימוש  –הינן כפייה 

מתוכנית הלימודים. בנוסף פעל המורה מתוך ניגוד עניינים ובניגוד לנהלים ולחוק, 

כאשר התהדר בכתבה פוליטית בעיתון מקומי בכובעו כמורה ומועסק באותה 

הרשות. אשר על כן, הנני מבקש לעצור את סדרת השיעורים הנ"ל, לזמן את 

". )מתוך צומת ר, דיון ומסקנות וכן לטפל בנושא ניגוד הענייניםהמורה לבירו

 (2.12.19השרון 

בתגובה על פעילות חינוכית להכרת חגים ומנהגים של עמים בעולם כתב צדיקוב  .2

מכתב זועם לשר החינוך הרב רפי פרץ ולראש עיריית הרצליה משה פדלון, וטען כי 

 ים.ישנה יוזמה להחדרת רוח הנצרות בחטיבת הביני

 "לחגוג חנוכה עם חג המולד? אתם לא מבינים שהגזמתם?"אלעד צדיקוב: 

פועל ללא ליאות כדי כבר ארבעה חודשים שאלעד צדיקוב, יו"ר ארגון 'אופק', 

להילחם בארגונים שמנסים להחדיר מושגים זרים לעם היהודי. "הם מתוחכמים 

יים במלחמה ויש להם את כל הטקטיקות האפשריות", הוא מתריע, "אנו מצו

 (30.11.20)מתוך כתבה באתר הידברות  מסוכנת"

"כשל פנימי בתגובה לציון חג האלווין בבית ספר נבון, כתב צדיקוב לשר החינוך:  .3

 (26.10.20. )צומת השרון עמוק של המערכת"

בעקבות הצעתו של סגן ראש העיר עופר לוי להעניק זכויות לזוגות לא מוכרים, גם  .4

דובר "בניסיון לשנות את זהותה היהודית של מדינת ישראל כי משם אמר צדיקוב 

 (17.3.21)צומת השרון  באונס הזירה המוניציפאלית"

בכתבה מיוחדת טרם הבחירות המוניציפאליות הציג צדיקוב )או מי מטעמו( את  .5

"גשר שמה לה ליעד בקדנציה הקרובה הערכים וההתחייבויות שלו לקדנציה: 

תית החינוך היהודי והזהות היהודית האותנטית בע"ה לפתח בכל כוחה את תש

הכלל ישראלית. סיעת גשר היא היחידה שנאבקת בכרסום הזהות היהודית 

באמצעות תכני להט"ב וקונסרבטיבים בגני הילדים, ניאו רפורמה בבתי ספר 

 (28.10.2018. )צומת השרון ובתיכונים"

 שנמשיך?....

 קול חי:  22.11.2016 .6

שערורייה חמורה: חוברות קריאה תמימות למראה, מאוירות בציורים, מחולקות 

חינם במוסדות החינוך הממלכתיים והממלכתיים דתיים והגנים המסונפים 

לרשויות המקומיות, מדי חודש בחודשו, באמצעות קרן "פילנטרופית" ה"דואגת" 



 
 
 

 
 
 

מיוחד של ניסיון מגלה תרמית מסוכנת בלילדי ישראל. עיון מעמיק בחוברות הללו 

לייצר כביכול "יהדות חדשה", פלורליסטית ומתקדמת, ובעיקר "נעימה" 

 לחילוניות הישראלית.

ידי נציג "דגל התורה" בהרצליה, אלעד צדיקוב, -בדיקה מדוקדקת שנעשתה על

שנחשף לפרשה החמורה, גילתה ממצאים מקוממים לפיהם באמצעות סיפורים 

דות הנעלים ומציירים תמונה חדשה ומרהיבה "תמימים" מעוותים את ערכי היה

 של "יהדות חילונית".

 

"חוברות הקריאה הללו הן חוברות פסולות עם מטרה מאוד מסוימת", אומר 

צדיקוב ל"יתד נאמן". "הן נראות חוברות תמימות, וכאשר מתעמקים בתכנים 

סיוע מזדעזעים. הספרונים הללו המחולקים חינם לילדי ישראל במסווה של עזרה ו

 להורים ולמוסדות, חוברו במטרה מאוד מסוימת של כפירה ביהדות".

 

"לדוגמא, הם מציגים מה זו קבלת שבת ישראלית, התאספות המונית בצהרי יום 

שישי בפארק, לשירה בליווי תזמורת ובילוי. משנים את ערכי היסוד שלנו 

למושגים אחרים הלקוחים מתרבות קלוקלת שאינה יהודית. מנסים לחנך 

 לתרבות חדשה ולקרא לה יהדות, על אף שאין לזה כל קשר לערכי היהדות

 והתורה". 

 

: חבר מועצה בהרצליה פוטר ע"י ראש העיר, מר משה פדלון, בעקבות 2017במרץ  .7

שההסברה בגני ילדים על משפחות גאות "מרעילה את מוחות האמירה המזעזעת 

הילדים" מחזיק תיק התרבות התורנית בעיר תקף בחומרה את ההחלטה לשלב 

יות. לדברי ראש העיר, הכשרה לגננות וסייעות בעיר בנושא משפחות חד מינ

)הארץ  צדיקוב פוטר מהקואליציה בשל "דעותיו החשוכות מימי הביניים"

16.3.17) 

 

 :  13.12.19אתר תורת המדינה,  .8

 חבר המועצה חושף: זה המהלך שעשינו כדי לבלום תחבורה בשבת

כשניסו “על הפעולות שנעשו נגד הפעלת התחבורה הציבורית בשבת, הוא מספר: 

אלינו את יוזמת חולדאי להפעלת התחבורה הציבורית בשבת, נפגשתי להחדיר גם 

חברי ליכוד, הסכימו  –עם ארבעה חברי מועצה מסורתיים. שניים מתוכם 

להצטרף לגוש חוסם למען השבת בתוך הקואליציה. המהלך הזה נתן כח לראש 

 העיר לראות תמונה רחבה יותר ולסרב למיזם.

 

לדאי. ערים כמו גבעתיים והוד השרון הודיעו כך, נבלמה ההתלהבות ממיזם חו“

שאין להן תקציב המשך, וגם כפר סבא הצטננה וביקשה לרדת. פדלון הוא מנהיג 

 ”.אמיץ שקיבל דחיפה ועוז מהתגבשות חברי מועצה מגוונים ומלוכדים

 



 
 
 

 
 
 

בזכות כך מתחדדת הבנה שהמאבק הוא על המכנה “המסקנה של צדיקוב היא: 

כשאנחנו משתפים פעולה עם הצד המסורתי הם עומדים המשותף היהודי שלנו. 

 ”.יחד איתנו והכל נראה נגיש יותר, סביר יותר, אמיתי יותר ומחוזק יותר

 

 

כל המידע שהוצג בפניכם הנו רק חלק קטן מסקירת העיתונות שסיקרה את 

עמדותיו של צדיקוב. מדובר בציטוטים נבחרים אשר מייצגים את עמדתו החשוכה 

 צדיקוב.של 

  

חרף העובדה שעומדת לו הזכות לבחור ולהיבחר, עלינו, חברי מועצת העיר הרצליה 

אשר מייצגים נאמנה את תושבי העיר ואת ערכי הסובלות ואהבת האדם, אל לנו 

לאפשר לצדיקוב להמשיך ולכהן כדירקטור בחברה למרכזים קהילתיים בהרצליה, 

מאלו אשר מייצג צדיקוב, מוסריים  חברה אשר נר לרגליה ערכים שונים בתכליתם

 ומלכדים הרבה יותר מאמירותיו של צדיקוב.

הזכות לחנך את ילדנו הנה יראת קודש ועלינו לעשות זאת בתום ובאהבה ולא 

 בהסתה כלפי השונה והאחר.

 

 לפיכך, אבקש להעלות להצבעה את ההצעה לסדר:

לכהן כדירקטור בחברה מועצת העיר מחליטה כי חבר המועצה אלעד צדיקוב יחדל 

למרכזים קהילתיים בע"מ בשל קידום הערכים והפעולות אשר סותרים את ערכי 

 החברה כפי שהוצג בתקנון.

 
 

 מאיה כץע"י  2הצעה לסדר מס' 

מימוש החלטות שלטוניות של מועצת העיר הרצליה בהחלטות בנושא: 

 שהתקבלו לגבי בעלי העסקים בעיר בתקופת הקורונה.

 
הקורונה נושא הסיוע לעסקים עלה על סדר היום באינספור ישיבות מועצה, כחלק מתקופת 

מהישיבות ולאחר דיונים רבים הוחלטו והתקבלו החלטות שנאמרו ישירות מראש העירייה 

  והצבעות שהתקבלו על ידי חברי המועצה, ברוב.

 

ר היו לא לגבות רק כדי לחדד לכולנו את הזיכרון חלק מההחלטות שהתקבלו כבר בחודש פברוא

את השכירות מעסקים סגורים שלא פעלו בתקופת הקורונה, ככל שאלו זכייני העירייה ויש 

בידינו את היכולת לסייע להם, לצאת לתהליך עם רואה חשבון חיצוני וצוות שיבחן כל עסק 

  ועסק בטרם גביית הכסף ושההחלטות הצוות הזה יובא בפני המועצה.

 



 
 
 

 
 
 

מציאות שונה מזו שהתקבלה פה במועצת העיר, מציאות שונה מזו לצערנו אנו עדים בשטח ל

שנאמרה באופן ברור ביותר על ידי ראש העירייה מציאות בה החלטות מועצת העיר אינן 

  מיושמות.

אני רוצה להאמין כי לא עובדי העירייה או יועציה הם שפועלים בניגוד להנחיות מועצת העירייה 

לפעול על דעתם, לגבות את הכסף מבעלי העסקים ולהתעלם  וכי נבחרי הציבור עצמם החליטו

  לחלוטין מהחלטות המועצה.

 

מועצת העיר אינה חותמת גומי, לא יושבים פה אנשים מביעים את דעתם, עמדתם מצביעים על 

  החלטות כדי שאלו לא יישומו.

נוי החלטה לא יכול אף גורם נבחר בעירייה לפעול בניגוד להחלטות המועצה, רק על ידיד שי

  שהוחלטה

 

כאשר ההחלטות לגבי בעלי העסקים יצאו לדרך, בין אם על ידי הצבעה או בין אם על ידי 

אני מצפה שיהיו אלה החלטות שמחייבות את כולם לפעול  -התחייבות אישית של ראש העירייה

  לפיהן.

 

מהחלטות גביית התשלום מבעלי העסקים בתקופה בה היו סגורים מעוררת זעם, התעלמות 

המועצה מביעה בעיקר זלזול בזמן של כולנו פה ובעיקר זלזול בציבור שבחר בנו וסומך על דעתנו 

  בתהליכי קבלת ההחלטות.

  מה שוות ההחלטות שלנו אם אינן מיושמות ואף מיושמות החלטות אחרות?

 

ר, אי המצב הזה חייב להפסק, אי אפשר להמשיך לפעול באופן לא שיוויוני כלפי עסקים בעי

אפשר לקבל החלטות סותרות את המלטות המועצה ולא יכול להיות שנבחרי ציבור שאמונים 

  על חלק מפעילות העסקים פה יפעלו בחוסר תום לב וביד מכוונת כנגד בעלי עסקים אחרים.

 

יתרה מזו, לא רק שההחלטות לא מבוצעות בגופים מסויימים כמו החברה לפיתוח התיירות אף 

משוועת בין עסק לעסק, ישנם עסקים שפועלים ללא מכרז, ללא רישיון,  נעשית אפלייה

  ומתנהלים כרגיל וישנם עסקים שרק נשלחים אליהם פקחים יום ולילה.

כאשר פקחים עושים סיבוב בין העסקים לא ייתכן שיש עסקים שפשוט לא יגיעו אליהם, כאשר 

פה בה היו סגורים יקוזז בהמשך מחליטים כי לא יגבו כסף מבעלי עסקים, וכסף שנגבה בתקו

לא ייתכן והעירייה לא תעמוד מאחורי החלטתה, עסקים שהיו סגורים ולא שילמו בעבר נדרשים 

פתאום לשלם עכשיו וכל ההתנהלות הזו נעשית כאשר ישנן החלטות אחרות, החלטות מחייבות 

  שהוחלטו פה במליאה הזו ועל פיהן יש לפעול.

הזו לסדר כי דיבורים לחוד ומציאות לחוד, בדיבורים פה סביב לצערי אני מעלה את ההצעה 

שולחן המועצה כולנו מאוד חיוביים ובעד בעלי העסקים, הזכיינים של העירייה ובפועל, ביום 

  שאחרי המציאות מוכיחה כי ההנחיות אחרות.

ות לאור העובדות בשטח) ואין בכוונתי לפרוט כרגע עסק עסק( הצעתי לסדר היא כי כל החלט

שהתקבלו במועצת העירייה, לגבי הסיוע לעסקים, וכל האמירות שנאמרו פה על ידי ראש 



 
 
 

 
 
 

העירייה והוסכמו על ידי כלל חברי המועצה גם אם לא התבצעה לגביהן הצבעה ישירה, יכנסו 

  לביצוע מיידי בתוך עשרה ימים.

ימים הקרובים צוות שימונה ויכלול נציגי קואליציה ואופוזיציה בראשות המנכ״ל יתכנס ב

ויוודא כי המלטות המועצה מיושמות גם בכל החברות העירונית שהן חלק בלתי נפרד מפעילות 

העירייה, ויעדכן את חברי המועצה כי ההחלטות שהם מקבלים ומצביעים עליהן מיושמות 

 בפועל.

 

אציין ואומר לסיכום דברי, החלטות המועצה מחייבות, האמירות שנאמרות פה כלפי 

ם הן בעלות חשיבות כלפי אותם גורמים שהם בליבת הדיון, יש פה הסתמכות כלכלית תהליכי

של עסקים שעקבו בדריכות אחרי החלטות המועצה ועלינו לתת על זה את הדעת ולעמוד 

מאחורי החלטות המועצה ובוודאי לא לתת לאף נבחר ציבור שחושב שהוא יכול לפעול על 

 בעיר. דעתו האישית לפגוע כך בבעלי העסקים

  

 סיעת יש עתידע"י  3הצעה לסדר מס' 

 בנושא גינוי חבר המועצה מר אלעד צדיקובבנושא: 
 

״אני גאה בך" לצערי במציאות של היום זה מה שלחבר מועצת עיריית הרצליה, לומר על מנהל 

 .בית ספר שנסע במיוחד ללוד לזרוק אבנים על ערבים

דוגמה לתלמידיו, אינו יכול לקחת חלק אדם שעוסק בחינוך הדור הבא ואמור לשמש 

באירועים אלימים שכאלה ולקחת את החוק לידיו, חמור מכך שחבר מועצה, נציג ציבור, גאה 

 .במעשים שכאלה, פשוט אבדה הבושה

 

אין זאת הפעם הראשונה שמר צדיקוב מתבטא בקיצוניות, כבר שמענו את דעותיו החשוכות 

ן חינוך ילדינו לערכים פלורליסטים, נגד הקהילה הגאה, כמה וכמה פעמים, בנושאי רבים, כגו

 נגד קבלת השונה, פועל להשאיר את האזרחים החילונים בעיר בבית בשבת ועוד ועוד. 

אף כתב מר פדלון למר צדיקוב כי הוא ״ אינו רואה מקום לחבר מועצה  2017במרץ 

לות שלמות, ועוד לשמש בקואליציה המחזיק בדעות חשוכות מימי הביניים, כנגד נשים וקהי

בתפקיד האחראי על התרבות התורנית״, אך האמירה האחרונה של מר צדיקוב, וכנבחר ציבור 

היא קו אדום חמור. אף אדם הוא לא מעל החוק, אפילו המנהל עצמו הודה שטעה, אבל אצלנו 

 ועל פי מר צדיקוב מדובר ב״גבר גבר״ שפעל נכון ועל כך גאוותו. 

 

 יר מביעה שאט נפש ומגנה בחריפות את התבטאויותיו של מר צדיקוב.בשל כך מועצת הע

  

 סיעת יש עתידע"י  4הצעה לסדר מס' 

 בנושא קדימות לנשים בהריוןֿבנושא:  
 



 
 
 

 
 
 

כידוע על פי חוק, אישה בהיריון זכאית לקבל שירות ציבורי, ללא המתנה בתור, אך למרות 

האמור בחוק החשוב זה, הדבר לא בא לידי ביטוי בהתנהלות היום יומית של הגופים 

 הציבוריים ולמעשה בפועל אין הנושא ידוע ומקודם כהלכה. 

 

יריון עבור התושבים, ערך מקומות רבים בעולם הבינו את חשיבות הנושא, בהקלת הה

 המשפחתיות וההשפעה על המיתוג של העיר, או החברה התומכת. 

 

 בשל חשיבות הנושא, עיריית הרצליה מחליטה בזאת כי:

 

 -חניה .א

עיריית הרצליה תוביל מהלך פורץ דרך שבו נשים בהריון תהינה זכאיות לחנות   (1

 בחניות נכה ציבוריות בעיר הרצליה.

במקומות בהם יש תדירות ביקור גבוהות, כגון קופות חולים וכו, תוגדל כמות  (2

 המקומות השמורים לחנייה מיוחדת. 

  -מודעות והנגשת תורים .ב

עיריית הרצליה תפעל לכך שבכל מוסד ציבורי כגון, סופרמרקט או כל מקום  (1

לוט המחייב המתנה בתור תיושם מדיניות של קיצור / ביטול תורים וכן, יוצב שי

 בולט הפוטר נשים בהריון מעמידה בתור. 

 
  



 
 
 

 
 
 

 

 אישור תב"רים .ה

 

של  תב"רים  מעבר לתוכנית  2021: לאשר עדכון תקציב פיתוח אישור תב"רים  (1

 ממקורות המימון כדלקמן: ₪   9,931,356בסכום כולל של    2021הפיתוח השנתית 

 

 סכום מקור מימון

 166,524- קרן עבודות פיתוח

 9,400,000 תקציב רגילקרן עודפי 

 697,880 אחרים

 9,931,356 סה"כ

 מצ"ב קובץ.

 

 2020תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת  9לאשר סגירת  : 2021 -סגירת תב"רים  (2

 ₪. 173,107והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 

 מצ"ב קובץ . 

 

ג  –הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .ו

 מצ"ב. –ד -ו

 

 חשבונות בנק לטובת גני ילדים 29לפתיחת בקשה  .ז

חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמיך את  29המועצה תתבקש לאשר פתיחת 

המסמכים  הגננת בגן להיות מורשית חתימה לבדה בחשבון, והיא תוסמך לחתום על כל

 הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו.

החשבון במשיכה חד פעמית  סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב את

ובמשיכה חד פעמית לטובת חשבון ₪ )אלף וחמש מאות(  1500מוגבל עד לסכום של 

 העירייה בלבד ללא הגבלת סכום.

 ב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.ולחשבת אגף החינוך אפשרות לעקבנוסף, תינתן 

  



 
 
 

 
 
 

 

 בקשה לפתיחת חשבונות בנק עבור בתי ספר .ח

 לטובת הפעילות השוטפת בבי"ס,חשבונות בנק,  4המועצה תתבקש לאשר פתיחת 

 כלהלן: 

 חשבון בית ספר וחשבון הורים.  - חשבונות 2בקשה לפתיחת : הדמוקרטי  ית ספרב 

 חשבון בית ספר  -חשבונות  2בקשה לפתיחת  :פארק הרצליה  - גליל ים ת ספרבי

 וחשבון הורים.

 כן תתבקש המועצה להסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים  

 והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עימו.

 

 

 מצ"ב. – יתרת עודפים בתקציב הרגיל -העברות  .ט

 

 .מצ"ב – עמותת עלה – 31.12.20דוחות כספיים ליום  .י

 

 

 .2020, 4של משרד הפנים: רבעון  2020דו"ח כספי רבעוני לשנת  .יא

 מצ"ב.

 

 פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור .יב

 מצ"ב.

 

 תמיכותמתן אישור  .יג

מצ"ב  – 6.6.21המועצה תתבקש לאשר המלצות ועדת התמיכות המקצועית מיום 

 פרוטוקול.

 

 

 האצלת סמכויות .יד

בדבר האצלת סמכויות למר עופר לוי, ס'  28.11.18בהמשך להחלטת מועצת העיר מיום 

למר האצלת סמכויות  לאשרלחוק הבחירה מחליטה מועצת העיר  17רה"ע, מכוח סעיף 

 .גם בנושא: סובלנות, שוויון וגאווהלוי עופר 

 

 

 מינויים .טו



 
 
 

 
 
 

 המועצה תתבקש לאשר:

 

העירייה, עו"ד אהוד לזר כחבר ועדת השמות במקומו של מר מינויו של מנכ"ל  •

 יהודה בן עזרא.

 

 מינויה של גב' דורין קלמן כחברה בתאגיד על"ה במקומה של גב' איילה הראל. •

המינוי כפוף לאישור ועדת המינויים עפ"י תקנות העיריות )נציגי העיריות 

 .2006בתאגיד עירוני( , תשס"ו 

 

תתבקש המועצה לאשר  ,התנועה הירוקה" – מר"צ"לאור חילופי גברי בסיעת  •

 במקומו של מר יהונתן יסעור המינויים כלהלן :

 מינויו של ס' רה"ע, מר עופר לוי בועדת משנה לתכנון ובניה   ✓

 הנהלת מתנ"ס בית פוסטרכחבר  מינויו של ס' רה"ע, מר עופר לוי ✓

 ועדת משנה להקצאת קרקעותכחבר במינויו של ס' רה"ע, מר עופר לוי  ✓

 ועדה לבחירת יקיר העירמינויו של ס' רה"ע, מר עופר לוי כחבר ב ✓

 ועדה לשימור אתריםמינויו של ס' רה"ע, מר עופר לוי כחבר  ✓

דירקטוריון החברה העירונית מינויו של ס' רה"ע, מר עופר לוי כחבר  ✓

 למתנ"סים ומרכזים קהילתיים

 ועדת קהילותר לוי כחבר במינויו של ס' רה"ע, מר עופ ✓

 ועדת כספיםמינויו של ד"ר דרור בן עמי כחבר ב ✓

 ועדת מליאה לתכנון ובניהמינויו של ד"ר דרור בן עמי כחבר  ✓

 ועדת ביקורתמינויו של ד"ר דרור בן עמי כחבר  ✓

 דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליהמינויו של ד"ר דרור בן עמי כחבר  ✓

דירקטוריון החברה לפיתוח התיירות מינויו של ד"ר דרור בן עמי כחבר  ✓

 וחוף הים )המרינה(

 ועדת שוויון סובלנות וגאווהמינויו של ד"ר דרור בן עמי כחבר  ✓

 ועדה לעידוד תיירותמינויו של ד"ר דרור בן עמי כחבר ה ✓

 ועדה לקידום אוכלוסיות ייחודיותמינויו של ד"ר דרור בן עמי כחבר ה ✓

  



 
 
 

 
 
 

 

 עדכון גמול חברי ועדת ערר לארנונה כללית שליד עיריית הרצליה .טז

 

, קובע כי כללים לעניין תשלום גמול לחברי ועדת ערר לארנונה 5/2012חוזר מנכ"ל 

חברי ועדת ערר יקבלו גמול על השתתפותם בישיבות הוועדה, כולל כיסוי כל ההוצאות 

 ובנוסף[. 1ובכללן החזרי נסיעות, אש"ל וביטולי זמן ]סעיף 

ניתן לדווח על שעות הכנה, אם העבודה שבה מדובר נעשתה במשרד, בסמוך לישיבה "

המתקיימת באותו מקום, ואם ניתן לאמת כי הישיבות שבגינן מבוקש התשלום עבור 

 שעות הכנה אכן התקיימו בפועל. רשות מקומית המעוניינת לשלם 

 [, 3" ]סעיףםעבור שעות ההכנה, תקיים למורך כך מנגנון פיקוח מתאי

 מצ"ב חוזר מנכ"ל.

 

אישרה הרשות את הגמול עבור שעות  30.10.2012מיום  68בהחלטת מועצת העיר מס' 

 לנוהל (, מצ"ב החלטת המועצה. 1עבודה בפועל בגין כל ישיבה של ועדת ערר )סעיף 

 

 בחוזר מנכ"ל[ לא אושר ע"י מועצת העיר. 3הגמול עבור שעות הכנה ]סעיף 

 

התקבלה פנייה של מצד חברי הוועדה בבקשה לקבלת גמול גם עבור שעות לאחרונה 

 הכנה לקראת ימי דיונים מורכבים, הכוללים דיוני הוכחות.

 

לאשר גמול בגין שעות הכנה לקראת ישיבת ועדת ערר,  תתבקש המועצה לאור כך 

 בכפוף לתנאים הבאים :

באותו מקום  העבודה נעשתה במשרדי העירייה, בסמוך לישיבה המתקיימת ✓

 ו/או ביום הדיון בלבד

 הישיבות שבגינן מבוקש התשלום עבור שעות הכנה אכן התקיימו בפועל.  ✓

 מנגנון פיקוח : מותנה באישור ובתיאום מראש מול מרכזת הוועדה ✓

 

 המלצות הועדה לסיוע בדיור .יז

 22.4.21מצ"ב פרוטוקול הועדה לסיוע בדיור מיום 
 

 נוספתאישור המלצות הועדה להעסקה  .יח

 המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה להעסקה נוספת כלהלן:

 א.מ .1

: מבקשת אישור לעבודה נוספת כמטפלת של אביה הסיעודי בביתם. העבודה רקע

בחודש. תשלום דרך עמותת ₪  600 -שעות שבועיות, והשכר הצפוי הינו כ 6 -תתבצע כ

 מט"ב. 

 את הבקשה. לאשר  ממליצה: הוועדה החלטה



 
 
 

 
 
 

 לשנה. האישור תקף

 מ.ק .2

: מבקשת אישור לעבודה נוספת כמטפלת של אמה הסיעודית בביתה. העבודה רקע

בחודש. תשלום דרך ₪  1800-2400שעות שבועיות, והשכר הצפוי הינו  15-20תהיה בין 

 עמותת מט"ב.

 את הבקשה. לאשר  ממליצה: הוועדה החלטה

 האישור תקף לשנה.

 .ק .ג .3

: מבקש אישור לעבודה נוספת כמציל בבריכה בדיור מוגן "פאלאס עזריאלי" רקע

₪  600 -ברעננה. העבודה תתבצע פעמיים בחודש בימי שבת, והשכר הצפוי הינו כ

 בחודש.  

 את הבקשה. לאשר  ממליצה: הוועדה החלטה

 האישור תקף לשנה.

 

 

 המלצות הועדה להארכת שירות .יט

 20.5.21הועדה מיום מצ"ב מפרוטוקול 

 

 

 שונות .כ

 

 בברכה,

 זאבי רינה 

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום



 
 
 

 
 
 

 ' תמוז, תשפ"אד

 2021יוני,  14
 לכבוד

 חברות וחברי  מועצת העירייה

 תפוצת מוזמנים
 הרצליה

 
 

 15.6.21-במן המניין  לסדר היום לישיבת מועצה  ב תוספת הנדון:

 

 לסדר היום:ב להלן תוספת 

 

 לסעיף אישור מתן תמיכות  .1

 .14.6.21מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות מיום 

 

 

 עדכון תקופת הקצאה עבור אגודת מגן דוד אדום .2

 מצ"ב 

  

 ,בכבוד רב

 רינה זאבי 

 מנהלת מחלקת ארגון ותיאום























 307001מספרנו : 
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  5ישיבה מס' –פרוטוקול ועדת כספים 
 15:00, בשעה "ג אייר, תשפ"אי, 25/04/2021מיום ראשון, 

 
 :ת כספיםחברי ועד –נוכחים 

 ועדת כספיםראש העירייה, יו"ר  - משה פדלון
 רה"ע, חברת ועדה סגניתמ"מ ו - איה פרישקולניק

 חבר ועדהמשנה לרה"ע, חבר מועצה,  - יוסי קוממי
 

 מוזמנים קבועים:
 מ"מ מנכ"ל העירייה - אהוד לזר, עו"ד

  סמנכ"ל בכיר לעירייה - ג'ו נסימוב 
 יועצת משפטית לעירייה - ענת בהרב, עו"ד

 גזבר העירייה - רו"ח, רוני חדד
 העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלהס. גזבר  - הילה רוזן, רו"ח

 חשבת העירייה - יעל טבנצ'ניק
 מרכזת הוועדהיועל"ן, מנהלת ועדות עירוניות,  - מישל עצמון

 
  מוזמנים נוכחים:
  חשבת אגף החינוך - אולגה לוקינסקי

  חשבות אגף תנו"ס - דגןתום 
 

 נעדרו מהדיון
   

     חבר מועצה, חבר ועדה - יהונתן יסעור
  חבר מועצה, חבר ועדה - צבי וייס

  חבר מועצה, חבר ועדה - אלעד צדיקוב
  חברת מועצה, חברת ועדה - דנה אורן ינאי

  חבר מועצה, חבר ועדה - אייל פביאן
  חבר מועצה, חבר ועדה - משה ועקנין

  חברת מועצה, חברת ועדה - מאיה כץ 
 סגן רה"ע , חבר ועדה - פר לויוע

  חבר מועצה, חבר ועדה - סרמןרונן 
 
 
    ל סדר היום:ע

 ג – ת )מילואים( שינוייםוהצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספ .1

 עפ"י רשימה מצורפת. –חשבונות בנק לטובת גנ"י חדשים  29בקשה לפתיחת  .2

 : בתי ספרעבור  בנקחשבונות  2תוספת לסדר היום : בקשה לפתיחת  .3

 חשבונות  2בקשה לפתיחת  –הדמוקרטי  בית ספר 

 חשבונות 2בקשה לפתיחת  -]פארק הרצליה[ גליל ים  ת ספרבי 

 

 



 307001מספרנו : 
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 : 2021לשנת  5מספר ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים 
 
 

 א. -הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים( שינויים  .1
 

אין שינוי במסגרת התקציב, כל הבקשות לשינויים הינן הזזות במסגרת התקציב  הילה רוזן:
 הקיים. 

 
 שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע. איןגזבר העירייה: 

 

 עפ"י רשימה מצורפת. –חשבונות בנק לטובת גנ"י חדשים  29בקשה לפתיחת  .2
 

 גנ"י 29חשבונות בנק חדשים, לטובת  29מונחת לפניכם לאישור, בקשה לפתיחה של ראש העיר : 
 , עפ"י רשימה מצורפת.ברחבי העירבשכונת גליל ים וחדשים 

 
 החלטה: מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

 : בתי ספר 2עבור  בנקחשבונות  4תוספת לסדר היום : בקשה לפתיחת  .3
 

לטובת ניהול הפעילות השוטפת חשבונות בנק,  4 לאשר פתיחה שלהנכם מתבקשים  ראש העיר :
 לפי הפרטים הבאים : בבי"ס, 
 חשבון בית ספר וחשבון הורים.  - בונותחש 2בקשה לפתיחת : הדמוקרטי  בית ספר 

 חשבון בית ספר וחשבון  - חשבונות 2בקשה לפתיחת  :]פארק הרצליה[ גליל ים  ת ספרבי
 הורים.

 

 אחד, יועלה לאישור המועצה.החלטה: מאושר פה 

 

 
 **הישיבה נעולה 

 

 

 

 בכבוד רב,    
 

     משה פדלון                        
 ראש העירייה                     

 יו"ר ועדת כספים                  
 































































































































































'מס
 סידורי

' מס
ר"תב

ר"שם תב
אומדן מאושר

 במועצה
ביצוע הכנסותתקציב מאושר

ביצוע 
הוצאות

יתרה 
תקציבית

ר"פרק תבאגףמקור מימון

746שאיפהקרן עבודות פיתוח12,050,00012,050,00012,050,00012,047,116.942,883.06ריהוט גן ומשטחי גומי,מתקני משחק 11165

810תבלקרן עודפי תקציב רגיל2,100,0002,100,0002,100,0002,070,261.1329,738.87י"ריהוט גנ21483

746שאיפהקרן עבודות פיתוח6,870,0006,870,0006,870,0006,868,011.661,988.34שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות31491

810תבלקרן עבודות פיתוח1,901,0001,901,0001,901,0001,878,505.9222,494.08שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות42027
747חופיםהפנים.מ201745,00045,00045,00045,000.000.00משקפות למצילים 52048
747חופיםהפנים.מ201885,00085,00085,00085,000.000.00מיול פיקוח והצלה 62084
747חופיםהפנים.מ201885,00085,00084,93284,932.000.00אופנוע ים כולל זיווד 72085
826תנוסקרן עודפי תקציב רגיל350,000350,000350,000341,206.008,794.00מקרן דיגיטלי לסינימטק82089
840תבלקרן עודפי תקציב רגיל624,000624,000624,000516,791.13107,208.87רווחה.שיפוצים מוס92129
24,110,00024,110,00024,109,93223,936,824.78173,107.22כ "סה9

2021רים שנת "סגירת תב

24/05/2021 5.2021סגירה  2021סגירת תברים  1עמוד 



2021רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית "תב

' מס
סידו
רי

' מס
ר"תב

ר"שם תב
אומדן כולל 

לפרויקט
מעודכן

אומדן 
מאושר 

בתוכנית 
הפיתוח

תוספת 
אומדן 

לאישור 
המועצה 

מעבר 
לתוכנית 
הפיתוח

ביצוע עד 
31.12.2020

אומדן 
לביצוע  

2021 
מעודכן

אומדן 
לביצוע שנת 

 ואילך2022

יתרת 
תקציב 
פנויה 

31.12.20

תקציב 
מעודכן  

2021

תקציב 
שאושר 
לביצוע 

בתוכנית 
הפיתוח 

2021

תקציב  
נדרש 
מעבר 

לתוכנית 
הפיתוח 

2021

קרן 
עבודות 
פיתוח

קרן עודפי 
תקציב 

רגיל
תאור/הבקשהאחרים

החברה לפיתוח הרצליה

11872
הסדרת צומת ברנר בר 

כוכבא בן גוריון
711,3561,160,000-448,644711,356448,644-448,644-448,644-166,524-282,120

הקטנת תקציב  וסגירת 
. תקבול סופי מ. ר"תב

.התחבורה

כ החברה לפיתוח "סה
הרצליה

711,3561,160,000-448,644711,356448,644-448,644-448,644-166,524-282,120

תבל

21489
שדרוג כבישים מדרכות 

תשתיות
55,000,00054,000,0001,000,00048,000,0007,000,0007,000,0003,500,0003,500,0003,500,000

סל עבודות עבודות . תוספת
.י רשימה"עפ

32156
הקמת יחידת חילוץ 

הצטיידות
1,600,0001,600,000400,0001,200,000400,000100,000300,000300,000

סל עבודות עבודות . תוספת
.י רשימה"עפ

2,170,0002,070,000100,0001,770,000400,000400,000100,000300,000300,000שדרוג המרחב הציבורי41968
שדרוג שרותים בית .תוספת

.קינן כולל תשתיות

51850
תיקון ליקויים סקר כיבוי 

ח ועיריה"אש מוס
14,600,00014,600,0004,630,000620,0009,350,000620,000500,000120,000120,000

עבודות לטיפול . תוספת
.ליקוי כיבוי אש במוזיאון

61416
שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים 

כולל תשתיות
.סל עבודות.תוספת2,400,0002,100,000300,0001,800,000600,000600,000300,000300,000300,000

72177
תוכנית אב רב שנתית 

 ואילך2021ח "שיפוצים מוס
9,500,0005,500,0004,000,0009,500,0009,500,0005,500,0004,000,0004,000,000

סל עבודות שיפוצים . תוספת
ושדרוגים מוסדות חינוך 

היערות לקראת שנת 
.הלימודים

9,100,0008,600,000500,000800,0008,300,0008,300,0007,800,000500,000-410,000910,000ס חלופי בפארק הרצליה"בי82187
שינוי מימון .תוספת 

.מבנים יבילים : החינוך.מ

תקציבעלויות

2021תברים מעבר לתוכנית פיתוח  2 מתוך 1עמוד  24/05/2021



2021רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית "תב

' מס
סידו
רי

' מס
ר"תב

ר"שם תב
אומדן כולל 

לפרויקט
מעודכן

אומדן 
מאושר 

בתוכנית 
הפיתוח

תוספת 
אומדן 

לאישור 
המועצה 

מעבר 
לתוכנית 
הפיתוח

ביצוע עד 
31.12.2020

אומדן 
לביצוע  

2021 
מעודכן

אומדן 
לביצוע שנת 

 ואילך2022

יתרת 
תקציב 
פנויה 

31.12.20

תקציב 
מעודכן  

2021

תקציב 
שאושר 
לביצוע 

בתוכנית 
הפיתוח 

2021

תקציב  
נדרש 
מעבר 

לתוכנית 
הפיתוח 

2021

קרן 
עבודות 
פיתוח

קרן עודפי 
תקציב 

רגיל
תאור/הבקשהאחרים

תקציבעלויות

32,500,00032,500,00032,500,000-70,00070,000ח"שיפוצים שונים מוס91970
. מימון מ. שינוי מימון

.החינוך מבנה יביל יד גיורא

102229
התקנת תקרות אקוסטיות 

במשרדי אגף רווחה
350,000350,000350,000350,000350,000350,000

תקרות אקוסטיות . חדש
-14אגף רווחה בן גוריון 

.'קומה ב,16

370,000370,000370,000370,000370,000370,000שיפוץ בית הרמלין112230
הסבת . אגף רווחה. חדש

אולם למעון יום של עמותת 
.אלווין

127,590,000120,970,0006,620,00089,500,00027,540,00010,550,00027,540,00017,800,0009,740,0008,760,000980,000כ תבל"סה

אגף תנוס

122060
הקמה שיפוץ רצפות פרקט 

אולמות ספורט
2,206,0002,070,229135,7711,826,000380,000380,000180,000200,000200,000

החלפת פרקט . תוספת
.באולם ספורט לב טוב

995,000995,000685,000290,00020,000290,000150,000140,000140,000ציפוי מגרשי ספורט132004
תוספת חידוש ציפוי מגרשי 

.טניס נווה עמל

3,201,0003,065,229135,7712,511,000670,00020,000670,000330,000340,000340,000כ אגף תנוס"סה

אגף נכסים

142231
יל 'פינוי דייר מוגן אברג

מסחרי נווה עמל גוש .מ
879 חל 6558

300,000300,000300,000300,000300,000300,000
תשלום לדייר מוגן . חדש

במסגרת הסדר עם הדיר 
.ש"מחוץ לכתלי ביהמ

300,000300,000300,000300,000300,000300,000כ אגף נכסים"סה

131,802,356125,195,2296,607,12792,722,35628,510,00010,570,000448,64428,061,35618,130,0009,931,356-166,5249,400,000697,880כ "סה14

2021תברים מעבר לתוכנית פיתוח  2 מתוך 2עמוד  24/05/2021













































 
 

 עמותה ע.ל.ה הרצליה )ע"ר( 
 4610102הרצליה  235ת.ד    I herzliya.co.il-office@ale 9512396-09פקס.  I 9519829-09טל'. 

 

 

 עלה הרצליה

 2020דוחות כספיים 

 

 כתוצאה מנגיף הקורונה נפגע נפח הפעילות של העמותה.  2020בשנת 

נאלצנו לסגור את כל הפעילויות והפרוייקטים ולהיכנס לסגר. עובדי העמותה   2020באמצע מרץ 

הקשישים  הוצאו לחל"ת, פרט לקומץ עובדים אשר השארנו כדי לתת מענה לצרכים בסיסיים של 

 בבתים. 

בזמן הסגר הראשון ערכנו מדי שבוע כאלף שיחות טלפון להפגת בדידות והוצאנו כשלוש מאות  

 ארוחות לבתי הקשישים. 

לאחר הסגר הראשון החזרנו לפעילות ולעבודה את מרכזי היום לקשיש ואת מועדון מופת ובשלב  

ועדון צמרות אחה"צ ומועדון ניצולי  מאוחר הרבה יותר, החזרנו פרויקטים נוספים כמו חוגי ספורט, מ 

 השואה. 

מכמות   40-50%-בכל הפרויקטים והמועדונים הפעילות חזרה בנפח הרבה יותר מצומצם מבעבר. כ  

המשתתפים בעבר. חלק מהעובדים עזבו וכן צמצמנו היקפי משרות במספר מקרים. אנו נמצאים  

 עכשיו בשלב של חזרה לפעילות ושיקום הפרוייקטים שנפגעו. 

יש לציין לטובה את התמיכה הכספית שקיבלנו מהמוסד לביטוח לאומי וממשרד הרווחה במהלך שנת  

הקורונה. שני הגופים דאגו לשפות את התכניות הממומנות על ידם. קיבלנו תעריף יומי גבוה הרבה  

 יותר עבור כל קשיש וכן קיבלנו תשלום גם כאשר חברים לא הגיעו לפעילות. 

 לים בגין פעימה שלישית ובגין החוזרים מחל"ת. כמו כן קיבלנו תקבו 

 רוב הפרוייקטים היו סגורים תקופה ארוכה, כולל הפרוייקטים שגרעוניים בדרך כלל. 

 אלף ₪.  660 -כ הינם  2020רווחי העמותה בשנת 
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2021שנת - פטור למוסד מתנדב לשירות הציבור

שם המוסד
מספר עמותה 

(ר"ע)
כתובות הנכס

/ בעלות

שכירות
(ר"במ)שטח מטרות העמותה 

סכום ארנונה 

(₪)לשנה 

סכום ההנחה 

בשיעור שני 

(₪)שלישים 

סיווג בספרי 

העיריה

שימוש 

בהתאם 

לביקורת בנכס

83/6בן גוריון 580354090עמותה לשירות לאומי - של

מגייסת מתנדבים שכירות

למקומות שירות 

לאומי בארץ תוך מתן 

מענה על צרכי 

ממשלת ישראל 

והרשויות המקומיות

 90דירה מעל 4,362 6,510             99

(135)ר "מ

משמש את 

בנות השירות 

' ה-'מיום א

ללינה בלבד 

ש הן "כשבסופ

.חוזרות לביתן

11סוקולוב 580435097לגעת ברוח

פעילות תרבות ציונית שכירות

לצעירים ולסטודנטים 

והענקת מלגות

משמש למשרד (801)משרד 74,193 110,736         319

ובחלק מהנכס 

נצפה אולם 

הרצאות

132הנשיא 580057321ויצו

מתן שירותים בתחום בעלות

החינוך והרווחה עבור 

: מגוון אוכלוסיות 

נשים , בני נוער, ילדים

ואוכלוסיות בסיכון

אולם שמחה 34,679 51,760           150

(371)

משמש כאולם 

מרכזי 

, לארועים

חוגים 

ופעילויות שונות

9/2ט בנובמבר "כ510852981אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון 

מתן שירותים בתחום שכירות

החינוך והרווחה עבור 

ילדים ובני נוער בסיכון

דירת מגורים 5,160 7,702             120

(120)

משמש 

למגורים של 

צעירים בסיכון



2021שנת - מוסד מתנדב לשירות הציבור

12תבחין 11תבחין 10תבחין 9תבחין 8תבחין 7תבחין 6תבחין 5תבחין 4תבחין 3תבחין 2תבחין 1תבחין 

שם העמותה

מטרת 

המוסד היא 

העלאת 

רווחת הציבור

המוסד אינו 

גובה תמורה 

או שהתמורה 

נמוכה 

משמעותית 

ממחירי השוק

המוסד אינו 

פועל למטרת 

רווח ואינו 

עוסק 

בפעילות 

עסקית

מפעילי 

המוסד 

ופטרוניו 

אינם מפיקים 

כל הנאה 

כלכלית 

אישית לבד 

משכר סביר 

על תרומתם 

הישירה

המוסד פועל 

בתוך קהילת 

הרשות 

המקומית 

ופעילותו 

משרתת 

בעיקר את 

תושבי 

הרשות

פעילות 

המוסד הינה 

בתחומים 

בהם רשות 

מקומית 

מוסמכת 

לפעול

המוסד מרכז 

פעילות 

בתחום 

מסוים ולא 

נועד לטפל 

במקרה 

. ספציפי

פעילותו 

נמשכת 

לאורך זמן

התמיכה 

הממשלתית 

או העירונית /ו

אינה עולה 

 50%על 

מהכנסותיו 

הכוללות של 

המוסד

המוסד אינו 

עוסק 

בפעילות 

פוליטית ואינו 

נתמף על ידי 

גוף פוליטי

הנכס משמש 

אך ורק למתן 

שירות 

התנדבותי 

לטובת 

הציבור ולא 

משמש 

לפעילות של 

, ככלל. אדם

נכס למגורים 

אינו עומד 

בתבחין זה

המוסד 

מחזיק 

באישור ניהול 

תקין

המוסד אינו 

נמנה בין 

סוגי הנכסים 

הזכאים 

לפטור לפי 

סעיף אחר 

בפקודה

שילה - של

עמותה 

לשירות לאומי

√√√

ל "שכר מנכ

ברוטו עולה 

על שכר 

ל משרד "מנכ

ממשלתי 

ברוטו

√√√√√

הנכסים 

משמשים 

למגורים

√√

√√√√לגעת ברוח

משרתים רק 

27.4% 

מתושבי 

הרשות

√√√√

. לא ברור

מביקורת 

שנערכה 

בנכס לא 

נצפתה כל 

פעילות

√√

√(הנשיא)ויצו 

המוסד גובה 

תמורה עבור 

פעילותו

בנכס 

מתנהלת גם 

פעילות 

חוגים - עסקית

בתשלום 

וסדנאות

√√√√√√
הנכס משמש 

אולם חוגים
√√

√√√√√√√√√אור שלום

הנכס משמש 

למגורים אך 

עומד 

בחריגים 

שבתבחין זה

√√
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