
 
 

  
 

 3מתוך  1עמוד 

 
 

 נכחו בישיבה : 
 

   חברי ועדה
 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית ,עירייהמנכ"ל ה - עו"ד אהוד לזר

 לעירייה משפטיתהיועצת ה - ענת בהרב קרןעו"ד 
 ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה - רו"ח הילה רוזן

   
   מוזמנים קבועים
 מפקחת ועדת תמיכות - רו"ח איילה ממן
 ויועל"ןמנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים  - גב' מישל עצמון
 במנהל הכספי  מנהלת מח' ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א - גב' איילת גרמה

 מרכזת הוועדה, מחלקת ועדות עירוניות - שרעבי סתררו"ח א
   

   :  מוזמנים נוכחים
מח' הבריאות העירונית, ומנהל מכלול בריאות בחירום   מנהל - עדי חמומר 

 ובעת במשברים
 

 על סדר היום: 
 
חלוקה לפי מס' התלמידים בכל  1תבחין מס'  -כולליםבנושא  2021דיון במתן תמיכה לשנת  .1

 .כולל

 5מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 
 14/6/2021מיום 
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 מהלך הדיון: 
 

 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:
אות המונחות בפנינו משקפות את חלוקת התמיכה בהתאם האם הטבלמבקש לקבל הבהרה, 

 להוראות התבחינים שאושרו במועצת העיר?
 

 :ממן איילה"ח רו
 כן.

 
 בקשות ע"י מבקשי התמיכה להלן: 3 בנושא כולליםהוגשו 

המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר רשת "החפץ חיים" להפצת היהדות 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
 

, לפי מס' התלמידים הכללי מסך תקציב התמיכה 64% – 1נדון היום בחלוקה של תבחין מס' 
  .₪ 734,720, בסך של בכולל

 
הובאו המספר המקסימאלי של תלמידים שלעניין  בהתאם להנחיות התבחיןהחלוקה בוצעה 

 .בחשבון
 

במסגרת בדיקת הגורמים המקצועיים, ביקשנו לקבל מכל אחד ממבקשי התמיכה בנושא זה, בין 
 .2021ות היתר, תמציות רישום אוכלוסין עדכניות לשנת התמיכ

 
עבור כל אחד  2021טרם קיבלנו תמציות רישום אוכלוסין עדכניות לשנת התמיכות להיום, נכון 

 מהתלמידים הגרים בהרצליה מטעם כל מבקשי התמיכה בנושא זה כנדרש.
 

התמיכה בנושא הנ"ל צילום ת.ז. ונספח ת.ז עבור כל אחד  ממבקשיבשלב זה, התקבלו מכל אחד 
 .על ידם כתושבי הרצליהמהתלמידים שהוצהרו 

חלק ממבקשי התמיכה בנושא הנ"ל המציאו תמציות רישום אוכלוסין עדכניות לשנת כמו כן, 
 .שהוצהרו על ידם כתושבי הרצליההתלמידים מ חלק עבור 2021התמיכות 

 
 עדי חמו:

 בשלושת הכוללים הנ"ל. במסגרת ביקורי   דיקהב על ידי  בוצעה
 :נבדק

 שהועברו אלינו ע"י כל אחד  דיווח למשרד החינוךבו התלמידיםצוינו ברשימות שהאברכים ש
 ממבקשי התמיכה הנ"ל נמצאים בכולל. 

  תמצית רישום אוכלוסיןמול ת.ז/רישיון נהיגהנבדקה נוכחותם/. 
 כל"י ע אלינו שהועברוובדיווח למשרד החינוך  ברשימות האברכים כל, הבדיקה ממצאי"י עפ

 .מהכוללים אחד בכל נכחו"ל הנ התמיכה ממבקשי אחד
 

 רו"ח איילה ממן:
  שמבוצעות על ידך במהלך שנת התמיכות.אני מבקשת לקבל דיווח בכתב על הבדיקות השוטפות 



 
 

  
 

 3מתוך  3עמוד 

 
 : החלטות

התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  ועדת .א
לשנת  כולל בכל התלמידים' מס לפי חלוקה 1' מס תבחין -כולליםתקציב התמיכות בנושא 

 להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2021הכספים 
 :שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים

סה"כ תמיכה  שם המוסד
עפ"י התבחינים 

 בש"ח 2021לשנת 

 216,480 הרצליה)כולל(   היהדות ללימודי אולפנה בית

המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק "אור זרוע" 
 255,840 בבא סאלי זיע"א הרצליה

רשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית מד
 262,400 הרצליה –ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל 

 
הינו בכפוף  ,למבקשי התמיכה הנ"למתן התמיכה שאושר בסעיף א' למען הסר ספק,  .ב

עבור כל אחד מהתלמידים  2021ת רישום אוכלוסין עדכניות לשנת התמיכות להמצאת תמציו
במסגרת בקשת התמיכה לשנה  וצהרו על ידי מבקשי התמיכה הנ"לתושבי הרצליה  אשר ה

 .זו
 

 
כבוד רב,ב  

 
 עו"ד אהוד לזר

עירייהמנכ"ל ה  
 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

 שרעבי, רו"ח רשמה: אסתר
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