
 
 

  
 

 5מתוך  1עמוד 

 
 7מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 

 12/7/2021מיום 
 

אלא  נגיף הקורונה ישיבת הוועדה התקיימה ללא התכנסות בפועלמחדש של תפשטות הבשל ה
יכולים לראות ולשמוע את כולם,  שמשתתפי הדיוןעדה בוצע באופן וניהול הו ."zoom" באמצעות

  וההחלטה שתתקבל תהא בהתאם לכך.

 
 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
 מנהלת ועדות עירוניות, בקרת תהליכים ויועל"ן - גב' מישל עצמון
 חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי - גב' איבון בן צור

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

   :  מוזמנים נוכחים
 רכזת נוער רשותית, תנו"ס - מיטל כהן רבוא גבק

 מרכזת משאבי קהילה, האגף לשירותים חברתיים - גב' שרון ויימן
 

 על סדר היום: 
 
 .תנועות הנוערבנושא  2021דיון במתן תמיכה לשנת  .1

 .רווחהבנושא  2021דיון במתן תמיכה לשנת  .2

 .שירותים לגיל השלישיבנושא  2021דיון במתן תמיכה לשנת  .3
 



 
 

  
 

 5מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 
 בנושא תנועות הנוער. 2021דיון במתן תמיכה לשנת  .1

 
 רו"ח איילה ממן:

 להלן הערותי:
, בהתאם לבדיקת הרפרנטית המקצועית בנושא תנועות הנוער בקשות 8הוגשו  .1

ולהמלצתה כולן עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת 
 בפניכם.

 לאחר קיום מפעלי הקיץ. 2021ספטמבר תבחין מפעלי הקיץ ידון בחודש  .2
 

  -הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת לגבי שבט .3

מעלות הפעילות הנתמכת,  50%התמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל עולה על  סכום .3.1
ככל והרפרנט סבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור 

( על הרפרנט  לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור מועצת 90%זה)ועד לשיעור של 
 העיר. 
 ביחס להיקף הפרויקט הנתמך. 52%זה מהווה,  סכום

 
בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת , 2021יקת מסמכי הבקשה לשנת במסגרת בד .3.2

לו תמיכה ביתר בשנת נראה כי ניתנה התמיכה הנ"ל,  שהוגשו ע"י מבקש 2020
עומד על סך של  2020לשנת והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך , מאחר 2020

 ₪. 150,000בסך של  2020כאשר הוא קיבל תמיכה לשנת ₪  100,748
 ₪. 90,673מפעילות זו, הינו  90%התמיכה המקסימאלית עד כאשר גובה 

 .2021שיש לקזז אותו מסכום התמיכה לשנת ₪  59,327 שלמדובר בסכום עודף 
 פנינו אליהם לקבלת הבהרות.

 
 מיטל כהן רבוא:

הפעילות של הינם לקוחות הרווחה ו לושבט הרצל הוא שבט נתמך מאחר ומרבית החניכים ש
 במלואה על ידי התנועה.השבט מסובסדת כמעט 

אני חושבת שהם לא מביאים לידי ביטוי את מלוא ההנחות שהם נותנים לחניכים ולכן מוצגות 
 הוצאות לפעילות בסכומים  נמוכים יותר.

 יש לשבט עלויות מעל ומעבר שלא קיבלו ביטוי בדו"חות שהמציאו ואני חושבת שמכאן הפער.
 מיכה ולאפשר להם לתת הבהרות.לכן אני מבקשת לא לקזז להם את כספי הת

 
 רו"ח איילה ממן:

 חנו שלחנו לעמותה מייל וביקשנו את התייחסות רו"ח שלהם.אנ
בקיזוז התמיכה  2021לכן בשלב זה ההמלצה כרגע היא להעביר להם את כספי התמיכה לשנת 

 .2020ביתר לשנת 
 לאחר שיתקבלו ההבהרות נקיים דיון אודות הקיזוז.

 קומונות. -בנושא תנועות נוערבקשות  3הוגשו 
 אש"ח. 70לתמיכה בגין קומונות בסך של כל אחת מהן זכאית 

 :הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועתלגבי 
₪  149,120בצירוף הסכום שניתן להם בנושא הקומונות הם זכאים לתמיכה מצרפית של 

הסכום המקסימלי לתמיכה בשבט הרצל הינו  ביחס להיקף הפרויקט הנתמך. 98%המהווה 
 בהתאם לנתונים שהוגשו בשלב זה.₪,  136,481 –מהיקף הפרויקט הנתמך  90%

 
 :רבוא כהן מיטל

 הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועתעל מתן תמיכה למבקש תמיכה  צהממלי אני
שהולך ונבנה ואנו  שבט הרצל זה שבט חדשמאחר מהפעילות הנתמכת  50%העולה על  עוריבש

 מקווים להצמיח אותו בשנים הבאים.
 שמשלמים מהסכום יותר הנמוכיםדמי חבר מסובסדים  משלמים מהחניכים ומרבית מאחר

 .ולכן ההוצאות של השבט מאוד גדולות בתנועה אחרים בשבטים חניכים
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 :החלטות

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את  .1
 בכפוףכמפורט להלן,  2021לשנת הכספים קומונות  -תנועות נוערתקציב התמיכות בנושא 

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

 התמיכה מבקש שם
 תמיכה"כ סה

"י התבחינים עפ
 "חבש 2021 לשנת

  70,000  קומונת צופי ים שבט דקר

  70,000  קומונת המחנות העולים

  70,000  שבט הרצל -קומונת יד התשעה

 

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את  .2
 לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2021לשנת הכספים תנועות נוער תקציב התמיכות בנושא 

 :שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות
 

 התמיכה מבקש שם

"י עפ תמיכה"כ סה
 2021 לשנתהתבחינים 
 "חבש

 וללא קיץ מפעלי)ללא 
 (קומונות

 86,242 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 32,510 המחנות העולים

 53,961 תנועת בני עקיבא ישראל

 36,160 הסתדרות השומר הצעיר בישראל

 66,481 שבט הרצל -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 385,677 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 161,625 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 470,917 צופי יםשבט דקר  -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 

 מתן על, אחד פה, העירייה מועצת בפני ממליצה המקצועית התמיכות ועדת .3
 שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת, התמיכה למבקש 2021לשנת  התמיכה

 מהחניכים מרביתמאחר ו הנתמכת הפעילות מעלות 50% על העולה בסכום, הרצל
מהסכום שמשלמים חניכים הנמוכים יותר מסובסדים משלמים דמי חבר 

 .לעיל כמפורט ,ולכן ההוצאות של השבט מאוד גדולות בשבטים אחרים בתנועה

 
 תנועתכמפורט לעיל למבקש התמיכה,  2-ו 1בסעיפים סכום התמיכה שאושר לקזז מ .4

את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת , הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים
בהתאם למסמכים שהגישו לבקשת התמיכה נכון ₪,  59,327, בסך של 2020התמיכות 

 למועד הדיון.
ככל ויומצאו על ידם מסמכים ונתונים נוספים בהליך ההבהרות הוועדה תשוב ותתכנס 

 לעניין גובה הקיזוז הנדרש למבקש התמיכה הנ"ל.
 

בין שאר תנועות הנוער תתקיים  ₪89,927היתרה בנושא תנועות הנוער בסך של  חלוקת .5
 .הקיץ מפעלי פעילותלאחר הדיון בחלוקת סכומי התמיכה בגין 
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 בנושא רווחה. 2021דיון במתן תמיכה לשנת  .2
 

 רו"ח איילה ממן:
 להלן הערותי:

 בקשות. 15הוגשו  .1
 ויאמר ליעקב: .2

 ₪(.  81,318) 2019ממחזור הפעילות בשנת ₪(  105,449לעמותה עודף נצבר גבוה ) 
כמו כן, העמותה לא הציגה הוצאות לפעילות בשנה זו אלא רק הוצ' הנהו"כ בסכום 

 העברנו בקשה לצרף הבהרה של רו"ח העמותה לעניין פעילותה.₪.  7,659של 
ככל שלאחר קבלת ההבהרות  .2021אין לכך השפעה על סכום התמיכה המאושר לשנת 

מת, זה יבוצע מהתמיכה לשנת יתברר כי יש לקזז לעמותה בגין תמיכה ביתר בשנה קוד
2021. 

 
 שרון ויימן:

 ספקס משקפיים לנזקקים-רי
והם לא העבירו את רשימת לקוחות  מסמכים חסרה, לא צורפומאחר ובקשת התמיכה שלהם 

 הרווחה בעיר המטופלים על ידם אני לא אוכל להמליץ עליהם בפני הוועדה.
 מדובר בעמותה חדשה הלומדת את התמיכות.

 והבהרתי לה את הדברים, היא מודעת לכך.עם יו"ר העמותה שוחחתי 
 

 :אח בוגר אחות בוגרת ישראל
במסגרת בדיקה מול האגף לשירותים חברתיים, נמצא כי הפעילות הנתמכת המבוקשת על ידם 
משולמת על ידינו במסגרת התקשרות חוזית וכדי למנוע כפל תשלום אני ממליצה לדחות את 

 בקשתם לתמיכה לשנה זו.
 

 רו"ח הילה רוזן:
 מהו סכום התמיכה המבוקש מעמותת חסדי שמואל הנביא?

 
 רו"ח איילה ממן:

, בטבלה המונחת בפניכם בכתב יד ולא בטופס המקוון בבקשת התמיכה₪  100,00הם ביקשו 
 הסכום אינו מעודכן.

 
 :החלטות

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את  .1
 לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2021לשנת הכספים  רווחהתקציב התמיכות בנושא 

 :שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות
 

 התמיכה מבקש
"י עפ תמיכה"כ סה

 2021 לשנת התבחינים
 "ח:בש

 8,119 אקים ישראל סניף הרצליה

 9,658 קבוצת השווים

 7,160 השרון -מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 54,932 חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

 21,785 ניצן הורים )ניצן בייבי(

 1,198 בית מיחא הראשון

 14,584 ארגון החסד והתהילים -יסעדך 

 7,160 פסיפס

 6,848 נעמ"ת
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 התמיכה מבקש
"י עפ תמיכה"כ סה

 2021 לשנת התבחינים
 "ח:בש

 10,457 ויצ"ו

 16,051 עזר מציון

 20,068 ויאמר ליעקב

 980 ל.א. לחימה באלימות נגד נשים
 
 קבלתל בכפוף הינו, ליעקב ויאמר, התמיכה למבקש 1התמיכה שאושר בסעיף  מתן .2

 ליום שלו הכספיים"חות בדו ידו על שהוצג הנצבר לעודף התמיכה מבקש הבהרת
 הבהרות לקבלת ובכפוף 2019 הפעילות לשנת שלו הפעילות למחזור ביחס 31/12/2019

 .2019 לשנת הכספיים"חות בדו ידו על שהוצגו ההוצאות אודות
, קודמת בשנה ביתר תמיכה בגין לעמותה לקזז יש כי יתברר ההבהרות קבלת שלאחר ככל

 .2021 לשנת מהתמיכה יבוצע זה
 

 לדחות את להמליץ בפני מועצת העירייהועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד,  .3
 בהתאם להמלצת ספקס משקפיים לנזקקים-רימבקש התמיכה בקשת התמיכה של 

 הרפרנטית המקצועית לנושא זה כמפורט לעיל.
 

לדחות את  ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה .4
והפעילות הנתמכת המבוקשת על ידם אח בוגר אחות בוגרת, מאחר בקשת התמיכה של 

משולמת על ידי העירייה במסגרת התקשרות חוזית ועל מנת למנוע כפל תשלום,  
 כמפורט לעיל. של הרפרנטית המקצועית לנושא זה, המלצתהבדיקתה ולובהתאם ל

 
 בנושא שירותים לגיל השלישי. 2021דיון במתן תמיכה לשנת  .3
 

 הנושא ירד מסדר היום.
 

 
 בכבוד רב,

 עו"ד אהוד לזר
 מנכ"ל העירייה

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
 

 שרעבי, רו"ח שמה: אסתרר
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