
 
 

  
 

 4מתוך  1עמוד 

 
 6מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 

 10/5/2022מיום 
 

 נכחו בישיבה : 
 

   חברי ועדה
 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית ,מנכ"ל העירייה - עו"ד אהוד לזר

 לעירייה משפטיתהיועצת ה - ענת בהרב קרןעו"ד 
ב יה ומנהלת מח' בקרת תקצלסגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכ - גב' איבון בן צור

 ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלהדם ומ"מ רגיל ותקני כח א
   

   מוזמנים קבועים
 מפקחת ועדת התמיכות - רו"ח איילה ממן

 ויועל"ן מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים - מישל עצמוןגב' 
 ועדות עירוניותאגף מרכזת הוועדה,  - שרעביסתר רו"ח א

   
   :  מוזמנים נוכחים

מכלול בריאות בחירום ומנהל מח' הבריאות העירונית,   מנהל - עדי חמומר 
 במשבריםבעת ו

 
 

 על סדר היום: 
 בנושא כוללים. 2022דיון במתן תמיכה לשנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 4מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 
 :ממן איילה"ח רו

 .אש"ח 1,148בקשות תמיכה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו  3  כולליםהוגשו לנושא 
 

 ם:תבחיני 3מחולקת לפי נושא זה התמיכה ב
שקיבל כל כולל בהתאם  הניקודלפי  מתקציב התמיכה בנושא זה מחולקים 64% – 1תבחין מס' 

נק' עבור תלמיד  2, שלםנק' עבור תלמיד תושב הרצליה שלומד יום  4להרכב התלמידים בכולל: 
נק' עבור  1 -ו תושב הרצליה שלומד יום חלקי או תלמיד שאינו תושב הרצליה ולומד יום שלם

 תלמיד שאינו תושב הרצליה ולומד יום חלקי.
עומדים ששווה בשווה בין הכוללים מתקציב התמיכה בנושא זה מחולקים  10% -2תבחין מס' 

 ,  "חינוך לזהות יהודית" בנושאפעילות  בגיןבתנאי הסף  
בין הכוללים שעומדים שווה בשווה מתקציב התמיכה בנושא זה מחולקים  26% -3 תבחין מס'

)שאינם תלמידי  התכנסויות ואירועים הנערכים בהרצליה לציבור הרחבקיום  בגיןבתנאי הסף  
 .הכולל(

 
ממספר התלמידים בכולל הם תושבי  75%הסף בנושא כוללים קובע, בין היתר, כי לפחות  תנאי

 הרצליה.  
 אחד כל עבור עדכניות אוכלוסין רישום תמציות להמציא נתבקשו זה בנושא התמיכה מבקשי כל

 .הרצליה כתושבי ידם על שהוצהרו הכולל מתלמידי
  .חמו עדי מר, המקצועי לרפרנט אישית במסירה נמסרו האוכלוסין רישום תמציות

 
 , להלן הערותיי:זה בנושא התבחינים כלל לחלוקת מתייחסתלפניכם טבלת התמיכה ה

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

רישום  תמציותנמסרו  עבורםתלמידים תושבי הרצליה  18תלמידים מתוכם  22 בכולל
  .תקינות אוכלוסין

 כמות את מקיים כוללה, מר עדי חמו, המקצועי הרפרנט של בדיקתול בהתאםכן,  כמו
 .התבחינים בהוראות הנדרשת והאירועים ההתכנסויות, סדנאותאו /ו עוריםהשי

 
 בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה .ב

 .הרצליה תושבי תלמידים 20תלמידים מתוכם  24 וללכב
 .תקינותרישום האוכלוסין  תמציותנמסרו  עבורם

הם אמורים  "יהודית לזהות"חינוך  בנושא, תבחיניםה וראותלה בהתאם כי לציין מבקשת
)מאה ועשרים( שיעורים ו/או סדנאות כאשר קיימת  120-לקיים בשנת התמיכה לא פחות מ

 משתתפים. 20דרישה למינימום של 
 אחד בכל משתתפים 10 ישנם כי ידו על שהוגשהתמיכה הנ"ל דיווח לנו בתצהיר  מבקש

 .הסדנאותאו /ו מהשיעורים
 .המקצועי הרפרנט בבדיקת עדיין הנושא

 10-שעשה יש יותר מ ביקוריםה פי עללדיווח שנמסר על ידי הרפרנט המקצועי,  בהתאם
 והאירועים ההתכנסויות, סדנאותאו /ו השיעורים כמות את מקיים הואו בפועלמשתתפים 

 .התבחינים בהוראות הנדרשת
 .במסגרת בדיקתו באלו שיעורים נכח בכתב דיווח המקצועיהתקבל מהרפרנט  לא אך

 לזהות"חינוך  בנושא פעילות -2' מס תבחין דרישות בכל עומדים הם האם ידוע לא זה בשלב
 ".יהודית

 
 עדי חמו:

העלה לאתר  בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליהמבקש לציין כי מבקש התמיכה 
 התמיכות מסמך מעודכן למערכת.

 
 :ממן איילה"ח רו

 האם היה מדובר בטעות סופר? ממה זה נבע?, אוקי, המסמך שהעלו ייבדק לאחר הישיבה
 

 עדי חמו:
 כן, מדובר בטעות סופר.

 



 
 

  
 

 4מתוך  3עמוד 

 :ממן איילה"ח רו
 
רשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מד .ג

 .הרצליה –מאיר הכהן זצ"ל 
 

 .תלמידים תושבי הרצליה 31ע"י הכולל  וצהרוהתלמידים מתוכם  40 בכולל
 .תושבי הרצליה הינם תלמידים 26כי  נמצארישום האוכלוסין  תותמצי בדיקתמ

 מכלל 30 לפחות כי להוכיח עליו תמיכה לקבלת הסף בתנאי הכולל עמידת לצורך כי יובהר
 .הרצליה תושבי הינם הכולל תלמידי

 
 והבהרות מסמכים לקבל ממתינים אנותלמידים נוספים שהוצהרו כתושבי הרצליה,  5 לגבי

 .הרצליה תושבי הם האם לראות כדי כוללהמ נוספות
או /ו השיעורים כמות את מקיים הכולל, חמו עדי מר, המקצועי הרפרנט להמלצת בהתאם
 .התבחינים בהוראות הנדרשת והאירועים ההתכנסויות, סדנאות

 
 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:

 .עדי, מבקש לקבל הבהרה בדבר ממצאי בדיקותיך
 

 עדי חמו:
 על ידי מבקשי התמיכה נבדקו על ידי. שהוגשו האוכלוסין רישום תמציות

 ולא תקינות הינן ידם על שהוגשו האוכלוסין רישום תמציות אולפנה בית ובכולל זרוע אור בכולל
 .מכוללים אלו בגינן כלשהן הבהרות לקבל נדרש

תמצית  הביאו אךכתושבי הרצליה  שהוצהרו על ידו תלמידים' מס ישנם כי נמצא חיים חפץ בכולל
 ולא התמיכות שנת במהלךבעיר הרצליה  כגריםהפנים  במשרד נרשמורישום אוכלוסין לפיה הם 

 כנדרש. 2022 מתחילת שנת התמיכות
 האוכלוסין התקבלו רק לאחרונה על ידי כל אחד מהכוללים.מבקש לציין כי תמציות רישום 

 אני פניתי לכולל חפץ חיים וביקשתי לקבל מסמכים והבהרות עבור התלמידים הנ"ל.
 

 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:
 מדוע לא לחצתם עליהם לקבל את המסמכים מוקדם יותר?

 
 עדי חמו:

 כל הזמן.ו לחצנו עליהם חנאנ
 

 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:
 האם יש תיעוד כתוב לפניותיך? ?פניתם אליהם לקבלת המסמכים הנדרשיםכיצד 

 
 עדי חמו:

 אני התקשרתי אליהם.
 אמצעות המייל.פנתה אליהם בגם רכזת הוועדה 

 
 רו"ח אסתר שרעבי:

כל  בנושא זה הודעה כתובה על כך שהם נדרשים להעלות אתנשלחה לכל אחד ממבקשי התמיכה 
להמציא לרפרנט במסירה אישית את כן ובאתר התמיכות תיק הבקשה ל המסמכים הנדרשים

, בצרוף הרצליהתלמידים שהוצהרו על ידם כתושבי מהאחד תמציות רישום האוכלוסין עבור כל 
 לוחות זמנים ברורים.

 .דרך המערכת ונעשו טלפונים הודעותנשלחו כמו כן, 
התמיכה אשר מגיש בקשת תמיכה מבקש האישית של  ואחריותכי זו מבקשת להדגיש זאת, יחד 

 לעיריית הרצליה לדאוג להשלמת כל המסמכים כנדרש.
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 4מתוך  4עמוד 

 עדי חמו:
קיבלתי מידע גבי כולל חפץ חיים, אני פניתי לכולל לקבל מסמכים והבהרות אודות תלמידים אלו, ל

לשנת  לדירה בהרצליה חתום המציאו חוזה שכירותאף חלקם אודות מגוריהם בעיר הרצליה ו
 , הנושא בהמשך בדיקות.2022

 
 החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד,  לחלק את  .א
בכפוף לקיזוז מקדמות,  כמפורט להלן, 2022לשנת הכספים  כוללים תקציב התמיכות בנושא

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

 
"י עפ תמיכה"כ סה המוסד שם

 לשנת התבחינים
 "חבש 2022

רשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש מד
 402,524 ₪ .הרצליה –הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל 

אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא "
 389,286 ₪ .סאלי זיע"א הרצליה

 356,190 ₪ בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה.

 
רשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה מד, התמיכה מבקשהתמיכה בפועל ל מתן .ב

 קבלתל בכפוף הינההרצליה,  –התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל 
 ידו על שהוצהרו התלמידים 5תצהיר של  יו"ר העמותה בפני עו"ד המאשש ומאמת כי 

 מיום החל הרצליה בעיר מתגוררים אכן, ונדרשו בגינם הבהרות הרצליה העיר כתושבי
1.1.2022.  

 
כבוד רב,ב  

 
אהוד לזרעו"ד   

עירייהמנכ"ל ה  
 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שרעבי, רו"ח שמה: אסתרר


