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 6מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 
 בנושא פעילות למען בעלי חיים. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .1

 
 :ממן איילה"ח רו

 להלן הערותי:
 .פעילות למען בעלי חייםבקשות בנושא  2הוגשו  .1

 הרצליה אוהבת חיותולהמלצתו, מבקש התמיכה  המקצועי בהתאם לבדיקת הרפרנט .2
חיות האגודה למען בעלי  אס.או.אסעומד בתנאי הסף לקבלת התמיכה ומבקש התמיכה 

פועל בתיאום, שיתוף פעולה אינו עומד בתנאי הסף לקבלת התמיכה מאחר והוא  אינו חיים
  .כנדרש ובבקרה של המחלקה הווטרינרית בעירייה

 אש"ח. 22הינו בנושא הנ"ל התקציב  .3
 

 עו"ד אהוד לזר, יו"ר:
, אינו למען בעלי חייםהאגודה  אס.או.אס חיותמבקש התמיכה, מדוע מבקש לקבל הבהרה, 

  עומד בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא בעלי חיים?
 
 :מורדוך"ר יוסי ד

אחד מתנאי הסף למתן תמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים הוא כי המוסד מבקש התמיכה 
 .פועל בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרינרית בעירייה

  הרצליה אוהבת חיותעמותת 
עובדת אתנו בשיתוף פעולה מלא ומארגנת, בין היתר, ימי אימוץ לכלבים בכלביה עמותה הנ"ל 

 ומסייעים לנו בכל נושא פעילות התרומה לקהילה של בני הנוער בכלביה העירונית. העירונית
 הכלביה העירונית. מתנדבי העמותה יוצאים לטיול עם כלבי ,בוקר כמו כן, מדי

כלבי הכלביה העירונית ולחתולי הרחוב טיפולים רפואיים למתקציבם הם ממנים בנוסף, 
 הפצועים או החולים אשר נאספים על ידי פקחי המחלקה בעקבות פניות המוקד העירוני.

אני ממליץ על מתן  , כמפורט לעיל,מאחר והעמותה הנ"ל עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה
 תמיכה לעמותה זו.

 
 ה למען בעלי חייםאס.או.אס חיות האגודעמותת 

ימי האימוץ , עמותה זו לא עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא זה מאחר ולצערי
 המחלקה הווטרינריתשל  ובבקרהשיתוף פעולה תאום, המתקיימים על ידה אינם נעשים ב

 בתבחין. כנדרששבאחריותי 
אינני ממליץ על מאחר והעמותה הנ"ל אינה עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה, כמפורט לעיל, 

 מתן תמיכה לעמותה זו.
 
 :ממן איילה"ח רו

לבדוק את תנאי הסף למתן כאשר עמותה מגישה בקשה לתמיכה לעיריית הרצליה, חובה עליה 
 תמיכה בטרם היא מגישה בקשה.

 
 החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את  .1
כמפורט להלן,  2022לשנת הכספים  פעילות למען בעלי חייםתקציב התמיכות בנושא 

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

 התבחינים"י עפ תמיכה"כ סה התמיכה מבקש
 "ח:בש 2022 לשנת

 22,000 הרצליה אוהבת חיות
 

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לדחות את  .2
, בנושא אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חייםבקשת התמיכה של מבקש התמיכה, 

מאחר בהתאם להמלצת ובדיקת הרפרנט המקצועי לנושא זה ,  פעילות למען בעלי חיים
כנדרש  המחלקה הווטרינריתעמותה זו אינה פועלת בתאום, שיתוף פעולה ובבקרה של ו

 בתבחין, כמפורט לעיל.



 
 

  
 

 6מתוך  3עמוד 

 בנושא שירותים לגיל השלישי. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .2
 

 :ממן איילה"ח רו
 להלן הערותי:

בהתאם לבדיקת הרפרנטית המקצועית  ,לגיל השלישישירותים בקשות בנושא  6הוגשו  .1
 ולהמלצתה כולן עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.

 אש"ח. 107עומד על  שירותים לגיל השלישיתקציב התמיכות הכולל בנושא  .2

 מועדון ליונס הרצליה .3
 כנדרש. 2022צרפה אישור ניהול תקין לשנת נכון למועד הדיון, העמותה לא  .3.1

 מתן התמיכה הינו בכפוף להמצאת המסמך הנ"ל, בין היתר.
ללא השלמת מסמך הנ"ל, ויתר המסמכים החסרים בבקשה, לא ניתן להעביר את 

 כספי התמיכה לעמותה זו.
ממחזור  115%מבקשת לציין כי לעמותה יש עודף נצבר בשיעור יחסית גבוה, בסך של  .3.2

 סות.ההכנ
 התקבלה הבהרה מהעמותה בדבר העודף הנצבר.

 הרצליה)כולל(  היהדות ללימודי אולפנה בית .4
נמצא כי סכום שהוגש ע"י מבקש התמיכה,  2022עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 

 .75%מעלות הפעילות הנתמכת ומהווה  50%התמיכה  הנ"ל עולה על 
סבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת הרפרנט , 2022התאם להוראות התבחינים לשנת ב

לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור יו ( על90%המבוקשת מעבר לשיעור זה)ועד לשיעור של 
 מועצת העיר. 

שהוגשו ע"י מבקש התמיכה הנ"ל, נראה כי  2021כמו כן, בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת 
, מאחר והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך לשנת 2021בשנת  ניתנה לו תמיכה ביתר

 ₪. 66,929בסך של  2021כאשר הוא קיבל תמיכה לשנת ₪  74,093עומד על סך של  2021
 ₪. 66,684מפעילות זו, הינו  90%כאשר גובה התמיכה המקסימאלית עד 

 .2021שיש לקזז אותו מסכום התמיכה לשנת ₪  245מדובר בסכום עודף של 
 השרון –מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  .5

 .השלישי לגיל שירותים, זה בתחום בקשתה להסיר ביקשה זו עמותה
 
 :ויימן שרון

מנהלת  -עו"ס-מול הילה דהן בבדיקתי -הרצליה בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(
המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת האגף לשירותים חברתיים, נמסר על ידה כי כמעט 

מעבירה להם שמות של לקוחות  היא לוקחת חלק. זו עמותה"ל הנ המחלקה שלבכל הפעילויות 
בעיר, כגון הדלקת נירות בחנוכה, משלוחי מנות  ולותיהםהמעוניינים להשתתף בפע העיר

הם מעניקים שירות לאלפי קשישים בעיר  בפורים, פרח לניצולי שואה ביום השואה ועוד.
מסורים מאוד ושמחים לסייע בכל פניה  העמותהציינה כי מתנדבי  היא במהלך שנת פעילות.

 .ישיר בקשר"ל הנ המחלקה עם ונמצאים
סכום אני ממליצה על מתן תמיכה ב לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר, לאור תרומתם הרבה לכן

 .לעמותה זו מעלות הפעילות הנתמכת 50%תמיכה העולה על 
 

 :החלטות
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את  .1

כמפורט להלן,  2220לשנת הכספים  שירותים לגיל השלישיתקציב התמיכות בנושא 
 ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות לקיזוז בכפוף

 :שישנם
 התבחינים"י עפ תמיכה"כ סה התמיכה מבקש

 "ח:בש 2022 לשנת
 18,320 מועדון ליונס

 1,731 העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

 65,165 הרצליה בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(

 7,181 יאמר ליעקב
אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר "

 14,603 הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
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ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן התמיכה  .2
 50%, בסכום העולה על )כולל( הרצליה יהדותהבית אולפנה ללימודי למבקש התמיכה, 

בהתאם  ,לאור תרומתה הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעירמעלות הפעילות הנתמכת 
 .לעיל כמפורט, המקצועית לנושא זה להמלצת הרפרנטית

 
כמפורט לעיל למבקש התמיכה, בית אולפנה  1לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף  .3

את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות , ליההרצ )כולל( יהדותהללימודי 
 ₪. 245, בסך של 2021

 
 ניהול אישור לקיום בכפוף הינה מועדון ליונס,, התמיכה מבקשהתמיכה בפועל ל מתן .4

  .בתוקף 2022 לשנת תקין
 
 בנושא בריאות. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .3
 

 :ממן איילה"ח רו
 להלן הערותי:

כולן  והמקצועי ולהמלצת , בהתאם לבדיקת הרפרנטתבריאובקשות בנושא  18הוגשו  .1
 עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.

 אש"ח. 196 עומד עלבריאות  תקציב התמיכות הכולל בנושא .2
 חן לפיריון וחיים .3

, סכום הבקשה שהוגש ע"י מבקש התמיכה 2022עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 
עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה  המתקבללתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום 

 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   16,574יעמוד על 
 ₪. 688בשל כך נותרה בגינו יתרה על סך של 

 קו לחיים .4
, סכום הבקשה שהוגש ע"י מבקש התמיכה 2022עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 

עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה  המתקבללתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום 
 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   7,000יעמוד על 

 ₪. 133בשל כך נותרה בגינו יתרה על סך של 
 יד שרה .5

בסך  31.12.2020בהתאם לדו"חות הכספיים של העמותה, לעמותה קיים עודף נצבר ליום 
מלש"ח מתוכם יועדו ע"י  161 , כאשרממחזור הפעילות 152%מלש"ח המהווים  217

 העמותה ואין פירוט בדוח הכספי עבור מה. 
לעודף הנצבר ליום  רו"ח העמותה מתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת הבהרה והתייחסות של

31.12.2020. 
 אגודה ישראלית לסוכרת .6

לא הוצגו מקורות מימון נוספים נמצא כי , 2022במסגרת בדיקת מסמכי הבקשה לשנת 
 מלבד התמיכה העירונית. 2021ובדוח הביצוע  2022לפרוייקט הנתמך בתקציב 

נראה כי התמיכה הנ"ל,  שהוגשו ע"י מבקש 2021בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת כמו כן, 
לשנת והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך , מאחר 2021לו תמיכה ביתר בשנת ניתנה 

 ₪. 16,115בסך של  2021כאשר הוא קיבל תמיכה לשנת ₪  17,634עומד על סך של  2021
 ₪. 15,781מפעילות זו, הינו  90%כאשר גובה התמיכה המקסימאלית עד 

 .2021שיש לקזז אותו מסכום התמיכה לשנת ₪  244 שלמדובר בסכום עודף 
 ( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג  .7

הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור שצורף על ידי העמותה הנ"ל דו"ח בהתאם ל
( מהשיעור 27%גבוה )הינו  2020לשנת הכספים שיעור הוצ' הנהו"כ  לבקשת התמיכה,

 (. 22%המקסימלי המותר ע"פ כללי החשכ"ל )
 מרו"ח העמותה. על כך הבהרהמתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת 

 אגודה לאומית לילדים אוטיסטים - אלו"ט .8
 .בריאותזו ביקשה להסיר בקשתה בתחום זה,  עמותה

 יתרה בלתי מחולקת .9
 בשל ההסברים המפורטים לעיל. ₪ 821ישנה יתרה בלתי מחולקת של 
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 :החלטות
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את  .1

 לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2220לשנת הכספים  בריאותתקציב התמיכות בנושא 
 :שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות
 התבחינים"י עפ תמיכה"כ סה התמיכה מבקש

 "ח:בש 2022 לשנת
 7,856 מועדון ליונס הרצליה

 16,574 )*( חן לפיריון וחיים

 24,855 איחוד הצלה ישראל

 24,621 יד שרה

 6,472 ארגון נוער מגן דוד אדום

 12,187 אגודה ישראלית לסוכרת

 18,508 העמותה לחקר בריאות העין -לראות 

 7,277 מרפא לנפש

 7,370 עמותת אבי - בית איזי שפירא
עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות  -עמדא 
 5,795 דומות

 5,830 איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג

 3,330 עמותת פרקינסון ישראל

 4,352 דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה

 13,941 ( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג 

 14,237 עזר מציון

 14,974 זיהוי קורבנות אסוןרגע של אמת זק"א 

 7,000 ()* קו לחיים
)*( 

ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים  2022סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 
 .2022לשנת 

 
 ניהול אישור לקיום בכפוף הינה מועדון ליונס,, התמיכה מבקשהתמיכה בפועל ל מתן .2

  .בתוקף 2022 לשנת תקין
 

קבלת הבהרה ל בכפוף הינה יד שרה,, התמיכה מבקשהתמיכה בפועל ל מתן .3
, 31.12.2020לעודף הנצבר של העמותה ליום  רו"ח העמותה והתייחסות של

 כמפורט לעיל.
 

אגודה ישראלית כמפורט לעיל למבקש התמיכה,  1ף לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעי .4
 ₪. 244, בסך של 2021את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות , לסוכרת

  



 
 

  
 

 6מתוך  6עמוד 

הינו  ,( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג , התמיכה מבקשהתמיכה בפועל ל מתן .5
מהשיעור המקסימלי המותר בדבר החריגה  מרו"ח העמותה הבהרהבכפוף לקבלת 

 , כמפורט לעיל.ע"פ כללי החשכ"ל להוצאות הנהלה וכלליות
 

 .בריאותבנושא ₪  821לא לחלק את יתרת התקציב בסך של  .6
 

כבוד רב,ב  
 

 עו"ד אהוד לזר
עירייהמנכ"ל ה  

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

 שרעבי, רו"ח שמה: אסתרר


