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 מהלך הדיון: 
 
 בנושא חינוך במערכת הבלתי פורמלית. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .1

 
 :ממן איילה"ח רו

 להלן הערותי:
 חינוך במערכת הבלתי פורמלית.בקשות בנושא  26הוגשו  .1

 אש"ח. 387הינו בנושא הנ"ל התקציב  .2

ביקש להסיר את בקשתו  אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חייםמבקש התמיכה  .3
 לתמיכה בנושא זה.

בתנאי הסף  יםעומדיתר  מבקשי התמיכה בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו  .4
 לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.

לבקשת התמיכה לשנת כלל  לא צרפו , נכון למועד דיון זה,מבקשי התמיכה להלן בנושא זה .5
 כנדרש: 2022הפעילות הנתמכת לשנת באתר העירוני את תקציב  2022

 אעלה בתמר. .5.1
 .2012אור ישראלי  .5.2
 משמר הצלה ימי )ע"ר(. .5.3
 בית הגלגלים. .5.4
 ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות. .5.5
 ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. .5.6

 אין הערות נוספות. .6
 

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

כמפורט  2022לשנת הכספים  חינוך במערכת הבלתי פורמליתתקציב התמיכות בנושא 
, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות לקיזוז בכפוףלהלן, 

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

 "ח:בש 2022 לשנת
 3,899 מועדון ליונס הרצליה

 3,067 תשב"ר עובדיה

 2,714 בית אולפנה ללימודי היהדות

 8,547 אעלה בתמר

 12,002 עמותת קבוצת השווים

 47,638 מרכז הורים -ניצ"ן 

 15,799 סניף הרצליה -ניצ"ן 

 7,629 2012אור ישראלי 

 9,932 זיכרון בסלון

 7,617 הצלה ימי )ע"ר(משמר 

 64,500 כנפיים של קרמבו

 16,728 תנועת בית יעקב

 2,869 משען לתלמיד אופקים ע"ר

 19,794 אהבת רזיאל

 19,503 איגי ארגון נוער גאה

 27,259 בית הגלגלים

 4,207 תנועת נשים עובדות ומתנדבות )ע"ר( -נעמת 
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 התבחינים"י עפ תמיכה"כ סה התמיכה מבקש
 "ח:בש 2022 לשנת

 16,100 ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות

 18,062 קבוצת רקפת הרצליה ע״ר

 46,440 רון הרצליה -מקהלת לי 

 8,556 אקים ישראל הוסטל השחר

 10,004 האגודה למען העיוור הרצליה

 2,378 יאמר ליעקב

 3,820 יסודות לצמיחה דרור

 7,936 ארגון אלמנות ויתומי צה"ל
 

למבקשי התמיכה להלן הינו בכפוף כמפורט לעיל  1ף אושר בסעיהסכום התמיכה  .2
 :9/11/2022מלא וחתום כנדרש עד ליום  2022קציב הפעילות הנתמכת לשנת להמצאת ת

 אעלה בתמר. .2.1
 .2012אור ישראלי  .2.2
 משמר הצלה ימי )ע"ר(. .2.3
 בית הגלגלים. .2.4
 ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות. .2.5
 ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. .2.6

 
 בנושא רווחה. 2022לשנת דיון במתן תמיכה  .2
 

 :ממן איילה"ח רו
 להלן הערותי:

 רווחה.בקשות בנושא  12הוגשו  .1

 אש"ח. 179הינו בנושא הנ"ל התקציב  .2

 :אח בוגר אחות בוגרת ישראל .3
, נמצא כי הפעילות הנתמכת תהבמסגרת בדיקבהתאם להמלצת הרפרנטית המקצועית, 

במסגרת התקשרות חוזית  חברתייםהאגף לשירותים  המבוקשת על ידם משולמת על ידי
 וכדי למנוע כפל תשלום אני ממליצה לדחות את בקשתם לתמיכה לשנה זו.

 .ביקש להסיר את בקשתו לתמיכה בנושא זה קופת החסד איש לרעהומבקש התמיכה  .4

בתנאי  יםעומדיתר  מבקשי התמיכה  הבהתאם לבדיקת הרפרנטית המקצועית ולהמלצת .5
 לטבלה המונחת בפניכם.הסף לקבלת התמיכה בהתאם 

 יאמר ליעקב: .6
שהוגש ע"י מבקש התמיכה, סכום הבקשה  2022עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 

לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה 
 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   50,000יעמוד על 

נמצא כי שהוגש ע"י מבקש התמיכה,  2022לשנת עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת כמו כן, 
 .83%מעלות הפעילות הנתמכת ומהווה  50%סכום 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. 
 :פסיפס .7

 2021שנת לממחזור ההכנסות  188%בשיעור   31.12.21עודף נצבר ליום זו לעמותה 
 .של העמותה הבהרה מרו"חעל כך התקבלה ₪(.  141,866)

 יתרה בלתי מחולקת: .8
ההפרש בין סכומי התמיכה עפ"י התבחינים  בשל ₪ 16,450יתרה בלתי מחולקת של  ישנה

 לבין סכומי התמיכה שביקש מבקש התמיכה, יאמר ליעקב, כמפורט לעיל.
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 שרון ויימן:
מהפעילות  50%העולה על  עוריבשויאמר ליעקב על מתן תמיכה למבקש תמיכה  צהממלי אני

רבים, ברוחב לב, מאחר ועמותה זו נותנת עזרה מגוונת ללקוחות הרווחה בתחומים הנתמכת 
 בשיתוף פעולה מלא ולשביעות רצון האגף לשירותים חברתיים.

 
 החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את  .1
 לקיזוז בכפוףכמפורט להלן,  2022לשנת הכספים  ווחהרתקציב התמיכות בנושא 

 :שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות
 התבחינים"י עפ תמיכה"כ סה התמיכה מבקש

 "ח:בש 2022 לשנת
 20,976 אקים ישראל סניף הרצליה

 5,201 קבוצת השווים

 4,773 השרון -מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 18,521 ניצן הורים )ניצן בייבי(

 34,111 ארגון החסד והתהילים -יסעדך 

 351 ספקס משקפיים לנזקקים-רי

 9,248 פסיפס

 10,121 ויצ"ו

 50,000 )*( יאמר ליעקב

 9,248 ל.א. לחימה באלימות נגד נשים
)*( 

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

 
ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לדחות את  .2

, מאחר והפעילות הנתמכת המבוקשת על ידם אח בוגר אחות בוגרתבקשת התמיכה של 
משולמת על ידי העירייה במסגרת התקשרות חוזית ועל מנת למנוע כפל תשלום,  

 המקצועית לנושא זה, כמפורט לעיל. ובהתאם לבדיקתה ולהמלצתה של הרפרנטית
 

 התמיכה מתן על, אחד פה, העירייה מועצת בפני ממליצה המקצועית התמיכות ועדת .3
 הפעילות מעלות 50% על העולה בסכום, יאמר ליעקב, התמיכה למבקש 2022לשנת 

ועמותה זו נותנת עזרה מגוונת ללקוחות הרווחה בתחומים רבים, ברוחב  מאחר ו הנתמכת
 .לעיל כמפורטלב, בשיתוף פעולה מלא ולשביעות רצון האגף לשירותים חברתיים, 

 
 .רווחהבנושא ₪  16,450לחלק את יתרת התקציב בסך של  לא .4

 
 בנושא איכות הסביבה. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .3

 היום.הנושא ירד מסדר 
 
 
 
 
 
 
 

 שרעבי, רו"ח שמה: אסתרר

כבוד רב,ב  
 

 עו"ד אהוד לזר
עירייהמנכ"ל ה  

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית


