
 
 

  
 

 4מתוך  1עמוד 

 
 ב'10מס'  ישיבה –פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית 

 2/11/2022מיום 
 

 נכחו בישיבה : 
 

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

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

   
   מוזמנים קבועים
 מפקחת ועדת התמיכות - רו"ח איילה ממן
ב יה ומנהלת מח' בקרת תקצלסגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכ - גב' איבון בן צור

 דם רגיל ותקני כח א
 ועדות עירוניותאגף מרכזת הוועדה,  - שרעביסתר רו"ח א

   
   :  מוזמנים נוכחים

 הספורט, תנו"ס מנהל מחלקת - מר מיקי גורנשטיין
 מנהלת מחלקת נוער וקהילה, תנו"ס - גב' מיטל כהן ריבוא
 הספורט, תנו"ס סגן מנהל מחלקת - מר אהרל'ה שם טוב

איכות , מחלקת מנהלת מדור רישוי  סביבתי ומניעת מפגעים - גב' דניס בלמקר
 הסביבה

 
 

 על סדר היום: 
 מפעלי קיץ. -נושא תנועות נוערב 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .1

 נושא איכות הסביבה.ב 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 4מתוך  2עמוד 

 מהלך הדיון: 
 
 מפעלי קיץ. -בנושא תנועות נוער 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .1

 
 :ממן איילה"ח רו

 להלן הערותי:
 מפעלי קיץ : -3מס' תבחין  .1

מבקשי תמיכה בהתאם להוראות  8והוא מתחלק בין ₪  206,700עומד על  סך התבחין
 התבחין.

 180,171בנושא זה בסך של  23/6/2022מיום  כמו כן, נותרה יתרה לחלוקה מהדיון הקודם
₪.  

 :מפעלי קיץ-3להוראות תבחין חלוקת סכומי התמיכה בהתאם  .2
מאחר  ₪ 2,308 הופחת סך שלמפעלי קיץ  -3מסכום התמיכה בהתאם להוראות תבחין 

הגיע לסכום התמיכה המקסימלי בגובה סכום  ארד שבטולאחר החלוקה הנ"ל,  נמצא כי 
הסתדרות בגין  ₪ 5,906וכן הופחת סך של ₪  150,000התמיכה שביקש העומד על סך 

הגיעה לסכום תמיכה  םשכבר בחלוקת התמיכה בדיון הקוד בישראל הצעירהשומר 
 .₪ 50,000העומד על סך  המבוקש על ידםמקסימלי בגובה סכום התמיכה 

בין יתר שתחולק ₪  48,21מפעלי קיץ בסך של  -3נותרה יתרה תקציבית בגין תבחין מס' 
 מבקשי התמיכה כפי שיפורט בהמשך.

 התקציבית בין יתר מבקשי התמיכה:חלוקת היתרה  .1
בין כל מבקשי התמיכה, למעט באופן יחסי מתחלקת ₪   188,385היתרה התקציבית בסך 

שקיבלו  הסתדרות השומר הצעיר בישראל ארד ושבט  -תנועת הצופים העבריים בישראל 
 .'יב-לפי מספר החניכים בכיתות ד'את סכום התמיכה המקסימאלי כמפורט לעיל, 

תנועת הצופים לאחר חלוקת היתרה הנ"ל נמצא כי סכום התמיכה למבקש התמיכה, 
 כספי של הפרויקט הנתמךההיקף מה 50%עולה על , שבט הרצל -העבריים בישראל 

 מתקציב הפרויקט הנתמך. 56%מהווה ו
מתקציב הפרויקט הנתמך באישור חריג של מועצת  90%ניתן לתת תמיכה עד לגובה של 

 ובכפוף לנימוק הרפרנט.העיר 
הטבלה שצורפה לסדר היום משקפת את חלוקת מלוא סכום התקציב בגין תבחין תנועות  .2

 ₪.מיליון  1.8הנוער על סך 

של ועדת התמיכות המקצועית בנושא זה מיום  כפי שהורחב ופורט בדיון הקודם .3
 בישראל העבריים הצופים תנועתלסכום עודף  בדבר קיזוזהערותיי כי יודגש , 23/6/2022

 מבקשהתמיכה בפועל ל מתןוכן  2021מסכום התמיכה לשנת ₪  22,688 של הרצל שבט -
עלות סגל ההדרכה בשנת  5בגין תבחין מס'  הסתדרות השומר הצעיר בישראל,, התמיכה
הינה בכפוף לקבלת דיווח ממערכת השכר, המסמכים ₪,  30,973בסך של  2022התמיכה 

 2022ש התמיכה הנ"ל בגין עלויות סגל ההדרכה בפועל לשנת וההבהרות הנדרשים ממבק
 נותרו על כנן.

 
 מיטל כהן רבוא:

, הרצלשבט  -תנועת הצופים העבריים בישראל  על מתן תמיכה למבקש תמיכה צהממלי אני
דמי  משלמים מהחניכים מרביתובשבט זה מאחר מהפעילות הנתמכת  50%העולה על  עוריבש

, בשל מצב בתנועה אחרים בשבטים חניכים שמשלמים מהסכום יותר הנמוכיםחבר מסובסדים 
 .ולכן ההוצאות של השבט מאוד גדולות סוציו אקונומי נמוך 

 
  



 
 

  
 

 4מתוך  3עמוד 

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

וחלוקת  קיץ מפעלי תבחין בגין היתרה חלוקת –תנועות נוער תקציב התמיכות בנושא 
כמפורט להלן, בכפוף  2022בגין נושא תנועות הנוער לשנת הכספים  היתרה התקציבית

 שלמת מסמכים חסרים, ככל שישנם:לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף לה
 סה"כ שם מבקש התמיכה

 40,734 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 10,835 המחנות העולים 

 37,176 תנועת בני עקיבא ישראל

 0 )*( הסתדרות השומר הצעיר בישראל

 8,523 שבט הרצל -תנועת הצופים העבריים 

 167,271 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 79,466 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 42,867 שבט דקר -תנועת הצופים העבריים 

 
 התמיכה מתן על, אחד פה, העירייה מועצת בפני ממליצה המקצועית התמיכות ועדת .2

 בסכום, הרצל שבט - בישראל העבריים הצופים תנועת, התמיכה למבקש 2022לשנת 
משלמים דמי חבר  מהחניכים מרביתמאחר ו הנתמכת הפעילות מעלות 50% על העולה

ולכן  הנמוכים יותר מהסכום שמשלמים חניכים בשבטים אחרים בתנועהמסובסדים 
 .לעיל כמפורט ,ההוצאות של השבט מאוד גדולות

 
 בנושא איכות הסביבה. 2022דיון במתן תמיכה לשנת  .2
 

 רו"ח איילה ממן:
 להלן הערותי:

 איכות הסביבה.בנושא  בקשות 6הוגשו  .1

 אש"ח. 68הינו בנושא הנ"ל התקציב  .2

 ביקש להסיר את בקשתו לתמיכה בנושא זה.החברה להגנת הטבע מבקש התמיכה  .3

המליצה לדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה, הרפרנטית המקצועית  .4
 כפי שיורחב על ידה בהמשך., ריב"ה -עמותת ריאה ירוקה בתעש 

 למתן תמיכה לשנה זוי הרפרנטית המקצועית יתר מבקשי התמיכה הומלצו על יד .5
 .בהתאם לממצאי בדיקתה

 :יסודות לצמיחה דרור .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 
 בהתאם לסכום בקשת התמיכה.₪   11,950התמיכה יעמוד על 

 :איכות חיים לתושבי השרון -אחל"ה  .7
אוקטובר -דוח ביצוע לחודשים ינואר הנכ"לעל ידי מבקש התמיכה  הוגשמעדכנת כי 

חשבוניות בגין שכ"ט לעו"ד, חוות דעת מומחה ותשלום אגרות לביהמ"ש וכן  2022
 ₪. 53,510בסך כולל של 

 יתרה בלתי מחולקת .8
בשל ההפרש בין סכומי התמיכה עפ"י התבחינים ₪  621ישנה יתרה בלתי מחולקת של 

 סכומי התמיכה שביקש מבקש התמיכה, יסודות לצמיחה דרור, כמפורט לעיל.לבין 
 

 :דניס בלמקר
, התחייבו כי מדובר איכות חיים לתושבי השרון -אחל"ה מבקשת לציין כי מבקש התמיכה, 

 בהוצאות משפטיות בגין עתירה לבית המשפט העליון בגין כל תכנית תע"ש.
, ריב"ה -עמותת ריאה ירוקה בתעש מבקש התמיכה, כמו כן, אינני ממליצה על מתן תמיכה ל

 .2022מאחר והוא לא קיים פעילות עד כה בשנת התמיכות 
  



 
 

  
 

 4מתוך  4עמוד 

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

 בכפוףכמפורט להלן,  2022לשנת הכספים  איכות הסביבהתקציב התמיכות בנושא 
 :שישנם ככל, בבקשה חסרים מסמכים להשלמת ובכפוף, שניתנו ככל, מקדמות לקיזוז

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

 11,143 קרן החינוך למען בתי הספר תל"י
 22,857 איכות חיים לתושבי השרון -אחל"ה 

 21,429 אקואושן
 11,950 )*(יסודות לצמיחה דרור

)*( 
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
לא קיימה בפועל את , מאחר וריב"ה -עמותת ריאה ירוקה בתעש בקשת התמיכה של 

בהתאם עד כה, ו 2022הנתמכת המבוקשת על ידה לאורך שנת התמיכות הפעילות 
 לבדיקתה ולהמלצתה של הרפרנטית המקצועית לנושא זה, כמפורט לעיל.

 
 .איכות הסביבהבנושא ₪  621 לא לחלק את יתרת התקציב בסך של .3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 שרעבי, רו"ח שמה: אסתרר

כבוד רב,ב  
 

 עו"ד אהוד לזר
עירייהמנכ"ל ה  

 יו"ר ועדת התמיכות המקצועית


