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 51-0202/5פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס'       
 

באמצעות אפליקציית  -( 0202נובמבר  61)  שני כט' חשון תשפ"א  יוםבשהתקיימה  ועדת תמיכות מקצועיתמישיבת 
ZOOM  

  
 

 :נוכחים
 

  מנכ"ל העירייה  ויו"ר הועדה                                   -רונן עזריה 
 יועץ משפטי    -עו"ד דורון דבורי

 גזברית העירייה  -רוזה עללאל 
 ס. גזברית העירייה   -שגיא רוזנבלט 

 מנהל יחידת קידום נוער   -יואב נדב 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

 

  
 

 תנועות נוער   -  0202חלוקת תמיכות  לשנת   הנדון:
 

 . ₪ 022,222  - 6202022262לתמיכה בתנועות נוער, בסעיף תקציבי  0202סך תקציב העיריה לשנת 
הנוער באגף החינוך, לוודא כי הנתונים שעליהם דיווחו תנועות הנוער, אכן נכונים.  יחידתנערכה בדיקה על ידי 

 וכו'. , תשאול טלפוני שאלונים ,"י סיורים הבדיקה נעשתה ע
 

 :  0202לעמותות תנועות נוער לשנת חלוקת התמיכות 
 

משקל  נושא
 באחוזים

נוער העובד 
והלומד  

 מענית
 בני עקיבא 

צופים 
ערבים 

 אורתודכסים
 צופים

השומר 
הצעיר 

 יהל'אג
 אריאל 

קיום מבנה עצמאי עליו 
 התנועה משלמת חשמל ומים 

30 30 30 0 30 
0 

0 

מספר משתתפים בפעילות 
השוטפת כולל מדריכים עד 

 כיתה י"ב 

25 20 25 25 20 
0 

22.5 

פעילויות  למען הקהילה 
מינימום  פעילויות  4) הרחבה
 בשנה(

10 10 10 10 10 
0 

10 

 ימי פעילות לשכבות צעירות  0
10 7.5 10 10 5 0 10 

 0מספר חניכים שיוצאים ל 
מפעלים במהלך השנה 

 מסך החניכים(  02%)לפחות 

10 
10 10 10 10   10 

מספר מדריכים  ופעילים 
בעלי תפקיד  תושבי העיר 

  (60)מקסימום 
15 

15 14 15 9 0 12 
 64.5 0.0 84.0 70.0 99.0 92.5 100 סה''כ

סה"כ באחוזים לחלוקה  
 15.73% 0.00% 20.49% 17.07% 24.15% 22.56%   תקציבית 

 

        תשלום לתנועות הנוער 

        

 15.73% 0.00% 20.49% 17.07% 24.15% 22.56% 100% חלוקה ע"פ אחוזים 

  30,677     -   39,951   33,293   47,085   43,994   195,000  סך תקציב 
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 15-5/0202פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס'  

 

 חלוקת התמיכות :

 

  43,994  מענית   -  נוער העובד והלומד

  47,085  בני עקיבא 

  33,293  צופים ערבים אורתודכסים

  39,951  אחווה  - צופים

  30,677  אריאל 

התנועה אינה עומדת   -השומר הצעיר 
בקריטריונים כגון קבוצות גיל שונות  ,מספר 

 משתתפים וכו'. 
 ₪ 0222חברי הוועדה ממליצים לאשר תמיכה ע"ס 

לאור קושי בגיוס חניכים  בתקופת  הקורונה 
 וחשיבות פעילות התנועה  

 5,000  

 200,000 סה"כ   
 

ולפיכך  בות יציאה למחנות קיץ וטיולים, לא התקיימו פעילויות פרונטליות לרלאור משבר הקורונה 

ירייה שיפור תשתיות ושיפוצים במבנים של הע  -לחלוקת התמיכות  תבחין נוסף הועדה אישרה 

 אשר הוקצו לתנועות הנוער  ) בהתאם לצורך (. 

העירייה ולהגדלת  המוקצים לתנועות הנוער ע"יודגש כי תבחין זה יסייע לשיפור תשתיות והמבנים 

 פעילות בשנים הבאות. היקף ה

 

 ירייה אשר הוקצו לתנועות הנוער  ) בהתאם לצורך ( : שיפור תשתיות ושיפוצים במבנים של הע

   

 19,129 עובד והלומדהנוער ה -הצללה 

 9,191 והלומד  העובד נוערה -דשא סינטטי 

 14,644 בני עקיבא -גדר הקפית 

 7,500 בני עקיבא -צביעה חיצונית 

 19,129 צופים אמדורסקי -הצללה 
 69,593 ₪   סה"כ

 

 טרם השלימה את כל המסמכים.  -**   תנועת הנוער העובד והלומד  

 . 02.10.0202יודגש כי השלמת מסמכים תהא עד ליום        

 יובהר כי מתן התמיכה הינו בכפוף להשלמת המסמכים.       

 

 ( 1נספח  -  0202תקציב תמיכות לעמותות תנועות נוער לשנת חלוקת )                 

           
                    

                                                                                    



 

3 
 

                    רונן עזריה                        רוזה עללאל                        
  מנכ"ל העירייה                                                                  גזברית העירייה                           


