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 51-1220/5פרוטוקול  ועדת תמיכות מקצועית  מס'       
 

 1בלשכת מנכ"ל , רחוב ויצמן  -( 2021נובמבר  15)  בתשפ" כסלו' יאשני   יוםבשהתקיימה  ועדת תמיכות מקצועיתמישיבת 
 רמלה. 

 
 

 :נוכחים
 

 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 
                                   גזברית העירייה -רוזה עללאל 

 

 יועץ משפטי   - עו"ד דורון דבורי
 ס. יועמ"ש   -עו"ד שרון בן יקר 

 מנהל יחידת קידום נוער  -יואב נדב 
  מנכ"למנהל לשכת  -דודו אבו 

      העירייה  ומנהל מזכירותאגף  תמנהל ס.  -עו"ד שלי ביטון
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                         

 

  
 

 תנועות נוער  - 1202חלוקת תמיכות  לשנת   הנדון:
 

 . 1828200810 בסעיף תקציבי , ₪  350,000 לתמיכה בתנועות נוער 2021סך תקציב העיריה לשנת 
, נערכה בדיקה על ידי יחידת הנוער באגף החינוך, לוודא כי הנתונים שעליהם דיווחו תנועות הנוער, אכן נכונים. הבדיקה נעשתה ע "י סיורים

 וכו' . שאלונים, תשאול טלפוני  
 
 

 :  1202חלוקת התמיכות לעמותות תנועות נוער לשנת 
 

משקל  קריטריונים לחלוקה
 באחוזים

נוער העובד 
והלומד  

 מענית

בני 
 עקיבא

צופים ערבים 
 צופים כסיםואורתוד

השומר 
הצעיר 

 אגיהל-
 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 22.5 25 20 
17.5 

22.5 

מינימום  4פעילויות  למען הקהילה הרחבה )
 פעילויות  בשנה(

10 10 10 10 5 
7.5 

10 

 ימי פעילות לשכבות צעירות  2

10 10 10 10 10 10 10 

מפעלים במהלך  2מספר חניכים שיוצאים ל 
 מסך החניכים(  50%השנה )לפחות 

10 
0 10 10 10 10 10 

מספר מדריכים  ופעילים בעלי תפקיד  תושבי 
 ( 15העיר )מקסימום 

15 
12 15 15 4 3 15 

 67.5 48.0 79.0 70.0 97.5 82.0 100 סה''כ

 סה"כ באחוזים לחלוקה  תקציבית
 

18.47% 21.96% 15.77% 17.79% 10.81% 15.20% 
 
 
 

 תשלום לתנועות הנוער 
 

 

 100.00% 15.20% 10.81% 17.79% 15.77% 21.96% 18.47% 100% חלוקה ע"פ אחוזים       

  53,209   37,838   62,275   55,180   76,858   64,640   350,000  תקציב בסעיף תמיכות 
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 חלוקת התמיכות :

 סכום תמיכות שם תנועה
 סה"כ לאחר קיזוז  מקסימאלי 

 54,575 64,640 *נוער העובד והלומד  מענית

 47,813 76,858 בני עקיבא

 55,180 55,180 צופים ערבים אורתודכסים

 53,011 62,275 אחווהצופים 

 53,209 53,209 אריאל

 37,838 37,838 השומר הצעיר

 301,626 350,000 סה"כ
 

 

 : כתוצאה מאי ביצוע בתקופת הקורונה ) חוסר פעילות, אי עמידה בתשלום, חוסר       הקיזוז נובע  הערה 

 באסמכתאות.               

 

 ולפיכך הועדה אישרה  בות יציאה למחנות קיץ וטיוליםפרונטליות לר, לא התקיימו פעילויות לאור משבר הקורונה 

 ירייה אשר הוקצו לתנועות הנוערשיפור תשתיות ושיפוצים במבנים של הע -לחלוקת התמיכות  תבחין נוסף

 ) בהתאם לצורך (. 

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

 בשנים הבאות. 

  .הוסכם כי הסכומים שקוזזו , יועברו לשיפוץ לטובת מבני תנועות הנוער 

 

                        

 .2021לשנת  של תנועות הנוער  סטטוס הגשת בקשות תמיכה  - 1מצ"ב נספח מס'

 שאושרו תבחינים, ע"פ  2021לשנת  הספורטחלוקת תקציב תמיכות לעמותות   - 2מצ"ב נספח מס' 

 .24.08.2020בישיבתה  מיום  9.2020-15במועצת העיר מס'                                     

 

 

                    
                                                                                    

                    רונן עזריה                        רוזה עללאל                        
  מנכ"ל העירייה                                                                  גזברית העירייה                           


