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 משתתפים: 

 

 ראש העירייה                     -יוסי ברודני 
 חבר מועצת העיר                         -בני סומך 

 מועצת העיר תחבר                       -עינת כרמל
 מועצת העיר תרחב                -  שלומית מנטל
 חבר מועצת העיר                   -משה מרר      
 מועצת העיר תחבר                   - מירי אברגיל
 חבר מועצת העיר                    -הרצל ארביב
 חבר מועצת העיר                    - יעקב ויליאן

 חבר מועצת העיר                         -עדי גרוס
 חבר מועצת העיר                   -קייקוב משה

 חבר מועצת העיר                         -גל לנצ'נר
 חבר מועצה                    -מנחם צרויה

 חברת מועצת העיר                         -רונית לב
 

 

 חסרים:

 חבר מועצה                 -צחי סטולוביץ
 חברת מועצת העיר                    -מיכל נתנאל

 

 
 משתתפים:

 
 גזבר העירייה                         -צחי פרץ 
 מנכ"ל העירייה                          -גבי חדד

 מבקר העירייה                      - דוד שרוני
 מנהלת המתנ"ס                -שירלי אחיטוב

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 שה קייקובשאילתות שהוגשו ע"י חבר המועצה מ

 

כאשר  14:00ולא בשעה  13:00נסגר בצהרים בשעה  פארק אלקנהמדוע ביום שבת  .א
הציבור הדתי שזה עתה יצא מסעודת שבת, לא מספיק לבקר בפארק עם ילדיו, ולהנות 

 מהמתקנים שבו.
 

 :תשובה
 
 

ת ן בקשת השכנים לבין השימוש ובעיקר בשביעקב איזון ב 13:00בשבת פארק אלקנה נסגר בשעה 
 )מנוחת צהרים(

 
 

מדוע "המקווה החדש"  ברח' שמחה הוצלברג ) קומת קרקע עבור הנשים וקומה שנייה  .ב
עבור גברים( שבנייתו הסתיימה, טרם נפתח ו/או טרם החלה " ההרצה", וזאת כאשר 

ניתן למבנה כבר לפני חודשיים? כאשר נשים הגרות בסמיכות למקווה צריכות  4טופס 
 ביתם.לנסוע למקווה הרחק מ

 
 :תשובה

 

ליקויים והרצת  המקווה ברחוב שמחה הולצברג נמסר למועצה דתית, כרגע הם מבצעים תיקונים

 מערכות  ובסיום יפתח המקווה.

 

 

 על סדר היום 

 

 2021.תמיכות לשנת 1
 2021.תכנית עבודה של המתנ"ס לשנת 2
 עמותת ידיד לחינוך -.בקשה למתן פטור מארנונה3
 .שונות4
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  2021ות לשנת תמיכ .1

 

 קבוצות ספורט .א
 
 התקבלו שתי בקשות לתמיכה אחת על ידי עמותת מכבי ישראל והשניה על ידי אליצור. .1

בקשת מכבי ישראל נבדקה. על פי תנאי הסף יש צורך כי יהיה קיים בישוב מתקן המאפשר קיום  .2
ל תקני. תנאי סף תחרויות בענף בו עוסקת העמותה. העמותה עוסקת בכדורגל ואין בעיר מגרש כדורג

נוסף הוא פעילות בגבעת שמואל במשך שנתיים לפחות. לא הוצגו אסמכתאות על פעילות של העמותה 
 בגבעת שמואל במשך שנתיים. לפיכך ובשל אי עמידה בתנאי הסף הנ"ל הבקשה לתמיכה נדחית.

 בקשה נוספת שהוגשה היא של קבוצת הספורט אליצור גבעת שמואל. .3

 .שעות 1,500ספורט גדולים בהיקף של  באולמות ימושש הביקש העמותה, נוסףב

 הבקשה נבדקה לפי תנאי סף הבאים: .4

 העמותה עוסקת בתחום הספורט הקבוצתי. .א

העמותה פועלת במסגרת איגוד מוער ע"י האיגוד המנהל את תחום הספורט הרלוונטי  .ב
 בארץ.

 העמותה נמצאת בליגות מוכרות ע"י הטוטו. .ג

 קיום תחרויות בענף בו עוסקת העמותה.ביישוב קיים מתקן המאפשר  .ד

 העמותה פועלת בגבעת שמואל לפחות שנתיים. .ה

 
 .₪ 260,000  –תקציב מאושר לתמיכה כספית ישירה  .5

העמותה עומדת בתנאי הסף. רכז הספורט היישובי נתן חוו"ד בכתב וכן אישר שהקבוצה קיימה בשנה  .6
 הילה.אשתקד פעילות לטובת הקהילה ומקיימת פעולות לרווחת הק

 ילדים ונוער. 195 -כמות השחקנים בקבוצות ילדים ונוער .7

 

 



 

 

 

 

 

 קריטריונים וניקוד:

               
 משקל  הקריטריון

 הקריטריון באחוזים
 ניקוד אליצור

 תמיכה-פעילות בענפים קבוצתיים
 בסיסית

 נקודות 40 40%

 נקודות 15 15% העמותה מוכרת על ידי הטוטו
וגרת תושבי גבעת כמות השחקנים בקבוצה הב

 (30%שמואל)לפחות 
 נקודות 0 15%

 כמות השחקנים בקבוצות ילדים

 ונוער 

20% 20 

 נק'  10 10% פעילות לטובת הקהילה בשנה אשתקד

 נקודות 85  סה"כ

 
 

 לאחר שהועדה דנה בבקשות היא ממליצה כדלקמן:

 לדחות את בקשת עמותת מכבי ישראל בשל אי עמידה בתנאי הסף. .1

 ממליצה הועדה ל"הנ הקריטריונים לפי הבקשה שהגישה עמותת אליצור וניקודה יקתבד לאחר .2
 עמותת אליצור כדלקמן:ל תמיכה להעניק

 (.260,000X85%) ₪ 221,000תמיכה ישירה של 

 ש"ח(.170x 1,530שעות לשנה ) 1,530 –תמיכה עקיפה: שימוש באולמות ספורט גדולים 

 
 

 תנועות נוער .ב

 

 י צבאות ה', בני עקיבא ועזרא נבדקו לפי תנאי סף הבאים:הבקשות שהוגשו על יד .1

תנועה מוגדרת ונתמכת ע"י משרד החינוך בתקנת  -מגישת הבקשה היא תנוער נוער .א
 תנועות נוער.



 

 

 

 

 התנועה מחנכת בערכי מדינת ישראל. .ב

 שעות שבועיות. 4-היקף שעות הפעילות השבועית לחניך לא יפחת מ .ג

 
לא עומדת בתנאי הסף, שהרי אינה תנועת נוער המוכרת ונתמכת הבקשה שהוגשה על ידי צבאות ה'  .2

 על ידי משרד החינוך. לפיכך הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף והיא נדחית על הסף.

 הבקשות שהוגשו על ידי תנועות הנוער בני עקיבא ועזרא, נבדקו והן עומדות בתנאי הסף. .3

 . ₪ 720,000 –סה"כ תקציב מאושר לתנועות נוער   .4

חניכים  1458מתוכם:  2,222 –סה"כ חניכים משלמי דמי חבר בשתי תנועות הנוער   .5
 חניכים בתנועת הנוער עזרא. 764-בתנועת הנוער בני עקיבא ו

ניתנה חוו"ד היחידה המקצועית של מנהל יחידת הנוער שאישר שבוצעו תכניות בשנה  .6
וער בני עקיבא לצרכים אשתקד על ידי בני עקיבא לטובת הקהילה ועל פעילות תנועות הנ

 מיוחדים ועל ההוצאות המיוחדות שיש לתנועת הנוער בני עקיבא לרכז יישובי.

 

 

 קריטריונים וניקוד: .7

 משקל הקריטריון הקריטריון

 באחוזים 

 ניקוד בני

 עקיבא 

 ניקוד עזרא

 מספר החניכים תושב גבעת שמואל

 המשלמים דמי חבר 

80% 

חלוקה בין 
תנועות הנוער 

י על באופן יחס
פי מספר חניכים 

משלמי דמי 
חבר. הניקוד 

המקסימלי בגין 
קריטריון זה 

 נקודות. 80הינו 

80 41.6 

 נקודות 5 5 5% תרומה לקהילה



 

 

 

 

מענה/פעילות לנוער בעלי צרכים צרכים 
 מיוחדים

10% 10 0 

  5 5% הוצאות מיוחדות

 הוצאות בגין 

 שימוש של

 העירייה

 במבנים 

 ללימודים

 בקורונה

 אין

 46.6 100  ה"כ ניקודס

 

   720,000:146.6לנקודה  = ₪  4,911.32

לאחר בדיקת הבקשות וניקודם לפי הקריטריונים הנ"ל, הועדה ממליצה להעניק תמיכה לתנועות 
 הנוער כמפורט להלן:

 :בני עקיבא

 4.911.32X 100=ש"ח   491,132              תמיכה ישירה: 

 לשנה(. ₪ 51,660מ"ר )בשווי של  615ודל של תמיכה עקיפה: שימוש בקרוונים בג

 

 עזרא:

 4,911.32X 46.6= ש"ח 228,867.51תמיכה ישירה               

 לשנה( . ₪ 30,240מ"ר )בשווי של  360תמיכה עקיפה: שימוש בקרוונים בגודל של 

מנהל  התמיכה לכל אחת מתנועות הנוער ניתנת עבור פעילות ואחזקת הסניף בלבד בפיקוח צמוד של
 יחידת הנוער בעירייה שיאשר כל הוצאה. 

 

 ג. צרכים מיוחדים
 



 

 

 

 

עמותת הכנפיים של קרמבו. הבקשה הינה -הוגשה בקשה אחת של עמותה לנוער עם צרכים מיוחדים
 לתמיכה ישירה ולתמיכה עקיפה של שימוש בכיתה.

 בקשת עמותת הכנפיים של קרמבו נבדקה לפי תנאי הסף הבאים: .1

ה עמותה לנוער עם צרכים מיוחדים העוסקת בחינוך הבלתי מגישת הבקשה הינ .ד
 פורמלי, שעיקר פעילותה הוא פעילות משלבת ונגישה לנוער עם צרכים מיוחדים.

 העמותה הינה פועלת ברמה הארצית לפחות שנה ולה מספר סניפים ברחבי הארץ. .ה

 התנועה מחנכת בערכי מדינת ישראל. .ו

 שעות שבועיות. 4-יפחת מהיקף שעות הפעילות השבועית לחניך לא  .ז

 
-הבקשה של תנועת הכנפיים של קרמבו נבדקה והיא עומדת בתנאי הסף. התנועה קיימת למעלה מ .2

 שנים ולה עשרות סניפים ברחבי הארץ וכל עיסוקה הוא בפעילות משלבת בחינוך הבלתי פורמלי. 15

 .₪ 100,000עומד על סך של  2021סה"כ תקציב התמיכה לתחום נתמך זה לשנת  .3

 . 12 -סה"כ חניכים   .4

ניתנה חוו"ד של מנהלת אגף החינוך בה ציינה כי ישנם מס' רב של תלמידים בגבעת שמואל עם צרכים  .5
 מיוחדים ויש צורך בקיום פעילות של עמותה זו בתחומי העיר וכן של מנהל יחידת הנוער בעירייה.

 קריטריונים וניקוד: .6

 משקל הקריטריון הקריטריון

 באחוזים 

 ניקוד  ניקוד

 כנפיים

 של קרמבו

 מספר החניכים תושב גבעת שמואל

  

 50%עד  50%

 נקודות 1.5

 לכל ילד 

 חניכים 12

 =12X1.5 

18 

 נקודות 50 50 50% הוצאות מיוחדות

 68   סה"כ ניקוד

68,000 =100X68% 



 

 

 

 

ם לאחר בדיקת הבקשות וניקודם לפי הקריטריונים הנ"ל, הועדה ממליצה להעניק לתנועת הכנפיי
 ש"ח. 68,000של קרמבו תמיכה ישירה בסך של 

 שנתי. ₪ X 50 ₪ =8,000ש"ש X 4שבועות 40תמיכה עקיפה: 

 התמיכה בפיקוח צמוד של מנהל יחידת הנוער בעירייה שיאשר כל הוצאה. 

 
 מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התמיכות המפורטות לעיל

 
 

 :הצבעה
 חברים )פה אחד( 13בעד: 

 
 

 החלטה:
 התמיכות המפורטות לעיל המלצת ועדת את תאת מועצת העיר מאשרמלי

 
 
 

 2021תכנית עבודה של המתנ"ס לשנת  .2
 

 כנספח א' פתהמצור מציגה את תכנית המתנ"סמנהלת המתנ"ס -שירלי אחיטוב 
 
 

 :הצבעה
 

 חברים 12בעד: 
 חבר אחד )משה קייקוב(נגד: 

 
 :החלטה

 
 בנספח א' פתהמצור 2021ל המתנ"ס לשנת   מליאת מועצת העיר מאשרת את תכנית עבודה ש

 
 
 

 עמותת ידיד לחינוך -קשה למתן פטור מארנונהב .3
 

מנכ"ל העמותה דיבר בנושא וביקש שנעניק להם הנחה. ראש העיר שאל האם המתנדבים מקבלים 
 שכר עבור ההתנדבות, המנכ"ל ענה שכן.

 כנספח ב'. פרוטוקול הועדה מצורף-הועדה דנה בבקשה ולא מצאה לנכון לאשר 
 

 ההחלטת הועדה לאי מתן פטור מארנונה לעמותמליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את 



 

 

 

 

 :הצבעה
 

 חברים 12בעד: 
 נגד: חבר אחד )משה קייקוב(

 
 
 

 החלטה:
 
 

את החלטת הועדה לאי מתן פטור מארנונה לעמותה.)מצורף  מליאת מועצת העיר מאשרת את
 פרוטוקטל כנספ ב'( 

 
 
 
 

 
________________     __________________ 

 ראש העיר –יוסי ברודני      מנכ"ל העירייה -גבי חדד
 

 


