
 

 

 

 

 

 2019פרוטוקול ועדת תמיכות  לשנת 

 3.1.2019שהתקיימה בתאריך 

 
 יו"ר הועדה  –מנכ"ל העירייה  – גבי חדד :  נוכחים

 גזבר העירייה -צחי פרץ
  יועצת משפטית – עו"ד אילנה תמם

 
 בקשות לתמיכה: תנועת בני עקיבא, תנועת עזרא, אליצור. 3התקבלו 

 תנועות נוער .א

 נבדקו לפי תנאי סף הבאים:הבקשות לתנועות נוער  .1

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

 התנועה מחנכת בערכי מדינת ישראל. .ב

 התנועה פועלת בגבעת שמואל לפחות שנה אחת .ג

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

 ידי תנועות הנוער בני עקיבא ועזרא, נבדקו והן עומדות בתנאי הסף.הבקשות שהוגשו על  .2

 . ₪ 680,000 –סה"כ תקציב מאושר לתנועות נוער   .3

חניכים  1,750. מתוכם: 2,462 –סה"כ חניכים משלמי דמי חבר בשתי תנועות הנוער   .4
 חניכים בתנועת הנוער עזרא. 712-בתנועת הנוער בני עקיבא ו

היחידה המקצועית של מנהל יחידת הנוער שאישר שבוצעו תכניות בשנה  ניתנה חוו"ד .5
אשתקד על ידי בני עקיבא לטובת הקהילה ועל פעילות תנועות הנוער בני עקיבא לצרכים 

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

 קריטריונים וניקוד: .6

 משקל הקריטריון הקריטריון

 באחוזים 

 ניקוד בני

 עקיבא 

  ניקוד עזרא

 מספר החניכים תושב גבעת שמואל

 המשלמים דמי חבר 
85% 

חלוקה בין 
תנועות הנוער 

באופן יחסי על 
פי מספר 
החניכים 

משלמי דמי 
חבר. הניקוד 

המקסימלי בגין 
קריטריון זה 

 נקודות. 85הינו 

85 34.6  



 

 

 

 

     

  נקודות 5 5 5% תרומה לקהילה

מענה/פעילות לנוער בעלי צרכים צרכים 
 מיוחדים

5% 5 0  

  אין 5 5% הוצאות מיוחדות

  39.6 95  סה"כ ניקוד

 

 680,000:134.6לנקודה  = ₪ 5,052

 

 החלטה

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

 :בני עקיבא

 5,052X 95=ש"ח    479,940ישירה:   תמיכה

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

 עזרא:

  X 39.6  5,052= ש"ח 200,000  :תמיכה ישירה

 לשנה( . ₪ 30,340מ"ר )בשווי של  360תמיכה עקיפה: שימוש בקרוונים בגודל של 

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

 

 קבוצות ספורט .א

 תקבלה בקשה אחת לתמיכה של קבוצת הספורט אליצור גבעת שמואל.ה .1

 .שעות 1500ספורט גדולים בהיקף של  באולמות ימושש ביקשה העמותה, נוסףב

 נבדקה לפי תנאי סף הבאים:הבקשה  .2

 .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
 .ף בו עוסקת העמותהביישוב קיים מתקן המאפשר קיום תחרויות בענ .ד
 העמותה פועלת בגבעת שמואל לפחות שנתי .ה

 .₪ 260,000  –ישירה תקציב מאושר לתמיכה כספית  .3



 

 

 

 

בכתב וכן אישר שהקבוצה  העמותה עומדת בתנאי הסף. רכז הספורט היישובי נתן חוו"ד  .4
קיימה בשנה אשתקד פעילות לטובת הקהילה. כמו כן, העמותה התחייבה לקיים גם בשנה 

 זו פעילות לטובת הקהילה.

 .174-כמות השחקנים בקבוצות נוער וילדים .5

 לפחות מכמות השחקנים בקבוצה הבוגרת תושבי גבעת שמואל. 30% .6

 קריטריונים וניקוד:
  

 משקל  הקריטריון
 יטריון באחוזיםהקר

 ניקוד אליצור

 תמיכה-פעילות בענפים קבוצתיים
 בסיסית

 נקודות 40 40%

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

 (30%שמואל)לפחות 
 נקודות 15 15%

 כמות השחקנים בקבוצות ילדים

 ונוער 

20%  

 נק'  10 10% אשתקדפעילות לטובת הקהילה בשנה 

 נקודות 100  סה"כ

 
 החלטה

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

 .₪ 260,000תמיכה ישירה : 

  ש"ח(.170x 1,500שעות לשנה ) 1,500 –ספורט גדולים תמיכה עקיפה: שימוש באולמות 

 פרוטוקול זה יועבר לאישור מליאת מועצת העיר.

 מאשר: 

 יו"ר  ועדת תמיכות  –גבי חדד, מנכ"ל 

 


