
 

 

 

 

 

 

 

 2021לשנת  ועדת תמיכות פרוטוקול 

 10.1.2021שהתקיימה בתאריך 

 
 

 יו"ר הועדה  –מנכ"ל העירייה  – גבי חדד :  וכחיםנ
 יועצת משפטית – עו"ד אילנה תמםגזבר העירייה -צחי פרץ

 בקשות למיכה: בני עקיבא, עזרא וצבאות ה'. 3הוגשו 

 

 תנועות נוער .א

 נבדקו לפי תנאי סף הבאים:בני עקיבא ועזרא צבאות ה', ידי  שהוגשו עלהבקשות  .1

תנועה מוגדרת ונתמכת ע"י משרד החינוך בתקנת  -רהיא תנוער נוע ההבקש תמגיש .א
 .תנועות נוער

 התנועה מחנכת בערכי מדינת ישראל. .ב
 שעות שבועיות. 4-היקף שעות הפעילות השבועית לחניך לא יפחת מ .ג

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

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

 בתנאי הסף. ותעומד ןבדקו והנבני עקיבא ועזרא, הנוער ת ותנועהבקשות שהוגשו על ידי  .3

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

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

שבוצעו תכניות בשנה  אישרש ניתנה חוו"ד היחידה המקצועית של מנהל יחידת הנוער .6
ר בני עקיבא לצרכים ועל פעילות תנועות הנוע לטובת הקהילה בני עקיבאאשתקד על ידי 

  רכז יישובי.מיוחדים ועל ההוצאות המיוחדות שיש לתנועת הנוער בני עקיבא ל

 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 

באופן יחסי על 
פי מספר חניכים 

משלמי דמי 
הניקוד  חבר.

80 41.6 



 

 

 

 

המקסימלי בגין 
קריטריון זה 

 נקודות. 80הינו 
 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

 החלטה

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

 :בני עקיבא

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

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

 4,911.32X 46.6= "חש 228,867.51תמיכה ישירה

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

ור פעילות ואחזקת הסניף בלבד בפיקוח צמוד של מנהל נועות הנוער ניתנת עבתהתמיכה לכל אחת מ
 יחידת הנוער בעירייה שיאשר כל הוצאה. 

  פרוטוקול זה יועבר לאישור מליאת מועצת העיר.

 ועדת תמיכות  יו"ר –, מנכ"ל גבי חדד____________________________


