
 

 

 

 

 

 2022לשנת  ועדת תמיכות פרוטוקול 

 19.12.2021שהתקיימה בתאריך 

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

 
ת עמות-של עמותה לנוער עם צרכים מיוחדים ות אחת של עמותת לאורו נלך ואחתבקש ו שתיהוגש

הינה לתמיכה ישירה ולתמיכה עקיפה של שימוש של הכנפיים של קרמבו הבקשה  הכנפיים של קרמבו.
 בכיתה.

 סף הבאים:לפי תנאי ה ונבדקשתי העמותות  .1

ינה עמותה לנוער עם צרכים מיוחדים העוסקת בחינוך הבלתי ה ההבקש תמגיש .א
 ים מיוחדים.פורמלי, שעיקר פעילותה הוא פעילות משלבת ונגישה לנוער עם צרכ

 העמותה הינה פועלת ברמה הארצית לפחות שנה ולה מספר סניפים ברחבי הארץ. .ב
 התנועה מחנכת בערכי מדינת ישראל. .ג
 שעות שבועיות. 4-היקף שעות הפעילות השבועית לחניך לא יפחת מ .ד

 
הבקשה של עמותת לאורו נלך נבדקה וממנה עלה כי העמותה עצמה עוסקת בהשמת תלמידים  .2

ת במסגרת החובה המוטלת על תלמידים להתנדבות. העמותה עצמה אינה עוסקת בפועל להתנדבויו
 בפעילות לנוער לצרכים מיוחדים ולפיכך אינה עומדת בתנאי הסף.

-ה של תנועת הכנפיים של קרמבו נבדקה והיא עומדת בתנאי הסף. התנועה קיימת למעלה מהבקש .3
 כל עיסוקה הוא בפעילות משלבת בחינוך הבלתי פורמלי.שנים ולה עשרות סניפים ברחבי הארץ ו 15

 .₪ 100,000עומד על סך של  2022סה"כ תקציב התמיכה לתחום נתמך זה לשנת  .4

 . 17 - סה"כ חניכים  .5

 .יש צורך בקיום פעילות של עמותה זו בתחומי העירמנהל יחידת הנוער שציין ששל ניתנה חוו"ד  .6

 קריטריונים וניקוד: .7

 קריטריוןמשקל ה הקריטריון

 באחוזים 

 ניקוד  ניקוד

 כנפיים

 של קרמבו

 מספר החניכים תושב גבעת שמואל

  

 50%עד  50%

 נקודות 1.5

 לכל ילד 

 חניכים 17

 =17X1.5 

25.5 

 נקודות 50 50 50% הוצאות מיוחדות

 75.5   ה"כ ניקודס

75,500 =100X75.5% 

 



 

 

 

 

 החלטה

 

 כדלקמן:הועדה ממליצה  ,נ"לוניקודם לפי הקריטריונים ה בקשותלאחר בדיקת ה

 לדחות את הבקשה של עמותת לאורו נלך בשל אי עמידה בתנאי הסף. .1

 ש"ח. 75,500לתנועת הכנפיים של קרמבו תמיכה ישירה בסך של להעניק  .2

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

 אה. התמיכה בפיקוח צמוד של מנהל יחידת הנוער בעירייה שיאשר כל הוצ

  פרוטוקול זה יועבר לאישור מליאת מועצת העיר.

 ועדת תמיכות  יו"ר –גבי חדד, מנכ"ל ____________________________


