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ט"תשעאאדר'א
 2019פברואר6

 
 פרוטוקול ועדת תמיכות

6.2.19מיום:

 

 :חברי הועדה נוכחים
מנכ"להעירייה,יו"רהוועדה-שלוםשלמהמר
וחברוועדהיועמ"שהעירייה-איתיקידרעו"ד
וחברוועדההעירייהגזבר-יצחקשריקימר


 משתתפים:
רייהמבקרתהעי-גב'עינבפרץ
מנהלמחלקתנוער-מרחנןבןדוד

מחלקתספורטמנהל-עודדפרלמר





 עמותות רווחה.1
 

 עמותת יד לקהילה 


 :החלטה

 לשנת שאושר העירייה לעמות2019בתקציב תבחינים הובאו לדוןלא ניתן לא לכן רווחה, ות

.בבקשה





 ספורטאגודות  .2

  חיפה –ארגון נכי צה"ל בית הלוחם 

שניםעברוכמוממליציםלאשר,תאםלחוותדעתהיועמ"שוהמלצתמנהלמחלקתהספורטבה

.₪20,000

 :החלטה

הוועדהמאשרת.
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 תנועות נוער.3

300,00אושרתקציבבסך24.12.2019שהתקיימהבתאריךהראשונהבוועדתהתמיכות אשר₪,

שוויונ תבחינים ע"פ הנוער וארגוני תנועות בין שליחולק הפנימית החלוקה טבלאות להלן יים.

עלפיהקריטריוניםוהתבחיניםשאושרו.2019התקציבלתנועותוארגוניהנוערלשנת



חלוקת התקציב עפ"י מודל לחלוקת משאבים לתנועות הנוער ברשות המקומית )מרכז 
 השלטון המקומי( 

 ₪ 200,000סה"כ תקציב: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סכומים  בש"ח  קריטריונים אחוזים  נושא
₪30,000קהשווהביןכלהתנועותחלו15%חלוקהשווה

חלוקהלפיסניפיפעילות22.913%סניפים
נקודה;סניףבעפולהעיליתאוגבעת1סניףבעפולהמזכה=

נקודות2המורהמזכה=

₪45,826

מספר
המדריכים
)כפרמטר

המשקףאת
גודלהתנועה(

יבוגרי"ב;ש"ש;שירותלאומי;רכז;אחרא-מד"צי'38.99%
מותנהבהצגתכרטיסמד"צשלמשרדהחינוך/עברקורסהדרכה/

תנועתהנוער

₪77,980

השתתפות
בפעילות
קהילתית
עירונית

רכזיתנועותהנוערכפופיםלתוכניתהעבודהשלמחלקתהנוער13.125%
 העירונית.

עלהתנועותלדווחעלפעילותםבאפןשוטףלמחלקתהנוערבדו"ח
רבעוני



₪26,250

₪19,944כמותחניכיםשהוגשועלידיתנועותהנוער9.972%כמותחניכים

 ₪  200,000 סה"כ 100% סה"כ:
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 2019חלוקה תנועות הנוער 

 

 תנועותהנועריקבלואתהתמיכהרק–מותנהבתעודתמדריךבתוקף-סעיףמדריכים
 אחרתהתקציביחזורלסעיף.–עלסמךהצגתהתעודהכשהיאחתומה
התאםלכמותהמדריכיםשידווחובסוףשלרבעוןסעיףמדריכיםיחולקשווהבשווהב

 אחרוןבסוףשנה.

 תצורףרשימהעםאירועיםמשותפיםשבאחריותהתנועהליטולבהםחלקמשמעותי.
לאחראישורהתמיכותתתקייםישיבהעםנציגיהתנועהומנהלמחלקתהנוערעללוח

 האירועים.

 התקציביעבור–רשתבמהלךהשנהבמידהואחתמהתנועותלאמבצעתאתהפעילותהנד
 לתנועותהאחרותשכןמקיימיםאתהפעילות.

 

 

          

 

תנועה 
 וסניף

 חלוקה שווה
 

 קהילה מדריכים סניפים כמות חניכים 
 סה"כ לתנועה 

 בש"ח 

 30,000 סכום
 

19,944 45,826 77,980 26,250 

מפתח 
 חלוקה

10,000  ₪
 לתנועה

₪ 4,166 לחניך₪  43.075
נקודה 
לכל 
 סניף

   ₪  3,750 ₪  404.04מדריך =  1

 בנ"עעפולה

10,000 

11,371.8264
 3,750 17,373.7243 4,166

 
 3,750 6,060.6 15 8,3321033.824 בנ"עע"ע 85,272   

 3,750 6,060.6 15 8,3321292.2530 בנ"עג"ה

נוע"ל
 עפולה

10,000 

לא
העבירו

את
הפרטים
כנדרש

-----
4,166 40 16,161.6 3,750 

  
55,048 

 נוע"לע"ע 

------

8,332 22 8,888.88 3,750 

שבט
 יזרעאל

10,000 

2584.560
4,166 43 17,373.72 3,750 

59,677 

 שבטאדיס
3661.37585

 3,750 6,060.615 8,332

 199,997 26,250 77,972.72 מדריכים 193 45,826 19,943.7 463 30,000 סה"כ 
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 ארגוני הנוער ₪   100,000סה"כ תקציב:    

 סכומים  קריטריונים אחוזים נושא
15,000חלוקהשווהביןכלהארגונים15%חלוקהשווה
50,000ע"פהגדרת"חניך"משרדהחינוך50%כמותחניכים

השתתפותבפעילות
קהילתיתעירונית

רכזיארגוניהנוערכפופיםלתוכניתהעבודהשלמחלקתהנוער20%
 העירונית.

עלארגונילדווחעלפעילותםבאפןשוטףלמחלקתהנוערבדו"חרבעוני


20,000

פעילותעירוניתשל
הארגונים

15,000וערפעילותמשתופתשלכללארגוניםבהובלתמחלקתנ15%

100,000סה"כ100%סה"כ
 

 

 2019חלוקה לארגוני נוער 

 ארגון נוער
מספר 
 חניכים

 סה"כ לארגון סכום כללי קריטריון

 59 מד"א

 3,750 חלוקהשווה

 5,000 פעילותעירונית 17,741

 8,991.6 כמותחניכים

 30 איגי

 3,750 חלוקהשווה

 5,000 פעילותעירונית 13,322

 4,572 כמותחניכים

 80 בנותבתיה

 3,750 חלוקהשווה

 5,000 פעילותעירונית 20,942

 12,192 כמותחניכים

 159 תנועתתרבות

 3,750 חלוקהשווה

 5,000 פעילותעירונית 32,981

 24,231 כמותחניכים

השתתפות
בפעילות
קהילתית
 עירונית

 
 15,000 15,000 

 סה"כ 
 

  
 

99,986 ₪ 

₪152.4קריטריוןעלותחניךהינה     
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בברכה,

שלוםשלמה

מנכ"להעירייה









ראשהעירמראביאלקבץ,העתק:

חבריהועדה

נוכחים




