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 21.8.22מיום  פרוטוקול ועדת תמיכות               

 

 חברי הועדה:
 יו"ר הוועדה, מנכ"ל העירייה      -       מר שלום שלמה   

 תובעת עירונית וחברת וועדה       -עו"ד אורלי חקוקי      
 

 משתתפים 
 מנהלת אגף  צעירים וקהילה      -           גב' תמר דיגמי
  מנהל  מחלקת הנוער      -            מר חנן בן דוד

 מנהל אגף הספורט      -מר שלומי אלבז         
 מנהלת לשכת מנכ"ל, מזכירת הוועדה       -גב' כרמית טויס        

 
 חסרים 

 ירייה, חבר וועדהגזבר הע      -      איציק שריקימר 
 יועמ"ש  העירייה, חבר וועדה       -עו"ד איתי קידר       

 

 

 תנועות וארגוני הנוער  3202תבחינים לחלוקה תמיכות לשנת 

 הגשת כל המסמכים הנדרשים לוועדת התמיכות  -

 התמיכה תינתן לגוף הפועל בתחום השיפוט של עפולה  -

 תנועת נוער/ארגון נוער מוכרים על ידי משרד החינוך  -

לארגוני נוער (₪  285,000)שמחולק בין תנועות הנוער₪   385,000הינו   2023תקציב תמיכות לשנת 

(100,000 .)₪ 



 

 

ריית עפולה בשנת התקציב שהחלה את פעילותה בתחום השיפוט של עי  תנועת נוער .א

ארגון נוער שהחל  בלבד. 2-6תקבל את התמיכה עבור קריטריונים     2022-2023הנוכחית 

עבור שנת הפעילות ₪  2,500 של  תמיכה יקבל  , ראשונה בלבדהבשנה  את פעילותו 

 הראשונה. 

 

שיתופי פעולה עם מחלקת קיים תנועות וארגוני  נוער המגישים בקשה לתמיכה יתחייבו ל .ב

, בהתאם למסמך שיועבר על ידי מחלקת הנוער לתנועה/ארגון בתחילת של העירייה נוערה

 שנת הפעילות. 

 דו"ח ביצוע של תנועות וארגוני הנוער יוגש בסוף כל רבעון לידי מנהל מחלקת הנוער ברשות.  .ג
 

 מועדי הגשה:
 15/04/2023רבעון ראשון עד התאריך 

 15/07/2023      רבעון שני עד התאריך
 15/10/2023התאריך רבעון שלישי עד 

  20/12/2023  רבעון רביעי עד התאריך       
 

רכזי תנועות וארגוני הנוער נדרשים להעביר למחלקת הנוער אחת לרבעון רשימת חניכים  .ד

הכוללת את הפרטים הבאים: שם, שם משפחה, מספר ת.ז, שם בית ספר, כיתה,  כתובת 

 , מגדר.מגורים

ארגון /תנועה  המגישים קול קורא זה מחויבים להשלים את כל המסמכים המשפטיים עד  .ה

 ועדת התמיכות.  לפרוטוקויום מאישור  30

 

 חלוקת תבחינים תנועות נוער 

 סכומים  בש"ח קריטריונים אחוזים נושא
 לתמיכה כוללת

 35.08 .חלוקה אחידה 1
 

  והגישה תנועת נוער אשר פועלת בתחום השיפוט של עפולה
בקשה לתמיכות עירוניות ועמדה בדיווח אל מול  2022בשנת 

 מחלקת הנוער. 

100,000  ₪ 
 

.אזור פעילות 2
 )סניף, קן, שבט(
 תחזוקת מבנה 

8.77   חלוקה לפי אזור פעילות במטרה לקדם ולחזק את פעילות
 התנועות בשכונות,  ובשכונות במצב סוציואקונומי נמוך.

  = נקודה; סניף  בעפולה עילית או גבעת  1סניף בעפולה מזכה
 נקודות.  2המורה מזכה = 

  חשמל, מים, אישורי בטיחות ותחזוקה  –תחזוקת מבנה
 שוטפת 

 

25,000  ₪ 

חלוקה לפי כמות מדריכים אשר משתתפים בתנועה   7.01 .כמות מדריכים 3
כמדריכים בוגרים או פעילים בתנועה. הדבר מותנה בהצגת 
כרטיס מד"צ או תעודת הדרכה של משרד החינוך / תנועת 

נוער. רכז התנועה יצרף מסמך עם רשימות הפעילים, המאשר 
 את תפקידם בתנועה. 

20,000  ₪ 



 

 

 

 חלוקת תבחינים ארגוני נוער 

 

.השתתפות 4
בפעילות קהילתית 

 תעירוני

7.01   רכזי תנועות הנוער יפעלו בכפוף לתוכנית העבודה של מחלקת
 חלק בפעילויות השונות.  והנוער העירונית וייקח

  .על תנועות הנוער לדווח אחת לרבעון על פעילותן 
 

20,000  ₪ 

 כמות חניכים הפעילים בתנועת הנוער:   8.77 . כמות חניכים 5
o  הגשת אשר רשומים בתנועה כמבוטחים במועד

 הדיווח הרבעוני
o אשר הינם תושבי העיר עפולה בלבד 
o  אשר מופעים בדיווח אחת לרבעון 

25,000  ₪ 

משותפת  פעילות . 6 .1
 לכלל התנועות

3.50   פעילות משותפת לכלל הארגונים בהובלת מחלקת הנוער
 –העירונית בהתמקדות בתחומי העיסוק של מחלקת הנוער 

לצה"ל, תרבות ופנאי מנהיגות, מעורבות חברתית, הכנה 
 איכותיים לנוער

 

10,000  ₪ 

 .  העסקת רכז /ת       7
 תנועה

29.82  שמלווה את תנועות הנוער ונמצא בקשר עם   ת/העסקת רכז
 :מחלקת הנוער העירונית

בתנועה לפעילות עפולה בלבד  ומעלה 80%מועסק במשרה של  -
 אחת לרבעון.  66,  קבלת התקצוב מותנה בהצגת דו"ח 

 (ומעלה 21התנועה נדרשת להעסיק רכז/ת בוגרת )גיל  -
 העסקה  הישירה של הרכז/ת   תהיה דרך התנועה בלבד -
שעות שבועיות במחלקת הנוער לטובת  4 -הרכז/ת תעבוד כ -

הפעלת התוכנית החינוכית של מחלקת הנוער והתנועה. שעות 
 העבודה והימים יוסכמו מראש בין הצדדים.

הרכז/ת נוכחת בישיבת רכזים השבועית של מחלקת הנוער,  -
 ואמונה על בניית התוכנית השנתית וביצועה. 

-  

85,000  ₪ 

 ₪  285,000 סה"כ 100% סה"כ:

 סכומים  בש"ח קריטריונים אחוזים נושא
.השתתפות 1

בפעילות 
 קהילתית עירונית

30%   יפעלו בכפוף לתוכנית העבודה של מחלקת הנוער רכזי ארגוני הנוער
 חלק בפעילויות השונות.  והעירונית וייקח

  על ארגוני הנוער לדווח על פעילותן באופן שוטף למחלקת הנוער בדו"ח
חלק בפעילות המחלקתית בהתאם לתוכנית  ורבעוני. רכזי הארגון ייקח

 שתוצג.
 

30,000  ₪ 

 כמות חניכים הפעילים בארגוני הנוער:   40% .כמות חניכים 2
o  אשר רשומים בארגון כמבוטחים  במועד הגשת הדיווח

 הרבעוני
o אשר הינם תושבי העיר עפולה בלבד 
o  אשר מופעים בדיווח אחת לרבעון 

40,000  ₪ 

.פעילות 3
משותפת לכלל 

 לארגונים 

30%   פעילות משותפת לכלל הארגונים בהובלת מחלקת הנוער העירונית
מנהיגות, מעורבות  –בהתמקדות בתחומי העיסוק של מחלקת הנוער 

 חברתית, הכנה לצה"ל, תרבות ופנאי איכותיים לנוער

30,000  ₪ 

 ₪  100,000 סה"כ 100% סה"כ:



 

 

  חלוקת התמיכות כפופה לאישור התקציב ולאישור היועץ המשפטי לאחר קבלת
 המסמכים הנדרשים כפי שהובאו בתבחינים המפורטים לעיל. 

  'עד סוף ) העסקת רכז/ת תנועה (  7במידה ותנועות הנוער אינם עומדות בקריטריון מס
הוצאות שכר העלות הכספית מקריטריון זה יועבר לתקציב  הגשת דו"ח רבעון ראשון 

 רכזים במחלקת הנוער.
 

 

 :2022תמיכות עמותות ספורט לשנת  חלוקת

ענפי ספורט: התעמלות אומנותית, אגרוף וטניס   3תחת העמותה פועלים  -עמותת כפפות הזהב .1
 שולחן.

בנות רשומות באיגוד  60 –מתעמלות, מתוכן כ  200 –מונה כ   ביה"ס התעמלות אומנותית עפולה -
מרכזים עיקריים הפועלים באולם ספורט  2.לביה"ס 18ההתעמלות בישראל, מגילאי גן עד גילאי 

רובע יזרעאל ובאולם ספורט נופים. חניכות ביה"ס  מגיעות מהשכונות ומהעיר ומיישובים באזור, 
 בר העמים, מאתיופיה, וממשפחות מעוטות יכולת. בו משתתפות בנות מכל המגזרים, מח

המתעמלות משתתפות באירועים עירוניים ובתחרויות אזוריות וארציות מטעם איגוד ההתעמלות 
ובתחרויות בחו"ל. המתעמלות מייצגות את עפולה בכל הליגות )תחרותי, ליגה א', ליגה ב'( 

 ומתחרות גם בתרגילים אישיים וגם בקבוצתיים.

 – 12-כסף ו – 7מדליות זהב,  8מתעמלות של אגודה הביאו  2021אליפות צפון  -אחרונה בתחרות 
ארד. כמו כן, אגודה מארגנת ומעבירה בעפולה לפחות שתי תחרויות מוכרות באיגוד ההתעמלות. 

 מתעמלות מכל רחבי ארץ. 200-בתחרות כזאת משתתפות יותר מ

ספורטאים רשומים שנה ראשונה  15 –ם, מתוכן כ שחקני 30 –מונה כ  מועדון טניס שולחן עפולה-
באיגוד טניס שולחן בישראל, מגילאי גן עד מבוגרים. הם משתתפים בתחרויות אזוריות וארציות 

 מטעם איגוד טניס שולחן.

ספורטאים רשומים באיגוד אגרוף  10 –ספורטאים, מתוכן כ  20 –מונה כ  מועדון אגרוף עפולה-
                           בישראל, מגילאי גן עד מבוגרים. משתתפים בתחרויות אזוריות וארציות מטעם איגוד אגרוף.                                             

 ₪. 50,000אני ממליץ על תמיכה של  

 

ילדים וילדות מעפולה וסביבתה  250מועדון הטניס עפולה מונה מעל  -תת מועדון טניס עפולה.עמו2
בכל הגילאים ופועל תחת איגוד הטניס הארצי. המועדון מקיים את פעילותו במתחם הטניס העירוני 

 שחודש לאחרונה וממוקם בסמוך לקאנטרי קלאב העירוני.

ה גברים אחת המשחקת בליגה א' וזכתה שנה שעברה קבוצות בוגרים  קבוצ 3-למועדון ישנם גם כ
באליפות והעפילה לליגה ארצית. קבוצת גברים שנייה ששיחקה בליגה ג' והעפילה לליגה ב' וקבוצת 

 נשים ששיחקה בליגה ארצית וסיימה במרכז הטבלה.



 

 

 המועדון מארח אליפויות בינלאומיות בשיתוף העירייה בה משתתפים טניסאים מכל רחבי העולם
משתתפים  32אירח את טורניר פיוצ'ר בינלאומי בטניס בו ישתתפו  14.11.21עד  7.11.21ובתאריכים 

 מכל רחבי העולם.

 .22כמו כן המועדון יארח תחרות טניס ארצית במהלך חודש אוקטובר 

 ₪ . 50,000אני ממליץ על תמיכה של 

 

בנות והשנה תוקם לראשונה  70. בנוסף, לראשונה השנה הוקמה מחלקת נשים בכדורגל עם מעל 3
בהיסטוריה קבוצת בוגרות שתשחק בליגה הארצית.  בשל העובדה שזהו משהו התחלתי והעמותה 

 שתעביר את התקצובנפתחה רק השנה, הכסף יועבר להתאגדות לתרבות גופנית הפועל עפולה 
 . , בכפוף לפיקוח של מנהל אגף הספורטקבוצת הנשיםל

  ₪. 0,00025אני ממליץ על תמיכה של  

 

 

 

                
 

______________                             ________________ 
                                

 שלום שלמה                                                 אורלי חקוקיעו"ד   
  מנכ"ל העירייה                        לשכה משפטית    
 
 

    

 

 

 

 

          

 העתק: מר אבי אלקבץ, ראש העיר

 חברי הוועדה   
  משתתפים   

 


