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 בס"ד
 

 י"ז אלול תש"פ
 2020ספטמבר  06

 
 
 

 פרוטוקול ועדת תמיכות
 31.8.20מיום: 

 
 נוכחים חברי הועדה:

 יו"ר הוועדה, מנכ"ל העירייה  -  מר שלום שלמה
 יועמ"ש העירייה וחבר וועדה  -  עו"ד איתי קידר
 גזבר העירייה וחבר וועדה   -  מר יצחק שריקי

 
 מוזמנים

 מנהלת צעירים וקהילה -  גב' תמר דיגמי
 מבקרת העירייה -  גב' עינב פרץ

 מנהל מחלקת הספורט -  מר שלומי אלבז
 מנהל מחלקת נוער -  מר חנן בן דוד

 

 
 

 :1220לשנת  תבחינים לחלוקת תמיכה באגודות הספורט

 

 תבחינים לחלוקת תמיכה באגודות הספורט:
 

 כללי:   .א
 

 עיריית עפולה תומכת בספורט בסיוע כספי.  .1

 תמיכה היא בהתאם לתבחינים שאושרו ע"י וועדת תמיכות עירוניות.  ה .2

 על התמיכה מחליטה ועדת תמיכות עירונית.   .3

החלטות ועדת תמיכה עירונית מצריכות אישור של ועדת הכספים ואישור מועצת עיר   .4

. 

 

 המטרה:  .ב

 להגדיר את התבחינים הנדרשים לתמיכה באגודות ספורט, בהתאם למדיניות וליעדים

 של העיר עפולה בתחום הספורט.

 

 



 

2 

 

 תבחינים לקבלת תמיכה באגודות ספורט:  .ג

  התנאים  בכלהתמיכה הכספית העירונית תינתן לאגודות ספורט העומדות

 הבאים : 

 אגודה, הרשומה כחוק , כעמותה או חברה שלא למטרת רווח . .א

 אגודת ספורט, המתחרה במסגרות רשמיות ומייצגת את בעיר עפולה. .ב

 ספורט, הפועלת בתחומי העיר עפולה בלבד.אגודת  .ג

 אגודת ספורט , המוגדרת על פי קריטריונים  של מנהל הספורט.  .ד

 אגודת ספורט, הפועלת במנהל תקין.  .ה

 אגודת ספורט , הפועלת עפ"י מדיניות ויעדי העיר עפולה לתחום הספורט. .ו

 

 התמיכה תינתן בהתאם:  .ד
 

 שחקת(.רמת התחרותיות של הקבוצה )הליגה בה היא  מ .1

 רמת ההישגיות של הקבוצות.   .2

 תרומה חיובית לקהילה.  .3

 היקף המעניינים והמשתתפים מקרב הציבור .  .4

 דגש על פעילות ילדים ונוער. .5

 מעמקים מיוחדים על הישגים אישיים או קבוצתיים.  .6

 פעילות רחבה בקרב השכונות.   .7

 סבסוד מיעוטי  יכולת , עפ"י קריטריונים  ברורים.   .8

 

 ₪.  100,000 הוא: 2021לשנת  ספורט נוספותתקציב התמיכות לאגודות             

 

  

 
 
 

 תמיכה  שם האגודה/עמותה
 ₪ 20,000 עמותת נכי צה"ל כדורסל

 
 מועדון הטניס עפולה

 
60,000 ₪ 

 ₪  20,000 כדורסל בוגרים

 סה"כ
 

100,0000 ₪ 
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 2120לשנת  תבחינים לחלוקת תמיכה לתנועות וארגוני הנוער 
 

 
 קול קורא לתנועות וארגוני נוער לקבלת תמיכות לפעילות 

 
 תבחינים לתמיכה בתנועות וארגוני נוער

 

 הגשת כל המסמכים הנדרשים לוועדת התמיכות.  -
 התמיכה תינתן לגוף הפועל בתחום השיפוט של עפולה. -
 תנועת נוער / ארגון נוער מוכרים ע"י משרד החינוך. -

 
 

 כללי

ת פעילותה בתחום השיפוט של עיריית עפולה בשנת התקציב הנוכחית תנועת נוער שהחלה א .א

בלבד. ארגון נוער שהחל את פעילותו  2-5( תקבל את התמיכה עבור קריטריונים  2020-2021)

 עבור שנת הפעילות הראשונה. ₪  2,500בשנה ראשונה בלבד יקבל 

ולה עם מחלקת נוער, תנועות וארגוני  נוער המגישים בקשה לתמיכה יתחייבו לשיתופי פע .ב

 (.1בהתאם למפורט במסמך המצ"ב )טופס מס' 

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

 
 15/04/2021רבעון ראשון עד התאריך 

 15/07/2021רבעון שני עד התאריך 

 15/10/2021רבעון שלישי עד התאריך 

 20/12/2012ן רביעי עד התאריך רבעו

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

 , מגדר.הכוללת את הפרטים הבאים: מספר ת.ז, שם בית ספר, כיתה,  כתובת מגורים
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 תנועות נוער –חלוקה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סכומים  בש"ח קריטריונים אחוזים נושא
תנועת נוער אשר פועלת בתחום השיפוט של עפולה   52.63% .חלוקה אחידה 1

בקשה לתמיכות עירוניות ועמדה  2020והגישה בשנת 
 בדיווח אל מול מחלקת הנוער. 

150,000  ₪ 

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

10.53%   חלוקה לפי אזור פעילות במטרה לקדם ולחזק את פעילות
 צב סוציואקונומי נמוך.התנועות בשכונות,  ובשכונות במ

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

  חשמל, מים, אישורי בטיחות ותחזוקה  –תחזוקת מבנה
 שוטפת 

 

30,000  ₪ 

חלוקה לפי כמות מדריכים אשר משתתפים בתנועה   14.04% .כמות מדריכים 3
ם בתנועה. הדבר מותנה כמדריכים בוגרים או פעילי

בהצגת כרטיס מד"צ או תעודת הדרכה של משרד החינוך 
תנועת נוער. רכז התנועה יצרף מסמך עם רשימות  /

 הפעילים, המאשר את תפקידם בתנועה. 

40,000  ₪ 

.השתתפות 4
בפעילות 

קהילתית 
 עירונית

8.77%   רכזי תנועות הנוער יפעלו בכפוף לתוכנית העבודה של
 ר העירונית וייקחו חלק בפעילויות השונות. מחלקת הנוע

  .על תנועות הנוער לדווח אחת לרבעון על פעילותן 
 

25,000  ₪ 

 כמות חניכים הפעילים בתנועת הנוער:   14.04% . כמות חניכים 5
o  אשר רשומים בתנועה כמבוטחים במועד הגשת

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

40,000   ₪ 

 ₪  285,000 סה"כ 100% סה"כ:
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 ארגוני הנוער –חלוקה 

 

 
 

  כל התמיכות לארגוני הנוער ולתנועות הנוער, לרבות הוצאות שכר והוצאות מבנים יוקצו

 מתקציב זה.

  חלוקת התמיכות כפופה לאישור התקציב ולאישור היועץ המשפטי לאחר קבלת המסמכים

 או בתבחינים המפורטים לעיל. הנדרשים כפי שהוב

 

 

    
______________     ________________                 ________________ 

  יצחק שריקי      שלום שלמה         איתי קידר                        
  הגזבר העיריי                          מנכ"ל העירייה              יועץ משפטי          
 
 

     

 מר אבי אלקבץ, ראש העירהעתק: 
 חברי הוועדה   
  משתתפים   

 סכומים  בש"ח קריטריונים אחוזים נושא
.השתתפות 1

בפעילות 
קהילתית 

 עירונית

30%   רכזי ארגוני הנוער יפעלו בכפוף לתוכנית העבודה של מחלקת
 וייקחו חלק בפעילויות השונות. הנוער העירונית 

  על ארגוני הנוער לדווח על פעילותן באופן שוטף למחלקת הנוער
בדו"ח רבעוני. רכזי הארגון ייקחו חלק בפעילות המחלקתית 

 בהתאם לתוכנית שתוצג.
 

30,000  ₪ 

.כמות 2
 חניכים 

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

 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 בהתמקדות בתחומי העיסוק של מחלקת הנוער 

נה לצה"ל, תרבות ופנאי מנהיגות, מעורבות חברתית, הכ –
 איכותיים לנוער

30,000  ₪ 

 ₪  100,000 סה"כ 100% סה"כ:


