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 נוכחים:

 יו"ר  הועדה העירייה ומנכ"ל  -   מר שלום שלמה
 יועמ"ש  העירייה וחבר העירייה -     מר איתי קידר

 גזבר העירייה וחבר הועדה  - מר יצחק שריקי 
 

 משתתפים:

 מנהלת צעירים וקהילה  -גב' תמר דיגמי  
 נוער מנהל מחלקת   –מר חנן בן דוד 

 

 חסרים

 מבקרת העירייה   -גב' עינב פרץ  

 

 

 רקע

אישרה הוועדה את מודל החלוקה הכולל   31.08.2020בוועדת תמיכות שהתקיימה בתאריך  .1

 .לתנועות וארגוני הנוער  2021 לשנת םתבחינים וקריטריוני

אישרה הוועדה את רשימת  תנועות וארגוני  31.01.2021בוועדת התמיכות שהתקיימה בתאריך  .2

 והלשכה המשפטית. הנוער בהתאם לחוות דעת המקצועיות של מחלקת הנוער

 

 



 

 

   2021תנועות נוער 

 תנועות הנוער אשר הגישו בקשה לתמיכה תקציבית הינם:  .1

 תנועת הנוער העובד והלומד, תנועת הנוער בני עקיבא, תנועת הנוער הצופים.

 חוות דעת מקצועית: .2

ות על ידי שלוש התנועות פועלות במרחב העיר עפולה ומוגדרות ומאושר –הלשכה המשפטית  -

 משרד החינוך.

התנועות פועלות ומשולבות בתוכנית בעבודה השנתית של מחלקת הנוער  –מחלקת נוער   -

 . םועומדות בתנאי הסף להגשה כפי שהוצגו בקריטריוני

 

 תנועות נוער  –חלוקה תקציבית  

 

שם תנועת 
 הנוער

 סכומים קריטריונים
 בש"ח 

השתתפות  כמות חניכים  כמות מדריכים  אזור פעילות  
בפעילות 
 קהילתית

חלוקה 
 אחידה 

 

-בני עקיבא 
 גבעת המורה 

החלוקה 
תתבצע בתום 

  4+  3רבעון 
במידה 

והתנועות 
עומדים 

בתנאים כפי 
שמופיע 

בפרוטוקול 
ובהתאם 

להחלטת ועדת 
התמיכות 

ולאחר 
הפחתת 
הוצאות 

תחזוקה, 
חשמל , מים, 

החלוקה תתבצע 
  4+  3בתום רבעון 

במידה והתנועות 
עומדים בתנאים 

כפי שמופיע 
בפרוטוקול 

ובהתאם 
להחלטת ועדת 

 התמיכות

החלוקה 
תתבצע בתום 

  4+  3רבעון 
במידה 

והתנועות 
עומדים 

בתנאים כפי 
שמופיע 

בפרוטוקול 
ובהתאם 

להחלטת ועדת 
 התמיכות

2505.7 35,086.6  ₪ 42,603.7  ₪ 

בני עקיבא 
 עפולה עלית

2505.7 

בני עקיבא 
 עפולה 

2505.7 

שבט  –הצופים 
 אדיס 

2505.7 35,086.6 ₪ 40,098  ₪ 

שבט –הצופים 
 יזרעאל 

2505.7 

–הנוער העובד 
 עפולה 

2505.7 35,086.6 ₪ 40,098  ₪ 



 

 

–הנוער העובד 
 עפולה עלית 

ואישורי 
 בטיחות. 

2505.7 

 21,040  ₪ 28,080  ₪ 28,080  ₪ 17,540  ₪ 105,260  ₪  

סה"כ בש"ח 
קריטריון כמות 

 חניכים 

 28,080  ₪ 

סה"כ בש"ח 
קריטריון אזור 

 פעילות 

 21,040  ₪ 

סה"כ בש"ח 
קריטריון כמות 

 מדריכים 

 28,080  ₪ 

 ₪  199,999.7  סה"כ 

 

 2021ארגוני נוער  

 ארגוני נוער אשר הגישו בקשה הם:  .1

 נוער גאה. –איגי ארגון תרבות, בנות בתיה, צבאות השם, נוער מד"א, 

 חוות דעת מקצועית: .2

ות על ידי משרד במרחב העיר עפולה ומוגדרות ומאושר הארגונים פועלים –הלשכה המשפטית  -

 החינוך.

בתוכנית בעבודה השנתית של מחלקת הנוער הארגונים פועלים ומשלולבים  –מחלקת נוער   -

 . םועומדות בתנאי הסף להגשה כפי שהוצגו בקריטריוני

 

 

 ארגוני נוער  –תקציבית   חלוקה

 סכומים בש"ח  קריטריונים שם הארגון

פעילות משותפת  
 לכל הארגונים 

השתתפות בפעילות  כמות חניכים 
 קהילתית

 

 ₪  6,000 ₪  6,000 נוער איגי 



 

 

החלוקה תתבצע  ארגון תרבות
  4+  3בתום רבעון 

במידה והתנועות 
עומדים בתנאים 

כפי שמופיע 
בפרוטוקול 

ובהתאם להחלטת 
 ועדת התמיכות.

תתבצע החלוקה 
  4+  3בתום רבעון 

במידה והתנועות 
עומדים בתנאים 

כפי שמופיע 
בפרוטוקול 

ובהתאם להחלטת 
 ועדת התמיכות

6,000  ₪ 6,000  ₪ 

 ₪  6,000 ₪  6,000 נוער מד"א 

 ₪  6,000 ₪  6,000 ארגון בנות בתיה 

 ₪  6,000 ₪  6,000 ארגון צבאות השם 

  30,000  ₪ 40,000  ₪ 30,000  ₪  

סה"כ בש"ח קריטריון 
 כמות חניכים

 40,000   ₪ 

סה"כ בש"ח קריטריון 
 פעילות משותפת 

 30,000  ₪ 

 ₪  100,000  סה"כ 

 

 

 סיכום והחלטות:

ולא נדרש לצאת בנוהל "קול קורא" לכל תמיכה עבור גופים הפועלים במחלקת הנוער  .1
 אושרו בוועדת התמיכות כדי למנוע תמיכה עקיפה. 

 

בתום רבעון שלישי לחלוקה תקציבית לוועדת התמיכות מחלקת הנוער תעביר המלצתה  .2
 בהתאם לפעילות התנועות  והארגונים בשטח להחלטת הוועדה.

 

 

 
 

    
______________     ________________                 ________________ 

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

  

 העתק: מר אבי אלקבץ, ראש העיר
 חברי הוועדה   
  משתתפים   


