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 2/2021פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 
 8/11/21שני, ד' כסלו תשפ"א, מיום 

 
 
 וכחים:נ

 מנכ"ל העירייה ויו"ר ועדת תמיכות –מר דוד שטרית 
 גזברית העירייה –גב' תמר קופר 

 יועצת משפטית –עו"ד טובה אלטמן שפירא 
 רא"ג שירותים חברתיים –גב' שירה רייניץ 

 מח' תנועות נוערמנהלת  –גב' חן שמוחה 
 המח' לחינוך מיוחדמנהלת  –גב' עינב רחבלסקי 

 מטה הבטיחות העירונימנהל  –מר בני נסימי 
 מזכירות העירייה –גב' יעל יצחק פור 

 
  על סדר היום:

 
  2021לשנת  רווחה וקהילה ועמותות לתנועות נוער  דיון בבקשות תמיכה. 1

 .2022. אישור התבחינים המצ"ב לחלוקת תמיכות לתנועות הנוער ועמותות הרווחה והקהילה לשנת 2

 

 

 .2021. דיון בבקשות תמיכה לתנועות נוער ועמותות רווחה וקהילה  לשנת 1

 

 רווחה וקהילה:

  135,000הינו  2021לשנת התקציב לעמותות בתחום הרווחה והקהילה .₪ 

 בקשות לתמיכה ע"י עמותות הפועלות בעיר 17 הוגשו. 

  עם נציגי העמותות ומכירים בתרומתן לקהילה נפגשו מעת לעת המפקחים  .  

הערכת פעילות לעמותות אשר תחת פיקוחם והמליצו על  ותהמפקחים הגישו דו"חבהתאם לכך 

  מיכות בהתאם לתבחינים המאושרים.חלוקת הת

 .כל העמותות פועלות במבנים עירוניים 

 
 :1החלטה מס' 

מליצה על חלוקת התמיכות לעמותות הרווחה והקהילה כמפורט להלן, בכפוף לעמידה מהוועדה 

 בתבחינים והשלמת מסמכים נדרשים:
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 סכום התמיכה שם העמותה מס'
 7,226 איחוד הצלה  .1
 5,405 מיח"א  .2
 15,630 בני ברית  .3
 4,977 אור לעולם  .4
 7,242 יד לבנים  .5
 3,849 תאיר  .6
 8,315 אהבת רחל  .7
 10,562 חב"ד  .8
 7,591 אקי"ם  .9

 4,633 דרור בתי חינוך  .10
 6,735 איל"ן  .11
 9,355 ידיד לחינוך  .12
 6,591 אנוש  .13
 12,536 שיקום האסיר  .14
 10,812 לשם שמים  .15
 6,177 פעמונים  .16
 7,362 טספצ'ין  .17

 135,000 סה"כ 

 
 

 

 תנועות נוער:
  מתוכן בקשה אחת חדשה של בקשות 10הוגשו   ₪.  506,000תקציב התמיכות לתנועות הנוער הינו ,

 ת במועדון הנוער שברח' הנגב. המקיימת פעילות לבני נוער מהקהילה הלהט"בי "איגי"תנועת הנוער 

לגדול  עבורםמרחב חברתי משמעותי נערים ונערות. "איגי" מהווה  30נכון להיום חברים בתנועה 

 במועדון מתקיימות סדנאות, הרצאות ופעילויות.  ולצמוח בו.

   גבוהה מהסכום שביקשו, לכן תינתן תמיכה בגובה הבקשה מד"א התמיכה שחושבה לתנועות הנוער

 ₪. 1,960נותרה יתרה בסך  בלבד.

  הפעילות  הגב' חן שמוחה, המפקחת על תנועות הנוער, בדקה באופן מפורט את מהות והיקף

 לצד ההוצאות בפועל.תקיימה עד כה שה

 מהתקציב הכולל של העמותה כמפורט בתבחינים.  75%גובה התמיכה לא יעלה על 

 ה ובהתאם לתבחינים. חחלוקה לעמותות השונות נעשתה ע"פ המלצת הגב' שמו 

  בהתאם לתבחינים שנקבעו לתחום זה גב' חן שמוחה,בוצע פיקוח על פעילות העמותות ע"י 

למספר החניכים המשתתפים בפעילויות ובהיקף התרומה של תנועות הנוער לקהילה, המתייחסים 

 הן עפ"י קיום ימי התנדבויות בקהילה והן עפ"י השתתפות בפעילויות העירוניות.

 .מלוא העמותות מקיימות פעילות במבנים עירוניים 
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   '2החלטה מס: 

בכפוף לעמידה בתבחינים והשלמת  הוועדה ממליצה  לאשר תמיכה לתנועות הנוער כמפורט להלן,

 מסמכים נדרשים:

 

 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 בני עקיבא  .1
110,400 

 איגי  .2
19,550 

 כנפיים של קרמבו  .3
97,750 

 בתיה -בנות יעקב   .4
21,850 

 תנועת הצופים   .5
110,400 

 נוער מוביל שינוי )אחריי(  .6
34,500 

 ארגון נוער מד"א  .7
11,840  

 ידידי עוז   .8
19,550 

 מכבי צעיר  .9
59,800 

 סה"כ 
504,040 

 

 :3החלטה מס' 

הוועדה מאשרת את התבחינים המצ"ב לחלוקת תמיכות לתנועות הנוער ולעמותות הרווחה והקהילה 

 .ואילך 2022לשנת 

 

 רשמה: יעל יצחק פור 

 עתק:ה
 ראש העיר –ארי -מר צבי גוב 

 למשתתפים


