
 

1 

 

 

 י"ט סיון תש"ף

 2020יוני  11

 11.06.20מיום    5/20ועדת תמיכות מס' פרוטוקול 

 

 - חברי הועדה: משתתפים
 מנכ"ל העירייה ויו"ר הועדה -ד"ר שולה מנחם 

 העירייה יועמ"ש - עו"ד שלמה גבע

 גזברית וראש מינהל הכספים -ר גב' ענת לנקסנ
 

  מוזמנים:

 הנוער העירוני.מנהל אגף  - מר אסף פרי
 

 על סדר היום בוועדה:

  לאחר ישיבת מועצת עיר 2020לשנת לעמותות תנועות וארגוני נוער תמיכות -בחינה נוספת ל 

 (.03.06.20)מיום 
 

 מהלך הדיון והחלטות:

בשנה הבאה מנהל אגף הנוער העירוני יבדוק את ההצהרות הנמסרות ע"י כל ארגון/תנועת  .1

 הנתונים לפני שיובאו לדיון בועדת תמיכות.נוער ויאשר את 

 הבדל בין תנועת נוער לארגון נוער: .2

( לבין ארגוני הנוער 325,000עד עתה הייתה חלוקת תקציב פנימית בין תנועות הנוער )

(100,000.) 

 הצופים, בני עקיבא, השומר הצעיר, אריאל, הנוער העובד והלומד.: ת נוערותנוע

 מגן דוד אדום, בנות יעקב בתיה, איגי, נועם. : ארגון נוערנוער ניארגו

לא שייכים לתנועה או ארגון, יש לבחון האם להעביר אותם לארגוני  - כנפיים של קרמבו

 סיוע ועזרה.

 .בהקשר זה, נוער מד"א הינו ארגון ולא תנועת נוער

 :תיקונים שיש לבצע  בחלוקת התקציבים .3

 .22 -המדריכים ללשנות את מספר  -השומר הצעיר  .א

 אינה תנועת נוער אלא ארגון נוער, יש לתקן זאת.  -ב. מד"א 

 ,"האגודה למען כפר הילדים" יש לחלק בין כולם -ג. את התמיכה שהוקצבה ל

 )הם לא נתמכים השנה משום שלא הגישו בקשה מלאה(.    
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 :2020נוער לשנת עמותות תנועות וארגוני לתמיכות עבור  הועדהחברי הצעת להלן  .4

 

 תנועות נוער

 2020הסכום המוצע בש"ח לשנת  שם העמותה

 ₪ 72,301 תנועת הצופים העבריים בישראל

 ₪ 65,627 הסתדרות הנוער עובד והלומד 

 ₪ 62,551 תנועת בני עקיבא בישראל 

 ₪ 54,020 הסתדרות השומר הצעיר בישראל 

 ₪ 51,002 תנועת נוער ישראלית -אריאל 

 ₪ 19,500 רזרבה

 ₪ 325,001 סה"כ

 ארגוני נוער

 2020הסכום המוצע בש"ח לשנת  שם העמותה

 ₪  19,357 בתיה -תנועת בנות בית יעקב 

 ₪  37,690 כנפיים של קרמבו

 ₪  13,275 התנועה המסורתית )נועם(

 ₪  13,754 ארגון נוער מגן דוד אדום

 ₪  9,924 עמותת איגי

 ₪ 6,000 רזרבה

 ₪  100,000 סה"כ 

 

 

 הישיבה הסתיימה

 רשמה: אריאלה אסולין

 

 

 :העתקים

 העירראש  - מר משה קונינסקי

 סגן ראש העיר - פנחס סירוקה מר

 העיר אשמ"מ ר - גב' טניה מזרסקי

 משתתפים

 

 


