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 ה       ל           ה         נ           ה         ה  

 מנכ"ל             העירייה 
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"ב  סיון,   ט"ו 

 2022יוני,    14
 608443 אסמכתא:

 
 

 13/6/2022, 12/6/2022פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך  

 2023דיון בשינויים בתבחינים  לתמיכות לשנת על סדר היום : 

 חברי הועדה:

 מנכ"ל העירייה  -יובל בודניצקי  

 העירייה יועמ"ש  -אלון בן זקן  

 גזבר העירייה   -צחי בן אדרת 

  

 סגנית גזבר  -אורית דנאי גנדל

 מזכירת הוועדה   -רחלי רם 

 רוזי נוימן    -מפקחת מקצועית 

 שאול מיטלברג  -מפקח מקצועי

 שמשון ממליה  -מפקח מקצועי

 מירב הלפמן  -מפקחת מקצועית 

 

 דיון והחלטות : 

 להלן המלצת הוועדה לשינויים בתבחינים :   

 –  משקלות התבחינים  -עמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון - 6עמוד ב .1

יחושב ע"י קבלת היחס  נוספו המילים המודגשות:  -בהסבר לתבחין הראשון 
בין מספר  הנפשות מקבלי השירות תושבי העיר, לבין סה"כ הנפשות מקבלי  

 . בעירבכלל העמותות   תושבי העיר השירות 
 

 לקבל את השינוי.    -המלצות הוועדה         
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 נוסף תבחין כדלקמן:בלתי פורמאלי, עמותות חינוך  , 8 ודעמב .2

ייחודי   ד. מענה  הנותנת  גיל  עמותה  לאתגרי  בנוסף  המתמודד  להט"ב  לנוער 
זהות   ושאלות  לבטים  שייכות,  וחוסר  שונות  תחושת  עם  גם  ההתבגרות, 

₪. באם תגשנה  בקשה יותר מעמותה   15,000תקבל תוספת של עד  -ייחודיות 
כנ"ל  ייחודי  הנותנת שירות  הללו באופן    -אחת  בין העמותות  יחולק  הסכום 

 כפר סבא.   יחסי על פי מספר המקבלים תושבי
 

הוועדה פי    - המלצת  על  שיינתן  לסכום  בנוסף  שהוא  בסכום  שמדובר  מכיוון 
 ₪. 12,000- להקטין את סכום התוספת ל -הניקוד 

 

 :תבחין כדלקמן  נוסף -תמיכה לעמותות דת, 10 ודעמב .3

עמותה, אשר תקיים סדר פסח ציבורי הפתוח לכלל הציבור, תקבל תמיכה   .5
על ידי העירייה.  ככל ויותר מעמותה אחת בהתאם לתקציב שיאושר לכך 

תגיש בקשה לתמיכה לפי סעיף זה, תחולק ביניהם התמיכה באופן יחסי לסך  
 התקציב  הנוסף שהתחייבו להעמיד לנושא החלוקה הזו. 

 ₪.  20,000לקבוע את סכום התמיכה. הסכום שנקבע הוא    – המלצת הוועדה 
 

   -עמותות בנושא איכות הסביבה - 11בעמוד  .4

 שונה היחס בין התבחינים הכמותיים לתבחינים האיכותיים כך שיהיה שווה. 

 . 25%-ל  15%-" עלה מ מספר תחומי פעילות משקל התבחין: " 

- ל 25%-" ירד מתרומת השירותים וחשיבותם לתושבי העירמשקל התבחין: " 
15% . 

 
 לקבל את השינוי.  -המלצת הוועדה 

 

   - 20עמוד  -בענפים מועדפים אישיים -ספורט .5

 ג'ודו.    –נוסף דירוג ענף מועדף ב' 

 יהיו דירוג א.  -הסייף, אתלטיקה והתעמלות אומנותית 
 

 לקבל את השינוי.  -המלצת הוועדה 
 

 -20עמוד -(עידוד מעורבות  והשתתפות פעילה בקהילה 5סעיף  -ספורט .6

 במקום: 

ת פעילה של הספורטאים הפעילים עידוד והשתתפו  יוענקו מענקים בעבור"

והשתתפות באירועי  ספורט מרכזים    באגודות/עמותות כולל פעילות בחוגים 

  500המאורגנות ע"י העירייה ומתן הרצאות העשרה בבתי הספר)מועדונים מעל 

 " .9מתאמנים(. המענקים שיינתנו יהיו על פי האמור בנספח ב' סעיף 
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 תינתן תמיכה על פי הרשום:

  תינתן תמיכה עבור השתתפות בתכנית העשרה והעצמה  לספורטאים"
ות  והספורטאי ות  התחרותיים במטרה להעניק לספורטאיםוהספורטאי 

העצמת החוסן המנטאלי לצד חיזוק היכולת הגופנית. התמיכה תינתן  על פי  
 " .  ההשתתפות בתוכנית חובה.9האמור בנספח ב' סעיף  

 
 י. לקבל את השינו -המלצת הוועדה 

 

 : 22בעמוד   -(3בגין תוספת שכונות לפי סעיף ח  -ספורט .7

 נקודות.   120-תיקון טעות סופר ל - ליגה ג'
 

 לקבל את השינוי.  -המלצת הוועדה 

 

 : 22בעמוד   -19ענפים קבוצתיים עד גיל  בטבלת  -ספורט .8

 בוטל ענף ההוקי והגלגיליות.  •

מחוזית בנים/בנות, , לאומית, ארצית, א, ב, ג, ליגת עלבוטלה החלוקה של  •
 " כלל ליגות הנערים/נערותובמקום זה נוסף טור: " 

 נקודה לכדורסל.  1" שיעניק  קט סל א' /בנים בנותנוסף טור:  " •

 נוסף: "מחוזית".  -בטור: "ליגה א" •

כלל ליגות  נקודות,  7  -ליגה א/מחוזיתללא נקודות,  -כדורגל: לאומית  •
 . 5נקודות במקום  7  -נקודות, ילדים 7  -הנערים/נערות

 . 5נקודות במקום   7 -ילדים  -כדורעף  •

,  2במקום  נקודות 7  -ליגה א/מחוזיתללא נקודות,   -לאומית -כדורסל  •
 .5נקודות במקום   7 -ילדים 

בענף הכדורסל קבוצת נערות א' על שוות ערך לנוער בנות נוסף המשפט: " •
 " על

 
 לקבל את השינוי.  -המלצת הוועדה 

 
 

   - 23בעמוד   -ישייםבטבלת ענפים א -ספורט .9

 נקודות.  9ספורטאים יינתנו   20בגין  -כל הענפים, למעט מכדורעף חופים •

 נקודות, כענף מועדף.   10הגודו קיבל עוד  •
 

 לקבל את השינוי.  -המלצת הוועדה 
 

   -26בעמוד  -9בנספח ב' סעיף  -ספורט .10
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 הסעיף שונה למפורט להלן: 

בהתאם לאמור  -השתתפות בתוכנית מצוינות וחוסן בספורט  בעבור תמיכה
 (    5בסעיף ח)

 חובת השתתפות   – הספורטלתבחינים בנושא  
 

 
  לספורטאים  תכנית העשרה והעצמה  - טתוכנית מצוינות בספור .א

ות באגודות הספורט  והמשתתפ  התחרותיים המשתתפים ות והספורטאי 
 הקיימות בעיר ונתמכות ע"י העירייה . 

החוסן המנטאלי לצד חיזוק    העצמתהמטרה להעניק לספורטאים/ות  
   היכולת הגופנית 

ת ,  ם והספורטאיוהספורטאי-תוך התייחסות לכל הגורמים המשפיעים   
 וכו'.  ת ,חברה  מאמנ  הורים ,מאמן/

 חודשים. 8התוכנית תימשך  
 
 
 :בהתאם למפתח המצ"ב   ות והספוטאי  כל מועדון יבחר את הספורטאים 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ₪  1476השתתפות העירייה    
 ת  ספורטאי₪ לספורטאי/  392האגודה/מועדון  השתתפות     
בנוסף להשתתפות    -₪  290ת  ספורטאיהשתתפות הספורטאי/    

 . האגודה/מועדון
 

 סעיף זה לא השתנה.  - מתן הרצאות .ב

מתעמלים )כולל   500שמס' המתעמלים בה עולה על מועדונים  לאגודות /
הרצאות שיתקיימו   ₪2 בעבור   2000שנתי חד פעמי של   יינתן מענק    חוגים(

 במהלך שנת הלימודים תשפ"ג .   בבתי הספר )לכלל התלמידים (

 מועדון/ אגודה 
מספר  ש

המתעמלים  
 )כולל חוגים ( 

מס' 
  הספורטאים
 ותוהספורטאי

 לאגודה/מועדון
 4 2000מעל  1
 4 1999-1000בין   2
 4 999 -500בין   3
 2 499 -101בין   4
  2 100עד  5

  סך הכל 
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הנושאים המוצעים :אורח חיים ספורטיבי, התמודדות עם הצלחות               
 וכישלונות וכד' 

, האגודות מחויבות להשתתף  במסגרת המחויבות לקבלת התמיכות .ג
לארגן מס' מכובד של באולימפיאדת הילדים ובאירוע סובב פארק אופניים ,  

משתתפים , להגיע באופן מאורגן ,כולל נציג של המועדון שיהיה נוכח  
 באירוע. 

 : לקבל את השינויים.  המלצת הועדה

 

 : 30בעמוד  -תעריפים והנחות - מתקני ספורט -ספורט .11
 

 : באולמות שלהלן הגדילו את ההנחות
 

 86%- ל       -בר לב - אולמות גדולים קבוצות הישגיותבאולמות 
 83% - ל                           -הרצוג 

 71%-ל         - שי עגנון, רמז 
 66%-ל         איינשטיין 

 85%- ל                 - אולמות בינוניים קבוצות הישגיות

 לקבל את השינוי  -המלצת הוועדה        

  

 חברי הוועדה: 

 

------- --------------                             ----------------------                      -------- -- 

 יועמ"ש  -אלון בן זקן    העירייה גזבר  –  צחי בן אדרת מנכ"ל             –יובל בודניצקי  

 

 

 לי רם רח -רשמה
 
 
 
 
 


