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 2021חברי ועדת תמיכות 

 שלמה אפרתי, מנכ"ל המועצה

 יוסי הדרי, גזבר המועצה

 אמיר גופר, יועמ"ש

 2021פרוטוקול ועדת תמיכות : הנדון

תן תמיכות על פי תבחינים אש"ח למ 200המועצה הקצתה  2021בשנת התקציב  .1

 שפורסמו:

 ₪  160,000 – על פי מספר משתתפים - 80% -

 ₪  40,000 – על פי פרויקטים קהילתיים - 20% -

 לאחר בחינת כל הבקשות, הועדה אישרה את חלוקת הכספים על פי הטבלה המצורפת. .2

 כל הבקשות עומדות בתנאי הסף. .3

 

 משתתפיםעל פי מספר  80%טבלה א': חלוקה 

 

 סה"כ תמיכה פר משתתף מס' משתתפים 

ש"ח  448 צופים 113.88 
 

51,018 ₪ 

 113.88 ש"ח 394 בני עקיבא
 

44,868 ₪ 

ש"ח  100 ידידי עוז 113.88 
 

11,388 ₪ 

 113.88 ש"ח 270 מכבי כדורסל
 

30,747 ₪ 

 113.88 ש"ח 193 הפועל כדורגל
 

21,979 ₪ 

 ש"ח 160,000   סה"כ



 
 

 

 אירועים קהילתייםעל פי  %02טבלה ב': חלוקה 

 תנועות הנוער בני עקיבא והצופים

מספר משתתפים  

 מהנוער

תושבים 

 מהקהילה

אחוז לפעילות לפי 

 איכות

 אחוז בני עקיבא אחוז הצופים

 7% 7% 14% 140 18 ט"ו בשבט

אירועים 

התנדבותיים עם 

 8% 8% 16% 40 38 הקשישים

קבלת שישי 

 0% %51 %51 138 16 לקהילה

חלוקת שי 

 7% 7% 14% 680 45 למבודדים

 %23 0% %23 100 100 מחנה יהונתן

 8% 8% 16% 40 40 ל"ג בעומר

 53% 45%    סה"כ

 

 מכבי אורנית

 

 

 

 

 

 צופים בני עקיבא 

 %54 %53 אחוזים

 ₪ 18,000 ₪  21,200 סה"כ על פי פרויקטים

 לפעילות לפי איכותאחוז  תושבים מהקהילה מספר משתתפים מהנוער 

עזרה  –טורניר פאפאסל 

 באירגון הטורניר

20 100 2% 

 2%   סה"כ מהתקציב

 מכבי אורנית 

 %2 אחוזים

 ₪  800 סה"כ על פי פרויקטים



 
 

 

 טבלה ג': סה"כ תמיכות : פר משתתף + פרויקטים קהילתיים

סה"כ לפי מספר כולל 

 סה"כ לפי פרויקטים לפי משתתף של משתתפים

 ₪  69,018 ₪  18,000 ₪  51,018 צופים

 ₪ 66,068 ₪  21,200 ₪  44,868 בנ"ע

 ₪  11,388 0 ₪  11,388 עוז

  31,547 ₪  ₪ 800 ₪  30,747 מכבי

 21,979 ₪ 0 ₪  21,979 הפועל

 ₪  200,000 ₪  40,000 ₪  160,000 סה"כ

 

 

 

 בברכה,                                                                                                              

 שלמה אפרתי,

 מנכ"ל המועצה


