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חוות דעת יחידת הנוער לתבחינים למתן תמיכות לתנועות

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF LOD

הנוער
רקע:
•

תנועות הנוער מהוות נדבך משמעותי במערכת החינוך .הן מובילות חינוך
ערכי ,מעודדות מנהיגות ,מעורבות בקהילה ויוצרות מסגרת השתייכות
חיובית לילדים ולבני נוער ומקום לפיתוח ובניית זהות אישית וחברתית.

•

יחידת הנוער רואה בבוגרי תנועות הנוער  ,את חוד החנית של החברה
הישראלית ,המצמיחות אזרחים בעלי יוזמה ,השפעה ולקיחת אחריות
במעגלים רחבים.

•

תנועות הנוער הינן גופים עצמאיים בעלי פריסה ארצית ,הפועלים במרחב
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העירוני.
•

בעיר לוד  ,פעילות תנועות נוער רבות  ,הנותנות מענה למגוון רחב של
תרבויות וזהויות  ,כך שלכל נער ונערה יש מקום לחדד את זהותו ולהעמיק
בה .לצד זה ,יחידת הנוער רואה חשיבות גדולה במפגשים בין תנועתיים
ברמה העירונית ,על מנת להוביל לדיאלוג מנהיגותי והיכרות עם האחר.

•

יחידת הנוער תחת אגף החינוך  ,אחראית על הקשר עם תנועות הנוער
הפועלות בעיר :התנועות מקבלות ליווי מקצועי על ידי רכזת מנהיגות
עירונית מטעם היחידה באופן אישי לכל תנועה וכצוות ,היחידה עוקבת
אחר התפתחות הסניפים ומסייעת באתגרים העומדים בפניהם.

•

היחידה מלווה את תנועות הנוער בקשר מול בתי הספר ומול גורמים
עירוניים נוספים ,כמו כן מסייעת בקיום אירועים ויוזמות קהילתיות .

•

תנועות הנוער שותפות באירועים ובמיזמים עירוניים למען הקהילה סביב

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 15-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 1447 – 1501לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 80,000-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

מעגל השנה ,טקסים לאומיים ועוד.
•

במטרה לשמור על רצף עבודה תקין ,מתקיים אחת לחודש פורום רכזים ,
אשר מתעדכן ,יוזם וקובע מדיניות משותפת לתנועות הנוער בעיר.
כל רכז תנועה נדרש לקחת חלק בפורום באופן פעיל ועקבי.

•

כל תנועה תגיש בתחילת חודש ספטמבר תכנית פעילות לשנת התקציב
הכוללת :פרטי הנהלת התנועה ,סניפיה בעיר ותוכנית עבודה שנתית.
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כתובתנו באינטרנט:

 .1הגדרת מודל חלוקת תקציב תמיכה לתנועות הנוער בעיר .המודל יקבע
קריטריונים אחידים ,שוויוניים ושקופים  ,לסיוע ותמיכה בפעילותן של
תנועות הנוער בעיר.
 .2מודל זה משקף את רוח אמנת תנועות הנוער ,ויהווה אבן דרך נוספת
להרחבת שורות חניכי ומדריכי תנועות הנוער בעיר ,ולביסוס פעילותן
במטרה להעצים את הפעילות הקהילתית והשותפויות בין תנועות הנוער
והעיר.
תנאי סף לתקצוב פעילות:
 .1תנועה שעובדת תחת יחידת הנוער העירונית ,ומחוייבת לתהליכים
המונחים על ידי היחידה.
 .2רכז מטעם התנועה ,המפעיל בשנת שרות /שירות לאומי/בשכר ומלווה את
התנועה בזמן הפעילות בשטח ,מלווה את צוות ההדרכה בעקביות ומשתתף
בישיבות ליווי פרטניות ובפורומים השונים.

www.lod.muni.il

הסבר השיטה המוצעת:

לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 15-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 1447 – 1501לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 80,000-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

כל תנועה תתוקצב על פי גודלה ,ועפ"י קריטריונים נוספים.
אופן חלוקת הניקוד :
 חלוקה שווה 10% גודל התנועה 50% תכנית עבודה חינוכית ,פרויקטים ויוזמות מיוחדות 15% פרויקטים משותפים בין התנועות 10% תקציב גמיש בהתאם לשיקול דעת ועדת התמיכות 15%פירוט הניקוד:
 .1חלוקה שווה 10% -
 10%מכלל התקציב יתחלקו באופן שווה בין התנועות הפועלות בעיר בלי קשר
לגודלן.
 .2גודל התנועה – 50%
 50%מתקציבה היחסי יינתן לתנועה באופן אוטומטי לאחר אימות הנתונים.
גודל התנועה מתייחס ל מספר החניכים הרשומים בכיתות ג'-י"ב בלבד.
 .3תכנית עבודה חינוכית ,פרויקטים ויוזמות מיוחדות 15% -

ב "ה

עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו תאפשר לכל תנועה לקבל  10נקודות מלאות
שהן למעשה מלוא התקציב האפשרי .החלוקה תתבצע באופן יחסי לפי גודל
התנועה:
 2 -נקודות עבור פרויקטים מיוחדים
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של צה"ל ,במהלך "מבצע
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()11.7.1948
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כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 80,000-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
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_______________________

חד שנתיים ורב שנתיים שהתנועה

מפעילה בעיר לוד.
  1נקודות עבור שילוב חניכים מאוכלוסיות מוחלשות בתנועה  1נקודות עבור שילוב חניכים עם מגבלה בתנועה  1נקודות עבור תנועה ש מייצרת פעילות  ,המעודדת שירות משמעותי בחברההישראלית
 5 -נקודות עבור הגשת תכנית שנתית-

כל תנועה תגיש בתחילת חודש

ספטמבר תכנית פעילות לשנת התקציב הכוללת :פרטי הנהלת התנועה
וסניפיה בעיר ,רשימות חניכים על פי חתך גילאי וביה"ס בהם הם לומדים,
פרויקטים התנדבותיים עתידיים ,פירוט פרויקטים לאוכלוסיות ספציפיות
בעיר ,פירוט מפעלים/אירועים המתוכננים לחניכי התנועה בעיר ,מטרות
ויעדים חינוכיים שיודגשו בשנת פעילות זו ופירוט הכשרות לפעילים בתנועה .
 .3פרויקטים משותפים לתנועות הנוער 10% -
השתתפות בפעילויות במרחב העירוני -עמידה בכל הקריטריונים שנקבעו
תאפשר לכל תנועה לקבל  10נקודות מלאות שהן למעשה מלוא התקציב
האפשרי .החלוקה תתבצע באופן יחסי לפי גודל התנועה:
  2נקודות -עבור השתתפות פעילה של שני נציגים מטעם התנועה במועצתהנוער העירונית.
 2נקודות -עבור השתתפות סדירה בפורומים עירוניים – פגישה של כלל רכזי
התנועות אחת לחודש בפורום רכזים ערבי /יהודי בהתאמה.
  2נקודות  -נוכחות והשתתפות פעילה באירועים עירוניים -לדוגמא :צעדתלפידים עירונית ,טקס רבין ,יום השואה ,יום הזיכרון ,חג הסיגד ,טקס לזכר
הנספים מדרכם מאתיופיה לישראל ,שבוע תנועות הנוער העירוני ,מליאת
פתיחה של מועצת הנוער העירונית ,טקס הוקרה לנוער מתנדב ,כנס מתגייסים,
יום האחדות ,חגים של המגזר הערבי ועוד.
  1נקודה -השתתפות בפורימון העירוני  /באירוע קהילתי גדול במגזר הערבי  1נקודה -השתתפות בכנסים העירוניים של השכבות הבוגרות במהלךהשנה.
  2נקודות על התנהלות תקינה : התנהלות נכונה לפני אירועים עירוניים התנהלות מול בתי ספר לפי הכללים עבודה מול חוקי העזר העירוניים -הזמנות עבודה עפ"י הנוהל

ב "ה

עיריית לוד

 .4תקציב גמיש  -לשיקול דעת ועדת התמיכות 15%
תקציב המנותב לצרכים שונים של תנועות הנוער ברשות על פי שיקול דעת
ועדת התמיכות ,בהתאם להמלצת הגורם המקצועי באגף החינוך.
ניתוב התקציב ומימושו יתבצע לאורך שנת התקציב.
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 רשימת חניכים (קובץ אקסל -גיליון )1 דו"ח חניכים ששילמו חברות לתנועה -מתוך מערכת הדיווחים של התנועה תכנית עבודה שנתית  +שותפויות עם תנועות ועם הרשות (קובץ אקסל-גיליון )2+3

בברכה,
רננה וייס
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לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 15-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 1447 – 1501לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 80,000-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

