
 3 מתוך 1 עמוד

 ועדת התמיכות
 תבחינים לקבלת תמיכה

 
 מבוא. .1
 

מקומית להבים תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה למוסדות המועצה ה .1.1
 .4/2006השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 דלעיל.  מסמך זה בא כדי להוסיף להוראות הנוהל הנזכר בסעיף 1.2

ות של סבירות ושיויון בין מקבלי התמיכה התמיכה תינתן לרבות עפ"י עקרונ 1.1
 השונים.

מעלות הפעילות הנתמכת, ובכפוף לכך  10%התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על  1.4
לא יעלה על כלל  כנסות המוסד בגין הפעילות הנתמכתשסך התמיכה בצירוף יתר ה

 הוצאותיו בגינה.

 התמיכה תינתן לשנת התמיכה. 1.1

יימת בתחום הרשות המקומית ו/או עבור התמיכה תינתן עבור פעילות המתק 1.6
 שירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית.

הנחיית גזבר המועצה ועפ"י  "יפתשולם בתשלומים במועדים שיקבעו עהתמיכה  1.1
 לנוהל. 18.1שיקול דעתו ובהתאם לסעיף 

 לו. יוענקושוזזו אלה מתוך כספי התמיכה מוסד החייב כספים למועצה, יק 1.8

ית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה המועצה תהיה רשא 1.1
 בהתאם להוראות הנוהל וכן משיקולים תקציבים של המועצה.

 

 סף כלליים תנאי .  2
 

המוסד המבקש תמיכה הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל, תאגיד רשום בישראל,  2.1
 הפועל שלא למטרות רווח.

אלא אם בישראל שנים לפחות התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך ארבע  2.2
 החליטה מועצת הרשות אחרת מטעמים שירשמו.

המוסד מבקש התמיכה הגיש טפסי בקשה הכוללים את כל הפרטים והמסמכים  2.1
 אים והדרישות.נהנדרשים והוא עומד בכל הת

 המוסד צירף לבקשתו העתק מאושר של התקנון, על פיו הוא פועל.  2.4

 
 
 
 
 
 7201תמיכות לשנת  .3

 
לים באחד מתחומי תמיכות אך ורק לגופים הנמנים הפועת תעניק ותמיכועדת ה

הפעילות המפורטים להלן ובכפוף לתבחינים שנקבעו בהתייחס לאותו סוג פעילות 
 11%לחינוך בלתי פורמלי ועד  10%עד  ,לתנועות נוער 11%, עד ושיקול דעת הועדה

 לקהילת אזרחים ותיקים בישוב.
המועצה דים שירשמו ויאושרו על ידי מליאת וקים מיוחבמקרים יוצאים מהכלל מנימ

 רשאית ועדת התמיכות להמליץ על מתן תמיכה לגוף הפועל בתחום פעילות אחרת.
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 תנועות נוער  3.1
 

 תמכיםנהנושאים ה/סוגי הפעילות  3.1.1
 

מקומי על חניכיו, מדריכיו, ה פעילות שנתית שוטפת של הסניף 1.1.1.1
 השתלמותם.הפעילות הכשרתם ו מרכזי

 . קהילתיים בהיבטים  אירועים מיוחדים בהפקת הסניף המקומי 1.1.1.2
 
 

 תנאי סף 3.1.2
 

שנתית מפורטת לכספי תנועת הנוער תגיש תכנית עבודה  1.1.2.1
התמיכה, אשר תיבנה בשיתוף יחידת הנוער במועצה הפועלת 

חוק הרשויות המקומיות )מנהל יחידת הנוער ומועצת מכח 
 .2011 –, התשע"א תלמידים ונוער(

גורם משמעותי בקהילה ותהיה שותפה  תנועת הנוער תהיה 1.1.2.2
 ת אירועים קהילתיים.להפק

 
 אופן חלוקת התמיכה  3.1.3

 
 יחולק בין מבקשי התמיכה. ותמכלל תקציב התמיכ 11%  עד 1.1.1.1
 כים המשתתפים בפועל בפעילות כמו גם מספר ימי מספר החני 1.1.1.2

 .ת בשבוע יהווה שיקול במתן התמיכההפעילו     
 
 
 

 
 מאליורחינוך בלתי פ   3.2

 
 הנושאים הנתמכים/ סוגי הפעילות  3.2.1

 
טיפול סיוע למוסדות אשר פועלים לקידום והמועצה תתן  1.2.1.1

בצעירים מוגבלים, אף אם אינם פועלים בתחום הרשות, אולם 
 מעניקים לתושבי הרשות טיפול זה.

 
 תנאי סף 3.2.2

 
המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף או בבקרה של מח' הרווחה  1.2.2.1

 או מח' החינוך במועצה.
תח מומחיות לצורך יהתמיכה תינתן בתחומים בהם המוסד פ 1.2.2.2

סיות השונות הזקוקות לו , הגברת הסיוע והטיפול באוכלו
ל, קשיים בתקשורת בינאישית ובאינהרציה עם פיגור קלדוגמא: 
 הסביבה.

 
 אופן חלוקת התמיכה 3.2.3

 
 יחולק בין מבקשי התמיכה.ות מכלל תקציב התמיכ 10%עד  1.2.1.1
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 קהילת אזרחים ותיקים בישוב .3.3
 

 סוגי הפעילות / הנושאים הנתמכים 1.1.1 
 

 מוסדות אשר עוסקים במתן שירותי תמיכה וסיוע לאזרחים  1.1.1.1  
 בלהביםותיקים המתגוררים בבתיהם        

 
 תנאי סף 1.1.2 
  
 המוסד מבקש התמיכה פועל בשיתוף ובבקרה של מחלקת  1.1.2.1  
 הרווחה במועצה.       
 אזרחים ותיקים תושבי להבים. בהנהלת המוסד חברים 1.1.2.2  

 
 אופן חלוקת התמיכות 1.1.1 

 
 מכלל תקציב התמיכות יחולק בין מבקשי התמיכה. 11%עד  1.1.1.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,על החתום                                                        
 
 
 

                    (-              )              (-                )                   (-              )  
 חיים שרביטעו"ד         ליליאן אדרי       עדנה זטלאוי          

 חבר ועדה              ועדה תה                           חברועד ו"רי            
 
 
 
 
 


