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 4102לשנת בעמותות  תמיכותתבחינים ל

ריים מינתה ועדה מקצועית למתן תמיכות למוסדות וארגונים ציבוהמועצה המקומית מליאת 

 שלא למטרת רווח. ביישוב ולמען תושביוהרשומים כחוק ופועלים 

 ציבור למוסדות מאת המועצה בעקיפין או במישרין התבחינים נועדו להסדיר את מתן התמיכות

, אמנות, מדע, דת, תרבות, חינוך בנושאי הרשות של המוניציפאלי בתחומה, ככלל, הפועלים שונים

 .רווחים עשיית למטרות שלא הפועלות כעמותות המאוגדות, באלה וכיוצא ספורט, רווחה

 ותכלליהנחיות 

 המקומיות הרשויות י"ע ציבור במוסדות תמיכות לנוהל בהתאם ידונו המועצה לתמיכת בקשות

 של לעקרונות בהתאם תינתן התמיכה  .60/4 משרד הפנים  ל"מנכ בחוזר שפורסם כפי וזאת

 ובקשה בקשה בכל בדיון .תחומים באותם הפועלים שונים תמיכה מקבלי בין ושוויון סבירות

 .שנקבעו התבחינים של וענייני שוויוני יישום תוך, הבקשה נסיבות כל ישקלו

 :גודל התמיכה יביא בחשבון את

 פעילות, מידת החיוניות של הפעילות.אופי ה .1

התושבים  , אינטנסיביות הפעילות, היקף ישובהיקף הפעילות ב .2

 מקבלי השירות. 

 קורות המימון השונים של הגוף המבקש תמיכה.מ .3

                                         : תמיכה לקבלת סף תנאי

 :שר הוגדרו לצורך בקשות תמיכה יהיוהתבחינים א

המקומית  רשותה בתחומי תופועל מתהקייעמותה  רק להגיש תרשאי לתמיכה בקשה .1

 פעילות עבור ורק( המועצה בתחום אינה הרשומה כתובתה אם אף)כרכור -פרדס חנה 

תחומי הרשות. התמיכות תינתנה באופן ענייני תוך התחשבות מיוחדת ב המתקיימת

 רים ע"י מליאת המועצה.בצרכי התושבים ובהתאם להוראות הנוהל והתבחינים המאוש

 נתנות איה כי ישובל מחוץ תופועלמת הקייהעמותה  וכיחת אם - חריגים במקרים .2

 בהיקף התחשבות תוך הבבקשת לדון  יהיה ניתן, כרכור -פרדס חנה  לתושבי גם רותיםיש

 .הישוב לתושבי היד על הניתן השירותים

עילות השוטפת של הגופים יעוד התמיכות: התמיכה שתאושר לעמותות תיועד למימון הפ .3

 וכן לתשלום עבור מתקנים, מבנים וכיו"ב שבשימוש העמותות. 
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 :להלן המפורטותמטרות עמותות הפועלות לנתנה ליתמיכות ת

 פעילות תנועות נוער .א

או  תמיכה תינתן לתנועות נוער מאוגדות, במסגרת מאושרת ע"י משרד החינוך,

 ער הרשומים ומשתתפים בפועל , בהתאם למספר בני הנוארגון ארצי מוכר  

 בפעילות.   

מהתקציב יחולק שווה בשווה למספר  %/6עיקרון חלוקת תקציב התמיכות: 

מהתקציב יחולק לפי מפתח של מספר  %/4תנועות הנוער אשר הגישו בקשה,   

 חניכים.   

 פעילות ספורט .ב

 שגיות מיוחדת יתמיכה תינתן עבור עמותות ספורט קבוצתי ועבור מענקי ה

 לספורטאים תושבי המועצה.  

 תחומי המדע, האמנות או מטרה דומהפעילות תרבותית ב .ג

 לעמותות הפועלות לטיפוח התרבות, האמנות והמורשת.התמיכה מיועדת  

 מוסדות דת/תורני .ד

 הפעילות תבחן על פי אמות המידה של היקף הפעילות ואופי הפעילות.

 אימועדוני נוער לבילוי בשעות הפנ .ה

 :הרווחה בתחומיפעילות  .ו

 בסלי או0ו בצדקה( במועצה הרווחה מחלקת עם בתיאום) התורמות עמותות .1

 בישוב.  נזקקות למשפחות, אחרת דרך בכל או0ו ארוחות במתן או0ו מזון

  .(אחר או0ו רפואי ציוד השאלת כולל) ח"גמ שירותי המעניקות עמותות .2

 הסובלים הישוב ילתושב, ותמסייע או0ו פעילות ותהמבצע עמותות .3

 . נפשית או0ו פיסית ממוגבלות

 מוסדות חינוך .ז

 סייגים למתן תמיכות

לא יינתנו כספי תמיכות לגופים שתחום פעילותם אינו בתחום שטח שיפוט המועצה. למרות זאת 
קיימת אפשרות לתמוך בגופים ארציים שנותנים שירותים גם לתושבי המועצה מתוך התחשבות 

 נים לתושבי המועצה על ידי אותו גוף.בהיקף השירותים הנית

בקשות לתמיכות ידונו רק לאחר שגוף נתמך המציא את כל הנתונים המבוקשים והמסמכים 
 .הנדרשים אשר פירוטם מופיע בנוהל תמיכות

 מיכה מתאימה לאופי הישוב ותושביו.הפעילות הצפויה בכספי הת .1

 יבה. הסבהעמותה כדי לפגוע ברגשות תושבי פעילות אין באופי  .2

 מתקציב העמותה. %/0גובה התמיכה לא תעלה על  .3
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 הרשות מועצת תמיכות תוענקנה לעמותות הפועלות בתחום הנתמך במשך שנה לפחות. .6

 יש כי להחליט המקצועית הועדה דעת חוות קבלת ולאחר שירשמו מנימוקים יכולה

 .מכך קצר זמן הפועל למוסד גם תמיכה וליתן זה מתנאי לחרוג מקום

 .תהיה רק בהעברה בנקאית למימון הפעילות של הגוף המבקש התמיכה .5

 

 


