
 1220 ע"שנה - תמיכות למתן תבחינים

 התבחינים להלן,  תמיכות למתן לתבחינים קודמות בשנים המקצועית הועדה להמלצות בהמשך
 : 2021 הכספים בשנת התמיכות כספי לחלוקת

 כללי .א
 מקומיות רשויות של תמיכות למתן הנוהל להוראות והשלמה תוספת בגדר הינן אלה הוראות .1

 "(הנוהל" להלן)  4/2006 הפנים משרד ל"מנכ חוזר במסגרת שפורסם

 תושבי בצרכי מיוחדת התחשבות תוך, ושוויוני אחיד, ענייני באופן תינתנה התמיכות כל .2
 כי מובהר. המועצה מליאת י"ע המאושרים והתבחינים הנוהל להוראות ובהתאם צורן-קדימה

 המועצה תקציב במסגרת נוער לתנועות המועברים התקציבים בין שוויון תפעיל המועצה
 .התמיכות נוהל "יעפ נוער לתנועות המועברים התמיכות לסכומי

 מוסדות שאינם" ציבור מוסדות" או" מוסדות", "גופים"י "ע תוגשנה תמיכה לקבלת בקשות .3
 .בנוהל הקבועות הגדרות/דרישות/להוראות העונים המועצה ממוסדות או המדינה ממוסדות

, רווחה, ספורט, נוער תנועות: הבאים התחומים בחמשת שעוסקים לגופים תינתנה התמיכות .4
 .רווח למטרת שלא הפועלים וחינוך דת שרותי

 הפעילות מסכום 70% על יעלה שלא בשיעור יהיה תמיכה המבקש לגוף התמיכה סכום כל סך .5
 על יעלה לא, זה גוף של הכנסותיו יתר בצרוף,  המבקש בגוף התמיכה שסכום ובאופן הנתמכת

 . נתמכת פעילות אותה בגין הוצאותיו

 הרשות בתחום הנתמכת בפעילות עוסק שהוא לכך בכפוף תמיכה לקבלת זכאי יהיה מבקש גוף .6
 יש כי יוחלט, המועצה לאישור שיובאו, מיוחדים מנימוקים אם זולת, לפחות שנתיים במשך
 .זה מתנאי לחרוג מקום

 רשיון של עותק לבקשה יצרף, כלשהם רשיון/היתר בקבלת כרוכה שפעילותו, תמיכה מבקש גוף .7
 . בתוקף

 האמור למרות. המועצה שיפוט בתחום אינו פעילותם שתחום לגופים תמיכות כספי יינתנו לא .8
 תוך, המועצה לתושבי גם שרות שנותנים ארציים בגופים לתמוך אפשרות קיימת, לעיל

 שמקבל לסיוע לב בשים,  גוף אותו י"ע המועצה לתושבי הניתנים השרותים בהיקף התחשבות
 אותו י"ע הנתמכים שאר לעומת המועצה תושבי של היחסי ולשיעורם נוספים ממוסדות הגוף

 . גוף

 עצמאיים ס"ובתי ילדים גני כגון,  פורמלי בחינוך העוסקים חינוך למוסדות תמיכות יינתנו לא .9
, שהוא כל אגף דרך המועצה של הרגיל בתקציב המתוקצבת בפעילות העוסקים פרטיים או

 . למעט תנועות נוער

 ההוצאות את בתוכו יכלול המועצה בנכסי שימוש העושים לגופים שיאושר תמיכה סכום כל .10
 שימוש עלויות, ארנונה, טלפון, חשמל, מים לרבות, למועצה הנתמך הגוף של הקבועות

 השימוש בגין ראויים שימוש דמי יקוזזו התמיכה כספי ומתוך,  וכו' המועצה מתקני/בנכסי
 (.הקצאות נוהל לפי הוקצה הנכס בו במקרה למעט) המועצה בנכסי

 במקרה. המועצה של המאושר לתקציבה ובהתאם בלבד אחת כספים לשנת תאושרנה התמיכות .11
 שנת של המאושר התקציב חלקיות לפי תמיכות לחלק לתת יהיה ניתן, אושר טרם שהתקציב

 .הקודמת התקציב
 

 התמיכות יעוד .ב

 הפעילות למימון מיועד יהא תמיכות למתן בתבחינים שיעמדו לגופים שיוקצה התמיכה סכום
 בהם עושים גופים שאותם ב"וכיו מבנים,  מתקנים אחזקת עבור לתשלום וכן הגופים של השוטפת

 (.מיוחד באופן שיידונו, ב"וכיו בניה, מקרקעין הקצאת כגון מיוחדים מקרים למעט) שימוש
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 :נוער תנועות .1

 של הפנאי פעילות ובהגברת הנוער תנועות של השוטפת בפעילות סיוע באמצעות תבוצע התמיכה .א
 .הנוער

 :התמיכה לקבלת הזכאים .ב

 . החינוך משרד י"ע ומאושרת מוכרת נוער תנועת .1

 .שוטף באופן בשבוע פעמיים לפחות מתקיימת הגוף פעילות .2

 .להתקיים 1-2 בסעיפים התנאים כל על

 בתנועת הפעילים והמדריכים החניכים מספר הוא הנוער בתנועת התמיכה לקביעת הפרמטר .ג
חבר ו/או תשלומים עבור פעילות מטעם  סיימ ומשלמים המועצה שיפוט בתחום המתגוררים, הנוער

 חישוב לצורך יםהחניכ. בתנועה חברותם תמורת הנתמך לגוף התנועה )מחנה, טיול וכיוצ"ב( 
  (.ביניהם המאוחר, 18 גיל או) ב"י-'ג כיתות תלמידי הם התמיכה

 

 :הספורט בתחום הפועלים גופים .2

,  אימונים, ספורט פעילויות) הגוף של השוטפת בפעילות סיוע באמצעות תבוצע התמיכה .א
 .(ב"וכיו הסעות, תחרויות

 :התמיכה לקבלת הזכאים .ב

 במסגרות לציבור תחרותי ספורט פעולות במימון העוסקים, בלבד כדין רשומים גופים .1
 .וידועים מוכרים ספורט בתחומי ותחרויות רישמיות ליגות  ליגה

 נמצאים פעילותם ושמתקני מדריכים/מוסמכים מורים/מאמנים המעסיקים גופים .2
 .המועצה שיפוט בתחום

 .להתקיים 1-2 בסעיפים התנאים כל על

 בתחום המתגוררים הפעילים המשתתפים מספר הוא אלו בגופים התמיכה לקביעת הפרמטר .ג
 מסיבות הגוף ידי על נתמכת שפעילותם או בפעילות השתתפותם תמורת משלמים, המועצה שיפוט

 .ומתמשך קבוע בסיס על חלק בה ולוקחים, כלכליות

  

 :הרווחה בתחום הפועלים גופים .3

 .המבקשים הגורמים של השוטפת בפעילות סיוע לצורך תינתן התמיכה .א

 מהתחומים יותר או באחד העוסקים, בלבד כדין רשומים גופים: התמיכה לקבלת הזכאים .ב
 . ב"וכיו במצוקה ולצעירים לנוער סיוע, לנזקקים סיוע: הבאים

 ועדת י"ע המבוצעת הסף בתנאי העמידה לבדיקת מעבר, אלו בגופים התמיכה לקביעת הפרמטר .ג
 במועצה וקהילה רווחה, לחינוך האגף ת/מנהל בראשות הוק-אד ועדה המלצת הוא, עצמה התמיכות

 המקצועית הסמכות תהיה הועדה. הרווחה בתחומי העוסקים מועצה עובדי שני ובהשתתפות
 גופים לפעילות בנוגע  התמיכות לועדת המלצותיה את ותגיש כאמור הגופים בקשות את שתבדוק

 . גופים אותם פעילות עם שלהם בהיכרות בהתחשב,  אלו



 

 הדת שרותי בתחום הפועלים גופים .4

 .המבקשים הגורמים של השוטפת בפעילות סיוע לצורך תינתן התמיכה .א

 שאינם דת שירותי במתן העוסקים, בלבד כדין רשומים גופים: התמיכה לקבלת הזכאים .ב
 .בעקיפין או במישרין הדתית המועצה ידי על מתוקצבים

 ועדת י"ע המבוצעת הסף בתנאי העמידה לבדיקת מעבר, אלו בגופים התמיכה לקביעת הפרמטר .ג
 במועצה וקהילה רווחה, לחינוך האגף ת/מנהל בראשות הוק-אד ועדה המלצת הוא, עצמה התמיכות

 הסמכות תהיה הועדה. הדת שרותי או/ו הרווחה בתחומי העוסקים מועצה עובדי שני ובהשתתפות
 בנוגע התמיכות לועדת המלצותיה את ותגיש כאמור הגופים בקשות את שתבדוק המקצועית

 .גופים אותם פעילות עם שלהם בהיכרות בהתחשב, אלו גופים לפעילות

 

 :ךהחינו בתחום הפועלים גופים .5

 .המבקשים הגורמים של השוטפת בפעילות סיוע לצורך תינתן התמיכה .א

 . החינוך בתחום העוסקים, בלבד כדין רשומים גופים: התמיכה לקבלת הזכאים .ב

 ועדת י"ע המבוצעת הסף בתנאי העמידה לבדיקת מעבר, אלו בגופים התמיכה לקביעת הפרמטר .ג
 במועצה וקהילה רווחה, לחינוך האגף ת/מנהל בראשות הוק-אד ועדה המלצת הוא, עצמה התמיכות

 המקצועית הסמכות תהיה הועדה. החינוך בתחומי העוסקים מועצה עובדי שני ובהשתתפות
 גופים לפעילות בנוגע התמיכות לועדת המלצותיה את ותגיש כאמור הגופים בקשות את שתבדוק

 .גופים אותם פעילות עם שלהם בהיכרות בהתחשב, אלו

 

 התמיכה סכום לקביעת כלליים מבחנים .ד

 :הבאים הפרמטרים גם, השאר בין ,בחשבון יילקחו, התמיכה סכום לקביעת המבחנים במסגרת

 .ותחום תחום בכל התמיכות לטובת תיקצבה שהמועצה הכללי הסכום .1

 הגוף שביקש התמיכות וסך העצמיות הכנסותיו לרבות, המבקש הגוף של הכספי המחזור .2
 .אחרים מוסדות/  מרשויות

 של העצמיות ההכנסות מול, הקודמת בשנה הגופים של העצמיות הכנסותיהם של היחסי החלק .3
 .המועצה השתתפות בגין סכומים למעט, המבוקרים הכספיים חות"בדו שדווח כפי, הגופים כלל

 .מפעילותו חלק לממן המבקש הגוף יכולת .4

 בקרב הגופים מפעילות הנהנים של והותק מספרם השאר ובין, אחרים רלבנטיים שיקולים .5
 .ב"וכיו הישוב תושבי רווחת למען ייחודית פעילות, צורן-קדימה תושבי

 .במועצה רלבנטיים מקצועיים גורמים של דעת חוות .6


