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 ועדות
 

 
 

 2020לתמיכה במוסדות ציבור לשנת    תבחינים 
 
 

במוסדות    מועצה מקומית אלפי מנשהמותקנים בזאת תבחינים למתן תמיכות ע"י  
התרבות,   החינוך,  בתחומי  רווח  עשיית  למטרת  שלא  הקהילה,  ציבור  הרווחה, 

 . וכיוצא באלה  הספורט
 

 כללי א.
 

"המעצה  ה .1 )להלן:  מנשה  אלפי  תמיכות  המועצהמקומית  במתן  תדון   )"
ב השונים  למוסדות  המועצה  על  מתקציב  במוסדות  נוהל  הסתמך  תמיכות 

מקומיות   רשויות  ידי  על  והשומרון  ציבור  ביהודה  הוחל    - )להלן  אשר 
 . "(הנוהל"
 

מתן התמיכה תיעשה על פי נושאי התמיכה והתקציב שייקבע לכל נושא, ככל   .2
    שייקבע, בשנה הרלוונטית.  

 
לרבות על פי עקרונות של סבירות    העניקההתמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי ל .3

 ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים. 
 

כהגדרתה   .4 התמיכה  לשנת  תינתן  עקיפה,  אם  ובין  ישירה  אם  בין  התמיכה, 
 בנוהל. 

 
המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי   .5

תהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה, כולה או  המוסד המבקש תמיכה, ו
חלקה, להתנותה בתנאים ולקבוע את אופי התמיכה )ישירה או עקיפה(, הכל  

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

בהנחיות   .6 בהתחשב  שייקבעו  במועדים  בתשלומים  תשולם  שאושרה  תמיכה 
 גזבר המועצה ובאפשרויות המימון שלה.  

 
נות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה  המועצה תהייה רשאית להקטין, לש  .7

 בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה. 
 

 . 4/2006מתן תמיכות הינו בכפוף לנוהל תמיכות של משרד הפנים   .8
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 תנאי סף כלליים  . ב
 

"נוהל", הפועל    -"מוסד ציבור" כהגדרתו ב  - תמיכה יכולה להינתן אך ורק ל .9
למטרת   מוסד  שלא  ידי  על  המתבצעת  הפעילות  כאשר  ורק  רווחים,  עשיית 

לדיני   בהתאם  המועצה,  של  וסמכויותיה  תפקידיה  במסגרת  היא  הציבור 
 השלטון המקומי, ורק בגין פעולות כאמור. 

 
תמיכה יכולה להינתן רק למוסד ציבור הקיים ופועל בתחומה המוניציפאלי   .10

המועצה הרשות  של  בתחום  אינה  הרשומה  כתובתו  אם  ובתנאי    ()אף 
. על אף  המתקיימת בתחומה של המועצה  שהתמיכה תינתן רק לצורך פעילות  

  במקרים חריגים, לתת תמיכה למוסד ציבור   ,האמור לעיל, רשאית המועצה
הקיים ופועל מחוץ לתחומה, אם הוכח לה כי אותו מוסד ציבורי נותן שירותים  

המו  לתושבי  השירותים  גם  בהיקף  התחשבות  מתוך  היתר,  בין  וזאת  עצה, 
 הניתנים לתושבי המועצה ע"י מוסד הציבור. 

 
בתחום הנתמך שנה לפחות,    יישוב תמיכה יכולה להינתן למוסד ציבור הפועל ב .11

 זולת אם מנימוקים שיירשמו, תחליט מועצת המועצה כי יש לחרוג מתנאי זה. 
 

הו .12 שוכנעו  אם  רק  שתאושר  יכול  המועצה  תמיכה  ומועצת  המקצועית  עדה 
שקיימים, או שיושגו ממקורות אחרים, האמצעים הכספיים הדרושים, יחד  

 עם התמיכה שתוענק, ככל שתוענק, למימוש הפעילות שלשמה ניתנה.
 

מוסד החייב כספים למועצה לא יזכה לתמיכה אלא אם כן החליטה מועצת   .13
 העיר אחרת מטעמים שיירשמו. 

 
מוסד ציבור שהגיש את בקשת התמיכה לאחר המועד  לא תידון בקשתו של   .14

האחרון שנקבע לכך באותה שנת תמיכה, אלא אם אישרה ועדת התמיכות את  
 הגשת הבקשה לאחר המועד. 

 
 

 

 אופן חלוקת התמיכה .ג
 

 חלוקת התמיכה תתבצע על סמך ניקוד בלבד.  .15

 
לתחום  ערך הנקודה יקבע על סמך גודל תקציב התמיכה המיועד של המועצה  .16

 הרלבנטי. 
 

המועצה לא תאשר את התבחינים והקריטריונים למתן תמיכות אלא לאחר   .17
שקיבלה חוות דעת בכתב מהיועץ המשפטי של הרשות, כי התבחינים הינם  

 . השוויוןהשמירה על עקרון   ן לענייבהתאם להוראות כל דין לרבות 
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 התמיכות תינתנה לשלושה ייעודיים עיקריים:  .18

 תרבות וקהילה. .א

 וך ונוער. חינ . ב

 ספורט.  . ג
 

 הניקוד יתבצע בהתאם לתבחינים הבאים:  .19

 בתחום תרבות וקהילה תבחינים . ד
 

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים  

 
בתחומי התרבות )לרבות  ת  יומוסדות ציבור התומכים בפעילו .1

אמנות, מוסיקה, מחול וכיוצ"ב(, החינוך )לרבות שירות תומך  
סדנאות   עזר,  שיעורי  כגון:  הורים  משלים,  לתלמידים, 

סיוע   מזון,  סלי  צדקה,  )כגון:  הרווחה  הקהילה,  וכיוצ"ב(, 
שמטרתם   מוסדות  באלה  וכיוצא  ועוד(,  נזקקות  למשפחות 
משתלבת   ופעילותם  היישוביים  היעדים  את  תואמת  הסופית 

 ומתואמת עם יחידות המועצה הנוגעות הדבר. 

 
 : חות" ניקוד על בסיס דו

 
 נקודות  הערות  נושא 

  נקודה לכל מקבל שרות  מקבלי שירות בעירכמות 
פעילות    5 שעות פעילות שבועיות   לשעת  נקודות 

 שבועית 
 

מימון   מקורות  אחוז 
 עצמיים 

  נקודות לכל אחוז  3

 
 הוועדה: ניקוד על בסיס חוות דעת 

 
 נקודות  הערות  נושא 

  נקודות  0-100 תרומה לחברה ולקהילה 
תרבותית   חשיבות 

 וחברתית 
  נקודות  0-100

לסדר עדיפות    י התאמה 
 מקומיים 

  נקודות  0-100
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 בתחום חינוך ונוער  תבחינים . ה

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים  

התמיכה תינתן אך ורק לתנועות נוער מוכרות ומאושרות ע"י משרד   •
 החינוך או עמותות הרשומות כדין הפועלות בקרב בני נוער.

הקניית ערכי תרבות, חברה,  התנועות עוסקות בנושאים של  •
 דמוקרטיה, ציונות והגברת פעילות הפנאי של הנוער. 

 
 

 : ניקוד על בסיס דוחות 
 

 נקודות  הערות  נושא 
  נקודות לכל מקבל שרות 5 כמות מקבלי שירות בעיר

שעות פעילות שבועיות על פי תכנית  
 מאושרת של תנועת הנוער

פעילות    5 לשעת  נקודות 
 שבועית 

 

  נקודות לכל אחוז  3 מקורות מימון עצמיים אחוז  
 

 :מועצהניקוד על בסיס חוות דעת מנהל/ת מחלקה/אגף ב
 

 נקודות  הערות  נושא 
  נקודות  0-100 מועצה שיתוף פעולה עם גורמי ה

  נקודות  0-100 נדרשות השירות 
  נקודות  0-200 פעילות קהילתית 
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 בתחום הספורט  תבחינים . ו

 סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים  

או   .1 )עמותת  רווח  למטרות  שלא  לגופים  ורק  אך  תינתן  התמיכה 
 "(.אגודות ספורט"  אגודות ספורט להלן:

 

פעילות לקהילה: פעילות בתחום הספורט שבוצעה, בשנה קודמת   .2
 להגשת הבקשה, כתרומה למען הקהילה. 

 

סגרות  התמיכה לאגודות ספורט תינתן רק לקבוצות המתחרות במ .3
הספורט(   מנהל  ע"י  המוכרות  והתאחדויות  )איגודים  רשמיות 

 הישוב . המייצגות את  

 

תמיכה עקיפה לאגודות ספורט )שימוש במבנה ו/או במגרש( תחולק   .4
 הזמינים.  ישוב על פי משאבי ה

 

העדפה מקומית וטיפוח של ענפי ספורט מסוימים על  -ענפים מועדפים .5
יישובית, מסורת רבת שנים של הענף ביישוב,  סמך מדיניות ספורט 

 הישגים ספורטיביים, תודעת ספורט וכיוצ"ב. 
הייצוגי הוכר עד כה כענף קבוצתי מועדף    –ספורט הכדורסל התחרותי 

התחרותית הוכר כענף יחידים  המבחינה עירונית ואילו ספורט השחיי
   מועדף ביישוב. 

יינתן ניקוד נוסף לאגודות ספורט   – עידוד הישגיות ומצוינות  
ולספורטאים המגיעים למצוינות והישגים ו/או לצורך עידוד מצוינות 

 והישגים בהתאם לשיקול דעת ועדת התמיכות ומועצת הרשות. 
 

 ניקוד על בסיס דוחות: 
 

 נקודות  הערות  נושא 
   ותנקוד 3 כמות מקבלי שירות בעיר

 שרות לכל מקבל 
 

  נקודות   200 קבוצות   4לכל    –קבוצות  נוער 
  נקודות   250 פעילות לנשים 

 נקודות   10 פעילות למען הקהילה  
 עבור כל פעילות 

 

 
 הוועדה: ניקוד על בסיס חוות דעת 

 
 נקודות  הערות  נושא 

  נקודות  0-100 ענפים מועדפים 
  נקודות  0-100 עידוד מצוינות והשגיות 

 


