
 

 

 

 

 מועצה אזורית מנשה

 2020 לשנת ציבור במוסדות לתמיכות תבחינים

      30.1.2020_בחינים אושרו במליאת המועצה ביוםהת

 :כללי

 המקומיות הרשויות י" ע ציבור במוסדות תמיכות לנוהל בהתאם ידונו המועצה לתמיכת בקשות 1.

 .4/06 ל"מנכ בחוזר שפורסם כפי וזאת

 באותם הפועלים שונים תמיכה מקבלי בין ושוויון סבירות של לעקרונות בהתאם תינתן התמיכה 2.

 .תחומים

 .שנקבעו התבחינים של וענייני שוויוני יישום תוך ,הבקשה נסיבות כל ישקלו ובקשה בקשה בכל בדיון 3.

 :תמיכה לקבלת סף תנאי

 אם אף( ה שנמ אזורית מועצה בתחום ופועל הקיים ציבורי מוסד רק להגיש רשאי לתמיכה בקשה  .א

 האזורית המועצה בתחום המתקיימת פעילות עבור ורק ) המועצה בתחום אינה הרשומה כתובתו

 .)"המועצה" - להלן( נשהמ

 גם רותיםיש נותן הוא כי למועצה מחוץ ופועל הקיים ציבור מוסד יוכיח אם - חריגים במקרים  .ב

 לתושבי ידו על הניתן השירותים בהיקף התחשבות תוך בבקשתו לדון יהיה ניתן ,המועצה לתושבי

 .המועצה

 ממשלתית חברה אינו (הרשות ממוסדות או המדינה ממוסדות מוסד שאינו גוף הינו - ציבורי מוסד"

 עשיית של למטרה שלא הפועל) חוק י"עפ תאגיד או עירוני תאגיד עירונית בת חברת ,עירונית חברה

 המוסד .דומה מטרה או ספורט ,בריאות ,רווחה ,אמנות ,מדע ,דת ,תרבות ,חינוך של ולמטרה רווחים

 .לפחות שנה המועצה בתחום פועל הציבורי

 שלא ,שיירשמו ומנימוקים ,לכך עניינית הצדקה שקיימת לנכון תימצא עם יכולה התמיכות ועדת . א

 .ציבוריים מוסדות של מסוים לסוג ביחס או מסוים ציבורי למוסד ביחס ,זה סף תנאי של קיומו על לעמוד

 דעת חוות קבלת ולאחר שירשמו מנימוקים ,יכולה הרשות מועצת ,האמור מן לגרוע ומבלי ,וסףנב  .ב

 .מכך קצר זמן הפועל למוסד גם תמיכה וליתן זה מתנאי לחרוג מקום יש כי להחליט ,המקצועית הועדה

 הנוהל י"ע שנדרשו והמסמכים האישורים כל בצירוף הנוהל הוראות לפי כדין בקשתו הגיש המוסד  .ג

 המסמכים כל וצגו ה אכן כי ,בכתב ,) גזברות מחלקת( המקצועית היחידה דעת חוות ונתקבלה ל"ל"הנ

 .הנדרשים

 :התמיכה היקף לקביעת מידה אמות

 .אחת כספים לשנת רק תאושר) עקיפה או ישירה ( רי  ציבו במוסד תמיכה 1.

 .הנתמכת הפעילות מעלות 70% על יעלה שלא לשיעור מוגבלת הציבורי במוסד התמיכה 2.

 לא ,הציבור מוסד של הכנסותיו יתר בצירוף ,התמיכה שסך כך ייקבע ציבורי במוסד התמיכה שיעור 3.

  ,הוצאותיו כלל על יעלה



 

 :הועדה תתחשב ,התמיכה היקף לעניין הועדה בשיקולי 4.

 .המוסד מפעילות הנהנים במספר .א

 .המועצה לתושבי ציבורי מוסד אותו י"ע הניתן השירותים היקף .ב

 בצרכי ובהתחשב המועצה לתושבי הפעילות של לתרומתה בהתייחס הפעילות ותחומי באופי .ג

 .הפעילות נעשית בה בתחום מהקהילה חלקים או/ו הקהילה

 לשמה ,הפעילות למימוש נוספים כספים שקיימים משוכנעת המועצה כן אם אלא תמיכה תאושר לא 5.

 .התמיכה ניתנת

 .נוספים ציבוריים ממקורות מקבל התמיכה שמבקש ,כסף בשווי או ,בכסף תמיכה בחשבון להביא יש 6.

 ,דומים ציבור במוסדות הנהוגות השכר לנורמות התאמתן ומידת לשכר הוצאות בחשבון להביא יש 7.

 .שתימצא ככל ,בשכר החריגה בשיעור בהתחשב ,תמיכה ולהפחית

 אמות יפורטו להלן ,כאמור לעיל שפורטו בשיקולים ובהתחשבות לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי

 המועצה בתקציב תוקצב אשר התמיכה בסכום בהתחשב וזאת ספציפיים פעילות לתחומי ביחס מידה

 .ותחום תחום לכל ביחס

מהסכום הכללי שתוקצב  רהתבחינים המפורסמים מטה יהיו לפי נושאים, סכום התמיכה ייגז
בשנת התקציב לנושא מחולק לפי כמות המבקשים הזכאים עפ"י נוהל תמיכות ובכפוף לתבחיני 

 .התמיכה לנושא
 

 קהילהפנאי ו בתחומי פעילות

ה החבר או/ ופנאי )חוגים, חוגי ספורט, אומנות, מחול ה בתחומי פעילויות המבצע ציבור למוסד 1. 

 הפעילות בהיקף בהתחשב - המועצה בתחומי והינם במידה הכלוהחינוך הבלתי פורמאלי(. 

 .ובתרומתה

 בהיקף בהתחשב - נשהמ האזורית המועצה תושבי רווחת לטובת הפועל אחר ציבור מוסד לכל 2.

 .מנשה לתושבי הפעילות של ובתרומתה הפעילות

 .תמיכה בעמותות למען רווחת החבר הוותיק במועצה
 

 תבחינים לנושא:
 המועצה. בתחום הגוף פועל 

 הגוף  מתנהל כעמותה ויש לו  את כל האישורים הנדרשים בחוק.
הגוף מספק שירותי פנאי לאזרחים הוותיקים של המועצה, הגוף פועל למען רווחת האזרחים 

 הוותיקים וקידום זכויותיהם.
 

 תמיכה במקהלות וחבורות זמר
 
 תבחינים לנושא: 

 ואו לשם המועצהשם המקהלה קשור למי מיישובי המועצה 
 במקהלה משתתפים זמרים שהם תושבי המועצה

 הלה מקיימת הופעות סדירות ברחבי הארץ ובחולקהמ
 המקהלה משתתפת בתחרויות זמר ארציות או בינלאומיות באופן סדיר
 המקהלה מתנהלת כעמותה ויש לה את כל האישורים הנדרשים בחוק.

 נת בקשת התמיכה.המקהלה פעילה ומאוגדת כחוק לפחות שנה לפני ש
 מנהל מחלקת תרבות –בהנהלת המקהלה ישב מפקח קבוע מטעם המועצה.  

המקהלה מתחייבת להופיע עפ" בקשת המועצה במסגרת פעולות התרבות של המועצה ואו ביישוביה 
 פעמים בשנה קלנדארית 3לפחות 



 

 
 חינוך -תמיכה במוזיאונים וגופי תרבות

 
 תבחינים לנושא:
 על באחד מיישובי המועצה. המוזיאון/הגוף פו

 תרבותית ולא למטרות רווח. -פעילות המוזיאון/הגוף  חינוכית
 המוזיאון/הגוף  מתנהל כעמותה ויש לו  את כל האישורים הנדרשים בחוק.

 קבוע מטעם המועצה. מפקח בהנהלת המוזיאון/הגוף  ישב
 תקניו עפ"י תוכנית.המוזיאון/הגוף יאפשר פעילות חופשית של גופי החינוך של המועצה במ

 ממחיר כניסה רשמי במידה ויש כזה. בהנחה מסוכמת עם המועצה. ואו לחלופין 
  

 
 .לפנאי תרבות וחינוך בלתי פורמאלי במועצהתמיכה בעמותות 

 
 תבחינים לנושא:

 
 המועצה. בתחום הגוף פועל 

 הגוף  מתנהל כעמותה ויש לו  את כל האישורים הנדרשים בחוק.
 פעילויות בתחום הפנאי )חוגים, ספורט, תרבות וכו'(.הגוף מקיים 

 הגוף משרת את אוכלוסיית המועצה בתחום הפנאי.
 בגוף ישב משקיף מטעם המועצה
 לגוף אישור על ניהול תקין כחוק.

 
 בעלי מוגבלויותל הנגשת שרות תמיכה בגופים הפועלים לטובת

 תבחינים לנושא:
 

 ובשיתוף פעולה עם המועצה., הגוף פועל באחד מיישובי המועצה
, המאפשר נגישות סדירה לבעלי מוגבלות תרבותית ולא למטרות רווח -ינוכיתפעילות הגוף  ח

 לפעילות בתחומים השונים.
 הגוף  מתנהל כעמותה ויש לו  את כל האישורים הנדרשים בחוק.

 קבוע מטעם המועצה. מפקח בהנהלת הגוף  ישב
 לגוף אישור על ניהול תקין כחוק.

 
 

. הנו בהשלמות של  כל המסמכים הנדרשים תנאי למימוש ההקצבה שאושרה ע"י וועדת תמיכות
בנוהל לשביעות רצון הוועדה, כולל דוח רואה חשבון של הגוף הנתמך בדבר נכונות המסמכים, ודוח 

 בכתב של המפקח מהמועצה על עמידת הגוף הנתמך בתנאי המועצה לקבלת התמיכה. 
 
 

במליאה ביום                         )אושר יש להפיץ כולל אתר אינטר נט   2020ר עבור שנת ולאש
 מועצה(

 

 וועדת תמיכות מועצה אזורית מנשה         
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