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 י"ט באדר א', התשע"ותאריך:     

                                 28/2/16 

 :מתן תמיכה כספית ע"י מועצה מקומית באר יעקב

 2017לשנת הכספים תבחינים  

 ם:יא. קריטריונים כללי

מרכז פעילותו , ללא מטרת רווחהפועל עמותה ו/או גוף ציבורי על מבקש התמיכה להיות . 1

  .לפחותותק של שנת פעילות אחת על בוהינו  המקומית בתחומי הרשות

תרבות, חינוך, תרבות תורנית, דת, . על מבקש התמיכה לעסוק באחד מתחומי העיסוק הבאים: 2

לא כולל הוצאות  –"פעילות נתמכת" לעניין זה,  .("הפעילות הנתמכת")להלן:  ספורט, רווחה

ולא  פעילות הליבה של הגוף הנתמך בלבדמימון ל תועברבגין הנהלה וכלליות, דהיינו התמיכה 

 להוצאות נלוות.

ובעיקר על תושבי מועצה  ,לתועלת והשפעה על הציבור . פעילותו של מבקש התמיכה תהא3

שקהל היעד של הגוף מקבל התמיכה לא כולל תושבי  מובהר בזאת, כי ככלמקומית באר יעקב. 

מועצת באר יעקב )כל הנהנים מהתמיכה או רובם הגדול אינם תושבי המקום(, תנאי למתן תמיכה 

כל מקרה, בוביצועה בפועל.  התחייבות של הגוף הנתמך לבצע פעילות למען הקהילהתהא 

 תינתן עדיפות בשיקולי חלוקת התמיכות.  ,לגופים, אשר פועלים למען תושבי מועצת באר יעקב

 . מספר הנהנים מפעילות מבקש התמיכה יהיה משמעותי.4

רשם העמותות/החברות לניהול תקין בשנת הכספים  אישור להיות בעל. על מבקש התמיכה 5

 בגינה מבוקשת התמיכה. 

 

 ב. היקף התמיכות וחלוקתן:

המקורות העומדים לרשות המועצה בתקציב קף . היקף התמיכות יקבע מידי שנה על פי הי1

המאושר. וועדת המשנה לתמיכות תמליץ למליאת המועצה כיצד לחלק את עוגת התקציב בין 

 הפעילויות השונות.
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מתקציב  5%( יוקצב סכום העומד על לפחות 2. לכל אחד מתחומי העיסוק )המפורטים בסעיף א'2

התמיכות שיקבע )במידה ויהיו בקשות שעומדות בקריטריונים בתחום העיסוק הספיציפי( ולא 

 מתוך תקציב התמיכות. 30% -יותר מ

 מהפעילות הנתמכת. 80%. תמיכת המועצה לא תעלה על 3

יקבע באופן שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסות המבקשת, לא יעלה על כלל  . שעור התמיכה4

 ההוצאות בגינה. 

או חבר מועצה או קרוב  מועצה ו/או מנהל אותו עובד . לא תינתן תמיכה לגוף אשר חבר בו5

 משפחה מדרגה ראשונה של עובד מועצה או חבר מועצה. 

 

  תבחינים לתמיכה בתחום התרבות / תרבות תורנית:ג. 

התמיכה תינתן לעמותות רשומות בלבד אשר פועלות בתחום התרבות ו/או התרבות התורנית 

 בפעילות קבועה או חד פעמית.

 התמיכה תינתן לעזרה בפעולות אלו ולעזרה בהחזקה ותחזוקה של ציוד הקבוע של העמותה. 

 פרמטרים על פיהם יוחלט באם להעניק את התמיכה למבקש: 

  משרותי המבקש.מספר משתתפים/נהנים 

 תרומה משמעותית לחברה. 

 של הוועדה המקצועית. מנומק שיקול דעת 

 

 : תבחינים לתמיכה בפעילויות בתחום הדתד. 

 התמיכה תוענק לצורך בניית ואו שיפוץ מוסדות דת בלבד. 

 פרמטרים על פיהם יוחלט באם להעניק את התמיכה:

 מספר מתפללים/משתמשים במבנה.  

  בישוב.נחיצות המבנה 

 נחיצות המבנה. ןשל הועדה המקצועית לעניי מנומק שיקול דעת 
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  :תבחינים לתמיכה לפעילויות בתחום הספורטה. 

 התמיכה תוענק למבקשים אשר פועלים לקידום פעילויות ספורט בתחום המועצה.

 פרמטרים על פיהם יוחלט באם להעניק את התמיכה למבקש:

 ם.ילות / מתקניהיקף מס' הנהנים מהפע 

 הערכת התרומה שיש לפעילות בקהילה. 

  היקף הפעילות הספורטיבית הנעשית על ידי אותו מוסד ציבור בתחומי המועצה, בין אם

בארגון מפעלי ספורט ו/או קבוצות ספורט ובין אם בעזרה הדרכה ופרסום של פעילויות 

 .ספורט בתחומי המועצה

 מייצגות את המועצהאגודות ספורט ו/או עמותות המתחרות במסגרת רשמית ו. 

 

  תבחינים לתמיכה לפעילויות בתחום הרווחה:ו. 

התמיכה תוענק לעמותות הפעולות בתחומה של הרשות ותורמות לרווחתם ובריאותם של תושבי 

 המועצה. 

 פרמטרים על פיהם יוחלט באם להעניק את התמיכה למבקש:

 . היקף מס' הנהנים מהפעילות בקרב תושבי המועצה 

  מהווה יתרון. -מחלקת הרווחה )בכתב ומנומקת(המלצת 

  .היקף התרומה לקהילה ולפעילות המועצה 

 

 ז. תבחינים לתמיכה בתנועות נוער

 . היקף מס' החניכים בקרב תושבי המועצה 

 מהווה יתרון -)בכתב ומנומקת( המלצת מחלקת הנוער במתנ"ס. 

  .היקף התרומה לקהילה ולפעילות המועצה 
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 שיקולים ומבחנים כלכליים: .ח

 הוועדה המקצועית תביא בחשבון לעניין החלטתה בדבר מתן תמיכה, בין היתר, שיקולים אלו:

 מספר הנהנים מפעילות המוסד. .1

 היקף השירותים הניתנים ע"י אותו מוסד ציבורי לתושבי המועצה. .2

בהתחשב אופי ותחומי הפעילות בהתייחס לתרומתה של הפעילות עם תושבי המועצה ו .3

 בצרכי הקהילה ומידת שיתוף הפעולה עם המועצה. 

 מספר התושבים במועצה המשתמשים בכל אחד מהשירותים בגינם ניתנת התמיכה. .4

 יכולת המבקשת לממן חלק מהפעולה עבורה מבוקשת התמיכה.  .5

 מגבלות התקציב. .6

 יכולתו של המבקש לבצע את הפעולה. .7

 תמיכות שניתנו בעבר למבקש ו/או אופן השימוש שנעשה בכספי התמיכות בעבר.  .8

מחזור כספי, הכולל הן את ההכנסה העצמית של המוסד והן את סך התמיכות הנוספות  .9

 שהמבקש ביקש מרשויות ציבוריות נוספות ו/או גורמים נוספים.

 חזור הכספי(. כל שיקול רלוונטי אחר )כגון: ותק בשנים, הכנסה עצמה וחלקה במ .10

 כמתאימות ע"י המחלקות הרלוונטיות במועצה הומלצו בכתבהפעולות ו/או התכניות  .11

 . )המלצה כאמור מהווה יתרון(

 

 

       ___________________ 

 יו"ר, אברהם בוסקילה              

  משנה לתמיכות יו"ר וועדת                       


