תבחינים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור לשנת 2022
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  4/2006בנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור
על ידי הרשויות המקומיות להלן הצעת הוועדה המקצועית לאישור מליאת המועצה;
פרק א' :כללי
כללי:
 .1הוועדה המקצועית של המועצה (להלן" :הוועדה") תדון במתן תמיכות מתקציב
המועצה בתחומי רווחה ,דת ,חינוך ,הנצחת השואה ,תרבות ואומנות ,סיוע
לאוכלוסיית הקשישים ,ספורט ,תיירות ,תקשורת ,בהתאם לנוהל.
 .2בקשה לתמיכה רשאי להגיש רק מוסד ציבורי הקיים ופועל בתחומי המועצה (אף
אם כתובתו הרשומה אינה בתחום המועצה) ,ובעבור פעילות בתחומי המועצה בלבד.
 .3חרף האמור בסעיף  2לעיל ,במקרים חריגים תתמוך המועצה במוסד ציבורי הפועל
וקיים מחוץ לתחומה .תמיכה זו תינתן רק בעבור שירותים הניתנים לתושבי
המועצה ,תוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים לתושבי המועצה על ידי מוסד
זה.
 .4המועצה תהיה רשאית להקטין ,לשנות ,לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה
בהתאם להוראות הנוהל ,וכן משיקולים תקציביים של המועצה.
 .5מוסד ציבורי המעוניין לקבל תמיכה מהמועצה יגיש למועצה ,מידי שנה ,בקשה
בכתב ,על גבי טופס בקשה מתוך חוזר מנכ"ל  .4/2016הבקשה תהיה חתומה בידי
מורשי חתימה ובידי רואה החשבון של המוסד הציבורי .בקשה לתמיכה תוגש לשנת
כספים אחת ויצורפו לה המסמכים שיפורטו בפרסום האפשרות להגשת הבקשה
לתמיכה .בקשה לתמיכה שלא תוגש באופן האמור ,לרבות מלוא הפרטים
והמסמכים הנדרשים ,במועדים שייקבעו ,לא תידון כלל.
הגדרות:
" .6מוסד ציבורי" או "מוסד" -גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות
המועצה ,הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים ,למטרה של רווחה ,דת ,חינוך,
הנצחת השואה ,תרבות ואומנות ,סיוע לאוכלוסיית הקשישים ,ספורט ,תיירות
ותקשורת .לעניין סעיף זה לא יחשבו מוסד ציבור:
 .6.1חברה ממשלתית;
 .6.2חברה עירונית;
 .6.3חברת בת עירונית;
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 .6.4תאגיד עירוני;
 .6.5תאגיד שהוקם בחוק או מכוח סמכותו של שר;
" .7תמיכה" -מתן טובת הנאה בין ישירה ובין עקיפה ,לרבות מענק ,הלוואה ,ערבות או
סיוע כספי אחר ולמעט קניית שירותים או הקצאת מקרקעין בהתאם לנוהל הקצאת
מקרקעין;
" .8תמיכה ישירה" -לרבות תמיכה כספית לפעילות ,לבניה ולפיתוח ,למימוש ערבות
או למתן הלוואה;
" .9תמיכה עקיפה" -לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף ,מתן ערבות ,מימוש
ערבות ,שימוש במתקני המועצה ,השתתפות בעלויות דיוור ,פרסומים בתקשורת
במימון המועצה ,הקצאת כוח אדם מטעם המועצה או במימונה ,מתן זכות שימוש
במבנה או במקרקעין שאינו הקצאה כמשמעותה בנוהל הקצאת מקרקעין;
תנאי סף לקבלת תמיכה:
 .10מוסד ציבור הפועל בתחום השיפוט של המועצה במשך שנה לפחות .מליאת המועצה
רשאית ,מנימוקים שירשמו ולאחר קבלת חוות דעת הועדה המקצועית ,להחליט כי
יש מקום לחרוג מתנאי זה וליתן תמיכה גם למוסד הפועל זמן קצר מכך.
 .11המוסד הגיש בקשתו כדין לפי הוראות הנוהל בצירוף כל האישורים והמסמכים
שנדרשו על ידי הנוהל הנ"ל ונתקבלה חוות דעת היחידה המקצועית (גזברות) ,בכתב,
כי אכן הוצגו כל המסמכים הנדרשים.
אמות המידה לקביעת היקף התמיכה:
 .12תמיכה במוסד ציבורי (ישירה או עקיפה) תאושר רק לשנת כספים אחת.
 .13התמיכה במוסד הציבורי תוגבל לשיעור שלא יעלה על  50%מעלות הפעילות
הנתמכת (לעניין נוהל זה  -פעילות המתקיימת בתחום המועצה) ,אלא אם יוחלט
אחרת במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו ,ובלבד ששיעור התמיכה בכל מקרה
לא יעלה על  90%מעלות הפעילות הנתמכת ,וכן בכפוף לכך שסך התמיכה בצירוף
יתר הכנסות המוסד בגין הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה.
 .14לא תאושר תמיכה אלא אם כן המועצה משוכנעת שקיימים כספים נוספים למימוש
הפעילות ,לשמה ניתנת התמיכה.
 .15יש להביא בחשבון תמיכה בכסף ,או בשווי כסף ,שמבקש התמיכה מקבל ממקורות
ציבוריים נוספים.
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 .16יש להביא בחשבון הוצאות לשכר ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות
ציבור דומים ,ולהפחית תמיכה ,בהתחשב בשיעור החריגה בשכר ,ככל שתימצא.
 .17מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,להלן יפורטו התבחינים ביחס לתחומי פעילות
ספציפיים וזאת בהתחשב בסכום התמיכה אשר תוקצב בתקציב המועצה ביחס לכל
תחום ותחום.
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פרק ב' :תבחינים
 .18רווחה
 .18.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הועדה כי הוא:
(תנאים מצטברים)
 .18.1.1פועל באופן סדיר ושיטתי במשך שנת התקציב ,בביצוע פעילות אחת
לפחות מתוך הרשימה שלהלן ,לטובת תושבי המועצה ,ופעל באופן דומה
שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה:
 .18.1.1.1בחלוקת ארוחות;
 .18.1.1.2בסיוע במצבי חירום;
 .18.1.1.3במתן עזרה ראשונה;
 .18.1.1.4בתמיכה וסיוע לאוכלוסיות חלשות;
 .18.1.2משרת את תושבי המועצה בלא תמורה ותנאים מוקדמים;
 .18.2בכפוף למפורט במסמך זה ,ובכפוף לגובה התמיכה המבוקשת ,תקציב
התמיכה עבור מוסדות העוסקים בתחומי הרווחה יחולק באופן שוויוני בין
כלל המוסדות שימצאו זכאים.
 .19דת
 .19.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הועדה כי הוא:
(תנאים מצטברים)
.19.1.1

פועל באופן סדיר ושיטתי במשך שנת התקציב ,בביצוע איזו
מהפעילויות מתוך הרשימה שלהלן ,לטובת תושבי המועצה ,ופעל
באופן דומה שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה:

 .19.1.1.1מקיים מסלולי לימודי דת למבוגרים וילדים;
 .19.1.1.2מפעיל ספרייה דתית;
 .19.1.1.3מכשיר נערים לבר מצווה;
 .19.1.1.4מספק שירותי קבורה ואחזקת בתי קברות;
 .19.1.1.5מתחזק בתי כנסת ,או מסגדים או כנסיות;
 .19.1.1.6מספק שירותי דת לציבור;
 .19.1.2משרת את תושבי המועצה בלא תמורה ותנאים מוקדמים;
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 .19.2בכפוף למפורט במסמך זה ,ובכפוף לגובה התמיכה המבוקשת ,תקציב
התמיכה עבור מוסדות העוסקים בנושאי דת יחולק באופן שוויוני בין כלל
הגופים שימצאו זכאים.
 .20חינוך
 .20.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הועדה כי הוא:
(תנאים מצטברים)
.20.1.1

פועל באופן שיטתי וסדיר במשך שנת התקציב ,בביצוע לפחות אחת
מהפעילויות מתוך הרשימה שלהלן ,לטובת תושבי המועצה ,ופעל באופן
דומה שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה:

 .20.1.1.2עוסק בתחום החינוך ,לרבות בחינוך להתנהגות כלכלית ,למעט
בתחום החינוך המוזיקלי במפורט בסעיף .20.1.1.3
 .20.1.1.3עוסק בחינוך המוזיקלי במסגרת בית ספר לתחומי המוזיקה ,וכן
עומד בשלושת התנאים הבאים:
א .טיפוח כישרונות בתחום המוסיקה הקלאסית בארץ ובעולם.
ב .הגעת תלמידים בחו"ל.
ג .בעל מתקן/אולם הופעות.
.20.1.2

מעסיק צוות מקצועי קבוע בעל הכשרה בתחום העיסוק של המוסד;

 .20.2בכפוף למפורט במסמך זה ,ובכפוף לגובה התמיכה המבוקשת ,חלוקת התקציב,
עבור מוסדות העוסקים בנושאי חינוך ,תהיה על בסיס המפתח שלהלן:
 50% .20.2.1מתקציב התמיכה  -יחולק באופן שוויוני בין כלל המוסדות
שימצאו זכאים.
 50% .20.2.2מתקציב התמיכה  -יחולק באופן שוויוני בין גורמים אשר ימצאו
זכאים ,ואשר מפעילים בית ספר למוזיקה.
 .21הנצחת השואה
 .21.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הועדה כי הוא:
(תנאים מצטברים)
.21.1.1

פועל באופן שיטתי וסדיר במשך שנת התקציב ,בביצוע לפחות אחת
מהפעילויות מתוך הרשימה שלהלן ,לטובת תושבי המועצה ,ופעל באופן
דומה שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה:

 .21.1.1.1מנהל מוזיאון ו/או גלריה ו/או ספריה לתצוגת אוסף ו/או תערוכות
ו/או שימור חומרים בנושא מורשת השואה והנצחתה.
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.21.1.1.2עוסק באיסוף ,תיעוד והנצחה של מלחמת העולם השנייה והשואה.
.21.1.1.3פועל לחינוך והשכלה בתחום השואה.
 .21.1.2הכנסות עצמיות (מבקרים והדרכה) מעל  2מיליון  ₪בשנה ,בכל אחת מ2-
השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 .21.2בכפוף למפורט במסמך זה ,ובכפוף לגובה התמיכה המבוקשת ,תקציב התמיכה
עבור מוסדות העוסקים בנושאי הנצחת מורשת השואה יחולק באופן שוויוני בין
כלל הגופים שימצאו זכאים.
 .22תרבות ואומנות
 .22.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הועדה כי הוא:
(תנאים מצטברים)
 .22.1.1פועל באופן סדיר ושיטתי במשך שנת התקציב ,בביצוע אחת מהפעילויות
שלהלן ,לטובת תושבי המועצה ,ופעל באופן דומה שנתיים לפחות לפני
הגשת הבקשה:
 .22.1.1.1מפעיל ומנהל להקת ריקוד ו/או זמר ,המונה לפחות  30רקדנים/
זמרים ,שלפחות  25%הם תושבי המועצה;
 .22.1.1.2מנהל ומפעיל תזמורת ו/או להקה מוסיקלית ,המונה  15נגנים
לפחות ,שלפחות  25%הם תושבי המועצה;
 .22.1.2מפעיל להקה המופיעה באירועים מקומיים ,מחוזיים ,ארציים או
בינלאומיים ,לפחות  5פעמים בשנה שקדמה להגשת הבקשה;
 .22.1.3מוכר על ידי מוסדות מדינה רשמיים.
 .22.1.4מעסיק צוות מקצועי קבוע ,בעל הכשרה בתחום העיסוק של המוסד;
 .22.2בכפוף למפורט במסמך זה ,ובכפוף לגובה התמיכה המבוקשת ,אופן חלוקת
תקציב התמיכה עבור מוסדות העוסקים בנושאי תרבות ואומנות ,תהיה על
בסיס המפתח שלהלן:
.22.2.1

 50%מתקציב התמיכה  -יחולק באופן שוויוני בין כלל המוסדות
שימצאו זכאים.

.22.2.2

 50%נוספים מתקציב התמיכה  -יחולק למוסדות ציבור אשר
מחזור פעילותם עולה על  1.5מיליון  ₪בשנה ,בכל אחד משתי
השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
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 .23סיוע לאוכלוסיית הקשישים
 .23.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הועדה כי הוא:
(תנאים מצטברים)
 .23.1.1פועל באופן סדיר ושיטתי במשך שנת התקציב ,בביצוע כל הפעילויות מתוך
הרשימה שלהלן ,לטובת תושבי המועצה ,ופעל באופן דומה  5שנים לפחות
לפני הגשת הבקשה:
 .23.1.1.1מפעיל מרכז לימודי ו/או מרכז יום לקשיש ו/או מרכז תעסוקה
לקשישים;
 .23.1.1.2מספק לאוכלוסיית הקשישים שירותים שונים בתחומי הבריאות,
תחזוקת הבית ,בטחון אישי ומידע על זכויותיהם;
 .23.1.1.3מארגן ומקיים נופשונים וטיולים המיועדים לאוכלוסיית
הקשישים ,מספר פעמים בכל שנה;
 .23.1.1.4מארגן ומקיים אירועי תרבות ,חוגים ,קורסים ומסיבות חג
המיועדים לאוכלוסיית הקשישים;
 .23.1.2מעסיק צוות מקצועי קבוע ,בעל הכשרה בתחום העיסוק של המוסד;
 .23.2בכפוף למפורט במסמך זה ,ובכפוף לגובה התמיכה המבוקשת ,תקציב התמיכה
עבור מוסדות העוסקים בסיוע לאוכלוסיית הקשישים יחולק באופן שוויוני בין
כלל הגופים שימצאו זכאים.
 .24ספורט תחרותי באחת משתי הליגות הבכירות
 .24.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הועדה כי הוא פועל
באופן סדיר ושיטתי במשך שנת התקציב ,בביצוע כל הפעילויות המנויות
ברשימה שלהלן ,ופעל באופן דומה שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה:
 .24.1.1מפעיל ומנהל קבוצת ספורט של בוגרים בענף ספורט קבוצתי.
"ענף ספורט קבוצתי"  -ענף ספורט בו תחרות רשמית אינה יכולה
להתקיים בין יחידים.
 .24.1.2קבוצה המתחרה באחת משתי הליגות הבכירות בארץ בענף ומייצגת
את מטה אשר בחמש השנים האחרונות בליגות התחרותיות.
"ליגה" -מסגרת המקיימת תחרויות רשמיות לספורט קבוצתי.
 .24.1.3מעסיק מאמנים מוסמכים עפ"י חוק הספורט ,התשמ"ח.1988 -
 .24.1.4מעסיק צוות מקצועי קבוע ,בעל הכשרה של המוסד.
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 .24.2בכפוף למפורט במסמך זה ,ובכפוף לגובה התמיכה המבוקשת ,אופן חלוקת
תקציב התמיכה עבור מוסדות הזכאים לפי סעיף זה תהיה על בסיס שוויוני.
 .25ספורט תחרותי אחר (שלא נמצא זכאי לפי סעיף  24לעיל)
 .25.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הוועדה כי הוא פועל
באופן סדיר ושיטתי במשך שנת התקציב ,בביצוע כל הפעילויות המנויות
ברשימה שלהלן ,ופעל באופן דומה שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה:
 .25.1.1מפעיל ומנהל קבוצת ספורט של בוגרים בענף ספורט קבוצתי.
"ענף ספורט קבוצתי"  -ענף ספורט בו תחרות רשמית אינה יכולה
להתקיים בין יחידים.
 .25.1.2הקבוצה רשומה בהתאחדות הספורט הרלוונטית.
 .25.1.3הקבוצה מייצגת אוכלוסייה מיישובים ברמה סוציו-אקונומית .1-3
 .25.1.4מעסיק מאמנים מוסמכים עפ"י חוק הספורט ,התשמ"ח.1988 -
 .25.1.5מעסיק צוות מקצועי קבוע ,בעל הכשרה של המוסד.
 .25.2בכפוף למפורט במסמך זה ,ובכפוף לגובה התמיכה המבוקשת ,אופן חלוקת
תקציב התמיכה עבור מוסדות הזכאים לפי סעיף זה ,תהיה על בסיס שוויוני.
 .26תיירות
 .26.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הוועדה כי הוא:
(תנאים מצטברים)
 .26.1.1פועל באופן סדיר ושיטתי במשך שנת התקציב ,בשיווק וקידום התיירות
במועצה בפרט ובגליל המערבי בכלל ,לטובת תושבי המועצה ,ופעל באופן
דומה שלוש שנים לפחות לפני הגשת הבקשה.
 .26.1.2תאגיד מעין עירוני.
 .27תקשורת
 .27.1מוסד ציבורי יהיה ראוי לתמיכה בפרק זה אם יוכח להנחת הוועדה כי הוא:
 .27.2פועל באופן סדיר ושיטתי במשך שנת התקציב ,בביצוע כל הפעילויות שברשימה
שלהלן ,לטובת תושבי המועצה ,ופעל באופן דומה שלוש שנים לפחות לפני הגשת
הבקשה:
 .1פעילות מבוססת על ידי מתנדבים.
 .2תיעוד אירועים קהילתיים מועצה האזורית מטה אשר.
 .3משודר בערוצי טלוויזיה מקומית לשם קידום הפעילות באיזור.
-8-

