
 

 

 
 
 

 2120 נובמבר  

 
 2202הנדון : תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור 

 

, מתפרסמים בזאת  4/2006בהתאם לנוהל התמיכות ברשויות המקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל  .1

למוסדות  (, "המועצהתבחינים לחלוקת כספי תמיכות של המועצה האזורית דרום השרון ) להלן "

 ציבור הפועלים בתחום מתן שירותים לתושבי המועצה.  

 

 סוגי הפעילות הנתמכת ואמות מידה:  .2

 : 2022אלו הן סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור, בשנת 

   ( 5פרוט להלן בסעיף ספורט ) .2.1

 ( 6לן בסעיף )פרוט להסיוע לתושבים הנמצאים במצוקה כלכלית בתחומי המועצה  .2.2

 ( 7)פרוט להלן בסעיף מתן שירותים לאזרחים וותיקים בתחומי המועצה   .2.3

 ( 8עמותות העוסקות בהכנה לגיוס משמעותי בצה"ל )פרוט להלן בסעיף  .2.4

 המדויק יהיה בהתאם לתקציב התמיכות הסופי שייקבע   ה סכום התמיכ      

 

 

 כללי   .3

 בהתחשב בתבחינים הבאים: ההחלטה על מתן התמיכה וגובה התמיכה ייקבעו 

 מספר המשתתפים הנהנים ומשתתפים בפעילויות המוסד , שהם תושבי דרום השרון  .3.1

 שעור ההשתתפות ממקורות אחרים , לרבות תרומות בפעילות המוסד  .3.2

 שיתוף הפעולה בין המוסד לבין המועצה האזורית לצורך ביצוע הפעילות / מתן השירות  .3.3

 מידת התאמת הפעילות למדיניות הרשות והעדפותיה   .3.4

 

 

 תמיכה בפעילות שוטפת:   .4

 מתקציב הפעילות השנתית של המוסד   50%התמיכה לא תעלה על  .4.1

 גובה התמיכה יקבע אחת לשנה ובהתאם לתקציב הכולל המאושר לתחום הפעילות   .4.2

 הבקשה תוגש ע"ג טופס לבקשת תמיכה ובצירוף כל המסמכים בנוהל  .4.3

 חלוקת כספי התמיכה מותנית בעמידה בכל כללי משרד הפנים לעניין זה  .4.4

 

 

 קריטריונים לתמיכה בספורט:   .5

 תנאי סף: 

 , כדלקמן :  כל אלהבקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד שמתקיימים בו 

לנוהל והינו רשום ע"פ דין ופועל בתחום    2הוא פועל כמוסד ציבורי כהגדרתו לפי סעיף  .5.1

 ספורט בלבד ה

קבוצת הספורט המופעלת ע"י העמותה מתחייבת להוסיף את השם: "מ.א דרום השרון"   .5.2

לשם הקבוצה, ולא תינתן תמיכה לקבוצת הספורט הנושאית, בנוסף , שם של רשות  

   מקומית , למעט דרום השרון 

העמותה מתחייבת ליידע את מחלקת הספורט , בלו"ז השנתי לרבות טקסי פתיחה וסיום   .5.3

 של הפעילות. על האגודה להגיש מדי שנה נתונים על פרטי הקבוצות והספורטאים.  

מהפעילים בה   70% לפחותמשתתפים, בתנאי ש 14בפעילות הספורט משתתפים מינימום  .5.4

 הם תושבי המועצה 

 



 

 

 

 

 

 

המופעלת ע"י העמותה, רשומה באיגוד ספורט מוכר. בכפוף לאישור רישום  הקבוצה  .5.5

 הספורטאים באיגוד 

 בתיאום עם מנהל רשות הספורט  להמוסד יפע  .5.6

 

 

 

 

 קריטריונים לתמיכה בסיוע לתושבים הנמצאים במצוקה כלכלית, בתחומי המועצה:  .6

 תנאי הסף: 

 , כדלקמן :  כל אלהבקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד שמתקיימים בו 

 לנוהל והינו רשום ע"פ דין   2הוא פועל כמוסד ציבורי כהגדרתו לפי סעיף  .6.1

 פעילות המוסד קיימת ופועלת בתחומי מועצה אזורית דרום השרון ועבור תושביה   .6.2

תושבי המועצה האזורית , המתגוררים בתחומם של למעלה   50השירות ניתן למינימום של  .6.3

 ם בתחום יישוב אחד בלבד (  יישובי המועצה )אינם מתגוררי 3מ 

פעילות המוסד מתבצעת על פני כל השנה ומתמקדת במתן שירותים, מענקים וסיוע כספי   .6.4

לנזקקים כלכלית או רגשית ומתגוררים במועצה אזורית דרום השרון . מתן הסיוע יהיה ע"פ 

 רותים חברתיים יהצרכים שאותרו והמלצות שניתנו ע"י המחלקה לש 

 ירותים הבאים לפחות: המוסד יפעל למתן הש

מימון   סיוע במזון, מציאת פתרונות לטיפולים רפואיים ) בכסף או בהתנדבות ( , סיוע ברכוש, 

 שיעורי עזר, רכישת השכלה מקצועית וסיוע בייעוץ משפטי וכלכלי 

המוסד הינו בעל אישור הפעלה ואישורי בטיחות מהרשויות והגופים המתאימים, ככל שאלו   .6.5

 נדרשים  

 ת האגף לשירותים חברתיים בתיאום עם מנהל  לע המוסד יפ .6.6

 

 קריטריונים לתמיכה במתן שירותים לאזרחים וותיקים בתחומי המועצה:  .7

 , כדלקמן :  כל אלהבקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד שמתקיימים בו 

 לנוהל והינו רשום ע"פ דין   2הוא פועל כמוסד ציבורי כהגדרתו לפי סעיף  .7.1

 פעילות המוסד קיימת ופועלת בתחומי מועצה אזורית דרום השרון ועבור ותיקיה   .7.2

אזרחים ותיקים שהינם תושבי המועצה האזורית,   60השירות ניתן למינימום של  .7.3

יישובי המועצה )אינם מתגוררים בתחום יישוב אחד    3המתגוררים בתחומם של למעלה מ 

 בלבד(  

ומתמקדת במתן שירותים, ומענים לצרכיהם   פעילות המוסד מתבצעת על פני כל השנה .7.4

המגוונים של התושבים הוותיקים בדרום השרון על כל קשת תפקודיהם )החל מעצמאי ועד  

 סיעודי(, כולל גיוס משאבים לרווחת הפעילות לוותיקים.  

 המוסד יפעיל לפחות את השירותים שלהלן:  

הפיק עיתון לגימלאי המועצה,  מרכז יום לחבר הוותיק , מועדון תעסוקה, קהילה תומכת, ל

 להפעיל מועדונים חברתיים ביישובים ופעילות ספורט מגוונת לוותיקים.  

מדי שנה, כל זאת בהתאם לנוהג כיום   ם לוותיקיכמו כן יקיים טיולים בני יום ונופשים  

 במועצה, לכל הפחות  

ם  שנים בהפעלת שירותי  2המוסד המבקש את התמיכה יהיה בעל ניסיון של לפחות  .7.5

 לוותיקים  

המוסד הינו בעל אישור הפעלה ואישורי בטיחות מהרשויות והגופים המתאימים, ככל שאלו   .7.6

 נדרשים 

 ת האגף לשירותים חברתיים בתיאום עם מנהל  להמוסד יפע  .7.7



 

 

 

 

 

 

 

 בעמותות הכנה לגיוס משמעותי לצה"ל קריטריונים לתמיכה  .8

 תנאי הסף: 

 , כדלקמן :  כל אלהבקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד שמתקיימים בו 

ביטחון,   .8.1 לשירות  ולהתנדבות  ביטחון  לשירות  למיועדים  בעיקרה  המיועדת  חינוכית  מסגרת 

וחינוך למעורבות חברתית   לישראל  בצבא הגנה  לשירות מלא  ושמטרותיה הכנת החניכים 

 ואזרחית 

וכוללת פעילות גם    ופועלת בתחומי מועצה אזורית דרום השרוןפעילות המוסד החינוכי קיימת   .8.2

 עבור המועצה ותושביה 

צבאית לפי  -המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיך לעניין זה יכיר במכינה קדם  .8.3

לעניין   הכנסת,  של  והספורט  התרבות  החינוך  ועדת  באישור  החינוך,  שר  שקבע  הוראות 

 ההכרה במכינה הקדם צבאית 

 ת האגף החינוך ומנהלת אגף תרבות נוער וצעירים בתיאום עם מנהל  לסד יפע המו .8.4

 

 ______________             ___________                               __________ 

 

 שרון סספורטס                                יצחק אגוזי                      לימור ריבלין         

 מנכ"ל                                             גזבר                            יועצת משפטית          


