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:עלסדרהיום

 .2016אישורתבחיניםלמתןתמיכותבמוזיאוניםלשימורמורשתלשנת .1

 .2016אישורתבחיניםלמתןתמיכותלעמותותספורטלשנת .2

1סעיףמס'

כספיותמעירייתאוריהודהתבחיניםלמתןתמיכות
2016למוזיאוניםלשימורמורשתהפועליםבתחומהלשנת

 ,מתפרסמיםבזהתבחיניםלחלוקתכספיתמיכות4/2006בהתאםלחוזרמנכ"למשרדהפניםמס'
 לשנת יהודה אור עיריית מוזיאון2016של המקומית הרשות בתחום המפעילים ציבור למוסדות

לשימורמורשת.

כללי .1

עניינייםכ .1.1 שיקולים עפ"י אחיד, שוויוני, באופן יינתנו אלה תבחינים לפי התמיכות ל
בלבד,תוךהתחשבותבצרכיהציבורבאוריהודה.

מוסדממוסדות .1.2 שאינו "מוסדציבור", "מוסד"או בקשהלתמיכהיכולשתוגשרקע"י
שלאלמטרותרווחומתחייבלפעולבהתאםלהורא הפועל הרשות, ותנוהלהמדינהאו

תמיכותבמוסדותציבור,כפישפורסםבחוזרמנכ"לובהתאםלתבחיניםהמפורטים.

מעלותהפעילותהנתמכתובכפוף90%סךכלסכוםהתמיכהיהיהבשיעורשלאיעלהעל .1.1
לכךשסךהתמיכה,בצירוףיתרהכנסותיושלמוסדהציבור,לאיעלהעלכללהוצאותיו

בגיןהתמיכה.

הציבורתאושררקלשנתכספיםאחת.התמיכהבמוסד .1.4

כלהתבחיניםהמנוייםלהלןכפופיםלעקרונותהכלליםולהגבלותשנקבעובנוהלתמיכות .1.5
שפורסםע"ימשרדהפנים.

תמיכהבמוזיאונים .2

מוסדשמתקיימיםבוכלהתבחיניםשלהלן:

מוסדציבוררשוםכחוקכעמותהאוכחברהשלאלמטרתרווח. .2.1

שרדיוהרשומיםנמצאיםבתחוםהרשותהמקומית.מוסדציבורשמ .2.2

מוסדציבורהמפעילבתחוםהרשותהמקומיתמוזיאוןלשימורמורשת. .2.1

המוזיאוןאוהמרכזמקייםפעילותלכלגווניהאוכלוסייה. .2.4

שניםלפחות.5המוזיאוןפועלבתחוםהרשותהמקומית .2.5

אופןחלוקתהתמיכהביןעמותותהזכאיותלתמיכה .3

ת 1.1 בנוהלהתמיכה שנקבעו ולהגבלות הכלליים לעקרונות בהתאם שוויוני באופן חולק
התמיכותביןמספרהגופיםשהגישובקשהונמצאומתאימיםלתנאיהסףומכךזכאים

לתמיכה.

מחזור 1.2 שבין שיעור באותו תיעשה  הגופים בין התמיכה סכום של היחסית החלוקה
שה,ביחסלסכוםהתמיכהבאחוזים.הפעילותשלכלגוףלשנתייםשקדמולמועדהבק
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 הגשתבקשהלקבלתתמיכה .4

תגישלהבקשה 4.1 עמותההעומדתבתבחיניםאלהוהמבקשתלקבלתמיכהמהעירייה,
בכתבעלגביטופסבקשה,שנקבעלענייןזה,חתוםעלידימורשיהחתימהובידירואה

לת בקשה להגשת הנדרשים המסמכים, כל את ותצרף העמותה של מיכהחשבון
 לחוזרמנכ"למשרדהפנים.10בהתאםלכלדיןונוהל,כפישנקבעובסעיף

 ,בלבד.2016בקשתהתמיכהתוגשלשנתהכספים 4.2

שהוגשו 4.1 תכלולפירוטכלבקשותהתמיכההנוספות, בקשתהעמותהלקבלתתמיכה,
מקוניות לרשויות ממשלה, משרדי לעירייה, תקציב שנת באותה ידה על יוגשו או

פירוטהתמיכותשהוחלטאחרות תעלול פרטייםאחריםוכן לגופיםציבורייםאו או
לתתלעמותהעלידיגופים,כאמור,אושנתקבלומהם.

לחוזר10דבריהסברלאופןהגשתבקשהלקבלתתמיכהוהמסמכים,שנקבעובסעיף 4.4
מנכ"למשרדהפנים,שישלצרפםלבקשה,יינתנולכלעמותהשתפנהלעירייהבבקשה

 לקבלם.

שיפורסםעלבקשה 4.5 להגשתבקשות, שתוגשלאחרהמועדהקובע לקבלתתמיכה,
ידיהעירייה,תדחהללאדיון.

2סעיףמס'

תבחיניםלמתןתמיכותכספיותמעירייתאוריהודה
2016לעמותותספורטהפועלותבתחומהלשנת

 כספיתמיכותשלעיריית,להלןתבחיניםלחלוקת4/2006בהתאםלחוזרמנכ"למשרדהפניםמס'
 .2016אוריהודהלעמותותספורטהפועלותבתחומהלשנת

 הגדרות .1

עירייתאוריהודה.-"העירייה"

מעמותותהמדינהאו-"עמותה/עמותתספורט" גוף שאינה אגודתספורט, ו/או עמותת
עמותותהעירייה,הפועלתשלאלמטרהשלעשייתרווחים.

ה-"תמיכה" טובת מענק,מתן לרבות: עקיפה, ובין ישירה בין נאה,
הלוואה,ערבות,אוסיועכספיאחרלמעטקנייתשירותיםאו

הקצאתמקרקעיןבהתאםלנוהלהקצאתמקרקעין.

ולפיתוח,-"תמיכהישירה" לבניה לפעילות, תמיכה לרבות: כספית, תמיכה
למימושערבותאולמתןהלוואה.

כהמכלסוגשהואבשווהכסף,מתןערבות,מימושלרבותתמי-"תמיכהעקיפה"
דיוור, בעלויות השתתפות העירייה, במתקני שימוש ערבות,
פרסומיםבתקשורתבמימוןהעירייה,הקצאתכחאדםמטעם
העירייהאובמימונה,מתןזכותשימושבמבנהאובמקרקעין,

 שאינוהקצאהכמשמעותהבנוהלהקצאתקרקעות.

 יכותלעמותותספורטתבחיניםלמתןתמ .2

ידי 2.1 על לעמותות תמיכות לנוהל בהתאם יעשו ספורט, לעמותות תמיכות ומתן אישור
 מס' הפנים משרד מנכ"ל בחוזר שפורסם מקומיות, -4/2006רשויות 2006ספטמבר

פעילויות בגין ורק המקומי השלטון לדיני בהתאם העירייה של סמכויותיה ובמסגרת
 ספורט,כאמור.

התמיכותתינתנהאךורקלעמותותהפועלותבתחוםהספורטללאכוונותרווח)מלכ"ר( 2.2
הפנים משרד מנכ"ל לחוזר לשםקבלתהתמיכהבהתאםובכפוף סף והעומדותבתנאי

 .4/2006מס'
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בפועל 2.1 הקיימות ספורט לעמותות ורק אך בעקיפין, או במישרין תינתנה, התמיכות
בתחו לפחות, שלאופועלותשנהאחת, הספורט, בתחום העירייה של המוניציפאלי מה

 במסגרתפעילותספורטשבתכניתלימודיםפורמאליתשלבתיספרועמותותחינוך.

בתחום 2.4 המתבצעות ספורט, פעילויות בגין ורק אך ספורט לעמותות תינתנה התמיכות
 העירייהעלידיהעמותותהנתמכותעצמן.

 .2016כפוףלאישורתקציבלשנתאישורומתןתמיכותלעמותותספורט 2.5

 ,בלבד.2016התמיכותתינתנהלעמותותספורטלשנתהכספים 2.6

התמיכותתינתנהרקלעמותות,שקיימובשנההקודמתלשנהשקדמהלבקשתהתמיכה 2.2
 פעילותספורטבהיקף,שאינונופלממחציתהפעילותשבעבורהמבוקשתהתמיכה.

 2.8 שהעירייהרשאיתליתן התמיכה, לאיעלהעלשיעורי הנתמכתעלידה, 90%לעמותה,
 מעלותהפעילותהנתמכתלאותהעמותה.

בצירוף 2.9 העירייה, לה שתיתן התמיכה, שסך לכך כפוף ספורט לעמותות תמיכות מתן
הנמצאת עמותה כלומר, בגינה. הוצאותיה כלל על יעלה לא העמותה, של הכנסותיה

 בעודףאינהזכאיתלתמיכה.

 םאלהמשוםהתחייבותמצדהעירייהלתתתמיכהלעמותהכלשהי.איןבאמורבתבחיני 2.10

 אמותמידהלמתןתמיכותלעמותותספורט .3

תמיכה 1.1 על בעיקרם ומתבססים דין, כל הוראות עם אחד בקנה עולים אלה תבחינים
שוויוניתומעודדתהישגים:האחדתמיכהבסיסיתשוויוניתעפ"ייחסתקציבהעמותה

 מורכב והשני ומספרהנתמכת, הקבוצה משחקת בה לליגה הנוגעים מקריטריונים
 השחקניםבקבוצותהספורטאותןמפעילההעמותה.

98% 1.2 לשנת ספורט לעמותות תמיכות למתן העירייה לעמותות2016מתקציב יוקצה ,
פורטהתחרותיבענפיהכדורהבאים:כדורגל,כדורסל,וכדורעף,כהגדרתו"בתיקוןהס

הקאמות לחלוקת הפרסומיםהמידה )ילקוט בספורט הימורים להסדר המועצה צבות
 (.5/1/2006-מ5422

 מסכוםהתמיכההכוללתלספורטיוקצולענפיהספורטשאינםמוגדרי"ענפיכדור".2%

תיבדקכל 1.1 במידהויותרמעמותהאחתתגשנהבקשותלקבלתתמיכהלמטרהדומה,
 בקשהעלפיהתבחיניםהבאים:

20% 1.1.1 שיאושר הספורט,מהסכום עמותות לכלל תמיכות מתן המועצה ידי על
תקציב יחס עפ"י הנתמכות העמותות בין שוויונית בסיסית כתמיכה יהווה

 העמותההנתמכתביחסלכללהתקציבשלהעמותותהנתמכות.

הספורט,10% 1.1.2 עמותות לכלל תמיכות מתן המועצה ידי על שיאושר מהסכום
 יהיהעפ"יהקריטריוניםהבאים:

-יגהבהמשחקתהעמותההל 1.1.2.1 נקודותלליגההנמוכהביותר2יינתנו
 נקודותנוספותלכלליגהבכירהיותר.15באותוענףותוספתשל

כלשחקןבוגריזכהאתהעמותה-מספרהשחקנים)כוללשחקנינוער( 1.1.2.2
לפחותנקודות.0.1-נקודותוכלשחקןנועריזכהאתהעמותהב0.2-ב
 .יהודה-תושביאורמהשחקניםהם%25

לכדורגל, 1.1.1 ההתאחדות של בליגות בוגרים קבוצות שמפעילות כדורגל עמותות
 עלהסכוםהסופישלהעמותה.2.5תקבלנהמכפילשל

הסכומיםשלכלהתמיכותהמאושרותלכלהעמותות,לאיחרגומסךהתמיכות 1.1.4
בסעיףתמיכותלעמותותספורט.2016המאושרותבתקציבהעירייהלשנת
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 גשתבקשהלקבלתתמיכהה .4

תגישלהבקשה 4.6 עמותההעומדתבתבחיניםאלהוהמבקשתלקבלתמיכהמהעירייה,
בכתבעלגביטופסבקשה,שנקבעלענייןזה,חתוםעלידימורשיהחתימהובידירואה
לתמיכה בקשה להגשת הנדרשים המסמכים, כל את ותצרף העמותה של חשבון

 לחוזרמנכ"למשרדהפנים.10בעובסעיףבהתאםלכלדיןונוהל,כפישנק

 ,בלבד.2016בקשתהתמיכהתוגשלשנתהכספים 4.2

שהוגשו 4.8 תכלולפירוטכלבקשותהתמיכההנוספות, בקשתהעמותהלקבלתתמיכה,
מקוניות לרשויות ממשלה, משרדי לעירייה, תקציב שנת באותה ידה על יוגשו או

פרטייםאחרי לגופיםציבורייםאו פירוטהתמיכותשהוחלטאחרותאו תעלול םוכן
לתתלעמותהעלידיגופים,כאמור,אושנתקבלומהם.

לחוזר10דבריהסברלאופןהגשתבקשהלקבלתתמיכהוהמסמכים,שנקבעובסעיף 4.9
מנכ"למשרדהפנים,שישלצרפםלבקשה,יינתנולכלעמותהשתפנהלעירייהבבקשה

 לקבלם.

שתוגשלאבקשה 4.10 שיפורסםעללקבלתתמיכה, להגשתבקשות, חרהמועדהקובע
 ידיהעירייה,תדחהללאדיון.

החלטתהועדההמקצועיתלמתןתמיכות

תמיכות מתן בדבר הנ"ל התבחינים את לאשר העירייה מועצת בפני להמליץ מחליטה הועדה
 .20165למוזיאוניםלשימורמורשתולעמותותספורטלשנת



מזלזרחיהתשפינדלעו"דשלומיבנציאזאצ'י
גזבריתהעירייהיועצתמשפטיתלעירייהמנכ"להעירייה

מתאםפעולותמינהלולוגיסטיקה,חמאנידודרשם:


