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המועצה מנכ״ל -
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רווחה מחי מנהלת סוציאלית, עובדת -
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:היום סדר על
.2021 לשנת התמיכות למתן תבחינים אישור
נוער עמותות ־
ספורט עמותות ־
והנצחה צבא בפעילות העוסקים וגופים עמותות ־
דת עמותת ־
רווחה מוסדות ־

 הינם התבחינים וכי 2021 לשנת התבחינים את לאשר ממליצה הועדה המצורפים, בתבחינים דיון לאחר
השוויון. עקרון על השמירה לעניין לרבות דין כל להוראות בהתאם

לקריטריונים. שיצורפו הסף לתנאיי בהתאם תבחן תמיכה, המבקש גוף כל של הפרטנית זכאות

המועצה גזברית

קטן אילנית :רשמה
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תמיכות למתן תגחיגיס
מבוא

 למוסדות המועצה מתקציב תמיכות במתן תדון "המועצה"( - )להלן סביון מקומית מועצה . 1
 בחוזר שפורסם מקומיות רשויות על־ידי ציבור במוסדות תמיכות לנוהל בהתאם השונים

 מהוראות לגרוע בכדי זה במסמך ואין "הנוהל"(, - )להלן 2006/4 מספר הפנים משרד מנכ״ל
בלבד. עליהן להוסיף אלא הנוהל

 ושוויון איזון סבירות, של עקרונות פי על־ לרבות לתתה, וראוי נכון אכן אם תינתן התמיכה .2
השונים. התמיכה מקבלי בין

 נקבעו התמיכה נושאי התמיכה. נושאי על-פי תיעשה לתמיכה המיועד הסכום חלוקת .3
 לקבלת בכפוף התקציבית ההקצאה את לשנות ו/או תמיכה להוסיף וניתן המועצה בתקציב
המועצה. החלטת

 שירותים עבור ו/או המקומית הרשות בתחום המתקיימת פעילות עבור תינתן התמיכה .4
 עבור ו/או המקומית הרשות בתחום הקיים מבנה ו/או המקומית הרשות לתושבי הניתנים

המקומית. הרשות בתחום שכתובתו מרכז

 המוסד על-ידי שיוגשו ולנתונים למסמכים בהתאם התמיכה בבקשות תדון המועצה .5

 להתנותה או חלקה, או כולה לדחותה, התמיכה, את לאשר רשאית ותהא תמיכה המבקש
הבלעדי. דעתה שיקול לפי הכל בתנאים,

בנוהל. כהגדרתה התמיכה לשנת תינתן עקיפה, אם ובין ישירה אם בין התמיכה, .6

 ובין ישירה כתמיכה בין כספית ושאיננה ,כספית הנאה טובת מתן הינה - ״תמיכה״ .7
עקיפה. כתמיכה

 למתן או ערבות ,למימוש פיתוח או ,בניה פעילות לטובת כספית תמיכה - ישירה תמיכה .8
הלוואה.

 שימוש ,רשות ערבות מתן ,לרבות כסף בשווה שהוא סוג מכל תמיכה - עקיפה תמיכה .9
 במבנה שימוש זכות מתן , אדם כוח ,הקצאת דיוור בעלויות ,השתתפות המועצה במתקני

(.,וכד מים )חשמל, שוטפות הוצאות תשלום הקצאה, בבחינת שאינו במקרקעין או

 דעתו, שיקול ועל-פי הגזבר הנחיות על־פי שיקבעו במועדים בתשלומים תשולם התמיכה .10
לנוהל. 1.18 לסעיף ובהתאם

 אם אלא לו, שתוענק התמיכה כספי מתוך אלה כספים יקוזזו למועצה כספים החייב מוסד .11

שירשמו. מטעמים אחרת המועצה החליטה
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 בהתאם התמיכה מתן את להפסיק ו/או לעכב לשנות, להקטין, רשאית תהיה המועצה .12
המועצה. של תקציביים משיקולים וכן הנוהל, להוראות

כלליים סף תנאי

 הפרטניים הסף לתנאי בנוסף התמיכה נושאי כל על יחולו להלן המפורטים הכלליים הסף תנאי
השונים: התמיכה מנושאי אחד בכל כאלה שקבועים ככל

 ,הפועל בישראל רשום ,תאגיד בנוהל כהגדרתו ציבורי מוסד הוא תמיכה המבקש המוסד .1

רווח. למטרות שלא

 אחרת המועצה החליטה אם ,אלא לפחות שנה הנתמך בתחום הפועל למוסד תוענק התמיכה .2

שירשמו. מטעמים

 הנדרשים והמסמכים הפרטים כל את הכולל בקשה טופס הגיש התמיכה מבקש המוסד .3

המועצה. ובדרישות הנוהל ודרישות תנאי בכל ועומד

 היתר ו/או רישיון במתן הכרוכה פעולה ו/או פעילות עניינה המוסד של התמיכה שבקשת ככל .4

המאשר. הגוף של דעתו חוות ו/או אישור התמיכה לבקשת ,יצורף כלשהו מגוף אישור ו/או

 חוזר הוראות על־פי פיקוח לאפשר מוסמך גורם בידי בכתב יתחייב התמיכה מבקש המוסד .5
 דרישת על־פי ביצוע, ודו״חות תקופתיים דיווחים מסירת לרבות , 2006/4 הפנים משרד מנכ״ל

 ההוצאות ועל כספיים במוסדות הפיקדונות יתרת של מעודכנים נתונים ,שיכללו המועצה
 על ההכנסות פירוט תוך המאושר, התקציב לעומת הדו״ח בתקופת בפועל וההכנסות

 לאפשר וכן לדרשו, לנכון תמצא שהרשות מידע או מסמך כל וכן ביצוע דו׳יחות וכן מקורותיהן
המועצה. לדרישת בהתאם המועצה מטעם המפקח של הפעולה במקום ביקורים

 המקומית הרשות של התמיכה הגבלת בדבר הוראה השאר, בין תכלל בתבחיני□ שייקבעו הסף בתנאי .6
 בכפוף והכל הנתמכת הפעילות מעלות שייקבע כפי מכך נמוך שיעור או 90% על יעלה שלא לשיעור
 בתחום הפועל ציבור למוסד תמיכה להענקת מגבלה בתבחיני□ תיקבע כן, כמו .14.5 בסעיף לאמור
 הועדה המלצת קבל לאחר הרשות, מועצת תחליט שיירשמו מנימוקים אם זולת לפחות, שנח הנתמך

זה. מתנאי לחרוג מקום יש כי המקצועית,
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סביון n׳D1pD םועצח

:תמיכת בקשת להגיש רשאים יהיו אלו

נוער תנועות בנושא תמיכה א.

ספורט עמותות בנושא תמיכה ב.

והנצחה. צבא בפעילויות העוסקים וגופי□ עמותות בנושא תמיכה ג.

דת שרותי בנושא תמיכה ד.

רווחה מוסדות בנושא תמיכה ה.

:תמיכות לחלוקת קריטריונים

:גוער תגועת
 החינוך משרד ע״י ומאושרת המוכרת נוער תנועת הנה סביון. הישוב בתחומי פועלת נוער תנועת
ונוער. חברה ומנהל
 מתוך והמועצה, החינוך מח׳ ע״י ומאושרת המתואמת לתוכנית בהתאם תפעל הנוער תנועת
בני-הנוער. בקרב ומנהיגות חברתית מעורבות לעודד מטרה

:ספורט עמותות
 והתרבות, המדע משרד ע״י והמוכר המועצה בתחומי הפועל למוסד תמיכה לתת רשאית המועצה
המועצה. ברשות שירות מקבלי עבור רק ותינתן
 בשורותיו. המתחנכים נוער בני של לחינוכם המיטבי באופן יפעל תמיכה, המבקש ציבורי מוסד
המועצה. בתחומי הנוער לבני והספורט התרבות החינוך, בתחום מוסף ערך יצירת

מפלגתית. או פוליטית פעילות רווח, למטרת ומסחרית עסקית פעילות אינה הגוף פעילות

 ותקציב במידה תואם, יחסי באופן קבוצה לכל ההקצבה, סכומי את לשנות רשאית תהיה הרשות
 על העונות העמותות למספר בכפוף במדרגים, התמיכה שיעורי את להקטין ו/או יקטן התמיכות

הקריטריונים.

:והנצחה צבא כפעילות העוסקים וגופיס עמותות
 אסמכתאות. בעניין והמציא צח״ל, במשרתי והטיפול התמיכה בתחומי פעילויות מספק המוסד
 בשנה פעילויותיו את המפרטת רשימה המוסד יגיש זה סעיף לפי לתמיכה זכאותו הוכחת לצורך

הפעילות. תיאור הפעילות, מיקום הפעילות, ביצוע תאריך כולל: הרלוונטיים, בתחומי□ האחרונה
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סביון מקוסית סועצוז

:דת שרות* עמותת
 עוסקים אשר ועמותות ציבור למוסדות בלבד עקיפה תמיכה להעניק רשאית תהיה המועצה
המועצה. ובתחום המועצה בבעלות אשר מקרקעין בשטח כנסת בתי בהפעלת

:רווחה מוסדות
 למען הפועלים הרווחה, משרד עי׳י המוכרים ציבור למוסדות סיוע להעניק רשאית תהיה המועצה

 הרווחה אגף ע״י המוענקים הטיפול לשירותי כהרחבה טיפול, שירותי בתחום סביון תושבי
אתו. ובתיאום

 ואשר הרווחה משרד של הנמ״ר בתוכנת הרשומים הישוב תושבי גם בהם שנעזרים למוסדות
בשרותיה. משתמשים

דין. עורך על-ידי מאומת בתצהיר תאומת לתמיכה בקשה כל
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