תבחינים לחלוקת תמיכות בשנת 2019
דברי הסבר:

א.
.1

מנכ"ל משרד הפנים הוציא חוזר המתווה נוהל לתמיכה במוסדות ציבור ע"י הרשויות
המקומיות (להלן" :הנוהל").

.2

הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת הרשות המקומית ,למוסדות ציבור שונים
הפועלים ככלל בתחום המוניציפאלי של הרשות בנושאים ראויים כגון :חינוך ,בריאות,
רווחה ,ספורט ,אמנות וכיו'ב.
הנוהל נועד לקדם בתחום התמיכות עקרונות של שיוויון ,מינהל תקין ושקיפות.

.3

בהתאם לנוהל ,מותרת תמיכה במסגרת תקציב מאושר בלבד ,הכולל חלוקה לפי נושאי
תמיכה לפרקי התקציב.
חלוקת התמיכות תיעשה לפי קריטריונים/תבחינים שאושרו על ידי מועצת הרשות
המקומית ,לאחר שעיינו בחוות הדעת של היועץ המשפטי של הרשות כי הינם בהתאם
להוראת הדין ,לרבות שמירה על עקרון השוויון.
כללי.

ב.
.1

גובה התמיכה ייקבע בהתאם לתקציב הכולל המאושר לתחום הפעילות ובהתחשב
בתבחינים המפורטים בפרק ג'.

.2

תמיכה תינתן עבור פעילות סניף העמותה הפועל ביקנעם המיועדת לתושבי יקנעם.
(הבהרה :פעילות שמארגנת עמותה פעילה ביקנעם אך כרוכה מטיבה בנסיעה מחוץ
ליישוב כגון :טיולם ,סיורים ,תחרויות ,מפגשים ,תחשב כפעילות ביקנעם המיועדת
לתושבי יקנעם).
תמיכות אשר התבחין הישיר לחלוקתן הוא מספר המשתתפים (כגון :נוער) תחושב לפי
מספר המשתתפים שהינם תושבי יקנעם עילית בלבד.
תושב לענין זה ייחשב :מי שמתגורר בפועל ביקנעם עילית.

.3

תינתן תמיכה לעמותה אשר למעלה ממחצית הוצאותיה מיועדות לביצוע הפעילות
הנתמכת נשוא בקשתה.

.4

אישור התמיכה כפוף לשיקול דעת העירייה ,בהתאם לאופי והיקף הפעילות גופה והנהנים
ממנה ,מידת החיוניות של הפעילות  /מידת התאמת הפעילות למדיניות והעדפות
עירוניות.

.5

התמיכה לא תעלה על  50%מתקציב הפעילות השנתית הנתמכת של העמותה ביקנעם,
בכפוף לביצוע הפעילות הנתמכת בפועל ובהתחשב בעלותה ,לפי מעקב שוטף של העירייה.
מובהר באופן מפורש כי העירייה תהיה רשאית שלא לאשר לעמותה תמיכה בהתאם
לשיעור הפעילות שהיא מציגה בבקשה ,אם המועצה תהיה סבורה בהתאם לשיקול דעתה
ובהתאם לנתונים שיש בידה ,כי היקף הבקשה לעניין פעילות ,הנו מופרז ו/או בלתי סביר
ו/או יש בו כדי למנוע מעמותות אחרות ראויות לקבל תמיכה הולמת.
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.6

בפרקים של תמיכות לנושאי דת , ,סך התמיכה שתוקצה לעמותה אחת  ,לא תעלה על 50%
מסך התמיכה שהוקצה לאותו פרק .הגבלה זו לא תחול על העמותות המקבלות תמיכה
בנושאי ספורט ,תרבות ,קשישים ומתנ"ס.

.7

עמותה תיכלל בפרק אחד בלבד מתוך הפרקים המפורטים בסעיף ב' להלן (אף אם
הפעילות ,מתאימה למספר פרקים) .שיבוץ העמותה בפרק הרלבנטי מתוך הרשימה
המפורטת בסעיף ג' להלן ,ייקבע על ידי העירייה לפי שיקול דעתה.

.8

עמותות המבקשות תמיכה  ,אשר מבצעות פעילות גם מחוץ ליקנעם ,תהיינה זכאיות
לתמיכה אך ורק אם הפעילות ביקנעם מהווה לפחות  50%מכלל פעילות העמותה.
הוראות סעיף זה לא תחולנה על חלוקת תמיכות נוער פרק ג' ( )3ובמסגרת פרק ג' ()6
בריאות ורווחה.

.9

לא תינתן תמיכה למוסד נתמך שלא פעל בתחום הנתמך שנה לפחות ,אלא כחריג
מנימוקים מיוחדים שירשמו.

 .10גוף נתמך אשר משתמש במבנה השייך לרשות המקומית ,הוצאות אחזקת המבנה ע"י
הרשות ינוכו מסכום התמיכה.
 .11אישור התמיכה לעמותה בכל פרק תמיכה ,יתבצע עפ"י התבחינים הבאים המפורטים
בסעיף ג' להלן.
ג.

תבחינים
 .1תמיכות לקשישים
בהתאם לסכום הפעילות לקשישים ו/או גימלאים מכלל העמותות שתאושרנה ותיכללנה
בפרק זה.

 .2תמיכות מתנ"ס
פעילות באמצעות המתנ"ס.
דברי הסבר:
המתנ"ס הינו מוסד/גוף ציבורי ביקנעם המספק פעילות בתחומים שונים ומגוונים לקשת
רחבה של אוכלוסיה בישוב על כל גילאיה.
המתנ"ס עובד בשיתוף פעולה הדוק וראוי עם הרשות המקומית.
בהתחשב בהיקף הפעילות הרחב ומגוון הפעילות והמשתתפים ,היקף התמיכה במתנ"ס
מהווה חלק ניכר ועיקרי מתקציב התמיכות.
בשל האופי הייחודי של המתנ"ס כגוף נתמך והקשר המיוחד עם הרשות מחד ,וכן מכיוון
שהפעולות מתייחסות הן לנוער ,ספורט ,תרבות וכיוב' ,לא ניתן ולא ראוי להשוות את
המתנ"ס לעמותות אחרות ולפיכך מוקצה לו פרק נפרד וייחודי במסגרת התבחינים.
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 .3תמיכות תרבות
בהתאם ליחס הפעילות (ללא הוצאות שכר) המופנית לתרבות מכלל העמותות שתאושרנה
ותיכללנה בפרק זה.
דברי הסבר:
תמיכות המוקצות בפרק של תרבות מיועדות לעמותות אשר:




עוסקות במתן פעילות חברתית תרבותית מיוחדת.
עוסקת במתן פעילות חברתית/תרבותית לאוכלוסייה ייעודית ,אשר לפי טיבה וטבעה אין
לה מענה הולם במסגרות אחרות (לדוגמא בגין :קשיי שפה ,גיל ,צרכים מיוחדים וכיו'ב).
לשם חישוב התמיכה לנתמך במסגרת פרק זה ,תיכלל פעילות מהסוג הבא :הרצאות,
סדנאות ,מסיבות או פעילות בקשר עם חגי ישראל ,חוגים ,פעילות התנדבותית לרווחת
הקהילה ,פעילות בשיתוף עם הרשות המקומית.

 .4תמיכות נוער
 - 80%בהתאם למספר החניכים המשתתפים בפעילות ,תושבי יקנעם והמשלמים דמי
חבר מכלל העמותות שתאושרנה ותיכללנה בפרק זה( .מספר המשתתפים יקבע ויחושב
עפ"י אישור שעל כל עמותה להציג) .מובהר כי מספר משתתפים כולל גם חניכים אשר
משתתפים בפעילות אך זכאים  /מקבלים פטור מתשלום דמי חבר לפי אישור.
 - 20%בהתאם לשיתוף פעולה עם אגף החינוך ברשות מקומית והמלצת מנהל אגף החינוך.
דברי הסבר:
פרק התמיכה המוקצה לנוער ,מיועד לפעילות של תנועות נוער מוכרות המקיימות פעילות
שוטפת לאורך כל השנה.
תנועות נוער – סוג הפעילות של תנועות נוער דומה על פי טיבו בכל התנועות.
מטרת הרשות המקומית היא לעודד את היקף ההשתתפות.
לפיכך הקריטריון העיקרי לחלוקת תמיכות לפרק הנוער מותנה במספר המשתתפים.
כמו כן הרשות המקומית מעוניינת לעודד שיתוף פעולה של פעילות הנוער עם הרשות
המקומית ואגף החינוך.

3

.5

תמיכות לספורט תחרותי
בעמותה,
בהתאם למספר המשתתפים/מתחרים תושבי יקנעם הפעילים הרשומים
מכלל העמותות שתאושרנה ותיכללנה בפרק זה( .מספר המשתתפים ייקבע ויחושב עפ"י
אישור רו"ח /עו"ד אשר על כל עמותה להציג).
דברי הסבר:
מרבית חוגי הספורט שאינם תחרותיים מתבצעים במסגרת המתנ"ס.
העירייה מעוניינת לעודד גם השתתפות בענפי ספורט בקבוצות ספורט תחרותיות.
קיומן ופעילותן של קבוצות ספורט סוחף עמו מעבר לספורטאים הפעילים ,מעגל של
מעודדים מקרב המשפחות והציבור הרחב.
קיומן של קבוצות ספורט ייצוגיות מהווה גם מקור גאווה למשתתפים ,לתושבי העיר
ליוקרתה ולדימוייה.
תינתן העדפה מתקנת בכל חלוקה לעידוד ספורט נשים ונכים.
נשים תוספת .20%
נכים תוספת .20%

 .6תמיכות דת:




פעילות בנושא דת כולל :הרצאות; אירועים (חגים); שיעורי דת ,גמ"ח.
מסגרות לילדים משפחות דתיות כולל :צהרונים ,גנים ,מעונות.
אברכים לומדי תורה.

 40%מסכום התמיכה המוקצה לפרק זה יאושר בהתאם למספר החניכים /אברכים
הפעילים והרשומים בעמותה מכלל העמותות שתאושרנה ותיכללנה בפרק זה.
(מספר החניכים/אברכים ייקבע ויחושב עפ"י אישור שכל עמותה תציג).
 60%מסכום התמיכה המוקצה לפרק זה יאושר בהתאם לסכום הפעילות הדתית (ללא
הוצאות שכר) מכלל העמותות שתאושרנה ותיכללנה בפרק זה.
 .7תמיכות בריאות ,רווחה ושירות לקהילה
 50%מסכום התמיכה המוקצה ,יחולק בהתאם לסכום הפעילות המופנה לרווחה,
לבריאות ו/או לפעילות לרווחת הקהילה (ללא הוצאות שכר) מכלל העמותות שתאושרנה
ותיכללנה בפרק זה.
 50%מסכום התמיכה המוקצה לעמותה לפי פרק זה ,יחולק בהתאם להמלצת מחלקת
הרווחה ו/או אגף החינוך לפי הענין.
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