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  2019תבחינים למתן תמיכות לשנת  
  

  כללי:א. 

) תדון במתן תמיכות מתקציב העירייה למוסדות "העירייה"עיריית ביתר עלית (להלן:  .1

השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר 

), ואין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל "הנוהל" –(להלן  4/2006מנכ"ל משרד הפנים 

  אלא להוסיף עליהן בלבד.

 ולמוסדות  לעמותות  העירייה  מאת,  בעקיפין  או  ריןבמיש,  תמיכות  מתן  להסדיר נועד  זה  נוהל .2

ם המפורטים בנושאי העיר ברחבי הפועלים") מוסד" או/ו" מוסדות: "להלן( שונים ציבור

 . ודת תרבות, חינוך בנוהל ובנושאי

 למנוע נועד וכן שקיפות, יעילות, תקין מינהל למוסדות ההתמיכ בתחום לקדם נועד זה נוהל .3

 .המידות בטוהר פגיעה

לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין  ,ת אותההתמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לת .4

  .מקבלי התמיכה השונים

וניתן יהיה   : חינוך, תרבות ודתחלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על פי נושאי התמיכה .5

  ציבית כדין.להוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מועצת העיר, והגדרה תק

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

התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו/או עבור שירותים  .7

  הניתנים לתושבי הרשות המקומית.

ש העירייה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי המוסד המבק .8

תמיכה, ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה, כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים, 

  הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ו מתוך כספי התמיכה יקוזזו כספים אל ,מוסד החייב כספים לעירייהככל שתוענק תמיכה ל .9

  וענקו לו.שי

רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות   תהאהעירייה   . 10

 ,ל פי שיקול דעתה בכפוף להמלצת הועדה המקצועיתעוכן  הנוהל, משיקולים תקציביים

 .כהגדרתה בנוהל
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בינוי ו/או בפיתוח קרקע, שיעור תחום היודגש כי בכל מקום במסמך זה בו תוזכר תמיכה ב . 11

ומם של כספים בתקציב התמיכות וכן בכפוף לאישור מפקח הבניה התמיכה יהיה כפוף לקי

  פיתוח.או ה/בניה והמטעם העירייה לגבי קיומה וקצב התקדמות 

  

  :סף תנאיב. 

 העירייה של הכללים ובתנאים נוהלה לפי תמיכה למתן בתנאים לעמוד התמיכות מבקשי על . 12

 .לתקציב בכפוף תינתן התמיכה .שנה מידי יפורסמוש  כפי תמיכות למתן

 התמיכה שיעור. הנתמכת הפעילות מעלות 90% על עולה שאינו בשיעור תהא שתינתן התמיכה . 13

 הוצאותיו  כלל  על  יעלה  לא,  הנתמך  המוסד  של  הכנסותיו  יתר  בצירוף  התמיכה  שסכום  כך  ייקבע

  .הנתמכת הפעילות בגין

 תחליט  שיירשמו  מנימוקים  אם  זולת,  לפחות  שנה  הנתמך  בתחום  הפועל  למוסד  תינתן  התמיכה . 14

  .זה מתנאי לחרוג יש כי, המקצועית הוועדה המלצת קבלת לאחר העירייה

 ביטוי  לידי יבוא והדבר, ישירה  כתמיכה  בנוהל  המוגדרת  תמיכה  במתן  תתמקד  העירייה,  ככלל . 15

  .עידוד ומענקי כספית תמיכה במתן

  .חוק פי על בניה ברישיון להחזיק המוסד על . 16

 .מהעירייה חכירה/שימוש ברשות או בבעלותו מבנה למוסד . 17

  

  :התמיכה למתן תנאיםג. 

 ביתר תושבי עבור או בגין שירותים הניתנים עילית בביתר הפועלים למוסדות תינתן התמיכה . 18

 .עילית

 למוסד ויאושר ככל. הנתמך בתחום סיוע לקבלת בבקשה אחרים למקורות לפנות רשאי מוסד . 19

 אישורים ולצרף העירייה לידיעת הנושא להביא החובה עליו חלה, אחרים ממקורות סיוע

 מסכום העודף הסכום ייתרת את העירייה תקזז, זה במקרה. זאת המאמתים מתאימים

 .100%-ל מעבר אחר ממקור למוסד שניתן תמיכתה

 המידע  מלוא  את  לעירייה  לספק  וידאגו  בהם  לבקר  העירייה  לנציגי  יאפשרו  הנתמכים  המוסדות . 20

 .המלצתה גיבוש לצורך לה הנדרש
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 העירייה  מבקר  לרבות,  וכספי  מקצועי  מעקב  לבצע  העירייה  לנציגי  יאפשרו  הנתמכים  המוסדות . 21

 נוהל לפי העירייה של לפיקוח בנוסף התמיכה בכספי המוסדות שימוש אחר, מטעמו נציג או

 .תמיכות

 שמות את ויציין בו הלומדים התלמידים כלל רשימת את ימסור המוסד -חינוך למוסד ביחס . 22

 זהות תעודות מספרי בצירוף התמיכה מבוקשת עבורם עילית ביתר תושבי שהינם התלמידים

 . התלמידים כלל של

  

  מוסדות חינוך:ד. 

  '.ח-'א כיתות תלמידי, רגיל לחינוך מוסד . 23

 .נהרי חוק מכוח תקצוב קיבל לא המוסד . 24

 .תלמידים 20-מ למעלה רשומים במוסד . 25

 החינוך.רשיון משרד למוסד  . 26

 המלצת מחלקת החינוך.למוסד  . 27

והתמיכה תוענק בהתאם  זרם החינוך המוכר ושאינו רשמי ומוסדות הפטור םנמנה עהמוסד  . 28

 .04/08להוראות חוזר מנכ"ל 
  

  בהתאם להוראות הנוהל ולשיקול דעת העירייה. –גובה התמיכה 

  

  בתי כנסת ואו מקוואות -:דת . מוסדותה

  הנדסה.עמידה בדרישות מחלקת  . 29

 קבלת היתר בניה. . 30

בכפוף לעמידה בדרישות מחלקת ההנדסה תינתן תמיכה אף למבנים יבילים המשמשים כבתי  . 31

 כנסת.

  

  בהתאם להוראות הנוהל ולשיקול דעת העירייה. –גובה התמיכה 
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  אירועי תרבות ודתו. 

   .בית כנסתואו  הכנסת ספר תורה למוסד . 32

   .חנוכת בית כנסת . 33

 .יש/התוודעות שהייה בעיר ועריכת טלמנהיג קהילה ואו  אירוח אדמו"ר . 34

  .יט' בכסלו, יום שכולו תורה וכד'שבתות פיוט מרכזיים ואירועים עירוניים המוניים דוגמת  . 35

   .שמחת בית השואבה . 36

להגיש בקשת תמיכה אחת בגין כל סוג אירוע, כך שלא  זכאייהא המוסד במהלך שנת תמיכה  . 37

  תקציב.מסגרת הבקשות לשנת תמיכה, זאת בכפוף ל 3יעלה על 

  

  בהתאם להוראות הנוהל ולשיקול דעת העירייה. –גובה התמיכה 

  

  ז. ארגונים לסיוע וחילוץ בחירום

 .והגשת עזרה ראשונה תמיכה בארגונים העוסקים בהצלת חיים . 38

באירועי חירום ובלבד שפעילות הארגון מוסדרת לסיוע התנדבותי  תמיכה בארגונים המיועדים   . 39

וועדת מל"ח. לצורך כך יש   בהיערכות העירייה לחירום והתגייסות המתנדבים במסגרת פעילות

 להגיש אישור מיו"ר וועדת מל"ח או ממנהל האגף לחירום ובטחון בעירייה.

מפעיל מתנדבים תושבי העיר ועבור פעילות התנדבותית הגשת הבקשה תהיה עבור ארגון ה . 40

 המסייעת לתושבי העיר ובתחומי העיר וסביבתה.
  

   בהתאם להוראות הנוהל ולשיקול דעת העירייה. –גובה התמיכה 


