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 אדר א תשע"ט  
 2019 מרץ

 
 תבחינים למתן תמיכות

 
 26.2.2019אושר בישיבת המועצה ביום 

וביום  28.2.2017ביום , 25.12.2016ביום , 1.4.2014ות מליאת המועצה ביום תוקנו בישיב
21.8.2017. 

 

 כללי
 

עפ"י שיקולים עניינים אחיד,  כל התמיכות לפי מבחנים אלה יינתנו באופן שוויוני,  א.
 בלבד, תוך התחשבות בצרכי הציבור בפרדסיה.

 
שאינו מוסד  ,"ציבור " או "מוסדמוסד"בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק ע"י  ב.

אשר מתחייב לפעול ו ,הפועל שלא למטרת רווחים ממוסדות המדינה או הרשות, 
ובהתאם  נוהל תמיכות במוסדות ציבור שפורסם ע"י משרד הפנים,הוראות בהתאם ל

 להלן.  המפורטיםלתבחינים 
 
, מעלות הפעילות הנתמכת 90%יהיה בשיעור שלא יעלה על  סך כל סכום התמיכה  ג.

לא יעלה על כלל  –בכפוף לכך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור 
 הוצאותיו בגין התמיכה. 

 
 התמיכה במוסד הציבור תאושר רק לשנת כספים אחת .  ד.
 

סד ציבור הפועל בתחום המועצה המקומית פרדסיה ומפוקח על התמיכה תינתן למו ה.
 ידה או ע"י גוף מוסמך מטעמה עבור פעילות בתחום הנתמך במשך שנה נוספת.

 
ים לקבלת תמיכה יהיו ע"פ הכללים שנקבעו בנוהל, יתנאי הסף האדמיניסטרטיב ו.

ת, ניהול וביניהם יכללו בין השאר: צורת ההתאגדות, ותק מינימאלי, מקום התאגדו
 ציבורי תקין, תקורה סבירה ותרומה לקהילה. 

 

 תמיכות בנושא ספורט
 

תמיכה תינתן אך ורק לעמותות רשומות למטרות מימון פעולות אגודות ספורט  א.
 בתחומי ספורט מוכרים.

 
 התמיכה תינתן באופן הבא: ב.
 

 (.אימונים, תחרויות, הסעות וכו'סיוע לפעילות השוטפת של האגודה ) .1
 
וע בתחזוקת מתקנים שבשימוש האגודה, לרבות שיפוצים, מים, חשמל, סי .2

 (.אם חלהניקיון וארנונה )
 

(, 40%הפרמטרים שישמשו לתמיכה הינם מספר המשתתפים בפעילויות ) .3
( והערכת התרומה שיש בענף 25%משקל מהותי של היקף ההכנסות העצמיות )

 (.35%לקהילה )
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 תמיכות בנושא תנועות נוער
 

אשר מניין הילדים ובני הנוער  ינתן אך ורק לתנועות נוער מוכרותהתמיכה ת א.
 בהתאם לרשימה שמית שתומצא ע"י התנועה. 30-הפעילים בהן לא יפחת מ

 
 לכל חניך בתנועה.₪  180-דמי החבר השנתיים המלאים לא יפחתו מ ב.
 
כמפורט בסעיף נתוני מספר החברים בתנועות הנוער לצורך חישוב הזכאות לתמיכה ) ג.

להלן(  ילוו באישור רו"ח בדבר תשלום דמי החבר. התנועה תקיים ועדת הנחות  4ה' 
למקרים חריגים, אשר רשאית לפטור באופן חלקי או מלא מדמי החבר על בסיס 
תבחינים מוגדרים של התנועה. חברים שקיבלו פטור כנ"ל יכללו במניין החברים 

ר החניכים אשר קיבלו פטור מלא מתשלום שזכאים  לתמיכה מהרשות ובלבד שמספ
דמי חבר ויבואו בחישוב הזכאות לתמיכה לא יעלה על שליש ממספר החניכים 

 המשלמים.
 
תנאי למתן התמיכה הינו קבלת אישור/התחייבות של הנהלת תנועת הנוער שכל  ד.

 הכספים שיועברו ע"י הרשות אכן יופנו לפעילות בסניף המקומי בפרדסיה.
 

 התמיכה תינתן באופן הבא: ה.
 

 סיוע לפעולות שמטרתן הקניית ערכים והגברת פעילות הנוער בשעות הפנאי. .1
  

סיוע בתחזוקת מתקנים שבשימוש התנועה לרבות שיפוצים, מים, חשמל,  .2
 (.אם חלהניקיון וארנונה )

 
 סיוע בתקצוב עלות שכר מדריך ראשי/קומונר/רכז תנועה. .3

 

נם מספר החניכים המשלמים דמי חבר, החל הפרמטרים שישמשו לתמיכה הי .4
היקף (, 5%(, גובה סכום ההשתתפות של כל חניך )65%משכבת כתות ד' )
 (.15%( מבנה בהחזקה בלעדית )15%התמורה לקהילה )

 
 תמיכות בנושא דת

 
התמיכה תינתן אך ורק למטרות אחזקה  ו/או שיפוץ של בתי כנסת המאוגדים  א.

ת או הצעת מחיר שתוגש מראש ותאושר ע"י מהנדס ופועלים כחוק על פי תוכני
 המועצה.

 
 התמיכה תינתן באופן הבא: ב.
 

אם עזרה בתשלום אחזקה שוטפת של בית הכנסת בתחום שכירות המבנה ) .1
 (.אם חלהחשמל, ביטוח וארנונה ) ,(, מיםקיימת

 
 עזרה בשיפוץ מבנה בית הכנסת. .2

 

כום המוקצה יינתן מהס 60%הפרמטרים שישמשו לתמיכה הינם כדלקמן:  .3
יוקצה לפי המפתח  40%שווה בשווה בין כל הבקשות שעמדו בתנאי הסף. 

, 35% –, מספר מושבים בבית הכנסת 40% –הבא: תדירות קיום התפילות 
 .25% –קיומו של פרוייקט ראוי לבינוי או לשיפוץ 
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 תמיכות לגופים וולנטריים
 

בתחום פרדסיה ותורמות לרווחת התמיכה תינתן אך ורק לעמותות אשר פועלות גם 
התושבים במקום, וזאת בהתאם למספר הפעולות המוכחות שבוצעו לטובת הקהילה בשנה 

 שקדמה.
 

 שיקולים ומבחנים
 
 

הועדה המקצועית תביא בחשבון לעניין החלטתה בדבר מתן התמיכה, בין היתר,  א.
 שיקולים אלה:

 
ים בגינם ניתנת מספר התושבים ביישוב המשתמשים בכל אחד מהשירות .1

 התמיכה.
 

 יכולת המבקש לממן חלק מהפעולה עבורה מבוקשת התמיכה. .2
 

 מיגבלות התקציב העומד לרשות מתן התמיכות. .3
 

 יכולתו של המבקש לבצע את הפעולה. .4
 

 התמיכות שניתנו בעבר למבקש. .5
 

התמיכות מחזור כספי, הכולל הן את ההכנסה העצמית של המוסד והן את סך  .6
 גורמים נוספים. מ, ו/או ביקש מרשויות ציבוריות אחרות הנוספות שהמבקש

 

)כגון: ותק בשנים, הכנסה עצמית וחלקה במחזור  כל שיקול רלבנטי אחר .7
 .הכספי(

 
 

מתן התמיכה מותנה בכך שהפעולות ו/או התוכניות אושרו כמתאימות ע"י  ב.
 המחלקות המתאימות במועצה.

 
 למתן תמיכות שפורסם ע"י משרד הפנים.מתן התמיכה מותנה בעמידה מלאה בנוהל  ג.


