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 תבחינים לחלקות תמיכות        

 2020לשנת                                                

 

למתן תמיכות למוסדות ציבור  תקציר התבחיניםעיריית קריית מוצקין מתכבדת לפרסם את 

 העוסקים בפעילות קהילתית שלא למטרת עשיית רווחים.

 

 : הנחיות כלליות  .א

 

תמיכות, במישרין או בעקיפין מאת רשויות מקומיות  נוהל זה נועד להסדיר מתן .1

למוסדות ציבור שונים שאינם ממוסדות המדינה או מוסדות הרשות הפועלים 

של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות,  יככלל, בתחומה המוניציפאל

המאוגדות כעמותות הפועלות שלא למטרות עשיית רווחה, בריאות, ספורט, 

 . רווחים

 

מקומיות התמיכות תינתה עפ"י ההנחיות כמפורט בנוהל למתן תמיכות של הרשויות  .2

 ., ובכפוף לאמור בנוהל זה2275שפורסם בילקוט הפרסומים תשמ"ח עמ' 

 

 :גובה התמיכה יביא בחשבון בין השאר את       .3

 אופי הפעילות, פעילות קבועה, נקודתית, עונתית וכיו"ב. 3.1

 עיר קריית מוצקין, מס' המשתתפים בפעילות.היקף הפעילות ב  3.2

 מקורות המימון השונים של הגוף המבקש תמיכה. 3.3

מתן תמיכה לא ישירה מהרשות, כמו הקצאת מבנה לפעולות, פטור  3.4

 מארנונה.

 

 :בקשות לתמיכה שלא יוכרו .4

לא תוכר פעילות הנעשית בבתים פרטיים ו/או כשההזמנה לפעילות נעשית על  

ידי הורים עבור -שרים אישיים, וכן לא תוכר הפעלת חוגים המאורגנים עלבסיס ק

 תלמידי מוסד חינוכי.

 

.     בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים שניתן לקבל בגזרות העירייה ובצירוף 5

המסמכים הנלווים. אי המצאת הנתונים או ההצהרות במועד, כמוה כויתור הגוף 

 הנתמך על רצונו לקבלת תמיכה. 

 

סך כל התמיכות, לא תחרוגנה מהתקציב המאושר שקבעה העירייה למתן  .6

 תמיכות. 
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 תמיכה ישירה  –קריטריונים למתן תמיכות "לגוף נתמך"   .ב

  

  עמותות העוסקות בטיפול בנוער ובילדים א. 

 איתור נוער שנפלט ממסגרות חינוך. . 1  

 ער מסוג זה.פעילות תרבות וחברה בקרב נו .2  

 מסגרות שקומיות לנוער וילדים. . 3  

 ₪. 5,000 -₪  1,000תמיכה כספית בסכומים הנעים בין  .4  

 

 :עמותות העוסקות בפעולות קהילתית בתחומים הבאים ב. 

 ₪.   10,000 -  1,000תמיכה כספית בסך של  –תמיכה במוגבלים למיניהם  .1

התנדבות בקהילה, עידוד קליטת עליה, עידוד פעילות לאוכלוסיות  .2

 ₪.  5,000 – 500תמיכה כספית בין  – ייחודיות

עזרה בנושאי בריאות, נט"ן, השאלת ציוד רפואי, הדרכה בנושאי  .3

 ₪. 10,000 – 1,000תמיכה כספית בין  –בריאות וכו' 

 –ם וכיו"ב פעילות חילוץ והצלה, הבאה לקבורה, סיוע למשפחות אבלי .4

 .₪  20,000 – 5,000תמיכה כספית בין 

  

 

 העמותה לקידום הספורט בקריית מוצקין ג. 

 

עמותת הספורט הוקמה בעידודה של הרשות המקומית במטרה לקדם את 

 הספורט העממי בקריית מוצקין ולרכז אותו תחת קורת גג אחת.

נוספות, אלא אם מובהר כי, הרשות אינה מתחייבת לתמוך בעמותות ספורט עממי 

 קיבלו את אישור הרשות להקמתן.

התמיכה בעמותה לקידום הספורט בקריית מוצקין, תביא בחשבון היקף פעילותה 

 ותכניותיה לקידום הספורט.
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 אגודות ספורט תחרותי .ד 

 

 הרשות אינה מתחייבת לתמוך בכל ענפי הספורט. .1 

 

מועדון/עמותת ספורט, שלא /הרשות אינה מתחייבת לתמוך באגודה .2

 קיבלו מראש את אישור/הסכמת הרשות לפעילות בתחומיה.

 

הרשות תתמוך בלא יותר מאגודה בוגרת אחת בכל ענף וברמת גיל או מין  .3

 זהה.

 

התמיכה באגודת ספורט תביא בחשבון מיקומה בליגה ומס' המשתתפים  .4

ל כמפורט בפעילות הספורט במסגרת הענף שבו מתחרה האגודה, הכ

 בתבחינים.

 

 תנועות נוער .ה

תמיכה תינתן לתנועות נוער מאוגדות במסגרת מאושרת ע"י משרד  .1

 החינוך או ארגון ארצי מוכר.

תמיכה בהתאם למס' בני הנוער הרשומים ופעילים בתנועה במועד הגשת 

 .₪, עבור כל חבר בתנועה 175הבקשה  

 

 

 מוסדות דת     .ו

רה, ישיבות, כוללים המאושרים  ע"י משרד החינוך  עמותות למתן שיעורי תו

 ₪. 5,000 – 1,000תמיכה כספית  בין  –ומשרד הדתות 

 

מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין נוהל למתן תמיכות,  .ז 

  יגבר האמור בנוהל מתן תמיכות.


