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11/02/2018
תבחינים לתמיכה בספורט ,תרבות ורווחה לשנת 2018
להלן התבחינים לתמיכה בספורט ,תרבות ורווחה אשר אושרו במליאת המועצה מס' 15/2017
מיום :05/12/2017
א) בתחום הספורט:
 .1עמותה שכתובת משרדה הרשום בתחום המועצה ,אשר פועלת בתחום המועצה,
כאשר עיקר פעילותה בארגון קבוצות בתחום הספורט בליגה ב' ו\או בקידום
הספורטאים מצטיינים מקרב תושבי המועצה ,וחלק ניכר ממקבלי שירותיה
בתחומים אלה נמנים על תושבי המועצה.
 .2יובהר ,כי התמיכה תינתן אך ורק לגופים שלא למטרות רווח (עמותת או אגודות
ספורט להלן"( :אגודות ספורט").
 .3חלוקת תקציב התמיכות תביא לידי ביטוי ,תוך התחשבות הפעילויות בתשתיות
קיימות באולמות ובמשאבים וזאת במטרה למקסם את המשאבים.
 .4התמיכה לאגודות ספורט תינתן רק לקבוצות המתחרות במסגרות רשמיות
(איגודים והתאחדויות המוכרות ע"י מנהל הספורט) המייצגות את המועצה ואשר
פועלות בתחומי המועצה בלבד.
 .5תמיכה עקיפה לאגודות ספורט (שימוש במבנה ו/או במגרש) תחולק על פי משאבי
המועצה הזמינים .הגדרת המשאבים הזמינים תוגדר מדי שנה על ידי מנהל תחום
הספורט.
 .6אגודת ספורט תגיש ,לצורך קבלת תמיכה ,תכנית עבודה שנתית ורשימה המפרטת
את מספר הקבוצות על פי סוגיהן (נוער ,בוגרים ,נשים) ותרומתן לקהילה ,התוכנית
תציין את מיקומן של הקבוצות בליגה ,וכן מסמכים ותנאים בהתאם לדרישות
חוזר מנכ"ל מס'  .4/2006בסוף שנת התקציב יוגש דוח ביצוע.
ב) בתחום הרווחה:
 .1עמותה שכתובת משרדה רשום בתחום המועצה ,אשר פועלת בתחומה לרווחת
קשישים ,ונזקקים תושבי המועצה.
 .2תמיכה בפעילות הזנה לנזקקים.
 .3תמיכה בנכים ואנשים עם מוגבלויות.
 .4תמיכה ברכישת ציוד לנכים ובעלי מוגבלויות.
 .5שיפוצים והתאמות לצורך פעילות לקשישים ולבעלי מוגבלויות.
 .6תמיכה במרכז שיקום לבעלי מוגבלויות נפשית ופיזית.
 .7תמיכה בליקויי ראייה ושמיעה.
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 .8תמיכה בגופים הפועלים לשיקום נוער בסיכון ובמצוקה.
ג) בתחום התרבות ,אמנות ,חברה ,והקניית ידע לציבור הרחב:
עמותה שכתובת משרדה הרשום בתחום המועצה ,אשר פועלת בתחום המועצה כאשר רוב
מקבלי שירותיה נמנים על תושבי המועצה ,ועיקר פעילותה בארגון ו\או הפעלה ו\או
בעריכה ו\או בעידוד של פעילויות ו\או אירועים ו\או משלחות נוער ו\או פסטיבלים,
תערוכות ,גופים העוסקים באחד או יותר מהתחומים הבאים :חינוך ,ידיעת הארץ,
מורשת האזור ,חברה ,תרבות ,אמנות ,מוסיקה ,קידום תיירות הפנים באזור ,מדובר
בהשתתפות כספית ו/או תמיכה ב'עין' מאין כספית.
 התמיכה תאושרנה בכפוף לתקציב המועצה ובכפוף לאשור הגזבר והחשב המלווה .
 את הבקשות ניתן להגיש עד למועד  12/03/2018בלשכת מנכ"ל המועצה .
בכבוד רב,
סלים סליבי
ראש המועצה
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