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נוהל תמיכות במוסדות ציבור – המלצות
הועדה המקצועית לתבחינים לתמיכה
הועדה המקצועית לפי סעיף  6לנוהל תמיכות במוסדות ציבור (חוזר מס'  4/2006מיום  12.9.06של מנכ"ל
משרד הפנים; להלן – "נוהל תמיכות") ,בהרכב ה"ה הילה קפלן – מנכ"לית המועצה ,אליעזר בן סעיד –
גזבר המועצה ,ואבי להם ,עו"ד – היועץ המשפטי למועצה ,מגישה בזה למליאת המועצה הצעתה לתבחינים
לתמיכה לפי סעיף  8לנוהל תמיכות.
.1

חינוך
עמותה בה מתקיים אחד מאלה:
עמותה המעניקה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה הלומדים חקלאות במוסד להשכלה
1.1
גבוהה.
1.2

.2

.3

עמותה הפועלת בתחום המועצה בארגון פעילות ו/או חוגים ו/או אירועים בתחום החינוך
עבור תושבי המועצה או המתקיימים בתחום המועצה.

בריאות
עמותה בה מתקיים אחד מאלה:
עמותה המסייעת ברכישה של מכשור וציוד רפואי לבית חולים ציבורי הממוקם במרחק
2.1
שאינו עולה על  50ק"מ מתחום המועצה ,אליו מופנים תושבי המועצה הנזקקים לשירותי
בית חולים.
2.2

עמותה המעמידה ללא תמורה או בתמורה סמלית ציוד רפואי לנזקקים מקרב תושבי
המועצה.

2.3

עמותה המקדמת מחקר רפואי במחלות קשות או כרוניות דוגמת סרטן ,סכרת נעורים,
עיוורון ,מחלות לב ,ו/או המסייעת לחולים במחלות אלו ו/או מארגנת פעילות לרווחת
חולים במחלות אלו ,ביניהם תושבי המועצה.

2.4

עמותה המספקת עזרה ראשונה נפשית לציבור הרחב ,בכלל זה לתושבי המועצה.

2.5

עמותה המושיטה סיוע לתושבי המועצה במצבי חירום דוגמת אסונות ,פיגועים ותאונות
קשות ,בכלל זה טיפול בחללים.

רווחה
עמותה בה מתקיים אחד מאלה:
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.4

.5

3.1

עמותה שכתובת משרדה הרשום בתחום המועצה ,היא פועלת בתחום המועצה ועיקר
פעילותה בהפעלת מרכז/י יום לקשיש ו/או שירותי "שכונה תומכת" ו/או מרכז/י תעסוקה
לקשישים ,ורוב מקבלי שירותיה נמנים על קשישים תושבי המועצה.

3.2

עמותה שפעילותה הבלעדית או העיקרית לסייע במימון ניתוחים חיוניים בחו"ל להצלת
חיים של תושב/י המועצה.

תרבות ,אמנות ,חברה ,הקניית ידע לציבור הרחב
עמותה בה מתקיימים כל התנאים הבאים:
כתובת משרדה הרשום בתחום המועצה והיא פועלת בתחום המועצה לפחות  5שנים.
4.1
4.2

עיקר פעילותה בארגון ו/או בהפעלה ו/או בעריכה ו/או בעידוד של פעילויות ו/או אירועים
ו/או חוגים ו/או אולפנות באחד או יותר מהתחומים הבאים :החברה ,התרבות ,האמנות,
הקניית ידע ,ספורט ופעילויות דומות ,לנוער ולמבוגרים.

4.3

רוב מקבלי שירותיה נמנים על תושבי המועצה.

מוזיאונים ואתרים להנצחת המורשת של האזור
עמותה בה מתקיימים כל התנאים הבאים:
כתובת משרדה הרשום בתחום המועצה והיא פועלת בתחום המועצה לפחות  5שנים.
5.1
5.2

.6
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מפעילה בתחום המועצה מוזיאון או אתר להנצחת המורשת של האזור.

ספורט
עמותה בה מתקיימים כל התנאים הבאים:
כתובת משרדה הרשום בתחום המועצה או שהיא פועלת בתחום המועצה לפחות  5שנים.
6.1
6.2

עיקר פעילותה בארגון ו/או בהפעלה של אירועים ו/או וחוגים ו/או קבוצות בתחום
הספורט ו/או בקידום ספורטאים מצטיינים מקרב תושבי המועצה.

6.3

חלק ניכר ממקבלי שירותיה בתחומים הנזכרים בפסקה  6.2נמנים על תושבי המועצה.

עקרונות כלליים
כל התבחינים המנויים להלן כפופים לעקרונות הכלליים ולהגבלות שנקבעו בנוהל תמיכות.
.7
בברכה,
הילה קפלן
מנכ"לית

