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 עיריית כפר יונה

 2022תבחינים למתן תמיכות לשנת 
 
 
 מבוא כללי .1
 

"העירייה"( תדון במתן תמיכות מתקציב העירייה למוסדות השונים  –עיריית כפר יונה )להלן  .1.1
ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד -בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על

ואין במסמך זה בכדי לגרוע מהוראות הנוהל, אלא להוסיף  הנוהל(  –)להלן  2006/4הפנים מספר 
 עליהן.

 
מיכה תחולק לגופים שימצאו זכאים בהתאם להוראות הנוהל ובכפוף לעקרונות הסבירות, הת .1.2

 .המידתיות והשוויון
 

נים, תעשה בהתאם לתחומי התמיכה שנקבעו בתקציב יחלוקת התמיכות בפועל לאור התבח .1.3
העירייה, וניתן יהיה להוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מועצת העיר ולקיומו של 

 קור תקציבי חוקי.מ
 

 התמיכה תינתן עבור פעילות למען תושבי העיר או כזו המייצגת את העיר. .1.4
 

 תמיכה תינתן רק לעמותה הפועלת לפחות שנה בעיר כפר יונה.  .1.5
 

מעלות הפעילות של המוסד המבקש  80%היקף התמיכה שתעניק העירייה לא יעלה בכל מקרה על  .1.6
 את התמיכה.

 
מקבלים מהמדינה ו/או ממוסדותיה תמיכה בהיקף העולה על הל העירייה לא תתמוך בגופים לככ .1.7

 מהכנסותיה. בדיקה זו תעשה לאור נתוני השנה הקודמת להגשת הבקשה לתמיכה. 75%
 
 
 הוראות כלליות .2
 

התמיכה תינתן עפ"י חלוקת סכום התמיכה הכולל בסכום הנקודות שצברו כלל המוסדות שהגישו  .2.1
 בקשותיהם כדין, באופן יחסי בין כל מוסד ומוסד. 

 
סך הציונים שינתן לכל מוסד בכל קטגוריה וקטגוריה יקבע את גודל התמיכה, ביחס ליתר  .2.2

 . מוסדות הזוכות בקטגוריה זו ובהתאם לגודל התקציבה
 

 מיתרת התקציב המשוריין בלבד הזכאות רתיגזעל התקציב המשוריין,  עלהיוגובה הזכאות במידה  .2.3
 .אינו עובר את התקציב שנקבעזכאות שסך ה

 
מוסד שלא יעמוד בהתחייבויותיו יידרש להשיב את כספי התמיכה שניתנו לו, והעירייה שומרת על  .2.4

 מצעים העומדים לרשותה להשבת הכספים.בכל הא ,בהתאם לנוהל ולהוראות כל דין ,זכותה לפעול
 

התמיכה, כאחוז מסך התמיכה המאושר, תחולק לאורך השנה במנות וזאת בהתאם להחלטה של  .2.5
 בין היתר, לאור אופן עמידת הגוף הנתמך בהתחייבויותיו. זאת ,ועדת תמיכות

 
 8.6בסעיף ש "שנת התמיכה"התמיכה שתעניק העירייה לגופים הנתמכים יהיו בהתאם להגדרת  .2.6

בנוהל, כאשר סכומים שלא יעברו, לאור התנהלות הגוף הנתמך ובהתאם להחלטות ועדות תמיכות, 
 עד לסוף השנה לא יחולקו לגוף הנתמך.

 
החלטה באשר לתמיכה תעשה לאור הבקשות לתמיכה והמסמכים הנלווים לה שיגישו המוסדות  .2.7

חלקה, או להתנותה בתנאים, הכל  והעירייה תהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה, כולה או
 .לפי שיקול דעתה הבלעדי
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-פי הנחיות הגזבר ועל-לעיל, התמיכה תשולם בפועל במועדים שיקבעו על 2.5מעבר לאמור בסעיף  .2.8
 מוסד לא יערער על כך.הלנוהל ו 1.18פי שיקול דעתו, ובהתאם לסעיף 

 
 חייבת לעירייה.לעירייה עומדת זכות לקזז מסכומי התמיכה כספים שהעמותה  .2.9

 
העירייה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל,  .2.10

 וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
 

לל העירייה תתמוך רק בגופים שיחס הוצאות הנהלה מסך הוצאות המוסד אינו עולה על ככ  .2.11
 .( לחוזר מנכ"ל(4)14)סעיף  1שקבע החשב הכלליהשיעור המירבי 

 

 
 תנאי סף כלליים  .3
 

גופים המבקשים תמיכה מהעירייה יעמדו בתנאי סף אלה, והם נוספים על תנאי הסף הקבועים בכל אחד 
 :מענפי התמיכה

 
התמיכה תינתן אך ורק לתאגיד ישראלי, המוכר כגוף ציבורי כהגדרתו בנוהל,  הפועל שלא למטרות  .3.1

 .רווח
 

 .העמותות וחל"צהעירייה תחלק תמיכות רק למוסדות שיש בידם אישור לניהול תקין מאת רשם  .3.2
 

לל, העירייה תיתן תמיכה רק לגוף שפועל בעיר כפר יונה ו/או מייצג את העיר כפר יונה )סעיף ככ .3.3
 לנוהל(. 5.3 -ו 5.2

 
רייה אחרת התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות, אלא אם החליטה העי .3.4

 מטעמים מיוחדים שירשמו.
 

גוף המבקש תמיכה מהעירייה חייב לתת לעירייה גילוי נאות ולהציג בפני העיריה כל מסמך הנדרש,  .3.5
 .לפי שיקול דעתה, כדי להוכיח שהוא עומד בכל תנאי ודרישות הנוהל ובדרישות העירייה

 
בנוגע לפעילות הנתמכת לידיעת המוסד נותן הסכמתו לכך שהעירייה תהיה רשאית לפרסם פרטים  .3.6

הציבור, בין היתר, באתר האינטרנט שהיא מפעילה וכן במנשרים ובהודעות לציבור. לצורך כך 
מתחייב המוסד למסור לעירייה מראש ובכתב, פרטים לגבי הפעילות הנתמכת לרבות נושא 

 .הפעילות, היקפה, מועדים לביצועה וכיו"ב
 

נה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן רישיון ו/או היתר ו/או ככל שבקשת התמיכה של המוסד עניי .3.7
 אישור מגוף כלשהו, יצורף לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות דעתו של הגוף המאשר.

 
העירייה לא תתמוך במוסדות שיש בין המטרות שהם מקדמים, או במעשיהם, שלילת קיומה של  .3.8

 .ענותמדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או הסתה לגז
 
 
 שיקולים לקביעת תבחינים .4
 

 העירייה תבחן את הבקשות לתמיכות ותכריע בהן לאור השיקולים הבאים:
 

 ים מהשירותים של המוסדות שבגינם ניתנת התמיכה.נהנמספר התושבים בעיר ה .4.1
 

 יכולת המבקש לממן חלק מהפעולה עבורה מבוקשת התמיכה. .4.2

                                                      
 לא יעלה על: שיעור מרבי להוצאות הנהלה וכלליות .1 
 מלש"ח,  0-10לעמותה שהכנסותיה  22% 

 לעיל 2.11ליתר ראה בקישור הקבוע בסעיף  –מלש"ח  10-25לעמותה שהכנסותיה  15.5%ו 

https://haogdan.migzar3.org.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
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 מגבלות תקציב העירייה למתן התמיכות. .4.3

 
 יכולתו של המבקש לבצע את הפעולה. .4.4

 
 התמיכות שניתנו בעבר למבקש. .4.5

 
 תמיכה לגופים המייצגים את העיר בתחרויות/פורמים ארציים ובין לאומיים. .4.6

 
 המבקשל מחזור כספי, הכולל הן את ההכנסה העצמית של המוסד והן את סך התמיכות הנוספות ש .4.7

 
 . 2בהתאם למגבלות שקבע החשב הכללישיעור הוצאות הנהלה וכלליות מסך המחזור הכספי  .4.8

 
 ם התקבלו תמיכות מרשויות ציבוריות אחרות ו/או מגורמים נוספים.אה .4.9

 
 כל שיקול רלוונטי אחר )כגון: משך הפעילות בעיר, הכנסה עצמית וכו'(. .4.10

 
 כספי התמיכה יועברו לגופים המבקשים, על פי הקריטריונים והניקוד המצטבר באופן יחסי. .4.11

 
 
 באשר לחלוקת 'תמיכה עקיפה'עקרונות  .5
 

 העירייה תחלק 'תמיכות עקיפות' כמשמען בנוהל וזאת בהתאם לעקרונות הבאים:
   
'תמיכה עקיפה' תינתן אך ורק בהתאם לשקול דעתה של העירייה, וזאת בהתאם למצבת נכסי  .5.1

 העירייה הפנויים.
 

שירותים המיועדים  'תמיכה עקיפה' תינתן, בכפוף לאמור, למוסדות הזקוקים לצורך הפעלת .5.2
 לתושבי העיר ו/או לפעילות שעיקרה ייצוג העיר במסגרות פורמליות לאומיות ו/או בינלאומיות.

 
 'דמי השימוש', את 'תמיכה ישירה'מקבלת בנוסף ל'תמיכה עקיפה' גם ההעירייה תקזז לעמותה  .5.3

ת השימוש בפועל ידי העירייה בהתאם לגובה עלו-ו עליקבע 'השימוש דמי'הכרוכים בהפעלת הנכס. 
וכו'( ואם יותר מגוף אחד משתמש בנכס אזי התקורה האמורה תושת לפי  ן)חשמל, מים, ניקיו

 ולא ניתן יהיה לערער על כך.החלק היחסי בו ישתמש כל גוף בנכס, 
 

בנוהל שאינה מתן שימוש בנכס כאמור לעיל, תינתן בהתאם  2.11תמיכה עקיפה, כהגדרתה בסעיף  .5.4
 ת תמיכות.לכללים שתקבע ועד

 
 
 תבחינים לתמיכות במוסדות ספורט .6
 

למטרות מימון פעולות אגודות ספורט בתחומי ספורט  יםאך ורק למוסדות רשומ תינתןתמיכה  .6.1
 מוכרים בקטגוריות הבאות:

 
כדורסל, כדורגל, כדורשת, כדור עף, כדור יד , כדור רגל חופים, וכדומה  –ענפיים קבוצתיים  .6.1.1

 .בתקציב העירייה המאושרתמיכות הספורט  מתקציב 90% -יתוקצבו ב
 

תמיכות הספורט  מתקציב 10% – שחייה, טניס, ג'ודו וכדומה יתוקצבו ב –ענפיים אישיים  .6.1.2
 .בתקציב העירייה המאושר

 

                                                      
 25-10לעמותה שהכנסותיה  %15.5מלש"ח, ו  10-0לעמותה שהכנסותיה  %22לא יעלה על  שיעור מרבי להוצאות הנהלה וכלליות .2 

 לעיל. 2.11ליתר ראה בקישור הקבוע בסעיף  –מלש"ח 
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 :התמיכההמטרות לחלוקת  .6.2
 

 של מוסדות ספורט )אימונים, תחרויות, הסעות וכו'(. השוטפתסיוע לפעילות  .6.2.1
 

, מים, חשמל, ניקיון וארנונה שימוש מוסדות, לרבות שיפוציםסיוע בתחזוקת מתקנים שב .6.2.2
 )אם חל(.

 
הקבועות שמוסדות הספורט מקיימות עבור תושבי  פעילויותשל  ןהבטחת המשך קיומ .6.2.3

 העיר.
 

 נים לחלוקת תמיכות לענפים קבוצתיים: יתבח .6.3
 

מספר שחקנים המשחקים/מתאמנים באופן  - 30%
 קבוע בפעילויות העמותה

 

 נקודות 30שווים: -שחקנים ומעלה  150 .א
 
 נקודות 20שווים:  -שחקנים  71-149 .ב
 
 נקודות  10שווים:  -שחקנים  21-70 .ג
 
 נקודות 5שווים:  –שחקנים   0-20 .ד

 10שוויה  –פעילות בת שלוש שנים ויותר  .א ותק פעילות של העמותה בעיר - 10%
 נקודות

 
 נקודות 5ה שווי –פעילות בת שנתיים  .ב
 

 נקודות. 1שוויה  –שנה פעילות בת 
הערכת התרומה של פעילויות העמותה  - 15%

 לתושבי העיר
 

ידי המפקח המקצועי מטעם -הערכה תתבצע על
, בהתאם לפרמטרים העירייה על השימוש בתמיכות

 .בנוהל התמיכות 17.5הקבועים בסעיף 
 
 נקודות 15 –הערכה גבוהה  .א
 
 נקודות 7.5 –הערכה בינונית  .ב
 
 נקודות 1 –הערכה נמוכה  .ג

נקודות לעמותות שמתחזקות מגרשים על  30 תחזוקת מגרשים  30%
 חשבונם

ידי משרד -ייצוג העיר במסגרות ספורט מוכרות על ייצוג העיר בליג/ות - 15%
 נקודות 15 –הספורט 

 
 
 

 ם: אישיינים לחלוקת תמיכות לענפים יתבח .6.4
 

 לאמות מידה הבאות:התמיכה תינתן אך ורק עבור תושבי העיר, וזאת בהתאם 
 

 25שוויה  –פעילות בת שלוש שנים ויותר  .א ותק פעילות של העמותה בעיר - 25%
 נקודות

 
 נקודות 15שוויה  –פעילות בת שנתיים  .ב
 

 נקודות. 5שוויה  –פעילות בת שנה 
הערכת התרומה של פעילויות העמותה  - 25%

 לתושבי העיר
 

ידי המפקח המקצועי מטעם -הערכה תתבצע על
בהתאם לפרמטרים  העירייה על השימוש בתמיכות

 .בנוהל התמיכות 17.5הקבועים בסעיף 
 
 נקודות 25 –הערכה גבוהה  .א
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 נקודות 15 –הערכה בינונית  .ב
 
 נקודות 5 –הערכה נמוכה  .ג

 נקודות 15 תחזוקת מתקני ספורט - 15%
 נקודות 35 –א. השתתפות בתחרויות בינ"ל  ייצוג העיר בתחרויות - 35%

ידי -ייצוג העיר במסגרות ספורט מוכרות עלב. 
 נקודות 15 –משרד הספורט 

 
 
 
 
 
 
 תבחינים לתמיכות בתנועות נוער .7
 

 כללי .7.1
 

ידי משרד הפנים )מפורסם באתר -העירייה תתמוך אך ורק בתנועות נוער מאושרות על .7.1.1
( המחנכים ברוח עקרונות מגילת העצמאות וקבלה שלמה של חוקי 3משרד החינוך

 המדינה.
 

, וזאת בהתאם 20התמיכה תינתן למוסדות שמספר הילדים ובני הנוער בהן לא יפחת מ  .7.1.2
שתמציא התנועה ידי רו"ח/עו"ד -מאומתת על חניכים ומדריכים )שם + כתובת(לרשימה 
 לעירייה.

 
 תנאי סף .7.2

 
בדבר קיום  בעירייהתנאי לקבלת תמיכה הוא אישור מאגף החינוך ומנהל מחלקת הנוער  .7.2.1

לצורך פיקוח על קיום הוראות נוהל  לרבותיר של תנועת הנוער עם העירייה, שיתוף פעולה סד
 זה, ולקיחת חלק פעיל בפעילויות עירוניות ובפורומים עירוניים.

 
התחייבות של העמותה להגעה באופן קבוע לישיבות, וכן התחייבות לשיתוף פעולה  .7.2.2

 ידי העירייה.-בפרויקטים שיבחרו על
 

 נוספיםתנאים  .7.3
 

בטיח כי התמיכה ניתנת למוסדות הזקוקים לכך, התמיכה תינתן לתנועת נוער על מנת לה .7.3.1
 שגובות דמי חבר שנתיים.

 
התמיכה תינתן לתנועות נוער ארציות המפעילות בעיר סניף מקומי והן צרפו לבקשתם  .7.3.2

 התחייבות לפיה כספי התמיכה שתעביר העירייה ישמשו לצרכי הסניף המקומי בלבד.
 

 ם הבאים:תינתן לצרכי התמיכה .7.4
 

 סיוע לפעולות שמטרתן הקניית ערכים והגברת פעילות הנוער בשעות הפנאי. .7.4.1
 

 סיוע בתחזוקת מתקנים שבשימוש התנועה לרבות שיפוצים, מים, חשמל, ניקיון וארנונה. .7.4.2
 
 
 

                                                      
3 . -community/Pages/youth-https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social

movements.aspx 

 

https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/youth-movements.aspx
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/youth-movements.aspx
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 אמות המידה לתמיכה הנן: .7.5
 

מספר  -40%
החניכים 

המשלמים 
דמי חבר, 

החל משכבת 
 כתות ד'

 

 חלוקת הנקודות תהיה בהתאם לגודל היחסי של התנועה 
 

מס' 
 נקודות

= 0.4 X 100 X בכל תנועות הנוער  סה"כ חניכים
 שהגישו בקשה לתמיכה

מספר  :
  חניכים

גבית  - 10%
דמי 

השתתפות 
 מחניכים 

 

 נקודות 10 –בשנה   ₪ 601א. מעל 
 

 נקודות 5 -בשנה  ₪ 600 - ₪ 402ב.  
 

 נקודות 1  -בשנה  ₪ 400 - ₪ 200ג. 
עמותה  - 10%

 מפעילה סניף
 נקודות 10 –סניף קבוע  .ד

פרויקט  10%
 רשותי

 נקודות  2 –השתתפות בכל פרויקט רשותי .ה

מספר  30%
מדריכים 
)פרמטר 

המשקף גודל 
 תנועה(

 נקודות 30 –מדריכים  31א. מעל 
 

 נקודות 15 –מדריכים  15-20ב. 
 
 נקודות 5 –מדריכים  15מתחת ל  .ג

 
 

 ידי העמותה בה מתקיימות פעילות התנועה -אתר קבוע המוחזק על –סניף 
 

נער בגילאי ט' עד י"ב או מתנדב ש.ש )שנת שירות( אשר עבר הכשרה חינוכית מתאימה המדריך  –מדריך 
 באופן קבוע קבוצה/קבוצות חניכים.

 
 
 
 תמיכות בתחום המצוינות חינוך מדעי/טכנולוגי .8
 

 כללי .8.1
 

חינוך למצוינות בתחומי המדע  יםורק במוסדות המקדמהעירייה תתמוך אך  .8.1.1
 והטכנולוגיה.

 
לתמיכה לצורך קיום פעילות הכוללת גם השתתפות  יםהתמיכה תינתן למוסדות הזקוק .8.1.2

 בתחרויות/פורומים לאומיים/בין לאומיים.
 
 

 תנאי סף .8.2
 

אישור מאגף החינוך בדבר שיתוף פעולה סדיר של העמותה עם  הואתנאי לקבלת תמיכה  .8.2.1
לצורך פיקוח על קיום הוראות נוהל זה, ולקיחת חלק פעיל בפעילויות  לרבותהעירייה, 

 עירוניות ובפורומים עירוניים.
 

 קבוע בתחרויות לאומיות ובין לאומיות. באופןמשתתפת התינתן תמיכה לעמותות  .8.2.2
 
 

 נוספיםתנאים  .8.3
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לסיוע כדי להשתתף  יםלהבטיח כי התמיכה תינתן למוסדות הזקוקעל מנת  .8.3.1
בתחרויות/פורומים ארציים בינ"ל, התמיכה תינתן לעמותה שיש לה מקורות הכנסה 

 עצמיים.
 

פיזיקה כימיה  מצוינות בחינוך בתחומי המדע כגון: יםהתמיכה תינתן למוסדות המקדמ .8.3.2
טכנולוגית עלית, חדשנות, תקשוב  :ומי הטכנולוגיה כגוןחמתמטיקה וביולוגיה, וכן בת

 רובוטיקה, בינה מלאכותית וכו'
 

 התמיכה תינתן לצרכים הבאים: .8.4
 

 .וכו' סיוע בקידום חינוך מדעי/טכנולוגי הישגי .8.4.1
 

 סיוע במימון עלויות הפעלה של כיתה/ ציוד/מעבדה וכיוצ'ב. .8.4.2
 

 סיוע במימון עלויות השתתפות בתחרויות בינ"ל. .8.4.3
 

 אמות המידה לתמיכה הנן: .8.5
מספר ילדי כפר יונה הפעילים  - 40%

 באופן קבוע בעמותה
 

 נקודות 15שווים:  -ילדים  40מעל  .א
 
 נקודות  10שווים:  -ילדים  10-39 .ב
 
 נקודות 5שווים:  –ילדים  1-9 .א

 נקודות 25 שווים: –שעות בחודש  40א. מעל  .ו היקף פעילות 25%
  .ז
 נקודות 15שווים:  –שעות בחודש  39ועד  20ב. מ  .ח

 
 נקודות 5שווים:  –שעות בחודש  20ל  ג. עד

  .ט
 נקודות 25שוויה  –א. פעילות בת שלוש שנים ויותר  .י ותק פעילות של העמותה בעיר - 10%

 
 נקודות 15שוויה  –ב. פעילות בת שנתיים  .יא

 
 נקודות. 5שוויה  –ג. פעילות בת שנה 

השתתפות בתחרויות ארציות  -20%
 ובינ"ל 

 

 נקודות 20 -ובינ"ל  א. השתתפות בתחרויות ארציות .יב
 

 נקודות 10 –ב. השתתפות בתחרות ארצית 
ייצוג העיר )התחייבות  - 5%
זדהות בתחרויות בינ"ל עם השם לה

 "כפר יונה"(

 נקודות 5

 
 
 
 תבחינים לתמיכות בשירותים חברתיים קהילה ובריאות .9
 

 כללי .9.1
 

 
בתחומי הבריאות, התמיכה תינתן למוסדות הפועלים בשיתוף פעולה ובתיאום עם העירייה,  .9.1.1

 . יםחברתישירותים קהילה ו
 

התמיכה לפי פרק זה אינה מיועדת למוסדות שעיקר פעילותם במתן שירותי פנאי של תרבות  .9.1.2
 .וחברה, שירותים לגיל השלישי ובריאות, למעט בתחום בריאות הנפש ושיקום
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 :תנאי סף .9.2

 
ובהתאם למדיניותו. המוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום ובשיתוף פעולה עם העירייה  .9.2.1

מובהר בזאת כי תנאי לקבלת התמיכה הנה המלצה חיובית של אגף הרווחה ו/או המפקח 
 המקצועי מטעם העירייה על השימוש בתמיכות.

 
 הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה ממומנת ישירות מתקציב המדינה )כגון ע"י מכסות(. .9.2.2

 
 אמות המידה לתמיכה הנן: .9.3

 
כפר יונה מספר תושבי  - 50%

שמקבלים באופן קבוע שירותים 
 מהעמותה

 

 נקודות 50שווים:  -תושבים  40מעל  .ג
 
 נקודות  40שווים:  -תושבים  10-39 .ד
 
 נקודות 20שווים:  –תושבים  1-9 .ב

 החזקת סניף בכפר יונה -30%
 

 נקודות למוסד שמחזיק משרד/מחסן באופן קבוע בכפר יונה 30

 נקודות 10שוויה  –פעילות בת שלוש שנים ויותר  .יג בעירותק פעילות של העמותה  - 10%
 

 נקודות 5שוויה  –פעילות בת שנתיים  .יד
 

 נקודות. 1שוויה  –פעילות בת שנה 
ו/או המלצה של אגף רווחה  - 10%

המפקח המקצועי מטעם העירייה על 
, בהתאם השימוש בתמיכות

 17.5לפרמטרים הקבועים בסעיף 
 בנוהל התמיכות

 נקודות 10עד 

 
 
 
 

 'מכינות קדם צבאיות'פעילות בתמיכות לתבחינים  .10
 

 כללי .10.1
, ובהתאם בכפר יונהמכינה קדם צבאית  המפעיליםגופים וארגונים העירייה תומכת ב .10.1.1

 התנדבותית למען ציבור התושבים. ת, המבצעים פעילולקריטריונים אלה

 

וזאת על מנת התמיכה ניתנת הן לצורך תשלום שכ"ד והן לצורך מימון פעילויות העמותה  .10.1.2
 .לאפשר למוסדות אלה לקיים פעילות התנדבותית למען תושבי העיר

 

/אזורית ל ידי גופים הפועלים בפריסה ארציתת גם עות להיות מוגשובקשות לתמיכה יכול .10.1.3
מוסד מטרות השבין מטרות הגוף הנה תחום המכינות ובתחומי פעילות נוספים ובלבד   ו/או

 .עמותה/חל"צאוגד ככולן הנן לטובת הציבור והגוף מ
 

 

 תנאי סף .10.2
חוק  ובהםבהתאם להוראות משרד החינוך, משרד הביטחון המוסד תהא  תפעילויו .10.2.1

 .2008-צבאיות, התשס"ח-המכינות הקדם

 

הכרה )צבאיות -תקנות המכינות הקדםידי הועדה המייעצת בהתאם ל-הגוף מוכר על .10.2.2
 .2009-, תש"ע(צבאית-במכינה קדם
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 תית שוטפת וסדירה בעיר.התנדבו תהמוסד מבצע פעילו .10.2.3
 

חלק פעיל בפעילויות עירוניות  ולוקח עם העירייה שוטףשיתוף פעולה המוסד מקיים  .10.2.4

 .תהגעה לישיבו, לרבות ובפורומים עירוניים
 
 

 : למכינות קדם צבאיותנים לחלוקת תמיכות יתבח .10.3
 

שהמוסד מקיים למען  תמספר הפעילויו - 30%
 תושבי העיר בשנה

 

 נקודות 30שווים: - יותראירועים או  3 .א
 
 נקודות 20שווים:  -אירועים  2 .ב
 
 נקודות  10שווים:  - אירוע אחד .ג
 

 
 נקודות 50שווים:  - חניכים 40מעל  .א החניכים מספר - 40%

 
 נקודות  40שווים:  - חניכים 10-39 .ב
 
  נקודות 20שווים:  – חניכים 1-9 .ג

הערכת התרומה של פעילויות העמותה  - 15%
 לתושבי העיר

 

ו/או המפקח אגף החינוך ידי -הערכה תתבצע על
, המקצועי מטעם העירייה על השימוש בתמיכות

בנוהל  17.5בהתאם לפרמטרים הקבועים בסעיף 
 .התמיכות

 
 נקודות 15 –הערכה גבוהה  .ד
 
 נקודות 7.5 –הערכה בינונית  .ה
 
 נקודות 1 –הערכה נמוכה  .ו

 נקודות 10שוויה  –שנים ויותר  10פעילות בת  .א ותק פעילות של העמותה  - 15%
 
 נקודות 5שוויה  – 10ועד ל  5פעילות בת  .ב
 
 נקודות. 1שוויה  – שנים 4עד פעילות  .ג

 
 

 

 

 
 
 


