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 2020תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 

 כללי .1

בקשות לתמיכת העירייה יידונו בהתאם להנחיות הקבועות בנוהל תמיכות שפורסם על ידי משרד  .1

 .4/2006בחוזר מנכ"ל  הפנים

התמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות, שוויוניות ושקיפות בין מבקשי התמיכה הזכאים  .2

 לתמיכה הפועלים באותם התחומים.

 הגדרות: .3

סדות העירייה , הפועל ושאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממ מוסד ציבורי  –"גוף נתמך"  3.1

שלא למטרה של עשיית רווחים , בתחומים של חינוך , תרבות , דת , מדע ,אמנות , רווחה , 

 דומה.בריאות , ספורט , טיפול בקשישים , איכות הסביבה או מטרה 

הוועדה לבחינת הבקשות לקבלת תמיכה בה חברים מנכ"ל העירייה , גזבר  –"הוועדה"  3.2

 העירייה והיועץ המשפטי של העירייה.

מתן טובת הנאה בין ישירה ובין עקיפה , לרבות מענק , הלוואה , ערבות או סיוע  –"תמיכה"   3.3

לנוהל הקצאת מקרקעין כספי אחר ולמעט קניית שירותים או הקצאת מקרקעין בהתאם 

 ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית , בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 השנה שהינו תושב נשר.מי שלוקח חלק בפעילות המוסד במשך כל  –"נהנה קבוע"  3.4

 לק בפעילות המוסד במשך פחות משנה שהינו תושב נשר .מי שלוקח ח –"נהנה משתנה"  3.5

 סוג שהוא בשווה כסף. לרבות תמיכה מכל –"תמיכה עקיפה"  3.6

 

 לקבלת תמיכהוהנחיות תנאי סף  .2

בתחום עיריית נשר ורק עבור  ורשום פועל, בקשה לתמיכה רשאי להגיש רק מוסד ציבורי הקיים .1

 פעילות המתקיימת בעיר נשר.

לעיל, רשאית העירייה במקרים חריגים לתת תמיכה לגוף נתמך הקיים ופועל  1על אף האמור בס"ק  .2

, לתושבי העיר נשרשאינם מסופקים מגורם אחר  מחוץ לתחומה , אם הוכח כי אותו גוף נותן שירותים  

ל והוא מוכר ע"י מוסד ממשלתי כנותן שירות/מפעי פעילותו תורמת באופן ממשי לתושבי העיר נשר

 תוכניות לאומיות.
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ה שטרם הגשת הבקשנתיים לא תינתן תמיכה לגוף נתמך אלא אם פעל בתחומי העיר נשר לפחות  .3

 לקבלת תמיכה.

, לאשר תמיכה לגוף נתמך הפועל פחות משנתיים בתחומי 3מועצת העיר רשאית, למרות האמור בס"ק   .4

 העיר נשר, לאחר קבלת המלצת הוועדה ותוך מתן נימוקים להחלטתה.

 תנאי סף למתן תמיכה לעמותה הינו הצגת אישור ניהול תקין בתוקף. .5

תמיכה תינתן לגוף נתמך רק כאשר הפעילות הנתמכת הינה במסגרת סמכויותיה ותפקידיה של  .6

 העירייה המוקנות לה בהתאם לכל דין.

הנתמך מבקש בקשה לתמיכה תידון על ידי הועדה רק לאחר אישור היועץ המשפטי לעירייה כי הגוף  .7

התמיכה הגיש בקשתו כדין, בהתאם להנחיות נוהל זה וצרף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים 

 לפי הוראות נוהל זה.

לא תשולם תמיכה לגוף נתמך אלא לאחר הסדרת כל חובות הגוף הנתמך לעיריית נשר. חוב שלא  .8

 יוסדר יקוזז מהתמיכה.

 מתקציב פעילות הגוף הנתמך. 90%א תעלה על סך התמיכה שתאושר על ידי העירייה לגוף נתמך ל .9

שיעור התמיכה בגוף הנתמך ייקבע כך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של הגוף הנתמך לא יעלה  .10

 על כלל הוצאותיו בשל פעילותו.

 סך כל התמיכות לא יחרוג מהתקציב המאושר שקבעה העירייה למתן תמיכות. .11

 אחת בלבד.תמיכה לגוף נתמך תאושר לשנת תקציב  .12

בלתי חוזרת לרבות מכתב הסכמה    ,הגשת בקשת תמיכה בנוסח המצורף, כולל כל המסמכים הנלווים .13

 בקרה על פעילותו המבוצעת במהלך שנת התמיכה לפי שיקול דעתה של העירייה.לאפשר לבנק 

התקציב , סכום התמיכה, לא כולל שווי שימוש, יהיה עד גובה לנושא מסויםבמידה וקיים מגיש יחיד   .14

 השנתי, בכפוף לשיקול דעת ועדה.

 

 תבחינים למתן תמיכות .3

 הנושאים לגביהם יאושרו תמיכות .א

 

 פעילות בתחום הספורט .1

ים הנתמכים הפועלים בתחום הספורט, על התמיכה המוקצבת לפעילות הספורט תחולק בין הגופ

בהתחשב בהיקף הפעילות הספורטיבית הנעשית על ידי הגוף בנשר ,  .פי ענפי הספורט על סוגיהם
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רסום של פעילויות ספורט בעיר נשר עבור פ מפעלי ובין אם בעזרה, הדרכה , ו/או בין אם כארגון

 .תושבי נשר

 

 או תרבות הפנאי/פעילות בתחומי חינוך ו .2

הגופים הנתמכים הפועלים או תרבות הפנאי תחולק בין /התמיכה המוקצבת לפעילות חינוך ו

או /או להכשרה מקצועית ו/או תכניות לימוד, בתחום הפורמלי, ו/להפעלת מסגרות לימוד , ו

עומדים בכל ובתנאי שהם    הפעילות הנעשית בתחומי העיר נשר  בהתחשב בהיקף ובאופי  ,אקדמית

 תנאי הסף.

 

 פעילות בתחומי תנועות וארגוני נוער וחינוך בלתי פורמאלי .3

 והמשלים מחוץ לשעות הלימודים בלתי פורמליחינוך ההתמיכה המוקצבת לפעילות בתחום ה

או /ו/או לארגוני נוער ו/או להכשרה מקצועית והמוכרות על ידי משרד החינוך  או לתנועות נוער  /ו

, בהתחשב בהיקף ובאופי הפעילות ו/או הכנה לשירות משמעותי או קדם צבאית/אקדמית ו

 .עומדים בכל תנאי הסףשהם ובתנאי  נשרער בעבור הנוהנעשית 

 

 פעילות בתחומי דת .4

התמיכה המוקצבת לפעילות דת תחולק בין הגופים הפועלים בנושא תרבות תורנית בתחומי העיר 

 נשר, בהתחשב בהיקף ובאופי הפעילות הנעשית בתחומי העיר נשר ועבור תושבי העיר.

 

 פעילות בתחום הקשישים בנשר .5

המוקצבת לפעילות בתחום הקשישים בנשר תחולק בין הגופים הפועלים בנשר , התמיכה 

המוכרים על ידי משרד הבריאות והעניקי שירותים לקשישים תושבי העיר בהתחשב במגוון 

 ובהיקף השירותים הניתנים על ידי אותם גופים לתושבי העיר נשר.

 

 והבריאותהשירותים החברתיים פעילות בתחום  .6

בת לפעילות בתחום הרווחה והבריאות תחולק בין גופים הפועלים בתחומי העיר התמיכה המוקצ

או חלוקת סלי מזון לנזקקים /נשר , בתיאום עם המחלקה לשירותים חברתיים בפעילות צדקה , ו

או שירותי גמ"ח כולל השאלת ציוד רפואי או ציוד \או מתן ארוחות לנזקקים, ו/תושבי העיר , ו
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שבי נשר הסובלים ממוגבלות פיזית או נפשית, בהתחשב במגוון ובהיקף או סיוע לתו\אחר , ו

 השירותים הניתנים על ידי אותם גופים לתושבי העיר נשר.

 .יקבעו בהתאם למספר הנהנים בענף הקריטריונים לקביעת גובה התמיכה .ב

  ופים העוסקים בתחום הספורטג .1

ציבור התושבים בענף, היקפי הפעילות והישגי דירוג ענפי הספורט בעיר בוצע על פי העניין של 

  .האגודות

 בשיקול דעת הוועדה יובאו הקריטריונים הבאים:

 :ספורט הישגי קבוצתי

 תבחין מס'
משקל 

 %-ב
 פרמטרים

1 

מספר הקבוצות הפעילות 

)רישום בהתאחדות או הגוף 

 הרלוונטי המתאים(

5% 

לפי מספר קבוצות באופן יחסי כאשר הגוף בעל מספר 

נקודות והיתר ה  5את מלוא  הקבוצות הגדול ביותר יקבל  

 יקבלו ניקוד בהתאמה ביחס אליו

2 

הרשומים  מספר שחקנים

בהתאחדות או גוף רלוונטי 

 מתאים שהינם תושבי נשר

50% 

בספורט הקבוצתי: שחקנים פעילים בליגות המשתתפים 

 .בתחרויות באופן שוטף

3 

אחוז הנחה לתושבי נשר בעלות 

שאינם  אלו הפעילות לעומת

 תושבי נשר

20% 

 אחוז ההנחה לתושבי נשר:

 נק' 25 - 0-10%

 נק' 50 - 10-20%

 נק' 100 - 20-30%

 נק' 150 - 30-40%

 נק' 200 - 40-50%

 נק' 250 - 50%מעל 

 (2% –נק' שוות  25)כל 

  25% הוועדהשיקול דעת  4

  100% סה"כ 
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 לא יילקחו בחשבון. 1-4*במידה ותוגש בקשה יחידה בענף ספורט מסוים תבחינים מס' 

 הישגי אחר:פורט ס 

 פרמטרים %-משקל ב תבחין מס'

1 
 מספר ספורטאים פעילים

 תושבי נשר
 שחקנים פעילים המשתתפים בתחרויות באופן שוטף 50%

3 

אחוז הנחה לתושבי נשר 

אלו בעלות הפעילות לעומת 

 שאינם תושבי נשר

20% 

 אחוז ההנחה לתושבי נשר:

 נק' 25 - 0-10%

 נק' 50 - 10-20%

 נק' 100 - 20-30%

 נק' 150 - 30-40%

 נק' 200 - 40-50%

 נק' 250 - 50%מעל 

 (2% –נק' שוות  25)כל 

  30% שיקול דעת הוועדה 4

  100% סה"כ 

 

 *בשיקול דעת הועדה ייקבע משקל עבור ספורט הישגי קבוצתי אחר ועבור ספורט הישגי יחידני.

 

עזרה לנזקקים,  -שירותים חברתיים, שירותים חברתיים ) גופים העוסקים בנושאים אחרים .2

 (רווחה בתחום קשישים, חינוך ותרבות

 פרמטרים %-משקל ב תבחין מס'

 40% חשיבות 1

מטפלת העמותה, מידת הנחיצות הציבורית חשיבות הנושא בה 

 –נק'  10מידת הנחיצות של השירות,  –נק'  20בפעילות העמותה )

רמה וטיב  –נק'  5סל השירותים,  -נק'  5בלעדיות השירות, 

 השירות(



 
 ועדת התמיכות

6 

 

2 

מספר תושבי 

העיר הנהנים 

 מהפעילות

30% 

לפי מספר הנהנים באופן יחסי כאשר הגוף בעל מספר הנהנים 

נקודות והיתר יקבלו ניקוד ה 30את מלוא ותר יקבל הגדול בי

 בהתאמה ביחס אליו

 10% מחזור כספי 3
בשנת הפעילות  בעירהבסיס הינו המחזור הכספי של המוסד 

 שקדמה לשנה הקודמת לבקשה.

4 
שיקול דעת 

 הוועדה
20%  

  100% סה"כ 

 

 )נוער, חינוך בלתי פורמאלי( גופים העוסקים בנושאים חינוך בלתי פורמאלי .3

 פרמטרים %-משקל ב תבחין מס'

 חשיבות 1

40% 

פועלים לשימור ערכים חברתיים וממלכתיים, הפעילות  15%

 15%החינוכית הינה בזיקה לחזון החינוכי של עיריית נשר, 

לקיחת  10%שיתוף פעולה סדיר של ארגון הנוער עם העירייה, 

עירוניות ופורומים עירוניים )שולחנות עגולים, חלק בפעילויות 

( והכול בכפוף לחו"ד מנהל מועצת נוער ואירועים עירוניים

 יחידת הנוער בנשר.

מספר תושבי  2

העיר הנהנים 

 מהפעילות
30% 

לפי מספר הנהנים באופן יחסי כאשר הגוף בעל מספר הנהנים 

נקודות והיתר יקבלו ניקוד ה 30את מלוא הגדול ביותר יקבל 

אקונומי של -יינתן משקל לסיווג הסוציו .בהתאמה ביחס אליו

 הנהנים מהשירותים.

 מחזור כספי 3
10% 

בשנת הפעילות  בעירהבסיס הינו המחזור הכספי של המוסד 

 נה הקודמת לבקשה.שקדמה לש

שיקול דעת  4

 הוועדה
20% 

 

  100% סה"כ 
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 גופים העוסקים בתחום דת )תרבות תורנית( .4

. במידה ובמועד פרסום הגשת הבקשות לתמיכה כוננה מועצה דתית כדין, תקציב התמיכות לגופים 4.1

הדתית, כאשר העירייה תעביר את סכום  העוסקים בתחום דת )תרבות תורנית( יבוצע באמצעות המועצה

 כתקציב לחלוקה למועצה הדתית.התמיכות המאושר 

    מפורטים להלן :התחולק התמיכה בהתאם לתבחינים  ,במידה וטרם כוננה מועצה דתית כדין 4.2

 תבחין מס'
משקל 

 %-ב
 פרמטרים

 20% חשיבות 1

חשיבות הנושא בה מטפלת העמותה, מידת הנחיצות 

מידת הנחיצות של  –נק'  5) הציבורית בפעילות העמותה

 3סל השירותים,  -נק'  5בלעדיות השירות,  – נק' 7 השירות, 

בהתאם לניקוד שיקבע ע"י ועדת  רמה וטיב השירות( –נק' 

 .חלוקת תמיכות למוסדות העוסקים בתחום דת - המשנה

2 

פעילים קבועים 

הנהנים מהשירות 

 שהינם תושבי נשר

30% 

לנהנים קבועים יחידים, נק'  6לנהנים קבועים משפחות, נק'  24

באופן יחסי כאשר הגוף בעל מספר הנהנים  הנהניםמספר  לפי

נקודות והיתר יקבלו ניקוד בהתאמה  30הגדול ביותר יקבל 

 .ביחס אליו

 שבוצעה בעיר.המוכחת הפעילות היקף  25%  פעילות עירונית 3

  25% שיקול דעת הוועדה 4

  100% סה"כ 

 

 


