
 

 

 

 
 מועצה אזורית עמק יזרעאל – 2018הצעת קריטריונים למתן תמיכות לשנת 

המועצה תעניק תמיכות למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח,  .1
 המאושר של המועצה.המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב 

, םסוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים בה םאלו ה .2
 :2018בשנת 

 תרבות ואומנות; .2.1

 היסטוריה והנצחה )מוזיאונים(; .2.2
 ספורט; .2.3

 שונות בריאות, רווחה ואיכות הסביבה; .2.4
 חינוך, למעט פעילות של  פעוטונים, גני ילדים או בתי ספר; .2.5
 ;כי דתצר .2.6
 .שונות .2.7

 קבוצות ספורט בליגות עליונות .3

קבוצות ספורט בוגרים המשחקות באחת משתי הליגות העליונות בענפי ספורט כדורגל וכדורסל 
 ₪.  550,000)להלן: "קבוצות ספורט"(, סך של עד 

 החלוקה בין הקבוצות בקטגוריה זו תהיה כדלקמן: 

יחס של יהיה  ,לבין תשלום לקבוצה בליגת משנה ,היחס בין תשלום לקבוצה בליגה עליונה .3.1

 .)לטובת קבוצות בליגה העליונה( 1:  2

 .החלוקה בין קבוצות המשחקות באותה ליגה תהיה שווה .3.2

סכום זה יהיה סכום ראשון לפני חלוקת תמיכות נוספות. יתרת התמיכות יחולקו מתוך יתרת 

 תקציב התמיכות לאחר מתן התמיכה לקבוצות הספורט.

ה התמיכה למוסדות הציבור הפועלים בגדר המטרות לעיל יקבע עפ"י הקריטריונים המפורטים גוב .4
 להלן:

 :קריטריונים לתמיכות בספורט .5

 תנאי סף .5.1

 מהמשתתפים הם תושבי המועצה 66% .5.1.1

 ישובים משתתפים בפעילות. 4לפחות  .5.1.2

 התמיכה תבחינים לקביעת סכום .5.2

משקל למתן  – מגורם כלשהוא גובה התקציב של השנה המבוקשת ללא תמיכה .5.2.1
 67%תמיכה 

 33%משקל למתן תמיכה  –שהם תושבי העמק מספר משתתפים  .5.2.2

סכום התמיכה השנתית בגוף שמספר המשתתפים בפעילות בו, שהם תושבי העמק,  .5.2.3

 ₪. 15,000, לא יעלה על 180אינו עולה על 



 

 

 

 

 :קריטריונים לתמיכות בהיסטוריה והנצחה .6

 .67%משקל למתן תמיכה  –מספר המבקרים על פי הוכחה .6.1

 .33%משקל למתן תמיכה  - מגורם כלשהוא גובה התקציב של השנה המבוקשת ללא תמיכה .6.2

 לפי חלק יחסי של המבקרים תושבי העמק.בין הגופים הזכאים יחולקו ₪  10,000 .6.3

 :קריטריונים לתמיכה ברווחה .7

 67%משקל למתן תמיכה  – מגורם כלשהוא גובה התקציב של השנה המבוקשת ללא תמיכה .7.1

 33%משקל למתן תמיכה  –שהם תושבי העמק מספר משתתפים  .7.2

סך תקציב התמיכות לעמותות אשר נותנות שירותים בפריסה ארצית ומפעילות סניף בעמק  .7.3
₪  7,000בכל מקרה כל עמותה תתוקצב בתמיכה שלא תעלה על ₪.  30,000יזרעאל יהא 

 לשנה.

 :ות ואומנותקריטריונים לתמיכה בחנוך, תרב .8

 :לקבלת תמיכהסף תנאי  .8.1

 לכל הפחות. תושבים משמונה יישוביםבפעילות משתתפים  .8.1.1

 תושבי העמק.ם הינם ממספר המשתתפי 66%לפחות  .8.1.2

 :קריטריונים לחלוקת התמיכה .8.2

 מגורם כלשהוא. גובה התקציב של השנה המבוקשת ללא תמיכה .8.2.1

בעמק יזרעאל עמותות אשר נותנות שירותים בפריסה ארצית ומפעילות סניף  .8.2.2

 לשנה.₪  7,000יתוקצבו בתמיכה שלא תעלה על 

  :קריטריונים לתמיכה בקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק .9

  עד שקל עבור כל תושב בעמק.

 :קריטריונים לתמיכה בדת .10

 :תנאי סף לקבלת תמיכה  10.1

 התקציב כפוף לאישור תקציב משרד ממשלתי. .  10.1.1 

 קריטריונים לחלוקת תמיכה : 10.2

  – מגורם כלשהוא גובה התקציב של השנה המבוקשת ללא תמיכה  . 10.2.1
 67%למתן תמיכה  משקל    

 .33%משקל למתן תמיכה  –שהם תושבי העמק מספר משתתפים  . 10.2.2  

 
 סך תקציב התמיכות לעמותות אשר נותנות שירותים בפריסה ארצית  .10.1.3



 

 

 

 
 בכל מקרה כל עמותה ₪.  30,000ומפעילות סניף בעמק יזרעאל יהא  
 לשנה.₪  7,000תתוקצב בתמיכה שלא תעלה על  

 :10 – 5קריטריונים לתמיכה בעמותות שאינן נופלות בסעיפים  .11

 :לקבלת תמיכהסף תנאי  .11.1

 לכל הפחות. תושבים משמונה יישוביםבפעילות משתתפים  .11.1.1

 ושבי העמק.תם הינם ממספר המשתתפי 66%לפחות  .11.1.2

 :קריטריונים לחלוקת התמיכה .11.2

 מגורם כלשהוא. גובה התקציב של השנה המבוקשת ללא תמיכה .11.2.1

עמותות אשר נותנות שירותים בפריסה ארצית ומפעילות סניף בעמק יזרעאל  .11.2.2
 לשנה.₪  7,000יתוקצבו בתמיכה שלא תעלה על 

 

 
 :קריטריונים תנאי סף כלליים

)תשעים( אחוזים מעלות הפעילות הנתמכת בכל  90על  תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה .12

מקרה, סך התמיכה מאת המועצה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל 
 הוצאותיו בגינה.

המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבורי את ההוצאות לשכר של מוסד  .13

נהוגות במוסדות ציבור דומים הפועלים שלא למטרת הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר ה
 בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא. רווח, וזאת על דרך הפחתת שיעור התמיכה

 מגובה התקציב. 24%לא תינתן תמיכה לגוף שהוצאות שכר ההנהלה עולות על  .14

יישום  בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הועדה את כל נסיבותיו של העניין תוך .15
 שוויוני, אחיד, סביר וענייני של אמות המידה.

שנים(, אלא אם מדובר במקרה חריג,  2התמיכה תינתן לגופים הפועלים לפחות שנתיים ) .16

 מנימוקים שירשמו.

ו/או היועץ המשפטי לממשלה התמיכות יינתנו רק לגופים ציבוריים העומדים בכללי משרד הפנים  .17
  לקבלת תמיכה.

לפחות ₪  20,000מותות שמעניקות הנחות או מלגות לתושבי מועצה בגובה של תינתן עדיפות לע .18
 .5%ינתן משקל של  –

התמיכות מותנות באישור תקציב לתמיכה באותה פעילות, במסגרת תקציב המועצה, ובהיקף  .19

 .שייקבע בתקציב המועצה
 
 

 
 


