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 המלצות – נוהל תמיכות במוסדות ציבור
 2102 תלשנ תבחינים לתמיכההועדה המקצועית ל

 
של  60.9.26מיום  460226' חוזר מס)לנוהל תמיכות במוסדות ציבור  6הועדה המקצועית לפי סעיף 

שמעון , המועצה ל"מנכ – עודד פלוט ה "בהרכב ה, "(נוהל תמיכות" –להלן ; ל משרד הפנים"מנכ
מגישה בזה למליאת , היועץ המשפטי למועצה –ד "עו, ושמואל קדם, גזבר המועצה – קרן צבי

 .לנוהל תמיכות 8המועצה הצעתה לתבחינים לתמיכה לפי סעיף 
 
    חינוך .6
  

 :מאלהעמותה בה מתקיים אחד 
 

המעניקה מלגות לסטודנטים , שכתובת משרדה הרשום בתחום המועצהעמותה  6.6
וההיקף השנתי הכולל של , במוסד מוכר להשכלה גבוהה תושבי המועצה הלומדים

 . ₪ 05,222המלגות שהיא מעניקה עולה על 
 

עמותה המעניקה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה הלומדים חקלאות במוסד  6.0
 .להשכלה גבוהה

 
או אירועים בתחום 6או חוגים ו6עמותה הפועלת בתחום המועצה בארגון פעילות ו 6.3

  .תושבי המועצה או המתקיימים בתחום המועצההחינוך עבור 
 
  בריאות .0
  

 :אחד מאלה םעמותה בה מתקיי
 
העמותה מסייעת ברכישה של מכשור וציוד רפואי לבית חולים ציבורי הממוקם  0.6             

אליו מופנים תושבי המועצה  ,מ מתחום המועצה"ק 52במרחק שאינו עולה על 
 .םהנזקקים לשירותי בית חולי

 
עמותה הפועלת בתחום המועצה במתן שירותים לציבור הרחב בתחומי פסיכולוגיה  0.0

מתן טיפול פסיכולוגי באמצעות הבעה , פיזיותרפיה, פסיכולוגיה חינוכית, קלינית
או בחלק , מתן טיפול בדיבור ולקויות למידה, ריפוי בעיסוק, נוירולוגיה, אמנותית

 .  מתחומים אלה
 
  רווחה .3

 
 :אחד מאלהה בה מתקיים עמות

 
היא פועלת בתחום המועצה  ,משרדה הרשום בתחום המועצה כתובתשעמותה  3.6

שכונה "או שירותי 6י יום לקשיש ו6עיקר פעילותה בהפעלת מרכז, שנים 5לפחות 
רוב מקבלי שירותיה נמנים על קשישים ו, י תעסוקה לקשישים6או מרכז6ו" תומכת

 .תושבי המועצה
 

ל "עמותה שפעילותה הבלעדית או העיקרית לסייע במימון ניתוחים חיוניים בחו 3.0
 .י תחום המועצה6להצלת חיים של תושב

 
עמותה שבמסגרת פעילותה מסייעת או תורמת לרווחת החיילים המשרתים בתחום  3.3

 .   המועצה בשמירת על ביטחון תושביה ויישוביה



   

 

 חוות שיקמים, רוחמה, ניר עם, נחל עוז, מפלסים, כפר עזה, יכיני, דורות, גבים, ברור חיל, ארז, אור הנר, איבים

                 SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCILמועצה אזורית שער הנגב
                                    M.P. HOF ASHKELON 78100  00177חוף אשקלון  .נ.ד

 
  ע לציבור הרחבהקניית יד, חברה, אמנות, תרבות .4

 
 :אחד מאלהעמותה בה מתקיים 

 
 5היא פועלת בתחום המועצה לפחות  ,משרדה הרשום בתחום המועצה כתובת 4.6

או 6עיקר פעילותה בארגון ורוב מקבלי שירותיה נמנים על תושבי המועצה ו, שנים
או 6או חוגים ו6רועים ואו אי6פעילויות ושל או בעידוד 6ואו בעריכה 6ובהפעלה 

קניית , אמנות, תרבות, חברה, חינוך: לפנות באחד או יותר מהתחומים הבאיםאו
 .   לנוער ולמבוגרים ,ספורט ופעילויות דומות, ידע

 
החברה וחיזוק הקהילה בישוב , עמותה הפועלת בתחום המועצה בתחומי החינוך 4.0

 .הקיים
 
  ואתרים להנצחת המורשת של האזור מוזיאונים .5
 

 :ים כל התנאים הבאיםעמותה בה מתקיימ
 

 5בתחום המועצה והיא פועלת בתחום המועצה לפחות  םמשרדה הרשו כתובת 5.6
 . שנים

 
 . או אתר להנצחת המורשת של האזורמוזיאון בתחום המועצה מפעילה  5.0

 
  עקרונות כלליים

 
  .ותשנקבעו בנוהל תמיכגבלות הולהכלליים כל התבחינים המנויים להלן כפופים לעקרונות  .6
 
 
 
 

 ,בברכה     
 
 

          
 עודד פלוט   

 ל"מנכ       
 


