
     

  

 חוות שיקמי�, רוחמה, ניר ע�, נחל עוז, מפלסי�, כפר עזה, יכיני, דורות, גבי�, ברור חיל, ארז, אור הנר, איבי�
                SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCILמועצה אזורית שער הנגב

                                     M.P. HOF ASHKELON 78100  78100חוף אשקלון . נ.ד 

  
  

   המלצות– נוהל תמיכות במוסדות ציבור
  2013 תלשנ תבחיני� לתמיכההועדה המקצועית ל

  
 של 12.9.06 מיו� 4/2006' חוזר מס( לנוהל תמיכות במוסדות ציבור 6הועדה המקצועית לפי סעי� 

שמעו& , ל המועצה" מנכ–ה עודד פלוט  "בהרכב ה, ")נוהל תמיכות "–להל& ; ל משרד הפני�"מנכ
מגישה בזה למליאת ,  היוע* המשפטי למועצה–ד "עו, ושמואל קד�,  גזבר המועצה–קר& צבי 
  . לנוהל תמיכות8 הצעתה לתבחיני� לתמיכה לפי סעי� המועצה

  
     חינו�  .1

    
  :עמותה בה מתקיי� אחד מאלה

  
המעניקה מלגות לסטודנטי� , עמותה שכתובת משרדה הרשו� בתחו� המועצה  1.1

וההיק� השנתי הכולל של , תושבי המועצה הלומדי� במוסד מוכר להשכלה גבוהה
  .  .25,000המלגות שהיא מעניקה עולה על 

  
עמותה המעניקה מלגות לסטודנטי� תושבי המועצה הלומדי� חקלאות במוסד   1.2

  .להשכלה גבוהה
  

או אירועי� בתחו� /או חוגי� ו/עמותה הפועלת בתחו� המועצה בארגו& פעילות ו  1.3
  . החינו0 עבור תושבי המועצה או המתקיימי� בתחו� המועצה

  
   בריאות  .2

    
  :עמותה בה מתקיי� אחד מאלה

  
העמותה מסייעת ברכישה של מכשור וציוד רפואי לבית חולי� ציבורי הממוק�   2.1             

אליו מופני� תושבי המועצה , מ מתחו� המועצה" ק50אינו עולה על במרחק ש
  .הנזקקי� לשירותי בית חולי�

  
עמותה הפועלת בתחו� המועצה במת& שירותי� לציבור הרחב בתחומי פסיכולוגיה   2.2

מת& טיפול פסיכולוגי באמצעות הבעה , פיזיותרפיה, פסיכולוגיה חינוכית, קלינית
או בחלק , מת& טיפול בדיבור ולקויות למידה, פוי בעיסוקרי, נוירולוגיה, אמנותית

  .  מתחומי� אלה
  
   רווחה  .3

  
  :עמותה בה מתקיי� אחד מאלה

  
היא פועלת בתחו� המועצה , עמותה שכתובת משרדה הרשו� בתחו� המועצה  3.1

שכונה "או שירותי /י יו� לקשיש ו/עיקר פעילותה בהפעלת מרכז,  שני�5לפחות 
ורוב מקבלי שירותיה נמני� על קשישי� , י תעסוקה לקשישי�/כזאו מר/ו" תומכת

  .תושבי המועצה
  

ל "עמותה שפעילותה הבלעדית או העיקרית לסייע במימו& ניתוחי� חיוניי� בחו  3.2
  .י תחו� המועצה/להצלת חיי� של תושב

  
עמותה שבמסגרת פעילותה מסייעת או תורמת לרווחת החיילי� המשרתי� בתחו�   3.3

  .   המועצה בשמירת על ביטחו& תושביה ויישוביה
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   הקניית ידע לציבור הרחב, חברה, אמנות, תרבות  .4

  
  :עמותה בה מתקיי� אחד מאלה

  
 5היא פועלת בתחו� המועצה לפחות , כתובת משרדה הרשו� בתחו� המועצה  4.1

או /רוב מקבלי שירותיה נמני� על תושבי המועצה ועיקר פעילותה בארגו& ו, י�שנ
או /או חוגי� ו/או אירועי� ו/או בעידוד של פעילויות ו/או בעריכה ו/בהפעלה ו

קניית , אמנות, תרבות, חברה, חינו0: אולפנות באחד או יותר מהתחומי� הבאי�
     .לנוער ולמבוגרי�, ספורט ופעילויות דומות, ידע

  
החברה וחיזוק הקהילה בישוב , עמותה הפועלת בתחו� המועצה בתחומי החינו0  4.2

  .הקיי�
  
   מוזיאוני� ואתרי� להנצחת המורשת של האזור  .5
  

  :עמותה בה מתקיימי� כל התנאי� הבאי�
  

 5כתובת משרדה הרשו� בתחו� המועצה והיא פועלת בתחו� המועצה לפחות   5.1
  . שני�

  
  .  המועצה מוזיאו& או אתר להנצחת המורשת של האזורמפעילה בתחו�  5.2

  
   עקרונות כלליי�

  
  . כל התבחיני� המנויי� להל& כפופי� לעקרונות הכלליי� ולהגבלות שנקבעו בנוהל תמיכות  .6
  
  
  
  

  ,בברכה     
  
  

                    
  עודד פלוט   

  ל"       מנכ
  


