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 0279 תבחינים לתמיכות  סימוכין:
 
 

 9027תבחינים למתן תמיכות                                                  
 מבוא                                                                    

 כללי: 

המועצה"( תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה -)"להלןחברון  -מועצה אזורית הר .7

למוסדות השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות 

"(, ואין במסמך זה כדי הנוהל" –)להלן  070226שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  

 לגרוע מהוראות הנוהל ,אלא להוסיף עליהן בלבד.

, אשר יגיש אישור ניהול רשום מוסד ציבור(  -אך ורק למלכ"ר )להלןהתמיכה תינתן  .0

 תקין וכן כל מסמך אחר שיידרש ע"י המועצה.

 ושוויון , לרבות על פי עקרונות של סבירות לתתההתמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי  .3

 בין מקבלי התמיכה השונים.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על פי נושאי התמיכה. נושאי התמיכה  נקבעו  .0

, וניתן יהיה להוסיף עליהם 0279בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שיקבעו בתקציב 

 דרה תקציבית כדין.ו7או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מליאת המועצה, והג

 התמיכה בין אם ישירה או עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל. .5

התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו או7 עבור  .6

 שירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית.

המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי המוסד  .1

קש תמיכה , )להלן : " הגוף המבקש"( ותהא רשאית לאשר את התמיכה לדחותה, המב

 כל לפי שיקול דעתה הבלעדי.הו בתנאים  להתנותכולה או חלקה, או 

 שווים לאורך השנה.התמיכה תשולם בתשלומים  .8

מוסד החייב כספים למועצה, יקוזזו כספים אלו מתוך כספי התמיכה שהוענקו לו,  .9

 מליאת המועצה אחרת מטעמים שיירשמו.אלא אם כן החליטה 

המועצה תהייה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו 7או להפסיק את מתן התמיכה  .72

 להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה.בהתאם 

או שיעור נמוך מכך כפי שייקבע מעלות  92%התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על  .77

   הפעולה הנתמכת.

 
 כוללים ישיבות ומדרשותמוסדות חינוך 
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 :אופן פעילות
מוסדות אשר הינם מסגרות לימוד ללימודים לציבור למוסדות יסודיים, על יסודיים, תיכוני, 

 ועל תיכוני וכן כוללים, ישיבות, ומדרשות.
 

 :תנאי סף
 הישוב. ועדהמלצת 

 
 :אופן החלוקה

 שיאושר לפרק זה.הנתמכים לפי תקציב התמיכה  חלוקה שווה בין המוסדות - 62%
 

 יתחלקו באופן הבא: 32%
 

יתחלקו באופן שווה בין מוסדות צעירים שבהם הפעילות החינוכית החלה  - 72%
 השנים האחרונות. 72במהלך 

 
כנית מעורבות חברתית יציגו ויממשו ת אשריתחלקו באופן שווה למוסדות  - 72%

 . הישוב ומזכיר הקהילה רכז י"ע שיומצא לאישור בהתאם וזאתבקהילה 
  

 לקהילה כנית תרומהיציגו ויממשו ת אשריתחלקו באופן שווה למוסדות  - 5%
 וזאת( או הפוך ,באופייה חילונית לקהילה התורם דתי נוער :קרי" )לבבות קירוב"

   .הישוב ומזכיר הקהילה רכז י"ע שיומצא לאישור בהתאם
 

 הסביבתי הנויכנית לטיפוח ת יציגו ויממשו יתחלקו באופן שווה למוסדות אשר - 5%
מנהל  י"ע שיומצא לאישור וזאת בהתאם וראויה מזמינה חיים סביבת יצירת תוך

 מחלקת תשתיות במועצה.
 

 לפתירת וזאת דעתה לשיקול בהתאם הוועדה י"ע תחולק התמיכות תקציב יתרת -72%
 .פתרו לא התבחינים אשר וצרכים בעיות

 
 שירותי חינוך מיוחדים

 
 :הפעילותאופי 

בפעילות בתמיכה לילדים מיוחדים ו או7 חריגים מחוץ לשעות הלימודים  עמותות העוסקות
 ת.והפורמאלי

 
 :תנאי סף

 .חברון -הארגון מטפל במטופלים תושבי הר .7

 חברון. -הארגון פועל באזור הר .0
 

 אופי החלוקה:
 .חלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה
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 מכוני מחקר

 :אופי הפעילות
הקשור קשר  ,המתמקדים במחקר המשלב מחקר אקדמיהמועצה תיתן סיוע למכוני מחקר 

 זור.ישיר לא
 

 :תנאי סף
 שנים בתחומי המועצה. 3 -מכון המחקר פועל לא פחות מ

 
 :אופי החלוקה

 לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זהחלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים 
 

 תיירות                                                           
 

 :אופי הפעילות
רים ומבקרים, פיתוח עיסוק בקידום תיירות להר חברון בדגש על עידוד תעסוקה והבאת תיי

 אתרי תיירות.
 

 :תנאי סף

 חברון למטרות קידום תיירות. -בתחום המועצה האזורית הר הפעילות מתבצעת .7

 בתחום המועצה.של העמותה רשום הכתובת משרדה  .0

7או חוגים בעידוד אירועים ו 7או בעריכה ו7אועיקרי הפעילות בארגון ו7או בהפעלה ו .3
 פעולות בתחום התיירות.ו7או 

 
 :אופי החלוקה

 התמיכה שיאושר לפרק זהחלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב 
 

 כפרי סטודנטים
 

 אופי הפעילות
 המועצה תיתן תמיכה לגופים המפעילים כפרי סטודנטים במובן של הבאת סטודנטים7 

ות תמריצים ואמצעי מגורים מוזלים תוך שילוב להתיישבות בהר חברון, באמצע מתנדבים
 הסטודנטים בפעילויות בקהילה.

 
 תנאי סף

 באזור הר חברון.הגוף המבקש פועל  .7

 .סטודנטים7מתנדבים 75 הגוף המבקש מפעיל לא פחות מ .0

 752מ  יפחתלא בפעילות בקהילה הינו בהיקף ש7מתנדב סטודנטסך השעות של כל  .3
 שעות שנתיות.

 
 :אופי החלוקה
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 חלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה
 חברוןיקטים בהר לפרוגיוס כספים עמותות 

 
 אופי הפעילות

 יקטים ציבורייםכספים לצורך ביצוע ופיתוח של פרוהפועלים לגיוס  מוסדות
 בתחומי המועצה.

 
 תנאי סף

בהיקף של יקטים ציבוריים בהר חברון קידום ופיתוח פרוהצגת תכנית ומימושה ל
 .ח בשנת הפעילות בה מבוקשת התמיכהאש" 022לפחות 

 
 ערך התמיכה

 לפרק זה. שיאושר התמיכה תקציב לפי הנתמכים המוסדות בין שווה חלוקה
 

 קרקעותאיכות הסביבה ושימור גופים הפועלים לשמירה על 
 

 :אופי הפעילות
באזור הר חברון לשמירה על איכות  הפועלות לעמותותהמועצה תיתן תמיכה 

 .ו7או מניעת השתלטות על קרקעותלשימור קרקעות הסביבה ו
 

 :תנאי סף

 שנים לפחות. 5בקשות אך ורק גופים הפועלים מזה רשאים להגיש  .7

 בשנה. ₪ ממיליוןהיקף הפעילות הכספית השנתית של הגוף המבקש לא יפחת  .0

עבודה בסוגיות הרלוונטיות  דוחות ותוכניות 5הגוף המבקש פרסם לפחות  .3
 התמיכה. לנושא

 .לאחזקת תצלומי אויר בכיסוי ארציעדכני בחזקת הגוף המבקש רישיון  .0
 

 התמיכהערך 
 זה. לפרק שיאושר התמיכה תקציב לפי הנתמכים המוסדות בין שווה חלוקה

 
 תנועות מיישבות

 
 :אופי הפעילות

ם, מתן ליווי לישובי ,להקמה ולהרחבת ישוביםבאזור הר חברון תנועות מיישבות הפועלות 
 ובכלל זה בצד הכלכלי והחברתי.

 
 : תנאי סף

 שנים לפחות. 5להגיש בקשות אך ורק גופים הפועלים מזה  םרשאי .7

 ישובים בתחום המועצה. 72הגוף המבקש מלווה לפחות  .0

  בשנה. ₪פעילות הגוף אינו פוחת מסך של חמישה מיליון של  הכולל היקף .3
 ערך התמיכה
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 זה. לפרק שיאושר התמיכה תקציב לפי הנתמכים המוסדות בין שווה חלוקה


