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 שיפוץ גני ילדים 

ר תמיכה תינתן אך ורק לעמותות רשומות הפועלות במסגרת הישוב, אשר מפעילות גני ילדים מוכ
או מהזרם העצמאי, שהמועצה הפנתה אליהם את רישומי הילדים מחמת העדר  שמיראינו ש

 מקום בגני המועצה הרשמיים.   

 תנאי סף:

 אגודה רשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח. .1

 בידי העמותה אישור ניהול תקין בתוקף. .2

 הגן מופעל במסגרת רישיון כדין.  .3

 על ידי משרד החינוך.הגן מוכר כמוסד חינוך מוכר שאינו רשמי  .4

מילדי הגן פנו אל המועצה על מנת לקבל שיבוץ ולא ניתן להם שיבוץ מתאים  25%מעל  .5
 בגן מועצה רשמי. 

 

 אופן חלוקת התמיכה:

בתנאי הסף  יםאשר הגישו בקשה לתמיכה ועומדהתמיכה תחולק באופן שוויוני בין מספר הגופים 
 .למתן התמיכה כמפורט לעיל

 בכפוף להוראות משרד הפנים בתחום התמיכות.התמיכה תינתן 

 

 : דיויחסך התמיכה הכללית המצופה )כפוף לאישור מועצה ואישור תקציבי( לכלל המבקשים 

06,666  ₪  
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 תנועות נוער

המועצה מעוניינת כי יתקיימו בתחומה פעילויות של תנועות נוער באמצעות מדריכים מטעם 
לחניכים את התכנים שיסופקו לו על ידי תנועת הנוער ויתואמו עם תנועות הנוער אשר יעבירו 

 יחידת הנוער במועצה.

 :תנאי סף למתן תמיכה

 רשומה כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.תנועת הנוער  .1

 במקרה והתנועה היא עמותה: יש בידי העמותה אישור ניהול תקין בתוקף. .2

חניכים לפחות, רכז שכבה  15מדריך לכל מעסיקה מדריכים ורכזים במניין של  התנועה .3
 חניכים לפחות, ורכז סניף אחד לפחות ביישוב. 166לכל 

תמיכה תינתן אך ורק לתנועת נוער מוכרת ומאושרת על ידי משרד החינוך, אשר כוללת  .4
 חניכים מתחום היישוב. 35-למעלה מ

 :דרישות נוספות מתנועה המבקשת תמיכה

 תחייב לעמוד בתנאים הנוספים להלן:כל תנועת נוער המבקשת תמיכה ת

תנועת הנוער תתחייב לעמוד בתנאי הסף שלעיל לכל אורך שנת הפעילות בגינה נתבקשה  .1
 התמיכה.

כל כספי התמיכה שיוקצו על ידי המועצה, יושקעו בפעילויות לטובת חניכי התנועה  .2
 ביישוב.

כרון ומועד התנועה תשתף פעולה עם המועצה בפרוייקטים קהילתיים, כגון ימי ז .3
 הנוער במועצה. יחידתואירועים יישוביים, בהתאם להנחיות ולתיאום מול אגף החינוך ו

התנועה תקיים קשרי עבודה רציפים מול יחידת הנוער, לרבות עבודה משותפת בהכשרת  .4
 המדריכים.

 התנועה תגיש למועצה תכנית עבודה שנתית, לרבות מבנה הפעילות השוטפת. .5

 להוראות משרד הפנים בתחום התמיכות.התמיכה תינתן בכפוף  .6

 :אופן מתן התמיכה

אפשרות שימוש במבנה של המועצה לכל תנועת נוער, וכן במתקניו של מוסד חינוך אחד  .1
בכל תנועת נוער, כפי שתמצא המועצה לנכון על פי בקשת מחלקת חינוך במועצה ובהתאם 

 לכל פעילות ופעילות.

 הלן:כספית שנתית לפי החלוקה למתן תמיכה  .2

מסך התקציב התמיכות השנתי בסעיף תנועות נוער, יחולק שווה בשווה בין כל  56% .א
תנועות הנוער אשר הגישו בקשה לתמיכה ועומדות בתנאי הסף למתן התמיכה 

 .כמפורט לעיל

מסך התקציב התמיכות השנתי בסעיף תנועות נוער, יחולק בין תנועות הנוער  56% .ב
מתוך סך חניכי תנועות הנוער שהגישו בקשות לפי מספר החניכים בכל תנועה 

 לתמיכה ועומדות בתנאי הסף למתן התמיכה כמפורט לעיל.

 :  דיויח סך התמיכה הכללית המצופה )כפוף לאישור מועצה ואישור תקציבי( לכלל המבקשים

01,666  ₪ 
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 תוכניות למניעת אלימות של תנועות נוער

, אשר בקרב הנוער למניעת אלימותופעילויות שונות בקיום פעולות הסברה המועצה מעוניינת כי 
באמצעות מדריכים מטעם תנועות הנוער אשר יעבירו לחניכים בישוב תנועות נוער יערכו על ידי 

 את התכנים שיסופקו לו על ידי תנועת הנוער ויתואמו עם יחידת הנוער במועצה.

 :תנאי סף למתן תמיכה

 רה שלא למטרת רווח.רשומה כחוק כעמותה או חבתנועת הנוער  .1

 במקרה והתנועה היא עמותה: יש בידי העמותה אישור ניהול תקין בתוקף. .2

תמיכה תינתן אך ורק לתנועת נוער מוכרת ומאושרת על ידי משרד החינוך, אשר כוללת  .3
 חניכים מתחום היישוב. 366-למעלה מ

תנועה בכל התנועה תמציא התחייבות מצידה להעמיד רכז אשר יקשר בין המועצה לבין ה .4
הקשור לתכנים לפרוייקט מניעת אלימות. שרותי הרכז והמדריכים יינתנו במשרדי 

 התנועה.

 :דרישות נוספות מתנועה המבקשת תמיכה

 כל תנועת נוער המבקשת תמיכה תתחייב לעמוד בתנאים הנוספים להלן:

קשה תנועת הנוער תתחייב לעמוד בתנאי הסף שלעיל לכל אורך שנת הפעילות בגינה נתב .1
 התמיכה.

ובתוכניות למניעת אלימות  כל כספי התמיכה שיוקצו על ידי המועצה, יושקעו בפעילויות .2
 .במסגרת היישוב וחניכי תנועת הנוער ביישוב

 .לקידום התוכנית והפעולות למניעת אלימות התנועה תגיש למועצה תכנית עבודה שנתית .3

בקיום פעילויות אלו בקרב בני הנוער ביישוב התנועה תשתף פעולה עם המועצה  .4
 בהתאם להנחיות ולתיאום מול אגף החינוך ויחידת הנוער במועצה.ואוכלוסיות נוספות, 

 התמיכה תינתן בכפוף להוראות משרד הפנים בתחום התמיכות. .5

 :אופן מתן התמיכה

בלעדי של מתן תמיכה במימון הפרוייקט למניעת אלימות כפי שיקבע על פי שיקול דעתה ה
אשר הגישו בקשה לתמיכה ועומדות בתנאי הסף  , תוך שמירה על השוויון בין התנועותהמועצה

 .למתן התמיכה כמפורט לעיל

 :  יחדיו סך התמיכה הכללית המצופה )כפוף לאישור מועצה ואישור תקציבי( לכלל המבקשים

36,666  ₪ 

 

 


