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 2021ולחלק מהסעיפים  לשנת  2022לשנת  לתמיכות תבחינים

 מועצה מקומית מבשרת ציון

 מבוא כללי

ידי הרשויות המקומיות  בזאת, בהתאם לנוהל בדבר מתן תמיכות במוסדות ציבור על מפורסמים

בעניין  תבחינים ,"(התמיכות נוהל)להלן: " 4/2006 משרד הפנים אשר התפרסם בחוזר מנכ"ל

 2021ולחלק מהסעיפים  לשנת  :2022לשנת  במוסדות ציבורתמיכות 

 המועצה"(, תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה)להלן: " המועצה המקומית מבשרת ציון .1

אין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל, אלא  .תמיכותהלמוסדות השונים, בהתאם לנוהל 

התבחינים, הוראות הנוהל  הנוהל לביןבלבד. ככל שקיימת סתירה בין הוראות  להוסיף עליהן

 .תגברנה

התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לעשות כן, לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין  .2

 מקבלי התמיכה השונים.

ממחזור הפעילות הנתמכת בשנה שקדמה לשנת מתן  50%התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על  .3

חריגים ומנימוקים שיירשמו ובלבד ששיעור התמיכה התמיכה אלא אם יוחלט אחרת במקרים 

מעלות הפעילות הנתמכת, ובכפוף לכך שסך התמיכה בצירוף יתר  90%לא יעלה, בכל מקרה, על 

 הכנסות המוסד בגין הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה.

 חד פעמיים. כן מצ"ב נוהל תמיכות לשימוש ארעי במבני ציבור למפעילי חוגים לאירועים .4

תבחינים לפי -כן מצ"ב נוהל חלוקת כרטיסים להופעות במבני המועצה בחינם או במחיר מוזל .5

 הוראות חוזר מנכ"ל.

 :להגבלה זו שתי מטרות

 עידוד מוסד הציבור לגיוס כספים ממקורות חוץ תקציביים לצורך מימון פעילותו. .א

בשיעור גבוה יותר בתקציב מוסד הציבור, עלולה לגרום לתלות  המועצההשתתפות  .ב

ולהפכו במקרים קיצוניים לגוף עירוני מבחינת מימונו, המנוהל ע"י  במועצהבלעדית 

 אין השפעה על החלטותיהם. למועצהגורמים ש

מוסד תמיכה למוסד ציבור הפועל בתחום הנתמך פחות משנה )להלן: " לא תיתן המועצה .6

, לאחר קבלת המלצה המועצהתחליט מועצת  ,אלא אם מנימוקים שיירשמו "(,ציבור חדש

 הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.

מסך הכנסותיו המאושרות בתקציבו  25%סכום התמיכה במוסד ציבור חדש לא יעלה על  .7

  .שנה לאותה

 התמיכה, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה, כהגדרתה בנוהל.  .8

ו/או עבור שירותים הניתנים  המועצההתמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום  .9

 .המועצהו/או מבנה הקיים בתחום  המועצה לתושבי
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המבקש תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ונתונים שיוגשו על ידי המוסד  המועצה .10

תמיכה ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים, 

 הל התקין והוראות הנוהל.נל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללי המווהכ

 התמיכה תשולם בתשלומים, במועדים שייקבעו על פי הנחיות הגזבר, בהתאם לשיקול דעתו .11

  התמיכות.ובהתאם להוראת נוהל 

, יקוזזו כספים אלה מתוך כספי התמיכה שתוענק לו, אלא אם למועצהמוסד החייב כספים  .12

 אחרת, מטעמים שיירשמו.  המועצההחליטה מועצת 

תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה, בהתאם  המועצה .13

 .המועצהלהוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של 

 ה בפועל לאחר אישור התקציב ע"י משרד הפנים ועפ"י כל דין.חלוקת התמיכות תעש .14

כי הגוף  המועצהחלוקת התמיכות תעשה רק לאחר אישור מנהל האגף הרלבנטי או מנכ"ל  .15

 המבקש פועל בתחום הרשות. 

 מטרת קביעת התבחינים

 להשיג את המטרות המנויות להלן: ,מבקשת, באמצעות קביעת התבחינים המועצה

 אופטימאלית בין מוסדות הציבור באותו תחום.הקצאת משאבים  .א

  פעילותם. בטחת שוויון בהקצאת המשאבים בין מוסדות הציבור בהתחשב בהיקףה .ב

 מוסד הציבור. חשבות באופי המיוחד של פעילותהת .ג

 טנת האפשרות לעיוות או הגשת נתונים בלתי אמינים )כגון: דווח מופרז וכיו"ב(.הק .ד

הכנסות ממקורות נוספים )משרדי ממשלה, תרומות, גורמים להשיג  דוד מוסד הציבורעי .ה

 חיצוניים(.

 תנאי הסף הכלליים 

תנאי הסף הכלליים, המפורטים להלן, יחולו על כל נושאי התמיכה, בנוסף לתנאי הסף הפרטניים, 

 ככל שקבועים כאלה בכל אחד מתחומי התמיכה השונים:

והל, תאגיד רשום בישראל, הפועל המוסד המבקש תמיכה הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בנ .א

 , או ספורטאי מצטיין כהגדרתו להלן.שלא למטרות רווח

 .התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות .ב

הבקשה מולאה במלואה ולבקשה צורפו כל המסמכים כנדרש. ככל שבקשת התמיכה של  .ג

ו/או אישור מגוף  שיון ו/או היתריהמוסד עניינה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן ר

 יצורף לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות דעתו של הגוף המאשר. כלשהו,

 המועצהתהיה עדיפות. התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום  המועצהלצרכי  .ד

 .המועצהו/או עבור שירותים הניתנים לתושבי 

 לא תעשה בתמיכה פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף.  .ה
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 המבוקש ע"י הגוף תואם את מטרות הגוף. השימוש  .ו

עמידה בכל ההוראות וההנחיות לקבלת תמיכה על פי נוהל תמיכות ובמידה וקיימות  .ז

 גם על פיהן במועד הגשת הבקשה.  ,במועצההוראות ספציפיות 

תלויים כנגדו וההליכים  לא תינתן תמיכה לגוף אשר הוגש כנגדו כתב אישום פלילי .ח

 .ועומדים

התמיכה הינו אישור מנהל האגף הרלבנטי, הממונה על התחום הנתמך, בדבר תנאי לקבלת  .ט

עמידה בתנאי הסף לקבלת תמיכה. סמכות זו הינה הסמכות המקצועית אשר תבדוק את 

בקשתן של התנועות והארגונים בתחום הרלבנטי, ותגיש המלצותיה לוועדת התמיכות 

 העירונית.

לכל קבוצה באופן יחסי תואם, במידה המועצה רשאית לשנות את סכומי ההקצבה,  .י

ותקציב התמיכות יקטן ו/או להקטין את שיעורי התמיכה במדרגים, בכפוף למספר 

 העמותות העונות על הקריטריונים.

 לחלוקת תמיכות  קריטריונים

להלן יפורטו הקריטריונים מפורטים בפרק המבוא לעיל, כללים הבנוסף לעמידה בתנאי הסף ה

 מותות.לעלחלוקת תמיכות 

 : אלו יהיו רשאים להגיש בקשת תמיכה

עמותות המפעילות מרכז לימודי/או מרכז יום -קידום חברתי של קשישיםתמיכה בנושא  .א

ובלבד   מהמשתתפים עבר את גיל הפרישה, 90%כאשר  לקשיש /או מרכז תעסוקה לקשישים,

 2022ולשנת  2021לשנת התמיכה מיועדת  שאין בינם ובין המועצה התקשרות מכח מכרז.

 ראה להלן תבחינים.,

תנועות נוער  מוכרות ע"י משרד החינוך המקיימות פעילות -תנועות נוערתמיכה בנושא  .ב

 2022לשנת מיועדת  ביישוב.

עמותה/תאגיד -  תמיכה בנושא עמותות לתמיכה בהורים שכולים/הנצחת חללי צה"ל .ג

צה"ל המצוי במבשרת ציון או המקיים פעילות לתמיכה בהורים שכולים ו/או להנצחת חיילי 

 .ראה תבחינים להלן 2022מיועדת להתמיכה  מקיים פעילות בתחומה.

 ראה תבחינים להלן.-2022מיועדות לשנת  סטודנטים תושבי מבשרת ציון-מלגות לסטודנטים .ד

  -תמיכה בנושא ספורט .ה

 2022לשנת מיועדת קבוצות  ספורט במבשרת ציון המשתתפות באחת מהליגות הרשמיות.  .1

לשנת מיועדת ראה הגדרה בתבחינים שלהלן. -. ספורטאים מצטיינים תושבי מבשרת ציון2

2022 

 ו.       עמותות לחינוך מוסיקלי
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 המועצה) בכפוף לאישור תקציב חלוקת תקציב התמיכה בין התחומים השונים

 (2022לשנת 

 ש"ח  70,000 –ספורט  .א

 ש"ח 55,000 מוסדות ספורט .1

 ש"ח 15,000 מצטייניםספורטאים  .2

 (  2022 -ו 2021לכל אחת מהשנים  40,000ש"ח ) 80,000 – קשישים .ב

 ש"ח 120,000 תנועות נוער .ג

   –הורים שכולים____ .ד

 .ש"ח 250,000 - מלגות סטודנטים .ה

 ש"ח. 35,000 – עמותות לחינוך מוסיקלי .ו

 ומעלה   5%מצא זכאי לתמיכה בשיעור של יגישו בקשה לתמיכה, ואשר יבמידה ואחד מהגופים ש

, יפסל לקבלת תמיכה כתוצאה מהליכים פליליים ו/או 2022משיעור סך התמיכות הכולל לשנת 

תכונס ועדת התמיכות  ותחליט על חלוקת  הסכום העודף  באופן שהוא  אישור ניהול תקין,  העדר

יחסי, בהתאם לשיעור התמיכה  פן , בין כלל הגופים הזכאים לתמיכה, באועד כמה שאפשר  יחולק

 שקיבלו ביחס לסכום הכולל של התמיכות.

 ככל שהסכום המוקצה לתמיכות יגדל/יקטן זה ישפיע באופן ישיר על סכומי התמיכה

 

 תנאים למתן תמיכה:

התמיכה תינתן למוסד הפועל  - מקום פעילות המוסד ומקום מגורי מקבלי השירות מהעמותה .א

 , בהתאם להגדרות לעיל. המועצהותינתן רק עבור מקבלי שירות ברשות  המועצהתחומי ב

לבקר  ,לנכון ימצאוככל ש המועצההמוסד המבקש יאפשר לנציגי  - ביקורות מטעם הרשות .ב

מהמוסד בקשר לתמיכה שיתבקש במוסד נשוא הבקשה וכן ימציאו כל מסמך או מידע 

 המועצהלגזבר המבוקשת לצורך גיבוש המלצת וועדת התמיכות. המוסד המבקש יאפשר 

 לבצע מעקב מקצועי ומעקב אחר שימוש המוסד בכספי התמיכהולמפקח על התמיכות 

  .וימציא להם  כל מסמך שיבקשו לצורך פיקוח על התמיכה

לפנות למקורות אחרים בבקשת סיוע  רשאי ,מוסד המבקש תמיכה - תרומות מגופים אחרים .ג

 ושר לו תמיכה בכל סדר גודל שהיא,היה ותא אולם, ומימון עבור תחום נשוא בקשת התמיכה

, חובה המועצהובין אם לאחר קבלת תמיכה מ במועצהבין אם בטרם תידון בקשתו לתמיכה 

 על כך.  למועצהעל המוסד להודיע 

  תאגיד לטובת האוכלוסייה ולא ליצירת נכסים.לפעילות שוטפת של ה בכספי התמיכותשימוש  .ד

באופן הראוי, לשמירת כבוד ופרטיות ו/או את השירות ייתן את הסיוע  ,מוסד המבקש תמיכה .ה

 נזקקים לסיוע מהתאגיד.נהנים מפעילותו ו/או ה
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המיטבי לחינוכם של בני נוער המתחנכים מוסד ציבורי המבקש תמיכה, יפעל באופן  .ו

 בשורותיו. 

חברים בהנהלת התאגיד וכן  המועצהו/או עובדי  המועצההתאגיד יציין בבקשה באם חברי  .ז

 .במועצהיציין את תפקידם 

בפרסומים אודות הפעילות הספציפית  המועצה, תאוזכר המועצהבתמיכה באירוע לפי נוהלי  .ח

 נשוא התמיכה.

ולאיזו מטרה  , ככל שתינתןה למי תינתן ההקצבהו/לרשום אצלת /מתחייבתאגיד ה/העמותה .ט

 תוקצה ההקצבה.

 

 תבחינים לתחומי התמיכה:

 

 – אזרחים ותיקיםעמותות לקידום חברתי של  .1

ה במועצה ובהתאם חהמוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום ובשת"פ עם אגף הרוו א.

 .למדיניותו

 המוסד מעסיק צוות מקצועי קבוע בעל הכשרה בתחום העיסוק של המוסד. .ב

באופן סדיר ושיטתי במשך כל שנת התקציב בביצוע כל הפעילויות המוסד פועל  .ג

 .הבאות

 מפעיל מרכז לימודי/או מרכז יום לקשיש /או מרכז תעסוקה לקשישים. .1 

מספק לאוכלוסיית הקשישים שירותים בתחומי הבריאות, תחזוקת בית,  .2 

 ביטחון אישי, ומידע על זכויותיהם.

וטיולים המיועדים לאוכלוסייה בגיל השלישי מארגן ומקיים נופשונים  .3 

 מספר פעמים בשנה.

 מארגן ומקיים אירועי תרבות, חוגים, קורסים, ומסיבות .4 

 אין למועצה התקשרות חוזית עימו מכח מכרז. .ד

 מהמשתתפים תושבי מבשרת שעברו את גיל הפרישה. 90% ה.
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  -תבחינים לתנועות נוער .2

המועצה מעוניינת כי יתקיימו בתחומה פעילויות של תנועות נוער באמצעות  

תכנים ערכיים וציוניים מדריכים/ות מטעם תנועות הנוער, אשר יעבירו לחניכים/ות 

שיסופקו להם על ידי תנועת הנוער  ותרומה משמעותית למדינת ישראל ולצה"ל

 ויתואמו עם מחלקת הנוער במועצה.

  

  יכה:תנאי סף למתן תמ

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

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

חניכים לפחות,  15במניין של מדריך לכל  מדריכים/ות ורכזים/ותהתנועה מעסיקה  .3

( 21) מעל גיל חניכים/ות לפחות, ורכז/ת סניף אחד בוגר/ת 100רכז/ת שכבה לכל 

  לפחות ביישוב.

אשר  לתנועת נוער מוכרת ומאושרת על ידי משרד החינוך,תמיכה תינתן אך ורק  .4

 35 -מפעילה סניף /שבט/ קן פעיל בשטח המוניציפלי של המועצה, הכולל למעלה מ

 חניכים/ות מתחום היישוב.

  

  דרישות  נוספות מתנועה המבקשת תמיכה:

 כל תנועת נוער המבקשת תמיכה תתחייב לעמוד בתנאים הנוספים להלן: 

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

  נתבקשה התמיכה.

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

  ביישוב.

בפרויקטים קהילתיים, כגון ימי הזיכרון השונים  התנועה תשתף פעולה עם המועצה .3

ואירועים יישוביים, בהתאם להנחיות ולתיאום מול אגף החינוך ומחלקת הנוער 

  במועצה.

התנועה תקיים במסגרתה, הצבעה לשליחת נציגים למועצת הנוער בתאריך אשר  .4

ל ייקבע לבחירות ע"י המועצה. ותשלח מספר נציגים לפי מפתח שייקבע ע"י מנה

מחלקת הנוער והצעירים במועצה. התנועה תקפיד על השתתפות סדירה בישיבות 

 ובפעילויות המועצה של הנבחרים מהתנועה.

התנועה תקיים קשרי עבודה רציפים מול מחלקת הנוער, לרבות עבודה משותפת  .5

  ונציגה ישתתף באופן רציף בפורום הנוער היישובי.בהכשרת המדריכים/ות 

  צה תכנית עובדה שנתית, לרבות מבנה הפעילות השוטפת.התנועה תגיש למוע .6

  התמיכה תינתן בכפוף להוראות משרד הפנים בתחום התמיכות. .7
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  אופן התמיכה:

אפשרות שימוש במבנה של המועצה לכל תנועות הנוער, וכן במתקניו של מוסד חינוך  .1

חינוך במועצה אחד בכל תנועת נוער, כפי שתמצא המועצה לנכון על פי בקשת אגף  

הכל בכפוף לשיקול דעת נציגי המועצה המוסמכים  ובהתאם לכל פעילות ופעילות.

 שישקלו את שיקוליהם עפ"י הדין.

 : מתן תמיכה כספית שנתית .2

מסך תקציב התמיכות השנתי בסעיף תנועות הנוער, יחולק שווה בשווה בין כל  %50 .א

תנועות הנוער אשר הגישו בקשה לתמיכה ועומדות בתנאי הסף למתן תמיכה כמפורט 

  לעיל.

מסך תקציב התמיכות השנתי בסעיף תנועות הנוער, יחולק בין תנועות הנוער  %50 .ב

חניכי וחניכות תנועות הנוער שהגישו לפי מספר החניכים/ות בכל תנועה מתוך סך 

  בקשות לתמיכה ועומדות בתנאי הסף למתו תמיכה כמפורט לעיל.

 

 

 

 

  ל"תמיכה בהורים שקולים/הנצחת חיילי צהתבחינים ל .3

 רשאים להגיש במסגרת סעיף זה תאגידים/עמותות העומדות בקריטריונים הבאים:

 בתחום שבכותרת שנים 7הארגון מקיים פעילות במשך  .א

עילויות הארגון מקיים פפעילויות בתחום התמיכה. מתוך אותן  20הארגון מקיים לכה"פ  .ב

 לטובת משפחות שכולותמתוך הפעילויות הבאות  3לכל הפחות 

 אירועי בר ובת מצווה .1

 מחנות קיץ .2

 תמיכה נפשית .3

 מלגות. .4

 חלוקת סלי מזון. .5

 .עזרה בהשמה מקצועית .6

 הארגון מקיים פעילות במבשרת ציון. ג.

 חברים. 1000לארגון לכל הפחות  ד.
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 מלגות לסטודנטים .4

 תנאי סף הנדרשים לקבלת מלגה:

המלגות יוענקו לסטודנטים שהינם תושבי מבשרת ציון בלבד, לפחות שנתיים  א.

 על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

 .שנים ומעלה 18המלגות יוענקו לסטודנטים שגילם  ב.

בארץ (ראשון או שני)המלגות יוענקו לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי  ג.

לימודי  (המל"ג)במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה 

תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט 

 (המכללות הטכנולוגיות המוכרות ע"י משרד העבודה והרווחה )

מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה, הלומד בהיקף של  ד.

סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד )שעות סמסטריאליות   21ת לפחו

 ( 2021-2022מהסמסטרים בשנת 

"ס לפחות בכל סמסטר ש 12מבקש המלגה הלומד לתואר שני לומד בהיקף של   ה.

  2021-2022.בשנת 

הסטודנטים ישתתפו בפעילות התנדבותית לרווחת הקהילה בתחומי חינוך,  ו.

 .צעירים ,ספורט או תרבות ,רווחה, נוער

 ספורטאים מצטיינים -ספורט .5

תפים בחוגים, בבתי הספר או בקבוצות שמפעילים מוסדות הספורט תחניכים המש א.

ציון. מוסד הספורט בו מתאמן החניך יעביר למועצה שמות הפעילים במבשרת 

חניכים מומלצים לקבלת מלגות מתוך התקציב והן ישולמו לזכאים אותם תקבע 

אקונומי של  -המועצה  שיקול דעתה של המועצה בין היתר, בהתאם לרקע הסוציו

 .הספורטאי ; מצוינות הספורטאי; והישגיו הייחודיים

רת ציון המשתתפים או השתתפו בחוגים במבשרת ציון ספורטאים תושבי מבש ב.

והמתחרים בתחרויות ספורט בענפי ספורט רישמיים  באליפויות בישראל  ו/או 

בעולם אשר הגיעו להשגים משמעותיים בתחום ו/אאו עתידים להשתתף באליפות 

ישראל או באליפויות בעולם.. על המבקשים לצרף המלצות מאמנם האישי 

 ורט לה הם שייכים.ומהתאחדות הספ

 

 מוסדות ספורט –ספורט  .6

 

תנאי סף לתמיכה רשאי להגיש בקשת תמיכה בהתאם לתבחינים למתן תמיכות בספורט )להלן: 

"התבחינים"( מוסד ספורט העומד בכל התנאים הבאים ואשר המציא במסגרת הגשת בקשת 

  :במצטברהתמיכה את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתו בתנאים הבאים 
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 מוסד ספורט הפעיל במבשרת ציון בלבד ומייצגה בלבד. א.

מוסד הספורט מפעיל קבוצת ספורט אחת לפחות המתחרה במסגרת רשמית של  ב.

 התאחדויות הספורט בישראל, שאושר ע"י מנהלת הספורט במועצה.

 שנים בתחומי היישוב. 3המוסד פעיל לכל הפחות  ג.

מוסד הספורט צירף לבקשת התמיכה תכנית עבודה שנתית לפעילות הנוער, והתכנית  ד.

 / .אושרה ע"י מחזיק תיק הספורט ומנהל רשות הספורט

 2008-פעילות המוסד מתקיימת בהתאם לחוק איסור אלימות בספורט תשס"ח ה.

 

 

 עמותות לחינוך מוסיקלי

מבשרת ציון, לימודי מוזיקה ונגינה  תמיכה בעמותות רשומות הפועלות בתחום מועצה מקומית
 .18לילידים עד גיל 

 תנאי סף:

 מוסד ציבור רשום כחוק כעמותה או כחברה שלא למטרת רווח. .1

 מהמשתתפים הם תושבי המועצה. 90%לפחות  .2

 התמיכה תינתן כתמיכה כספית ותמיכה עקיפה על ידי שימוש במבני המועצה.
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 המועצה בחינם או במחיר מוזלנוהל חלוקת כרטיסים להופעות במבני 

 

 -א

 רקע

כבשנים עברו, המועצה רואה לנכון כמחווה הומנית לחלק עודפי  כרטיסים שנשארו למופעי המועצה 

לילדים חולי סרטן המטפלים במחלקות אונקולוגיות במחוז ירושלים. בנוסף השנה  2022לשנת 

נות שירות לאומי שמחרפים נפשם הוחלט לחלק עודפי כרטיסים ללוחמי ימ"מ לחיילי צה"ל ובני/

 להצלת נפשות.

 

 הוחלט לחלק אפוא עודפי כרטיסים על בסיס מקום פנוי לפי התבחינים הבאים ולפי המדרג הבא:

 ילדים חולי סרטן המטופלים במחלקות אונקולוגיות במחוז י"ם. .1

 לוחמי ימ"מ ובנות זוגם.  .2

 חיילי צה"ל .3

 כדלהלן: 5/2013יחולו הוראות חוזר מנכ"ל  .4

הרשות המקומית או התאגיד העירוני רשאים להקצות כרטיסי הזמנה לאוכלוסיות  .א

 שיש הצדקה לתמוך בהן על רקע חברתי.

הוועדה המקצועית תקבע תבחינים לחלוקת כרטיסי הזמנה לאוכלוסיות שיש הצדקה  .ב

לתמוך בהן על רקע חברתי. התבחינים יובאו לאישורה של מועצת הרשות המקומית, 

טיסים שיחולקו על ידי הרשות המקומית והן לעניין כרטיסים שיחולקו הן לעניין כר

 על ידי תאגיד עירוני.

הרשות המקומית או התאגיד העירוני יהיו רשאים להקצות כרטיסי הזמנה לקבוצות   .ג

אוכלוסייה שיש הצדקה לתמוך בהן על רקע חברתי, אך ורק בהתאם לתבחינים 

 שנקבעו.

האינטרנט של הרשות המקומית או של התאגיד  תבחיני התמיכה יפורסמו באתר  .ד

 העירוני, לפי העניין

הבקשות לקבלת כרטיסי הזמנה על פי התבחינים, יוגשו על ידי עמותות או גופים  .ה

אחרים, הפועלים שלא למטרות רווח ועוסקים בענייניה של קבוצת האוכלוסייה 

שנקבעו,   5/3102הזכאית לקבל כרטיסי הזמנה בהתאם לתבחינים חוזר המנהל הכללי 

או על ידי אנשים פרטיים המשתייכים לאותה קבוצת אוכלוסיה ועומדים בתבחינים 

 שנקבעו

אושרה בקשה שהגיש גוף כאמור, תועבר על ידי אותו גוף רשימת שמות האנשים  .ו

שעבורם מבוקשים כרטיסי ההזמנה, בהתאם למכסה שאושרה, ופירוט לגבי עמידתו 
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המופיעים בה בתבחינים שנקבעו. הבקשה והרשימה של כל אחד ואחד מן האנשים 

 ייחתמו בידי מנהל הגוף

הרשות המקומית או התאגיד יהיו רשאים למסור את כרטיסי ההזמנה לידי הגוף, או  .ז

  .במישרין לידיהם של האנשים ששמותיהם נכללים ברשימה

אם החליטו הרשות המקומית או התאגיד למסור את כרטיסי ההזמנה לידי הגוף,   .ח

  .עליהם לקבוע כללים שיבטיחו פיקוח ובקרה על הקצאת כרטיסי הזמנה על ידי הגוף

הרשות המקומית או התאגיד יבחנו את מידת זכאותם של האנשים שעבורם מבקש  .ט

הגוף כרטיס הזמנה, על פי המידע שיימסר להם על ידי הגוף ובכל דרך אחרת שתיקבע 

 .על ידם

 

 

 

 

 

 
 

 


