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 2011בספטמבר  4

 מפ27047לשכת מנכל / כללי / 

 

 
 2102תבחיני התמיכות לשנת 

 
 חלק א': הוראות כלליות

 

 4/06התבחינים תואמים וכפופים לנוהל התמיכות של משרד הפנים כמפורט בחוזר מנכ"ל  .1
 "( או כל נוהל אחר/נוסף שיבוא במקומו.נוהל  התמיכות)"

הפועל אך ורק בתחום השיפוט העירוני של העיר אריאל. לגבי גופים  התמיכה תינתן רק לגוף .2
לתבחינים, יובהר כי התמיכה תינתן אך ורק לגוף אשר  3המבקשים תמיכה בהתאם לסעיף 

 הוכיח את פעילותו עבור העיר אריאל.

 תמיכה לגופים השונים  תתבצע על פי תבחינים, כמפורט להלן בנוהל זה. .3

ן הציבור באתר האינטרנט של העירייה, לאחר אישורם במליאת התבחינים יפורסמו לעיו .4
 המועצה.

בקשות לתמיכות ימסרו פיזית לאגף הגזברות. המועד האחרון להגשת בקשות התמיכה  .5
יפורסם בנפרד, הבקשה תהיה בהתאם לאמור בטופס הבקשה שנוסחו נמצא באגף הגזברות 

 "(.טופס הבקשה)להלן: "

ל האסמכתאות והאישורים הנדרשים כמפורט בטופס חובה לצרף לטופס הבקשה את כ .6
ידי העירייה. ועדת -הבקשה. בקשה שלא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה, תדחה על

התמיכות העירונית רשאית לבקש הבהרות למסמכים שצורפו וכן, לתקן ליקויים טכניים 
 בהגשת הבקשות. 

פי החלטה של -את עלהעירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד להגשת הבקשה, ז .7
 ועדת התמיכות העירונית. 

גוף הפונה לעירייה, לא יזכה לתמיכה אלא בשנת התמיכות שלאחר השנה הראשונה  .8
 להיווסדו. חריגה מהוראות סעיף זה תהיה לפי נוהל התמיכות בלבד.

מתוך התקציב הכולל של הגוף  25%העירייה תתמוך בגופים, בהיקף מרבי שלא יעלה על  .9
תבסס בין השאר, על הכנסותיו העצמאיות של הגוף הנתמך. במקרים חריגים הנתמך, ות

בלבד, תהיה ועדת התמיכות העירונית רשאית להמליץ על הגדלת התמיכה לגוף הנתמך 
 מסך התקציב הכולל  שלו.  50%בשיעור של עד 

 גוף החייב כספים לעירייה לא יזכה לתמיכה מהעירייה, כל עוד חובו  בתוקף.  .10

באריאל )ובמקרה של גוף תמיכה חובה לצרף דו"ח על פעילות הגוף הנתמך לבקשת ה .11
לתבחינים, עליו לצרף דו"ח אודות הפעילות שלו עבור  3המבקש תמיכה בהתאם לסעיף 

כן, -( )כולל הוצאות והכנסות(. הדו"ח ייחתם ע"י רו"ח של הגוף הנתמך. כמוהעיר אריאל
תו של הגוף הנתמך בתחום העיר אריאל, או יצורף תיאור מילולי מפורט המתאר את פעילו

 עבור העיר אריאל.
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לא תינתן תמיכה לגוף ששיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלו, מתוך מחזור ההכנסות  .12
השנתי בשנת הכספים שלגביה הגיש דו"ח מבוקר וכן בשנת הכספים שבגינה ביקש הגוף 

 . 20%יעור המרבי של תמיכה בהתאם לתקציב המאושר או הצעת התקציב, עולה על הש

לבקשת התמיכה תצורף התחייבות של הגוף המבקש, לפיה הוא לא יחרוג מן השיעור  .13
המרבי של הוצאות ההנהלה וכלליות מתוך מחזור הכנסותיו כאמור לעיל, ואם יחרוג מן 
השיעור המירבי כאמור, הוא מתחייב להשיב לאלתר ומיוזמתו את מלוא התמיכה שניתנה 

 דה וריבית בהתאם לדיני הרשויות המקומיות.לו, בתוספת הצמ

פי נוהל זה, גם את היקף -העירייה רשאית לקחת במסגרת שיקוליה למתן תמיכה על .14
השימוש שעושה הגוף הנתמך במתקני העירייה. אגף הגזברות יעריך את שווי השימוש 

 במתקני העירייה, זאת על פי היקף ההוצאה הכרוך בהפעלת המתקנים כאמור.

כי אין באמור בסעיף זה, כדי להוות בסיס להפחתת מלוא עלות השימוש במתקן מובהר 
העירוני. הערך הכספי של דמי השימוש במתקני העירייה, יחושב על פי תוכנית עבודה 
שנתית של הגורם הנתמך המשתמש במתקן מסוים, המפרט את מספר שעות הפעילות 

 במתקן לשנה בה ניתנת התמיכה.

מה את הזכות לשלול את התמיכה אם הגוף הנתמך מפר אמון כלפי העירייה שומרת לעצ .15
העירייה או נמצא עמה בסכסוך משפטי, והכל בכפוף לחוות דעתו של היועמ"ש של העירייה. 

 ובכל מקרה לגופו של עניין, באישור מליאת מועצת העיר.     

ם, בהתאם כל האישורים מותנים באישור תקציב העירייה ובהמצאת המסמכים הרלוונטיי .16
 לנוהל התמיכות.

כל האמור בנוהל זה בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה וכל האמור בנוהל זה בלשון רבים,  .17
 משמעו גם בלשון יחיד, והכל לפי הקשר הדברים. 
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 חלק ב': התבחינים

 

  חינוך ונוער .1

 תנועות נוער:  .1.1

שומים מהיקף התמיכה ייקבע ע"פ מס' חניכים המשתתפים והר 50% .1.1.1
בפועל בכל תנועת נוער, זאת ביחס לסך כל מספר החניכים הרשומים 

 בתנועות הנוער הפועלות בעיר.

מהיקף התמיכה ייקבע ע"פ המלצת גורמי המקצוע בעירייה וועדת  50% .1.1.2
 התמיכות.

, תגיש כל אחת מתנועות הנוער 2012בכל אחד מן הרבעונים של שנת  .1.1.3
יכים פעילים, העתק פוליסות פי נוהל זה, רשימת חנ-שקבלה תמיכה על

הביטוח הרלבנטיות, אסמכתאות בדבר תשלומים חודשיים )אם וככל 
שתנועת הנוער גובה דמי חבר(, וזאת על מנת להוכיח את מספר החניכים 

 הפעילים באותו רבעון. 

מועצת העיר תאשר מסגרת תמיכה כללית לכל תנועת נוער עפ"י נתוני  .1.1.4
נס מדי רבעון על מנת לבחון האם יש תחילת השנה, ועדת התמיכות תתכ

פי נוהל זה, אם -מקום לשנות את היקף התמיכה הניתנת לתנועת נוער על
וככל שיתברר כי מהלך השנה חל שינוי במספר החניכים הפעילים בכל 

 תנועה כאמור.  

 מלגות סטודנטים .1.2

התמיכה תינתן אך ורק עבור פעילות קהילתית בעיר אריאל, זאת בהיקף  .1.2.1
ות שנתיות לפחות )כולל במהלך החופשות(. העירייה או מי שע 65של 

מטעמה יקיימו  מעקב אחרי ביצוע הפעילות כאמור, ויהיו  רשאים לדרוש 
את השבת המלגה באם הסטודנט לא עמד במטלות שהוטלו עליו לטובת 

 הקהילה.

 לשנת הלימודים. ₪  3,000היקף התמיכה לא יעלה על   .1.2.2

לתואר ראשון, הלומדים במרכז  התמיכה תינתן עבור סטודנטים .1.2.3
"(, משנה המרכז האוניברסיטאיהאוניברסיטאי אריאל בשומרון )להלן: "

 שנייה ומעלה. העירייה רשאית לסטות מן האמור.  

כתובת המגורים של הסטודנט )לפי הרישום במשרד הפנים(, היא בעיר  .1.2.4
 אריאל.

דנט סיים שירות צבאי מלא  או שירות לאומי מלא , כאשר פרק הסטו .1.2.5
שנים מיום שחרור מצה"ל  5הזמן שחלף מתקופת השחרור, לא יעלה על 

 או שרות לאומי.
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שעות לימוד סמסטריאליות במרכז  12הסטודנט לומד לפחות  .1.2.6
 האוניברסיטאי.

הסטודנט ימציא ₪.  3,800תקרת ההכנסה של הסטודנט אינה עולה על  .1.2.7
 מכתאות בדבר היקף הכנסותיו כאמור בסעיף זה.אס

 הסטודנט לומד  במרכז האוניברסיטאי באריאל. .1.2.8

פי פרמטרים אקדמיים )ממוצע ציונים -הסטודנט הנו סטודנט מצטיין על .1.2.9
ואחרים(, שיקבעו על ידי ועדה המורכבת מנציגי ציבור ואנשי מקצוע 

 -המתנ"ס "(, שתכלול חמישה חברים: מנהלהועדה הציבורית)להלן: "
המרכז הבינתחומי לתרבות הפנאי והספורט, מנהלת אגף החינוך, שני 
נציגי המרכז האוניברסיטאי אריאל, נציג ראש העיר. ושני חברי מועצה 

 אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה.

 מלגת מחקר  .1.3

העירייה תעניק מלגת מחקר לסטודנטים )לרבות, לתארים מתקדמים(,  .1.3.1
 שור לעיר אריאל או לתושביה. המבצעים מחקר אקדמי הק

ידי הועדה הציבורית, זאת לאחר -הפרמטרים לאישור המחקר ייקבעו על .1.3.2
שהחוקר יציג בפני את מטרות המחקר, אופי המחקר וביצועו, מקורות 

 המימון של המחקר, ומידת הקשר שלו לעיר אריאל.

העירייה רשאית להעניק מלגת מחקר למחקרים אקדמיים הכלולים בגדרו  .1.3.3
סעיף זה, ואשר התמיכה בהם אושרה בעבר, ובלבד שהועדה הציבורית  של

ידי החוקר, -התרשמה כי המחקר מתבצע בהתאם לאבני הדרך שהוצגו על
 וכן, כי יש סיכוי כי יניב תוצאות בהתאם למטרות שהוצבו לו. 

 ₪. 5,000היקף המלגה יהיה עד לסכום של  .1.3.4

 

 חברה וקהילה .2

 ותי קהילהגופים הפועלים למען הרווחה ושר .2.1

גופים הנותנים שרותי רווחה לתושבי אריאל )כגון: סיוע לקשישים, סיוע  .2.1.1
לאנשים בעלי מוגבלות, סיוע בחלוקת מזון, סיוע לחיילים, טיפולים 

 בתחום בריאות הנפש וכיו"ב(.

כל גוף המבקש תמיכה חייב להציג בפני ועדת התמיכות תקנון ותבחינים  .2.1.2
מו, המסדירים את בחירת הזכאים ידי הגוף המוסמך מטע-מאושרים על

 ידו.-לקבלת הסיוע על

 חלוקת התמיכה תתבצע על פי הקריטריונים:  .2.1.3

מס' האנשים שנהנים משירותיו הגוף  -מהיקף התמיכה  50% .2.1.3.1
 הנתמך. 
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לפי המלצת האגף לשירותים חברתיים  –מהיקף התמיכה  50% .2.1.3.2
 של העירייה.

 

 גופים הפועלים בתחום ההנצחה .2.2

המפעיל מוזיאון להנצחה או אתר הנצחה או לגוף התמיכה תינתן לגוף  .2.2.1
אשר הוכיח כי הוא פועל להנצחה ולהקניית מורשת יהודית והיסטוריה 

 עולמית.

התמיכה תינתן בהתאם להיקף הפעילות של הגוף, בין הכספית ובין לפי  .2.2.2
מספר מבקרים בפועל, זאת ביחס לסך כל הפעילות של הגופים העוסקים 

 בהנצחה. 

 ם למען הקניית מורשת ישראל והקניית ערכי דתגופים הפועלי .2.3

התמיכה תינתן לגוף הפועל לשם הקניית ידע במורשת ישראל או הקניית  .2.3.1
 ערכי דת.

התמיכה תינתן בהתאם להיקף הפעילות של הגוף, בין הכספית ובין לפי  .2.3.2
מספר מבקרים בפועל, זאת ביחס לסך כל הפעילות של הגופים העוסקים 

 בזה.  

תמיכה ימסור נתונים ואסמכתאות לעניין מספר המבקרים כל גוף המבקש  .2.3.3
לעיל יחולו גם לעניין מתן תמיכות  1.1.4 -ו 1.1.3בו. הוראות סעיפים 

 לגופים המבקשים תמיכות לפי סעיף זה. 

 
 תמיכה לגופים המסייעים לעיר אריאל בנושאים בעלי אופי מדיני .3

ת להעניק תמיכה לגופים בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, העירייה תהיה רשאי .3.1
ציבוריים המסייעים לעיר אריאל במאבקים בעלי אופי מדיני, הנובעים ממיקום העיר 

פעילות כנגד הקפאת בנייה בעיר אריאל, פעילות לסיכול  ומצבה הגיאופוליטי, כגון:
יוזמות מדיניות לפינוי העיר אריאל, פעילות להרחבת תחום השיפוט של העיר ו/או 

 לבנייה ו/או פיתוח של העיר.  קידום תכניות

 התמיכה תינתן אך ורק לגופים העונים על התנאים הבאים: .3.2

הגוף הנתמך הנו גוף מוכר בתחום הפעילות הציבורית ביהודה ושומרון,  .3.2.1
 ופעילותו מתבצעת ברמה הארצית. 

הגוף הנתמך מייצג לפחות מחצית מן הרשויות המקומיות המצויות  .3.2.2
 ביהודה ושומרון. 

ל הגוף הנתמך הנו במגוון רחב של תחומים, והוא אינו מתמקד פעילותו ש .3.2.3
 אך ורק בפעילות נקודתית בלבד מתוך הפעילות שפורטו לעיל. 

עיריית אריאל או נציג מטעמה, יהיו חברים בפורום המנהל את הגוף  .3.2.4
הנתמך, והעירייה תהיה שותפה מלאה בהליך קבלת ההחלטות של הנתמך. 

אית לשלול מיידית את התמיכה לגוף מובהר, כי העירייה תהיה רש
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הנתמך, אם וככל שתוגבל בצורה כלשהי פעילותה של עיריית אריאל 
בפורום המנהל את הגוף הנתמך, או תפגע מידת השפעתה של העירייה על 

 הליך קבלת ההחלטות כאמור. 

סכום התמיכה בפועל, לכלל הגופים העונים על התנאים המפורטים לעיל, ייקבע  .3.3
ידי מועצת העיר, בהתאם -ציב העירייה. חלוקת הכספים בפועל, תעשה עלבמסגרת תק

להמלצת ועדת התמיכות, על בסיס היקף פעילותו הכולל של הגוף הנתמך, וכן, 
 פעילותו למען העיר אריאל. 
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 עיריית אריאל
 מנכ"ללשכת 

 
 
  

 

 
 
 על ידי היועמ"ש 2210אישור התבחינים  לשנת 
 

  
, וזאת 2012לעדכון תבחיני התמיכות לשנת  2011ספטמבר   04ביום כות התכנסה ועדת התמי

 לאחר שכל חברי הועדה העירו הערותיהם לתבחינים.

 
 . הוועדה הגיעה להחלטה

 
בקשות יפורסמו התבחינים וה  9.10.2011ב  לאחר אישור התבחינים על ידי מועצת העיר 

 לתמיכה.
 

 ינים תואם את הוראות הדין.היועץ המשפטי מאשר  כי נוסח התבח
 
  

 
 
 
 

_____________________ 
 שרון שטיין, עו"ד

 יניב ושות', עורכי דין ונוטריון
 יועץ משפטי לעיריית אריאל

 

 
 


