תבחינים לחלוקת תמיכות של מועצה מקומית אורנית לשנת 2021
(לא כולל תמיכה לצורך בניית מבנים)
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ועדת התמיכות של המועצה תדון במתן תמיכות ,בהתאם לנוהל מתן תמיכות רשויות
מקומיות אשר מפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.
התמיכה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתיתה ,לפי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי
התמיכה השונים.
בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה ,תשקול הועדה את כל נסיבותיו של
העניין ,תוך יישום שוויוני ,אחיד ,מקצועי וענייני של מבחנים אלה.
החלטות הועדה יהיו מנומקות.
תמיכות תינתנה כדי לקדם את פעולות הגוף הנתמך לטובת הציבור בתחום הרשות.
חלוקת התמיכות תעשה בפועל לאחר אישור התקציב ע"י משרד הפנים ועפ"י כל דין.
המועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמיכה המאושרת חובות של המבקש כלפיה.
סה"כ התמיכה לא תעלה על  90%מהוצאותיו של הגוף הנתמך.
עמידה בתנאי הסף/קריטריונים/המצאת מסמכים הנדרשים בהתאם לנוהל מתן תמיכות
רשויות מקומיות אשר מפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שיהיה בתוקף
מעת לעת.
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מועצה מקומית אורנית תאפשר לתנועות נוער מוכרות על ידי משרד החינוך ,להגיש
בקשה לתמיכות עירונית ,כל עוד פעילותם העיקרית הינה עבור תושבי אורנית ומתקיימת
בתוך אורנית וזאת בתנאי והם עומדים בכל תנאי הסף המפורטים לעיל.
תנאי לקבלת התמיכה הינו אישור הגזבר בדבר עמידה בתנאי הסף לקבלת תמיכה.
סמכות זו הינה הסמכות המקצועית אשר תבדוק את בקשתן של התנועות בתחום זה.
תמיכות תינתנה כדי לקדם את פעולות הגוף הנתמך לטובת הציבור בתחום הרשות.
תמיכות תינתנה רק לתנועות נוער שזו לכל הפחות שנת הפעילות הממוסדות השנייה
שלהם ברשות.
כל נתון מספרי אשר מהווה תבחין למתן תמיכה (מספרי חניכים ,הוצאות כספיות וכיוצא
בזה) יאומת באמצעות תצהיר מאומת ע"י עו"ד או רואה חשבון.
סכומי התמיכות יועברו לתנועות הנוער וזאת בתנאי והכספים יועברו לפעילות הסניפים
והחניכים באורנית ולא לצורך פעילות בסניפים בערים אחרות.

 .2זכאים לתמיכה:
תנועות הנוער תהיינה זכאיות להגיש בקשת תמיכה למועצה במידה שהן מוכרות כתנועת נוער ע"י
משרד החינוך.
 .3הגדרות:
" 3.1חניך" – ילד או נער ,כהגדרתם בחוק לימוד חובה ,התש"ט –  ,1949בגילאי כיתות א' עד
י"ב ,המשתתף בפעילות שוטפת לכל הפחות אחת לשלושה שבועות ,המודרך בידי מדריך
צעיר או בעל תפקיד מתחת לגיל  ,18או מדריך בוגר במסגרת קבוצה או קבוצה ייחודית,
במסגרת סניף תנועת הנוער ,לפי מתכונת הפעילות בתנועת הנוער.

" – 3.2מדריך צעיר" – מדריך בגילאי כיתה ט' עד י"ב ,אשר עבר הכשרה חינוכית ערכית
מתאימה בתנועת נוער ,ומדריך בפועל ובאופן קבוע קבוצה או מדריך קבוצות שונות בסניף
בנושאים ייחודיים ,בהיקף שלא יפחת מהדרכה אחת בחודש.
" – 3.3מדריך בוגר" – מדריך בן  20שנה לפחות או מי שיצא לשל"ת (שירות ללא תשלום)
הדרכה במסגרת הנח"ל או במסגרת שירות לאומי המכיר ומזדהה עם ערכי תנועת הנוער,
אשר נבחר לתפקידו על ידי הצוות החינוכי של התנועה ,עבר הכשרה מתאימה ,והוא בעל
ניסיון מוכח בהדרכה ,המדריך בפועל באופן קבוע קבוצה או מדריך קבוצות בסניף
בנושאים ייחודיים בהיקף שלא יפחת מאחת בחודש.
" – 3.4בעל תפקיד" – חבר שכבה בוגרת בגילאי כיתה ט' עד י"ב ,אשר עבר הכשרה חינוכית
ערכית מתאימה בתנועת נוער ,ומלווה ו/או מדריך בפועל ובאופן קבוע צוותי עבודה ו/או
צוותי הדרכה בסניף בנושאים ייעודיים ,בהיקף שלא יפחת מהדרכה אחת בחודש ,לכל
הפחות  4מודרכים (ראש צוות ,ראש גדוד ,מרכז הדרכה וכדומה).
" – 3.5סניף" – אתר הנמצא לכל הפחות בשנה השנייה לפעילותיו בעיר ,שבו פעולות באופן
קבוע  3קבוצות לפחות בגילאים שונים ,שמדריכים בו  4מדריכים צעירים לכל הפחות,
ושאת פעילותיו מרכז מדריך בוגר ,או חניך בגיל כיתה י"ג ,או מתנדב השירות הלאומי ,או
אדם אחר בן  20שנה לפחות מטעמה של התנועה ,לרבות אתר הפועל במבנה חינוך
פורמאלי ,בשעות שלאחר סיום הלימודים.
אגודות הספורט
זכאים לתמיכה רק ענפי הספורט אשר מוכרים על ידי מינהל הספורט במשרד החינוך כענפי ספורט
מוכרים במדינת ישראל
 .4תנאי סף:
 4.1אגודת הספורט מתחרה במסגרת רשמית ומייצגת את המועצה המקומית אורנית.
 4.2פועלת בתחומי המועצה.
 4.3מוגדרת עפ"י קריטריונים של מנהל ספורט ממלכתי.
 4.4מספר הרשומים באגודה יהווה שיקול בסכום התמיכה.

אופן חלוקת התמיכות
פירוט החלוקה מתוך סך כל תקציב התמיכות:
 - 80%תקצוב על פי מספר הנהנים.
 - 20%תקצוב על פי פרויקטים רשותיים ו/או יוזמות חברתיות .לצורך מימון פרויקטים רשותיים ו/או
יוזמות חברתיות ייחשבו פעילויות מחוץ לתחום הפעילות השוטף של תנועות הנוער או אגודת
הספורט לרווחת תושבי המועצה.
לצורך כך ,כל תנועת נוער ו/או אגודת ספורט תגיש עד  1.9.21לגזבר המועצה את הפעילויות שבוצעו
או שיבוצעו במהלך שנת .2021

