
�� נוסח משולב לא רשמי��

שפ:לב�לתשומת בובמקרה של שוני בי� נוסח זה לנוסח של"חוזר המנכרס� ל
ב�� משרד הפני .מחייבל משרד הפני�"חוזר מנכהפרסו�

1תתמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיונוהל

 מטרת נוהל התמיכות.1

ב, מת� תמיכותזה נועד להסדיר נוהל 1.1  מאת רשויות, עקיפי�במישרי� או

של, ככלל,מקומיות למוסדות ציבור שוני� הפועלי� בתחומה המוניציפלי

�ספורט, בריאות, רווחה, אמנות, מדע,דת, תרבות, הרשות בנושאי חינו

 �וכיוצא באלה וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמ

בהתא� לדיני,יתהיא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשויות המקומ

. השלטו� המקומי

, חסכו�, שקיפות, שוויו�, מנהל תקי�, בתחו� התמיכות, נוהל זה מכוו� לקד� 1.2

.יעילות וכ� למנוע פגיעה בטוהר המידות

 הגדרות.2

�בנוהל זה

;מועצה מקומית או מועצה אזורית, עירייה�" רשות מקומית" 2.1

ו# שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדותג�" מוסד"או" מוסד ציבור" 2.2

, למטרה של חינו�, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחי�, הרשות

.ספורט או מטרה דומה, בריאות, רווחה, אמנות, מדע,דת, תרבות

: לא יחשבו מוסד ציבור, בי� היתר, לעניי� זה

, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות�חברה ממשלתית)1(

לרבות חברת בת ממשלתית וחברה מעורבת,�19752ה"התשל

.כמשמעות� בחוק האמור

, לחוק יסודות התקציב21 כמשמעותה בסעי#�חברה עירונית)2(

,)יסודות התקציב חוק� להל�(�19853ה"התשמ

מס"נוהל פורס� בחוזר מנכה1 .)2006אוגוסט�ו"התשסאב(4/2006'ל משרד הפני�
.132'עמ,ה"ח התשל"ס2
.60'עמ,ה"ח התשמ"ס3
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.חוק יסודות התקציבל21 כמשמעותה בסעי#�חברת בת עירונית)3(

ב לפקודת 249א וסעי# 249 כהגדרתו בסעי#�תאגיד עירוני)4(

).פקודת העיריות�להל�(4]נוסח חדש[העיריות

שר)5( .תאגיד שהוק� בחוק או מכוח סמכותו של

;8 כהגדרת� בסעי#�" תבחיני�" 2.3

;6מה לפי סעי# ועדה שהוק�" ועדה מקצועית" 2.4

; החשב הכללי במשרד האוצר�" החשב הכללי" 2.5

; משרד הפני��" המשרד" 2.6

או� נוהל הקצאת מקרקעי� 2.7  נוהל הקצאת קרקעות ומבני� ללא תמורה

;בתמורה סמלית

;לפקודת העיריות)ב(216 כהגדרתו בסעי#� עיתו� מקומי 2.8

, הלוואה, לרבות מענק, רה ובי� עקיפה מת� טובת הנאה בי� ישי�" תמיכה" 2.9

ערבות או סיוע כספי אחר ולמעט קניית שירותי� או הקצאת מקרקעי�

;בהתא� לנוהל הקצאת מקרקעי�

למימוש, לבניה ולפיתוח, לרבות תמיכה כספית לפעילות�" תמיכה ישירה" 2.10

;ערבות או למת� הלוואה

, מת� ערבות, שהוא בשווה כס# לרבות תמיכה מכל סוג�" תמיכה עקיפה" 2.11

, השתתפות בעלויות דיוור, שימוש במתקני הרשות, מימוש ערבות

או, פרסומי� בתקשורת במימו� הרשות הקצאת כוח אד� מטע� הרשות

מת� זכות שימוש במבנה או במקרקעי� שאינו הקצאה, במימונה

;כמשמעותה בנוהל הקצאת מקרקעי�

 מתייחסות הבקשות לתמיכה בפעילות השנה אליה�" שנת התמיכה" 2.12

. במהלכה

� פרסו� באלה�" פרסו� בעיתונות" 2.13

.197'עמ,ד"י תשכ"דמ4
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בה. פרסו� בעיתו� המקומי�רשות בה מופיע עיתו� מקומי.א רשות

. פרסו� בשני עיתוני� מקומיי��מופיעי� למעלה מעיתו� מקומי אחד 

אח.ב וזי� מכלל רשות בה האוכלוסייה דוברת ערבית מהווה לפחות עשרה

;יהא פרסו� אחד נוס# בעיתו� המתפרס� בשפה הערבית, האוכלוסייה

 פרסו� בעיתו� נפו2 כמשמעותו�רשות שלא מופיע בו עיתו� מקומי.ג

.�19655ה"התשכ,א לחוק התכנו� והבניה1בסעי#

נה במוסדות נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדי�" הנוהל הכללי" 2.14

. על עדכוניו,6ציבור ולדיו� בה�

 תחולה.3

זה, בי� ישירה ובי� עקיפה, לא תינת� תמיכה 3.1 .אלא לפי נוהל

.נוהל זה יחול על מת� תמיכה מאת כל רשות מקומית 3.2

 תקציב התמיכות.4

.שר כדי�רשות מקומית לא תית� תמיכה אלא במסגרת תקציבה המאו 4.1

של, רשות מקומית המבקשת לתת תמיכות 4.2 תכלול בתקציבה את הס� הכולל

, לפי נושאי התמיכה, ואת חלוקתו, הישירות והעקיפות, תקציב התמיכות

.לפרקי התקציב

�תמיכה בהיעדר תקציב מאושר כדי� 4.3

החלה שנת הכספי� והצעת תקציב הרשות המקומית טר� אושרה.א

רשאית, בשל אי אישור התקציב על ידי שר הפני�כדי� ולרבות

לאחר קבלת חוות דעת הועדה המקצועית ובהתא� להוראות, המועצה

כל, להוציא בכל חודש)ב(להחליט בכפו# לאמור בסעי# קט�, נוהל לזה

תמיכה בסכו� השווה לחלק השני�, עוד לא אושרה ההצעה כאמור

בתקציב השנתי הקוד�, עשר מ� התמיכה שחולקה באותו נושא תמיכה

בתוספת סכו� שאישר שר הפני� בהתחשב בהתייקרויות ובנסיבות 

.מיוחדות אחרות

.307'עמ,ה"ח התשכ"ס5
.2569,ב"פ התשנ"י6
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בכל מקרה לא תאשר המועצה בטר� אשור תקציב הרשות המקומית.ב

על, כדי�  מסכו� 50%מת� תמיכה באופ� מצטבר בשיעור העולה

. התמיכה שחולקה באותו נושא תמיכה בתקציב השנתי הקוד�

תשוגר למוסד הציבור הנתמ�, במסגרת החלטת המועצה כאמור.ג

בו, הודעה בה תוסבר החלטת הוועדה ויודגש בפניו כי היק# התמיכה

שר, בכלל ושיעורה המדוייק בפרט בשנת הכספי� מותנה באישור

. הפני� את הצעת התקציב של הרשות המקומית

 הפעילות הנתמכת.5

ל 5.1 תת תמיכה רק כאשר הפעילות המתבצעת על ידי רשות מקומית רשאית

מוסד הציבור הנתמ� היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה בהתא� לדיני 

.ורק בגי� פעילות כאמור, השלטו� המקומי

רשות מקומית רשאית לתת תמיכה רק למוסד ציבור הקיי� ופועל בתחומה 5.2

ת� תמיכה רק ובתנאי שתינ,)א# א� כתובתו הרשומה אינה בתחו� הרשות(

.עבור פעילות המתקיימת בתחומה

לתת, במקרי� חריגי�, רשאית רשות מקומית5.2על א# האמור בסעי# 5.3

א� הוכח לה כי אותו, תמיכה למוסד ציבור הקיי� ופועל מחו2 לתחומה

, מוסד ציבור נות� שירותי� ג� לתושבי הרשות המקומית וזאת בי� היתר

י� הניתני� לתושבי אותה רשות על ידי מתו� התחשבות בהיק# השירות

.מוסד הציבור

 ועדה מקצועית.6

בקשות לתמיכה מאת רשות מקומית יידונו בועדה מקצועית לבחינת בקשות

")הועדה המקצועית"�להל�(לתמיכה 

ל הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה"מנכ, בועדה יהיו חברי� 6.1

זבר הרשות המקומית או נציגו והיוע2ג, הבכירי� של הרשות המקומית

של"מנכ. המשפטי של הרשות המקומית או נציגו ל העיריה ייקבע את זהותו

.יושב ראש הועדה

לישיבות הועדה יוזמנו נציגי האג# הרלוונטי ברשות לעניי� הבקשה 6.2

.לתמיכה



5

כל ישיבה של הועדה המקצועית טעונה השתתפות כל חברי הועדה 6.3

.ת או נציגיה�המקצועי

, הוראות ניגוד הענייני� החלות על עובדי הרשויות המקומיות על פי כל די� 6.4

. יחולו על חברי הועדה המקצועית

 ועדת משנה לתמיכות.7

המקומית רשאית למנות מקרב חברי המועצה ועדת משנה מועצת הרשות 7.1

ל). ועדת תמיכות�להל�(לעניי� תמיכות  מנות את ועדת המועצה רשאית

המשנה לתמיכות לבחינת המלצות הועדה המקצועית בי� דר� כלל ובי� 

הרכב ועדת המשנה יהיה תוא� ככל שנית� את ההרכב. לנושאי� מסויימי�

לעניי�. הסיעתי של המועצה ובלבד שיהיה בו נציג אחד לפחות מהאופוזיציה

ז בסיעתו מי שמתקיימי��" נציג אחד לפחות מהאופוזיציה",הסעי#

ועדת המשנה רשאית להמלי2. לפקודת העיריות)1)(ג(ג149הוראות פיסקה 

, בפני מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות הועדה המקצועית או דחייתה

בקשה ועדת התמיכות לדחות את המלצת הועדה. כולה או חלקה

.תנמק עמדתה בכתב, המקצועית

 בכפו# להוראות סעיפי� תפעל ועדת התמיכות, בגיבוש המלצתה למועצה 7.2

.בשינויי� המחוייבי�, 13.6 עד 13.1

 תבחיני� לתמיכה.8

זה 8.1 .לא תית� הרשות המקומית תמיכה אלא על פי תבחיני� שנקבעו לפי נוהל

או 8.2 הועדה המקצועית תכי� ותגיש הצעה לתבחיני� חדשי� לתמיכה

לפ, לתיקונ� לאישור מועצת הרשות ני המועד הקבוע לא יאוחר מחודשיי�

התבחיני� יגובשו בהתא�. 7.6לאישור התבחיני� על ידי המועצה בסעי# 

לנושאי התקציב לתמיכה הקבועי� בתקציב הקוד� לשנת התמיכה 

. המיועדת או לנושאי� לתמיכה שמוצע לקבוע בהצעת התקציב החדשה

נה ועדת המש,7החליטה המועצה על הקמת ועדת משנה לתמיכות לפי סעי# 8.3

תדו� בהמלצות הועדה המקצועית ותהיה רשאית להמלי2 בפני מועצת 

הרשות בדבר קבלת המלצות הועדה המקצועית והכל בהתא� לאמור בסעי# 

7.1.
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, המועצה לא תאשר את התבחיני� אלא לאחר שקבלה חוות דעת בכתב 8.4

מהיוע2 המשפטי לרשות כי התבחיני� הינ� בהתא� להוראות כל די� לרבות

.יי� השמירה על עקרו� השוויו�לענ

על 8.5 של, ידי מועצת הרשות�התבחיני� שייקבעו לאחר שעיינה בחוות דעתו

שוויוניי� ויתחשבו בצרכי האוכלוסייה, יהיו ענייני�, היוע2 המשפטי לרשות

.ברשות המקומית ובצור� במת� שירותי� לכל חלקי האוכלוסייה

הוראה בדבר הגבלת,ל בי� השארבתנאי הס# שייקבעו בתבחיני� תכל 8.6

 אחוז או שיעור נמו�90התמיכה של הרשות המקומית לשיעור שלא יעלה על 

. 14.5מכ� כפי שייקבע מעלות הפעילות הנתמכת והכל בכפו# לאמור בסעי#

תיקבע בתבחיני� מגבלה להענקת תמיכה למוסד ציבור הפועל, כמו כ�

י� שיירשמו תחליט מועצת זולת א� מנימוק, בתחו� הנתמ� שנה לפחות

כי יש מקו� לחרוג מתנאי, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, הרשות

.זה

מ 8.7  בספטמבר�1מועצת הרשות המקומית תאשר הצעת התבחיני� לא יאוחר

.שלפני שנת הכספי� אליה מתייחסת התמיכה

התבחיני� המאושרי� יועמדו לעיו� תושבי הרשות במשרדי הרשות 8.8

כ�. לאחר אישור� על ידי המועצה, ומיתהמק יפורסמו התבחיני�, כמו

.במידה וקיי�, באותו מועד באתר האינטרנט של הרשות

 הודעה על הגשת בקשות לתמיכה.9

נכלל סכו� לתמיכה במוסדות, רשות מקומית שבהצעת התקציב שלה 9.1

,צהתפרס� לכל היותר כשבועיי� לאחר הגשת הצעת התקציב למוע, ציבור

. בכפו# לאישור התקציב, הודעה בעיתונות בדבר האפשרות לקבל תמיכה

רשות מקומית אשר אוכלוסייתה מונה מעל מאה אל# נפש תפרס� הודעה

לחוק התכנו�)ב(א1כהגדרתו בסעי#, ג� בעיתו� ארצי נפו2 אחד לפחות

.והבניה

כ�וא, בהודעה יודגש כי אי� ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה 9.2 מה,�

המקומות בה�, וכ� יצוינו סוג המוסדות הזכאי� לתמיכה, יהיה שיעורו

כ� יצוי�. פורסמו התבחיני� ושבה� נית� לקבל העתק� וטפסי בקשה

).המועד הקובע�להל�(בהודעה המועד האחרו� להגשת בקשות 
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 יו� לפחות לאחר מועד30יהיה, המועד הקובע להגשת בקשות לתמיכה 9.3

על. ההודעהפרסו� הרשות המקומית רשאית להארי� את המועד והודעה

, 9.1כאמור בסעי#, כ� תפורס� סמו� לאחר ההחלטה על הארכת המועד

על7באופ� שיאפשר לפחות  ימי� להגשת הבקשות לאחר פרסו� ההודעה

.הארכת המועד

הועדה, על א# האמור. בקשה שהוגשה לאחר המועד הקובע תדחה ללא דיו� 9.4

א�, מנימוקי� שיירשמו, מקצועית רשאיתה לדו� בבקשה שהוגשה באחור

וכי אי� מניעה מבחינה, שוכנעה כי קימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת

רק א� טר�, בכל מקרה בקשה תידו� באיחור. תקציבית למת� התמיכה

נמסר למוסדות הציבור על שיעור התמיכה שהוחלט להעניק לה� או שטר� 

.א התקציבהוקצה מלו

 לתמיכהפרטי בקשה. 10

מוסד ציבור המבקש לקבל תמיכה מרשות מקומית יגיש לרשות בקשה 10.1

זה(בכתב על גבי טופס שייקבע לעני� זה  ).טופס לדוגמא מצור# כנספח לנוהל

של 10.2 הבקשה לתמיכה תהיה חתומה בידי מורשי חתימה ובידי רואה חשבו�

.מוסד הציבור

ל 10.3 .תמיכה תוגש לשנת כספי� אחתבקשה

:טופס הבקשה יכלול את הפרטי� הבאי� 10.4

;ש� מוסד הציבור.א

;ומספר הרישו� של המוסד) עמותה או חברה, כגו�(צורת ההתאגדות.ב

את.ג מע� המשרד הראשי של מוסד הציבור והמקומות בה� הוא מקיי�

;פעולותיו

של.ד ;מוסד הציבורשמות וכתובות חברי ההנהלה

שמות וכתובות הגזבר או מי שאחראי לניהול עניניו הכספיי� בהתא�.ה

להוראות הדי� שחל על צורת ההתאגדות של מוסד הציבור וכ� ורואה 

;במידה ויש לו רואה חשבו�, החשבו� של מוסד הציבור

;שמות וכתובות מורשי החתימה של מוסד הציבור.ו
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;ו תועבר התמיכהפרטי חשבו� הבנק אלי.ז

יצר# אישור תק# מרש� העמותות על ניהול, היה מוסד הציבור עמותה.ח

היה מוסד הציבור תאגיד שאינו למטרות רווח שאינו עמותה; תקי�

יצר# אישור תק# על ניהול תקי� מ� הרש� המתאי�,)למשל הקדש(

זה; ככל שהרש� מנפיק אישורי� כאמור, לפי די� ני", לעני� הול אישור

.כפי שייקבע הרש� הצרי� לעני�" תקי�

פרוט הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור שבגינה מבוקשת.ט

.תמיכה לרבות מספר המשתתפי� בה והסכו� המבוקש

רו.י ח בדבר עמידת מוסד הציבור בתקרת הוצאות ההנהלה"אישור

דות לחוק יסו)ו(א3כפי שנקבעו בנוהל הכללי לפי סעי#, וכלליות

.�1985ה"התשמ, התקציב

:לטופס הבקשה יצורפו המסמכי� הבאי� 10.5

די� על המעמד�תעודה על רישו� התאגיד או אישור מאת עור�.א

;המשפטי של מוסד הציבור

תקנו� וכיוצא, תזכיר(מסמכי היסוד המעודכני� של מוסד הציבור.ב

;)באלה

ח הכספי המבוקר"פו הדו יצור� �30.6ל1.1א� הבקשה מוגשת בי�.ג

ומאז� בוח� לתקופה המתחילה ביו�, לשנה שקדמה לשנה הקודמת

עד"שלאחר תקופת הדו ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של

 יצורפו� �30.9ל1.7א� הבקשה מוגשת בי�; יו� לפני הגשת הבקשה60

ח כספי מסוקר"דו,ח כספי מבוקר לשנה שקדמה לשנה הקודמת"דו

נה הקודמת ומאז� בוח� לתקופה המתחילה ביו� שלאחר תקופת לש

עד"הדו  יו� לפני60ח הכספי המסוקר הנזכר ומסתיימת במועד של

דו� �31.12ל1.10א� הבקשה מוגשת בי�; הגשת הבקשה ח" יצורפו

ומאז� בוח� לתקופה המתחילה ביו�, כספי מבוקר לשנה הקודמת

ה"שלאחר תקופת הדו עדח הכספי המבוקר נזכר ומסתיימת במועד של

ח הכספי לפי כללי"יער� הדו, בכל מקרה; יו� לפני הגשת הבקשה60

, השקעות, ויכלול פרטי� על נכסי המוסד, החשבונאות המקובלי�

;חשבונות בבנקי� ויתרותיה�, פיקדונות

תקציב מאושר או הצעת תקציב של מוסד הציבור לשנת הכספי� בעדה.ד

ל , רבות פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשותמבוקשת התמיכה
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רשויות מקומיות או גופי�, ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה

מספר העובדי�, ציבוריי� אחרי� ה� בתמיכה ישירה וה� בעקיפה

;וההוצאה הכוללת לשכר עבודה

; אישור מעמד מוסד הציבור במשרדי מס ער� מוס#.ה

מס.ו ; הכנסהאישור שנתי מרשויות

או.ז כאשר התמיכה המבוקשת מיועדת לרכישת מקרקעי� או מבנה

:לפי העני�, יצורפו לבקשה, להקמת מבנה

;חכירה או זכות אחרת במקרקעי�, נסח רישו� או הוכחת בעלות)1(

;פירוט שעבודי� המוטלי� על המקרקעי�)2(

מה�כאשר מדובר בהקמת מבנה)3( על היתר בניה והערכת נדס

;עלות הבניה

 הערכת שמאי מוסמ��כאשר מדובר ברכישת מקרקעי� או מבנה)4(

;בנוגע לער� הרכישה

אשר רק חלק, כאשר מוסד ציבור המבקש עוסק בסוגי פעילות שוני�.ח

 פרוט היק# הפעילות�5מה� עוני� על התנאי� הקבועי� בסעי# 

על(יבור העונה על התנאי� מתו� כלל פעולות מוסד הצ לרבות פרטי�

וכ� על תושבי הרשות המקבלי�, היק# הפעילות בתחומי הרשות

ואופ�) שירותי� מאותו מוסד ציבור או נוטלי� חלק בפעולותיו

ד, תקצובה .'כאמור בסעי# קט�

על.ט הסכמה בלתי חוזרת של מוסד הציבור לכ� שהבנק ימסור פרטי�

לנציגי, ונתוני� בחשבונות אלהתנועות, חשבונות הבנק וכ� על פעולות

ההסכמה תהיה למת� מידע המתייחס; הרשות או לנציגי חשב המשרד

לתקופה המתחילה בשנה הראשונה שבה קיבל מוסד הציבור תמיכה 

לש� כ� יצר# מוסד הציבור מכתב הרשאה לבנקי� שבה�. מ� הרשות

:המעיד על כ� שמוסד הציבור, מתנהלי� חשבונותיו

לנ)1( של, ציג הרשותמרשה אשר יציג אישור מאת המנהל הכללי

לדרוש ולקבל מ� הבנק פרטי� על חשבונות, הרשות המקומית

;הבנק וכ� על פעולות ותנועות בה� ונתוני� לגביה�

את הבנק מכל חובה שבדי� לעניי� סודיות, למע� הסר ספק, פוטר)2(

;בקשר לחשבונותיו, כלפי הרשות המקומית או נציגה
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יודע שהסכמה לפי פסקה זו היא תנאי לאישור התמיכה ולקבלת)3(

וכל הודעה סותרת שתינת� לאחר מכ�, התמיכה ולכ� בלתי חוזרת

.לא תהיה תקפה לכל דבר ועניי�

רואה החשבו� יאשר בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכי� 10.6

 במוסד וכ� כי הבקשה אושרה בידי הגור� המוסמ�, המצורפי� אליה

כ� יצהיר רואה החשבו� כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות; הציבור

.של מוסד הציבור אשר לא צוינו בבקשה

 בקשה חוזרת לתמיכה. 11

מוסד ציבור שקיבל תמיכה מהרשות המקומית והוא חוזר ומבקש תמיכה 11.1

ו, לשנת כספי� נוספת את אינו חייב לצר# את התעודה על רישו� התאגיד

לפי, בצירו# מסמכי� רשמיי�(א� יודיע, מסמכי היסוד של מוסד הציבור

מאז הוגשה, במסמכי� האמורי�, א� חלו, על השינויי� שחלו) העניי�

.הבקשה הקודמת

בקשה חוזרת לתמיכה תציי� ג� את שיעור התמיכות הישירות והעקיפות 11.2

, רד ממשלתישניתנו למוסד ציבור בשנת הכספי� הקודמת מאת כל מש

.רשות מקומית או גו# ציבורי אחר

ישמש ג� כטופס, 10.1הטופס שנקבע להגשת בקשה לתמיכה לפי סעי# 11.3

.להגשת בקשה חוזרת לתמיכה

 פרטי� ומסמכי� נוספי�. 12

רשאית בכל עת לדרוש מכל, הועדה המקצועית או מי שמונה לכ� על ידה 12.1

לה, או מסמכי� נוספי�פרטי�, המבקש תמיכה, מוסד ציבור , כפי שייראה

.לצור� הדיו� בבקשה

 הדיו� בבקשה. 13

בקשות לתמיכה שהוגשו לרשות המקומית בכל תחו� פעילות ירוכזו ויועברו 13.1

.לעיונה של הועדה המקצועית

כל, לא תידו� בקשה לתמיכה בועדה המקצועית 13.2 אלא א� כ� נתקבלו

וניתנה עליה� חוות דעתה של היחידה האישורי� והמסמכי� הנדרשי� 
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, העברת חוות דעתה של הועדה המקצועית לדיו� במועצה. המקצועית בכתב

.תהיה לא יאוחר מסו# חודש ינואר של שנת התקציב שאליה נועדה התמיכה

על 13.3 הועדה המקצועית תבח� את הבקשות לתמיכה ותמלי2 בפני המועצה

. חיני� שנקבעו לנושא התמיכהשיעור התמיכה לכל בקשה בהתא� לתב

מספר חלופות להקצאת, רשאית להעביר לדיו� במועצה, הועדה המקצועית

כי כל החלופות תואמות, הכספי� ובלבד שהבהירה הועדה המקצועית

.לתבחיני�

ועדת המשנה,7החליטה המועצה על הקמת ועדת משנה לתמיכות לפי סעי# 13.4

היה רשאית להמלי2 בפני מועצת תדו� בהמלצות הועדה המקצועית ות

הרשות בדבר קבלת המלצות הועדה המקצועית והכל בהתא� לאמור בסעי# 

7.1.

לרבות רשימת, סדר היו� המפורט של הדיו�. בקשות לתמיכה ידונו במועצה 13.5

ישלח לפחות שבוע מראש לכל חברי, מוסדות הציבור המבקשי� תמיכה

.המועצה

 לא יאוחר מחודש לאחר הגשת חוות דעת הועדה המועצה תחל בדיוניה 13.6

נוצרו נסיבות. המקצועית ותחליט בבקשות תו� חודשיי� מתחילת דיוניה

כמתחייב, רשאית המועצה להחליט על העברות כספי�, בלתי צפויות מראש

ובלבד שלא היתה לכ�, ביוני של שנת התמיכה30מ� האמור לא יאוחר מיו� 

. היוע2 המשפטי או נציגולפי קביעת, מניעה משפטית

, לפי העניי�, הועדה המקצועית והמועצה יפרטו את חוות דעת� או החלטתו 13.7

במידה. א� לתת תמיכה למוסד הציבור המבקש, בצירו# הנמקה, בכתב

את, לפי העניי�, תפרט בהמלצה או בהחלטה, ומדובר בהחלטה חיובית

אובמ. אופ� חישובה ותנאיה, היקפה, מטרת התמיכה ידה ומדובר בהמלצה

.יפורטו הנימוקי� לכ�, בהחלטה שלילית

החליטה המועצה שלא לאשר את המלצת הועדה המקצועית או אחת 13.8

יועבר הנושא לדיו� חוזר בועדה, החלופות שהוצעו על ידה לחלוקת התמיכה

שלא, במידה והחליטה המועצה לאחר הדיו� החוזר האמור. המקצועית

כ�, הועדה המקצועיתלקבל את המלצת  תהיה רשאית המועצה לעשות

ובלבד שהיוע2 המשפטי אישר כי החלטת המועצה, בהחלטה מנומקת בכתב

.תואמת לתבחיני� ולכללי� שנקבעו לפי נוהל זה
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רשאית בנסיבות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, המועצה 13.9

לו� למוסד מיוחדות ומטעמי� שיירשמו להחליט על תשלו� מקדמת תש

ציבור אשר קיבל תמיכה בשתי שנות התקציב הקודמות ואשר הגיש בקשה 

ובלבד שגובה התשלו� במסגרת, לתמיכה בשנת הכספי� נושאת התמיכה

המקדמה לא יעלה על עשרי� וחמשה אחוזי� מס� כל התמיכה שקיבל 

.ההחלטה טעונה אישור גזבר הרשות; מוסד הציבור בשנה הקודמת

ציבור הינ� הגשת בקשה מיוחדת�מוקדמי� להענקת מקדמה למוסדתנאי� 13.10

הנתמכת במסמכי� המנמקי� את הצור� במקדמה וכ� המלצת, ידו�לכ� על

.הועדה המקצועית

על 13.11 , ידי הרשות והודע על כ� למוסד הציבור המבקש�אושר תשלו� מקדמה

כי,מהלפני תשלו� המקד, באמצעות מורשי החתימה שלו, יתחייב המוסד

בתנאי, יחזיר לרשות את המקדמה א� בסופו של דבר לא תאושר התמיכה

הרשות המקומית תדרוש ערובות נוספות. הצמדה מקובלי� ובריבית כחוק

.להבטחת החזר המקדמה להנחת דעתו של גזבר הרשות המקומית

 הנחיות להחלטה בבקשה לתמיכה. 14

.י� אחתתמיכה במוסד ציבור תאושר רק לשנת כספ 14.1

או, תמיכה תאושר רק א� שוכנעו הועדה המקצועית והמועצה 14.2 שקיימי�

, יחד ע� התמיכה, שיושגו ממקורות אחרי� האמצעי� הכספיי� הדרושי�

. למימוש הפעילות שלשמה ניתנת התמיכה, שתוענק

זה 14.3 ויביאו בחשבו� את התמיכה, הועדה המקצועית והמועצה יפעלו לפי נוהל

הניתנת למוסד הציבור מתקציב המדינה וממקורות, ובשווה כס#בכס#

וזאת, ציבוריי� אחרי� עבור אותה פעילות בגינה מבוקשת התמיכה

.בהתא� להוראות שייקבעו לעניי� זה בתבחיני�

של, בקבלת החלטה בדבר תמיכה ושיעורה 14.4 יילקחו בחשבו� ההוצאות לשכר

 השכר הנהוגות במוסדות ציבור מוסד הציבור ומידת התאמת� לנורמות

דומי� הפועלי� שלא למטרות רווח וזאת לרבות על דר� הפחתת שיעור

.ככל שתמצא, התמיכה בהתחשב בשיעור החריגה בשכר
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ייקבע כ� שס� התמיכה בצירו# יתר הכנסותיו, שעור התמיכה במוסד ציבור 14.5

.לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה, של מוסד הציבור

5שעור התמיכה במוסד ציבור אשר רק חלק מפעולותיו עונה על תנאי סעי# 14.6

ייקבע כ� שס� התמיכה בצירו# יתר הכנסותיו של מוסד הציבור בגי�

.הפעילות הנתמכת לא יעלה על הוצאותיו בגינה

גזבר הרשות המקומית או נציגו בועדת המקצועית יודיע לועדת המקצועית 14.7

שנקבע בתקציב או בהצעת התקציב לתמיכה בכל סוג ולמועצה מהו הסכו� 

והמלצות הועדה המקצועית וועדת המשנה, של פעילות או תחו� תמיכה

מ�, במידה והוחלט על הקמתה והחלטות המועצה, לתמיכות לא יחרגו

.הסכו� האמור

הסכו� שנקבע לכל תחו� תמיכה יחולק בי� מוסדות הציבור המבקשי� 14.8

ס� כל התמיכות שתאשר. סוג לפי תבחיני� שוויוניי�הנמני� ע� אותו

.לא יעלה על הסכו� הקבוע באותו סעי#, המועצה מסעי# תקציב

א� 14.9 לא יוצא סכו� שנקבע בתקציב שנתי לצור� תמיכה במוסד ציבור אלא

.כ� המוסד מקיי� הוראותיו של נוהל זה ובמידה המתיישבת ע� התבחיני�

ה. 15  ציבור הנתמ�התחייבות מוסד

, אושרה תמיכה מאת הרשות המקומית והודע על כ� למוסד ציבור המבקש 15.1

לפני תשלו� התמיכה, יתחייב מוסד הציבור באמצעות מורשי החתימה שלו

:כי, על גבי טופס שייקבע לצור� זה וכתנאי לקבלתה

;התמיכה תשמש א� ורק למטרה אשר לשמה ניתנה.א

 בתנאי� האחרי� שקבעה הרשות המקומית מוסד הציבור יעמוד.ב

;בקשר לתמיכה

א� התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעי� או מבנה או הקמת.ג

:כי, מבנה למטרה מסוימת

לא)1( המקרקעי� או המבנה ישמשו לאותה מטרה וכי המטרה

.תשונה

תירש� בפנקס המקרקעי� זיקת הנאה לטובת הציבור שאותו)2(

;קעי� או המבנה לשמש בקשר לאותה מטרהנועד המקר
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תירש� בפנקס המקרקעי� הערת אזהרה לפיה לא תיעשה עסקה)3( 

;או התחייבות לעסקה במקרקעי� או במבנה

יצור# במסגרת)3(�ו)2(להבטחת התחייבויותיו לפי סעיפי�)4(

לפיו, ייפוי כוח בלתי חוזר, התחייבות מוסד הציבור ולפי העניי�

לעשות ולרשו� הערת, מייפה את כוחה של הרשות המקומיתהוא 

אזהרה או זיקה הנאה במקרקעי� או במבנה שנרכש בעזרת 

.התמיכה

ועדת התמיכות רשאית לפטור בכתב את מוסד הציבור מרישו� זיקת

א� התמיכה אינה עולה על רבע, הנאה או אזהרה בפנקס המקרקעי�

רש; ממחיר הרכישה או ההקמה אית ועדת התמיכות מטעמי� כמו כ�

, להתיר לבקשת מוסד ציבור שהוגשה אליה מראש, מיוחדי� שיירשמו

, א� נעשה, שינוי או מחיקת הרישו� בפנקס המקרקעי�, שינוי המטרה

.כאמור לעיל

כי יעוד, א� התמיכה מיועדת לאפשר שיפו2 מבנה או הצטיידות.ד

לא,)ללא קבלת רווחלרבות במסגרת(המבנה ואופ� השימוש או בציוד 

�; שני� לפחות ממועד קבלת התמיכה5ישונו במהל

ימציא לרשות המקומית במש� שנת הכספי� דיווחי� כספיי� ואחרי�.ה

בקשר לשימוש בתמיכה במועדי� ובמתכונת שתקבע הרשות 

;המקומית

דו.ו תו� זמ� סביר, על צירופיו,ח כספי שנתי מבוקר"ימציא לרשות

;שנת הכספי�לאחר תו� 

יאפשר למבקרי� ומפקחי� מטע� הרשות המקומית לבקר במשרדיו.ז

;ובמתקניו ולעיי� בספרי החשבונות שלו

יחזיר לרשות המקומית את מלוא יתרת התמיכה שלא שימשה למטרה.ח

;בתנאי הצמדה ובריבית מקובלי� כחוק, אשר לשמה ניתנה

לעכב או להפסיק, להקטי�הוא מודע לכ� שהרשות המקומית רשאית.ט

את מת� התמיכה א� לא קוימו כל התנאי� או ההתחייבויות בקשר 

;למת� התמיכה או א� הופחת תקציבה

הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו, לא יעניק מוסד ציבור.י

אלא באופ� חד פעמי ובכפו#, מכספי תמיכת הרשות לכל גו# אחר
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חר קבלת המלצת הועדה המקצועיתלא, לאישור מראש של המועצה

בי� במסגרת כללי� שייקבעו על ידה בהחלטתה במת� התמיכה לאותו 

לבקשת, מוסד ציבור או בהחלטה שתתקבל על ידה במועד מאוחר יותר

.מוסד הציבור

לא יעניק, לסיעה או לרשימה, לא יעביר מכספי התמיכה למפלגה.יא

ו מכספי תמיכת הרשות הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלק

לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר, לסיעה או לרשימה, למפלגה

סיעה או רשימה, ע� תעמולת בחירות ולא יכלול את שמה של מפלגה

.במודעות או בפרסומי� או באירועי� שלו

 תשלו� התמיכה. 16

תמיכה שאושרה תשול� בתשלומי� במועדי� שייקבעו בהתחשב בהנחיות 16.1

באופ�, ובמידת האפשר, זבר הרשות המקומית ובאפשרויות המימו� שלהג

שימנע מ� המוסד הנתמ� את הצור� להיזקק למימו� ביניי� וכ� בהתא� 

.לתבחיני� שנקבעו ולהחלטות המועצה בבקשת התמיכה

גזבר הרשות. ובמישרי�, התמיכה תועבר רק לחשבו� הבנק של מוסד הציבור 16.2

זוהמקומית יהיה אחרא .י למילוי הוראה

ייקבעו על פי היק#, מועדי התשלו� וגובה התשלו� שישולמו בכל מועד 16.3

. הפעולות הנתמכות של מוסד הציבור ובכפו# לדוח ביצוע שיתקבל

התשלומי� ייקבעו בי� היתר מתו� התחשבות בהכנסותיו של מוסד הציבור

 ביחס לקבלת ממקורות אחרי� ובאופ� שיבטיח כי תשלו� התמיכה יינת�

.הכנסות מוסד הציבור ממקורות אחרי�

 פיקוח על השימוש בתמיכה. 17

הרשות המקומית תקיי� פיקוח מלא על מילוי התנאי� למת� התמיכה ועל 17.1

.השימוש בתמיכה שניתנה

הגזבר ברשות המקומית, המנהל הכללי ברשות המקומית ובאי� מנהל כללי 17.2

בעלי כישורי�,� עובדי הרשות המקומיתימנה עובד או עובדי� מבי

, לא מונה המפקח). המפקח�להל�(שיקיימו את הפיקוח האמור, מתאימי�

.לא תשול� תמיכה כלשהי מאת הרשות המקומית
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על 17.3 ידי המפקח או נציגיו מקרב עובדי הרשות המקומית�הפיקוח ייעשה

. בהתא� לכללי� שייקבעו על ידי הועדה המקצועית

חות ביצוע"הפיקוח יתבסס בי� היתר על קבלת דיווחי� תקופתיי� ודו 17.4

, מהמוסדות הנתמכי� וכ� על ביקורי� במקו� הפעולה של המוסדות

.שייערכו בתכיפות הראויה בנסיבות העניי�

:כי, בי� השאר, הפיקוח יהיה מכוו� לברר 17.5

; התמיכה משמשת למטרה אשר לשמה ניתנה.א

הצ.ב יבור מקיי� את התנאי� שקבעה הרשות המקומית בקשר מוסד

.לתמיכה ואת הפעילות בגינה ניתנה התמיכה

לא חלו שינויי� מהותיי� בנוגע למוסד ציבור הנתמ� שהיה בה� כדי.ג

.להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה

מוסד הציבור מקיי� את פעולותיו בהתא� לכללי� או לתקני�.ד

.ו בדי� לגופי� מסוגושנקבע

דו 17.6 אשר יכללו, חות תקופתיי� כפי שיידרש"מוסד הציבור יגיש למפקח

נתוני� מעודכני� על יתרת פיקדונותיו במוסדות כספיי� ועל ההוצאות 

תו� פירוט,ח לעומת התקציב המאושר"וההכנסות בפועל בתקופת הדו

דו, ההכנסות על מקורותיה� .וש המפקחחות ביצוע כפי שידר"וכ�

.המפקח ידווח על ממצאיו לוועדה המקצועית 17.7

רשאית רשות מקומית לדרוש כל מסמ� או מידע, לצור� קיו� חובת הפיקוח 17.8

�.הנראה לה נחו2 לש� כ

 עיכוב או הפסקת התמיכה, שינוי. 18

על"לא הוגשו הדו 18.1 �או, ידי הרשות�חות התקופתיי� במועד שנקבע לכ יועכב

.ק תשלו� התמיכה על ידי הרשות המקומית לאלתריפס

נתברר למפקח כי מוסד אינו עומד בתנאי� שנקבעו לתמיכה בהתא� 18.2

לא תינת� התמיכה ואול�, להחלטת המועצה בבקשת התמיכה או בנוהל

לאחר, שיירשמו מת� תמיכה, רשאית המועצה לאשר מטעמי� מיוחדי�

�.דה המקצועיתשל הוע, קבלת המלצתה החיובית על כ
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נתברר לרשות מקומית כי היק# ההוצאות של מוסד ציבור נמו� מהמתוכנ� 18.3

באופ� שיש בו כדי להשפיע על שיעור, או שהכנסותיו עלו על המצופה

יוחזר הנושא לדיו� בועדה, התמיכה או על סדרי העברתה למוסד הציבור

ור� התאמת המקצועית על מנת שתשקול העלאת הנושא לדיו� במועצה לצ

. לפי השינויי� שחלו כאמור, לפי העניי�, שיעור התמיכה או סדרי העברתה

על 18.4 נתברר לרשות מקומית כי למוסד הציבור שולמו סכומי� עודפי�

תגבה הרשות ממוסד הציבור סכומי�, התמיכה בגי� פעילותו הלכה למעשה

בו, בצרו# הפרשי הצמדה וריבית כחוק, אלה לוהחל מ� המועד . הועברו

תפעל רשות מקומית לעניי� מוסד ציבור שהפר, 18.4נוס# על האמור בסעי# 18.5

בהתא�, כול� או חלק�, את התנאי� וההתחייבויות בקשר למת� התמיכה

:לכללי� כדלהל�

שמוסד ציבור עשה שימוש בכספי תמיכה, נמצא על פי ממצאי ביקורת.א

או, שלשמה הוקצו הכספי�שלא לפעילות, או בחלק� שהוענקו לו

, שהנתוני� שדווחו על ידי המוסד במסגרת הגשת הבקשה לתמיכה

בלתי נכוני� או שהשימוש שנעשה בכספי, כול� או חלק�, התגלו

 תופחת זכות המוסד�שימש לפעולות שנעשו שלא כדי�, התמיכה

כאמור לעיל,לתמיכה בשיעור השימוש הבלתי נאות בכספי התמיכה

� השווה לכפל שיעור השימוש הבלתי נאות בכספי ובנוס# סכו

ההפחתה תעשה על ידי הפחתת הסכו� מכספי. כאמור לעיל, התמיכה

תמיכה עתידית למוסד או מתשלומי� אחרי� שמגיעי� למוסד 

אי� באמור בכדי לגרוע מסמכות הרשות לגבות; מהרשות המקומית

.את החוב האמור בכל דר� אחרת על פי כל די�

ד ציבור נתמ� הרוצה להגיש בקשה לעיו� נוס# על ממצאי� מוס.ב

יגיש בקשה זו לועדה, שהובילו לנקיטת אמצעי� כנגדו, שבעובדה

הועדה המקצועית מוסמכת לדו� בבקשה זו על בסיס. המקצועית

אישורי� רשמיי� מטע� גורמי� שאינ� קשורי� ע� מוסד הציבור 

ת. ותצהירי� שיוצגו לועדה קבע את סדרי עבודתה הועדה המקצועית

 �. ימי�21בבקשה מעי� זו ותית� את החלטתה בתו

 ריכוז מידע על תמיכות. 19

רשות מקומית תרכז לגבי כל מוסד ציבור הנתמ� על ידה את כל המידע 19.1

.בקשר לתמיכה באותו מוסד ציבור
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 �1998ח"התשנ, בלי לפגוע בחובתה של רשות מקומית לפי חוק חופש המידע 19.2

ח"תפרט רשות מקומית בנספח לתקציב ולדו, ולתקנות שהותקנו לפיו

לכל מקבלי התמיכות, לפי העניי�, הכספי את הסכומי� שיועברו או הועברו

נתנה הרשות. מתקציב הרשות המקומית לפי פרקי משנה של הסעי# האמור

תמיכה עקיפה למוסד ציבור תפרט בנספח לתקציב את שיעור התמיכה 

.ותההעקיפה ומה

, גזבר הרשות,ובאי� מנהל כללי כאמור, המנהל הכללי בכל רשות מקומית 19.3

יעמיד לעיו� הציבור במשרדי הרשות המקומית וכ� יפרס� באתר הרשות

את החלטות ועדת התמיכות של הרשות, א� קיי�, המקומית באינטרנט

ת כשה� ממוינו, שאושרה לכל מוסד, בציו� שמות מוסדות הציבור והתמיכה

העמדת החומר לעיו�. לפי התבחיני� השוני� לתמיכה של הרשות המקומית

 �. ימי� ממועד קבלת ההחלטה בדבר התמיכה30הציבור והפרסו� ייעשו תו

 תמיכותמניעת כפל. 20

על 20.1 ידי רשות מקומית אחת�תמיכה במוסד ציבור מסוי� תינת� בדר� כלל

ר או שבו מתרכזת עיקר אשר בשטח שיפוטה נמצא מוסד הציבור האמו

.פעילותו

אפשר שתמיכה במוסד ציבור מסוי� המשרת תושבי מספר רשויות 20.2

על, מקומיות כל. ידי מספר רשויות מקומיות�תינת� בהיק# התמיכה על ידי

, היק# השירותי� הניתני� על ידי אותו מוסד ציבור, ילקח בחשבו�, רשות

. לתושבי אותה רשות

 של מוסד ציבור תכלול פירוט של כל בקשות התמיכה בקשת תמיכה 20.3

למשרדי, הנוספות שהוגשו או יוגשו באותה שנת תקציב לרשות המקומית

לרשויות מקומיות אחרות או לגופי� ציבוריי� אחרי� וכ� תכלול, ממשלה

. ידי גופי� כאמור או שנתקבלה מה��פירוט התמיכה שהוחלט לתיתה על

 תחילה. 21

ינוהל חול על חלוקת תמיכות על ידי הרשויות המקומיות החל מתקציב זה
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