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כללי
 .1נוהל זה נועד להסדיר אופן חלוקת התמיכות על ידי עיריית בית שאן לגופים
השונים הנתמכים על ידה וזאת בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על
ידי הרשויות המקומות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ) 1להלן" :נוהל
תמיכות משה"פ"( ובעקבות פסיקה הקובעת כי רשות מקומית אינה רשאית
לחלק תמיכותיה ללא קריטריונים ברורים אשר בקשת כל גוף לפיהן תבחן
בקני מידה שוויוניים  .2נוהל זה נוסח בהתאם להנחיות הקבועות בנוהל
תמיכות משה"פ והוא כפוף לו.
 .2העירייה תהא רשאית לתת תמיכה שמטרתה פיתוח ובנייה של מוסדות הגוף
הנתמך.
 .3בכל מקרה לא יעלה גובה התמיכה על  90%מעלות הפעילות הנתמכת.
 .4הוועדה תהא רשאית לדרוש מגופים מבקשי תמיכה להמציא פרטים נוספים,
כולל פרטים אודות תשלומים לבעלי תפקידים שונים והצהרות מנהלים
לצורך אימות נתונים וקביעת גובה התמיכה .לא תאושר כל הקצבה לגוף
אשר לא ימציא את הנתונים וההצהרות המבוקשים במועד .אי המצאת
הנתונים או ההצהרות במועד – כמוה כויתור הגוף על רצונו לקבל תמיכה
מהעירייה.
 .5העברת תמיכה שאושרה מותנית בהסדרת כל חובות הגוף הנתמך לעירייה.
חוב שלא יוסדר ,יקוזז מהתמיכה.
 .6לאור מצבה הכספי של העיריה ,תינתן השנה תמיכה רק לגופים העוסקים
בקידום הספורט התחרותי והמקצועני בכל הענפים ,ולגופים העוסקים במתן
שירותים לקשישים.
ספורט  -הקריטריונים
 .7במסגרת הקריטריון של שיקול דעת הוועדה יהא על הוועדה לנמק שיקוליה.
הוועדה רשאית לשקול את השיקולים הבאים:
 .8תנאי סף
 8.1הגוף מבקש התמיכה פועל בתחום הנתמך לפחות שנה ,זולת אם
מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת העיר לאחר קבלת המלצת הועדה
המקצועית ,כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
 8.2הגוף מבקש התמיכה רשום כחוק בהתאחדות או איגוד לאומי.
 8.3הגוף מבקש התמיכה עוסק בענף ספורט אולימפי או ענף המוכר ע"י
מוסדות הספורט הממלכתיים.
 8.4הגוף מבקש התמיכה פועל בתחומי בית שאן.
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 8.5הגוף מבקש התמיכה מעסיק מאמנים מוסמכים ,ופועל עפ"י חוק
הספורט.
 .9ניקוד לענפי הספורט התחרותי
התמיכה בענפי ספורט אלה תיקבע עפ"י הקריטריונים הבאים ,בהתייחס
לגופים אשר עומדים בתנאי הסף דלעיל.
 9.1היקף העניין הציבורי  -ככל שהפעלת הספורטאים מעניינת אוכלוסיה
נרחבת יותר בעיר ,לרבות אוהדים והיקף עניין כללי ,כך יקבל הגוף ניקוד
גבוה יותר.
 9.2היקף מימון ופעילות קיימים – קריטריון זה יבדוק את היקף המימון הקיים
ביחס לפעילות הקבוצה וכן את היקף הפעילות של הקבוצה.
 9.3עתודה צעירה וסוג הפעילות – בקריטריון זה תהא הרשות רשאית ליתן
עדיפות לגופים אשר במסגרת פעילותם מתקיימת אף פעילות של ילדים,
נוער ו/או נשים.
צעירה
פעילות

היקף עניין היקף מימון ופעילות עתודה
וסוג
קיימים 20%
ציבורי
20%
ואוהדים
60%

התמיכה שתינתן מתוך התקציב המיועד תחולק באופן שוויוני  -יחסי עפ"י הניקוד
שניתן לכל גוף מבקש.
לשם ההמחשה של חלוקת התמיכות ניתנת הדוגמא הבאה:
בהנחה כי סך התקציב לתמיכות הוא  ₪ 100,000וכי התקבלו בעירייה 3
בקשות של גופים העומדים בתנאי הסף .אז תבחן הועדה המקצועית כל אחד
מהמבקשים הללו ותעניק להם נקוד לדוגמא:
סה"כ

אגודה א'
אגודה ב'
אגודה ג'

היקף מימון עתודה
עניין
צעירה וסוג
ציבורי ופעילות
פעילות
ואוהדים קיימים
20%
20%
60%
95
15
20
60
50
10
5
35
45
20
15
10

לפיכך תחולק התמיכה לענף זה באופן יחסי שוויוני כדלקמן:

אגודה א'

ניקוד
95

₪ 100,000

100,000 X 95/190= 50,000
3

50
45
190

אגודה ב'
אגודה ג'
סה"כ

100,000 X 50/190=26,316
100,000 X 45/190= 23,684

₪ 100,000

קשישים – הקריטריונים
 .10במסגרת הקריטריון של שיקול דעת הוועדה יהא על הוועדה לנמק שיקוליה.
הוועדה רשאית לשקול את השיקולים הבאים:
 .11תנאי הסף
11.1
11.2
11.3
11.4

הגוף פועל בתחומי העיר בית שאן.
הגוף נותן שירותים לקשישים בהיקף של לפחות  100מקבלי שירות;
הגוף מפעיל לפחות מרכז פעילות אחד לקשישים בעל אופי קהילתי,
הכולל פעילות חברתית ותרבותית ,בתחומי העיר בית שאן.
הגוף נותן שירותים לקשישים בתחומי החברה ,התרבות והבריאות.

 .12הניקוד
הבקשות תקבלנה ניקוד בהתאם לקריטריונים הבאים:
 12.1היקף הנהנים הצפוי מהפעילות – ;30%
 12.2אופיה הקבוע של הפעילות )לא זמני( – ;20%
 12.3מגוון השירותים הניתנים לקשישים – .50%

עיריית בית שאן

4

רשימת מסמכים אותם יש לצרף לבקשה בהתאם לנוהל משה"פ
 .1תעודה על רישום התאגיד או אישור מאת עו"ד על המעמד המשפטי של הגוף
מבקש התמיכה.
 .2מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף מבקש התמיכה )תזכיר ,תקנון וכו'(.
 .3אם הבקשה מוגשת בין  .01.01ל – 30.06 -יצורפו הדו"ח הכספי המבוקר לשנה
שקדמה לשנה הקודמת ,ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת
הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד  60יום לפני הגשת
הבקשה.
אם הבקשה מוגשת בין  01.07ל – 30.09-יצורפו דו"ח כספי מבוקר לשנה שקדמה
לשנה הקודמת ,דו"ח כספי מסוקר לשנה הקודמת ומאזן בוחן לתקופה
המתחילה ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי המסוקר הנזכר ומסתיימת במועד
של עד  60יום לפני הגשת הבקשה.
אם הבקשה מוגשת בין  01.10ל – 31.12 -יצורפו דו"ח כספי מבוקר לשנה
הקודמת ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי
המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד  60יום לפני הגשת הבקשה.
בכל מקרה יערך הדו"ח הכספי לפי כללי החשבונאות המקובלים ,ויכלול פרטים
על נכסי המוסד ,השקעות ,פיקדונות ,חשבונות בבנקים ויתרותיהם.
 .4תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף מבקש התמיכה לשנת הכספים בגינה
מבוקשת התמיכה לרבות פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות ,ובכלל
זה השתתפות משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות או גופים ,ציבוריים אחרים הן
בתמיכה ישירה והן עקיפה ,מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה.
 .5אישור מעמד הגוף מבקש התמיכה במשרדי מס ערך מוסף.
 .6אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.
 .7אישור רו"ח בדבר עמידת המבקש בתקרת הוצאות ההנהלה וכלליות ,כפי
שנקבע בנוהל הכללי לפי סעיף 3א)ו( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה – .1985
 .8מבקש שהינו עמותה יצרף אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין :היה
המבקש תאגיד שאינו למטרת רווח שאינו עמותה ,יצרף אישור תקף על ניהול
תקין מן הרשם המתאים לפי דין ,ככל שהרשם מנפיק אישורים כאמור.
 .9הסכמה למסור פרטים מחשבון בנק על פי הנוסח הרצ"ב.
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בס"ד................................... ,

לכבוד
עיריית בית שאן

הרינו נותנים בזה הסכמה בלתי חוזרת לבנק  ...............למסור פרטים על החשבון
המתנהל בסניף  ...................מס' חשבון  ....................לעיריית בית שאן ,וכן למסור
כל מידע על פעולות ,תנועות ונתונים בחשבון הבנק.
המידע האמור יימסר לנציג עיריית בית שאן אשר יציג מכתב הסמכה חתום על ידי
מזכיר עיריית בית שאן .המידע יינתן למן השנה הראשונה בה קיבלנו תמיכה
מעיריית בית שאן.
הרינו פוטרים בהסכמה זו את הבנק הנ"ל מכל חובה שבדין לעניין סודיות כלפי
עיריית בית שאן או נציגיה בקשר לחשבון האמור.
ידוע לנו כי הסכמה זו הינה תנאי לקבלת תמיכה מעיריית בית שאן ,ולכן הינה בלתי
חוזרת .כל הודעה סותרת שתינתן מכאן ולהבא לא תהיה תקפה.

בכבוד רב,

____________________
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