
                                          

                    

 

                     
 

 

 

 
 

 2020הודעה בדבר תמיכות מעיריית בית שמש לשנת 
 2020ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות בדבר הגשת בקשות לתמיכות לשנת התקציב 

 על האפשרות להגשת בקשות לתמיכות לארגונים הפועלים בתחומי העיר בית שמש בתחומים הבאים:העירייה מודיעה בזאת  .א

 עמותות ספורט .1
 ארגוני נוער המוכרים על ידי משרד החינוך. .2
 ארגוני נוער המוכרים על ידי משרד החינוך. .3
 עמותות תומכות באחזקת דירות של בני נוער בשנת שירות לפני גיוס .4
 פטורמוסדות חינוך במעמד  .5

 '2020בלשונית 'תמיכות   betshemesh.muni.il  התבחינים, הטפסים והכללים מפורטים מפורסמים באתר האינטרנט של העירייה  .ב

ועצם הגשת ובכפוף לתקציב העירייה, בהתאם לתבחינים שנקבעו  אין הוועדה מתחייבת לקבל את כלל הבקשות, מתן התמיכות יבוצע .ג
 הבקשה אינה מזכה אוטומטית את התאגיד בקבלת תמיכה.  

בבנין  02-9909939בשעות העבודה לרכז ועדת תמיכות הרב מרדכי חייאיוב  אישיאת הבקשות בצירוף כל המסמכים יש להגיש באופן  .ד
 2קומה  C, בניין , קניון נעימי2העירייה, דרך רבין 

 30.4.2020  ו' אייר תש"פ הואהמועד האחרון להגשת בקשות  .ה

  

http://betshemesh.muni.il/
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 תבחינים – 2020תמיכות 
והתמיכות כפופות לקיומו של תקציב מאושר  לנושאעצם פרסום התבחינים לא מחייב כי בסופו של דבר יאושר תקציב 

 בחוזר מנכ"ל,  ובכפוף לנהלי משרד הפנים בנושא תמיכות המופיעים לנושא
ועצם הגשת ובכפוף לתקציב העירייה, אין הוועדה מתחייבת לקבל את כלל הבקשות, מתן התמיכות יבוצע בהתאם לתבחינים שנקבעו  .א

 הבקשה אינה מזכה אוטומטית את התאגיד בקבלת תמיכה.  
 בלבד.  אישיבאופן מודפס ואת הבקשות בצירוף כל המסמכים יש להגיש  .ב

 mgros@Bshemesh.co.ilרשימות תלמידים / חניכים יש לצרף ע"ג תקליטור או לשלוח במייל  .ג

 C, קניון נעימי, בניין 2בבנין העירייה, דרך רבין  02-9909939בשעות העבודה לרכז ועדת תמיכות הרב מרדכי חייאיוב הגשת מסמכים,  .ד
 . 2קומה 

 mgros@Bshemesh.co.ilן לקבל תמיכה במייל נית .ה

 30.4.2020  ו' אייר תש"פ המועד האחרון להגשת בקשות הוא .ו

 קבוצות ספורט .1
העירייה תתמוך בדרך של תמיכה עקיפה במתן זכות שימוש במגרשי ספורט עירוניים לקבוצה תמיכה עקיפה  .1.1

תחרותית המייצגת את העיר בית שמש ומוכרת על ידי איגוד ספורט ארצי. הקבוצה תהיה זכאית לזמן מגרש לצורך 
מנים המבוקשים אימון או משחק במתקנים המופעלים על ידי העירייה ובתנאי שתגיש העמותה המפעילה את הז

בתחילת השנה או בפרק זמן מוקדם מספיק על מנת לשריין את המועדים המבוקשים. בקשות שיוגשו למועדים אשר 
 100,000שוריינו זה מכבר לגופים אחרים ידחו על הסף. היקף התמיכה לכל אחת מעמותות הספורט המגישות: עד 

קשות בסכום העולה על סך התקציב, יופחת זמן השימוש . ככל שיוגשו ב₪ 300,000לשנה ובסה"כ לכל הקבוצות  ₪
 במגרשים לכל קבוצה באופן יחסי.

 
 תמיכה ישירה .1.2

הגדרת סף: עמותת ספורט מוכרת על ידי האיגוד הרלוונטי אשר בעונת המשחקים האחרונה הייתה מוכרת  .1.2.1
וצת בוגרים ולפחות כעמותה המייצגת את העיר בית שמש וממשיכה השנה לייצג את העיר בית שמש ומפעילה קב

 קבוצת נוער/נערים אחת המשתתפות בליגות תחרותיות המוכרות על ידי האיגוד.
הדירוג מסתמך על ועדת לובוצקי אשר קבעה תקצוב גבוה משמעותית של איגודי הכדורגל והכדורסל לעומת  .1.2.2

ה, הכדורסל בעדיפות איגודים של ענפי ספורט קבוצתיים אחרים. ואשר על כן, הכדורגל ידורג בעדיפות הראשונ
 לא יוכלו להגיש כלל בקשה.השנייה וענפי הספורט הקבוצתיים האחרים 

 מתקציב בתמיכה. 75% –כדורגל  .1.2.2.1

 מתקציב התמיכה. 25% –כדורסל  .1.2.2.2

למרות אחוזי החלוקה דלעיל, במידה ולאחת מענפי הספורט  יעפיל לליגה בכירה יותר מענף המקביל  .1.2.2.3
מסך התמיכה  35%יכה. )באם הכדורסל יעלה ליגה הוא יקבל מתקציב התמ 10%הוא יתועדף בעוד  –

 , וכן להיפך(65%והכדורגל רק 
במקרה ובו יתקיים איחוד של קבוצת ספורט  2020הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התבחינים במהלך  .1.2.3

 עירונית עם קבוצת ספורט מרשות אחרת באם הסכם האיחוד ייחתם לפני חלוקת התמיכות בפועל.
 

 על המבקש להגיש: .1.3
 חוברת תמיכות על נספחיה. .1.3.1
 אסמכתאות לאופי פעילות המבקש .1.3.2

 
 

 ארגוני נוער .2
על ידי משרד החינוך ומפעילות סניף אחד או יותר ובמסגרתו מדריכים מעבירים  נוער ארגוןעמותות אשר מוכרות כ .2.1

 ייערך מבדק מדגמי בקרב המדריכים / החניכים לאימות הנתונים. פעילויות לילדים/ות ו/או לנערים/ות.
 קריטריונים: .2.2

 חלוקה תקציבים פרטים אחוזים סעיף
חלוקה 

 שווה
וצות )לפחות( בגילאים בק 2על ארגון הנוער להפעיל  10%

היה בגילאי שכבה בוגרת תשונים, אחת מהן )לפחות( 
 ( את מעילות התנועה ירכז מדריך16-18)

יחולק באופן שווה בין כל ארגוני התקציב 
 הנוער הפעילים בעיר

מספר 
 החניכים 

יוגשו רשימות חניכים ומדריכים מפורטות, הרשימה  90%
 תבדק ע"י תשאול של המדריכים 

בסעיף זה יחולק התקציב למספר 
 החניכים של כלל ארגוני הנוער ברשות.

 על המבקש להגיש: .2.3

mailto:mgros@Bshemesh.co.il
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 חוברת תמיכות על נספחיה. .2.3.1
 ים בקובץ אקסל עם פירוט: שם, משפחה, כתובת, טלפון, שם קבוצה.רשימת חניכ .2.3.2
 , מס' חניכים בקבוצה.טלפון, שם קבוצה , כתובת מס' ת"ז,שם, משפחה, רשימת מדריכים בקובץ אקסל עם פירוט:  .2.3.3

 
 

 תנועות נוער .3
  עמותות המוכרות על ידי משרד החינוך כתנועות נוער. .3.1
  http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/model.pdf  2007/07מחודש  456מס'  חוזר מנכ"ל מש"מ בסיסעל  קריטריונים .3.2

 חלוקה תקציבית פרטים אחוזים סעיף
הסכום יחולק באופן  יחולק באופן שווה בין כל המבקשים 10% חלוקה שווה

שווה בין מס' 
 המבקשים

 מבנה קבע שבו מתקיימת פעילות התנועה באופן קבוע.  25% סניפים
 לרבות אתר הפועל מבנה חינוך פורמאלי בשעות שלאחר שעות הלימודים

 קבוצות שלכל קבוצה לפחות מדריך אחד  5סניף: לפחות 
 19בכל סניף לפחות מדריך אחד מעל גיל 

הסכום יחולק בין 
המבקשים לפי מס' 

 הסניפים

 חניך: תושב בית שמש בכיתות ג' עד ח' 50% יםמספר חניכ
 הרשות תקבל אקסל הכולל שם, טלפון בית, כתובת בית, ת"ז, שם סניף

הסכום יחולק בין 
המבקשים לפי מס' 

 החניכים
פרוייקטים 

 רשותיים
תקצוב פרוייקטים משותפים לכלל תנועות הנוער בעיר שיוגדרו יחד עם מנהל  15%

 מח' נוער 
 

 להגיש:על המבקש  .3.3
 חוברת תמיכות על נספחיה. .3.3.1
 רשימת חניכים בקובץ אקסל עם פירוט: שם, משפחה, כתובת, טלפון, שם קבוצה. .3.3.2
 , מס' חניכים בקבוצה.טלפון, שם קבוצה , כתובת מס' ת"ז,שם, משפחה, רשימת מדריכים בקובץ אקסל עם פירוט:  .3.3.3

 
 

  אחזקת דירות מתנדבי שנת שירות .4
 בית בעיר ומתנדבים הגיוס לפני שירות בשנת המצויים דירה עבור דירות מתנדביםשכירת  עבור תינתן התמיכה .4.1

  הדיירים יהיו בני שנת שירות מטעם התנועה ויהיו חברים פעילים בסניף בית שמש. .שמש
בעיר בית שנים  3חייב להוכיח רזומה של פעילות רציפה לפחות ו המגיש חייב להיות תנועת נוער מוכרת על ידי משרד החינוך. .4.2

השנים האחרונות במפקד  3-שמש בתחום תנועת הנוער אשר בשמה הוא מגיש. קרי התנועה חייבת להיות תנועה שנתמכת ב
 תנועות וארגוני הנוער העירוני.

 הרלוונטית. התמיכה תחולק בין העמותות באופן יחסי למספר הדירות ששכרה כל אחת מהעמותות עבור התקופה .4.2.1
 :המבקש ידרש לצרף .4.3

 . שמש בבית הפעילות וטיב היקף לגבי ח''רו י''ע חתום פירוט לצרף יש ת תמיכות על נספחיה.חובר .4.3.1
 בקובץ אקסל. מוקלדות רשימות רק יתקבלו, ב-א סדר לפי.  טלפון, כתובת, שם הכוללת, בני הנוער בש"ש של שמית רשימות .4.3.2

 
 

  מוסדות חינוך במעמד פטור .5
המחזיקים מוסד חינוך לילדים ונוער המחזיקים ברישיון בתוקף מאת משרד לעמותות / תאגידים  התמיכה תינתן .5.1

לפי היקף תקציב התמיכות לתחום זה ובאותם סכומים אשר יתוקצבו  החינוך במעמד "פטור" בעיר בית שמש.
התמיכה תינתן עבור השתתפות  מוסדות החינוך הנמצאים בהגדרת מוסדות מוכר שאינו רשמי בתקצוב פר תלמיד.

 אות שאינן שכר של מוסד החינוך כמו: מים, חשמל, וכדומה.בהוצ
מוסד שעדיין לא ]על המוסד המבקש להחזיק בהכרה של משרד החינוך כמוסד פטור לשנת הלימודים נשוא בקשת התמיכה.  .5.1.1

ד קיבל את הרשיון ממשרד החינוך. או שעדיין לא קיבל את חידוש הרשיון. יגיש את הבקשה לפי נוהל תמיכות עד למוע
 [הנדרש. ויקבל בפועל את התקציב לאחר השלמת כל המסמכים.

 80%ובתנאי כי לפחות  התמיכה תינתן למוסד חינוך הפועל בעיר, ותינתן אך ורק עבור התלמידים תושבי בית שמש. .5.1.2
מוסדות החינוך יאפשרו לנציגי העירייה לבקר במוסדות החינוך נשוא בקשת התמיכה  מתלמידיהם הינם תושבי העיר

 והתאגיד יספק לעירייה את מלוא המידע הנדרש לצורך גיבוש המלצת אגף החינוך לבקשת התמיכה. 
 לפי היקף תקציב התמיכות לתחום זה. התמיכה תינתן לפי מספר התלמידים תושבי העיר העומדים בתנאים לתמיכה,  .5.1.3

 טפסי הבקשה: .5.2
 חוברת תמיכות על נספחיה.  .5.2.1
שימות כלל התלמידים הלומדים במוסד )בקובץ ממחושב(  ויציין את שמות התלמידים תושבי העיר עבורם מבוקשת ר .5.2.2

ב, יתקבלו רק רשימות -. לפי סדר אמס' ת"ז התמיכה בצירוף רשימות שמית של המקבלים, הכוללת שם, כתובת, טלפון
 מוקלדות במחשב.

http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/model.pdf

