עיריית לוד  -קריטריונים ותבחינים למתן תמיכות
למוסדות ציבור לשנת הכספים 5102
כללי:
 .0בחודש אוגוסט  5112פורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים ,נוהל תמיכות
במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן":הנוהל").

 .5הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות ,במישרין או בעקיפין ,מאת רשויות מקומיות למוסדות
ציבור שונים הפועלים בנושאי חינוך ,תרבות ,דת ,מדע ,אומנות ,רווחה ,בריאות ,ספורט
וכיוצ"ב.
 .3מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות ,מינהל תקין ,שוויון ,שקיפות ,חסכון ,יעילות וכן
למנוע פגיעה בטוהר המידות.
 .4הנוהל חל על חלוקת תמיכות ע"י הרשויות המקומיות החל מתקציב שנת הכספים .5112
 .2עפ"י הנוהל ,תוקם ועדה מקצועית (להלן" :הוועדה המקצועית") המורכבת ממנכ"ל
הרשות המקומית או נציגו ,גזבר הרשות המקומית או נציגו ,והיועץ המשפטי של הרשות
המקומית או נציגו .וועדה זו תדון בבקשות לתמיכה ותמליץ למועצת העיר על שיעור
התמיכה לכל בקשה ,בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא התמיכה.
 .2כמו כן ,קובע הנוהל כי הרשות המקומית לא תיתן תמיכה ,אלא על פי תבחינים שנקבעו
על פי הנוהל.
 .2הוועדה המקצועית תגבש את התבחינים ותביאם לאישור מועצת הרשות המקומית .על
התבחינים להיות ענייניים ,שוויוניים ולהתחשב בצרכי האוכלוסייה ברשות המקומית,
ובצורך במתן שירותים לכל חלקי האוכלוסייה.
 .8הוועדה המקצועית תדון במתן תמיכות ,בהתאם לנוהל ותדון בבקשות על פי עקרונות
של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים ,תוך שקילת נסיבותיו של העניין וישום
שוויוני,מקצועי ,אחיד וענייני של תבחינים אלה.
 .9חלוקת התמיכות תעשה בפועל רק לאחר אישור התקציב על ידי משרד הפנים ועפ"י כל
דין ולאחר אישור מנהל האגף הרלבנטי כי הגוף המבקש פועל בתחום הרשות.
 .01העירייה תהיה רשאית לקזז מסכום התמיכה המאושרת חובות של המבקש כלפיה.
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תנאי סף:
 .0התמיכה שתינתן תהיה בשיעור שאינו עולה על  91%מעלות הפעילות הנתמכת .שיעור
התמיכה ייקבע כך שסכום התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור ,לא יעלה על
כלל הוצאותיו בגין הפעילות הנתמכת.

 .5התמיכה תינתן לגופים ציבוריים המאוגדים כעמותות ו/או חברות שלא למטרות רווח
(עמותות וחברות לתועלת הציבור) ,הפועלים בתחום הנתמך שנה לפחות.
 .3התמיכה תינתן אך ורק לגופים ציבוריים הפועלים בתחום העיר לוד ,להם סניף פעיל
קבוע בעיר וכתובת רשומה ברשות התאגידים בתחום העיר לוד.
 .4תאגיד המבקש תמיכה ימציא את כל המסמכים הנדרשים כפי שיפורסמו בנפרד ואשר
מבוססים על חוזר מנכ"ל .4/5112
 .2הגופים יוכלו לבחור בהגשת בקשה לתמיכה אחת בלבד לשנה ,עפ"י התבחינים של אחת
מהקבוצות הנתמכות בלבד ,כמפורט בהמשך.
עקרונות מנחים:
 .0ככלל ,העירייה תתמקד במתן תמיכה המוגדרת בנוהל כתמיכה ישירה ,והדבר יבוא לידי
ביטוי במתן תמיכה כספית ובמענקי עידוד.
 .5העירייה רואה הישגיות ,מצוינות ותרומה מיוחדת לקהילה ,כערכים שיש לקדמם
ולהוקירם ,בדרך של מתן מענקים ,כאשר גודל המענק ויעודו יקבעו מעת לעת לגופו של
עניין.
 .3העירייה מקדמת בברכה את פעילות תנועות הנוער ,הארגונים הקהילתיים ,הרווחה והדת
באשר הם ,ותתמוך בפעילותם למען הקהילה .יחד עם זאת ,היקף פעילות הארגונים
והמוסדות בקהילה ,מהווה גורם המשפיע על היקף הסיוע העירוני וכן מספר מקבלי
השירות ,או החברים בהם הינם בעלי משקל והשפעה על גודל התמיכה והסיוע.
 .4ויודגש ,מאחר והעירייה רואה חשיבות רבה בניהול התקין של העמותות ,לרבות הניהול
הכספי וקיום ביטוחים תקינים ,העירייה תהיה רשאית להשתמש בכספי התמיכות לשם
מימוש ועידוד מטרות אלה.
 .2העירייה רואה בשנת  5102את עיקר תמיכתה הישירה בספורט בכלל ובספורט הקבוצתי
ההישגי בפרט .על כן ,עיקר התקציב יופנה לעידוד הספורט הקבוצתי וזאת מתוך תפיסה
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הרואה ספורט זה כספורט השווה לכל נפש ואשר עונה על צרכיו ורצונותיו של ציבור
רחב ומגוון כמשתתף וכצופה כאחד.
 .2העירייה רואה את הספורט ההישגי בלוד כחשוב ומשמעותי ,להעלאת קרנה וערכה של
העיר והיא מתכוונת להעניק לו תמיכה משמעותית ,בעיקר נוכח העובדה כי משך שנים
לא יכולה היתה לתמוך בפעילות זו והצורך החיוני לקבוצות הפעילות בעיר בתמיכות
להמשך קיומן והצלחה בפעילותן.
 .2בגיבוש התבחינים ,העירייה הביאה בחשבון את הצורך במתן שירותים לכלל חלקי
האוכלוסייה ובכלל זה את המגזרים השונים בעיר ואת הדתות והעדות השונות
המתגוררות בעיר.

אמות המידה
תקציב תמיכות – חלוקה בסיסית למוסדות ציבור
תמיכה ישירה-תחומי התמיכה
המוסד הציבורי

ההקצבה ב%-

עמותות ספורט

81%

עמותות רווחה ודת

01%

עמותות חינוך ,תרבות וקהילה

01%

תמיכה עקיפה
בשנת  5102החליטה הוועדה כי תינתנה תמיכות עקיפות לעמותות הספורט בלבד
באמצעות הסדרת השימוש במתקני העירייה.

עמותות ספורט ( 81%מהתקציב הכולל לתמיכות)
 .1לוד היא עיר של ספורט ומתקיימת בה פעילות ספורטיבית מגוונת למדי ,הכוללת ספורט
יצוגי-תחרותי וספורט עממי לרוב.
 .2בעיר פועלות  32אגודות ספורט ,ב  00-ענפים שונים .באגודות אלה פעילים מאות
משתתפים בקבוצות הליגה השונות והתחרויות הרשמיות של האגודות.
 .3עיריית לוד רואה בספורט אמצעי חינוכי וחלק מתרבות ,אשר בו באים לידי ביטוי ערכים
של חברות ,מצוינות ,עזרה לזולת ותחרות חיובית – הספורט ההישגי מרכז ציבור נרחב
של פעילים ,אוהדים וחובבים ומעורר אצל התושבים סיפוק ,גאווה ,הזדהות וכבוד.

פירוט תבחינים וקריטריונים לכל עמותות הספורט מצורפות כנספח "א" למסמך זה.
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עמותות רווחה ודת ( 01%מהתקציב הכולל לתמיכות).
 .0העירייה רואה בברכה את פעילות עמותות הרווחה בהעמקתן ובהרחבתן ,למען הקהילה
וכן את פעילות עמותות הדת במתן שירותים לתושבי העיר כגון :לימוד לבר מצווה,
שיעורי תורה ,טעמי מקרא ,הרצאות וימי עיון.

 .5על כן ,היקף פעילות העמותות ,רמת פעילותן ,אופיין ומספר מקבלי השירות הינם
קריטריונים בעלי משקל בבואנו לשקול את גובה התמיכה בעמותות אלו.

חלוקת תקציב רווחה ודת ( 01%מהתקציב הכולל לתמיכות).
סוג עמותה

התקציב
באחוזים

עמותות למען
רווחת הציבור

81%

משקל
קריטריונים לתקצוב
הקריטריונים
באחוזים
מספר מקבלי השירות 81%
________________ ____________
51%
היקף ורמת הפעילות

ארגוני
התנדבות
בקהילה

51%

מספר החברים בארגון 31%
________________ ____________
21%
היקף ורמת פעילות

עמותות חינוך ,תרבות וקהילה
לעמותות חינוך – 51%
לעמותות קהילה – 51%
לעמותות תרבות – 21%
תמיכה עפ"י סעיף זה תינתן בהתאם לקריטריונים הבאים:
.0

.5
.3
.4

תרומה לקהילה/נוער/ילדים/צעירים בעיר
היקפי פעילות בעיר – האם הפעילות מתייחסת לכלל הנוער/ילדים/הצעירים
או לקבוצות מצומצמות.)51%( .
תרומה משמעותית לחברה ולקהילה (.)31%
התאמה לסדרי עדיפויות עירוניים בתחומי חינוך ותרבות ,עפ"י חוות דעת
מנהל האגף הרלבנטי (.)51%
מספר משתתפים בפעילויות ()31%
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היקפי פעילות תרומה
משמעותית
לחברה
וקהילה
עמותות חינוך 51%
51%
עמותות
קהילה
51%
עמותות
תרבות

31%
31%
31%

מספר
משתתפים
בפעילויות

התאמה
לסדרי
עדיפויות
עירוניים
בתחומי חינוך
ותרבות
31%
51%
31%
51%
51%
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31%

