
 
 
 
 

 

 
 
 

 תאריך           בס"ד                                                                                                                         

האזורית הר חברון קול קורא להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המועצה 

 2222לשנת 

 

, מציעה  המועצה, באמצעות  קול למינוף וצמיחהבמסגרת  מדיניות המועצה האזורית הר חברון 

 הפועלים בתחומי המועצה.קידום פרויקטים במוסדות  קורא זה,

בהתאם  ,2222המועצה מודיעה בזאת כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 

 רכו ע"י ועדת תמיכות ואושרו ע"י מליאת המועצה.לקריטריונים שנע

, מוזמן להגיש ורטים מטהכל מוסד הרואה עצמו זכאי לקבלת התמיכה עפ"י הקריטריונים המפ

 בקשה.

את הבקשות המקוריות, בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה, יש 

 אתר המועצה באופן מקוון-בלהגיש 

  –מועד אחרון להגשת הבקשות הוא 

 -ניתן לעיין בקריטריונים, כמו גם למצוא את טפסי הבקשה, באתר המועצה שכתובתו 
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 המוסדות המעוניינים להגיש בקשה:לתשומת לב 

וודאות בנוגע לתקציב נושא התמיכה אושר, אולם אין  2222תקציב המועצה לשנת  .1

והיקפה. לאור זאת, יתכן שהבקשה לא תיענה במלואה או בחלקה. המועצה לא תקבל כל 

 טענה בשל כך.

בקשות אשר לא ימולאו כראוי או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות  .2

 להיפסל ובקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.

ים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד הפנים, המועצה תקי .3

בנושא "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי  602224 –כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד 

"הנוהל"( אשר ניתן לראותו באתר האינטרנט של משרד  –הרשויות המקומיות" )להלן 

 ואושרו כדין. שגובשו הרלוונטייםהפנים, ועל פי מבחני התמיכה 

בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבורי הפועל שלא למטרת רווח והעומד בתנאי  .6

 הנוהל.

המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה, הן לגבי  .5

 מטרה והן לגבי כל המטרות.

 לא תיבדק. 12:22, בשעה 1502/02222התאריך בקשה שתוגש לאחר  .4
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  כללי:

המועצה"( תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה -חברון )"להלן - מועצה אזורית הר .1

למוסדות השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות 

"הנוהל"(. אין במסמך זה כדי לגרוע  –)להלן  602224שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  

 בלבד.מהוראות הנוהל אלא להוסיף עליהן 

מוסד ציבור( רשום, אשר יגיש אישור ניהול תקין  –התמיכה תינתן אך ורק למלכ"ר )להלן  .2

 וכן כל מסמך אחר שיידרש ע"י המועצה.

התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתתה, לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון  בין  .3

 מקבלי התמיכה השונים.

פי נושאי התמיכה. נושאי התמיכה נקבעו חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על  .6

, וניתן יהיה להוסיף עליהם ו0או 2222בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שיקבעו בתקציב 

 לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מליאת המועצה, והגדרה תקציבית כדין.

 התמיכה, בין אם ישירה או עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל. .5

ילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו0או עבור שירותים התמיכה תינתן עבור פע .4

 הניתנים לתושבי הרשות המקומית.

המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי המוסד  ./

המבקש תמיכה )להלן : "הגוף המבקש"(, ותהא רשאית לאשר את התמיכה או לדחותה, 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים ו

מוסד החייב כספים למועצה, יקוזזו כספים אלו מתוך כספי התמיכה שהוענקו לו, אלא  .8

 אם כן החליטה מליאת המועצה אחרת מטעמים שיירשמו.

 לא תאושר תמיכה למוסד המצוי בהליך משפטי מול המועצה.   .9

מתן התמיכה בהתאם המועצה תהייה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו0או להפסיק את  .12

 של המועצה. תזרימיםלהוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים ו0או 

או שיעור הנמוך מכך, כפי שייקבע מעלות  92%התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על  .11

 הפעולה הנתמכת.  

  



 
 
 
 

 

 
 
 

 יסודיים –מוסדות חינוך 

 :אופן פעילות

 למוסדות יסודיים.מוסדות אשר הינם מסגרות לימוד ללימודים לציבור 

 תנאי סף:

 מוסד מוכר ושאינו רשמי בהגדרות משרד החינוך.

 :אופן החלוקה

 חלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה. - 02%

יתחלקו באופן שווה למוסדות אשר יציגו ויממשו תוכנית לשילוב ילדים דתיים ושאינם  - 02%

 ור שיומצא ע"י מנהלת מחלקת חינוך במועצה.דתיים  וזאת בהתאם לאיש

 

 תיכוניים על יסודיים –מוסדות חינוך 

 :אופן פעילות

 מוסדות אשר הינם מסגרות לימוד ללימודים לציבור למוסדות תיכוניים.

 תנאי סף:

 המוסד אינו מפעיל מוסד תיכוני כזכיין בעלות מטעם המועצה. 

 :אופן החלוקה

 דות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה.חלוקה שווה בין המוס - 02% 

 תלמידים.  152-יתחלקו באופן שווה למוסדות בהם לומדים פחות מ - 02%

 

 מכינות קדם צבאיות –מוסדות חינוך 

 :אופן פעילות

 מוסדות אשר הינם מסגרות לימוד ללימודים לציבור למכינות קדם צבאיות.

 :אופן החלוקה

 חלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה. - 02%

 תלמידים.  52 -יתחלקו באופן שווה למוסדות בהם לומדים פחות מ - 02%



 
 
 
 

 

 
 
 

 ישיבות גבוהות –מוסדות חינוך 
 :אופן פעילות

 מוסדות אשר הינם מסגרות לימוד ללימודים לציבור לישיבות גבוהות.

 :אופן החלוקה

 חלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה. - 02%

 תלמידים.  52-יתחלקו באופן שווה למוסדות בהם לומדים פחות מ - 02%

 

 מדרשות ובי"ס שדה

 :אופן פעילות

-מוסדות אשר הינם מסגרות לימוד וחיזוק זהות יהודית, הדרכות טיולים וסיורים באזור הר

 חברון.

 :החלוקהאופן 

 חלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה. - 02%

מוסדות שעיקר עיסוקם חיזוק זהות יהודית, בהתאם לתכנית שתוצג ולהצגת ביצוע בשנת  - 02%

 .2221התקציב 

 

 מדרשות לבנות –מוסדות חינוך 

 :אופן פעילות

יהודית ומורשת ישראל לפני ואחרי שירות מוסדות אשר הינם מסגרות לימוד וחיזוק זהות 

 לאומי0צבאי.

 :אופן החלוקה

 חלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה.

 

 שירותי חינוך מיוחדים

 :אופי הפעילות

עמותות העוסקות בפעילות ומתן תמיכה לילדים בעלי צרכים מיוחדים מחוץ לשעות הלימודים 

 הפורמאליות.

 :תנאי סף

 חברון. –הארגון מטפל בתושבי הר  .1

 חברון. –הארגון פועל באזור הר  .2

 אופי החלוקה:

 חלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה.



 
 
 
 

 

 
 
 

 

 כפרי סטודנטים וכפרי צעירים

 אופי הפעילות

של הבאת המועצה תיתן תמיכה לגופים המפעילים כפרי צעירים וכפרי סטודנטים במובן 

צעירים0מתנדבי  שנת שירות  להתנדבות ו0או התיישבות בהר חברון, באמצעות תמריצים ואמצעי 

 מגורים מוזלים תוך שילוב הצעירים והסטודנטים ומתנדבי שנת השירות בפעילויות בקהילה.

 תנאי סף

 חברון. –הגוף המבקש פועל באזור הר  .1

 בי שנת שירות.סטודנטים0מתנד 15-הגוף המבקש מפעיל לא פחות מ .2

 כפרי סטודנטים0כפרי צעירים בפריסה ארצית. 5-הגוף המבקש מפעיל לא פחות מ .3

סך השעות של כל סטודנט0צעיר0מתנדב שנת שירות בפעילות בקהילה, הינו בהיקף שלא  .6

שעות שנתיות למתנדב שנת  1222-שעות שנתיות עבור צעיר, לא יפחת מ 122-יפחת מ

 נתיות לסטודנט.שעות ש 222-שירות ולא יפחת מ

 :אופי החלוקה

 חלוקה שווה בין המוסדות הנתמכים לפי תקציב התמיכה שיאושר לפרק זה.                      

 


