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 2019 תבחינים למתן תמיכות

 

 בואמ -חלק א' 

 כללי:

 

( תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה למוסדות "המועצה" -מועצה אזורית "מטה בנימין" )להלן  .1

השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד 

  זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל אלא להוסיף עליהן בלבד. אין במסמך(. "הנוהל" –)להלן  4/2006הפנים 

 

 על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים. לתתההתמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי  .2

 

חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על פי נושאי התמיכה. נושאי התמיכה נקבעו בהתאם לנושאי  .3

וניתן יהיה להוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת , 2019יב ו בתקצקבעיהתקציב לתמיכה ש

 מליאת המועצה, והגדרה תקציבית כדין.

 

 התמיכה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל. .4

 

 .תנים לתושבי המועצהו/או עבור שירותים הני המועצההתמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום  .5

התמיכה תינתן לצורך קיום פעילותו השוטפת של הגוף המבקש אולם רשאית המועצה להעניק תמיכות גם 

 עבור פעילות שאינה שוטפת כגון שיפוץ/בניית מבנה, פרויקט חד פעמי מיוחד וכיו"ב.

 

 תמיכההמבקש  שיוגשו על ידי המוסדהמועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים  .6

( ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה, כולה או חלקה, או "המוסדאו " "וף המבקשהג)להלן: "

 ל לפי שיקול דעתה הבלעדי.ולהתנותה בתנאים, הכ

 

התמיכה תשולם בתשלומים במועדים שיקבעו על פי הנחיות הגזבר, ועל פי שיקול דעתו ובהתאם לסעיף  .7

 לנוהל. 16

 

לו מתוך כספי התמיכה שהוענקו לו, אלא אם כן החליטה מוסד החייב כספים למועצה יקוזזו כספים א .8

 מליאת המועצה אחרת מטעמים שיירשמו.

 

המועצה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל,  .9

 וכן משיקולים תקציביים של המועצה.

 

 .מעלות הפעולה הנתמכת ,כפי שייקבע או שיעור נמוך מכך 90%התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על  .10

 

למוסד ציבור הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט תוענק תמיכה  .11

 מליאת המועצה, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
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שת התמיכה. אלא אם יקבע שיטת חלוקת התמיכות תהיה על פי ניקוד שיקבלו המוסדות שיגישו את בק .12

 , כדלקמן:תהיהשיקבל המוסד  אחרת בתבחין תמיכות מסוים, התמיכה הכספית

 

 = התמיכה שתינתן למוסדסך 

מספר 

הנקודות 

שקיבל 

 המוסד

X 

תחום סך הכל תקציב התמיכות ל

 תת תחום זהאו 

סך הכל הנקודות שנצברו על ידי 

תת תחום או המוסדות המבקשים ב

 תחום זה

          

 

 מטרת קביעת התבחינים

 

 באמצעות קביעת התבחינים להשיג את המטרות המנויות להלן: ה מבקשתהמועצ              

 

 הקצאת משאבים אופטימאלית בין מוסדות  הציבור באותו תחום. .1

 הבטחת שוויון בהקצאת המשאבים בין מוסדות הציבור בהתחשב בהיקף פעילותם. .2

 ל פעילות  מוסד הציבור.התחשבות באופי המיוחד ש .3

 הקטנת האפשרות לעיוות או הגשת נתונים בלתי אמינים )כגון: דווח מופרז וכיו"ב(. .4

 המועצה מעבר לתמיכה המוענקת על ידי  להשיג הכנסות ממקורות נוספים עידוד מוסד הציבור  .5

 חיצוניים(. )משרדי ממשלה, תרומות, גורמים

 

 

 תנאי הסף הכלליים 

 

ם, המפורטים להלן, יחולו על כל נושאי התמיכה, בנוסף לתנאי הסף הפרטניים, ככל תנאי הסף הכלליי

 ה בכל אחד מתחומי התמיכה השונים:שקבועים כאל

המוסד המבקש תמיכה הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל, תאגיד רשום בישראל, הפועל שלא  .1

 למטרות רווח. 

פחות, אלא אם החליטה מועצת העירייה ל במשך שנההתמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך  .2

 אחרת, מטעמים שיירשמו. 

המוסד מבקש התמיכה, הגיש טופס בקשה הכולל את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים ועומד בכל  .3

 תנאי הנוהל ודרישותיו וכן בדרישות המועצה. 

תר ו/או ככל שבקשת התמיכה של המוסד עניינה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן רישיון ו/או הי .4

 אישור מגוף כלשהו, יצורפו לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות דעתו של הגוף המאשר.

 לא מוטלים שעבודים או עיקולים על הגוף המבקש. .5

 השימוש המבוקש ע"י הגוף תואם את מטרות הגוף. .6

עמידה בכל ההוראות וההנחיות לקבלת תמיכה על פי נוהל תמיכות ובמידה וקיימות הוראות  .7

 במועצה גם על פיהן במועד הגשת הבקשה. ספציפיות
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 תחומי פעילות נתמכים  

 תחומים:ה רשימתהמועצה קבעה מספר תחומים בהם ראוי כי תסייע למוסדות ציבור. להלן   

 

 ולימודים חינוך .1

  בריאות .2

 וצרכים מיוחדים רווחה .3

 דת .4

 ספורט .5

 תרבות ותרבות הפנאי .6

 מחקר לאומי ומקומי .7

 בות ביו"שהמועצה וההתיישפיתוח וקידום  .8

 שמירה על עתיקותארכיאולוגיה ו .9

 ארגוני שדולה למען המועצה .10

 הנצחת נפגעי טרור .11

 סיוע משפטי .12

 איכות הסביבה .13

  מטה בנימיןתמיכה במוסדות ציבור העוסקים בסיוע בשמירה על שטחים ומבנים חקלאיים ב .14
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 פירוט התבחינים לפי נושאים –חלק ב' 

 

 ולימודים חינוך .1

 ישיבות/כוללים + מדרשות– תיכוניים תורנייםעל מוסדות )א( 

 אופן פעילות:

בכלל זה מוסדות ציבור אשר הינם מסגרות לימוד ללימודים לציבור לאחר גיל תיכון, והמועצה תתמוך ב

 כוללים, ישיבות ומדרשות.

 :תנאי סף

סעיף זה שומים במרשם האוכלוסין כתושבי בנימין. תלמידים ואברכים הרמוסדות בהם לומדים יתמכו  .1

 במדרשות.ותלמיד מזדמן לא יחול על תלמיד עונתי 

 תושבי בנימין.לעניין בקשה זו כיוכרו  (בבנימין הםמטבע הדברים מרכז חיי)מאחר ו תלמידי חו"ל .2

 הוא פועל בתחומי המועצה. הציג אסמכתא לכך כיהמוסד  .3

 התמיכה תינתן עבור השתתפות תלמידים כמפורט להלן: .4

חודשים בשנת  6 -מ  שנת כספים מלאה, ולא פחות במהלך שעות שבועיות 40-מלומד לא פחות ה תלמיד .4.1

 (. "התלמיד" -)להלן  כספים

 "תלמיד עונתי"(. -)להלן  בתנאי פנימייה חודשים בשנה לומד לפחות שלושהה תלמיד במדרשה .4.2

ת שעו 6 –ולא פחות מ  ,שאינו בתנאי פנימייה בתוכנית של לפחות שלושה חודשים תלמיד במדרשה .4.3

 "(.מזדמן"תלמיד  -)להלן  שבועיות

 תלמידים. 15- מספר התלמידים במוסד לא יפחת מ .5

 תלמיד יהיה זכאי לתמיכה בגין רישום במוסד אחד בלבד. .6

  ימים בשבוע. 5-תלמיד בכולל הינו תלמיד הרשום במשרד הדתות ולומד יום שלם, ולא פחות מ .7

 :ניקודאופן ה

 נקודה. 1 -תלמיד  .1

 נקודות. 3 -ד נשוי( תלמי=אברך ) .2

 .נקודה 1/2 -תלמיד עונתי  .3

 נקודה. 1/4 –תלמיד מזדמן  .4

  כדלהלן:לניקוד  )בעומק השטח( יינתן מקדם, גוש שילה, נ.צוף, נחליאל, עלי לישובים: גוש טלמונים .5

 .250%-משפחות יתוקצבו ב 100מוסדות הממוקמים בישוב עד  א( 

 .180%-משפחות יתוקצבו ב 200ועד  101-מוסדות הממוקמים בישוב מ ב( 

 )ללא מקדם(. 100%-משפחות ומעלה יתוקצבו ב 201-מוסדות הממוקמים בישוב מ ג( 

  ערך הנקודה:

 .יקבע לאחר קבלת רשימת תלמידים מכל המוסדות ובדיקתם באוכלוסון המועצה כתושב בנימיןערך הנקודה 
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 ות ציוניותוישיבות גבוה ישיבות הסדר, מכינות קדם שירות)ב( 

 

 פעילות:האופי 

מוסדות המהווים מסגרת הכנה קדם צבאית לתלמידים טרם גיוס, ולמכינות לאחר צבא המועצה תתמוך ב

ומוסדות המהווים הכנה לשירות במשטרת ישראל, מכינות קדם שירות לאומי ו/או קדם שירותי אזרחי ו/או 

 ישיבות הסדר. 

 

 תנאי סף:

 .)תידרש הגשת רשימת תלמידים( תלמידים 15 –מ  מספר התלמידים במוסד לא יפחת .1

תלמיד שיופיע ביותר ממוסד אחד, יגרע משני תמיכה בגין רישום במוסד אחד בלבד )תלמיד יהיה זכאי ל .2

 .ולא תינתן עבורו תמיכה( המוסדות

 שבועיות. שעות 40 –לא  פחות מ  חודשים בשנת לימודים ו 6לפחות  תלמיד  הלומד .3

 הגורם הרגולטורי הרלוונטי כי הישיבה הינה ישיבת הסדר.המוסד בעל אישור מ .4

 

  :הניקודאופן 

 נקודה. 1 -תלמיד  .1

 נקודה. 1 – )=תלמיד נשוי(  אברך .2

 נקודות. 3 –אברך תושב בנימין  . 3

 

 ייקבע לאחר קבלת רשימת תלמידים מכל המוסדות ובדיקתם.  - ערך הנקודה

 

 בקהילה הישראלית להשתלבות מכינות לאחר שירות והכוונה  (ג)

 אופי הפעילות: 

להשתלבות מוסדות המהווים מסגרת הכנה והכוונה לאנשים לאחר שירות צבאי/ לאומי המועצה תתמוך ב

 הישראלית. בקהילה 

 תנאי סף:

 )תידרש הגשת רשימת תלמידים(. 15מספר התלמידים במוסד לא יפחת מ  .1

תלמיד שיופיע ביותר ממוסד אחד, יגרע משני )תמיכה בגין רישום במוסד אחד בלבד תלמיד יהיה זכאי ל .2

 .ולא תתקבל עבורו תמיכה( המוסדות

 המוסד בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום. .3

סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות  אופן חלוקת התמיכה:

 בבנימין. 
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 כפרי סטודנטים (ד)

 אופי הפעילות:

 סטודנטים להתיישבות שמטרתם משיכת ם המפעילים כפרי סטודנטיםגופיתתמוך בהמועצה 

 התמיכה במטה בנימין, באמצעות תמריצים ואמצעי מגורים מוזלים במטה בנימין. 

 מעורבות חברתית של פעילים ו/או סטודנטים מערך התנדבות הכולל למוסדות שמפעיליםתינתן 

 ם, הן לנוער והן למבוגרים. בתחומי הקהילה, החינוך והרווחה ביישובים הן לילדי

 תנאי סף:

 הגוף המבקש פועל באזור בנימין לא פחות משנתיים.  .1

 . )תידרש הגשת רשימת סטודנטים( סטודנטים 15 -הגוף המבקש מפעיל לא פחות מ .2

 שעות שנתיות.  200 -של כל פעיל/מתנדב הינו בהיקף של לא פחות מ  ההתנדבות שעותסך  .3

 ודים וכן מגורים מוזלים.לסטודנטים מוענקת מלגת לימ .4

 אופן חלוקת התמיכה:

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 

 

 מתן שירותים לסיוע ועזרה לימודית לילדים ונוער (ה)

 אופי הפעילות: 

יעורי עזר ושעות המועצה תתמוך במוסדות העוסקים בסיוע ועזרה לימודית לילדים ונוער באופן של מתן ש

 לימוד פרטניות ו/או קבוצתיות.

 תנאי סף:

 תלמידים )תידרש הגשת רשימת תלמידים(.  40 המוסד מטפל בלא פחות מ .1

 המוסד פועל באזור המועצה לא פחות משנתיים. .2

 המוסד מדווח על פעולותיו לאגף חינוך/מח' קב"ס  של המועצה ומפוקח על ידה.  .3

 אופן חלוקת התמיכה: 

 שמטופל במהלך השנה = נקודה.  כל תלמיד

 ערך נקודה:

 יקבע לאחר קבלת הבקשות מכל המוסדות.

 

 מכונים תורניים להכשרת דיינים  (ו)

 הפעילות:אופי 

 מוסדות אשר הינם מסגרות לימוד ייחודיות ללימודים להכשרת דיינים.המועצה תתמוך ב

 תנאי סף:

 המוסד פועל לפחות שנתיים במועצה. .1

 תלמידים )תידרש הצגת רשימת תלמידים(. 15 -ים במוסד לא יפחת מ מספר התלמידים הלומד .2

  ערך נקודה:

 תינתן נקודה אחת לכל תלמיד הלומד במוסד. ייקבע לאחר קבלת רשימת תלמידים מכל המוסדות.



 

7 

 

 חיזוק מערכת החינוך העל יסודית בבנימין (ז)

 אופי הפעילות:

 נערותונערים התורני של ו/או  עולם הערכילחיזוק ההמועצה תתמוך בגופים או מוסדות אשר פועלים 

 . במועצה

 :תנאי סף

 הפועלים בתחומי המועצה.בהם לומדים בני נוער  על יסודייםהפעילות תתקיים במוסדות החינוך ה .1

 .תלמידים 10-מספר התלמידים בפעילות לא יפחת מ -בפעילות הנחיה ולימוד עם התלמידים  .2

 מפגשים בשנה. 20תכלול לפחות הפעילות  .3

 בביצוע פעילות זו. לפחות שנתייםבעל יהיה הגוף המבקש  .4

 אופן חלוקת התמיכה: 

סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים, ויקבע לאחר קבלת הבקשות מכל הגופים. 

 כל גוף שבקשתו תאושר יקבל נקודה אחת על כל יום פעילות לתלמידים או למורים.

 

 הסטודנטים המתגוררים בבנימין אוכלוסייתת מנהיגות בקרב יולבני פעילות לחיזוק ערכי (ח)

 :אופי הפעילות

ית הסטודנטים יהעצמה ערכית ומנהיגותית לאוכלוס תכניותהמועצה תתמוך בגופים או מוסדות אשר יפעילו 

 בבנימין.

 :תנאי סף

 הגוף אינו נתמך מפעילות אחרת בתחום הסטודנטים במועצה. .1

 סטודנטים לפחות. 15ים בקבוצת פעילות הינו מספר הסטודנטים הרשומ .2

 מפגשים בשנה. 20תכלול לפחות הפעילות  .3

לבניה ערכית ומנהיגותית לקבוצות  תכניותשל שנתיים לפחות בהפעלה של  ניסיוןהגוף המבקש בעל  .4

 סטודנטים.

 :אופן חלוקת התמיכה

לאחר קבלת הבקשות מכל הגופים. סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים, ויקבע 

 כל גוף שבקשתו תאושר יקבל נקודה אחת על כל יום פעילות.

 

  בריאות .2

 וסיוע לחולים ארגוני בריאות)א( 

 אופי הפעילות:

סיוע לרבות בריאות הנפש באמצעות ביצוע פעילות כגון  מוסדות הפועלים בתחום הבריאותתתמוך בהמועצה 

 יוד רפואי וכיו"ב.השכרת צ חוסן קהילתי, לחולים,

 תנאי סף: 

 )תידרש הגשת תצהיר על מספר המטופלים(. מטופלים 50מעניק שירות/טיפול ללפחות המוסד  .1

 לפחות. שנתייםפועל בתחום הנתמך המוסד  .2

 המועצה. מיישוביסניף או מוקד שירות המצוי באחד למוסד  .3

  סך של כל מטופל תושב מטה בנימין:  נקודה חלוקת התמיכה: אופן

 ייקבע לאחר קבלת הבקשות מכל העמותות. - נקודה רךע
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 בחון וטיפולאהעוסקים בפים גו)ב( 

 אופי הפעילות:

המסייעים למשפחות הזקוקות לייעוץ, בין היתר, בתחומים של ייעוץ זוגי, טיפולים  מוסדותתתמוך בהמועצה 

 רגשיים, טיפולים נפשיים וכד' במסגרת אישית והן במסגרת קבוצתית.

 :ףתנאי ס

שהינם  מטופלים בשנה 30 –בסוד לטיפולים של לא פחות מ מוסד המבקש מעניק סיוע כלכלי וסה .1

 )תידרש הגשת תצהיר על מספר המטופלים(. תושבי המועצה

בסוד למפגשים קבוצתיים, אשר מספרם הכולל של המשתתפים מוסד המבקש מעניק סיוע כלכלי וסה .2

)תידרש הגשת תצהיר על מספר  הינם תושבי המועצהש משתתפים בשנה 200 –בהם הינו לא פחות מ 

 המשתתפים(.

 קבלת המלצת אגף הרווחה ומכתב לפיו אגף הרווחה מכיר בפעילות הארגון ומפנה אליו תושבי היישוב. .3

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין.  אופן חלוקת התמיכה:

 

 נפש תשושיטיפול ב)ג( 

 :אופי הפעילות

 נפש.ותשושי הטיפול בחולי הפועלים בתחום  מוסדותתתמוך בהמועצה 

 :תנאי סף

 לפחות וזאת בתחום המועצה.שנתיים התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך  .1

 )תידרש הגשת תצהיר על מספר המטופלים(. 15-מספר המטופלים במוסד לא יפחת מ .2

 ים על פי מחזור הפעילות בבנימין.ב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונסכום התקצי אופן חלוקת התמיכה:

 

  וצרכים מיוחדיםרווחה   .3

 אופי הפעילות:

מתן מענה למצוקות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים )פגיעות, נכויות, ב המועצה תתמוך במוסדות העוסקים

 ( ולמוסדות הפועלים" פעילות א'"–ות, עיוורון, שיתוק מוחין( )להלןמחלות כרוניות ותורשתיות, חירש

 (." פעילות ב' " שובי המועצה )להלןיבבתי האירוח ביוח של ילדים בעלי צרכים מיוחדים לאיר

 תנאי סף )לפעילות א'(: 

 משנתיים.באזור בנימין לא פחות  העמותה פועלת .1

גשת תצהיר )תידרש ה תושבי המועצה האזורית מטה בנימין ילדים 30 –בלא פחות מ  העמותה מטפלת .2

 על מספר המטופלים(.

 החלוקה: ןאופ

 סך של כל מטופל תושב מטה בנימין:  נקודה.

 תנאי סף )לפעילות ב'(:

)תידרש הגשת תצהיר על  ילדים בשנה 100 -שירותי אירוח ללא פחות מ  המעניק תהמבקשהעמותה  .1

 מספר המשתתפים(.

 האירוח כולל, בין היתר, הסעה, הזנה וניקיון. .2

 ימים בכל שנה. 20 -צע בלא פחות מ האירוח מתב .3

 :החלוקה אופן

 נקודה. 1 -בגין כל מטופל  .1

 נקודות. 2 –המועצה תושב מטופל  .2
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 ייקבע לאחר קבלת הבקשות מכל המוסדות.  ערך הנקודה:
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 דת .4

 אופי הפעילות:

 לא במסגרת חינוך  תי ספרבו גני ילדים מוסדות ציבור המארגנים שיעורי תורה לתלמידיהמועצה תתמוך ב

 פורמאלי.

 תנאי סף:

  כל חודש במהלך שנת הלימודים.ב ברציפות שיעורי תורה 150מוסד ציבור המארגן לפחות  .1

 . 14עד  4התלמידים המשתתפים הינם בגילאים  .2

 .המועצהילדים תושבי  50לפחות משתתפים בפעילות המוסד  .3

 הפעילות מתקיימת בלא פחות מחמישה ישובים בתחום המועצה. .4

 בחבל בנימין. שנתייםבתחום הנתמך לפחות פועל המוסד  .5

תלמידים ומעלה )למעט ישיבות קטנות( הנערך במקום  10-: שיעור הנערך לשיעור תורה לעניין סעיף זה

 דקות לכל הפחות. 35דקות לכל הפחות ולילדי הגן  45ציבורי ונמשך לגבי תלמידי בית ספר 

 :אופן חלוקת התמיכה

 ם על פי מחזור הפעילות בבנימין. ומדים בקריטריוניסכום התקציב יחולק למוסדות הע

 

 ספורט:  .5

 אופי הפעילות:

 ל הספורט.ע"י מנה ותמוכרו אגודות ספורט שפועלות בתחום המועצה האזוריתב תתמוךהמועצה 

 תנאי סף:

 אגודת ספורט המתחרה במסגרות רשמיות ומייצגת את מועצה אזורית "מטה בנימין". .1

 רט מתבצעת בתחום מועצה אזורית "מטה בנימין" בלבד.פעילות אגודת הספו מרבית .2

 בפעילות אגודת הספורט הם תושבי מטה בנימין.המשתתפים מרבית  .3

 חלוקת התמיכה: אופן

כל  ./משתתפים בפעילותפי מספר השחקנים על תמיכה תינתן לכל קבוצה בכל ענף בכל מין/ זכר ונקבה

 משתתף יזכה את המוסד בנקודה אחת.

 

 ת הפנאיותרבו תרבות .6

 

 )א( תרבות, אמנות ומוסיקה 

 :אופי הפעילות

 התרבות./או ע"י משרד החינוך ווהמוכרים הפועלים בתחום זה מוסדות ב תתמוךהמועצה 

 תנאי סף:

 .בתחום המועצה האזורית מטה בנימיןפעילויות  10ביצע מינימום המוסד  .1

בתחום התרבות, האמנות  פעילויות בעריכה ו/או בעידוד של בהפעלה ו/או מוסד הינםעיקרי הפעילות ב .2

 והמוסיקה, 

 משתתפים. 25 -משתתפים לא פחות מ  ן המוסדבמסגרת חוגים שמארג .3

 אופן חלוקת התמיכה: 

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 
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 פנאיהתרבות )ב( 

 :אופי הפעילות

 לארגון פעילות לילדים ונוער בשעות הפנאי ובכלל זה חוגים וקייטנות. הפועליםמוסדות תתמוך בהמועצה 

 תנאי סף:

 .)תידרש הגשת רשימת משתתפים בפעילות( במטה בנימין בני נוערילדים ו 50משרתת לפחות הפעילות  .1

 בתחום המועצה. שנתייםמקיים פעילות לפחות  המוסד .2

בצע פעילות המשרתת את המועצה המאשרת כי הינו מ מתנ"ס בנימיןהמלצה של  הציג מוסדה .3

 ותושביה.

 הפעילות מתקיימת בלא פחות מחמישה ישובים בתחום המועצה. .4

 אופן חלוקת התמיכה: 

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 

 

 לאומי ומקומי מחקר .7

 

 )א( מכוני מחקר

 :אופי הפעילות

תורני והכל ביחס למשפט /או חקר המתמקדים במחקר המשלב מחקר אקדמי ומכוני מתתמוך בהמועצה 

 הישראלי הנוהג.

 תנאי סף:

 בתחומי המועצה.שנתיים מכון המחקר פועל לא פחות מ .1

 הנוהג.בתחום האקדמי ו/או התורני ביחס למשפט הישראלי  בעל ניסיון מוכח בפרסום ספרות ומחקר .2

 אופן חלוקת התמיכה:

 למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין.  סכום התקציב יחולק

 

 מוסדות מחקר בנושאי בנימין)ב( 

 :אופי הפעילות

סיוע למכוני מחקר העוסקים במחקר וארגון כנסים מדעיים בנוגע לסוגיות המתמקדות  עניקהמועצה ת

 .מועצהמרחב הלבנושאים הקשורים 

 :תנאי סף

 בתחומי המועצה. המוסד פועל לא פחות משנתיים .1

 המוסד מארגן כנס לפחות פעם בשנה. .2

 הכנסים מיועדים לקהל הרחב. .3

 אופן חלוקת התמיכה:

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 
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 ביו"ש  התיישבותההמועצה ווקידום פיתוח  .8

 

 ישבות ביו"ש ובסיוע לפיתוחה ושימורהארגונים הפועלים בסוגיית הסברה בנוגע להתי  )א(

 :אופי הפעילות

הסברה לציבור בסוגיות הקשורות להתיישבות במטה בנימין ה בתחוםהפועלים מוסדות ב תתמוךהמועצה 

בפרט וביו"ש בכלל והמקיימים פעילויות חינוכיות לציבור הרחב בסוגיות הקשורות להתיישבות ביו"ש ואשר 

 ו"ש בכלל ובנימין בפרט.פועלים לעידוד ההתיישבות בי

 :תנאי סף

אינו מוסד חינוך כלשהו, בית ספר ישיבה כולל, או מוסד להשכלה פורמאלית להשכלה גבוהה או  המוסד .1

 מוזיאון ואינו מוכר כתנועת נוער ו/או ארגון נוער.

 הפעילות שבעבורה מבוקשת התמיכה אינה חלק מתכנית לימודים פורמאלית. .2

 עילויות המפורטות להלן:מהפאחת הוא מקיים לפחות  .3

לילדים ו/או בני נוער ו/או מבוגרים בסוגיות הקשורות להתיישבות  חווייתיתפעילות חינוכית  א( 

 במטה בנימין ו/או ביו"ש.

 פעילות שעניינה הבאת מבקרים למטה בנימין. ב( 

ימין פעילות שעניינה העלאת סוגיית ההתיישבות ביש"ע בכלל וחיזוק ההתיישבות במטה בנ (ג 

 בפרט לסדר היום הציבורי.

 אופן חלוקת התמיכה: 

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 

 

 גופים הפועלים לשמירה על קרקעות)ב(    

 אופי הפעילות:

ט ובהתמקדות בפרבמועצה הפועלים לשימור קרקעות המצויות ברחבי יו"ש בכלל ו מוסדותתתמוך בהמועצה 

 בתחום המשפטי.

 תנאי סף:

 ובמועצהבכלל ביהודה ושומרון פעילות שעניינה שמירה ומניעת השתלטות על קרקעות המוסד מקיים  .1

 בפרט.

 מקיים פעילות מזה לפחות שנתיים. המוסד .2

 .דין הבינלאומיבעל ניסיון מוכח ביו"ש ובעל היכרות עם ה המוסד .3

 מקומיות ביו"ש. שיתוף פעולה עם רשויות המוסד מקיים .4

 לשמירה על קרקעות. ייעודייםלרשות  המוסד אמצעיים ועזרים  .5

 אופן חלוקת התמיכה: 

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 
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 גופים הפועלים לגאולת קרקעות ביו"ש)ג( 

 אופי הפעילות:

 בפרט. ויות ברחבי יו"ש בכלל ובמועצהאולת קרקעות המצהפועלים לג המועצה תיתן תמיכה למוסדות

 :תנאי סף

פעולות שעניינן איתור קרקעות במטה בנימין וקידום הליכים לצורך רכישה מתושבי המוסד מקיים  .1

 האזור. 

 לפחות שנתיים. מקיים פעולות זו המוסד .2

 .בעל ניסיון מוכח בביצוע פעילות בשטח המועצה האזורית מטה בנימין המוסד .3

 אופן חלוקת התמיכה: 

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 

 

 תנועות מיישבות)ד( 

   :אופי הפעילות

הפועלים כתנועות מיישבות, ונותנים שירותי הקמה, הרחבה ופיתוח ההתיישבות בכלל וההתיישבות  מוסדות

 .במועצה ייעוץ וליווי כלכלי וחברתי לישוביםהכפרית בפרט,  וכן נותנים שירותי 

 :תנאי סף

 הפועלים מזה שנתיים לפחות בתחום הפעילות. רשאים להגיש  בקשות אך ורק מוסדות .1

 ישובים בתחומי המועצה.   2לכל הפחות  מלווה המוסד .2

 אופן חלוקת התמיכה: 

בקריטריונים, ויקבע לאחר העומדים  יחסי לפעילות של המוסדות המבקשיםסכום התקציב יחולק באופן 

 פרמטרים שווים: 3על פי  קבלת הבקשות מכל המוסדות

 א. היקף הישובים שמיישבת הגוף המבקש.

 ב. מחזור הפעילות של הגוף המבקש.

  ג. היקף ההשקעה בישובים.

 

  ארגונים הפועלים לגיוס כספים לפרויקטים במטה בנימין)ה( 

 :אופי הפעילות

פועלים לגיוס כספים לצורך ביצוע ופיתוח של פרויקטים ציבוריים במועצה בפרט המועצה תתמוך במוסדות ה

 וביו"ש בכלל. 

 :תנאי סף

גיוס הכספים נועד אך ורק למוסדות העוסקים בקידום ופיתוח פרויקטים ציבוריים במועצה וביו"ש  .1

 )התמיכה תינתן אך ורק לגוף שמוכר כמלכ"ר(.

 עבור כלל הישובים במועצה ללא העדפה ליישוב מסוים. המוסד המבקש מבצע פעולות לגיוס כספים .2

המוסד המבקש מעמיד אתר אינטרנטי לגיוס כספים אשר בו פלטפורמה לגיוס ישיר עבור מרבית  .3

 שפות. 2 -הישובים במטה בנימין. האתר מופעל לפחות ב

 העמותה תעסיק לפחות עובד אחד במשרה מלאה לטובת קידום מטרות התמיכה. .4

 תמיכה: אופן חלוקת ה

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 
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 ארכיאולוגיה ושמירה על עתיקות .9

 

 שמירה על עתיקות)א( 

  אופי הפעילות:

 .ה על העתיקות המצויות במועצההפועלים לשמירמוסדות תתמוך בהמועצה 

 תנאי סף:

 פועל לפחות שנתיים. המוסד .1

 .בשטח המועצה ע פעילות בתחום מניעת פגיעה בעתיקות וחפירות ארכיאולוגיותמבצ המוסד .2

 . שמירה על עתיקותפעילות מסוג ביצוע המבקש בעל האמצעים הטכנולוגיים המתאימים ל המוסד .3

 אופן חלוקת התמיכה:

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 

 

 נים הפועלים לשימור אתרים ארכיאולוגייםארגו )ב( 

 :אופי הפעילות

 המועצה תתמוך במוסדות הפועלים לשימור, פיתוח והפעלת אתרים ארכיאולוגיים בתחום המועצה.

 תנאי סף:

 המוסד מקיים פעילות שעניינה שמירה, פיתוח, ואחזקה של אתרים ארכיאולוגיים אך ורק במועצה. .1

 "י המנהל האזרחי כאתרים קולטי קהל.המוסד פועל באתרים מוכרזים ע .2

 עולות חפירה ושימור ארכיאולוגיים.המוסד מפעיל מתנדבים לפ .3

ימים בשבוע ולא פחות מחמש שעות כל  5האתרים המופעלים על ידי המוסד פתוחים למבקרים לפחות  .4

 יום.

 אופן חלוקת התמיכה:

 הפעילות בבנימין. סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור 

 

 ארגוני שדולה למען המועצה   .10

 :אופי הפעילות

המועצה תתמוך בגופים המאגדים בתוכם רשויות מקומיות ביש"ע והמועצה האזורית מטה בנימין בתוכם, 

אשר מבצעים פעילות להעצמת השירות המוניציפלי של הרשויות במכלול תחומים: תחבורה, ביטחון, חינוך, 

לה. וכן מבצעים פעילות שדולה לצורך חיזוק ההתיישבות ביש"ע, בין היתר מול משרדי רווחה וכיוצא בא

 ממשלה שונים.

 :תנאי סף

 לפחות. שנתייםרשאים להגיש בקשות אך ורק גופים הפועלים מזה 

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין.  אופן חלוקת התמיכה:
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 ים להנצחת נפגעי טרורארגונ .11

  :אופי הפעילות

 הפועלים להנצחת נפגעי טרור.מוסדות המועצה תתמוך ב

 :תנאי סף

 .בתחום שנתייםלהיות בעל ניסיון מינימאלי של המוסד על  .1

 הנתמך לפעול להנצחת נפגעי טרור בתחום מרחב בנימין.המוסד על  .2

 ו במהלך שנות פעילותו.פעולות ההנצחה אשר בוצעל אסמכתאותהנתמך להציג המוסד על  .3

מוסד ל לא יותר מהנצחה אחת לנפגע אחד  מכ, והמועצהתינתן תמיכה אך ורק להנצחת נפגעים תושבי  .4

 מבקש.

 אופן חלוקת התמיכה: 

 לכל נפגע. ₪ 1,000יקבע לאחר קבלת הבקשות, ובכל מקרה לא תינתן תמיכה העולה על סך של 

 

 משפטי סיוע .12

   :לותהפעיאופי 

התנדבותי בתחומים תושבים ועוסקים במתן שירות משפטי נותנים סיוע משפטי להמוסדות ב המועצה תתמוך

 הבאים:

 סיוע לתושבי המועצה בנושאי צרכנות. .1

 טיפול משפטי בתחום המפגעים הסביבתיים. .2

 הגברת הביטחון בכבישי יו"ש. .3

 טיפול נגד פשיעה חקלאית. .4

 שמירה על זכויות קטינים בעת פינוי מאחזים/ישובים. .5

 מירה על זכויות קניין.ש .6

 ארגון כנסים משפטיים בנושאי התיישבות. .7

 בפרט בסוגיות אזרחיות.ויו"ש והמועצה וזכויות של תושבי פעילות לקידום חקיקה  ביצוע .8

 :תנאי סף

 המפורטים לעיל.הינן בנושאים המוסד פעולות  .1

 שנתיים.לות מזה לפחות מקיים פעי מוסדה .2

פעמים בשנה לתושבים ו/או גופים  10 -ורט לעיל, לא פחות מ המבקש נתן סיוע משפטי, כמפ מוסדה .3

 בתחום המועצה.

 אופן חלוקת התמיכה:

 על פי מחזור הפעילות בבנימין.  בקריטריוניםמוסדות העומדים כום התקציב יחולק לס
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 סביבההאיכות  .13

  :לותאופי הפעי

וגיות ברחבי יהודה ושומרון הפועלים לקידום איכות הסביבה והמערכות האקול מוסדותתתמוך בהמועצה 

 בפרט. מועצהבכלל וב

 :תנאי סף

 .שנתייםמקיים פעילות בתחום איכות הסביבה ביו"ש מזה לפחות  מוסדה .1

 מקיים פעילות שטח לתיעוד ומיפוי מפגעים אקולוגיים רחבי היקף בתחומי המועצה. מוסדה .2

 געי איכות סביבה באזור.מקיים פעילות מחקרית לניטור הנזק הנגרם לתושבי המועצה ממפ מוסדה .3

מקיים פעילות ציבורית ותקשורתית לעצירת המפגעים ולקידום שמירה על הסביבה וערכי  מוסדה .4

 הטבע בתחומי בנימין.

מקיים פעילות לשיפור מדיניות הרשויות ביחס לטיפול במפגעי איכות סביבה בבנימין בפרט  מוסדה .5

 וביו"ש בכלל.

 האכיפה על מזהמים באזור. מקיים פעילות משפטית לקידום מוסדה .6

 הינה בכל הנושאים המפורטים לעיל. מוסדפעילות ה .7

מקרים בשנה של מפגעים  5 -לצרף פירוט של תיעוד ו/או מיפוי ו/או טיפול בלא פחות מ מוסדעל ה .8

 , במגוון סוגי מפגעים.מועצהאקולוגיים ב

 אופן חלוקת התמיכה:

 ים על פי מחזור הפעילות בבנימין. סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונ

 

מטה ומבנים חקלאיים ב חקלאיים תמיכה במוסדות ציבור העוסקים בסיוע בשמירה על שטחים .14

  בנימין

 אופי הפעילות:

ומבנים חקלאיים במטה  חקלאיים כל פעילות המבוצעת על ידי המוסד במטרה לסייע בשמירה על שטחים

 בנימין.

 תנאי סף:

 הגיש רק מוסד שמתקיימים  בו כל אלה, כדלקמן:בקשה לתמיכה יכול ל

בידיו שני מכתבי המלצה לפחות, מהשנתיים האחרונות, מאת חקלאים שבתחומי המועצה, בהווה או  (א)

 בעבר, המעידים על אופן ורמת הסיוע שניתן להם על ידי המוסד.

ין לפחות ומבנים חקלאיים ברחבי מטה בנימ חקלאיים הוא מקיים פעילות של שמירה על שטחים (ב)

 שלוש פעמים בשבוע ולפחות אצל שלושה חקלאים שונים.

 הוא אינו גובה מהחקלאים כל תשלום בגין פעילות זו. (ג)

 אופן חלוקת התמיכה: 

 סכום התקציב יחולק למוסדות העומדים בקריטריונים על פי מחזור הפעילות בבנימין. 

 


