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  לכבוד
  ועדת התמיכות העירונית

  
  

  1020 לשנת נוער וספורט, קריטריונים לתמיכה עירונית במוסדות תרבות: הנדון  
  

  ,שלום רב
  

הנני מגיש בזאת את הצעת האגף לתרבות נוער וספורט לקביעת קריטריונים לתמיכות עירוניות בגופי 
  .2010 לשנת נוער וספורט, תרבות

  
  וסדות וגופי תרבותמ. א
  

 סוגים עיקריים של קריטריונים על פיהם תינתנה תמיכות למוסדות תרבות 3ככלל מומלץ להגדיר 
  :וכן מומלץ שקלול לכל אחד מהם לפי הפירוט להלן, הפועלים בעיר

  
   :סבא-תרומה לעיר כפר .1

  )15%(מות  האם הפעילות מתייחסת לכלל תושבי העיר או לקבוצות מצומצ–היקפי פעילות בעיר 
האם .  האם הפעילות מהווה תרומה משמעותית לחיי הקהילה– תרומה לחברה ולקהילה

הפעילות נותנת מענה לצרכים תרבותיים שאין להם מענה אחר ואינה חופפת לפעילויות קיימות 
  )15% (אחרות

  )10%(חינוכית ותרבותית ,  האם לפעילות יש חשיבות ערכית– חשיבות תרבותית
 האם הפעילות עומדת בקנה אחד עם –  העדיפויות העירוניים בתחומי התרבותהתאמה לסדרי

 )10% (.י הנהלת העיר"סדרי העדיפות העירוניים בתחום התרבות כפי שהוגדרו ע
  
  50%: כ"סה

  
   :היקפי פעילות כמותיים .2

  )15%( נתונים כמותיים על מספרי המשתתפים –מספר משתתפים בפעילויות 
  )5%( הכספיים השנתיים של הפעילות השנתית  ההיקפים–מחזור כספי 

  )5%(י הגוף הנתמך " קריטריון שנועד לעודד יצירת הכנסות עצמיות ע–הכנסות עצמיות 
 )15%( מתן עדיפות לגופים ותיקים שלהם תוצר מוכח – ותק

  
  40%: כ"סה

 
   :תוצר אמנותי .3

  )5%( האם הגוף הנתמך רכש מוניטין מקצועי בתחומו –מוניטין מקצועי 
 )5%( האם הגוף הנתמך מגוון ומחדש כל העת את תחומי פעילותו – חדשנות ומגוון

  
  10%: כ"סה
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  :כל מוסד המגיש בקשה לתמיכה לפי הקריטריונים המפורטים לעיל ידרש לעמוד בתנאי הסף הבאים
  

  .סבא-כתובת ומרכז פעילות בעיר כפר .1
, מחול, תיאטרון, מוסיקה(זיים עיקר עיסוקו של המוסד הינו באחד מתחומי האמנויות המרכ .2

 ).'אמנות פלסטית וכד
אישורי ניהול תקין מרשם , ח" ניהול ספרים תקין באישור רו–עמידה בנהלי משרד הפנים  .3

 .'חברות וכד/העמותות
  

  :גופי חינוך בלתי פורמלי ונוער. ב
  

ים תמיכה מגופים המקבל, וצעירים, נוער, סבא למען ילדים-השלמת תמיכה בארגונים הפועלים בעיר כפר
  :לפי הקריטריונים הבאים. או פרטיים/ציבוריים ו

  
   :צעירים בעיר/ ילדים/ נוערתרומה ל .1

הצעירים או לקבוצות /הילדים/ האם הפעילות מתייחסת לכלל הנוער–היקפי פעילות בעיר 
  )10%(מצומצמות 

האם .  האם הפעילות מהווה תרומה משמעותית לחיי הקהילה– תרומה לחברה ולקהילה
הפעילות נותנת מענה לצרכים חינוכיים שאין להם מענה אחר או לפלחים יחודיים באוכלוסיה 

  )15%(ואינה חופפת לפעילויות קיימות אחרות 
  )10%(חינוכית וחברתית ,  האם לפעילות יש חשיבות ערכית– חינוכיתחשיבות 

מדת בקנה אחד עם  האם הפעילות עו–העדיפויות העירוניים בתחומי החינוך התאמה לסדרי 
י "כפי שהוגדרו ע, סדרי העדיפות העירוניים בתחום החינוך בכלל והחינוך הבלתי פורמאלי בפרט

 )10%. (הנהלת העיר
  
  45%: כ"סה

  
   :היקפי פעילות כמותיים .2

  )10%( נתונים כמותיים על מספרי המשתתפים –מספר משתתפים בפעילויות 
  )5%( ההיקפים הכספיים השנתיים של הפעילות השנתית –מחזור כספי 

  )5%(י הגוף הנתמך " קריטריון שנועד לעודד יצירת הכנסות עצמיות ע–הכנסות עצמיות 
 )15%( מתן עדיפות לגופים ותיקים שלהם תוצר מוכח – ותק

  
  35%: כ"סה

 
   :תוצר חינוכי .3

  )5%(חומו  האם הגוף הנתמך רכש מוניטין מקצועי בת–מוניטין מקצועי 
 )5%( האם הגוף הנתמך מגוון ומחדש כל העת את תחומי פעילותו – חדשנות ומגוון

  )10% (התכנית הוכחה כמוצלחת על פי מדדים ברורים וכמותיים -הצלחות מדידות
  

  20%: כ"סה
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  :כל מוסד המגיש בקשה לתמיכה לפי הקריטריונים המפורטים לעיל ידרש לעמוד בתנאי הסף הבאים
  

  .סבא-ומרכז פעילות בעיר כפרכתובת  .4
 .פורמאלי-עיקר עיסוקו של המוסד הינו בחינוך בלתי .5
אישורי ניהול תקין מרשם , ח" ניהול ספרים תקין באישור רו–עמידה בנהלי משרד הפנים  .6

 .'חברות וכד/העמותות
  
  :ספורט. ג

  
  .וגש בנפרדמ
  
  

  :הערות
  
 מהמחזור הכספי של הגוף 40%ת לא תעלה על ככלל מומלץ לקבוע עקרון על פיו היקף התמיכה השנתי. 1

  . וזאת בין השאר בכדי לעודד את הגופים ליזום וליצור הכנסות עצמיות, הנתמך
  
) 'מפעל הפיס וכד, משרדי ממשלה(י הגוף הנתמך מגופים ציבוריים אחרים "גם גיוס תמיכות נוספות ע. 2

ילקח בחשבון בעת קביעת הזכאות לתמיכה צריך לה) 'קרנות וכד, חסויות מסחריות(או מגופים פרטיים 
  .) יצירת הכנסות עצמיות– לעיל 2 פיראה סעי (עירונית

  
  . לתת עדיפות לגופים נתמכים ותיקים שלהם מוניטין ותרומה מוכחים על פני גופים חדשיםמומלץ.3
  
  .ינתן ניקוד נוסף לגופים המקיימים פעילות לאוכלוסיית גיל הזהב. 4
  
 .ף לגופים המקיימים פעילות למובטליםינתן ניקוד נוס. 5
  
, י מנהל האגף לתרבות נוער וספורט"כל בקשה לתמיכה תועבר לקבלת חוות דעת מקצועית שתינתן ע. 6

וחוות דעת זו תצורף לבקשה אשר תובא בפני ועדת התמיכות , מטעמו) בדרגת מנהל מחלקה(או נציג 
  .העירונית

 
  

  ,בברכה              
  
  
  
  

  י וייס     דנ                  
  מנהל האגף לתרבות נוער וספורט                

  


