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 מבחן למתן תמיכות

 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לגופים אחרים

 6.2לפי הוראות תכ"מ פרק 

 . 23.12.09.01תמיכות למטרת מיגון, שיפוץ וציוד מועדונים לזקנים סעיף תקציבי 
 

 כללי .1
 

פי עקרונות של סבירות -התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על (א)
 ;ושוויון

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך  (ב)
 ;יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי  (ג)
 נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות,  (ד)
הכל בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט 

 .להלן

רשות ל₪  250,000על לא יעלה בגלל מגבלת התקציב, שיעור תמיכת המשרד לפי מבחן זה  (ה)
 מועדונים.  5-לא יותר מותהיה מיועדת לתמיכה ב מקומית

 

 תנאי סף לתמיכה .2

 
לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאית רק רשות שהמשרד נוכח כי מתקיימים בה כל 

 תנאי הסף אלה: 

 -למדרג הלמ"ס )להלן  1-6בקשה לתמיכה רשאית להגיש רק רשות מקומית הנמצאת במדרג  (א)
והנמצאים בפיקוח של השרות  4.12 המבקש( המפעילה מועדונים לזקנים כהגדרתם בתע"ס

 מועדונים(.  -רווחה והשירותים החברתיים )להלן עבודה ובמשרד ה לאזרחים ותיקים

מחצית לפחות מאוכלוסיית הזקנים, שהמבקש נותן לה שירותים במסגרת המועדונים שהוא  (ב)
 מפעיל, מוכרת  לשירותי הרווחה של הרשויות המקומיות;

 . מופתהמבקש מפעיל מועדון  (ג)
 .למועדנים לזקנים עצמאיים ולמועדון תעסוקה בתשלוםלא תינתן תמיכה לפי מבחן זה 

 מועדון המיועד לספק עבודה לזקנים תמורת תשלום. -מבחן זה, "מועדון תעסוקה בתשלום" ב

שנים רצופות  חמשלרשות המקומית זכות בעלות במבנה או זכות שכירות בו לתקופה של  (ד)
 הבקשה; לפחות מעבר לשנה שבה הוגשה

הרשות המקומית התחייבה כי ייעוד המבנה הוא לפעילות של מועדון לזקן בקהילה וכי ייעוד  (ה)
 השנים הבאות לפחות. 5 -זה לא ישונה ב

הרשות המקומית לא תהיה זכאית לבקש – ממשלתייםשקיבל תמיכה בעבר ממקורות  מועדון (ו)
 ימים. שנתייםרווחה והשירותים החברתיים במשך עבודה והתמיכה עבורו ממקורות משרד ה

 

 אמות מידה לתמיכה ואופן חישוב חלוקתה .3
 

 מטרת השיפוצים: (א )

 –שיפוץ מבנה המועדון שעיקרו )לפחות מחצית מעלות הפרויקט( הינו בטחון לרבות מיגון (1)
 ;נקודות 5

או שיפוץ מבנה המועדון שעיקרו )לפחות מחצית מעלות הפרויקט( הינו לצרכי בטיחות  (2)
 ;נקודות 5 –תברואה 
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שיפוץ מבנים לצורך הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לקבוע בחוק שוויון זכויות  (3)
 , והתקנות שלפיו;חוק שוויון זכויות( –)להלן  1998 -לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

מובהר כי לבקשת רשות למטרה זו תצורף חוות דעת של מורשה לנגישות השירות 
 ;נקודות 5 – שוויון זכויותכהגדרתו בחוק 

 ;נקודות 3 - פיתוח ושיפוץ המבנה או החצר לשם שיפור איכות המתקן עבור הזקנים (4)

 נקודות. 3  –ציוד מתבלה או לרכישת ציוד חדש    החלפת (5)
 

 .במצטבר, הניקוד יינתן יותראו  לבקשה המוגשת עבור שתי מטרות
 

  -מועדוןמיקום ה (ב )

 הניקוד יינתן כמפורט להלן:

למדרג הלמ"ס או  1-4רשות מקומית הנמצאת במדרג הממוקם בלמועדון  (1)
למדרג הפריפריה כמשמעו בהחלטת הממשלה מספר  1-3נמצאת באשכולות 

 נקודות; 4יינתנו  – 24.8.08מיום  3960

יינתנו  – למדרג הלמ"ס 5-6ות מקומית הנמצאת במדרג מועדון הממוקם ברשל (2)
 נקודות; 2

 בהתאם לניקוד הגבוה שצבר מבין שני הסעיפים.מועדון ינוקד פעם אחת, 
  

  –חשיבות התוכנית, דחיפותה ונחיצותה  (ג )

 6עד  0 -מ  –שהוסמך מטעמה  או מילאזרחים ותיקים לפי המלצת הנהלת השירות 
נקודות. ההמלצה תהיה מנומקת בכתב, ותתחשב, בין היתר, בהיקף הפעילות מסוג 

 זה הנתמך באזור בו מתקיימת הפעילות.

 

 תמיכות בעבר לרשות מקומית: (ד )

שלא קיבל תמיכה למטרות מבחן זה, ממקורות משרדיים או  מבקש
 נקודות.  2 -שנים שקדמו להגשת הבקשה  5-ממשלתיים אחרים ב

 
 נהלים .4

הרשות תגיש לוועדת התמיכות את תכנית פעילותה הכוללת לשם בדיקת התאמתה  (א)
 למטרות התמיכה ולתנאיה, ולמניעת כפל תמיכה. 

בבואה לקבוע את סכום התמיכה תביא ועדת התמיכות בחשבון את ניקוד המבקש, ביחס  (ב)
 לכלל המבקשים, כפוף לסכום התקציב העומד לרשות המשרד למטרת מבחנים אלה.

 נקודות.  10תמיכה תינתן רק למועדון שצבר לפחות  (ג)

בר תשלום תמיכת המשרד בעד פעילותה של הרשות שאושרה לה בידי הוועדה כדין יוע (ד)
בהתאם לדוחות ביצוע שהרשות תגיש לתקופת התשלום, וכנגד הוכחת הוצאות בפועל עבור 
הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, ובהתאם לנהלים הקבועים לתשלום בקשות תמיכה 

 שבמשרד ובמשרד האוצר. 

התמיכה תשולם בהתאם להתקדמות ביצוע השיפוצים או רכישת הציוד, לפי העניין, כנגד  (ה)
בוניות מס במקור ובכפוף לאישור בדבר השלמת הביצוע ורכישת הציוד מאת הצגת חש

 מפקח מטעם השירות.

)תשעים אחוז( מכלל עלות הפעילות  90%בכל מקרה, לא יעלה שיעור התמיכה לפעילות על  (ו)
 הנתמכת לפי מבחנים אלה.

במהלך  אזרחים ותיקיםבפיקוח השרות למועדון מופת הפעלת הפסיק המבנה לשמש ל (ז)
 יוחזר סכום התמיכה במלואו למשרד. –השנים מיום קבלת התמיכה לפי מבחן זה  חמש

לא עמדה הרשות בתנאי מבחנים אלה, תבוטל, תעוכב או תופחת התמיכה, לפי הענין. בכל  (ח)
נמצא שהרשות ועדת התמיכות ו בידיחודשים מיום אישור התמיכה  20לפו מקרה, אם ח

מבחנים אלה, ובכלל זה לא השלימה את  בתנאי הזכאות לקבלת תשלום לפי הלא עמד
להשיב למשרד מלוא הסכומים  הלתמיכה ויהיה עלי רשותתבוטל זכאות ה - הפרויקט

 ה. שהועברו אלי
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או לאזרחים ותיקים כל תוכנית שתוצע במסגרת מבחן זה תועבר המלצת הנהלת השירות  (ט)
גת עדיפות מי שהוסמך מטעמה לשם מתן חוות דעת מנומקת והוא יתן לכל בקשה דר

בהמלצה מנומקת בכתב תוך התחשבות בדחיפות, בנחיצות ובחשיבות של נושא הבקשה 
 בהשוואה לבקשות אחרות.

 
 

 יום התחילה .5

 (.01.01.2017תחילתם של מבחנים אלה ביום ג' טבת, התשע"ז )

 

_____________ (________________) 

 תאריך לועזי תאריך עברי

 

__________________ 

 חתימה

 


