מבחן למתן תמיכות
של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לגופים אחרים
לפי הוראות תכ"מ פרק 2.6
תמיכות למטרת מיגון ,שיפוץ וציוד מועדונים לזקנים סעיף תקציבי . 60.26.31.32
 .1כללי
כל התמיכות לפי מבחנים אלה יינתנו באופן שוויוני ועפ"י שיקולים ענייניים בלבד.
 .6תמיכה למטרת מיגון ,שיפוץ וציוד מועדונים לזקנים
(א) בקשה לתמיכה רשאית להגיש רק רשות מקומית הנמצאת במדרג  1-6למדרג הלמ"ס (להלן -
המבקש) המפעילה מועדונים לזקנים כהגדרתם בתע"ס  2.14והנמצאים בפיקוח של השרות לזקן
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן  -מועדונים).
(ב) התמיכה תינתן רק למבקש שהתקיימו לגביו תנאים אלה:
()1

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

()4

המבקש מפעיל מועדון לזקנים עצמאיים או מועדון תעסוקה בתשלום .לא תינתן תמיכה לפי
מבחן זה למועדונים מועשרים.
במבחן זה" ,מועדון תעסוקה בתשלום"  -מועדון המיועד לספק עבודה לזקנים תמורת תשלום.

()3

המבקש ישתתף במימון של  11%לפחות מהעלות הכוללת של הפעילות שבעבורה מבוקשת
התמיכה.

()2

לרשות המקומית זכות בעלות במבנה או זכות שכירות בו לתקופה של חמש שנים רצופות
לפחות מעבר לשנה שבה הוגשה הבקשה;

()5

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

(ג) בגלל מגבלת התקציב ,רשות מקומית רשאית להגיש בקשה לתמיכה עבור מועדונים לזקנים לפי
מבחן זה בסכום שלא יעלה על  ₪ 451,111ותהיה מיועדת לתמיכה בלא יותר מ 5-מועדונים.
(ד) מועדון שקיבל תמיכה בעבר ממקורות ממשלתיים –הרשות המקומית לא תהיה זכאית לבקש תמיכה
עבורו ממקורות משרד הרווחה והשירותים החברתיים במשך שנתיים ימים.
(ה) לבקשת התמיכה תצרף הרשות תוכנית של הפרויקט המתוכנן שעבורו מבוקשת התמיכה בצורה
מפורטת שתכלול הצגת תוכניות ,שרטוטים ,הצעות מחיר וכיו"ב.
(ו) כל תוכנית שתוצע במסגרת מבחן זה תועבר למפקח המחוזי בשרות לזקן (להלן – המפקח המחוזי)
לשם מתן חוות דעת מנומקת והוא יתן לכל בקשה דרגת עדיפות בהמלצה מנומקת בכתב תוך
התחשבות בדחיפות ,בנחיצות ובחשיבות של נושא הבקשה בהשוואה לבקשות אחרות.

(ז) הזכאות לתמיכה תינתן בהתאם לסך כל הנקודות שצברו המבקשים לפי סעיף זה ,בהתאם למטרות
המבוקשות ,אופי האוכלוסייה וסוג המועדון ,כמפורט להלן:
()1

מטרת השיפוצים:
(א) שיפוץ מבנה המועדון שעיקרו (לפחות מחצית מעלות הפרוייקט) הינו לצרכי בטיחות,
בטחון לרבות מיגון או תברואה –  5נקודות.
(ב) הסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלות כקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח  11991 -ובלבד שאם ההיתר לבניית מוסד הציבור ניתן לאחר י"ז בניסן
התשל"ב ( 1באפריל  ,)1994התאמות הנגישות אינן כאלה שהמוסד היה חייב בהתקנתן
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה –  5 – 21965נקודות.
(ג) לשיפוץ המבנה או החצר לשם שיפור איכות המתקן עבור הזקנים ,להחלפת ציוד מתבלה או
לרכישת ציוד חדש –  3נקודות.

( )4אחוז המבקרים שבטיפול שירותי הרווחה:
 51%עד  1 - 65%נקודה;
 66%עד  4 - 11%נקודות.
 11%עד  3 - 111%נקודות.
( )3סוג המועדון:
(א) מועדון רגיל המיועד לעצמאים  1 -נקודה;
(ב) מועדון תעסוקה בתשלום  3 -נקודות;
( )2חשיבות התוכנית ,דחיפותה ונחיצותה  -לפי המלצת הנהלת השירות או מי שהוסמך מטעמה – מ
  1עד  6נקודות .ההמלצה תהיה מנומקת בכתב ,ותתחשב ,בין היתר ,בהיקף הפעילות מסוג זההנתמך באזור בו מתקיימת הפעילות.
( )5תמיכות בעבר לרשות מקומית:
מבקש שלא קיבל תמיכה למטרות מבחן זה ,ממקורות ממשלתיים אחרים ב 5-שנים שקדמו
להגשת הבקשה  4 -נקודות.
(ח) בבואה לקבוע את סכום התמיכה תביא ועדת התמיכות בחשבון את ניקוד המבקש ,ביחס לכלל
המבקשים ,כפוף לסכום התקציב העומד לרשות המשרד למטרת מבחנים אלה.
(ט) תמיכה תינתן רק למועדון שצבר לפחות  11נקודות.
(י) ( )1התמיכה תש ולם בהתאם להתקדמות ביצוע השיפוצים או רכישת הציוד ,לפי העניין ,כנגד הצגת
חשבוניות מס במקור ובכפוף לאישור בדבר השלמת הביצוע מאת מפקח מטעם השירות.
( )4חלפו  41חודשים ממועד אישור הבקשה לתמיכה ,ולא בוצעה הפעילות עבורה אושרה התמיכה
לפי מבחן זה ,תבוטל זכאותו של המועדון ליתרת התמיכה.
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