עיריית תל אביב – יפו
מינהל הכספים  -אגף החשבות – יחידת התמיכות
אבן גבירול  69תל אביב-יפו  64162טלפון  03-7241679פקס' 03-5216588

מידע למגישי הבקשות לתמיכה לשנת התקציב 2021
מועצת עיריית תל אביב-יפו תכלול בהצעת התקציב לשנת  2021תקציב תמיכות למוסדות ציבור ,הפועלים
שלא למטרה של עשיית רווח בתחומה המוניציפאלי של העיר תל אביב-יפו ,בנושאים הבאים :תרבות
ואמנות ,דת ,ספורט ,בריאות ורווחה ,איכות הסביבה ,בעלי חיים ,בתי הספר של המוכש"ר במסגרת חוק
נהרי ,בתי ספר וגנים הפועלים במבנים בבעלות עירונית שניתנו בהקצאה ,מחתרות ,מיעוטים דתיים ,קהילה
הגאה קידום מעמד האישה ותחומים נוספים ,שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.

.1

רק מוסדות ציבור שלהם שנת פעילות אחת לפחות בתחום בו מתבקשת התמיכה ,רשאים להגיש
בקשה מתאימה לפי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" ,של משרד הפנים
מיום  23באוגוסט ( 2006להלן – נוהל תמיכות).

.2

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין ,נוהל תמיכות והתבחינים העירוניים שאושרו על ידי
מועצת העיר ובכפוף לתקציב תמיכות שיאושר לשנת .2021

.3

נספח תחומי שיש לצרף לבקשה  -הבהרה:
 .3.1לכל תחום תמיכה מבוקשת ,קיים נספח תחומי ,שאותו יש להגיש כחלק מבקשת התמיכה.
 .3.2תמיכה תינתן עבור תחום פעילות אחד בלבד.
 .3.3יש להקפיד על הגשת הנספח הרלוונטי עבור תחום הפעילות בעבורו נדרשת התמיכה.
 .3.4את הנספח לתחום התמיכה המבוקשת יש להגיש :מקור  +מספר העתקים כמצוין בשאלון
התחומי.
 .3.5אי הגשת הנספח המתאים תמנע אפשרות בדיקת הבקשה ועלולה להביא לדחייה
מנהלתית של הבקשה.

.4

מובהר בזאת ,כי העירייה תדון בבקשות לתמיכה לאור סדרי העדיפויות והקריטריונים העירוניים,
בכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת  2021ובהתחשב במצבה הכספי וללא קשר לתמיכה
שניתנה או שלא ניתנה בעבר.
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.5

מימוש התמיכה שתאושר למוסד יהיה מותנה בכך שהגוף יעמוד בתנאי נוהל תמיכות ויסדיר את כל
חובותיו לעירייה (חוב בלתי מוסדר יקוזז מהתמיכה שתאושר).

.6

את הבקשה לתמיכה יש להגיש על גבי טופס הניתן להורדה מהאתר ,חתום בחתימות וחותמות
מקוריות ובצירוף כל המסמכים והפירוטים כנדרש בנוהל תמיכות .מודגש ,רק את השאלון התחומי
יש להגיש מקור  +מספר העתקים כמצוין בשאלון התחומי.

.7

מומלץ להשאיר העתק מהבקשה במשרדי העמותה.
 .8מועד אחרון להגשת בקשות:1
גופי תרבות ואמנות יום א' 1.11.2020
גופי ספורט יום ד'' 4.11.2020
גופי בריאות ורווחה יום א' 8.11.2020
גופי דת יום א' 15.11.2020
גופים בתחומים איכות הסביבה  ,בעלי חיים ,בתי הספר של המוכש"ר במסגרת חוק נהרי ,בתי
ספר וגנים הפועלים במבנים בבעלות עירונית שניתנו בהקצאה  ,מחתרות ,מיעוטים דתיים
,קהילה הגאה ,קידום מעמד האישה יום א' 18.11.2020

את הבקשות ניתן להגיש עד השעה  ,14:00בעיריית תל-אביב יפו ,רח' אבן גבירול  ,69קומה  , 6חדר .625
בקשה שתוגש לאחר המועד האמור תדחה ללא דיון ,אלא אם כן ישוכנעו חברי הועדה המקצועית שקיימות
נסיבות מיוחדות המצדיקות הגשה באיחור ,ורק במקרים חריגים הבקשה תועלה לדיון  ,ובכל מקרה
לא יאוחר מיום ד'  2.12.2020שעה .14:00
1בשל נגיף הקורונה ולאור העובדה כי חל איסור להיכנס למשרדי העירייה ,חולקו מועדי הגשת הבקשות בקטגוריות התמיכה למועדים
שונים למניעת התקהלות.

 .9נוהל תמיכות והתבחינים עומדים לעיון הציבור באתר האינטרנט של עיריית תל אביב – יפו:
http://www.tel-aviv.gov.il/tmichot

.
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באתר ניתן לעיין ב:
 .1חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד לנושא  -נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות.
 .2תוספת להוראות של חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד לנושא – נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי
הרשויות המקומיות.
 .3תבחינים לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות.
 .4תבחינים לתמיכה במוסדות בריאות ורווחה.
 .5תבחינים לתמיכה במוסדות דת.
 .6תבחינים לתמיכה בתחומים נוספים.
 .7תבחינים לתמיכה באגודות הספורט.
 .8תבחינים לתמיכה לצורך מימון החיוב בארנונה.
 .9תבחינים לתמיכה במוסדות הפועלים בנושאי איכות הסביבה בתל אביב יפו.
 .10תמיכות שאושרו על ידי עיריית תל אביב-יפו בשנים:

,2013 ,2012 ,2011 ,2010 ,2009 ,2008 ,2007

.2020 2019, 2018. 2017 , 2016 .2015 ,2014
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