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 תנאי סף לכל התבחינים: .א

 מעלות הפעילות הנתמכת.90%א.א  תמיכת המועצה לא תעלה על 

 אינו עולה על שנה לפחות. א.ב לא תינתן תמיכה לעמותה שמשך פעילותה בתחום הנתמך

 

 

 תמיכה בנושאי רווחת קשישים : .1

 עמותה שמשרדיה הרשומים נמצאים בתחומי המועצה. 1.1 

כל פעילותה בתחומי המועצה או עבור תושבי המועצה והיא מספקת לקשישים תושבי המועצה את מרבית  1.2 

 השירותים שלהלן :

 ותרבותימרכז/י יום )מרכז הנותן שירות טיפולי, חברתי  - 

 שירותי "שכונה תומכת" )עזרה לקשישים בביתם( - 

 מרכז/י תעסוקה לקשישים - 

 שנים לפחות 10העמותה פועלת בתחום המועצה   1.3

 

 תמיכה בנושא מוזיאונים:.  2     

 עמותה שמשרדיה הרשומים נמצאים בתחומי המועצה  2.1

 ר מורשתהעמותה מפעילה בתחומי המועצה מוזיאון או מרכז לשימו  2.2

 המוזיאון או המרכז מקיימים פעילות לתלמידים, סטודנטים וחיילים  2.3

 מבקרים  200,000 מספר המבקרים המשלמים בשנה אינו עולה על   2.4

 שנים לפחות  5העמותה פועלת בתחומי המועצה   2.5

 תמיכה בנושא בריאות: . 3

יבורי מרכזי המשרת גם  את  עמותה המסייעת ברכישת מכשור וציוד רפואי לבית חולים צ  3.1

תושבי המועצה, אליו מופנים מרבית תושבי המועצה הזקוקים לאישפוז או לטיפול בבית 

 החולים.

 ק"מ מגבולות המועצה 10בית החולים ממוקם במרחק שאינו עולה על   3.2

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 תמיכה בנושא מלגות לסטודנטים בתחום החקלאות  .4

 עמותה שמשרדיה הרשומים בתחומי המועצה. 4.1  

להשכלה גבוהה שעניינן מחקרים  בנושא החקלאות וכן  העמותה מעניקה מלגות לסטודנטים הלומדים במוסד  4.2  

 פרסי עידוד לבתי ספר עבור פרויקטים בתחום החקלאות

 מרבית מקבלי המלגות הם תושבי הנגב או ילידי הנגב. 4.3  

 בשנה.₪  50,000 -ום שלמעלה ממעניקה מלגות בסכ  4.4 

 שנים לפחות 10העמותה פועלת בתחומי המועצה  4.5  

. 

 תמיכה למרכזי סיוע לנפגעי תקיפה.    5      

 עמותה שמשרדיה רשומים בבאר שבע או סביבתה  5.1      

 העמותה מיועדת לספק שירותים גם לתושבי המועצה  5.2      

 תקיפה העמותה מסייעת לנפגעי  5.3      

 שנים בבאר שבע או סביבתה 5העמותה פועלת לפחות   5.5      

 

 

 בעמותה שחבריה הם מועצות אזוריות בלבדתמיכה     .6     

 עמותה המקדמת פעילות המשרתת גם את המועצה, תחומה ותושביה 

 

 

 או נכות מקרב תושבי הדרום תמיכה בעמותה הפועלת או מקדמת פעילות לרווחת אוכלוסיות נזקקות או פגועות.    7    

 . עמותה שעיקר פעולתה בתחומי המועצה  7.1      

 תינתן עדיפות לעמותה שמטפלת בתושבי המועצה ו/או שתושבי המועצה מתנדבים בה.  7.2      

 

 המשאילה ציוד עזר רפואיתמיכה בעמותה .    8      

 עמותה שמשרדיה רשומים בבאר שבע או סביבתה  8.1      

 העמותה מיועדת לספק שירותים גם לתושבי המועצה  8.2      

 העמותה משאילה או משכירה בסכומים סמליים ציוד עזר רפואי ו/או סיעודי  8.3      

 שנים לפחות 10העמותה פועלת באיזור    8.3      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


