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המועצה האזורית גוש עציון מודיעה בזאת על האפשרות להגיש בקשה לקבלת תמיכה 
 בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידה.המועצה כספית על ידי 

בדבר גובה הסך שיוקצה לסוגי התמיכה השונים למתן תמיכה ו/או יובהר כי אין כל ודאות 
 בת מתן התמיכה.ועלולים לחול שינויים בסכומים שיוקצו על ידי המועצה לטו
נכללים הנם מוסדות ההמוסדות והגופים אשר יכולים לבקש את התמיכה הכספית 

, בכפוף למילוי יתר התנאים המפורטים בתבחינים למתן תמיכות של בקטגוריות כדלהלן
 :המועצה

 
 ת להקמת, הרחבת וליווי יישובים בתחומי יהודה ות הפועלומיישב ותתנוע

יישובים  3מלוות לפחות שנים בתחום המועצה,  5 פועלות לפחותאשר ושומרון, 
בתחום המועצה בשנתיים האחרונות, , ומחזור פעילותן הכספית השנתית לא 

 .בכל אחת מהשנתיים האחרונות ₪ 5,000,000יפחת מ 

  עמותה הפועלת לשם גיוס כספים לרווחת תושבי גוש עציון בהיקף שעמד
 .₪ 4,000,000בשנתיים האחרונות בממוצע על סך 

  העמותה מפעילה בית ספר באוזר גוש עציון אשר איננו נמצא באחד מיישובי
שהינם תושבי תלמידים  300המועצה או בשטח המועצה ולומדים בו לפחות 

לבית הספר בתיאום ובאישור אגף החינוך , ומופנים כיתות ג' עד ח'המועצה בין 
 במועצה.

 רשויות מקומיות ביש"ע והמועצה האזורית גוש עציון  ארגון המאגד בתוכו
בתוכם, אשר מבצעים פעילות להעצמת השירות המוניציפלי של הרשויות 

במכלול תחומים: תחבורה, ביטחון, חינוך, רווחה וכיוצא באלה. וכן מבצעים 
פעילות שדולה לצורך חיזוק ההתיישבות ביש"ע, בין היתר מול משרדי ממשלה 

 שונים. 
 

פורסם שבמסמך  יםמהקטגוריות מפורסמ תלגבי כל אח והתבחינים המלאיםי הסף תנא
 ת בבנין המועצה. כל הפונה למועצה יוכל לקבל העתק ממנו.דעובלוח המו

 11.8.19  עדהמועד האחרון להגשת בקשות תמיכה הוא 
את הבקשות ניתן להגיש על גבי טופס מיוחד לכך אותו ניתן להשיג במשרדי המועצה. את 

 הבקשה יש להגיש כשהיא מלאה ובצירוף כלל המסמכים הנדרשים.
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מתן התמיכות, להגדיל או להקטין את 
 שיעורי התמיכה בהתאם לשיקול דעתה.

 
 . 2019מובהר בזאת כי מתן התמיכה מותנה באישור התקציב השנתי של המועצה לשנת 

 
 לית  "מנכ, יפה שיטרית

 
 מועצה אזורית גוש עציון

  
  

 

 

 


