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 מעונות יום:            

 ת ומשרד החינוך."תמ/חינוך/חייב בהכרה של משרד הרווחה .1

 למפעיל יש אישור להפעלת מעון מהמשרד. .2

 תושבי שהם.מתלמידי המעון  90%לפחות  .3

 ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת המעון . .4

 עדיפות למכל"ר. .5

 

 גנים:            

 רשמי". שאינוגני ילדים, כל גן במעמד משפטי של "מוסד מוכר  .1

 מתלמידי הגן תושבי שהם. 60%לפחות .2

 ילדים תושבי שהם. 15ילדים או  23-כיתת הגן לא תפחת מ .3

 דומה מעל שנתיים.לעמותה ניסיון מוכח קודם של פעילות  .4

 

 בתי ספר:

 רשמי". שאינוהמוסד בעל הכרה של משרד החינוך במעמד משפטי "מוכר  .1

 יש להוכיח רצף של כיתות דו שכבתי. .2

 מילדי בית הספר הם תושבי שהם.  60%מעל  .3

 .50-מספר הילדים בבית ספר לא יפחת מ .4

 לעמותה ניסיון מוכח קודם של פעילות דומה מעל שנתיים. .5



 

 

 

 מכללות:

 

 .  הגוף המבקש יהיה מוסד ציבורי.1

 .  אישור של המועצה להשכלה גבוהה.2

 .  התחייבות לקיום פעילות עבור הקהילה.3  

 

 תרבות ואומנות .ב

 נוער וספורט: אומנות, מוסדות תרבות,

 

 .המבקש חייב להיות מלכ"ר.1

 לפחות( תושבי שהם. 70)ם .רוב חניכי2

 .הפעילות תתמקד בעיקר ביישוב.3

 .תנועת נוער חייבת להיות מוכרת במשרד החינוך.4

 רווחה  .ג

 מועדונים לקבוצות טיפול שונות :-רווחה

 

 המבקש חייב להיות מלכ"ר. .1

 מטופלים. 20-על המבקש להוכיח שטיפל בשנה שלפני הגשת הבקשה לפחות ב .2

ילדים  אלימות המשפחה, מטופלים )בני נוער, 8הגוף מטפל בכל זמן נתון בלפחות  .3

 בסיכון(.

מהמועסקים הם תושבי  80%יעניק שירותים כשלפחות -מרכז תעסוקתי לנכה .4

 שהם.

 80%נכים וכשלפחות  50%מאכלס -מרכז חברתי לאנשים עם צרכים מיוחדים .5

 תושבי שהם.

פעוטות מטופלים במהלך השנה ושלפחות  12לפחות -מעון יום לנכות התפתחותית .6

 תושבי שהם. 80%

מהם תושבי  80%-נהנים וכ 20לפחות -מרכז לעיוור\כתקהילה תומ\פעילות לנכים .7

 שהם.

 

 

 



 

 

 

 מוסדות לקשיש:

 

 .  המקש חייב להיות מלכ"ר.1

 קשישים בשנה . 50אישור לפי הם מטפלים בלפחות -. מרכז לקשיש2      

 קשישים המשתמשים בשירות זה. 20רשימה של לפחות -. פינות חמות3      

   מהמטופלים יהיו תושבי שהם או הורים של תושבי  40%לפחות -. מרכז גריאטרי4      

 שהם.          

 מהלקוחות תושבי שהם או הורים של תושבי שהם. 50%לפחות -טיפול אשפוזי לזקן.5

 

 דת .ד

 

 בתי כנסת       

 100משפחות ששני בני הזוג רשומים בעמותה של בית הכנסת ו/או  50לפחות  .1

 חברים רשומים ומשלמים דמי חבר שנתיים.

 שבת ובמהלך כל השנה.-קיום מנין מתפללים בימים שישי  . 2

 .מענה לצורך קיים באזור בו שוכן בית הכנסת  . 3

 אי הימצאותו של בית כנסת אחר פנוי )באותו נוסח( בקרבת השטח המבוקש.   .4      


