נוהל הנחיות לעמותות חיצוניות  -תמיכות לפסח בחריש
לשנת 2018
 .1נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות לפסח לתושבים בשטח השיפוט המוניציפאלי של המועצה
המקומית חריש )להלן" :המועצה( באמצעות עמותות חיצוניות .יוער ,כי למען הסר ספק ,עסקינן
בתמיכות של עמותות פרטיות בלבד ,ועל חשבונן ,ולא בתמיכות מחשבון ו/או תקציב המועצה.
 .2הנחיות אלה נכתבות מטעם המועצה ,לעמותות החיצוניות התומכות בתושבים הנזקקים בתחום
המועצה ,לשם שמירה על חסכון ויעילות ומניעת פגיעה בחסיון התושבים הנתמכים.
 .3תמיכה לרבות מענק או סיוע כספי אחר ,ולמעט קניית שירותים.
 .4לקראת חג הפסח לשנה זו ,פונים עמותות למועצה בבקשה לקבלת מידע על משפחות נזקקות
ותושבים אשר זקוקים לכאורה לתמיכה.
 .5המידע אשר מבוקש ע"י עמותות אלה הינו חסוי וסודי ,ולפיכך יש להסדיר העברתו באופן רשמי
ובצורה שלא תפגע בבעל המידע )התושב(.
 .6לא יינתן לעמותה כל מידע ע"י המועצה אלא לאחר שהבקשה לכך נידונה ואושרה ע"י נציגיה.
 .7המועצה רשאית לדרוש מכל עמותה המבקשת לחלק תמיכה בשטחה ,לפי מידע של המועצה לגבי
תושבים נזקקים ,פרטים או מסמכים נוספים ,כפי שייראה לה לצורך הדיון בבקשה.
 .8המועצה תאשר ו/או תדחה בקשות שיוגשו בהתאם לנוהל זה בהתאם לשיקול דעתה וטובת
התושבים.
 .9בכל מקרה של דחיית בקשה של עמותה לקבלת מידע על תושבים נתמכים ,תפרט המועצה את
נימוקיה לכך.
 .10הבקשה ע"י העמותה לקבלת מידע על תושבים נזקקים ,תוגש לפי הטופס המצורף לנוהל זה.
 .11בקשה לתמיכה תוגש למועצה לא יאוחר מיום  01.03.18י"ד אדר ,על גבי הטופס המצוי בנספח א'
לנוהל זה ,ותכלול את הפרטים הבאים:
 .aתעודת התאגדות של העמותה.
 .bאישור רו"ח/עו"ד על מורשי החתימה בעמותה.
 .cניהול תקין של העמותה לשנת .2017
 .dהערות או נימוקי הבקשה לקבלת המידע.
 .eפירוט התמיכה אשר העמותה המבקשת מתחייבת לתת לתושבים.
.f

טופס התחייבות לשמירת סודיות – נספח ב'.

 .12העמותה מתחייבת כי כלל התמיכה תוענק לתושבים הנזקקים בחריש באופן שוויוני בלבד.
 .13העמותה מתחייבת שלא לערב כל פוליטיקה וניגודי עניינים בהליך החלוקה.
 .14העמותה מתחייבת לשמור על כבודם ופרטיותם של התושבים הנתמכים.
 .15העמותה מתחייבת לעמוד ביעדי החלוקה שלה ,בהתאם להצהרתה בנספח א'.
 .16העמותה מתחייבת לתן העדפת חלוקה לתושבים שברשימה שהמועצה תעביר להם ,הם התושבים
הנזקקים ומוכרי הרווחה.
 .17העמותה מתחייבת להוסיף לכל חלוקה – ברכה מאת המועצה אשר תימסר לה מראש ,זאת בנוסף
לברכה או אגרת מטעם העמותה עצמה ,לפי שיקול דעתה.

 .18במידה והמועצה תקבל תמיכה לחלוקה ,תוכל לבחור עמותה אחת או יותר לשם חלוקתה לתושבים
שברשימה ,זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .העמותה מתחייבת לחלק תמיכה זו לפי נהלי נוהל זה.
 .19המועצה תעשה מאמצים לשריין מקום ברחבי המועצה לשם הכנת החלוקה ,אך אין כל התחייבות
כזו מטעמה אלא מאמץ לעשות כן.
 .20ידוע לעמותה כי המידע שיועבר לעמותה מהמועצה לגבי תושבים – הינו סודי ביותר ויועבר
כרשימה בדפוס עם המידע הבא על כל תושב נזקק :שם התושב ,כתובת התושב לחלוקה ,טלפון
ליצירת קשר עם התושב )להלן" :המידע" ו/או "הרשימה"(.
 .21העמותה מתחייבת לעשות שימוש במידע לצורך חג פסח  2018בלבד ,כאשר לאחר מכן ישיבו את
הרשימה למועצה ,מבלי שנעשו בה העתקים.
 .22לשם כך ,עמותה שהמועצה אישרה את העברת המידע ,תחתום לפני כן על נספח ב' – טופס
התחייבות לשמירת סודיות.
 .23בנוסף ,עמותה שהמועצה אישרה את העברת המידע ,מתחייבת להחתים את כל עובדיה וכל נציג
שלה אשר נחשף לרשימה על טופס התחייבות לשמירת סודיות כמו בנספח ב'.
 .24במהלך החלוקה ולאחר חלוקת התמיכה ע"י העמותה המאושרת ,מתחייבת העמותה להגיש
למועצה דו"ח ,אשר יכלול את המידע הבא :מספר הנתמכים בפועל ושמותיהם.
 .25העמותה מתחייבת להודיע למועצה על כל אירוע חריג בעת החלוקה ,לפניה או אחריה.

בברכת חג פסח שמח
המועצה המקומית חריש

__________________
חתימת העמותה המאשר קבלת והבנת הנוהל

נספח א' – טופס בקשה לקבלת מידע על תושבים נזקקים
שם העמותה ________________________ מספר העמותה __________________
כתובת העמותה הרשומה _____________________ טלפון ____________________
מספר נציגי העמותה אשר יהיו חשופים למידע )רשימת התושבים הנתמכים(__________ :
פירוט הבקשה ופרטי התמיכה:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
יעדי חלוקה:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________
הערות ונימוקים אחרים:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________
שם וחתימת ממלא הטופס/המצהיר:

____________________________________________________________________
הנני מצהיר בחתימתי למעלה כי הריני מקבל את הנוהל של המועצה וכי כל המידע המוצהר במסגרת
בקשה זו על ידי – הינו אמת.
* יש למלא את כל הפרטים במדויק ולצרף את כל המסמכים בסעיף  11לעיל ,כאשר טופס שלא ימולא
במלואו לא יובא לדיון.
החלטת המועצה
הוחלט :לאשר  /לא לאשר
הנימוקים במידה ולא אושר:

נספח ב' – טופס להתחייבות לשמיר סודיות
אנו הח"מ ,________________ ,עמותה מספר __________________ מתחייבים בזאת לשמור
בסודיות מוחלטת ,לא לגלות ולא למסור בכל זמן שהוא ,בכל מועד אחר לאחר מכן ,לשום אדם ו/או גוף
כלשהו ,כל מידע או ידיעה מכל סוג שהוא ,בכתב ו/או בעל-פה המתייחסים ,כולם או מקצתם ,הקשורים
למידע שקיבלנו מהמועצה המקומית חריש בנוגע לתושבי חריש ,בעבר ,בהווה ובעתיד שהגיע או יגיע
לידיעתנו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,תוך כדי או עקב או בזמן או בקשר עם חלוקת התמיכות על ידינו ,בין
אם המידע מוגן ע"י זכות כלשהי ובין אם לאו ,בין אם סווג במפורש כמידע סודי ובין אם לאו.
הננו מצהירים ומאשרים בזה כי המועצה הינה הבעלים הבלעדי של המידע והידע הסודיים ,כהגדרתם
להלן בנוהל )רשימת התושבים הנתמכים( ,וכי כל המידע והידע הסודיים ,והזכויות לגביהם הינם ויהיו
רכוש בלעדי של המועצה.
המונח "מידע וידע סודיים" משמעו בכתב התחייבות זה ,כל המידע והידע ,בכתב בע"פ או בכל צורה
אחרת ו/או מתוכנו עולה שהינו סודי ,בהתייחס ל מידע שהועבר בעל-פה או בדרך אחרת ע"י המועצה
לעמותה ולנציגי העמותה.
אנו מתחייבים שלא להשתמש במידע ,לא לגלות ו/או לחשוף את המידע הסודי ,כולו או מקצתו ,לכל
אדם ,גוף או צד שלישי כלשהו בין במישרין ובין בעקיפין בכל דרך.
כן אנו מתחייבים לא לרשום ,לא להעתיק ,לא לצלם ,לא להקליט ולא להוציא מרשותנו שום מסמך ,נייר,
כתב ,צילום ,תרשים ,טיוטא ,שרטוט ,חוו"ד ,תזכיר ,דיסקטים ,מחשבים וכל אמצעי אלקטרוני או מכני –
של המידע שניתן לנו מהמועצה ,ולא להרשות ולמנוע מאחרים  -שאינם עובדינו ,שאינם בעלי המידע
ו/או מי שהורשה לכך על ידי המועצה  -לעשות כן.

לפיכך ,מבלי לגרוע מהוראות כל דין ,נהיה אחראים לכל נזק שיגרם למועצה עקב הפרה של חובת
הסודיות כאמור לעיל ,בין במישרין ובין בעקיפין או בכל הקשור אליה ,ואנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות
את המועצה המקומית חריש על כל נזק או הפסד שיגרם לה עקב הפרה של חובת הסודיות כאמור.
ידוע לנו כי חובת הסודיות כאמור תהייה בתוקף מהלך חלוקת התמיכות ותמשיך לחול גם
לאחר תום קשר העבודה בין הצדדים ,מכל סיבה שהיא ,לתקופה בלתי מוגבלת.
אנו מתחייבים להחתים את נספח ב' לכל עובד/מתנדב מטעמנו אשר יהיה חשוף לרשימת התושבים
הנתמכים.
לאחר סיום החלוקה ,אנו מתחייבים להשיב למועצה את רשימת התושבים ,להשמיד כל העתק של
רשימה זו ,במידה והעתק כזה אושר להכנה ע"י המועצה ,ולא לעשות כל שימוש נוסף במידע.
ולראיה באנו על החתום:

_____________
תאריך

_________________

_________________

__________________

__________________

