
 

 

 : ______________תאריך                                                                                               

 מועצה אזורית לב השרון -פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מקצועית

    נוכחים:

 גב' פנינה אמויאל משה, מנכ"לית המועצה; מר מאיר שביט, גזבר המועצה; עו"ד אורן דיאמנט, יועמ"ש. 

 על סדר היום:

)נוהל תמיכות( ותבחיני המועצה לתמיכה  4/2016בהתאם לחוזר מנכ"ל  2018בחינת בקשות תמיכה לשנת 
 . 2018לשנת 

 בקשת תמיכה בסעיף ספורט .1

ון היא הגוף היחיד שהגיש בקשת תמיכה. העמותה פועלת לארגן העמותה לספורט הפועל לב השר
 ולבצע מפעלי ספורט וחינוך גופני בלב השרון, ליזום ולתכנן פרויקטים בתחומים אלו. 

כשמתוך סכום זה התבקשה תמיכה עקיפה בסך ₪,  570,000בקשת התמיכה של העמותה הינה ע"ס 
 ₪.  20,000-בוביטוח ₪  100,000-הכוללים הסעות ב₪  320,000

לאחר עיון בבקשה ע"י הוועדה נמצא כי כל המסמכים הדרושים הוגשו ו/או הושלמו, ולבקשה ניתנה 
תמיכתה של מנהלת מדור ספורט במועצה. הבקשה נמצאה מתאימה לפי תנאי הסף בתבחינים 

 והוראות חוזר מנכ"ל. 

לעמותה תמיכה ישירה לפיכך, בהתאם לתקציב מאושר לסעיף זה, המלצתנו למועצה היא לאשר 
הכוללת שימוש במתקנים, ביטוח ספורטאים ₪  312,000ועוד תמיכה עקיפה בסך ₪,  150,000בסך 

 והיסעים, בכפוף לדרישות והוראות חוזר המנכ"ל. 

 בקשת תמיכה בסעיף תיעוד אזורי במוזיאונים .2

היא הגוף היחיד שהגיש בקשת תמיכה. העמותה עוסקת  עמותת אגודה להיסטוריה גוש תל מונד
 בפעילות חינוכית, הדרכה, שימור, תיעוד ומחקר היסטורי של גוש תל מונד בו נמצאת המועצה. 

 ₪,.  100,000בקשת התמיכה של העמותה הינה ע"ס 

לאחר עיון בבקשה ע"י הוועדה נמצא כי כל המסמכים הדרושים הוגשו ו/או הושלמו, ולבקשה ניתנה 
תמיכתה של מנהלת המחלקה לנוער וחינוך משלים במועצה. הבקשה נמצאה מתאימה לפי תנאי הסף 

 בתבחינים והוראות חוזר מנכ"ל. 

ר לעמותה תמיכה בסך לפיכך, בהתאם לתקציב מאושר לסעיף זה, המלצתנו למועצה היא לאש
 בכפוף לדרישות והוראות חוזר המנכ"ל. ₪,  100,000

 בקשת תמיכה בסעיף מרכזי פעילות יום לקשישים .3

עמותת דורות היא הגוף היחיד שהגיש בקשת תמיכה. העמותה מעניקה שירותים חברתיים, תרבותיים 
 ושיקומיים לקשישים בתחום המועצה.  

 ₪,.  300,000ס בקשת התמיכה של העמותה הינה ע"



 

2 

לאחר עיון בבקשה ע"י הוועדה נמצא כי כל המסמכים הדרושים הוגשו ו/או הושלמו, ולבקשה ניתנה 
תמיכתה של מנהלת מחלקת הרווחה במועצה. הבקשה נמצאה מתאימה לפי תנאי הסף בתבחינים 

 והוראות חוזר מנכ"ל. 

אשר לעמותה תמיכה בסך לפיכך, בהתאם לתקציב מאושר לסעיף זה, המלצתנו למועצה היא ל
כן, המלצתנו היא להבהיר בהחלטת -בכפוף לדרישות והוראות חוזר המנכ"ל.  כמו₪,  225,000

ניתנת בעבור ו/או בקשר לחדר הכושר הקיים המופעל ע"י העמותה ואין  אינההמועצה כי התמיכה 
 לעשות כל שימוש בכספי התמיכה לשם כך. 

 . 2018לא הוגשו בקשות תמיכה נוספות לשנת 

 כל ההמלצות הנ"ל התקבלו פה אחד. 

 

______________   ______________  _______________  

 יועץ משפטי למועצה   גזבר המועצה       מנכ"לית המועצה 

 

 

 


