
 

 

 18.03.2019תאריך:                                                                                 

 מועצה אזורית לב השרון -פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מקצועית
    נוכחים:

, גל-סיון בצלאלגב' פנינה אמויאל משה, מנכ"לית המועצה; מר מאיר שביט, גזבר המועצה; עו"ד 
 יועמ"ש. 

 על סדר היום:

)נוהל תמיכות( ותבחיני המועצה  4/2016בהתאם לחוזר מנכ"ל  2019בחינת בקשות תמיכה לשנת 
אשר פורסמו לאחר קבלת הערות היועמ"ש בעניינם ואושרו במליאה לאחר  2019לתמיכה לשנת 

 תיקונם.

 להלן החלטות הוועדה:

 בקשת תמיכה בסעיף ספורט .1
לב השרון היא הגוף היחיד שהגיש בקשת העמותה לספורט הפועל 

תמיכה. העמותה פועלת לארגן ולבצע מפעלי ספורט וחינוך גופני בלב 
 השרון, ליזום ולתכנן פרויקטים בתחומים אלו. 

זה כשמתוך סכום ₪,  650,000בקשת התמיכה של העמותה הינה ע"ס 
 .₪ 200,000התבקשה תמיכה עקיפה בסך 
נמצא כי כל המסמכים הדרושים הוגשו  לאחר עיון בבקשה ע"י הוועדה

ו/או הושלמו, ולבקשה ניתנה תמיכתה של מנהלת מדור ספורט 
במועצה. הבקשה נמצאה מתאימה לפי תנאי הסף בתבחינים והוראות 

 חוזר מנכ"ל. 
לפיכך, בהתאם לתקציב מאושר לסעיף זה, המלצתנו למועצה היא 

מיכה עקיפה בסך ועוד ת₪,  75,000לאשר לעמותה תמיכה ישירה בסך 
-עבור אולם הוד השרון ו ₪ 129,500סכום בסך הכוללת ₪  310,500
, בכפוף עבור הסעות ₪ 65,000עבור אולם דרור וכן   ₪ 256,000

  לדרישות והוראות חוזר המנכ"ל.
יודגש כי בקשת התמיכה הוגשה טרם אישור התקציב במועצה וזכות השימוש באולמות הספורט 
יוצרת הוצאה עקיפה גדולה לעמותה הדורשת תמיכה עקיפה גדולה יותר מהתמיכה העקיפה 
שהתבקשה, בין היתר נוכח העובדה שההוצאה העקיפה הנ"ל לא היתה ידועה לעמותה בעת הגשת 

 הבקשה.

 

 עיף תיעוד אזורי במוזיאוניםבקשת תמיכה בס .2
עמותת אגודה להיסטוריה גוש תל מונד היא הגוף היחיד שהגיש 
בקשת תמיכה. העמותה עוסקת בפעילות חינוכית, הדרכה, שימור, 

 תיעוד ומחקר היסטורי של גוש תל מונד בו נמצאת המועצה. 
 ₪,.  110,000בקשת התמיכה של העמותה הינה ע"ס 

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

 בתבחינים והוראות חוזר מנכ"ל. 
לפיכך, בהתאם לתקציב מאושר לסעיף זה, המלצתנו למועצה היא 

בכפוף לדרישות והוראות ₪,  100,000לאשר לעמותה תמיכה בסך 
 חוזר המנכ"ל. 



 

 

 

 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.  
 ₪,.  300,000בקשת 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 מחלקת הרווחה 
במועצה. הבקשה נמצאה מתאימה לפי תנאי הסף בתבחינים והוראות 

 חוזר מנכ"ל. 
לתקציב מאושר לסעיף זה, המלצתנו למועצה היא לפיכך, בהתאם 

בכפוף לדרישות והוראות ₪,  125,000ה בסך לאשר לעמותה תמיכ
כן, המלצתנו היא להבהיר בהחלטת המועצה כי -חוזר המנכ"ל.  כמו

ניתנת בעבור ו/או בקשר לחדר הכושר הקיים המופעל  אינההתמיכה 
, למעט לשם כך ת כל שימוש בכספי התמיכהע"י העמותה ואין לעשו

 פעילות הקשישים עצמם בחדר הכושר.
 

 . 2019בקשות תמיכה נוספות לשנת לא הוגשו 
 כל ההמלצות הנ"ל התקבלו פה אחד. 

 
______________ ______________ _______________

  
 למועצה יועמ"ש             גזבר המועצה     מנכ"לית המועצה 

 
 

 
 


