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  מועצה אזורית לב השרון - ישיבת ועדת תמיכות

  פרוטוקול

  נוכחים:

  גזבר המועצה - מר מאיר שביט

  מנכ"לית המועצה -גב' פנינה אמויאל

  משפטיתיועצת  -, עו"דאירמה חלי

  על סדר היום:

נוהל – 4/2006חוזר מנכ"ל ע"פ  6201עמותות בתחום המועצה לתמיכה לשנת  תת בקשחינב

והתבחינים שנקבעו על ידי המועצה בהתאם  במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיותתמיכות 

  .לחוזר מנכ"ל האמור

 עמותה לספורט "הפועל" לב השרון –בקשת תמיכה  .1

העמותה לספורט "הפועל" לב השרון הינה עמותה לארגון וביצוע מפעלי ספורט וחינוך 

  פרויקטים שיקדמו מטרות אלו.גופני בלב השרון, אשר מטרתה ליזום ולתכנן 

, בו ציינה כי התמיכה המבוקשת 4/2006העמותה הגישה בקשה לתמיכה ע"פ חוזר מנכ"ל  

  ₪.  570,000על ידה הינה ע"ס 

  לאחר עיון בבקשה ע"י הועדה נמצא כי כל המסמכים הדרושים נכללו בבקשת התמיכה.

  .4/2006ונמצאה מתאימה לדרישות הנוהל על פי חוזר מנכ"ל  נבדקה הבקשה

     

ועוד תמיכה עקיפה  ש"ח 200,000של ישירה תמיכה למועצה היא לאשר אשר על כן המלצתנו 

עמותה לספורט להכוללים שימוש במתקנים ביטוח ספוטאים והיסעים ,₪  301,000בגובה 

  ."הפועל" לב השרון

  

 עמותת דורות -  בקשת תמיכה .2

עמותת דורות הינה עמותה המעניקה שירותים חברתיים תרבותיים ושיקומיים לקשישים 

  בתחום המועצה. 

, בו ציינה כי התמיכה המבוקשת 4/2006ע"פ חוזר מנכ"ל  התמיכבקשה להעמותה הגישה 

  ₪. 300,000 ע"ס הינה

  כים הדרושים נכללו בבקשת התמיכה.כל המסמע"י הועדה נמצא כי  לאחר עיון בבקשה

  .4/2006ת הנוהל על פי חוזר מנכ"ל ונמצאה מתאימה לדרישו הבקשה נבדקה

  



  .עמותת דורותל ש"ח 237,000של  אשר על כן המלצתנו למועצה היא לאשר את התמיכה   

  

 האגודה להיסטוריה גוש תל מונד ("מרכז תיעוד") –בקשת תמיכה  .3

עמותת "מרכז תיעוד" הינה עמותה העוסקת בפעילות חינוכית, הדרכה, שימור, תיעוד 

  ומחקר היסטורי של גוש תל מונד. 

, בו ציינה כי התמיכה המבוקשת 4/2006 ע"פ חוזר מנכ"לבקשת תמיכה גישה העמותה ה

  ₪. 110,000על ידה לשנת הינה ע"ס 

  הדרושים נכללו בבקשת התמיכה.כל המסמכים לאחר עיון בבקשה ע"י הועדה נמצא כי 

  .4/2006הבקשה נבדקה ונמצאה מתאימה לדרישות הנוהל על פי חוזר מנכ"ל 

  

  .עמותת מרכז תיעודל ש"ח 110,000תמיכה של למועצה היא לאשר אשר על כן המלצתנו 

  

  סוף ישיבה.

  אירמה חלי, יועמ"ש.כתבה: 

  

  

  

  

 


