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ישיבת ועדת תמיכות -מועצה אזורית לב השרון
פרוטוקול
נוכחים:
מר מאיר שביט -גזבר המועצה
גב' פנינה אמויאל -מנכ"לית המועצה
שהם קרן ,עו"ד -יועצת משפטית

על סדר היום:
בחינת בקשת עמותות בתחום המועצה לתמיכה לשנת  4102ע"פ חוזר מנכ"ל – 204114נוהל
תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות והתבחינים שנקבעו על ידי המועצה בהתאם
לחוזר מנכ"ל האמור.

 .0בקשת תמיכה -עמותת דורות
עמותת דורות בלב השרון הינה עמותה המעניקה שירותים חברתיים תרבותיים ושיקומיים
לקשישים בתחום המועצה.
העמותה הגישה בקשה לתמיכה ע"פ חוזר מנכ"ל  ,204114בו ציינה כי התמיכה המבוקשת לשנת
 4102הינה ע"ס .₪ 311,111
לאחר עיון בבקשה ע"י הועדה נמצא כי ישנם חוסרים בבקשת העמותה ,ואלו הם:
א .מסמכי היסוד המעודכנים של מוסד הציבור (תזכיר ,תקנון וכיו"ב)
מלבד מסמך זה ,כל המסמכים הדרושים נכללו בבקשת התמיכה.

אשר על כן המלצתנו למועצה היא לאשר את התמיכה בעמותת דורות כמבוקש ,בכפוף להשלמת
המסמך הנ"ל2

 .4בקשת תמיכה -עמותה לספורט "הפועל" לב השרון
העמותה לספורט "הפועל" לב השרון הינה עמותה לארגון וביצוע מפעלי ספורט וחינוך גופני בלב
השרון ,אשר מטרתה ליזום ולתכנן פרויקטים שיקדמו מטרות אלו.
העמותה הגישה בקשה לתמיכה ע"פ חוזר מנכ"ל  ,204114בו ציינה כי התמיכה המבוקשת על
ידה לשנת  4102הינה ע"ס  .₪ 001,111סכום זה כולל גם תמיכה עקיפה הניתנת לעמותה ע"ס
.₪ 341,111
לאחר עיון בבקשה ע"י הועדה נמצא כי ישנם חוסרים בבקשה ,ואלו הם:
א .תעודה על רישום התאגיד או אישור מאת עורך דין על המעמד המשפטי של מוסד הציבור.
ב .מסמכי היסוד המעודכנים של מוסד הציבור (תזכיר ,תקנון וכיו"ב).

ג .הצהרת רו"ח העמותה על נכונות פרטי הבקשה ,לאישורה של הבקשה בידי הגורם
המוסמך במוסד הציבור והצהרתו כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של העמותה
אשר לא צוינו.
מלבד מסמכים אלו ,כל המסמכים הדרושים נכללו בבקשת התמיכה.

אשר על כן המלצתנו למועצה היא לאשר את התמיכה בעמותה לספורט "הפועל" כמבוקש,
בכפוף להשלמת המסמכים החסרים הנ"ל.

 .3בקשת תמיכה – האגודה להיסטוריה גוש תל מונד ("מרכז תיעוד")
עמותת "מרכז תיעוד" הינה עמותה העוסקת בפעילות חינוכית ,הדרכת תלמידים ומבוגרים,
שימור ,תיעוד ומחקר היסטורי של גוש תל מונד.
העמותה הגישה בקשת תמיכה ע"פ חוזר מנכ"ל  ,204114בו ציינה כי התמיכה המבוקשת על ידה
לשנת  4102הינה ע"ס .₪ 011,111
לאחר עיון בבקשה ע"י הועדה נמצא כי ישנם חוסרים בבקשה ,ואלו הם:
א.

אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.

ב.

אישור מעמד מוסד הציבור במשרדי מס ערך מוסף.

ג.

מסמך הסכמה בלתי חוזרת של מוסד הציבור לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות וכו'
לנציגי הרשות או לנציגי חשב המשרד( .מכתב הרשאה לבנקים בהם מתנהלים
חשבונותיו).

ד.

תקציב מאושר או הצעת תקציב של מוסד הציבור לשנת הכספים בעדה מבוקשת
התמיכה לרבות פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות ובכלל זה השתתפות משרדי

הממשלה ,רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה,
מספר העובדים ,וההוצאה הכוללת לשכר עבודה.
מלבד מסמכים אלו ,שאר המסמכים הדרושים נכללו בבקשת התמיכה.
יצוין כי על פי האמור במסמכי הבקשה ,בנוסף לתמיכת המועצה האזורית בסך של , ₪ 011,111
נתמכת העמותה על ידי המועצה המקומית תל מונד בסך של  .₪ 011,111עם זאת ,המועצה
האזורית תאשר לעמותה תמיכה בסף של  ₪ 021,111ואילו המועצה המקומית תתמוך בסך של
 ₪ 41,111בלבד .ביחס לסכום העודף שישולם על ידי המועצה האזורית תבוא המועצה בדברים עם
המועצה המקומית תל מונד בעתיד לבוא ,כפי שהודיע ראש המועצה בישיבת המליאה מס'  02מיום
.31.04.4103
אשר על כן המלצתנו למועצה היא לאשר את התמיכה בעמותת מרכז תיעוד כמבוקש ,בכפוף
להשלמת המסמכים החסרים הנ"ל ובכפוף להערה שלעיל לעניין חלוקת התמיכה בין המועצה
האזורית לב השרון והמועצה המקומית תל מונד2
יבואר כי ההמלצה לאישור הבקשות דלעיל לכל עמותה כפופה לאישור מסגרת התקציב לשנת
 ,.1.7וכי עד להשלמת המסמכים החסרים בבקשות ישולמו המקדמות על חשבון התמיכה2

סוף ישיבה.
כתבה :שהם קרן

