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 21/322/0 -פרוטוקול הועדה המקצועית לענייני תמיכות מיום ה
 

 נוכחים, חברי הוועדה: 
 

 יו"ר –מנכ"לית המועצה  –אתי לוי 
 גזבר המועצה –אורי קינן 

 יועצת משפטית –שנקמן -אורית שקד
 

התבחינים   24.11.2020-(אישרה בישיבתה מיום  ה9/20)מליאת המועצה  
לתמיכות במוסדות ציבור בהתאם  ל"נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי 

 .4/2006חוזר מנכ"ל  –רשויות מקומיות" 
בכפוף להנחיות בחוזר מנכ"ל פרסמה המועצה את התבחינים שנקבעו ע"י 

 המועצה והם בשני תחומים:
 רווחה תחום  -
 הספורטתחום  -

 
בדיון שהתקיים במועצה בנושא תמיכות בדגש על אישור התקציב והנסיבות 

לצמצם ראש הרשות והמנכ"לית  התקבלה החלטתהמיוחדות של הקורונה, 
 " לפניות בנושא הגיל השלישי בלבד.השנה את התבחינים הנוגעים ל"רווחה

 עדת תמיכות.  והאמור נידון ואומץ בו 
 

 
 ות במועד:בקש שלמועצה הוגשו שלו

 בתחום הספורט –עמותת הספורט בזבולון  .1
 בתחום הטיפול בתושב הוותיק –העמותה לחבר הוותיק דורות זבולון  .2
 עמותת יד שרה .3

 
הוועדה המקצועית בדקה את הבקשות שהוגשו בדגש על עמידה בתבחינים  

 והמסמכים הנלווים הנדרשים בהתאם  לחוזר מנכ"ל.
  

 להלן, המלצת ועדת תמיכות:
 עמותת הספורט בזבולון .1

העמותה עונה על התבחינים, המסמכים שהוגשו תקינים ועומדים 
 בדרישות.

העמותה  מקדמת ומטפחת את הספורט ההישגי והעממי בשטח השיפוט 
 של המועצה ואף מגיעה להישגים.

בהתאם לתקציב שאושר ₪   540,000הועדה ממליצה לאשר תמיכה בסך 
 ע"י מליאת המועצה.

 
 חבר הוותיק זבולוןהעמותה ל .2

העמותה עונה על התבחינים, המסמכים שהוגשו תקינים ועומדים 
 בדרישות.
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העמותה מפתחת ומפעילה שירותים לוותיקי תושבי המועצה וכן 
התאימה את השירותים לתקופת הקורונה  כגון: מרכז  יום סיעודי, 

 ועוד..  קהילה תומכת, מרכז חוגיםהרצאות מקוונות, 
בהתאם לתקציב שאושר ₪  800,000הועדה ממליצה לאשר תמיכה בסך 

 .   ע"י מליאת המועצה
 
 
 

 עמותת יד שרה  .3
 הקריות וכן בזבולון,  באזור לכלל התושבים םהעמותה מעניקה שירותי

 סיוע לחולים בכל הגילאים. - פעילותה
ובפועל ני התמיכות נדרש כי העמותה מצוייה בשטח המועצה בתבחי

)"הגיל , כמו כן שירותי העמותה אינם לוותיקים בקרית אתאמיקומה 
 בלבד כפי שנדרש בתבחינים.השלישי"( 

 המלצת הוועדה לדחות את בקשתה של עמותת יד שרה.לנוכח האמור 
  
  

 רשמה: אתי לוי
 
 

 


