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מתן התמיכה יותנה בכך שהעמותה אכן מקבלת בפועל ולפי תקנונה כחברים כל   .1
בלי שום     -הורה למשתמש או משתמש לפי העניין שירצה להיות חבר בעמותה  

בעמותה   למוסדות  ולהיבחר  לבחור  זכות  בעל  יהיה  בעמותה  חבר  ושכל  סינון 
ה הוכחה  ותוך  קיימצאת  העמותה  בעמותה    מהכי  למוסדות  מחודשות  בחירות 

. האמור לעיל, לא יחול על תנועות הנוער הארציות, הפעילות  2020במהלך שנת  
 בקריית טבעון.

 
מעורבות   .2 תהיינה  נתמכות,  שעמותות  לכך  רבה  חשיבות  רואה  התמיכות  ועדת 

עבור   ידם משגת לשלם  ואין  לכך,  שנזקקים  תושבים  לאותם  לקהילה  בתרומה 
. הועדה רואה לנכון להמליץ כי מתן תמיכה יותנה בכך שהגוף  פעילות העמותה

המבקש יציג תכנית לסיוע לתושבים נזקקים ואוכלוסיות מיוחדות ללא תמורה  
של   בהיקף  סמלית,  מופחתת  בתמורה  המשתמשים    5%או  מציבור  לפחות 

בשירותי הגוף הנתמך, ולפי הפנייה והמלצה של שירותי הרווחה במועצה. הגוף  
י  לשירותים חברתיים, מחלקת  הנתמך  ועדת הנחות בתאום עם המחלקה  קיים 

 החינוך ומחלקת הנוער. 
 

שראוי   .3 במובן  והקהילה  נתמך  גוף  בין  הדדיים  ליחסים  חשיבות  רואה  הועדה 
בעינינו כי גוף נתמך ירתום את המשתתפים בשירותיו לפעילות מתמשכת לטובת  

לפיכך, כי    הכלל, לא בהכרח בתחום פעולות הליבה שלו.  רואה הועדה להמליץ 
שירותיו   משתמשי  את  לרתום  נתמך  גוף  של  בהתחייבות  יותנה  התמיכה  מתן 
הגוף   ע"י  יוצע  התרומה  אופי  של תרומה קהילתית.  כאמור  לפעילות מתמשכת 

בגדר בקשת התמיכה   או    -המבקש  בתיאום עם המחלקה לשירותים חברתיים 
 במועצה.  מחלקת החינוך או מחלקת הנוער או רכזת המתנדבים

 
הוא יידרש להציג את פעילותו למען    2020ככל שהגוף נתמך ע"י המועצה בשנת  

 . 2021ותוכנית והתחייבות לפעילות כאמור בשנת   -2020הכלל בשנת 
 

בשנת   המועצה  ע"י  נתמך  לא  המבקש  שהגוף  תוכנית    2020ככל  יידרש  הוא 
 . 2021והתחייבות לפעילות כאמור בשנת 

 
בכך .4 יותנה  התמיכה  קבלת   מתן  טרם  ומראש,  בכתב  יתחייב  הנתמך  שהגוף 

התמיכה, כי בכל מקרה שיתגלה חשד לאי סדרים כספיים או מעילה או הונאה,  
יפר   הנתמך  הגוף  כי  שיתגלה  ככל  המועצה.  לראש  מיידית  כך  על  ידווח  הגוף 

 חובתו זו, יהיה בכך כדי לשקול שלילת תמיכה נוספת בעתיד באותו גוף.
 

 


