
  8.1.08פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות מיום 

  

    .ד יעל נורקין"עו, מירי שריג, דן תנחומא, דני עייק :נכחו

  דן תנחומא :ר"יו

  2008תמיכות לשנת  :סדר היום

  

  :כללי

לתמיכה  2008גזבר המועצה הודיע לוועדה מהו הסכום שנקבע בתקציב המועצה לשנת 

  . בכל תחום של פעילות שנקבע

בבקשות לתמיכה שהוצגו בפניה ובגובה סכום התמיכה שיינתן למוסדות הוועדה דנה 

ל המועצה אישר כי בדק את הבקשות וכי כל המוסדות המבקשים "מנכ. המבקשים

  . הגישו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים על גבי טפסי הבקשה כנדרש

, תמיכההוסבר לוועדה על ידי היועצת המשפטית כי יש לקחת בחשבון בעת חלוקת ה

את התמיכה הניתנת למוסד המבקש מתקציב המדינה וממקורות ציבוריים , בין היתר

 90תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על . (וכן את הוצאות המוסד, אחרים

הוסבר עוד כי על פי הנוהל והתבחינים התמיכה ). אחוזים מעלות הפעילות הנתמכת

ן לחרוג מהדרישה זו במקרים חריגים וזאת נית. תינתן לגופים הפועלים לפחות שנתיים

  . לאחר קבלת המלצת ועדת תמיכות, מנימוקים שיירשמו בהחלטת מליאת המועצה

  

  :כדלקמן, למבקשים הבאים, הוחלט להמליץ למליאת המועצה על מתן תמיכה

  

עמותה העוסקת בטיפול וקיום  - )יום- סב(עמותה למען הזקן בעמק יזרעאל  .1

בריכת , מרכז שיקום, מותה מפעילה את מרכז היום לקשישהע. פעילויות לקשישים

מיליון  1הוחלט להמליץ למליאה לאשר תמיכה בשיעור . שחיה ומרכז לתשושי נפש

  .ח"ש

. המוזיקה והאומניות בעמק יזרעאל, עמותה לקידום המחול - בית האומנויות  .2

אשר הוחלט להמליץ למליאה ל. הפעלת מרכז תרבות ואומנויות: פעילות עיקרית

 346,000ח ישולמו בפועל והיתרה בסך "ש 654,000 :ח"מיליון ש 1תמיכה בשיעור 

  .ח תהא באמצעות תשלום  שכר והוצאות"ש

. הנוער והספורט בעמק יזרעאל, התרבות, עמותה לקידום החינוך - ס"עמותת החתנ .3

  .ח"ש 100,000הוחלט להמליץ למליאה לאשר תמיכה בשיעור  

הוחלט . פורט המפעילה חוגי ספורט וחוגים לילדיםעמותת ס - עמותת כחול לבן .4

  .ח"ש 445,000להמליץ למליאה לאשר תמיכה בשיעור 

העמותה עוסקת בקידום ענף הספורט של הוקי גלגיליות  - עמותת הוקי גלגיליות  .5

ח "ש 72,950התבקשה תמיכה בסך . בישובי המועצה בכלל ובית לחם הגלילית בפרט

  .ח"ש 7,500ליץ למליאה לאשר תמיכה בשיעור הוחלט להמ. ח"ש 92,700מתוך 

עמותה העוסקת בפעילויות חברתיות ותרבותיות לילדים בעלי  – עמותת עלי כותרת .6

ח מתוך "ש 35,960העמותה ביקשה תמיכה בסך . צרכים מיוחדים בגבעת אלה

הוחלט להמליץ למליאה לאשר תמיכה בשיעור  . ח"ש 92,000תקציב שנתי  של 

  .ח"ש 15,000
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עמותה לקידום הנשים באזור  - בגליל המרכזי 2000תה לקידום נשים שותפות עמו .7

העמותה . העלאת המודעות הציבורית למעמד האישה, ושילובן בחיי הציבור באזור

הוחלט . ח"ש 58,000ח מתוך תקציב שנתי של "ש 20,000ביקשה תמיכה בסך 

    . ח"ש 15,000להמליץ למליאה לאשר תמיכה בשיעור 

  .  נחומא לא השתתף ולא נטל חלק בדיון בבקשת התמיכה של עמותה זודן ת: הערה

ניהול ותפעול המוזיאון לארכיאולוגיה  - המוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין דור .8

ח מתוך תקציב שנתי של "ש 100,000העמותה ביקשה תמיכה בשיעור . בעין דור

כן . ח"ש 000,50הוחלט להמליץ למליאה לאשר תמיכה בשיעור . ל"ש 1,500,000

מותנית , ח שאושרו"ש 50,000 - ח מתוך ה"ש 10,000הוחלט כי מתן תמיכה בסך של 

בכך שתינתן כניסה חופשית למוזיאון לתלמידים הלומדים בבתי הספר אשר 

  .בתחום שיפוט המועצה

עמותה  - )מוזיאון יפעת(העמותה למען המרכז לתולדות ההתיישבות בעמק  .9

. ח"ש 1,618,000התקציב השנתי של העמותה . העוסקת בניהול מוזיאון יפעת

הוחלט להמליץ למליאה לאשר . ח"ש 65,000העמותה ביקשה תמיכה בשיעור 

ח מתוך "ש 10,000כן הוחלט כי מתן תמיכה בסך של . ח"ש 60,000תמיכה בשיעור 

מותנית בכך שתינתן כניסה חופשית למוזיאון לתלמידים , כ התמיכה שאושרה"סה

  . פר בתחום שיפוט המועצההלומדים בבתי ס

 - קיבוץ מרחביה" החצר הגדולה"מוזיאון  - ש ראשוני קיבוץ מרחביה"קרן ע .10

הוחלט להמליץ למליאה לאשר . היסטוריה והנצחה של ראשוני קיבוץ מרחביה

ח מתוך "ש 10,000כן הוחלט כי מתן תמיכה בסך של . ח"ש 35,000תמיכה בשיעור 

נתן כניסה חופשית למוזיאון לתלמידים מותנית בכך שתי, סך התמיכה שאושרה

  .הלומדים בבתי ספר בתחום שיפוט המועצה

עמותת הכדורסל המנהלת את קבוצת הכדורסל של  - איתן גבת, עמותת הכדורסל .11

 250,000הוחלט להמליץ למליאה לאשר תמיכה בשיעור . הבוגרים של עמק יזרעאל

  .ח"ש

מהסיבה שמניתוח התקציב  וזאת - עמותה להנצחת רפולהוחלט לא לאשר תמיכה ל .12

והפעילות של העמותה לא היו ברורים וידועים ייעוד כספי התמיכה ותוכנית 

  .2008העמותה לשנת 

  

  . המלצות הוועדה יובאו לדיון במליאת המועצה

  

  

  

  

  ד"עו, יעל נורקין: רשמה

  

  

   22.1.08/ 197/7ינ מ/עט/עט 8 6047-2
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  ח"ב אדר א תשס"י 
  2008פברואר  18 

  
  

  18.2.2008מיום  פרוטוקול ועדת תמיכות
  

  דן תנחומא, ד יעל נורקין"עו, מירי שריג , דני עייק: נכחו
  דן תנחומא: ר"יו

  ערעורים על המלצות הוועדה: סדר יום
  
  

  :הוגשו שני ערעורים על גובה התמיכה הלוועד

  ).מוזיאון יפעת(בעמק  העמותה למען המרכז  לתולדות ההתיישבות .1

 .מוזיאון עין דור .2
  
  

  :המלצות הוועדה שיובאו לאישור לדיון במליאת המועצה

מותנים עבור כניסת חופשית של תלמידי בתי ₪  10,000שכולל ₪  75,000הגדלת התמיכה ל  -.מוזיאון יפעת .1
  .ספר למוזיאון

 .הסכום עבור כניסת התלמידים יסוכם בנפרד, ₪ 40,000התמיכה תהיה   -מוזיאון עין דור .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דן תנחומא:רשם
  ל המועצה"מנכ          

   
 

  העתק
 משתתפים
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 הוקי 

 52 בית לחם הגלילית 

 8 ) קבוצת מבוגרים(בית לחם הגלילית 

 32 אחוזת ברק

 20 היוגב 

 8 אלונים

120 

 עלי"
 "כותרת

 7 צעירים

 8 נוער

 12 )תושבי כפר תקוה(בוגרים 

 )המספרים משתנים עם הפרוייקטים המוצעים( עמותת הנשים

 30-40 פורום נשות עסקים 

 20 "אם לאם"פרוייקט 

 20 אלימות במשפחה 

 )בערך( 50 חברות בעמותה
130 

 )בערך(

ש ראשוני קיבוץ "קרן ע
 מרחביה

 .מכתבים יצאו למנהלים בשנה שעברה ובתחילת שנה זו,יסודיים ללא תשלוםס העל "מוצע לכל תלמידי ביה

 )מוזיאון יפעת(העמותה למען מרכז לתולדות ההתיישבות בעמק 

 מבקרים 600 - 2007

 ₪  5: עלות לתלמידים, תושבי מועצה כרטיס כניסה בהנחה

 .תלמידים שכבר ביקרו 1,000 - 2008

 המוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין דור

 )בערך(מבקרים  10,000

 300 -  08עד פברואר  07תלמידים מנובמבר 

 ס"עמותת החתנ
3000-
4000 

  

  

  

  


