
 

 

 

 

 2018פברואר  13פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

 נוכחים: דן תנחומא, מירי שריג, שגיא וייץ, עו"ד עודד דונג

 משקיפים: חנה פרידמן, גבי בורנשטיין
 

בנספח שו בבקשת התמיכה, מוצגת תאם לנתונים שהוגהמלצת הוועדה לסכום התמיכה בה

 18עמותה ו/או גוף אשר לא יגיש את כל המסמכים החסרים עד יום ראשון הקרוב,  .א'

 התמיכה תעוכב.המלצת , 2018פברואר 
 

 עמותת הוקי גלגיליות ועמותת לב העמקים: .1

בשלב זה הבקשה נדחית. נתוני התקציב לא כוללים את הפעילות. בשל כך רכיב ההנהלה 

והכלליות בתקציב מהווה חלק ניכר מהתקציב )בניגוד לתבחיני היסוד(. על פניו נראה 

כי המבקשות הינן עמותות שתומכות בפעילות, להבדיל מעמותות שמבצעות את 

הפעילות. המועצה רשאית לתמוך בגוף המבצע את הפעילות, בכפוף לכך שהוא עומד 

ף המבצע את הפעילות עומד בדרישות הדין. בדרך זו לא ניתן לבדוק האם הגו

 בקריטריונים, שכן הוא לא הגיש את הבקשה ולא המציא את הנתונים הנדרשים.

 לעמותות תינתן הזדמנות להשמיע את טענותיהן בנושא.
 

 ורסל המאוחדת )עמותת כאן בשבילך(: קבוצת הכד .2

ביולי בחודש  .אלש"ח 275מחצית התמיכה בסך את בשלב זה המלצת הוועדה לאשר 

וזאת אלש"ח  275ה בסך ייובא לדיון ועדת תמיכות האם לאשר את המחצית השני 2018

 במידה והעמותה תעמוד בקריטריונים וההסכם בין הרשויות יימשך.
 

 סופיה, יוזמה לתרבות אדם חדש: .3

הבקשה ועל כן  ,60%סך הוצאות הנהלה וכלליות מגיע ל ש מכיוון לא תתאפשר התמיכה

 סוד.בתבחיני הי תעומד אינה
 

 :העמותה נגד הקמת שדות תעופה בעמק יזרעאל ומגידו .4

 , לא עומדת בתנאי סף של פעילות שנתיים לפחות.2016העמותה הוקמה במרץ 

₪  40,000הוועדה ממליצה לא לאשר תמיכה ומבקשת מהמועצה להקצות סכום של 

 לטובת פעילות משותפת של העמותה והמועצה שתבוצע על ידי המועצה.
 

 מרכז מעשה:עמותת לגעת ברוח, עמותת מרכז חינוכי חנתון,  .5

בתבחינים  9.1.1העמותות לא עומדות בסעיף  שלושתתמיכה;  לא לאשרהוועדה ממליצה 

 לכל הפחות. פעילות משתתפים תושבים משמונה יישוביםבלתמיכות; 

 .2018מתחילים את הפעילות רק בספטמבר  לא פעילים כרגע, מרכז מעשהבנוסף, 
 

 בית כנסת אהל מאיר, שדה יעקב: .6

 התמיכה מותנית בקבלת כל הסכום ממשרד הדתות.
 

 .גבי בורנשטיין לא השתתף בדיון בנוגע לבקשת התמיכה של עמותת הר לעמק 
 .חנה פרידמן לא השתתפה בדיון בנוגע לבקשת התמיכה של כפר תקווה 

  בדיון בנוגע לבית כנסת אוהל מאיר, שדה יעקב.דן תנחומא לא השתתף 
 

 

 , דן תנחומא: שגיא וייץרשמו

 העתק:
 ראש המועצה –אייל בצר 

 ליאת מלכה 
 חברי מליאה

 משתתפים


