
 

 

 2015פברואר  03מיום  2015פרוטוקול ועדת תמיכות לעניין תמיכות לשנת 
 

נוכחים, חברי הועדה: יו"ר: דן תנחומא, רחל שחורי )מינוי מטעם גזבר המועצה(, עו"ד יעל נורקין. 

 מוזמנת: רו"ח מירי שריג

 

כי  2015: כידוע, מליאת המועצה קבעה בתבחינים לשנת החלטה מקדמית בעניין המלצה למליאה .1

תמיכות ינתנו רק לעמותה אשר למעלה ממחצית ממקבלי שירותיה הינם תושבי המועצה, אלא אם 

גבי עמותות הנותנות שירות קיימים נימוקים מיוחדים להחליט אחרת. ועדת התמיכות סבורה כי ל

כל המוזיאונים,  –הצגה, תערוכה, מיצגים וכד', והן  –כמוזיאון או למבקרים חד פעמיים, כגון 

אין להחיל תבחין  -עמותת סופיה ועמותת המועצה לשימור אתרים וכן העמותה לפיתוח בי"ח העמק 

דולה יותר מזו שבאופן יחסי זה מנימוקים מיוחדים אלו: מרבית העמותות נדרשות לכמות מבקרים ג

להתנהלות האוכלוסייה, יגיעו אליה מתחום המועצה, אחרת לא יהיה להן יכולת קיום. כמו כן, טבען 

של עמותות אלו אינו מתאים לכלל זה ויש לאותן עמותות גם ערך מוסף בהבאת אנשים מבחוץ לעמק, 

  ניות וכיוצ"ב(.אשר מכירים אותו, צורכים לעיתים שירותים נוספים )מסעדות, ק

 

 : המלצות הוועדה .2
 

 הגוף המבקש
 

תחום 
הפעילות 

לשמו 
מבוקשת 
 התמיכה 

סכום 
הפעילות 
הכוללת 
)בש"ח( 

 2015לשנת 

סכום התמיכה המבוקש 
 2015לשנת 

 )בש"ח(

סכום 
תמיכה 

שהוענק 
בשנת 

2014 
 )בש"ח(

המלצה לסכום 
תמיכה שיאושר 

 2015לשנת 
 )בש"ח(

 ₪  109,300   203,900 ספורט גלגליותהוקי 
עבור שיפוץ מגרש, בניית 

חדרי הלבשה, ביטוח 
תאונות אישיות, רכישת 

ציוד קבוצתי, ארגון 
 מחנות אימונים.

 
 103פעילים בענף: 

מתושבי העמק, מתוך 
 משתתפים. 120

הוצאות הנהלה וכלליות 
 ₪. 28,423: 2013לשנת 

 

לא 
התבקשה 

 תמיכה.
 

20,000 

עמותת 
הספורט 

1מנשיית זבדה
 

 75,000 112,400 ספורט
)התמיכה מבוקשת עבור 
קידום הספורט )כדורגל( 
במנשיית זבדה( )הוצאות 

 12,500הנהלה וכלליות: 
.)₪ 

לעמותה גרעון של 
102,400  .₪ 

תושבי  45 -שככתבו 
המועצה משתתפים, טרם 
ניתנה תשובה מתוך כמה 

35,000 35,000  
הערה: הוחלט 

להמליץ לתת את 
מלוא התמיכה 
לבקשה, מאחר 

והנוער במנשיית 
זבדה אינו משתתף, 
לרוב, בחוגי ספורט 

נוספים בתחום 
 המועצה. 

                                                 
 העמותה מעבירה חוג ספורט לילדים במנשיית זבדה. 1
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 )בש"ח(

 משתתפים, סה"כ. 
עמותת כחול 

 לבן
 3,000,000 6,564,000 ספורט

תושבי העמק: ענף 
; ענף 1,000כדורסל: 
; ענף הסייף: 210שחייה: 

; ענף הניווט 60
הספורטיבי: מאות 

משתתפים; ענף כדור עף: 
רשת:  לא -; ענף כדור100

; 200נמסר; התעמלות: 
שחמט: לא  3001טניס: 
 נמסר.

 

2,700,000 2,700,000 

2מוזיאון יפעת
היסטוריה  

 והנצחה
2,566,350 110,000 

)התמיכה המבוקשת: 
לפעילות שוטפת + 

השלמת שידרוג רחבת 
אירועים + תיעוד 

והנצחת אנשי העמק 
מדור המייסדים ודור 

 שני(.
 

  216,372הנהלה וכלליות: 
 

מכלל  18%ההערכה כי 
המבקרים במוזיאון הם 

 3,750תושבי העמק )
ביקורים של תושבי 

 המועצה(

70,000 70,000 

מוזיאון 
3מרחביה

 
היסטוריה 

 והנצחה
195,000 30,000 

)מציעים להדריך תושבי 
וילדי העמק ללא תשלום. 

מבקשים תמיכה עבור 
הדרכה ואחזקה, בדיקה 

הנדסית ל"צריף 
המבקרים"( )הנהלה 

 (11%) 70,518וכלליות 
 

 2,500מבקרים בתשלום 
תושבי  200 -מתוכם כ

 מועצה

20,000 20,000 

מוזיאון עין 
4דור

 
היסטוריה 

 והנצחה
1,814,000 100,000 

)תמיכה מבוקשת עבור 
 –פעילות חינוך ותרבות 

 תלמידים ומבוגרים(

70,000 70,000 

                                                 
לראשית ההתיישבות בעמק יזרעאל, המוזיאון מקיים אירועי תרבות וחברה. המוזיאון חשוב לשימור מוזיאון  2

 תולדות ההתיישבות בעמק יזרעאל.
 מוזיאון לראשוני קיבוץ מרחביה, מקיים פעילות תרבות חינוך וחברה בקהילה. תורם להכרת תולדות ההתיישבות בעמק. 3
רוחנית שהשאירו אחריהם -חינוך ותרבות  המזמנת היכרות עם המורשת התרבותיתמוזיאון ארכיאולוגי המקיים פעילות  4

 תושבי התקופות הקדומות שחיו באזור. קיום מפגשים רב תרבותיים.
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2014 
 )בש"ח(

המלצה לסכום 
תמיכה שיאושר 

 2015לשנת 
 )בש"ח(

 (262,800)הנהלה וכלליות 
מבקרים מתוכם  17,500
 תושבי מועצה 6,000

בית הנוטר 
והשוטר 

העברי 
בתקופת 
המנדט 

 הבריטי בא"י

היסטוריה 
 והנצחה

72,000 
)במשטרת 

 המנדט(

70,000  ₪ 
הקמת תצוגה של תקופת 

הנוטרות, פתיחת מרכז 
תיעודי ממוחשב לקבלת 

 מידע, הפקת סרט.

לא הוגשה 
 בקשה

מומלץ לא לאשר 
תמיכה מאחר 

וכמעט כל התקציב 
של העמותה נשען על 

 תמיכה מהמועצה.  

מוזיאון מזרע 
 החדשה

היסטוריה 
 הנצחהו

לא הוגשה   30,000 175,100
 בקשה

מומלץ לא לאשר 
טרם  -תמיכה 

 נרשמה העמותה
5עלי כותרת

פעילות  
–רווחה 

ילדים בעלי 
צרכים 

 מיוחדים.

326,400 90,000 
 2/3ילדים,  30)סה"כ 

 מהם תושבי מועצה(
 58,462)הנהלה וכלליות: 

.)₪ 
להרחיב מבקשים 

משמעותית את פעילות 
העמותה בעיקר בכך 

שיפתחו קבוצה נוספת 
לנערים בעלי צרכים 

 מיוחדים.

25,000 25,000 

  6עמדא
)עמותה 

ארצית פועלת 
בתחום 

המועצה 
באמצעות 
 הסב יום(

סה"כ  רווחה
4,013,574  

15,000 
)מבוקש עבור המשך 
הפעלת הסניף בעמק 

יזרעאל, עבור מפגשים 
חודשיים של קבוצות 
תמיכה לחולים ובני 

המשפחה, הפעלת 
פרוייקט "פעילות 

לבריאות", הכשרת 
מדריכי תעסוקה, 

פרויקטים בעניין איכות 
חיים, פרוייקט טיפול 

 פרטני. 
 

5,000 5,000 
מומלץ לתת הערה: 

תמיכה בשיעור נמוך 
יותר מעלי כותרת 

מאחר והעמותה 
 היא עמותה 

7פעמונים
בעמק  רווחה 

יזרעאל: 
86,000 

 –)מעשית 
44,000  ,₪

 42,000שכן 
מתוך ₪ 

15,000 
עבור ליווי משקי בית 

במצוקה כלכלית, 
נאות בנושא הרצאות וסד

ניהול כלכלי נכו של משק 
 בית.

 

לא הוגשה 
 בקשה

10,000 
הערה: מומלץ לתת 

תמיכה בשיעור 
האמור הן מאחר 

ובעמותה אין 
הוצאות שכר והן 
נוכח רצון לקדם 

                                                 
 עמותה המקיימת פעילות לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 5
 קיום פעילות תומכת לחולי אלצהיימר ודמנציה ומשפחותיהם. 6
 
 
מסייעת למשפחות ויחידים, המצויים במשבר כלכלי, לעלות על דרך המלך, ומעניקה להם כלים  –פעמונים ארגון חסד  7

 המלמדים ניהול כלכלי נכון של משק הבית, הדרכה מניעתית וייעוץ קצר טווח.
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הסכום 
הנ"ל מהווה 

שווי שעות 
התנדבות 
של מלווי 
 משפחות(.

הסניף בעמק יזרעאל 
הוקם לפני חמש שנים. 

 32 -עזרו ל 2014בשנת 
משפחות תושבות 

המועצה בליווי ארוך 
משפחות בייעוץ  6טווח+

נקודתי + הרצאה אחת 
 -וסדנה אחת מהן נהנו כ

אנשים )לא ברור אם  55
 תושבי העמק(. 

פעילות מסוג זה 
 בתחום המועצה.

8איגי
סניף עמק  רווחה 

יזרעאל: 
15,000 

)הנהלה וכלליות  8,000
 (1,500מתוכם: 

 חניכים מהעמק. 10 -יש כ

לא הוגשה 
 בקשה

8,000 

 1,300,000 7,539,000 רווחה יום-סב 
)הנהלה וכלליות: 

666,569) 
משתתפים מתוכם  338
 תושבי מועצה. 245

1,100,000 1,100,000 

הקרן לפיתוח 
מרכז רפואי 

 העמק

 5,550,000 רווחה
ש"ח+ 
20,000  $- 

תרומות 
 צפויות

37,000 
עבור הקמת מכון הקרנות 

 בבי"ח העמק

לא הוגשה 
 בקשה

37,000 

בית 
 האומנויות

תרבות 
 וחינוך

5,246,000 1,330,000 
 ;470תלמידי מוסיקה:

 .300תלמידי מחול: 
)הנהלה וכלליות: 

729,968) 

1,175,000 1,175,000 
 
 

המועצה 
לשימור אתרי 

 מורשת 

 חינוך
ותרבות + 
היסטוריה 

 והנצחה

אתר רכבת 
כפר יהושע 

393,500 
 

משטרת 
נהלל 

103,500 

30,000 
)פעילות חינוכית לבתי 
ספר בתחום המועצה, 

ערבי זמר, הפעלת גלריה 
של אומני האזור, פעילות 

תרבותית לטובת 
 הקהילה(. 

 

20,000 20,000 
)קיימת פעילות 

משותפת עבור ועם 
 המועצה(

 –סופיה 
יוזמה לתרבות 

9אדם חדשה
 

תרבות 
 וחינוך

תאטרון 
 –המילה 

269,074 
"משב רוח 

גלילי" 
)ארוע 

 –בשבועות(
49,000 

 

55,000 
עבור ארוע "משב רוח 

גלילי" בשבועות, 
במסגרת חלב ודבש, 

 פעילות תאטרון המלה.
החל"צ נמצאת בהרדוף. 

ע"פ  העמותה, ארועי 
העמותה מושכים קהל 

גדול מקרב תושבי 

הומלץ 
שלא 

להעניק 
תמיכה, 

עקב 
מיעוט 

משתתפים 
 מהמועצה

10,000 
 

)הערה: לא כל 
פעילות העמותה 

נעשית בתחום 
המועצה, כמו כן, 

קיים מימון של 
המועצה לפסטיבל 

 חלב ודבש(.

                                                 
ייה העמותה נותנת סיוע לנוער גאה. מפעיל מועדוני נוער, קבוצות חברתיות, קבוצות מנהיגות ותכנית ללימודי מגדר ונט 8

 מינית.
יצירת תרבות חדשה של  –חברה לתועלת הציבור הפועלת בתחומים תרבותיים, אמנותיים, חינוכיים ואקולוגיים. מטרתה  9

 יהודית(.-שיחה ומפגש בין בני אדם . במסגרתה פועל תיאטרון המילה )הצגות ילדים( ו"שער לאדם" )מגמת תיאטרון ערבית
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 2015לשנת 
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 המועצה  
: 2013 -הנהלה וכלליות ב

63,000 .₪ 
השתתפו  2014בשנת 

 -בפעילות התיאטרון כ
איש מתושבי  900

המועצה, לאירוע "משב 
 -רוח גלילי" הגיעו כ

 מתושבי המועצה. 1,200
 

 

 

 

______________________ 

 דן תנחומא, יו"ר ועדת תמיכות              

 

 

 

 

 

 
 
 
 


