
 

 

 

 1620פברואר  07מיום  6201פרוטוקול ועדת תמיכות לעניין תמיכות לשנת 
 

 . מראבי גולדהעו"ד , נוכחים, חברי הועדה: יו"ר: דן תנחומא, רחל שחורי 

 , שגיא וייץ. : רו"ח מירי שריגיםמוזמנ

 .2016נקבעו תבחינים למתן תמיכות לשנת  .1

  ₪  5,593,000 : 2016תקציב מאושר לתמיכות לשנת  .2

 של תמיכות מול תקצוב ישיר של תאגידים עירוניים. 2017בחינה מחדש לקראת תקציב תתבצע  .3

 : המלצות הוועדה .4
 

 הגוף המבקש
 

תחום 
הפעילות 

לשמו 
מבוקשת 
 התמיכה 

סכום 
הפעילות 
הכוללת 
)בש"ח( 

 2016לשנת 

סכום התמיכה המבוקש 
 2016לשנת 

 )בש"ח(

סכום תמיכה 
שהוענק 

 2015בשנת 
 )בש"ח(

המלצה לסכום תמיכה 
 2016שיאושר לשנת 

 )בש"ח(

 הוקי גלגליות
)בית לחם 
 הגלילית(

 ₪  118,000 ₪  179,000 ספורט
עבור שיפוץ מגרש, בניית 

חדרי הלבשה, ביטוח 
, וצד ג' תאונות אישיות

רכישת ציוד קבוצתי, 
 ארגון מחנות אימונים.

 106פעילים בענף: 
מתושבי העמק, מתוך 

 משתתפים. 120
 הנהלה וכלליותהוצ' 

28,219 .₪ 

20,000  ₪ 
 

20,000  ₪ 
מותנה בהמצאת אישור 

 2016ניהול תקין לשנת 
 מאת רשם העמותות.

מוזיאון 
 מרחביה

 
היסטוריה 

 והנצחה
112,400  ₪ 40,000  ₪ 

מציעים להדריך תושבי )
 וילדי העמק ללא תשלום.

מבקשים תמיכה עבור 
הדרכה, שילוט, פרסום, 
אחזקה, שימור, העברה 

ושיפוץ " צריף ראשונים" 
 והקמת תערוכה בתוכו
וחומר לימודי מיחשוב 

 ומיכשור"(.
 2,500מבקרים בתשלום 

תושבי  200 -מתוכם כ
 . מועצה

הנהלה וכלליות הוצ' 
11,504 .₪ 

20,000  ₪ 30,000  ₪ 
 

מוזיאון עין 
 דור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היסטוריה 
 והנצחה

1,988,000  ₪ 100,000  ₪ 
)תמיכה מבוקשת עבור 
 –פעילות חינוך ותרבות 

 .תלמידים ומבוגרים(
מבקרים מתוכם  17,500
 .תושבי מועצה 6,000

הוצ' הנהלה וכלליות 
290,572 .₪ 

 
 
 

70,000  ₪ 70,000  ₪ 



 

 

 

 הגוף המבקש
 

תחום 
הפעילות 

לשמו 
מבוקשת 
 התמיכה 

סכום 
הפעילות 
הכוללת 
)בש"ח( 

 2016לשנת 

סכום התמיכה המבוקש 
 2016לשנת 

 )בש"ח(

סכום תמיכה 
שהוענק 

 2015בשנת 
 )בש"ח(

המלצה לסכום תמיכה 
 2016שיאושר לשנת 

 )בש"ח(

 עלי כותרת
פעילות  

 –רווחה 
 ילדיםל

 ובוגרים
בעלי 

צרכים 
 מיוחדים

398,000  ₪ 60,000  ₪ 
מבקשים להרחיב את 

  .פעילות העמותה
מהם  22ילדים,  41סה"כ 

 תושבי מועצה.
  הנהלה וכלליותהוצ' 

58,462  ₪  

25,000  ₪ 40,000  ₪ 

היסטוריה  יפעתמוזיאון 
 והנצחה

1,233,200  ₪ 125,000  ₪ 
המבוקשת:  )התמיכה

לפעילות שוטפת + 
תמיכה באלבום יזרעאל 
לתיעוד מורשת מייסדי 

 (.העמק+ קירוי ושימור
מכלל  40%ההערכה כי 

המבקרים במוזיאון הם 
 10,820תושבי העמק )

ביקורים של תושבי 
 .המועצה(

הוצ' הנהלה וכלליות 
161,010  ₪ 

70,000  ₪ 80,000  ₪ 
כולל התמיכה של חלב 

 ודבש

  עמדא
)עמותה 

ארצית פועלת 
בתחום 

בתוך המועצה 
 הסב יום(

 ₪   15,000 ₪  4,093,000 רווחה
הפעלת הסניף בעמק 

יזרעאל, עבור מפגשים 
חודשיים של קבוצות 

לחולים ובני  תמיכה
קט המשפחה, הפעלת פרוי

"פעילות לבריאות", 
הכשרת מדריכי תעסוקה, 

רויקטים בעניין איכות פ
חיים, פרויקט טיפול 

 משפחות 150פרטני. 
 .מהעמק

הוצ' הנהלה וכלליות 
361,057 ₪. 

5,000  ₪ 5,000  ₪ 

 ₪  1,300,000 ₪  7,784,000 רווחה סב יום
משתתפים מתוכם  1,350
 תושבי מועצה. 1,196

הוצ' הנהלה וכלליות: 
771,545 .₪ 

1,100,000  ₪ 1,100,000  ₪   

בית 
 האומנויות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תרבות 
 וחינוך

5,673,000  ₪ 1,500,000  ₪ 
עמק התלמידים מ 654

 .משתתפים 776מתוך 
הוצ' הנהלה וכלליות 

766,052 .₪ 
 
 
 
 
 
 
 

1,175,000  ₪ 1,300,000  ₪ 



 

 

 

 הגוף המבקש
 

תחום 
הפעילות 

לשמו 
מבוקשת 
 התמיכה 

סכום 
הפעילות 
הכוללת 
)בש"ח( 

 2016לשנת 

סכום התמיכה המבוקש 
 2016לשנת 

 )בש"ח(

סכום תמיכה 
שהוענק 

 2015בשנת 
 )בש"ח(

המלצה לסכום תמיכה 
 2016שיאושר לשנת 

 )בש"ח(

עמותת כחול 
 לבן

 3,000,000 6,652,000  ספורט
 : 1360 משתתפים

 ; 850ענף כדורסל: 
 ; 190ענף שחייה: 
 ; 120ענף הסייף: 

ענף הניווט הספורטיבי: 
 מאות משתתפים; 

 : 100ענף כדור עף: 
 .100: כדור רשת

 משתתפים 1,265סה"כ 
)ללא ענף  מהעמק
  הניווט(.

 הוצ' הנהלה וכלליות
191,488 .₪ 

2,700,000  ₪ 2,700,000  ₪ 

 ₪  25,000  ₪  246,000 רווחה איחוד והצלה
)מבוקש עבור המשך 
הפעלת הסניף בעמק 

יוד צרכישת יזרעאל, 
רפואי והפעלת מערכות 

 קשר.
הוצ' הנהלה וכללית 

14,013 ₪. 

 5,000  ₪ 
מותנה בדו"ח פעילות 

ברחבי עמק יזרעאל 
 .2016לשנת 

בעמק  רווחה פעמונים
יזרעאל: 

86,000 
 –)מעשית 

44,000  ,₪
 ובנוסף
42,000  ₪

מתוך הסכום 
הנ"ל מהווה 

שווי שעות 
התנדבות של 

מלווי 
 משפחות(.

15,000  ₪ 
עבור ליווי משקי בית 

במצוקה כלכלית, 
הרצאות וסדנאות בנושא 

של משק  ןניהול כלכלי נכו
 בית.

הסניף בעמק יזרעאל 
הוקם לפני חמש שנים. 

 34 -עזרו ל 2014בשנת 
משפחות תושבות 

המועצה בליווי ארוך 
משפחות בייעוץ  6טווח+

נקודתי + הרצאה אחת 
 -וסדנה אחת מהן נהנו כ

ברור אם אנשים )לא  60
 תושבי העמק(.

הנהלה וכלליות הוצ' 
86,000  ₪. 

10,000  ₪ 10,000  ₪ 

 שחר בעמק
)עמותה 
 חדשה(

 
 
 
 
 
 
 
 

מימון חוג הכנה לשירות  ₪  295,000 ספורט
 .צבאי משמעותי

₪  0הוצ' הנהלה וכלליות 
 בהתנדבות.

 
 
 
 
 
 

לא הוגשה 
, בקשה

עמותה 
 .חדשה

15,000  ₪ 
 



 

 

 

 הגוף המבקש
 

תחום 
הפעילות 

לשמו 
מבוקשת 
 התמיכה 

סכום 
הפעילות 
הכוללת 
)בש"ח( 

 2016לשנת 

סכום התמיכה המבוקש 
 2016לשנת 

 )בש"ח(

סכום תמיכה 
שהוענק 

 2015בשנת 
 )בש"ח(

המלצה לסכום תמיכה 
 2016שיאושר לשנת 

 )בש"ח(

 –סופיה 
יוזמה לתרבות 

 אדם חדשה

תרבות 
 וחינוך

478,000  ₪ 30,000  ₪ 
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 
 המועצה  

השתתפו  2015בשנת 
 -בפעילות התיאטרון כ

איש מתושבי  900
לאירוע "משב  המועצה.

 -רוח גלילי" הגיעו כ
 .מתושבי המועצה 1,200

הוצ' הנהלה וכלליות 
52,000 .₪ 

10,000  ₪ 10,000  ₪ 

 ₪  12,000 ₪  14,793,000 רווחה קמה
 הרחבת פעילות האורווה

הנהלה וכלליות הוצ' 
1,289,000  ₪ 

לא הוגשה 
 בקשה

0  ₪ 

קשר ספורט 
בע"מ )מועדון 

הכדורגל מכבי 
 חיפה(

 ₪  100,000 ₪  1,670,000 ספורט
הכשרת שחקנים לקבוצה 

והקניית ערכי הבוגרת 
 חינוך לילדים.

תפעול והשקעה בתשתיות 
  ובמתחם.

ילדים  275משתתפים 
ילדים תושבי  70מתוכם 

 המועצה.
 הנהלה וכלליתהוצ' 

859,000 .₪ 

75,000  ₪ 0  ₪ 
 
 

עמותת 
  הקרקס

פעילות 
ספורט 
לילדים 
תושבי 

 המועצה

880,000  ₪ 100,000  ₪ 
הכשרות וסדנאות )

במיומנות הקרקס ילדים 
 פרויקטיםונוער 

קהילתיים עם נוער 
כון אירועים בסי

 קהילתיים לכל המשפחה.
ילדים ונוער תושבי  115

 153מתוך המועצה, 
  .משתתפים

הנהלה וכלליות הוצ' 
51,848 ₪. 

 

5,000  ₪ 20,000  ₪ 



 

 

 

 הגוף המבקש
 

תחום 
הפעילות 

לשמו 
מבוקשת 
 התמיכה 

סכום 
הפעילות 
הכוללת 
)בש"ח( 

 2016לשנת 

סכום התמיכה המבוקש 
 2016לשנת 

 )בש"ח(

סכום תמיכה 
שהוענק 

 2015בשנת 
 )בש"ח(

המלצה לסכום תמיכה 
 2016שיאושר לשנת 

 )בש"ח(

הקרן ע"ש 
 רות ורובל 

  רווחה
481,000  ₪ 

50,000  ₪ 
הכשרת אנשי מקצוע 

ואחזקת מכרז חזקים 
ביחד מרכז תמיכה לחולי 

 .סרטן ובעמק יזרעאל
הנהלה וכלליות הוצ' 

43,679  ₪ 
 

לא הושגה 
בקשה בשנת 

2015 

התמיכה מותנית 
בהפקת דו"ח פעילות 

ברחבי עמק יזרעאל 
 .2015לשנת 

 ₪. 40,000 ₪  100,000 חינוך בית חנקין
הפעלת בית חנקין וימי 

חינוך במרכז המבקרים 
 המוזיאלי.

 ₪  0הוצ' הנהלה וכלליות 
 בהתנדבות.

לא הוגשה 
בקשה בשנת 

, עמותה 2015
 חדשה.

15,000  ₪ 
 דן לא השתתף בדיון.

 

 ₪  17,000 ₪  21,000 צרכי דת חב"דבית 
פעילות שוטפת של הפצת 

חומר ביהדות ותשמישי 
קדושה, הרצאות 

ושיעורים, כנסים לערכי 
 .הווי יהודי

הוצ' הנהלה וכלליות 
5,434  ₪ 

לא הוגשה 
בקשה בשנת 

2015 

0 .₪ 
 מצומצםמשרת ציבור 

מכפר  העמק ישל תושב
והמועצה , גדעון

מתבקשת לממן את רוב 
 התקציב.

עמותת בית 
כנסת אוהל 

שדה  –מאיר 
 יעקב

 ₪  500,000 ₪  6,656,800 צרכי דת
 בית הכנסת.ת הקמ

הוצ' הנהלה וכלליות 
6,738  .₪ 

 500,000 .₪ 
מותנה בקבלת הסכום 

דן לא  ממשרד הדתות.
 השתתף בדיון.

קרן עמק 
 יזרעאל

 ₪  80,000 ₪  1,110,000 רווחה
גיוס תרומות לרווחת 
 תושבי עמק יזרעאל. 
הוצ' הנהלה וכללית 

81,788 .₪ 

לא הוגשה 
בקשה בשנת 

2015. 

80,000  ₪ 

 

 

 

 

______________________ 

 דן תנחומא, יו"ר ועדת תמיכות              

 


