
 

 

 

  2010המלצת ועדת ההנהלה לעניין תמיכות לשנת 

  הגוף המבקש

 

תחום הפעילות 
לשמו מבוקשת 

 התמיכה 

סכום הפעילות 
 )ח"בש(הכוללת 

סכום 
התמיכה 
המבוקש 

  2010לשנת 

 )ח"בש(

סכום תמיכה 
שהוענק 
  2009בשנת 

 )ח"בש(

הצעה לסכום תמיכה 
  2010שיאושר לשנת 

 )ח"בש(

1קרקס
  5,000 7,500 20,000 681,000 ספורט  

 12,500 15,000 49,200 216,000 ספורט                                                                                                                             2הוקי גלגיליות

3מהר לעמק
 –לא מוענקת תמיכה  --- ------ 60,000 310,000 ספורט 

 –אי עמידה בתנאי הסף 
פעילות לפחות למשך  

 )שנתיים

4מוזיאון יפעת
היסטוריה  

 והנצחה

948,000 75,000  

 

65,000 60,000  

 

מוזיאון 
5מרחביה

 

היסטוריה 
 והנצחה

185,000 35,000 25,000  20,000  

 

מוזיאון עין 
6דור

 

היסטוריה 
 והנצחה

2,138,700 100,000  

 

40,000  30,000  

פעילות רווחה  עלי כותרת
קיום  –

פעילויות 
בעלי לילדים 
צרכים 

 .מיוחדים

64,800 25,000 25,500 15,000   

 

העמותה 
  לקידום

7נשים
 

   5,000  6,600 20,000 58,000 תרבות ורווחה
דן , ר הועדה"יו(

לא השתתף , תנחומא
 ).בדיון בבקשה זו

ישיבת בני 
 עקיבא

 לא מוענקת תמיכה 10,000  135,000  11,624,685 צרכי דת וחינוך

                                                           
1
העמותה מקיימת פעילויות לשילוב נוער בסיכון . העמותה מקיימת חוגים ופעילויות בבתי ספר לקידום מיומנויות הקרקס 

  .ושילוב תרבויות
  .ל"השתתפות בתחרויות ומחנות אימונים בארץ ובחו, העמותה מעבירה חוגי ספורט לילדי המועצה 2
שמירה על הטבע ולכידות , לשם קידום ערכי הספורט, ועד הישוב תמרת" דקלעת נמרו"קיום מירוץ שליחים אחת לשנה מ 3

  . קבוצתית
4
המוזיאון חשוב לשימור . המוזיאון מקיים אירועי תרבות וחברה, מוזיאון לראשית ההתיישבות בעמק יזרעאל 

  .תולדות ההתיישבות בעמק יזרעאל
5
  .תורם להכרת תולדות ההתיישבות בעמק. וחברה בקהילה מקיים פעילות תרבות חינוך, מוזיאון לראשוני קיבוץ מרחביה 
6
רוחנית שהשאירו אחריהם -מוזיאון ארכיאולוגי המקיים פעילות חינוך ותרבות  המזמנת היכרות עם המורשת התרבותית 

  .קיום מפגשים רב תרבותיים. תושבי התקופות הקדומות שחיו באזור
  .סדר נשים אזורי, תערוכות של נשים יוצרות, מקיימת קורסים להעצמת מנהיגות נשית. בורושילובן בחיי הצי, אגודה לקידום הנשים באזור 7



 

 

 

  הגוף המבקש

 

תחום הפעילות 
לשמו מבוקשת 

 התמיכה 

סכום הפעילות 
 )ח"בש(הכוללת 

סכום 
התמיכה 
המבוקש 

  2010לשנת 

 )ח"בש(

סכום תמיכה 
שהוענק 
  2009בשנת 

 )ח"בש(

הצעה לסכום תמיכה 
  2010שיאושר לשנת 

 )ח"בש(

עלות  – 135,000(

 )ספר תורה

 

העמותה 
לקידום ופיתוח 
 מצפה הושעיה

 133,000 0 335,000 1,020,000 צרכי דת

8ניגון הלב
 לא מוענקת תמיכה ---------  20,000 415,000 תרבות 

9עמדא
 – 3,061,968 רווחה 

  .תקציב כולל

סניף  – 120,000

 ?יזרעאל

15,000  --------- 3,000  

העמותה 
להנצחת פועלו 

 של רפול

. לא מוענקת תמיכה --------  50,000 70,000 הנצחה ונוער
הבקשה תידון שנית אם 

תוצג תוכנית מטעם 
העמותה לשימוש 
 .בכספי התמיכה

 לא מוענקת תמיכה ---------  80,000 415,000 נוער השומר הצעיר

הפועל איתן 
 גבת

, ח"ש 300,000   ספורט
מתוכם 
ח "ש 100,000

תמיכת רשות 
 הספורט 

מתוכם , ₪ 275,000
תמיכת ₪  100,000

בשלב  –רשות הספורט 
 50%זה תינתן 
היתרה , מהתמיכה

תידון לאחר הצגת 
תוכנית בעניין פעילות 

 . העמותה בעמק

  

  

  דן תנחומא: רשם

  העתק
  גזבר המועצה –דני עייק 

  מץ מינהל הכנסות –שגיא וויץ 
  שתתפיםמ

                                                           
  . הישראלים והחלוציים במועצה, העמותה מקיימת פעילות תרבותית לפיתוח חיי הרוח היהודיים 8
  .קיום פעילות תומכת לחולי אלצהיימר ודמנציה ומשפחותיהם 9
  
  


