
 

 

  פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות

  של המועצה האזורית עמק יזרעאל

  2010/418/מיום 

  .יועצת משפטית, ד"עו, יעל נורקין; דני עייק; דן תנחומא –ר "יו: הנוכחים החברי הוועד
  .יועצת משפטית, ד"עו, ענבל ישראלי גפה; חשבת המועצה, ח מירי שריג"רו: מוזמנים

  

  : על סדר היום

  .2010של מוזיאון עין דור על גובה התמיכה לשנת  דיון בערעור  )א

) ר"ע(עיון ודיון חוזר בבקשת העמותה להנצחת והנחלת מפעלות חייו של רפאל איתן   )ב

  .2010לתמיכה בשנת 

  

  :הוחלט פה אחד

 מוזיאון עין דור .1

, כרמלה ארנון' של גב האת מכתב ,בטרם כינוס הישיבה, חברי הוועדה קראו בעיון  .א

על החלטת הוועדה להעניק  מערערלפיו המוזיאון , לוועדה, ון עין דורל מוזיא"מנכ

במכתב כאמור הוצגו . 2010כתמיכה לשנת , בלבד₪  30,000למוזיאון סכום של 

גודלו ותרומתו למועצה , ובין היתר הוצגו פעילות המוזיאון, נימוקים לערעור

 .אשר לא הוצגו בבקשה הראשונה, ולתושביה

בהסתמך על מכתב , בקשת המוזיאון לתמיכהאת בשנית שקלו וחברי הוועדה דנו   .ב

 התמיכהביחס ליתר המוזיאונים מקבלי  ,לתמיכה קריטריונים ובהסתמך על המוזיאון

התמיכה  סך, מספר עובדים וכמות מבקרים, גודל המוזיאון ביחד לתקציב(מועצה מה

תושבי המועצה מידת ואופן הקשר בין המוזיאון ל, הכנסות עצמיות, ממקורות אחרים

מצב כלכלי של , פרויקטים מיוחדים מתוכננים של המוזיאון, ולמוסדות חינוך בה

 ).המוזיאון ושיקול דעת הוועדה

של  התמיכהלהעלות את סך בפני ההנהלה להמליץ , על בסיס האמור לעיל, הוחלט  .ג

 .₪ 50,000לסכום כולל של  2010המוזיאון לשנת 



 

 

 

 )ר"ע(יו של רפאל איתן העמותה להנצחת והנחלת מפעלות חי  .2

 תכנית המפרטת את השימוש לא צורפה 2010לשנת שהגישה העמותה תמיכה הבקשת ב  .א

לפיכך הוועדה החליטה שהבקשה תידון בשנית לאחר שתוגש תכנית , פי התמיכהבכס

 .והוועדה דנה בעיקרי התכנית, התכנית הוגשה לוועדה .כאמור

 :הינה עבור₪  50,000בבקשת התמיכה של העמותה מוצג שהתמיכה המבוקשת בסך   .ב

 ).₪ 10,000(ימי עיון )  3; )₪ 30,000(מלגות )  2; )₪ 10,000(פעילות שוטפת ) 1 

הוועדה , שאינם תושבי המועצה, "נערי רפול"מאחר והעמותה מעניקה את המלגות ל  .ג

 .₪ 20,000דנה בשארית בקשת התמיכה בסך 

, משרתות גם תושבים שאינם תושבי המועצה 2010ופעילויות העמותה לשנת מאחר   .ד

שיסייעו לעמותה בהפקת ₪  7,500המלצת הוועדה היא להעניק לעמותה תמיכה בסך 

, ת מורשת רפול בתחום החינוךלימי עיון לתושבי המועצה ומפגשים בבתי ספר להנח

 .ול בתל עדשיםש רפ"ההתיישבות והביטחון וכן סיוע בהקמת אתר הנצחה ע

 

 בעמק יזרעאל  - הספורט כחול לבן עמותת   .3

מומלץ על ידי הוועדה לאשר לעמותה סך . ₪ 2,857,214העמותה ביקשה תמיכה בגובה 

 .2010בלבד כתמיכה לשנת ₪  2,000,050

 )ר"ע(עמותת ותיקי עמק יזרעאל  –יום  סב .4

לאשר לעמותה סך מומלץ על ידי הוועדה . ₪ 2,114,285העמותה ביקשה תמיכה בגובה 

 .2010בלבד כתמיכה לשנת ₪  1,480,000

 )ר"ע(המוסיקה והאומנויות בעמק יזרעאל , העמותה לקידום המחול .5

מומלץ על ידי הוועדה לאשר לעמותה . ₪ 934,285העמותה ביקשה תמיכה בגובה 

 .2010כתמיכה לשנת , בלבד₪  654,000

 

      

  ר"יו –דן תנחומא 


