
 

 

 2016דצמבר  51 , כסלו תשע"ז חמישי ט"ו  פרוטוקול וועדת תמיכות מיום

שלומית  גזבר העירייה, עו"ד - רו"ח גיל גבריאלמנכ"ל העירייה,  - עופר תודר חברי ועדה נוכחים:
 יועצת משפטית לעירייה. -שפינדל 

 .מפמ"ל -חמאני דוד  ,עו"ד נרקיס רובין מהמח' המשפטית משתתפים:

לשנת  למוזיאונים לשימור מורשת הפועלים בתחום העיר אור יהודה ותתמיכמתן  :על סדר היום
2016. 

מוזיאונים לשימור מורשת הפועלים בתחום העיר עמותות ל ות כספיותתמיכמתן תקציב העירייה ל
 ₪. 50,000הינו בסך של  2016לשנת אור יהודה 

: מרכז מורשת יהדות 2016ת תמיכה כספית מהעירייה לשנ עמותות הגישו בקשות לקבלת שלוש
 .בבל, הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב והתאחדות עולי בוכרה

חוות דעת לקבלת  רואי חשבון -משרד מידד הלוי ושות' להמסמכים החשבונאיים הועברו לבדיקה 
 לגבי הוצאות והכנסות העמותות. דו"חות הבדיקה מצורפים לפרוטוקול.

 ל ידי העמותות, נבדקו על ידי המחלקה המשפטית ונמצאו תקינים.המסמכים המשפטיים, שהוגשו ע

להלן אמות המידה הקבועות בתבחינים שנקבעו על ידי מועצת העירייה למתן תמיכות כספיות 
 בתחום העיר אור יהודה. מוזיאונים לשימור מורשת הפועליםל

 : ןל התבחינים שלהלכעומדים ב מוזיאוניםכך שהב מתן התמיכה הכספית מותנה

 מוסד ציבור רשום כחוק כעמותה או כחברה שלא למטרת רווח. .1

 מוסד ציבור שמשרדיו הרשומים נמצאים בתחום הרשות המקומית.  .2

 מוסד ציבור המפעיל בתחום הרשות המקומית מוזיאון לשימור מורשת. .3

 המוזיאון או המרכז מקיים פעילות לכל גווני האוכלוסייה. .4

 שנים לפחות. 5מית המוזיאון פועל בתחום הרשות המקו .5

מרכז מורשת יהדות בבל והארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב, עומדים בתבחינים הנ"ל ואילו 
 התאחדות עולי בוכרה אינה עומדת בהם.

 אופן חלוקת התמיכה בין עמותות הזכאיות לתמיכה

התמיכה תחולק באופן שוויוני בהתאם לעקרונות הכלליים ולהגבלות שנקבעו בנוהל התמיכות  .1
 בין מספר הגופים שהגישו בקשה ונמצאו מתאימים לתנאי הסף ומכך זכאים לתמיכה. 

החלוקה היחסית של סכום התמיכה בין הגופים  תיעשה באותו שיעור שבין מחזור הפעילות של  .2
 מועד הבקשה, ביחס לסכום התמיכה ]באחוזים[.כל גוף לשנתיים שקדמו ל



 2מתוך  2עמוד 

 

 

 :החלטה

מוזיאונים לשימור ל 2016לשנת  כספיות ועדת התמיכות ממליצה למועצה לאשר מתן תמיכות
הפועלים בתחום העיר אור  מורשת יהדות בבל והארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב, - מורשת
העמותות,  לשתי₪  50,000 -ם התקציב במלוא סכו ועומדים בתבחינים למתן התמיכות, יהודה

 להלן חלוקת התקציב למתן תמיכות בין שתי העמותות. בחלוקה בהתאם לתבחינים שנקבעו.

  

 מחזור הכנסות המוזיאונים
 2015 - 2014בשנים 

  
מרכז מורשת 

 יהדות בבל
הארגון העולמי של 

 יהודים יוצאי לוב

 1,665,367 3,090,894 2014סה"כ הכנסות לשנת 

 2,264,963 3,202,740 2015סה"כ הכנסות לשנת 

 3,930,330 6,293,634 2015 - 2014סה"כ הכנסות לשנם 

  10,223,964 שני המוזיאוניםשל  מחזור הכנסותסה"כ 

 2015 - 2014ר המוזיאון בשנים והיחס באחוזים של מחז
 יחד  המוזיאונים מסה"כ המחזור של שני

61.56% 38.44% 

 19,221 30,779 מוזיאון מסה"כ התקציבל כסכום תמיכה ל

 

      

 עופר תודר רו"ח גיל גבריאל עו"ד שלומית שפינדל
 מנכ"ל העירייה גזבר העירייה יועצת משפטית לעירייה

   מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה: -רשם חמאני דוד 


