
2017המלצה לוועדת תמיכות 

מוזיאונים

         170,000₪כ תקציב"סה

תקציבכמות מבקריםמבקש התמיכה
כ "אחוז מסה

מבקרים

כ "אחוז מסה

תקציבים

תוצאה מתמטית 

2017לתמיכה לשנת 
תמיכה מבוקשת

המלצה לתמיכה לשנת 

2017

תמיכה שנה 

קודמת
הערות

          70,000₪                      75,000₪       130,000₪               43%61%73,167₪      2,263,000₪              22,290מוזיאון עין דור

חיזוק המוזיאון 

הפריפריאלי

          80,000₪                      75,000₪       130,000₪               47%29%80,421₪      1,071,000₪              24,500מוזיאון יפעת

 קבל 2016בשנת 

תמיכה מועדפת 

, בעקבות פרוייקט

השנה להחזיר לאיזון

          20,000₪                      10,000₪         30,000₪               8%5%13,130₪         200,000₪               4,000מוזיאון מרחביה 

          15,000₪                      10,000₪         82,000₪                 2%5%3,282₪         170,000₪               1,000מוזיאון בית חנקין

המוזיאון בתחילת 

ויש ענין לעודד ,דרכו

את המוזיאון על 

מנת שישמש 

כמקור לימודי לבתי 

.הספר

        185,000₪                    170,000₪       372,000₪      517903,704,000₪כ"סה

ספורט 

(חצי עונה)לקבוצת בוגרים  ₪ 275,000מתוכם       2,685,000₪כ תקציב"סה

מבקש התמיכה
כמות משתתפים 

כללית

כמות משתתפים 

מהעמק

אחוז משתתפים 

מהעמק
תקציב

תוצאה מתמטית 

2017לתמיכה לשנת 
תמיכה מבוקשת

המלצה לתמיכה לשנת 

2017

תמיכה שנה 

קודמת
תמיכה למימוןהערות

          20,000₪                      20,000₪       105,000₪               57,964₪      86%177,000₪                  147                  170הוקי גלגליות
עומד בקריטריון 

5.1סעיף 

               ₪-                            ₪-       250,000₪               98,244₪      96%300,000₪                  192                  200(התעמלות)לב העמקים 

העמותה אינה 

פועלת שנתיים על 

14פי סעיף 

     2,500,000₪                 2,350,000₪    2,400,000₪          2,253,791₪   97%6,882,200₪               1,565               1,615כחול לבן

רישום , הסעות

שיפוט , קבוצות

ועלויות החוג

קבוצה בוגרת בשיתוף 

מגדל העמק
 ₪       200,000 

טרם הוגש העונה 

לא החלה

     2,720,000₪                 27550002,370,000₪   7,359,200₪כ"סה

רווחה

      1,055,000₪כ תקציב"סה

מבקש התמיכה
כמות משתתפים 

כללית

כמות משתתפים 

מהעמק

אחוז משתתפים 

מהעמק
תקציב 

תוצאה מתמטית 

2017לתמיכה לשנת 
תמיכה מבוקשת

המלצה לתמיכה לשנת 

2017

תמיכה שנה 

קודמת
תמיכה למימוןהערות

          40,000₪                      40,000₪         60,000₪               41,462₪      60%336,000₪                    30                    50עלי כותרת

     1,100,000₪                 1,000,000₪    1,100,000₪             997,301₪   83%8,082,000₪               1,080               1,300סב יום

           5,000₪                        5,000₪         10,000₪                 3,208₪        0.63%26,000₪                  150              24,000עמדא

מדובר על סך 

התקציב לפעילות 

בעמק יזרעאל בלבד

                        5,000₪         50,000₪               13,029₪      0.83%105,583₪               1,500            180,000ן"ער

מדובר על סך 

התקציב לפעילות 

בעמק יזרעאל 

לסניף אין  . בלבד

משרדים פיזיים 

בעמק

     1,145,000₪                 1,050,000₪             1,055,000   8,549,583₪כ"סה



2017המלצה לוועדת תמיכות 

כלליות

         135,000₪כ תקציב"סה

מבקש התמיכה
כמות משתתפים 

כללית

כמות משתתפים 

מהעמק

אחוז משתתפים 

מהעמק
תקציב 

תוצאה מתמטית 

2017לתמיכה לשנת 
תמיכה מבוקשת

המלצה לתמיכה לשנת 

2017

תמיכה שנה 

קודמת
תמיכה למימוןהערות

העמותה לקידום מיומנות 

הקרקס
540                  420                  78%1,269,000₪   23,277₪               50,000₪         20,000₪                      20,000₪          

          10,000₪                      10,000₪         15,000₪                 1,706₪        0.55714%93,000₪                    39               7,000פעמונים אירגון חסד

על מנת לאפשר 

, קיום פעילות בעמק

נדרשת תמיכה 

מדובר .  מינמלית

על סך התקציב 

לפעילות בעמק 

יזרעאל בלבד

יוזמה לתרבות -  סופיה

אדם חדש
2,400               1,600               67%963,000₪      17,664₪               32,000₪         7,500₪                        7,500₪           

מומלץ לשמור על 

תיקצוב תואם 

2016לשנת 

          80,000₪                      80,000₪               17,426₪      100%950,000₪                  100                  100קרן עמק יזרעאל

           5,000₪                        5,000₪         25,000₪                 1,605₪        0.175%87,500₪                  350            200,000איחוד הצלה ישראל

על מנת לאפשר 

, קיום פעילות בעמק

נדרשת תמיכה 

מדובר .  מינמלית

על סך התקציב 

לפעילות בעמק 

יזרעאל בלבד

קהילה מרפא  )קמה 

(בהרדוף
205                  137                  67%3,000,000₪   55,028₪               15,000₪         5,000₪                        -₪               

מדובר על סך 

  הפנויהתקציב 

לפעילות בעמק 

יזרעאל בלבד

               ₪-                        5,000₪       136,000₪               18,295₪      67%997,400₪               1,000               1,500ניגון הלב

המועצה משתתפת 

במימון פעולות 

תרבות משותפות 

ולכן ההמלצה 

לתמיכה נמוכה 

.מהמבוקש

        122,500₪                    132,500₪                135,000   7,359,900₪כ"סה

חינוך 

      1,200,000₪כ תקציב"סה

מבקש התמיכה
כמות משתתפים 

כללית

כמות משתתפים 

מהעמק

אחוז משתתפים 

מהעמק
תקציב 

תוצאה מתמטית 

2017לתמיכה לשנת 
תמיכה מבוקשת

המלצה לתמיכה לשנת 

2017

תמיכה שנה 

קודמת
תמיכה למימוןהערות

     1,300,000₪                 1,200,000₪    1,350,000₪          1,175,850₪   87%5,262,000₪                  871               1,000בית האומנויות

השלמת מוזיקה 

השלמת , 305

הנהלה , 205מחול 

855וכלליות 

     1,300,000₪                 1,200,000₪          1,175,850₪   5,262,000₪כ"סה

בריאות

מבקש התמיכה
כמות משתתפים 

כללית

כמות משתתפים 

מהעמק

אחוז משתתפים 

מהעמק
תקציב 

תוצאה מתמטית 

2017לתמיכה לשנת 
תמיכה מבוקשת

המלצה לתמיכה לשנת 

2017

תמיכה שנה 

קודמת
תמיכה למימוןהערות

הקרן לפיתוח מרכז רפואי 

העמק
               ₪-                      40,000₪         40,000₪                    ₪-   1,629,862₪לא רלוונטילא רלוונטי

               ₪-                      40,000₪                    ₪-   1,629,862₪כ"סה

דת

         500,000₪כ תקציב"סה



2017המלצה לוועדת תמיכות 

מבקש התמיכה
כמות משתתפים 

כללית

כמות משתתפים 

מהעמק

אחוז משתתפים 

מהעמק
תקציב 

תוצאה מתמטית 

2017לתמיכה לשנת 
תמיכה מבוקשת

המלצה לתמיכה לשנת 

2017

תמיכה שנה 

קודמת
תמיכה למימוןהערות

שדה -בית כנסת אהל מאיר

יעקב
100%6,656,880₪   500,000₪             500,000₪       500,000₪                    -₪               

מותנה בקבלת 

כספי משרד הדתות

כ במימון "בניית בי

השלמת ,עצמי

תקציב משרד 

הדתות

               ₪-                    500,000₪             500,000₪   6,656,880₪כ"סה

     5,472,500₪                 5,422,500₪כ תמיכות"סה

ליאת ושגיא, מירי: נערך על ידי 


