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 2020מועצה לשנת התמיכות 

 מוזיאונים: 

 :מוזיאון עין דור

המוזיאון בעין דור מספר את סיפורו של האדם שחי כאן בעבר ומאיר את העבר 

האזור באמצעות תצוגת הקבע, תצוגה חיצונית, מרכז הסוער והעשיר של 

 .מלאכות פעיל ותערוכות מתחלפות

 

 :מוזיאון יפעת

 .יפעת בקיבוץ נמצא העמק מוזיאון

 ראשית ימי החלוצים, לימי בזמן חזרה של חוויה חווים במוזיאון מבקרים

 וציונות. פלמ"ח תכני כולל המדינה קום ועד השיתופי והמושב הקיבוץ

 הכבישים, סלילת הביצות, ייבוש את וממחישים המשחזרים ביתנים במוזיאון

 להתחפש ניתן בו הבגדים ומחסן הילדים, בית מושב, צריף חלוצים, אוהל

 נגריה אף ישנה מהתקופה. ביתנים רקע על ולהצטלם וחלוצות חלוצים בבגדי

 ומסמר ישפט עם בעץ ליצור ניתן בה

 

 :מוזיאונים שאינם מוכרים על ידי המדינה

 הגדולה, קיבוץ מרחביה:החצר 

 .(1918-1910ביה )שהתקיימה בשנים יפור הקואופרציה במרחס

 . 1916עד  1912 -חצר מרחביה, המכונה "החצר הגדולה", נבנתה מ

 החצר לא נעזבה עם פירוק הקואופרציה. 

מדובר באתר היסטורי מוגן על פי חוק וזוכה לסיוע המועצה לשימור אתרי 

 .מורשת בישראל

 

 :בית חנקין

מחדש ברוח שימור  בבית הספר בכפר יהושע, נפתח לאחרונה 1950הוקם בשנת 

של התכנים שהוא  ופיתוח. קסמו של המקום במבנה המיוחד ובשילוב המגוון

בעמק ובארץ,  מציג: עשרות פוחלצים ושלדים של עופות ויונקים הנפוצים

https://www.eindormuseum.co.il/
https://www.pioneers.co.il/
http://merchavyard.org.il/
https://www.beithankin.org/
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ים חנקין, מוצג מגוון עשיר של צמחים מיובשים, פינת העבודה של יהושע

 ארכיאולוגיים, גיאולוגיים ותכנים אקולוגיים.

גלריה לאמנות לצד פעולת שימור ייחודו ההיסטורי והערכי, פועלת 

אשר מציגה תערוכות אמנות מתחלפות. תערוכות האמנות  ,עכשווית

המקום ואוספיו, ומוסיפות מבט עדכני וייחודי לאוסף  מתייחסות לרוח

 ולמקום.

 

 

 ספורט:

 :כאן בשבילך

לבני נוער מצטיינים במשחק הכדורסל  הקבוצת כדורסל שתתחרה בליגה. עזר

 .בעלי יכולת כלכלית מועטה בהתקדמות בתחום

 התקדמות ברמה המקצועית עד כדי העפלה לליגות בכירות. 

 

 :כחול לבן

 פיתוח וקידום ענפי הספורט השונים בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל. 

 .אוכלוסייה מקומית, ילדים ונוער, תלמידי בית ספרקהל יעד: 

 מצויינות בענפים קבוצתיים, מצויינות בענפים יחדנים, הוספת ענפי ספורט

 הרחבת קייטנות הספורט בחופשים

 

 :הר לעמק

 200 -מרוץ השליחים החברתי של ישראל, הינו מרוץ למרחק של כ –הר לעמק 

חי, המשכו לאורך נופי הגליל -ק״מ. תחילתו באתר ״האריה השואג״ בתל

סיומו למרגלות העליון, עמק החולה, הכנרת, בקעת בית נטופה, הרי מנשה, ו

 .תל שימרון והיישוב הקהילתי תמרת שבעמק יזרעאל

חברי העמותה, תושבי הישוב הקהילתי תמרת שבעמק יזרעאל, ואחד חבר 

 .כל חברי העמותה פעילים בהתנדבותקיבוץ יזרעאל. 

 מרבית המתנדבים תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל.

 

https://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=642
https://www.mountain2valley.org/m2v/content/14073
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 :עמק יזרעאל הניווטמועדון 

 .והילדים בעמק יזרעאל ספורט הניווט בקרב הנוער פיתוח וטיפוח

מועדון ניווט "עמק יזרעאל" מארגן במסגרת איגוד הניווט פעילויות רבות: 

אירועים מקומיים וארציים, ניווטים רגליים וניווטי אופני הרים כאשר בכל 

 .אירוע מתקיים גם מסלול" עממי" לכל המשפחה

 "העמק המערבי"  ,ור"בה משתתפים: "עמקים תב ליגת בתי ספר

  שמארגן המועדון. אירועי ניווט מקומיים

 .של האיגוד לספורט הניווט השתתפות באירועי ניווט בכל הארץ

מפגשי ניווט  חוג ניווט ספורטיבי לבוגרים ומתבגרים מתחילים ומנוסים

 .בבוקר באחד מהיערות היפים בעמק )חברתיים( בכל יום שישי

 

 

 :העמותה לקידום מיומנויות הקרקס

בית הספר הישראלי לקרקס, השוכן במבנה בית העם בכפר יהושע שבעמק 

ילדים, נוער ומבוגרים,  –ות תלמידים יזרעאל, מכשיר זה למעלה מעשור מא

במקצועות הקרקס באמצעות חוגים וסדנאות בתחומי האקרובטיקה, 

 .הלהטוטנות והליצנות

 

 תמיכה בגיל השלישי: 

  עמותת ותיקי עמק יזרעאל, סב יום:

העמותה מפתחת מגוון שירותי פנאי, תרבות, רווחה, בריאות וסיעוד על מנת 

 לתת מענים לצרכים המשתנים של ותיקי עמק יזרעאל. 

העמותה פועלת תוך מתן דגש על איכות השרות ומגוון השירותים ברמה 

 .תיקים בקהילהוגבוהה, שינתנו למבקרי מרכז היום ולו

י שכל ותיק בעמק יקבל את השרות לו העמותה פועלת תוך גמישות מרבית כד

 .הוא נזקק במקום ובזמן המתאימים לו

 
 

http://www.kirkas.co.il/schoolslocal/%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A1-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A2/
https://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=592&ArticleID=1203
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 כלליות:

 הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק:

ובקידומו במסגרת הכללית  סיוע לבית החולים "העמק" בפעילותו, בפיתוחו

 .של פעילותו

 התמיכה המבוקשת לשנה זו היא לטובת סיוע בשיפוץ מחלקת פנימית ד'.

 

  פעמונים ארגון חסד:

הארגון שואף למציאות שבה משפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים, 

-מציאות שתסייע בבניית חוסן כלכלי –מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה 

פעמונים מדריך ומעניק ייעוץ פיננסי לכל המעוניין, ומספק ידע, כלים  .חברתי

 השירות ניתן בשיתוף עם מחלקת הרווחה במועצה. .והרגלים נכונים בתחום

 תוכנית מותאמת אישית, הרצאות וסדנאות.

 

 איחוד הצלה ישראל:

 מתן מענה רפואי ראשוני ומקצועי על מנת להציל חיים. 

מתנדבי איחוד הצלה מגישים סיוע רפואי לחולים ולפצועים הזקוקים לטיפול 

 וסיוע רפואי מיידי. 

 אופנועי חירום. 3כונני רפואת חירום,  15בסניף עמק יזרעאל כ 

יום בשנה, כולל  365שעות ביממה,  24פעילים  המתנדבים באיחוד הצלה

 שבתות וחגים.

 

 ער"ן:

עמותת ער"ן מעניקה שירות הומניטרי, המציע עזרה ראשונה נפשית בטלפון 

 .ובאינטרנט, תוך הקפדה גמורה על סודיות ועל אנונימיות

סניף עמק יזרעאל הוקם בנהלל ולאחרונה הועבר לרמת ישי וממשיך לתת 

 מתנדבים. 65שירות לתושבי עמק יזרעאל. כ 

 

  

https://www.paamonim.org/he/
https://1221.org.il/
https://www.eran.org.il/
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 : עמדא

עמותת עמדא קמה כדי לאגד את משפחות החולים ולהקל על מצוקתן. 

ומקיימת אתו קשרים  (ADI) העמותה חברה בארגון אלצהיימר הבינלאומי

בעמק יזרעאל קבוצות תמיכה, ליווי וטיפול, כנסים העמותה מפעילה  .הדוקים

 ימי עיון, פרויקט איכות חיים.

 משפחות מהעמק + עשרות פניות בקו החם + הדרכה וליווי לאנשי מקצוע. 30

 

 

 סופיה:

 עיסוק בתרבות, חינוך דו קיום ואקולוגיה.

 .עיסוק בחינוך, קיימות ודו קיום -שער לאדם 

 יוצר הצגות לילדים ולמבוגרים בישובי המועצה ובארץ. -תיאטרון המילה 

הצגות  2-3תמיכת המועצה מופנית לאירוע בסוכות "משב רוח גלילי" ויצירת 

 חדשות. 

 

 קרן עמק יזרעאל:

 .גיוס תרומות לרווחת תושבי עמק יזרעאל

 .46התמיכה לצורך מימון המינהל, שמירה על סעיף 

 

 

 העמותה נגד הקמת שדות תעופה בעמק: 

עמותה פרטית שהוקמה על ידי תושבים שמובילים פעילות מבורכת ומגוונת 

 ופועלים בשיתוף פעולה עם המועצה והרשויות המתנגדות. 

 

  

https://emda.org.il/
https://emda.org.il/
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 מגדלור:

 יוזמות חברתיות לפעילת קהילתית בפריפריה צפונית שנועדה לחשוף כמה

העצמה זוגית  שיותר אנשים לערכים של משפחה, יהדות, ישראליות ופנימיות

 .ערכי אהבת הארץ עבודה פנימית אישית וקבוצתית. וחיזוק הקשר ההורי

התמיכה מופנית למרכזי מגדלור בהסוללים, הרדוף, הושעיה, אלון הגליל, 

 גניגר ולפרויקט שבתות.

 

 :העמותה למנהיגות ישראלית משתפת

יחד  קבוצה פעילה של אנשי חינוך וחברה ישראלים מכל הדתות המחוייבים

  לעיצוב פניה של החברה המשותפת בישראל.

 העמקת ההכרות והרחבת הקשרים בין חלקי החברה בישראל על כל גווניה

 תוך התייחסות מיוחדת לקבוצות השונות.

 

 

  

https://co-leaders.org/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/
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  בית האמנויות: , עמותה לקידום המחול, המוסיקה והאמנויות בעמק יזרעאל

קידום ופיתוח נושאי המחול, המוסיקה, היצירה ושאר תחומי האומנות, חינוך 

 עמק יזרעאל.  המועצה האזוריתבאמצעות אומנות, בתחום 

 

https://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=615&ArticleID=1219

