
מוזיאונים

סעיף תקציבי

1826204810150,000₪           150,000₪         

קריטריוןמבקש התמיכה
ניקוד לפי 

מרחק מבית 
המועצה

ניקוד לפי 
שטח מוזיאלי

ניקוד לפי 
השתתפות 

*תלמידים

ניקוד 
לפי 

ביקורים 
מאורגנים

 ללא 
תשלום

כ "סה
נקודות

תמיכה 
מבוקשת

תחשיב מתמטי
המלצה 

לתמיכה לשנת 
2021

תמיכה שנה 
קודמת

תקציב העמותה 
 כולל 2021לשנת 

תמיכות

תקציב העמותה 
 ללא 2020לשנת 

תמיכות

הוצאות הנהלה 
וכלליות

אחוז הנהלה 
וכלליות מסך 

התקציב
הערות

30%30%30%10%חלק מתקציב לחלוקה

6.47%              187,590₪           1,312,000₪           2,900,000₪                78,000₪           78,000₪        78,000₪  150,000₪          20           1                         3                 10                    15-166מוזיאון עין דור

17.93%              279,962₪              975,184₪           1,561,119₪                72,000₪           72,000₪        72,000₪  100,000₪          21        -                         7                 10                    15-164מוזיאון יפעת

              150,000₪         150,000₪      150,000₪  250,000₪          41           1                       10                 20                  10כ "סה

סעיף תקציבי

           40,000₪ 40,000             ₪ תקציב לחלוקה למוזיאונים שאינם מוכרים1826204811

קריטריוןמבקש התמיכה
תמיכה 

מבוקשת

המלצה 
לתמיכה לשנת 

2021

תמיכה שנה 
קודמת

תקציב העמותה 
2021לשנת 

תקציב העמותה 
 ללא 2020לשנת 

תמיכות

הוצאות הנהלה 
וכלליות

אחוז הנהלה 
וכלליות מסך 

התקציב
הערות

3.59%                17,024₪              304,000₪              474,000₪                20,000₪           20,000₪      16100,000₪מוזיאון מרחביה 

13.60%                23,128₪                35,000₪              170,000₪                20,000₪           20,000₪        1635,000₪מוזיאון בית חנקין

                40,000₪           40,000₪      135,000₪כ"סה

ספורט 

  3,435,000₪כ תקציב"סהסעיף תקציבי

1829900810550,000₪           550,000₪         

      2,850,000₪        2,850,000₪תקציב לתמיכה בעמותת כחול לבן1829900780

182990081315,000₪             15,000₪           

           20,000₪             20,000₪תמיכה בארועי ספורט חד פעמיים

קריטריוןמבקש התמיכה
אחוז 

משתתפים 
מהעמק

תמיכה 
מבוקשת

המלצה 
לתמיכה לשנת 

2021

תמיכה שנה 
קודמת

תקציב העמותה 
2021לשנת 

תקציב העמותה 
 ללא 2021לשנת 

תמיכות

הוצאות הנהלה 
וכלליות

אחוז הנהלה 
וכלליות מסך 

התקציב
הערות

15.69%              180,420₪           1,150,000₪              400,000₪         550,000₪      12550,000₪כאן בשבילך

5.41%              505,534₪           5,257,000₪           9,353,000₪           2,850,000₪      2,850,000₪   13100%3,000,000₪כחול לבן
21.50%              283,740₪           1,245,000₪           1,320,000₪                20,000₪           20,000₪        1425,000₪*הר לעמק

העמותה לקידום 
מיומנות הקרקס

13100,000₪      15,000₪           15,000₪                1,197,673₪           564,245₪              197,968₪              16.53%

          3,285,000₪      3,435,000₪   3,675,000₪כ"סה

לאור אי קיום הפעילות ₪ 10,000אך בפועל הועברה תמיכה בסך של  ₪ 20,000 אושרה תמיכה של 2020בשנת 

2021המלצה לוועדת תמיכות 

 תקציב לחלוקה למוזיאונים מוכרים

תקציב לקבוצות ליגה עליונות 

תמיכה בעמותות ספורט אחרות
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תמיכה בגיל השלישי

סעיף תקציבי

      1,000,000₪  1,000,000₪ תקציב1844500870

קריטריוןמבקש התמיכה
תמיכה 

מבוקשת

המלצה 
לתמיכה לשנת 

2021

תמיכה שנה 
קודמת

תקציב העמותה 
2021לשנת 

תקציב העמותה 
 ללא 2020לשנת 

תמיכות

הוצאות הנהלה 
וכלליות

אחוז הנהלה 
וכלליות מסך 

התקציב
הערות

9.41%              722,430₪           6,481,000₪           7,681,000₪           1,000,000₪      1,000,000₪   171,200,000₪סב יום

          1,000,000₪      1,000,000₪   1,200,000₪כ"סה

כלליות

סעיף תקציבי

         260,000₪      260,000₪ תקציב175300810

קריטריוןמבקש התמיכה
תמיכה 

מבוקשת

המלצה 
לתמיכה לשנת 

2021

תמיכה שנה 
קודמת

תקציב העמותה 
2021לשנת 

תקציב העמותה 
 ללא 2021לשנת 

תמיכות

הוצאות הנהלה 
וכלליות

אחוז הנהלה 
וכלליות מסך 

התקציב
הערות

הקרן לפיתוח מרכז 
רפואי העמק

21.0120,000₪      42,000₪           41,000₪                3,800,000₪           3,800,000₪           315,955₪              8.31%

22.79%                79,773₪              270,000₪              350,000₪                80,000₪           80,000₪        23.080,000₪קרן עמק יזרעאל

6.83%           2,429,532₪         29,868,965₪         35,576,409₪                  5,000₪             5,000₪        25.315,000₪פעמונים אירגון חסד

4.78%           3,401,312₪         52,401,961₪         71,201,961₪                  5,000₪             5,000₪        25.350,000₪איחוד הצלה ישראל

15.17%           2,065,000₪         10,366,000₪         13,616,000₪                  5,000₪             5,000₪        25.310,000₪ן"ער

10.43%              396,428₪           2,800,000₪           3,800,000₪                  5,000₪             5,000₪        25.310,000₪א"עמד

7.34%           1,632,251₪         19,719,490₪         22,231,843₪             5,000₪        25.336,000₪יסודות לצמיחה דרור

מרכז סיוע לנפעות 
אונס ותקיפה מינית

25.320,000₪        5,000₪             2,585,140₪           2,535,140₪           365,116₪              14.12%

יוזמה -  סופיה
לתרבות אדם חדש

25.226,000₪        12,000₪           5,000₪                  2,350,000₪           1,917,000₪           79,000₪                3.36%

המקום -מגדלור
להאיר את עצמך

25.260,000₪        12,000₪           7,500₪                  662,000₪              469,031₪              6,339₪                  0.96%

העמותה למנהיגות 
ישראלית משתפת 

מכינה

25.220,000₪        12,000₪           7,500₪                  820,000₪              800,000₪              7,559₪                  0.92%

קיימא נהלל עמותה 
לחינוך וחקלאות 

מקיימים

25.240,000₪        12,000₪           924,100₪              829,100₪              34,730₪                3.76%

העמותה נגד שדה 
תעופה

27.0200,000₪      60,000₪           60,000₪                1,431,557₪           1,231,557₪           7,850₪                  0.55%

              221,000₪         260,000₪      687,000₪כ"סה

תרבות,חינוך

סעיף תקציבי

      1,400,000₪  1,400,000₪כ תקציב" סה1816700870

1816700110

קריטריוןמבקש התמיכה
תמיכה 

מבוקשת

המלצה 
לתמיכה לשנת 

2021

תמיכה שנה 
קודמת

תקציב העמותה 
2021לשנת 

תקציב העמותה 
 ללא 2020לשנת 

תמיכות

הוצאות הנהלה 
וכלליות

אחוז הנהלה 
וכלליות מסך 

התקציב
הערות

15.74%              797,032₪           3,115,000₪           5,065,000₪           1,400,000₪      1,400,000₪   181,500,000₪בית האומנויות

          1,400,000₪      1,400,000₪   1,500,000₪כ"סה
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תנועות הנוער

סעיף תקציבי

כלול בתקציב פעילות הנוערכלול בתקציב פעילות הנוערתקציב1828200780

קריטריוןמבקש התמיכה
תמיכה 

מבוקשת

המלצה 
לתמיכה לשנת 

2021

תמיכה שנה 
קודמת

תקציב העמותה 
2020לשנת 

תקציב העמותה 
 ללא 2021לשנת 

תמיכות

הוצאות הנהלה 
וכלליות

אחוז הנהלה 
וכלליות מסך 

התקציב
הערות

הסתדרות הנוער 
(ר"ע)העובד והלומד 

19
 תמיכה כנגד פעילות המתואמת 

.עם מחלקת הנוער

תנועת בני עקיבא 
בישראל

1960,000₪        -₪                -₪                     75,000,000₪         37,500,000₪         4,101,397₪           5.47%

תנועת בנות בית יעקב 
בתיה- 

1915,000₪        -₪                -₪                     69,718,000₪         14,983,000₪         1,814,093₪           2.60%

                     ₪-כ"סה

          6,096,000₪      6,285,000₪   7,447,000₪כ התמיכות"סה

28.02.2021י מירי  ושגיא "נערך ע
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