
 

 

והכשרת שימור הערבית ל חברהמוניציפליות בלרשויות  להגשת בקשות לסיוע 22001קול קורא 

 2023, כמבני תרבות היסטוריים מבנים

 

בשיתוף משרד התרבות "( לשימור )להלן : "המועצה )ע"ר( י מורשת בישראלהמועצה לשימור אתר

לסיוע בקשות בחברה הערבית להגיש  ותקוראת לרשויות המוניציפלי ,(""המשרד )להלן והספורט

ובלבד שאלו עמדו בתנאים שנקבעו במסמכי הקול  בשימור והכשרת מבנים היסטוריים כמבני תרבות.

 הקורא כמפורט מטה.

 

 רקע כללי .1

משרד התרבות והספורט רואה לו למטרה לתמוך בפעילויות תרבות של כלל מגזרי  .1.1

בפעילות המועצה לשימור אתרים,  לתמוךמבקש האוכלוסייה במדינת ישראל, בתוך כך הוא 

מש"ח  11.6מגזר הערבי בסך כולל של ב תרבות כמבני לשימור והכשרת מבנים הסטורים

בכדי כל זאת  לחברה הבדואית,באופן ספציפי מש"ח  2 יוקצו זהסכום מתוך , 2023בשנת 

 במגזר הערבי.מיועדים לפעילויות תרבות איכותיים ה תרבות מבני להקים

. לשימור הינה מטרת העל של המועצה הרס ושימור מתחמים ומבנים היסטורייםמניעת  .1.2

רבים לצד פועלה היסטוריים מבנים  לשמר ולהכשיר לשימור המועצהדאגה במשך השנים 

רואה יתרון רב בהפעלת מבנים  לשימור החינוכי והחקיקתי. המועצההציבורי, בשדה 

 לרווחת הציבור. ,ששומרו םהיסטוריי

תומך בפעילות תרבות ערבית איכותית וענפה )להלן : "המשרד"(  והספורט ותמשרד התרב .1.3

במבנים שאינם ראויים או רבים מקרים בבתחומי התרבות השונים, פעילות זו מתקיימת 

 . עונים על הצרכים הקיימים

הרשויות המוניציפליות בחברה הערבית מתקשות להקים מבני ציבור בהתאם לצרכים  .1.4

  בות מסיבות שונות.הקיימים בתחום התר

לקליטת בקשות סיוע  22001קול קורא מספר מפרסמים המשרד לשם כך, המועצה ו .1.5

 כמבני תרבות. םמבנים היסטוריילהכשרת 

 

 מטרות הקול קורא .2

 ביישובים הנבחרים. מפני הרס  םהצלת מבנים היסטוריי .2.1

לקדם העמדת תנאים ותשתיות המאפשרים לגופי התרבות והרשויות בחברה הערבית  .2.2

 . עבור הקהילה יצירה תרבותית מעשירה ואיכותית



הכשרת בניינים היסטוריים בבעלות מתן מענה לאוכלוסיית היעד )החברה הערבית( בנושא  .2.3

 .פעילות תרבותיתלטובת ציבורית לשימור 

 

 בקשות לקבלת סיוע הזכאים להגיש .3

مْ תקאדום" "כהגדרתן בהחלטת הממשלה  "יישובי התוכנית" או "רשויות התוכנית" .3.1 ْتَقَدُّ

עבור החברה  2791ובהחלטת ממשלה  ('א נספח "במצ). 550מספר  התקדמות()

 ('דנספח )מצ"ב הבדואית בנגב 

)מצב רשימת במשרד התרבות , תרבות ערביתפעולות עמותות / גופים נתמכים בתקנת  .3.2

 ('הנספח הגופים, 

 

 הבקשות לוחות זמנים להגשת ובדיקת  .4

 19.10.2022 – פרסום קול קורא .4.1

 17.11.2022 – ועד אחרון להגשת שאלות הבהרהמ .4.2

 2.12.2022 – ההבהרה ועד מענה לשאלותמ .4.3

 16.12.2022 –למועצה לשימור המועד האחרון להגשת הבקשות  .4.4

 

 שלבי הפרויקט .5

 שלב א':

 הגשת בקשות.  .5.1

 ע"י וועדת היגוי הפרויקט. בחינת הבקשות  .5.2

 ת הוועדה : והודע .5.3

ברשימת ומעבר לשלב ב'  בתנאי הקול הקורא / עמידה עמידהאי על הודעה 

 . שיבוצע ע"י המועצה לשימור אתרים הפרויקטים לשלב התכנון המקדים

 :'ב שלב

)כולל : תיק תיעוד, סקר הנדסי, פרוגרמה והערכת  יקודם על ידי המועצה תכנון מקדים .5.4

 עלויות(.  

ושמירה על ערכיות  דיון הוועדה לאישור או דחיית הפרויקט בהתאם להתכנות הפרויקט .5.5

 לאור התכנון המקדים.  ,ושלמות המבנה ההיסטורי

 שנה.  20חתימה על חוזה ביצוע ואחריות לתפעול ותחזוקה ל  .5.6

 תכנון מפורט. .5.7

 ביצוע הפרויקט.  .5.8

 

 הגדרות  .6

ולו מאפיינים  ואילך( 1700) מבנה בן העת החדשה – "לשימור ערך בעל היסטורי מבנה" .6.1

שימור מבנים ואתרי התיישבות של המועצה ל תאמנ"של אחד או יותר מהקריטריונים של 

 :"לשימור אתרי מורשת בישראל

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec550_2021
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec550_2021
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/ICHS_Charter1990.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.iaa-conservation.org.il/images/files/pdf_docs/ICHS_Charter1990.pdf


 ות.יאתר הנושא חותם של ראשונ .6.1.1

 אתר המהווה עדות לאירוע בעל חשיבות היסטורית. .6.1.2

אתר הקשור בחייה או בפעילותה של אישיות או קבוצת אנשים, שהשפיעו על  .6.1.3

 הליכים תרבותיים והיסטוריים.

 מבנה או מכלול מבנים בעלי אפיון ארכיטקטוני, המייחד תרבות וסגנון בנייה. .6.1.4

 אתר המאפיין תרבות חיים והווי של תקופה. .6.1.5

 אתר בעל ערך נופי היסטורי. .6.1.6

אתר בעל ייחוד בשיטות בנייה ושימוש בחומרים, המהווה נידבך היסטורי בתרבות  .6.1.7

 הבנייה.

 ,עמותהאו רשות מקומית, /הקצאה/חכירה/שכירות ע"י בבעלות מבנה  - "ציבור מבנה" .6.2

 , המיועד למבנה תרבות.שנועד לצורכי הציבור ,ציבורילטובת שימוש 

הקצאה או  ותעמותטובת פעילות לשהוקצה  ,מבנה ברשות - "עמותהל שהוקצה מבנה" .6.3

 עמותות. ע"י פעילות המתבצעת , לטובת ע״י הרשות המקומית ,המדינהשל 

פעילות באחד או יותר מתחומי התרבות הערבית , להלן  – "ערבית תרבות פעילות" .6.4

תיאטרון, מחול, מוסיקה, אמנות פלסטית, אתרי מורשת ומרכזי מבקרים,  –תחומי התרבות 

 (גבוהים ספרות ופסטיבלים )בין אם יצירה או לימודים

במסגרת תקנת  גופי התרבות הנתמכים על ידי מנהל התרבות – "הערבית התרבות גופי" .6.5

התרבות הערבית ו/או התקנות המקצועיות. למען הסר ספק, תמיכה במסגרת תקנת סל 

 .לקח בחשבון לצורך דרישות מכרז זהיתרבות עירוני )סל"ע( לא ת

מהתקנות פעילות תרבות הנתמכת על ידי אחת  -" נתמכת ערבית תרבות פעילות" .6.6

ל התרבות במשרד התרבות מנה של המקצועיות ו/או במסגרת תקנת תרבות ערבית

 והספורט.

וועדה ציבורית שחברים בה נציגים מהמועצה לשימור אתרים, משרד  –" ההיגוי וועדת" .6.7

התרבות ואנשי ציבור ומקצוע. תפקידה העיקרי של הוועדה, להמליץ למועצה לשימור 

 אתרים ולמשרד התרבות בנושא חלוקת התקציב למגישי הבקשות בהתאם לקריטריונים.

 

 הפרויקטים הנתמכים בקול קורא  סוגי .7

אשר עלות השימור  תכנות להשמשהיבעל המבנה היסטורי לשימור, שהינו – "פרויקט קטן" .7.1

 . ₪ליון ימ 5 עד מוערכת בהיקף שלוהפיתוח שלו 

, אשר עלות תכנות להשמשהיבעל המבנה היסטורי לשימור, שהינו   - "פרויקט בינוני" .7.2

 .₪ליון ימ 10ל  ₪ליון ימ 5בין ל ש בהיקףהשימור והפיתוח שלו מוערכת 

, אשר עלות תכנות להשמשהיבעל המבנה היסטורי לשימור, שהינו  -"פרויקט גדול"   .7.3

 . ₪ליון ימ 10למעלה  מוערכת בהיקף שלהשימור והפיתוח שלו 

 

 הצעות להגשתתנאי סף  .8

 .6.1כהגדרתו בסעיף  לשימור בעל ערך על המבנה המוצע להיות מבנה היסטורי .8.1



 6.2כהגדרתו בסעיף  המבנה להיות מבנה ציבורעל  .8.2

כנית ובהתאם לתבאשר להקמת הפרויקט , ומטעמגורם או  /המגישהתחייבות הרשות .8.3

 ע"י ועדת ההיגוי. שתאושר

 והפעלה לפעילות תרבות, תחזוקה ,לתפעולו, גורם מטעמהתחייבות הרשות/המגיש או  .8.4

 שנה מגמר הפרויקט. 20בהסכם למשך 

 היתכנות לשימור, פיתוח והשמשהוכן היתכנות סטטוטורית באשר למכתב מהנדס הרשות  .8.5

 .בהתאם לחוקי התכנון והבניה

את שימושיו ומטרותיו והערכת המציג אפיון ראשוני מסמך הוכן לפרויקט אפיון ראשוני:  .8.6

   .('ב נספחראו )בהתאם לנספח ב' בקול הקורא  ,עלויות ראשונית לפרויקט ועוד

הערכת המבנה לשימור: למבנה הוכן מסמך עם נתונים לגבי המבנה לצורך הערכתו )ראו  .8.7

 ('ג נספח

 

 :בשלב א' מסמכי חובה שיש לצרף .9

 והשימוש המיועד למבנה. מהות הבקשה  את המגדיר / מהנדס הרשותמכתב מראש הרשות .9.1

 (.וג' ב' יםוהערכת עלויות ראשונית )נספח , הערכת המבנהאפיון ראשוני .9.2

ועדה וקבלת אחריות וכנית שתאושר ע"י הוהתחייבות הרשות להקמת הפרויקט בהתאם לת .9.3

 שנה מעת גמר הפרויקט.  20לתפעול ותחזוקה בהסכם למשך 

שנה  20להפעיל את האתר לפעילות תרבות למשך  גורם מטעמההתחייבות הרשות או  .9.4

  מגמר הפרויקט.

הסטטוטורית )במידה ונדרשת(  להשלים את ההסדרה  גורם מטעמההתחייבות הרשות או  .9.5

 תוך שנתיים מיום קבלת האישור של הועדה.

 חוזה / מסמך הוכחת בעלות / חכירה / שכירות. .9.6

 הצעה / התחייבות הרשות להשתתפות בעלות הפרויקט .9.7

 

 :ומשקל הציון מסה"כ הניקוד לבחינת ההצעות אמות מידה .10

 20%– למטרות הקול הקורא האפיון הראשוני התאמת .10.1

 20%-ערכיות המבנה מבחינה היסטורית ותרבותית  .10.2

 10% –בשנתיים האחרונות  התרבות בתחומי הרשות השקעת .10.3

 20% – הפרויקטהשתתפות הרשות בעלות  .10.4

בתקנת  פעילות תרבות נתמכתבהכלולים  ,ברשותהערבית התרבות  מספר גופי .10.5

 10% – התרבות הערבית

 10% – ברשות הערבים התושבים מספר .10.6

 10%רבות הערבית תע"י גוף תרבות קיים הנתמך ע"י תקנת ההאתר יופעל  .10.7

 

 :המידה אמות ותכולת פירוט

 :התאמת האפיון הראשוני למטרות הקול הקורא 



המידה בה את  בהתאם להערכת הוועדה 10ועד  1וועדת ההיגוי בין ידי הניקוד יקבע על 

תו השפעוהשימושים הצפויים בו,  תפקידי המבנה עונה הפרויקט על מטרות הקול הקורא,

, תוך הקהילה הצפויה לו עםאינטראקציה מידת הוהמבקשת  ברשות הצפויה על התרבות

  מתן דגש לגיוונו וייחודיותו של הפרויקט.

 

 המבנה מבחינה היסטורית ותרבותית :   ערכיות

בהתאם  בהתאם להערכת הוועדה 10ועד  1וועדת ההיגוי בין ידי הניקוד יקבע על 

  .6.1בסעיף  להלן ראו הגדרה ,לקריטריונים המקובלים להערכת מבנים בעלי ערך לשימור

 

 : האחרונות בשנתיים הערביתהרשות בתחומי התרבות  השקעת

ייקבע לפי הסכום הכולל אותו השקיעה הרשות / הגוף בתחומי התרבות בשנתיים  הניקוד

 10סכום ההשקעה הגדול ביותר יחושב כ :הניקוד יינתן באופן הבאשקדמו לשנת התמיכה . 

 נקודות והשאר יחושבו באופן יחסי אליו

 

 :הפרויקט בעלות  /הגוףהשתתפות הרשות

ת שקעוייבחן הסכום אותו מתחייב המציע להעמיד ממקורותיו לטובת הפרויקט מעבר לה

 המשרד, הניקוד יינתן באופן הבא:

 ניקוד ההשתתפות אחוז

 10 ומעלה 50%

40-50% 8 

30-40% 6 

20-30% 4 

10-20% 3 

1-10% 2 

0 0 

 

 :הכלולים בפעילות תרבות נתמכת  ,מספר גופי התרבות ברשות

ופועלים  התרבותידי מנהל  עלייקבע לפי מספר גופי התרבות הערבית הנתמכים  הניקוד

: היישוב התומך במספר הגופים הגדול הניקוד יינתן באופן הבאבתחום סמכות הרשות. 

 נקודות והשאר יחושבו באופן יחסי אליו. 10ביותר יחושב כ

 

  : ברשות הערבים התושבים מספר

התושבים מהחברה הערבית ביישוב לפי הדוח העדכני של לשכת הסטטיקה, הניקוד  מספר

נקודות והשאר יחושבו באופן  10מספר התושבים הגדול ביותר יחושב כ יינתן באופן הבא:

 .יחסי אליו

 



 בחינת הבקשותאופן  .11

 : בחינת המסמכים שצורפו והעמידה בתנאי הסף, ע"י וועדת ההיגוי.בדיקת היתכנות .11.1

ונתוני אמות המידה: בחינת הבקשות בהתאם לאמות המידה שצוינו,  איכותבחינת  .11.2

 .ע"י וועדת ההיגוי

 

כול לזכות בהתאם י רשותב אחד פרויקט רק אבל אחד מפרויקט יותר  להגיש יכולה רשות .12

 .לדירוג

 

ההצעה הנמוכה ביותר או בעלת הניקוד לקבל את  תמתחייב ההמועצה לשימור אתרים אינ

 . הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא

 לשימור אתרי מורשת מועצהלשמורות וגשים במסגרת הקול קורא, המ םהזכויות במסמכי כל

 לעשות בהם כל שימוש. תרשאי יאוה בלבד

 

 ,בהצלחה

 

 

 מורשת בישראלמועצה לשימור אתרי 

  



 

 נספח א'

مْ תקאדום" "הממשלה  החלטת)מתוך   .(550 מספרהתקדמות( )ْتَقَدُّ

 

 :יישובי התוכנית

 אבו גוש

 אכסאל

 אעבלין

 ברטעה

 סהלה-עין א

 מועאוויה

 בענה

 ג'דיידה

 מכר

 ג'לג'וליה

 זרקא-ג'סר א

 ג'ש )גוש חלב(

 ג'ת

 דבורייה

 אסד-דיר אל

 דייר חנא

 זמר

 טורעאן

 יפיע

 כאבול

 היג'א-כאוכב אבו אל

 כפר ברא

 כפר יאסיף

 כפר כנא

 כפר מנדא

 כפר קרע

 כרום-מג'ד אל

 מזרעה

 מעיליא

 מוסמוס

 זלפה

 מושיירפה

 ביאדה

 סאלם

 משהד

 נחף

 ע'ג'ר

 עיילבון

 עילוט

 עין מאהל

 עארה

 ערערה

 פוריידיס

 פסוטה

 ריינה

 שעב

 פחם-אום אל

 גרביה-באקה אל

 טייבה

 טירה

 טמרה

 כפר קאסם

 נצרת

 סח'נין

 עראבה

 קלנסווה

 שפרעם

 דחי

 כפר מצר

 ניין

 סולם

 טייבה )בעמק(

 טמרה )יזרעאל(

 מוקייבלה

 נאעורה

 צנדלה

 ראס עלי

 עין חוד

 שייח' דנון

 דייר ראפאת

 עין נקובא

 עין ראפה

 קוטוף-אום אל

 עריאן- אל

 מייסר

 נוג'ידאת-בועיינה

 מכסור-ביר אל

 בסמת טבעון

 זרזיר

 זנגרייה-טובא

 חג'אג'רה-טבאש-כעביה

 גנם-אום אל -שבלי 

 ח'ואלד

 אבטין

 עראמשה

 עין-ראס אל

 סלמה

 דמיידה

 חוסנייה

 כמאנה

 ערב אל נעים

 מנשית זבדה

 סואעד )חמרייה(

 חמאם

 עוזייר

 רומאנה

 רומת הייב

 :רשויות התוכנית

 אבו גוש מ.מ.

 מ.מ. אכסאל

 מ.מ. אעבלין

 מ.מ. בסמ"ה

 מ.מ. בענה

 מכר-מ.מ. ג'דיידה

 מ.מ. ג'לג'וליה

 זרקא-מ.מ. ג'סר א

 מ.מ. ג'ש )גוש חלב(

 מ.מ. ג'ת

 מ.מ. דבורייה

 אסד-מ.מ. דייר אל

 מ.מ. דייר חנא

 מ.מ. זמר

 מ.מ. טורעאן

 מ.מ. יפיע

 מ.מ. כאבול

 היג'א-מ.מ. כאוכב אבו אל

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec550_2021


 מ.מ. כפר ברא

 מ.מ. כפר יאסיף

 מ.מ. כפר כנא

 מ.מ. כפר מנדא

 מ.מ. כפר קרע

 כרום-מ.מ. מג'ד אל

 מ.מ. מזרעה

 מ.מ. מעיליא

 מ.מ. מעלה עירון

 מ.מ. משהד

 מ.מ. נחף

 מ.מ. ע'ג'ר

 מ.מ. עיילבון

 מ.מ. עילוט

 מ.מ. עין מאהל

 מ.מ. ערערה

 מ.מ. פוריידיס

 מ.מ. פסוטה

 מ.מ. ריינה

 מ.מ. שעב

 פחם-עיריית אום אל

 גרביה-ריית באקה אלעי

 עיריית טייבה

 עיריית טירה

 עיריית טמרה

 עיריית כפר קאסם

 עיריית נצרת

 עיריית סח'נין

 עיריית עראבה

 עיריית קלנסווה

 עיריית שפרעם

 'מ.א. בוסתאן אל מרג

 נוג'ידאת-מ.מ. בועיינה

 מכסור-מ.מ. ביר אל

 מ.מ. בסמת טבעון

 מ.מ. זרזיר

 זנגרייה-מ.מ. טובא

 חג'אג'רה-טבאש-מ.מ. כעביה

 גנם-אום אל -מ.מ. שבלי 

 מ.א. אל בטוף

 

 

 אפיון ראשוני לפרויקט –ב'  נספח

 

 דרישות המסמך : 

 

 .סקירה קצרה על מוסדות התרבות בישוב .1

 ייעוד חזון ומטרות הפרויקט. .2

 .במבנההשימושים המתוכננים  .3

 תכנית פעולה עקרונית למוסד העתידי:  .4

 שצפוי להיות במבנה  מוסד העתידיתכנית העבודה של  .4.1

)ציון מקורות קבועים, תרומות המבנה גיוון ייחודיות וסבירות תקציבית של התכנית להפעלת  .4.2

 והכנסה מפעילות(

 פירוט הפעילויות שאמורות להתקיים במבנה. .4.3

 .אינטראקציה עם הקהילהצפויה למבנה על השפעה  .4.4

עיסוק במורשת הקהילה,  ,תרומה לחברה,מתוכננת פעילות מיוחדת במידה ו .4.4.1

 . ועודפעילות בקרב אוכלוסיות מיוחדות 

    )במספרי המשתתפים( התוכנית ליישומם. תיאורשאמורות להתבצע תוך היקף הפעילויות  .4.5

 תייחס גם לשותפים ובעלי התפקידים, לוחות הזמנים ואופן הביצוע.ת פעילותתיאור  כל  .4.6

והוצאות צפויות( להפעלת המבנה אחרי הקמתו בשלוש הערכת תקציב ראשונית )הכנסות  .4.7

 ., ע"פ הפעילויות המתוכננותהראשונות תקציבה שנות

 

  



  



 המבנה ערכיות -ג'  נספח

 דרישות המסמך:

 רקע היסטורי קצר על הרשות מבקשת הבקשה. .5

 "תעודת זהות" של המבנה : .6

 שם הישוב .6.1

 שנת הקמה של המבנה .6.2

 פרטים על מתכנני המבנה .6.3

 המבנהכתובת  .6.4

 בעלות המבנה .6.5

 גוש וחלקה .6.6

 של המבנה ימצבו הסטטוטור .6.7

 רקע היסטורי קצר על המבנה.  .7

 הסבר על ייחודיות המבנה.  .8

 תכנית מדידה .9

 בקצרה  תצלומים היסטוריים, מאמרים, מפות(, עדכניות חומרי רקע כללי אודות המבנה )תמונות .10

 מסמכים סטטוטוריים רלוונטיים.   .11

 .ראשונית לבינוי לפי מטר רבוע, מצב המבנה ושימושי המבנה העתידיים תקציבית הערכה .12

 

  



 :1279החלטת ממשלה ברשויות כלולות  –נספח ד 

 

   יישובי הבדואים בנגב

 רהט אלבר ולאח'א רהט

 באר שבע אלג'מאהיר

 טייבה אלג'מילה בית אלטפולה

 מ.מ. בועינה נג'ידאת מ.מ. בועינה נג'ידאת

 מ.מ. חורה מ.מ. חורה

 מ.מ.כסייפה מ.מ.כסייפה

 מ.מ. ערערה מ.מ. ערערה

 שבע-מ.מ. תל שבע-מ.מ. תל

 מ.מ. כעביה טבאש מ.מ. כעביה טבאש

 מ.מ. שגב שלום מ.מ. שגב שלום

 מ.מ. לקיה מ.מ. לקיה

 מ.מ.טובא זנגריה מ.מ.טובא זנגריה

 טובא זנגריה מתנ"ס טובא

 שגיב שלום נשים בדואיות

 עוספיא נוה הבדואים

 שבע-תל מתנ"ס תל שבע

 רהט עיריית רהט

 רהט צעד קדימה לחינוך רהט

 טייבה קידום החינוך ופיתוח ע"ר
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 עמותות / גופים נתמכים בתקנת פעולות תרבות ערביתרשימת הנספח ה': 

 2021נתמכים תקנת תרבות ערבית גופים 

 תיאור בקשה קצר שורת גוף
מס' מגיש 

 )ספק(
 שם מגיש הבקשה

 40000625 תקציב שוטף 1
עמותה לקידום  -אבדאע 

 האמנויות במגזר

2 
בקשת תמיכה לפעילות 

 הציור
 דיר אל אסד )ע"ר( -אגיאל  41558839

2 
בקשת תמיכה לפעילות 

 המוסיקה
 דיר אל אסד )ע"ר( - אגיאל 41558839

3 
תמיכה בפעילות 

 השוטפת של העמותה
 אורפיאוס )ע"ר( 40221576

4 
להקת דבקה אלתואסל 

2021 
 תואסל )ע"ר( -אל 40463826

5 
עיר  -תרבות ערבית

 מצוירת
 מעלה עירון )ע"ר( -אלאביד 41917884

 אלאג'יאל טמרה )ע"ר( 40216081 שוטף אלאג'יאל טמרה 6

7 
תמיכה שוטפת 

 2021בתיאטרון 
 אלאופק ללתקאפה ולפנון 40000213

 40265987 בית ספר לאומנות 8
אלאנדלוס לחקר, תרבות 

 וספורט )ע"ר(

 40265987 בית ספר למוסיקה 8
אלאנדלוס לחקר, תרבות 

 וספורט )ע"ר(

9 
סדנאות אומנות 

 2021ותערוכות 
40394035 

לטיפוח התרבות  -אלביר

 והקהילה בוואדי

10 
בפעילות תמיכה 

 השוטפת של המוסד
 אלג'ואל אלבלדי )ע"ר( 40000667

11 
תמיכה בפעילות 

 השוטפת של התאטרון
 אלחנין נצרת )ע"ר( 40216094

12 
מימון שוטף מקהלה 

 2021ותזמורת 
 אלכרואן )ע"ר( 40000218

13 
בקשת תמיכה מתקנת 

 תרבות ערבית
41559386 

מג'ד אלכרום  -אלמדאין גרוב 

 )ע"ר(

14 
בית ספר עאידה למחול 

 ולהקת שאדן למחול
41635262 

אלמדינה לתרבות ואמנות 

 )ע''ר(

 41378457 תיאטרון 15
אלמועלם לתיאטרון ודרמה 

 )ע"ר(

 41378457 מחול 15
אלמועלם לתיאטרון ודרמה 

 )ע"ר(



 41378457 גלריית אומנות 15
אלמועלם לתיאטרון ודרמה 

 )ע"ר(

 41378457 מוסיקה 15
לתיאטרון ודרמה  אלמועלם

 )ע"ר(

16 
תמיכה שוטפת 

 בתיאטרון אלמיאדין
40318159 

אלמיאדין תיאטרון א. א. פחם 

 )ע"ר(

 בית ליוצרים )ע"ר( -אלמינא  40997665 שוטף 17

 40275119 אומנות פלסטית 18
עמותה לטיפוח  -אלמנאר 

 וקידום ערכים

 40275119 להקת דבקה 18
עמותה לטיפוח  - אלמנאר

 וקידום ערכים

 40275119 כתב עת 18
עמותה לטיפוח  -אלמנאר 

 וקידום ערכים

 40275119 פרויקט חדארה 18
עמותה לטיפוח  -אלמנאר 

 וקידום ערכים

19 

מועדון מנאראת 

תיאטרון  -התרבותי 

 חברתי

40296190 
עמותה לקידום  -אלמנארה 

 אנשים עם מוג

19 

 מועדון מנאראת

להקה  -התרבותי 

 מוזיקאלית

40296190 
עמותה לקידום  -אלמנארה 

 אנשים עם מוג

20 
חוגי מוזיקה ותזמורת 

2021 
40000240 

אעבלין  -אלמעהד אלמוסיקי 

 )ע"ר(

21 
בקשת תמיכה לכתיבה 

 יצירתית
40000685 

אלערביא לתרבות ואמנות 

 )ע"ר(

21 
בקשת תמיכה לפעילות 

 הקוראל/מוסיקה
40000685 

אלערביא לתרבות ואמנות 

 )ע"ר(

22 

תמיכה בהפעלת 

לימודים בתחום 

 האומנות והמוס

 אלריאדה אלתעלמיה )ע"ר( 42000138

 אמנות למען השלום 40000590 תמיכה שוטפת 23

24 
שוטף ללהקת הדבקה 

 2021אנדור 
 אנדור לתרבות ואומנות )ע"ר( 41476423

25 

תיאטרון לאנשים עם 

מש"ה במגזר הערבי 

 בנצרת

40000376 
אקים ישראל הארגון הארצי 

 לאנשים עם מ

26 
תמיכה בתיאטרון 

 הכפרי באב אלחארה
40541378 

התיאטרון  -באב אל חארה

 הכפרי לתרבות



27 

תמיכה שוטפת 

במקהילה למוסיקה 

 וזמר

 ביאת למוסיקה ושירה )ע"ר( 40507679

 (ביית אלמוסיקה שפרעם )ע"ר 40000688 2021תמיכה שוטפת  28

 40221469 בי"ס למוסיקה 29
בית אל שביבה  מרכז קהילתי 

 באקה אל

 40221469 להקת דבקה 29
בית אל שביבה  מרכז קהילתי 

 באקה אל

 40000513 שוטף 30
בית האומנות לחינוך ולתרבות 

 תרשיחא -

31 
גלריית בית הגפן 

 ופעולות תרבות ערבית
40000095 

בית הגפן המרכזי הערבי 

 יהודי לתרבות

32 
תמיכה בהפקה חדשה 

 קומדיה דל ארטא-
 בראשית לשלום )ע"ר( 40221584

 40000158 2021תמיכה שוטפת  33
עמותה לקידום  -ג'בינה 

 התיאטרון הערב

 40480679 מוסיקה-פעילות שוטפת 34
ג'ואיש לקידום תרבות וחינוך 

 התאטרון

 ג'מעיית עוד אלנד 40223831 מוסיקה 35

36 
תמיכה שוטפת 

 לעמותה
41905827 

גולן הייטז ארטיסטיק 

 פרודקשין )ע"ר(

37 
תמיכה בגלריה לשנת 

2021 
 סכניני )ע"ר(-טפל אל-דאר אל 40286711

38 
בקשת תמיכה לפעילות 

 השוטפת
 האגודה הנצרתית לאמנות 40000166

 40221581 מנהיגי תרבות סכנין 39
המרכז לקידום  -הלאה 

 אומנויות הבמה )

40 
הערבי לתיאטרון המכון 

 ומשחק
40001692 

המכללה האקדמית הערבית 

 לחינוך בישראל

41 
פסטיבל הזמר 

 וכישרונות צעירים
40000059 

המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש 

 שיך זכי דיא

 40000059 להקת שירה אנדלוסית 41
המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש 

 שיך זכי דיא

41 
להקות דבקה ומחול 

 מודרני
40000059 

המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש 

 שיך זכי דיא

 40000059 להקות באלט 41
המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש 

 שיך זכי דיא

 40000059 בית ספר למוזיקה 41
המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש 

 שיך זכי דיא



 40000059 כתיבה יצירתית 41
המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש 

 שיך זכי דיא

42 
תמיכה בתיאטרון 

 אלחיאת
40221491 

 -המרכז הקהילתי הערבי

 רמלה )ע"ר(

 המרכז הקהילתי יפיע )ע"ר( 40216085 מחו"ל דבקה 43

 המרכז הקהילתי יפיע )ע"ר( 40216085 גלריה אונותית 43

 המרכז הקהילתי יפיע )ע"ר( 40216085 מרכז מוזיקה 43

 המרכז הקהילתי יפיע )ע"ר( 40216085 להקת הזמר 43

 המרכז הקהילתי יפיע )ע"ר( 40216085 קהילתיתיאטרון  43

 40221541 מקהלת ראנה 44
המרכז למוסיקה ע"ש פיליציה 

 בלומנטל )

 40000673 בלט 45
המרכזים הקהילתיים חומות 

 עכו )ע"ר(

 40000673 מחול מודרני 45
המרכזים הקהילתיים חומות 

 עכו )ע"ר(

 40000673 להקת ריקוד פולקלורי 45
הקהילתיים חומות המרכזים 

 עכו )ע"ר(

 40298756 שוטף 46
העמותה לחינוך ספרותי, 

 מורשת ואומנות

 42025503 תיאטרון המיוחד 47
העמותה למען אנשים עם 

 מוגבלויות פיזי

 41904917 מוסיקה 48
התאחדות מוסיקאים ואמנים 

 ערביים בישר

49 
הפקת מופעים חדשים 

 2021לשנת 
 יאללא )ע"ר( 41349383

50 
 -תזמורת צלילי המזרח 

2021 
40273997 

פולקלור ואומנות  -יארא 

 דרוזית )ע"ר(

50 
כנאר תיאטרון מחול 

 ושירה ערבית אוטנטית
40273997 

פולקלור ואומנות  -יארא 

 דרוזית )ע"ר(

51 
להקת כנארי + ב"ס 

 ללימודי מוסיקה
42000072 

כנארי עמותה לקידום 

 המוסיקה והשירה )

52 
תמיכה בניהול 

 ובפעליות השוטפות
40000703 

להקת "ג'פרא" לדבקה 

 ופולקלור )ע"ר(

53 
סיוע להפקות להקת 

 המחול ביסאן מנצרת
 להקת המחול ביסאן )ע"ר( 41484540

54 
תמיכה שוטפת בלהקה 

 הייצוגית לוגוס
41375631 

לוגוס לתרבויות ומורשת עמים 

 )ע"ר(

 אבו גושמ. מ.  20000031 אבו גוש מחול 55

 מ. מ. אבו גוש 20000031 אבו גוש מחול 55



 מ. מ. אבו גוש 20000031 אבו גוש מקהילה 55

 מ. מ. ביענה 20000037 פסטיבל תיאטרון ילדים 56

 מ. מ. ביענה 20000037 תיאטרון פרינג' הפקות 56

 מ. מ. ביענה 20000037 פסטיבל אלחארה 56

 מ. מ. ביענה 20000037 גלרייה אומנות פלסטית 56

 מ. מ. ביענה 20000037 פסטיבל פיסול 56

56 
פסטיבל הדבקה 

 והמחול
 מ. מ. ביענה 20000037

57 
להקת דבקה ג'לג'וליה 

2021 
 מ. מ. ג'לג'וליה 20000075

58 
מקהילת דייר אל אסד 

2020.2021 
 אסד-מ. מ. דיר אל 20000041

 מ. מ. זמר 20000115 להקת מחול דבקה זמר 59

 מ. מ. חורה 20000119 פעלות תרבות ערבית 60

 מ. מ. חורה 20000119 2021מוזיקה ומחול  60

 מ. מ. טורעאן 20000045 גלריות ואומנות 61

 מ. מ. טורעאן 20000045 מחול ודבקה 61

 מ. מ. טורעאן 20000045 פסטיבל האשה 61

 מ. מ. כאבול 20000048 חוגי נגינה 62

 מ. מ. כאבול 20000048 פסטיבל רמדאן 62

 מ. מ. כאבול 20000048 להקת דבקה אלנור 62

 מ. מ. כאוכב אבו אלהיג'א 20000049 תרבות ערבית 63

64 
מקהילה ותזמורת 

 מזרחית
20000091 

-טבאש-מ. מ. כעבייה

 חג'אג'רה

65 
פעילות תרבות ערבית 

 להקה מוזיקלית -2021
 מ. מ. לקיה 20000297

65 

 -2021תרבות ערבית 

פסטיבל למורשת 

 הבדואית

 מ. מ. לקיה 20000297

66 
-להקת דבקה מזרעה

2021 
 מ. מ. מזרעה 20000056

66 

בית ספר למוסקה 

-להקת מוסיקה מזרעה

2021 

 מ. מ. מזרעה 20000056

66 
פעילות אומנות 

 2021-פלסטית
 מ. מ. מזרעה 20000056

 מ. מ. מעלה עירון 20000124 2021חוג תיאטרון  67

 מ. מ. מעלה עירון 20000124 2021חוג מוסיקה  67

 מ. מ. מעלה עירון 20000124 2021חוג דבקה  67



 מ. מ. מעלה עירון 20000124 2021חוג אומנות  67

 מ. מ. עוספייא 20000065 אירוע חג החגים 68

69 
תמיכה בפסטיבל 

 הקרסמס לעילבון
 מ. מ. עילבון 20000062

 מ. מ. ראמה 20000072 2021קריסמס מארקט  70

 מ. מ. ראמה 20000072 2021סדא אלסובאט  70

71 

תמיכה לאירועי תרבות 

עירוניים שעב 

2020/21 

 מ. מ. שעב 20000069

 מ.א. אל קסום 20000862 מחול -תרבות ערבית 72

72 
 -תרבות ערבית

 תיאטרון
 מ.א. אל קסום 20000862

 קסוםמ.א. אל  20000862 חוגים -תרבות ערבית 72

 40942487 מקהלת דוזנלי 73
מ.ע.א. מונתדא אלמועיאלת 

 אלוחידאת )ע

73 
פרויקט המורשת בעיני 

 האישה הערבייה
40942487 

מ.ע.א. מונתדא אלמועיאלת 

 אלוחידאת )ע

 40942487 להקת מחול מ.ע.א 73
מ.ע.א. מונתדא אלמועיאלת 

 אלוחידאת )ע

74 
מימון פסטיבל 

 הקריסמס
40000084 

מועצת העדה האורטודוקסית 

 נצרת

75 
בקשה למימון פעילותה 

 השוטפת של העמותה
 מיקס פליי )ע"ר( 42213017

 מיקס פליי )ע"ר( 42213017 מוסיקה 75

 40383495 תיאטרון מראות 76
עמותה לקידום  -מראות 

 האומנות והתיאט

77 
שוטף מרכז אל קלעה 

 לאומנויות הבמה
41512756 

לאומנויות קלעה  -מרכז אל 

 הבמה )ע"ר(

 מרכז למחקר כפרי 40000565 שוטף 78

 40000595 להקת דבקה " אלמג'ד" 79
מתנ"ס מג'ד  -מרכז קהילתי 

 אלכרום

 40000595 פסטיבל הפיסול 79
מתנ"ס מג'ד  -מרכז קהילתי 

 אלכרום

 40216075 הרכבים מוזיקלים 80
מרכז קהילתי )מתנ"ס( לדיר 

 חנא )ע"ר(

80 
הרכבי פולקלור הקמת 

 ודבקה
40216075 

מרכז קהילתי )מתנ"ס( לדיר 

 חנא )ע"ר(

 40216075 תאטרון קהילתי 80
מרכז קהילתי )מתנ"ס( לדיר 

 חנא )ע"ר(



 40216075 בעלי צרכים מיוחדים 80
מרכז קהילתי )מתנ"ס( לדיר 

 חנא )ע"ר(

 מרכז קהילתי אכסאל )ע''ר( 41961864 מרכז לתיאטרון ילדים 81

81 
מרכז לאמנות וציור 

2021 
 מרכז קהילתי אכסאל )ע''ר( 41961864

81 
להקה ומרכז מחול 

 וריקוד
 מרכז קהילתי אכסאל )ע''ר( 41961864

 מרכז קהילתי אכסאל )ע''ר( 41961864 מרכז מוסיקה ונגינה 81

81 
מועדון העשרה אמנותי 

 לנכים
 מרכז קהילתי אכסאל )ע''ר( 41961864

 40000276 "הכרמים"להקת בלט  82
מרכז קהילתי בנצרת עילית 

 ע"ש גורדון

 40000276 אנסמבל אוניסון כנרים 82
מרכז קהילתי בנצרת עילית 

 ע"ש גורדון

 41515849 לימוד מוזיקה 83
מרכז קהילתי בסמת טבעון 

 )ע"ר(

 41515849 פסטיבל כוכב נולד 83
מרכז קהילתי בסמת טבעון 

 )ע"ר(

83 
 שבוע הספר והסופר

 הצעיר
41515849 

מרכז קהילתי בסמת טבעון 

 )ע"ר(

 מרכז קהילתי בענה )ע"ר( 42227598 פסטיבל אלחארה 84

 מרכז קהילתי בענה )ע"ר( 42227598 תיאטרון פרינג' הפקות 84

84 
פסטיבל הדבקה 

 והמחול
 מרכז קהילתי בענה )ע"ר( 42227598

 בענה )ע"ר(מרכז קהילתי  42227598 גלרייה אומנות פלסטית 84

 מרכז קהילתי בענה )ע"ר( 42227598 פסטיבל הילדים בענה 84

 מרכז קהילתי כאבול )ע''ר( 41899320 להקת דבקת אלנור 85

 מרכז קהילתי כאבול )ע''ר( 41899320 פסטיבל רמדאן 85

 מרכז קהילתי כאבול )ע''ר( 41899320 חוגי נגינה 85

85 
פיסטיבל הפלקלור 

 העממי כאבול
 מרכז קהילתי כאבול )ע''ר( 41899320

 40468317 2021מחול דבקה  86
מתנ"ס  -מרכז קהילתי רהט 

 רהט )ע"ר(

 40468317 בית ספר למוסיקה 86
מתנ"ס  -מרכז קהילתי רהט 

 רהט )ע"ר(

 40468317 אמנות פלסטית וגלריה 86
מתנ"ס  -מרכז קהילתי רהט 

 רהט )ע"ר(

 40468317 2021תיאטרון קהילתי  86
מתנ"ס  -מרכז קהילתי רהט 

 רהט )ע"ר(



87 

תמיכה בפעילות 

אומנות פלסטית של 

 הגלריה

41099809 
מרכז קימידיה לתרבות 

 חיפה -ואומנות 

88 
שילוב תלמידים מנגנים 

2021 
40000400 

משגב הגליל עמותה לקידום 

 ההתישבות בג

 40000598 תיאטרון קהילתי 89
מרכז קהילתי  -מתנ"ס 

 קלנסווה

 40000598 אומנות פלסטית 90
מרכז קהילתי  -מתנ"ס 

 קלנסווה

 40000598 עידוד כתיבה יצרתית 90
מרכז קהילתי  -מתנ"ס 

 קלנסווה

 מתנ"ס דבוריה 40000586 פרוייקט מרכז אומנות 90

 מתנ"ס דבוריה 40000586 פרוייקט דבקה 90

90 
פרוייקט מועדון תרבות 

 לנכים
 דבוריהמתנ"ס  40000586

 מתנ"ס דבוריה 40000586 פרוייקט מוסיקה 90

91 
תמיכה שוטפת דבקה 

2021 
40000211 

מתנ"ס מרכז קהילתי מטה 

 אשר

91 
תמיכה שוטפת מוסיקה 

2021 
40000211 

מתנ"ס מרכז קהילתי מטה 

 אשר

91 
תמיכה שוטפת תאטרון 

 2021קהילתי 
40000211 

מתנ"ס מרכז קהילתי מטה 

 אשר

 שבע-מתנ"ס מרכז קהילתי תל 40000653 2021קהילתי תיאטרון  92

 שבע-מתנ"ס מרכז קהילתי תל 40000653 2021מרכז מוסיקה  92

 שבע-מתנ"ס מרכז קהילתי תל 40000653 2021מרכז אומנויות  92

 שבע-מתנ"ס מרכז קהילתי תל 40000653 2021להקת דבקה  92

 אעבלין -אלמחבה נאדי  40000645 2021חוגי ציור ופיסול  93

93 
פרויקט גלריה 

 2021אומנותית 
 אעבלין -נאדי אלמחבה  40000645

 נוה הבדואים 40000581 תמיכה שוטפת מחול 94

95 
בקשת תמיכה לפעילות 

 השוטפת
 נצרת על אלעהד )ע"ר( 40946840

 נקריז )ע"ר( 41557011 פעילות שוטפת מוסיקה 96

97 
תמיכה במעבדה 

 המוסיקאלית סאנאם
 סאנאם )ע"ר( 41085342

98 
-מימון פעילות מוסיקה

 שוטפת
 סול )ע''ר( 41633210

 40821739 שוטף 99
סטיפ אפ בית ספר ללימודי 

 אמנויות המח



 סינמה דרמה )ע"ר( 40371504 סינמה דרמה-שוטף  100

101 
תזמורת ולהקת סיראג' 

 + בי"ס למוסיקה
 סיראג' )ע"ר( 41053690

 סלמה להקה לריקוד 40000153 שוטף 102

 41534574 אומני העתיד 103
למנהיגות, אחריות,  -סנא 

 העצמה וגליש

 עוד זיריאב )ע"ר( 41966540 פעילות שוטפת מוסיקה 104

 עיריית כפר קאסם 20000078 2021כתיבה יצירתית  105

 עיריית כפר קאסם 20000078 2021אומנות  105

 כפר קאסםעיריית  20000078 2021תאטרון  105

 עיריית כפר קאסם 20000078 2021מוזיקה  105

 עיריית כפר קאסם 20000078 2021דבקה  105

 עיריית כפר קאסם 20000078 2021יוזמת צילום  105

 עיריית כפר קאסם 20000078 2021יוזמת מוזיקה  105

 עיריית כפר קאסם 20000078 2021יוזמת פסיפס  105

106 
מקהלה ותזמורת 

 יישובית
 עירית טייבה 20000156

 עירית לוד 20000228 להקת דבקה 107

 עירית לוד 20000228 עיד אל אדחא 107

 עירית לוד 20000228 עיד אל פיטר 107

 עירית לוד 20000228 תיאטרון קהילתי ערבי 107

 עירית לוד 20000228 מטרוז 107

108 
פסטיבל לילות רמדאן 

 תרשיחא - 2021
 עירית מעלות תרשיחא 20000102

108 
פסטיבל כריסמס מרקט 

 בתרשיחא 2021
 עירית מעלות תרשיחא 20000102

108 
אירועי תרבות קיץ 

 2021בתרשיחא 
 עירית מעלות תרשיחא 20000102

 עירית נצרת 20000231 2021 -תזמורת נצרת  109

109 
להקת דבקה ופולקלור 

- 2021 
 עירית נצרת 20000231

 עירית נצרת 20000231 2021 -נצרת קונצרט  109

109 
בלט  -להקת מחול 

2021 
 עירית נצרת 20000231

109 
תיאטרון קהילתי לנוער 

- 2021 
 עירית נצרת 20000231

109 
נצרת  -גלריה עירונית 

2021 
 עירית נצרת 20000231



109 
פסטיבל תיאטרון הילד 

- 2021 
 עירית נצרת 20000231

109 
 -המעיין פסטיבל לילות 

2021 
 עירית נצרת 20000231

109 
 -פסטיבל לילות רמדאן 

 2021נצרת 
 עירית נצרת 20000231

110 
להקת דבקה  -סכנין 

2021 
 עירית סח'נין 20000235

110 
ב"ס למוסיקה  -סכנין 

2021 
 עירית סח'נין 20000235

110 
פסטיבל האבן  -סכנין 

 2021והפיסול 
 עירית סח'נין 20000235

110 

פסטיבל  -סכנין 

האמנות והמוסיקה 

2021 

 עירית סח'נין 20000235

 עירית עכו 20000238 פסטיבל לילות עכו 111

 עירית רהט 20000106 בית ספר למוסיקה רהט 112

 עירית רהט 20000106 2021מחול דבקה  112

112 
תיאטרון  -תקנה ערבית 

2021 
 עירית רהט 20000106

112 
 אמנות -תקנה ערבית 

 פלסטית וגלריה
 עירית רהט 20000106

 עמותת "אלכרמל" למוסיקה 40000199 שוטף 113

 40258828 שוטף 114
עמותת "אלסאפי" לקידום 

 המוסיקה, האומ

 41559387 חוגי מוסיקה 115
עמותת אדים למוסיקה אומנות 

 ותרבות )ע

116 
בקשה עבור פעילות 

 שוטפת
40384065 

לתרבות,  עמותת אל אסדי

 אומנות ומורשת

117 
מימון פעילות שוטפת 

 למחול
40361861 

נצרת  -עמותת אלאמל למחול 

 )ע"ר(

118 
ניהול וקידום מקהלות + 

 אנסמבל כלי
 עמותת אלזיתון 40000189

 עמותת אלמאוכב נצרת )ע"ר( 41556986 פסטיבל 119

120 
מוסד  - 2021תמיכה 

 עוגן
 עמותת אלסבאר )ע"ר( 40000682

121 
תמיכה בפעילות 

 השוטפת
 עמותת אלסיבאט )ע"ר( 40221508



 40000626 פעילות שוטפת מוסיקה 122
עמותת אלפאראבי 

 המוסיקלית כפר קנא

123 
תיאטרון אלמהבאש 

 ברהט
 עמותת אלראד )ע"ר( 41906602

 40997574 מוסיקה 124
עמותת אנג'אם לקידום 

 המוסיקה )ע"ר(

 42160923 2021תמיכה  125
עמותת ג'פרא לתרבות 

 ואומנות )ע"ר(

 40258570 תיאטרון שוטף 126
עמותת האומנים לקידום 

 התיאטרון וההצג

127 
הפקת גיליון תרבותי 

 ומחזמר
42003510 

עמותת כפר יאסיף לתרבות 

 ותיירות )ע"ר

 עמותת מוג'תמענא )ע"ר( 41484947 מוסיקה 128

 מוג'תמענא )ע"ר(עמותת  41484947 גלריית אומנות 128

 עמותת מוג'תמענא )ע"ר( 41484947 מחול 128

 42225856 גלריית אומנות 129
עמותת נצרת לאומנות 

 פלסטית )ע"ר(

130 

תמיכה שוטפת 

בפעילות פוליפוני 

 לחינוך

 פוליפוני לחינוך בע"מ )חל"צ( 41088496

131 
מימון פעילות שוטפת 

 תיאטרון
40985537 

מרכז  -קאן  קאן יא מא

 אומנויות לילדי

 40000699 פעילות תרבות שוטפת 132
קתרין  לקידום המוסיקה, 

 מחול ואומנו

 שורוק )ע"ר( 40000676 פסטיבל שורוק 133

 שורוק )ע"ר( 40000676 תיאטרון 133

134 
מרכז מורשת סכנין 

2021 
 שכנות בצפון )ע"ר( 40296189

134 
לאומנות  גלריה זרקשה

 קלאסית ומודרנית
 שכנות בצפון )ע"ר( 40296189

 שכנות בצפון )ע"ר( 40296189 להקת דבקה 134

 שקאייק אלנעמאן )ע"ר( 40269498 הקצבה שוטפת 135

136 
בקשת תמיכה להפקה 

 והרצת הצגות סראיא
40000665 

 -תיאטרון "אלסראיא" הערבי 

 יפו )ע"ר(

137 
מימון פעילות 

 והפקות תיאטראלית
 תיאטרון אלח'יאל )ע"ר( 40541812

138 
תמיכה בפעילות 

 השוטפת של התאטרון
41484318 

תיאטרון אלמג'ד להפקות 

 )ע"ר(

 תיאטרון אלעין )ע"ר( 41446343 שוטף תיאטרון 139



140 
פעילות שוטפת 

 תיאטרון
40343383 

תיאטרון אנסמבל פרינג' נצרת 

 )ע"ר(

141 
תמיכה בפעילות 

 פלסטיתאומנות 
 תל כיסאן )ע"ר( 41635274

 42021240 2021שוטפת  -תריו  142
תריו לקידום התרבות 

 והאומנות )ע''ר(

143 
תמיכה בקידום אומנות 

 ותרבות בטייבה
41033992 

תשרין לקידום התרבות בעיר 

 בטייבה )ע"

 

פסטיבל חג המולד 

 לרגל חג המולד הנוצרי
40228906 

 מועדון הצופים האורתודוקסים

 יפו )ע"ר

 

 40150636 בי"ס למוסיקה
 -מינהל קהילתי בית צפאפא

 שרפאת

 

פסטיבל החגים 

 2020בתרשיחא 
 עירית מעלות תרשיחא 20000102

 

תיאטרון אלמהבאש 

 ברהט
 תיאטרון הנגב )ע"ר( 40470605

 

 


