
מועצה מקומית 2011בקשות תמיכה לשנת 
כרכור-פרדס חנה

מספר 
גובה בקשת התמיכההתמיכה עבור הפרוייקטים הבאיםעמותה מגישת הבקשהאופי העמותהבקשה

גובה התמיכה 
המאושרת

ספורט1
ש " מועדון ספורט ע

ד"יונתן ברנס הי

הועדה החליטה , מועדון הספורט פעיל בפרדס חנה בתחום ספורט הכדורגל
הכשרת חבר הנהלה , רכישת מכשיר החייאה: לממן את הפעילות הבאה
, בדיקות רפואיות, שיפוט, רישום קבוצות,ט"כמנהל ארועי ספורט וקב

המועצה מעניקה לעמותה תמיכה בשווה כסף .השתתפות בנסיעות, ביטוח
השתתפות המועצה מותנית . המתבטאת בטיפול ואחזקת מגרש הכדורגל

                       140,000                     150,000.בהמשך מדיניות מתן הנחות עבור ילדים ממשפחות מצוקה

ספורט2
 ספיישל אולימפיקס 

עבור מתן חזן

ספיישל " התקבלה בקשה למימון עלות השתתפותו באולימפיאדת 
התקבלה החלטה לתמיכה בגובה יתר . באתונה בשנה זו" אולימפיקס

                           5,000                         6,500. 5,000₪התמיכות בספורטאי בודד בסך 

ספורט3
א " עמותת מיטב ת
עבור טל שפירא

. ממוקמת במקום שני באליפות ישראל לבוגרות, ודו' ספורטאית בענף הג
התקבלה בקשה למימון עלות השתתפות בתחרויות ובמחנות אימונים 

התקבלה החלטה לתמיכה בגובה תמיכות . בשאיפה למדליה אולימפית
                           5,000                       50,000. 5,000₪לספורטאי בודד בסך 

                       150,000כ ספורט"סה

 הנוער העובדתנועת נוער4
, ערכית חברתית ותרבותית לילדים בני נוער,  קיום פעילות חינוכית
                         24,819                       41,000פרוייקטים קהילתיים

 הצופיםתנועת נוער5

, פיתוח מנהיגות, דמוקרטיה,  הענקת חינוך בלתי פורמלי לאהבת השונה
חינוך להתנדבות ועשיה למען הקהילה והפרט באמצעות תהליכי הכשרה 

                         46,014                     100,000והדרכה חינוכיים

 בני עקיבאתנועת נוער6
, פעילויות שוטפות. סניפים פעילים וסניף נוסף עומד להיפתח2 בפרדס חנה 

                         29,167                       40,000סמינריונים ומחנות קיץ, פעילות התנדבויות

                       100,000כ תנועות נוער"סה

תרבות 7
 מרכז תורני כלל 

                           8,000                       40,000עונג שבת, הפעלת מועדוניות נוער וילדים,  שעורי תורהאור ישרים-ישראל

תרבות 8
הרב -  אור הפרדס 

צדקה
בפעילות לנוער בשעות ,  העמותה עוסקת בפעילות חסד לתושבי הישוב

                         20,000                       50,000.בהרצאות ובהוצאת עלון שבועי, הערב

 העמותה למען הקשישתרבות 9
הפעלת קו , הפעלת מועדוני גימלאים,  קידום קשישים בישוב פרדס חנה

                         25,000                     150,000.הפקת עיתון וארועי חגים, קשר עם קשישים בודדים
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גובה התמיכה 
המאושרת

תרבות 10
מרכז ,  עמותת הידית

ליצירה תיאטרונית

יצירת פעילות אמנותית בזיקה ,  מרכז ליצירה תאטרונית רב תחומית
בקשה .  שנים8הפעולה פועלת מזה . ובשיתוף עם הקהילה המקומית

: להשתתפות במימון הפקות תאטרון מקומיות בהצטיידות והפקה
                         10,000                     100,000.ציוד תאורה, תלבושות

תרבות 11
ברית ותיקי -  ויטרנים 

                         10,000                       32,000פגישות עם בני נוער, הרצאות, עזרה הדדית,  פעילות חברתיתהמלחמה נגד הנאצים

 יד לבניםתרבות 12
פעילויות של הרצאות וחגים , שי להורים שכולים,  טיול למשפחות שכולות

                         14,000                       30,100להורים שכולים

 הדודאיםתרבות 13

ייצוג הישוב במופעים ,  טיפוח המחול ואומניות הבמה בקרב הנוער והציבור
הפקת מופעים ופעילויות תרבות , מימון רכישת תלבושות. בכל רחבי הארץ

                         20,000                       50,000ייצוג הישוב בתחרויות בארץ, בפרדס חנה

ט" אלותרבות 14
מבוקשת תמיכה בגין פעילות פנאי וקיץ עבור ,  עמותה בפריסה ארצית

                           5,000                       50,000.בוגרים עם אוטיזם בהוסטל בפרדס חנה

 מדרשת נגהתרבות 15

מקום מפגש של נשים וגברים מרקעים ,  תמיכה בפעילות הבית הפרדס
הפעלת בית מדרש לנשים ארועי תרבות . דתיים חילוניים ואחרים, שונים

                           3,000                       18,000.ומוזיקה

 עמותת אל סםתרבות 16

העמותה פעילה בתחום , סם פרדס חנה- בקשת העמותה לתמיכה בסניף אל
תהליך הטיפול כולל שיחות פרטניות עם . גיל ההתבגרות והתמכרויות

                           5,000                       25,000.התערבויות משפחתיות והדרכות הורים, הנערים

                       120,000כ תרבות"סה


