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ספורט1
ש " מועדון ספורט ע
ד"יונתן ברנס הי

הועדה החליטה לממן , מועדון הספורט פעיל בפרדס חנה בתחום ספורט הכדורגל
השתתפות , ביטוח, בדיקות רפואיות, שיפוט, רישום קבוצות: את הפעילות הבאה

השתתפות המועצה מותנית בהמשך מדיניות מתן הנחות עבור ילדים . בנסיעות
 קבוצות ליגה 9- ילדים המשוייכים ל350-בקבוצת הילדים כ. ממשפחות מצוקה

.כולל קבוצת הבוגרים

 25,000 בוגרים 
 ילדים 128,000+

 עבור 83,000+
שימוש במתקני 

המועצה 
ותחזוקתם

 200,000 + 
  שימוש במתקני

 המועצה
ותחזוקתם

 35,000 בוגרים 
 ילדים 108,000+

 עבור 83,000+
שימוש במתקני 

המועצה ותחזוקתם

ספורט2
 מועדון ספורט 
- ביתר פרדס חנה 

כרכור

,  משתתפים50-בקבוצת הבוגרים פעילים כ–  " כרכור-ר פרדס חנה"בית"עמותת 
חברי ההנהלה עוסקים . עיקר הפעילות היא בספורט תחרותי רשמי במחוז שומרון

ביטוחים , בדיקות רפואיות, מבקשים תמיכה במימון אגרות. במלאכה בהתנדבות
.ורכישת ציוד

 25,000 בוגרים 
+  ילדים 7,000+

 עבור 17,000
שימוש במתקני 

המועצה 
ותחזוקתם

 114,000 + 
  שימוש במתקני

 המועצה
ותחזוקתם

 35,000 בוגרים 
+  ילדים 7,000+

 עבור 17,000
שימוש במתקני 

המועצה ותחזוקתם

3
ספורט 
אישי

 עמותת יוניפייט
זכתה במקום שני .  שנים10-ודו כ'ספורטאית בתחום הג,הבקשה עבור עמית אור

.ודו'חברה בנבחרת ישראל בג. באליפות ישראל
010,0003,000

4
ספורט 
אישי

יצו' עמותת איקיג

- עמית בן שמעון  :כרכור-בקשות מטעם העמותה עבור ספורטאי פרדס חנה 
אלוף ישראל וחבר - אילון בר ששת , ל"אלוף ישראל ספורטאי מצטיין בצה

, מתחרה באירופה חבר בנבחרת ישראל לנוער- הראל ענתר , בנבחרת ישראל לנוער
.ודו מתאמן לקראת אליפות אירופה'חבר נבחרת קדטים בג- עמרי זך

5,000+5,00060,000
 12,000= 3,000*4 

ודאים'ג

כ ספורט"סה
 295,000 ₪  300,000 ₪ 

 100,000 מתוכם 
שימוש , ₪

במתקני המועצה

 100,000 מתוכם 
שימוש במתקני , ₪

המועצה

תנועת 1
נוער

הפעילות מתקיימת בימי שלישי ושישי בבית ,  תנועת נוער מהזרם הציונות הדתית עזרא
הפעילות כולל בנוסף לפעולות גם טיולים סמינריונים ופעילויות . כנסת אור ישרים

.התנדבות
020,00013,359

תנועת 2
נוער

פעילות בתחום החינוך הבלתי פורמלי למעורבות קהילתית ,  תנועת השומר הצעיר השומר הצעיר
.(2016- ב87 ) חניכים פעילים 79-כ. ואחריות אישית

18,180100,00015,421

תנועת 3
נוער

פרוייקטים , ערכית חברתית ותרבותית לילדים בני נוער,  קיום פעילות חינוכית הנוער העובד
 136. סיבסוד חניכים ממשפחות מצוקה. חינוך למעורבות בקהילה, קהילתיים

.(2016- ב137 )חניכים 
32,186100,00028,682

תנועת 4
נוער

 הצופים
חינוך , פיתוח מנהיגות, דמוקרטיה,  הענקת חינוך בלתי פורמלי לאהבת השונה

להתנדבות ועשיה למען הקהילה והפרט באמצעות תהליכי הכשרה והדרכה 
.(2016- ב780).  חניכים940. סבסוד חניכים משפחות מצוקה- חינוכיים 

121,468232,500122,928
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תנועת 5
נוער

 בני עקיבא
תורתו , התנועה פועלת לחינוך דור נאמן ומסור לעמו,  בפרדס חנה סניף פעיל

התמיכה נדרשת לפעילויות . ומדינתו מתוך מעורבות ותחושת אחריות לכלל ולפרט
 193. סמינריונים ומחנות קיץ, סבסוד מעוטי יכולת, פעילות התנדבויות, שוטפות
.(2016- ב220). חניכים

58,16660,00049,610

 230,000 230,000כ תנועות נוער"סה
 מרכז תורני כלל תרבות 1

מדרשה לבנות בוגרות צבא בנות העדה ,  שעורי תורה למבוגרים גברים ונשיםישראל
חלוקת מזון לנזקקים בפסח , עונג שבת, הפעלת מועדוניות נוער וילדים, האתיופית

.רווחה' העמותה עובדת בשיתוף פעולה עם מח,  משתתפים180-כ.  וראש השנה
10,00060,00010,000

תרבות 2

 אור הפרדס

בפעילות לנוער בשעות , סליי מזון, העמותה עוסקת בפעילות חסד לתושבי הישוב
העמותה .  משפחות בישוב125-עזרה לכ. בהרצאות ובהוצאת עלון שבועי, הערב

מפעילה את מרכז חסד בו מאוגדות משפחות במתן ארוחות חמות מידי שבוע וכן 
.סליי מזון שבועיים

25,000100,00027,500

 אור ישרים בית תרבות 3
כנסת ובית מדרש

, מדרשה לבנות יוצאות העדה האתיופית, ארגון שיעורים והרצאות למבוגרים
.חלוקת מענקי לימוד

10,00015,00010,000

 העמותה למען תרבות 4
הקשיש

הפעלת קו קשר עם קשישים , גינון קהילתי,  קידום קשישים בישוב פרדס חנה
הפקת עיתון ,תיעוד סיפורי חיים, תעסוקה ואומנויות, הפעלת מרכז חוגים, בודדים

.וארועי חגים
27,000248,00030,000

,  עמותת הידיתתרבות 5
מרכז ליצירה 

תיאטרונית

יצירת פעילות אמנותית , תאטרון הידית הינו מרכז ליצירה תאטרונית רב תחומית
 2011בשנת .  שנים13העמותה פועלת מזה . בזיקה ובשיתוף עם הקהילה המקומית

בקשה להשתתפות . י מועצת הפיס לתרבות ואמנות"הוכר כמעבדת תרבות ע
. ציוד תאורה, תלבושות: במימון הפקות תאטרון מקומיות בהצטיידות והפקה

, אמנים במושבה,  שנה לכרכור100: התאטרון לוקח חלק בארועים קהילתיים כמו
פעילות עם הקהילת יוצאת אתיופיה, לילה לבן, פורים

25,000100,00027,500

-  עמותת עמי תרבות 6
ברית - ויטרנים 

ותיקי המלחמה נגד 

פגישות עם בני נוער , הרצאות, עזרה הדדית, פעילות חברתית,  ערב תרבות
הקליטה' באמצעות מח

7,0007,0007,000

7
 יד לבניםתרבות 

פעילויות של הרצאות וחגים להורים , שי להורים שכולים,  טיול למשפחות שכולות
שכולים

10,00037,00010,000
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טיפוח המחול ואומניות הבמה בקרב הנוער !  שנות פעילות20חוגגים השנה  הדודאיםתרבות 8
ייצוג , אהבת הארץ וכבוד ליוצרים- נתינה לקהילה : חינוך לערכים כגון, והציבור

הפקת מופעים , מימון רכישת תלבושות. הישוב במופעים בכל רחבי הארץ
 מהתקציב 10%-כ. ייצוג הישוב בתחרויות בארץ, ופעילויות תרבות בפרדס חנה

הופעות . מוקדש למשפחות נזקקות ולשילוב ילדים מהקהילה האתיופית
 תושבי 65- רקדנים מתוכם כ125-בלהקה כ. ס"בהתנדבות לבקשת המועצה והמתנ

.פרדס חנה

18,00060,00025,000

 פושתרבות 9
לילדים מרקע " פוש"עמותת פוש מבוסס על מתנדבים הפועלים למתן 

לפעול להצלחה ושיוויון , מטרתה. סוציואקונומי נמוך הזקוקים לעזרה בלימודים
עובדת בשיתוף פעולה עם הרשות , פועלת בפרדס חנה מזה כשנתיים. בחינוך

. תלמידים120- מתנדבים המעניקים סיוע ל35בישוב . וצוותי מוסדות החינוך

4,00015,0006,000

 גרעין תורני אור תרבות 10
למרחב

 העמותה פועלת לקידום החינוך והיהדות לעמותה פרוייקטים רבים לטובת כלל 
פרוייקט בר , פעילויות לחיזוק התא המשפחתי, מרכז קשת לקיימות: הציבור
 משפחות 30-הגרעין מורכב מ. אירועים מרכזיים לחגי ומועדי ישראל, מצווה

. 15,000₪תוספת תמיכה עבור קמחא דה פסחא . מרחבי הארץ
6,00010,00021,000

תנועת נשים :  נעמתתרבות 11
עובדות ומתנדבות

מבנה .  ילדי רווחה ממשפחות מצוקה55מעון יום עם -  מעון נעמת וולדנברג 
יועבר . (ריצוף וצביעת מעטפת חיצונית)המעון פועל שנים רבות וזקוק לשיפוץ 
התשלום יעבור באמצעות המחלקה לגיל - סכום כספי אשר ייועד למבנה המעון 

.הרך

080,00020,000

 פעמונים ארגון חסדתרבות 12
במסגרת פעילות העמותה בפרדס חנה ניתנת תמיכה וליווי כלכלי למשפחות 

כיצד לנהל את משק הבית במטרה להוציאן , מצוקה בהן שני בני הזוג עובדים
העמותה מלווה עשרות משפחות .  שנים7פעילות במשך . ממצוקתם הכספית

. י מתנדבים אשר עברו הכשרה מקצועית של פעמונים"המשפחות מלוות ע.  בשנה
. משפחות מהישוב100-הגיעו לכ

4,00020,0006,000

4,00000העמותה לא הגישה בקשה לתמיכה בשנה זו כמעיין המתגברתרבות 13

150,000200,000כ תרבות"סה
*

בקשות נדחות

.ודאית נדחתה בשל הפסקת פעילות אינטנסיבית של הספורטאית'בקשה של הג: טל שפירא

.ודאית נדחתה בשל הפסקת פעילות אינטנסיבית של הספורטאית'בקשה של הג: גל שפירא


