
עיריית כפר סבא

רשימה מפורטת של בקשות לתמיכה לשנת 2015

שם העמותהמס"ד
מספר 

העמותה
שיוך נושא

נתמכה 

בשנה  

קודמת

תמיכה 

לאישור 2015

 תמיכה לאישור 

2014

           11,280         11,286כןאיכות הסביבה580431682כפר סבא אוהבת חיות1

             5,906           5,940כןדת580240323אורות הקודש2

             5,906           5,940כןדת580011146אמונה3

             5,906           5,940כןדת580191161בית דורשי ע"ש דרור ושי וינברג ז"ל4

             5,906כןדת580457133בית הכנסת אוהל מועד5

             5,906כןדת580106433בית הכנסת ע"ש הצדיקים6

             5,906כןדת580131449בית חב"ד7

             5,906           5,940כןדת580085033בית כנסת דביר יהונתן8

             5,906           5,940כןדת580233062בית עזרא9

             5,906           5,940כןדת580017531הוד והדר10

             5,906           5,940כןדת580406429יהדות בהדרים כפר סבא11

             5,906           5,940כןדת580455731מאיר ישא ברכה12

             5,906           5,940כןדת580114007מרכז קהילתי דתי13

             5,906           5,940כןדת580401602מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימן כפ"ס14

             5,906           5,940כןדת580095214משכן ישראל15

           5,940לאדת580128544משען לתלמיד16

             5,906           5,940כןדת580474708תורה בכפר17

             5,906           5,940כןדת580471845תורה וחסד18

             5,906           5,940כןדת580468213תושבי כפר סבא הצעירה19

           5,940לאדת580129534העמותה לקידום החינוך הדתי20

           5,940לאדת580288280שמירת אורית21

22

ידיד לחינוך - גימלאים מתנדביםבמערכת 

             5,906           5,940כןחינוך580486413החינוך

23

מרכז יש"י העמותה לקידום ילדים שוחרי ידע 

           11,280         11,286כןחינוך580332963כ"ס

             5,906           5,940כןחינוך580401024פוש24

             5,906           5,940כןנוער580426369עמותת איגי - ארגון נוער גאה25

           35,400         36,975כןספורט580212397אליצור כ"ס26

           16,000         18,000כןספורט580507952המועדון הישראלי לכדורשת נשים 27

             8,000           8,000כןספורט580285013העמותה לספורט עממי28

         180,427       180,856כןספורט580453850הפועל אתלטי אורן השרון29

           50,392         50,864כןספורט580245561הפועל כפר סבא בית ברל (שחיה)30

           97,153         94,376כןספורט580204784הפועל עליה כפ"ס31

         138,307       139,160כןספורט580245736התעמלות אומנותית בכ"ס32

           13,843         14,703כןספורט580280907טניס שולחן33

           26,204         29,388כןספורט580455103מועדון הוקי רולר34

         124,773       112,945כןספורט580281863מועדון הטאקוונדו הפועל כ"ס35

           76,001         75,027כןספורט580251957מועדון הטניס גלי השרון כ"ס36

         814,000       879,550כןספורט514948637מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא37

         806,825       819,158כןספורט580251296מועדון הכדורעף הפועל כ"ס38

         230,245       232,795כןספורט580278315מועדון הסייף הפועל כ"ס39

         723,948       730,481כןספורט580259109מועדון הפועל  כדורסל כ"ס40

         110,399       107,550כןספורט580403178מועדון הפועל טניס שדה קאנטרי קלאב כ"ס41

           71,699         66,766כןספורט580280899מועדון הקליעה הפועל כ"ס42

         139,096       138,215כןספורט580262582מועדון השחמט כ"ס43

         360,600       365,425כןספורט580419950מועדון כדורגל בית"ר קפלן כ"ס44

           73,007         60,323כןספורט580107035מכבי כ"ס45

           40,682         39,443כןספורט512390618עצמה גודוקאן כ"ס46

           5,940לארווחה580531390אוהלי קידר47

             5,906           5,940כןרווחה580036242אילן כפר סבא48
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             5,906           5,940כןרווחה580019800אנוש לבריאות הנפש49

             5,906           5,940כןרווחה580034924אקי"ם כפר סבא50

             5,906           5,940כןרווחה580071850בית איזי שפירא51

           11,280         11,286כןרווחה580468312גימלאי כפר סבא52

             5,906           5,940כןרווחה580017945דרור53

             5,906כןרווחה580543122הבית של רונית54

           24,568         23,760כןרווחה580275535הזן את הכל55

300,000       300,000כןרווחה580069342סביון כפר סבא העמותה למען הקשיש56

             5,906           5,940כןרווחה580057321ויצו כפר סבא57

             5,906           5,940כןרווחה580519676זהב"י כפר סבא58

           11,280         11,286כןרווחה580316834י"ש ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל59

             5,906כןרווחה580076438יד ריבה60

           11,280         11,286כןרווחה580030104יד שרה61

           11,280         11,286כןרווחה580086742מועדון ליונס כ"ס62

           11,280         11,286כןרווחה580009694מועדון רוטרי כפ"ס63

           32,009         32,966כןרווחה580287969מלוא הטנא64

           24,568         21,978כןרווחה580405884מרכז ופרצת (בית התבשיל)65

             5,906           5,940כןרווחה580107993מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית66

67(AMD) 5,906כןרווחה580374080נמ"ג - עמותה לניוון מקולרי גילי             

           24,568         23,760כןרווחה580079978עזר מציון68

             5,906           5,940כןרווחה580130714עמדא69

             5,906           5,940כןרווחה580242881עמותת כפס להצלת חיים70

             5,906           5,940כןרווחה580243129עמותת עמיחי71

             5,906           5,940כןרווחה580030047ער"ן72

             5,906           5,940כןרווחה580392702פעמונים73

             5,906           5,940כןרווחה580175677קו לחיים74

           5,940לארווחה580197853קרן סיוע לנזקקים-כ"ס75

           5,940לארווחה580064335אלו"ט-אגודה לאומית לילדים אוטיסטים76

           5,940לארווחה580188891צ'יימס ישראל77

78

אלומה-העמותה להנצחה ולהנהלת השואה 

           5,940לאתרבות580540938והגבורה בישראל

             5,906           5,940כןתרבות580006765התאחדות עולי אמריקה הלטינית ע"ר79

             5,906           5,940כןתרבות580020766יד לבנים80

      4,852,008    4,925,000סה"כ  תמיכות  שוטפות  

7473                  
תקציב 2014תקציב 2015ריכוז לפי נושא

כללי / רווחה/ חינוך / נוער / תרבות איכות 

         415,000       425,000      52סביבה/ דת

         300,000       300,000        1רווחה מרכזי יום לקשישים

         715,000       725,000סהכ תמיכות לאישור ללא ספורט

      4,137,000    4,200,000      21עמותות ואגודות ספורט

         263,000       200,000קרן מלגות לספורטאים מצטייניםקרן הישגית*

טרם התקבלו הנתונים ממנהל הספורטהתאחדות בתי ספר מרכז מצויינות

4,400,000    4,400,000      

מלגות קרן הישגית אינן בגדר תמיכה המחייבת אישור על פי נוהל תמיכות.*
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