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 פרוטוקול דיון הצוות המקצועי למתן תמיכות נושא:
 2021לגופים ציבוריים לשנת הכספים 

 2ישיבה מס'  29.4.2021 מיום :
 

 

 תפקיד צוות מקצועי 

 .העירייה מנכ"ל  מר רן היילפרן

 נציגת גזבר העירייה.  הגב' יוליה מרקובסקי

 יועמ"ש רונן ויניקעו"ד 

 

 :משתתפים

 

  רכזת ועדת התמיכות אתי ברייטברט

 משרד רואי חשבון בן דוד שלווי קופ רו"ח איטה רדליך

 

 :ברייטברט אתי
 3 -מקדמה לעמותות שהשלימו את המסמכים כנדרש ועמדו באושר מתן  28.4.21מיום  6/21ישיבת המועצה ב

 .18.4.2021מיום  1טריונים למתן  מקדמה כמפורט בפרוטוקול ועדת התמיכות יהקר
 :  268/21מס' החלטה 

לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  13.9למוסדות ציבור בהתאם לסעיף  25%מעצת העירייה מאשרת מקדמות בשיעור של 
4/2006  

 עדה דנה בבקשות שהשלימו את כל המסמכים ונמצאו כשירות לדיון.והו

 מהשלפיהם הורונה( ועל )שנת נגיף הקו 2020הערה: הרפרנטים הגישו דוחות פיקוח על העמותות שהגישו בקשה בשנת 
  באישור מועצת העיר.  2020שנת לתמיכה ה

 איכות הסביבהבתחום עמותות שהגישו בקשה 

 580662849עמותת אזרחים למען אויר נקי 

פעילה ונאבקת בתופעות זיהום האוויר כתוצאה משריפות פסולת, קמינים העמותה מגישה בקשה בפעם הראשונה, היא 
 וכו' שפוגעים בבריאות הציבור. 

 אין המלצת רפרנט מאחר והעמותה הגישה בקשה בפעם הראשונה.
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 :המלצת הוועדה
בשנה  א' לתבחינים, לפיו עמותה המגישה בפעם הראשונה לא תיתמך 16העמותה אינה זכאית לתמיכה בהתאם לסעיף 

  הראשונה אולם רפרנט איכות הסביבה יבצע פיקוח אחת לרבעון לבדוק את פעילות העמותה והיקפה.

   

 עמותות שהגישו בקשה בתחום ארגוני הנוער

 580455681עמותת כנפיים של קרמבו 
ים ת ערכית לילדכנפיים של קרמבו הינו ארגון אשר פועל בתחום ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים ומהווה מסגרת חברתי

 עם ובלי מוגבלויות. 

  1כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט בתחום ארגוני הנוער מצורפת 

  2כנספח הוגשה המלצה בתחום הרווחה )דיור ש.ש.( מצורפת 

 המלצת הוועדה:

  6/21ה צהמועבאישור  25%לאשר תמיכה בהתאם להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של הוועדה ממליצה 
 (. 28.4.21מיום 

 
 580051555עמותת תנועת בנות בית יעקב בתיה 

 ארגון נוער במסגרת חינוך משלים לבנות חרדיות הלומדות במערכת בתי הספר בית יעקב. 
 הפעילות החלה בעיר לפני כשנתיים. 

 3כנספח הוגשה  המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 
 

 המלצת הוועדה:
 הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם לתבחינים ובהתאם להמלצת הרפרנט. 

 
 580132454התנועה המסורתית  –עמותת נוע"ם 

 ארגון נוער של התנועה המסורתית, פועל ומחנך על פי עקרונות התנועה המסורתית והיהדות הקונסרבטיבית. 
ה לא הצליחה לגייס חניכים לתנועה. עפ"י הקריטריונים של ארגון נוער הם אינם עומדים במספר בשנה האחרונה העמות

 החניכים )קבוצות( הנדרשים. 
 העמותה לא נתמכה עקב אי השלמת מסמכים.  2020בשנת 

 
  4כנספח הוגשה המלצה של הרפרנט על אי מתן תמיכה המצורפת 

 
 המלצת הוועדה:
 . 2021צת הרפרנט על אי מתן תמיכה לשנת לקבל את המל הוועדה ממליצה

 
 580358927חוגי הסיירות של קק"ל 

הבת הארץ, מנהיגות, עצמאות ועוד, השגת מטרות אלה נעשית באמצעות טיולים וסיירות ארגון נוער שמטרתו חינוך לא
 ברחבי הארץ.  

 
  5כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 

 
 המלצת הוועדה:

  6/21ה צהמוע באישור 25%הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של 
 (.28.4.21מיום 
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 עמותות שהגישו בקשה בתחום תנועות הנוער

 
 580297075הסתדרות הנוער העובד והלומד 

 תנועת נוער העוסקת בחינוך ערכי לכלל הילדים, פעילות תרבותית וחברתית בעיר. 
 חניכים פעילים בתנועה בכל הקנים. 1300 -קנים פעילים בעיר, כ 3לתנועה ישנם 

 התנועה לוקחת חלק פעיל בפרויקטים שונים למען הנוער והקהילה בעיר. 
 
  6פח כנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת  

 
 המלצת הוועדה:

  6/21ה צהמוע באישור 25%הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של 
 (.28.4.21מיום 

 
 הדתעמותות שהגישו בקשה בתחום 

 
 580331429מרכז דתי יישובי  –עמותת מד"י 

 ן. העמותה פעילה בתחום הרווחה והחינוך הבלתי פורמלי, גמילות חסדים וחיזוק הקהילה בהוד השרו
 בתקופת הקורונה העמותה קיימה שיעורי תורה באמצעות הזום .

 
  7כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של 
 (.28.4.21מיום 

 
 580347102עמותת רעיא מהימנא 

העמותה מפעילה בית מדרש ללימודי תורה ויהדות, הכנה לבחינות ברבנות, עזרה לנזקקים, הכנה לבר מצווה,, שעורי 
 תורה לקהל הרחב. 

 .בתקופת הקורונה העמותה קיימה שיעורי כולל באמצעות הזום
 

  8כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של 

 (.28.4.21מיום 
 

 580506111משיבת נפש הוד השרון  עמותת
העמותה עוסקת בהקמת בתי כנסת, כולל אברכים, ישיבה לבעלי תשובה, גני ילדים, תלמוד תורה, ארגון נוער, עזארה 

 לנזקקים. 
 בתקופת הקורונה העמותה קיימה פעילות תרבות ושיעורי תורה במדיה.

 
  9פח כנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של 
 (.28.4.21מיום 

 
 5803596עמותת ישועת בת מלך 

רה העמותה עוסקת בניהול, ארגון, הקמה והחזקה של מוסדות חינוך. חינוך לערכי יהדות, ארגון אירועי תמיכה וחסד, עז
 העמותה מגישה בקשה זו השנה השניה ברציפות.לנזקקים, כולל אברכים. 

 בתקופת הקורונה שיעורי התורה התקיימו בקו טלפון קווי. 
 

 10כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
 הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם להמלצת הרפרנט. 
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 580212538עמותת בית מדרש לתורה כולל הוד השרון 
והעמקת הידע ביהדות, מתן תמיכה רגשית רוחנית כולל בית מדרש לתורה עוסק בקירוב תושבי העיר אל היהדות 

 לתושבים בכל ענייני החיים של הפרט והכלל. 
 

 11כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
 בתבחינים.  17לאשר את התמיכה בהתאם להמלצת הרפרנט עקב אי עמידה בסעיף  לאהוועדה ממליצה 

 
 

 בתחום החינוךעמותות שהגישו בקשה 
 

 580024966כפר הנוער ע"ש מוסינזון 
 .777 עומד עללמידים לשנת תשפ"א  מספר הת -בית ספר תיכון מקיף  

 
 12כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%המלצת הרפרנט. )ניתנה מקדמה של תבחינים ולהוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם ל
 (.28.4.21מיום 

 
 

 580401024עמותת פו"ש 
העמותה מעניקה סיוע לימודי לתלמידים במוסדות החינוך , ללא תשלום ע"י מתנדבי העמותה ובשיתוף עם הצוות 

 החינוכי בבתי הספר. מטרת העמותה לצמצם פערים חברתיים חינוכיים ומתן הזדמנות שווה בחינוך. 
 

 13כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של לתבחינים ור תמיכה בהתאם הוועדה ממליצה לאש

 (.28.4.21מיום 
 

 בתחום הספורטעמותות שהגישו בקשה 
 

 580307411 מועדון הכדורסל הוד השרון
קבוצה בליגה לאומית גברית, ליגה ב' גברים, ארצית קבוצות תחרותיות במסגרת איגוד הכדורסל,  27מועדון המפעיל 

 קבוצות תחרותיות.  24נשים, מחלקת נוער בנים ובנות עם 
 
 

 14 כנספחהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של לתבחינים והוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם 

 (.28.4.21 מיום
 

 580253714מועדון ספורט וחינוך הוד השרון 
ראשונים במסגרת החינוך כיתות ספורט בבית ספר ה 3המועדון עוסק בהפעלת חוגי כדורעף לילדים לרבות הפעלת 

 תבחינים. ב 35סעיף עפ"י הפורמאלי, הכיתות נתמכות 
 

 15 כנספחהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של לתבחינים והוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם 

 (.28.4.21מיום 
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 580314748מועדון מכבי הוד השרון כדורעף 

ת קבוצת נשים בליגת העל הראשונה וקבוצת גברים בליגת העל ות הכוללקבוצות כדורעף מקצועיו מפעילהמועדון 
 קבוצות בליגות השונות לרבות נוער ונערים בשני המגדרים.  8הראשונה, יחד עם עוד 

 
 16 כנספחהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של לתבחינים והוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם 
 (.28.4.21מיום 

 
 580460988חינוך ספורט וטאקוונדו  

 העמותה עוסקת בפיתוח ענף הטאקוונדו , מתן אפשרות להתפתחות הספורטאים בענף ברמה הארצית והעולמית. 
 

 17כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של לתבחינים והוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם 

 (.28.4.21מיום 
 

 580491256העמותה לקידום השחייה הוד השרון 
 העמותה עוסקת בטיפוח וקידום בריאות הגוף והנפש בשחייה העממית והתחרותית. 

 . במתקן השחייה  העמותה מקבלת תמיכה הכוללת שימוש
 

 18ח כנספהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של לתבחינים והוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם 

 (.28.4.21מיום 
 
 

 580036242איגוד ישראלי לילדים נפגעים  –ן "איל
 האיגוד עוסק במתן עזרה, סעד, חינוך ושיקום לילדים נפגעים. 

ילדי הוד השרון הנוטלים חלק בפעילות הספורטיבית, השיקומית וההישגית מתקיימת במרכז הספורט לנכים של 
 איל"ן ברמת גן. 

 
 19 חכנספהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של לתבחינים והוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם 
 (.28.4.21מיום 

 
 

 580540136עמותת  פייטינג ספיריט )ג'ודו( 
 העמותה פועלת לקידום פיתוח וטיפוח ענף הג'ודו בישראל. 

 
 20פח כנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של לתבחינים והוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם 
 (.28.4.21מיום 
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 הרווחהבתחום עמותות שהגישו בקשה 

 
 580310076עמותת רעים 

בבני נוער מתנדבים ומופעלת ע"י מתנדבים  עמותת רעים מחלקת סלי מזון למשפחות נזקקות בהוד השרון. העמותה נעזת
 בוגרים ללא תמורה. 

 
 21כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם
 (.28.4.21מיום 

 
 580044378קהילה למען יזמות לקשישים  –עמותת קלי"ק 

העמותה מתמחה בתחום הגיל השלישי במטרה לשפר את איכות חייהם על ידי מתן שירותים חברתיים, תרבותיים 
ותעסוקתיים. העמותה מפעילה שירותים מגוונים כגון: מועדוני קשישים, מרכז וירטואלי, מרכזי תעסיקה, מרכז יום, 

 ויקטים קהילתיים. מועדון לניצולי שואה ופר
 

 22פח כנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 (.28.4.21מיום 
 

 580509941מועדון ליונס לב ארי הוד השרון 
קפה אירופה, התנדבות בביה"ח שלוואתה, סיוע במועדוני קשישים, ועוד  –המועדון נותן תמיכה וסיוע לניצולי שואה 

 פרויקטים.... 
 

 23פח כנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 (.28.4.21מיום 
 

 580107993השרון   –מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית 
ות שע 24מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון , המרכז מופעל ע"י עשרות מתנדבים העונים לקו החירום במשך 

 ביממה. 
 
 

 24ח פכנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 (.28.4.21מיום 
 

 580218238מועדון ליונס הוד השרון 
וב העמותה מסייעת בהפעלת מרכז להשאלת יוד רפואי, תמיכה בגני ילדים עם לקויות שונות, אימוץ מועדוני קשישים, שיל

 מתנדבים בפרויקטים, חלוקת מלגות לסטודנטים ועוד. 
 

 25ח פכנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 (.28.4.21מיום 
 



 
 עיריית הוד השרוןלשכת מנכ"ל                    

 מחלקת תאום ובקרה               
  וריכוז ישיבות מועצת עיר                   

 
 09-7759761קס   פ   09-7759557קומה ב'      טלפון   28, בן גמלא הוד השרון

 
 580392702פעמונים ארגון חסד 

עמותת פעמונים מסייעת למשפחות ויחידים השרויים במשבר כלכלי לעלות על "דרך המלך" ונותנת כלים לניהול כלכלי 
 ומעבירה הרצאות לקהל הרחב כולל שיחות ייעוץ למשפחות.  םנכון. העמותה מקיימת סדנאות הכשרה למתנדבי

 
 26ח פכנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם
 (.28.4.21מיום 

 
 580017945בקהילה  עמותת דרור העמותה לשיקום ושילוב 

העמותה מעניקה למתמודדי נפש הזדמנות להשתלבות בחיים קהילתיים ותעסוקתיים. העמותה מפעילה דיור מוגן 
 בקהילה בכל אזור השרון. 

 
 27ח פכנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם
 (.28.4.21מיום 

 
 580007235ארגון גמלאי צה"ל  -צוות 

 ארגון צוות הינו ארגון בו חברים גמלאי צה"ל הפועל למען מעורבות בקהילה. חברי הארגון מעורבים באופן שוטף בכל
 הקשור לחוסן בשעת חירום ופעילים כמתנדבים ביחידת החירום בעיר. 

 עבור דמי שימוש באולם האירועים במרכז האומנויות עפ"י נוהל השימוש באולם.   תמיכה עקיפה בלבדהעמותה מקבלת 
 

 28פח כנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
 להמלצת הרפרנט. ו לתבחינים בהתאםבגין שימוש באולם,  תמיכה עקיפה בלבדהוועדה ממליצה לאשר 

 
 

 580305530הוד החסד 
 סלי מזון למשפחות נזקקות, עזרה כספית לנזקקים.העמותה עוסקת בחלוקת 

 
 29פח כנסהוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפת 

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם
 (.28.4.21מיום 

 
 580225225עמותת פרקינסון ישראל 

העמותה מייצגת ומקדמת מול הרשויות את זכויות וצורכי כלל המתמודדים עם פרקינסון. מטרת העמותה לשמש כתובת 
לחולי הפרקינסון ולבני משפחותיהם, לספק מידע ותמיכה מיטביים המשלימים את הטיפול הרפואי ומסייעים לשיפור 

נפשיים והגופניים של החברים בנוסף מקיימים גם איכות חייהם. בסניף מתקיימת פעילות גופנית לשיפור המצבים ה
 הרצאות ומפגשים לתמיכה נפשית וגופנית. 

 העמותה השלימה את כל המסמכים ונמצאת כשירה לדיון. 
 א' בתבחינים. 16בהתאם לסעיף  2021בשנת הכספים בפעם הראשונה ולכן לא תיתמך לתמיכה העמותה הגישה בקשה 

 
 580670669עמותת חמניות 

ות, , לווי וסיוע להורה הנותר, שירותי מיצוי זכוי18תה נותנת סיוע ולווי רגשיים טיפוליים ליתומים מתחת לגיל העמו
 מודעות והסברה המובילים להכרה במצבם הייחודי של היתומים בשכול האזרחי. 

 העמותה השלימה את כל המסמכים ונמצאת כשירה לדיון. 
 

 א' בתבחינים. 16בהתאם לסעיף  2021בשנת הכספים ונה ולכן לא תיתמך בפעם הראשלתמיכה העמותה הגישה בקשה 
 



 
 עיריית הוד השרוןלשכת מנכ"ל                    

 מחלקת תאום ובקרה               
  וריכוז ישיבות מועצת עיר                   

 
 09-7759761קס   פ   09-7759557קומה ב'      טלפון   28, בן גמלא הוד השרון

 
 610095805ספקס משקפיים לנזקקים -עמותת רי

העמותה מספקת בדיקות ראייה ללא תשלום ומשקפיים בעלות סמלית לנזקקים המופנים על ידי רשויות הרווחה, החנות 
ותה מעניקה את שירותיה לכל האוכלוסיות החלשות ללא הבדלי דת, כפר סבא. העמ-לציוד הראיה נמצאת בצומת רעננה

ים בלים סלי  מזון או תמיכה כספית מארגוני צדקה, אזרחגזע או מין. כגון: משפחות הכלואות במעגל העוני, אנשים המק
 וריות וחיילים בודדים. ה-וותיקים, ניצולי שואה, נפגעי טרור, עולים חדשים עם קשיים כלכליים, משפחות חד

 העמותה השלימה את כל המסמכים ונמצאת כשירה לדיון. 
 א' בתבחינים. 16בהתאם לסעיף  2021כספים בשנת הבפעם הראשונה ולכן לא תיתמך לתמיכה העמותה הגישה בקשה 

 
 בתחום התרבותעמותות שהגישו בקשה 

 
 580379071התזמורת הבין דורית 

התזמורת הסימפונית הבין דורית מורכבת מנגנים חובבים שלוקחת חלק באירועים קהילתיים עירוניים ומאפשרת 
לתושבים לקחת חלק פעיל בפעילות השוטפת. התזמורת מהווה גורם מרכזי בפעילויות התרבות בעיר כגון קונצרטים, 

 מופעי חוצות, קונצרטים לנוער, אירועי לאום ובפסטיבל ותיקים.  
לתשלום עבור מנצח התזמורת. בתקופת שגרה החזרות מתקיימות וכספי התמיכה מועברים  מנגנים בהתנדבותהנגנים 

 מדי שבוע באולם במרכז האומנויות.
 בגין שימוש באולם. ₪ 60,000בסך בתבחינים ובנוסף מקבלת תמיכה עקיפה  64העמותה מקבלת תמיכה עפ"י סעיף 

 
  30כנספח ת הוגשה המלצה ע"י הרפרנט מצורפ

 
 :המלצת הוועדה

  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם
 (.28.4.21מיום 

 
 בתחום הבטחוןעמותות שהגישו בקשה 

 
 580465979איחוד הצלה ישראל 

 ארגון איחוד הצלה פועל בהתנדבות מלאה בעיר הוד השרון. 
שים הארגון נותן מענה מהיר לקריאות וטיפול באירועים מצילי חיים. הארגון מכשיר מתנדבים  לעזרה ראשונה על ידי חוב

 מקצועיים תושבי העיר.
 
 

 31כנספח  הוגשה המלצה להגדלת התמיכה המצורפת 
 

 :המלצת הוועדה
  6/21ה צהמוע באישור 25%להמלצת הרפרנט. ) ניתנה מקדמה של ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 (.28.4.21מיום 
 
 

 
 רשמה אתי ברייטברט
 רכזת ועדת התמיכות














































































