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 298774   ספרנו מ                                                                                                                                                         

 

 פרוטוקול דיון הצוות המקצועי למתן תמיכות נושא:
 2022לגופים ציבוריים לשנת הכספים 

 בזום – 1ישיבה מס'  27.2.2022 מיום :
 

 תפקיד צוות מקצועי 

 .העירייה מנכ"ל  היילפרן מר רן

 .גזבר העירייה  בני זינימר 

 יועמ"ש רונן ויניקעו"ד 

 

 :משתתפים

 

  רכזת ועדת התמיכות אתי ברייטברט

 מ"מ במחלקת תיאום ובקרה הודיה ארפי

 משרד רואי חשבון 'מידד הלוי' יואב רוזנברגרו"ח 

 

 : אתי

 מציגה רקע כללי:

 . 2022אושרו התבחינים לשנת  15.12.2021מיום  15/21בישיבת המועצה 

לתמיכה באתר האינטרנט העירוני ובעיתונות המקומית הודעה לציבור בדבר קביעת תבחינים  מהפורס  9.1.2022בתאריך 

לשנת הכספים  על ידי מועצת העירייה וכן בדבר האפשרות להגיש בקשה לקבלת תמיכה על ידי גופים ציבוריים ושאושר

2022 . 

 ם.לתמיכה בצירוף המסמכים הנדרשי בקשותהגישו עמותות ה 10.2.2022ועד לתאריך   9.1.2022 התאריכים בין

רווחה, חינוך, ספורט, דת, תנועות נוער, ארגוני נוער, תרבות : עמותות הגישו בקשות לתמיכה בתחומים הבאים 51

 לא הוגשו בקשות(.  –וחירום )בתחום איכות הסביבה 

הסתיימה תקופת ההתקשרות עם משרד רו"ח 'בן דוד שלבי קופ' ובמקומו נבחר משרד רו"ח 'מידד הלוי'  2021בסוף שנת 

 אשר ילווה אותנו ע"י רו"ח יואב רוזנברג.  

הוגשו )ראה רשימת הבקשות ש 2022לוועדה הוצגה רשימה כללית של כל העמותות שהגישו בקשת תמיכה לשנת הכספים 

 (.2022בשנת 
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 בקשות: 15בסה"כ הוגשו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : בקשה בפעם הראשונהשהגישו השנה  עמותות 5להלן 
 

 מס' העמותה שם העמותה תחום

 הרווחה

 580320018 חן לפריון ולחיים
 580411395 אח בוגר אחות בוגרת

 580662070 זיכרון בסלון

 580034924 אקים

 580631620 ידידים סיוע בדרכים חירום )ביטחון( 

 בקשות  5סה"כ                         
 
 
 

 :שהגישה בשני תחומיםלהלן עמותה 
 

 מס' העמותה תחומים שם העמותה

 580395433 דת + תרבות קהילת יונתן
 
 

 מספר בקשות תחום
 9 ספורט

 20 רווחה

 6 דת

 2 חירום )ביטחון(

 3 תנועות נוער

 6 ארגוני נוער

 3 תרבות

 2 חינוך

 0 איכות הסביבה

 2022בקשות לתמיכות  לשנת הכספים  51סה"כ:  
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 2022בשנת הכספים  לתמיכה הבקשהעמותות שהגישו להלן רשימת 

 מס' העמותה שם העמותה תחום מס"ד

1 

 ספורט

 580491256 העמותה לקידום השחייה
 580314748 מכבי הוד השרון כדורעף 2
 580471704 אליצור הוד השרון  3
 580460988 חינוך ספורט וטאקוונדו 4
 580253714 מועדון ספורט וחינוך הוד השרון  5
 580036242 איל"ן 6
 580402709 ספורטאי הוד השרון  7
 580307411 מכבי מועדון הכדורסל  8
 580540136 פייטינג ספיריט 9

1 

 רווחה

 580044378 קהילה למען יזמות לקשישים –קלי"ק 
 580007235 ארגון גמלאי  צה"ל  –צוות  2
 580388585 שמחת הלב 3
 580017945 דרור  4
 580107993 מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 5
 580509941 ארי -מועדון ליונס לב  6
 580218238 ליונס הוד השרון 7
 580051486 יד ביד 8
 580310076 עמותת רעים 9
 580044261 נעמ"ת 10
 580440295 מעגל נשים  11
 580243129 עמי"חי 12
 580392702 פעמונים  13
 580305530 הוד החסד 14
 580561009 רי ספקס 15
 580225225 פרקינסון 16
 580320018 חן לפריון ולחיים 17
 580411395 אח בוגר אחות בוגרת 18
 580662070 זיכרון בסלון 19
 580034924 אקים 20

1 

 דת

 580434876 הגרעין התורני קהילת מורשת הוד השרון
 580331429 י ישובימרכז דת –מד"י  2
 580395473 קהילת יונתן 3
 580506111 משיבת נפש 4
 580359206 ישועת בת מלך 5
 580347102 רעיא מהימנא  6

1 
 )ביטחון(חירום 

 580465979 איחוד הצלה ישראל
 580631620 ידידים סיוע בדרכים 2

1 
 תנועות נוער

 580297075 הנוער העובד והלומד
 580040343 בני עקיבא 2
 580028454 הצופים העבריים 3

1 

 ארגוני נוער

 580358927 חוגי הסיירות של קק"ל 
 580426369 איגי  2
 580132454 נוע"ם 3
 580455681 כנפיים של קרמבו 4
 580263598 מד"א 5
 580051555 בנות יעקב בתיה  6

1 
 תרבות

 580379071 התזמורת הבינדורית 
 580395473 קהילת יונתן 2
 580263069 בני ברית  3

1 
 חינוך

 580024966 כפר הנוער ע"ש ב.צ.מוסינזון
 580401024 עמותת פוש 2
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 רו"ח יואב רוזנברג:

רוב הבקשות לתמיכה נבדקו, ישנם מספר בקשות שטרם הושלמה בדיקתם. עמותות שבקשתן נבדקה ונמצאו בה חוסרים 

 קיבלו על כך הודעה בדבר השלמתן. 

 27.2.2022מציג סטטוס הגשת בקשות נכון לתאריך 

 עמותות כשירות לדיון השאר הבקשות יבדקו בהמשך. 15נכון למועד הדיון נמצאו  

 

 ותות הכשירות לדיון: בקשות העמ
 
 
 

 שם העמותה תחום מס'
1 

 ספורט

 עמותה לקידום השחייה

 מכבי הוד השרון כדורעף 2

 חינוך ספורט וטאקוונדו 3

 מועדון ספורט וחינוך הוד השרון 4

5 

 רווחה

 רגון גמלאי  צה"לא –ארגון צוות 

 הילה למען יזמות לקשישיםק –קלי"ק  6

 בוגרת ישראלאח בוגר אחות  7

 עמותת דרור 8

 ליונס לב ארי 9

 רעים 10

 הנוער העובד והלומד תנועות נוער 11

12 

 ארגוני נוער

 איגי

 התנועה המסורתית -נוע"ם  13

 ארגון מגן דוד אדום 14

 כפר הנוער מוסינזון   חינוך 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


