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 13.3.20222: מגיש סטאטוס הגשת בקשות נכון לתאריך רו"ח יואב רוזנברג
 

  -תחום הרווחה
 

 580007235  -ארגון גמלאי צה"ל  –עמותת צוות 
 

 רקע:
 בקהילה. ארגון בו חברים גמלאי צה"ל שפועלים למען מעורבות

 .2021בתבחינים לשנת  22.4העמותה מקבלת תמיכה לפי סעיף 
בנוסף מקיימת אירועים אחת לחודש  7ת את פעולתה השוטפת ברחוב ז'בוטינסקי העמותה מקייממיקום הפעילות:  

 )בערך( באולם מרכז האמנויות.
העמותות הפועלות למען  22.2.1בהתאם לבקשת העמותה ועמידתה בתבחינים העמותה תקבל תמיכה ישירה לפי קטגוריה 

 מעורבות בקהילה. 
לפי נוהל שימוש באולם ₪  3,200תמיכה עקיפה: העמותה קיבלה תמיכה עקיפה עבור השימוש במרכז האמנויות בסך 

 יכה העקיפה בגין שימוש במבנה ברחוב ז'בוטינסקי.תחושב התמ 2022מרכז האמנויות. בנוסף, בשנת 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 

 
 -המלצת הוועדה

 1כנספח המצורפת  המלצת הרפרנטל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

 580044378 -קהילה למען יזמות לקשישים  –עמותת קלי"ק 
 

 רקע:
הינה עמותה הפועלת למען קשישים בקהילה העמותה מפעילה מסגרות כגון: מרכז יום לקשיש, מרכז עמותת קלי"ק 

ירוניים, פעילויות למען ניצולי שואה ופעילות באמצעיים עמרכז חוגים  -תעסוקה, מועדוני קשישים חברתיים, מרכז מוד
 וירטואליים

נים רבות והינה הגוף העיקרי המפעיל מסגרות עבור פעילות העמותה מתקיימת במבנים ברחבי העיר העמותה פועלת ש
 קשישי העיר.

  2021לתבחינים לשנת  22.1העמותה מקבלת תמיכה לפי סעיף 
  עבור שימוש במבנה ₪  123,267תמיכה עקיפה: העמותה מקבלת תמיכה עקיפה בסך 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 2כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 580243129 -ע"ש עמיחי שולזינגר  –עמותת  עמי"חי 

 
 רקע:

 עמותה הפועלת למען משפחות עם ילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים מפעילה שירותים בעיר לגילאי ילדים עד זקנה. 
  2021בתבחינים לשנת  22.1עמותה מקבלת תמיכה לפי סעיף 

בנוסף העמותה מפעילה "מעש"  3רוב פעילות העמותה מתקיימת בבית עמי"חי רחוב ינקינטון  מיקום פעילות העמותה:
 דירות קהילתיות ברחבי העיר. 4מרכז תעסוקה שיקומי ברחוב דרך הים, העמותה מפעילה גם 

 תמיכה עקיפה ופועלת במבנה שהוקצה עבורה.  מקבלת אינהעמותת עמי"חי 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 

 
 -המלצת הוועדה

 3כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
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  580509941–ארי הוד השרון -ן ליונס לבמועדו -עמותת 

 רקע:
 ן.ארי הינו מועדון מקומי הדואג לרווחת שורדי השואה, לחיילים בודדים ומועדון קשישות בנווה נאממועדון ליונס לב 

 העמותה מעורבת בפעילות קפה אירופה, הסעות הקשישים, מתחזקים את הבתים של החיילים הבודדים וכו'.   
  2021נת ( לתבחינים לש22.2.1)סעיף  1קטגוריה מס'  22.2העמותה מקבלת תמיכה לפי סעיף 

 מקבלת תמיכה עקיפה. אינההעמותה 
 מיקום פעילות העמותה: הפעילות מתקיימת ברחבי העיר בהתאם לפעילות.

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 4כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 

  580017945–פשי בקהילה נעמותה לשיקום  -דרור' ' –עמותת 

 רקע:
 עמותת דרור הינה עמותה המפעילה מענה לנפגעי נפש באזור השרון כולל דירות בעיר הוד השרון. 

 העמותה מעניקה מענה חברתי באמצעות מועדון חברתי הפועל ברעננה בין השאר לתושבי הוד השרון. 
 . 2021( לתבחינים לשנת 22.2.1)סעיף  1לפי קטגוריה  22.2עיף העמותה קיבלה תמיכה לפי ס

 מיקום פעילות העמותה: דירות קהילתיות ברחבי העיר ובית היוצר ברעננה.
 מקבלת תמיכה עקיפה. אינהעמותת דרור 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 5כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל תמיכה בהתאםהוועדה ממליצה לאשר מתן 

 
 
 

  580310076 –עמותת 'רעים' הוד השרון 

  רקע:
 עמותת רעים הינה עמותה ותיקה המחלקת סלי מזון לתושבים המטופלים באגף הרווחה.

)ראש השנה העמותה מחלקת סלי מזון פעם בשבועיים באופן שוטף לכל אורך כל השנה ובנוסף סלי מזון מוגדלים בחגים 
 2021"עמותות המחלקות סלי מזון" בתבחינים לשנת   22.3ופסח(. העמותה נתמכת עפ"י סעיף 

 בגין שימוש במבנה. ₪   39,630העמותה קיבלה תמיכה עקיפה בסך 
  37מיקום פעילות העמותה: רחוב השקמים 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -ההמלצת הוועד
 6כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 

   580305530–עמותת 'הוד החסד' 

  רקע:
העמותה פועלת לסיוע לנזקקים באמצעות תווי קניה לרכישת מזון בחגים ראש השנה ופסח. העמותה מחלקת לתושבי 

 לנזקקים בעלי תיקים פעילים באגף הרווחה.העיר, העמותה מחלקת בהתאם לתמיכה תווי קנייה רק 
 .2021"עמותות המחלקות סלי מזון" לתבחינים לשנת  22.3העמותה נתמכת עפ"י סעיף 

 א'( 8מיקום פעילות העמותה: בביתם הפרטי של יושבי ראש העמותה )רחוב ששת הימים 
 מקבלת בתמיכה עקיפה אינההעמותה 

 2022למתן תמיכה לשנת והמלצה  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 7כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
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  580392702–פעמונים ארגון חסד  -עמותת 

 
 רקע:

ארגון פעמונים הינו ארגון ארצי הפועל בתחום ניהול משק הבית. העמותה מגייסת מתנדבים ומכשירה אותם לליווי 
. המשפחות הנזקקות לניהול כלכלת הבית, מפעילה סדנאות לניהול נכון של כלכלת הבית. לארגון קיים סניף בהוד השרון

 .  2021נים לשנת ( לתבחי22.2.1) 1קטגוריה  22.2העמותה נתמכת ע"פ סעיף 
 מיקום פעילות העמותה: בבתים של משפחות נזקקות ובאמצעות זום.

 מקבלת תמיכה עקיפה. אינההעמותה 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 

 
 -המלצת הוועדה

 8כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 
 

  079935801–המרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 רקע:
ג העמותה מלווה ונותנת תמיכה מעשית ורגשית לנפגעים ונפגעות תמיכה מינית, נותנת מענה לכל אזור השרון )אזור חיו

ם עילה קו ח(. המרכז פועל לצמצום היקף הפגיעה בחברה באמצעות סדנאות, ימי עיון, הסברה וכו', כמו כן העמותה מפ09
24/7 . 

 ניתן לראות עליה גדולה בפניות לעמותה. 2021בשנת 
 . 2021( בתבחינים לשנת הכספים 22.2.2)סעיף  2קטגוריה  22.2העמותה נתמכת עפ"י סעיף 

 מיקום פעילות העמותה: מוקד הפעילות המרכזי נמצא ברעננה והסדנאות וההרצאות בבתי ספר ברחבי העיר.
 בתמיכה עקיפה.מקבלת אינה העמותה 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 9כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 

 580411395 –אח בוגר אחות בוגרת ישראל 
 

העולם. עד היום, צאו עשרות אלפי  שנה, בכל 100-פועלת כבר למעלה מ big brothers big sistersעמותת אח.ות בוגר.ת 
 ילדים.ות נערים.ות וצעירים.ות ואח.ות בוגר.ת, שעזרו להם לשנות את החיים שלהם. 

באמצעות שיחה, בילוי או  ה יכול להיותז -העמותה מקשרת בין המתנדב.ת לבין ילד.ה שזקוקים לליווי ולתמיכה שלך
רך זמן, הנוכחות שלך והקשר שיתפתח יצרו שינוי אמיתי בתחושת הערך העצמי של האח.ות הצעירים משחק משותף. לאו

 שלך ובחיים שלהם בכלל. גם בחייו של המתנדב.
לכל אורך תקופת ההתנדבות, העמותה מלווה את המתנדבים וזמינים לכל שאלה ובקשה. הליווי כולל ייעוץ שוטף, 

תקשורת עם מתנדבים אחרים וכל מה שיאפשר לך להפוך את התהליך למשמעותי  סדנאות והדרכות מקצועיות, ערוצי
 עבורם ועבור האח.ות הצעיר.ה. 

א' בתבחינים העמותה לא תיתמך בשנת הכספים  16ובהתאם לסעיף בפעם הראשונה לתמיכה העמותה הגישה בקשה 

 . במהלך השנה יוגשו דוחות פיקוח רבעוניים לצורך בחינת פעילות העמותה. 2022

 
 580034924 –אקים 

אקים ישראל הוא ארגון ארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומשפחותיהם. אקים מהווה, בין השאר גוף 

מלווה, הן לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית, העמותה יוזמת חוקים ותקנות לשמירה על תומך, מייעץ ו

הן זכויותיהם של אנשים אלה ומבקרת את אכיפתם, כולל דאגה למינוי אפוטרופוסים שישמרו על האינטרסים שלהם, 

תה נוספת, "אקים אפוטרופוסים מבין בני המשפחה והן אפוטרופוסים חיצוניים. לשם כך הקימה אקים עמו

עם מוגבלות שכלית התפתחותית, שאין להם בני משפחה  חסויים 1,500-לאפוטרופסות", המשתמשת כאפוטרופוסית של כ

 המסוגלים ורוצים כאפוטרופוסים. 
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בנוסף לכך אקים מפעילה ברחבי הארץ שירותים בתחום הדיור בקהילה בתוך שכונות מגורים, מרכזי יום לתעסוקה 

דיים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מרפאות שיניים ייחודיות, פרויקט נופש ארצי, גיוס לצה"ל במטרה לאנשים סיעו

חיילים ומפקדים. תכנית "כלים שלובים", תכנית  –לאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית לבין כלל המשרתים בצבא 

רסיטת בר אילן, בשיתוף משרד העבודה לימודים חדשה ללימודי מוזיקה מונגשים לאנשים עם מוגבלות שכלית, באוניב

פרויקט "תעסוקה בדרך אחרת"  והרווחה ואקים ישראל, סיוע ותמיכה בעברית ובערבית, פעילות פנאי )מועדונים(,

להשמת אנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה בשוק החופשי )בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי, קבוצות תמיכה 

 להורים, ערבי זכויות ועוד(.

  דרך הפעולה של אקים היא על ידי ועדי הורים, סניפים ומחלקות במרכז העמותה.

בשנת הכספים א' בתבחינים העמותה לא תיתמך  16ובהתאם לסעיף בפעם הראשונה לתמיכה העמותה הגישה בקשה 

 בחינת פעילות העמותה. . במהלך השנה יוגשו דוחות פיקוח רבעוניים לצורך 2022

 
 -תחום הספורט 

 
  580491256-העמותה לקידום השחייה בהוד השרון 

 רקע:
 וסייף. עמותה הגישה בקשה לתמיכה בתחום השחייה בלבד.  טריאתלוןענפים: שחיים,  3עמותת השחייה מפעילה 

 ם תושבי העיר. ה 80%-משתתפים, כ 700-העמותה פועלת לקידום הספורט האישי. פועלים בה כ
 .   2021אמן בקבוצת השחייה יצג את ישראל באולימפיאדת טוקיו הספורטאי האולימפי גל גרומי שהת

 מיקום פעילות העמותה: בריכת גלי רון 
עבור דמי השימוש במתקן ₪  120,000העמותה מקבלת תמיכה ישירה בלבד הכוללת את דמי השימוש במתקן השחייה )

לפי החישוב בתבחינים לחלוקה לענפי  ₪( 50,000-, ושאר הסכום )כ2021בתבחינים לשנת  36הבריכה בהתאם לסעיף 
 ספורט אישי.

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 10כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 

  580314748בי הוד השרון כדורעף מועדון מכ -עמותת 

 רקע:
ת מועדון מכבי הוד השרון כדורעף משחקים בליגת העל בקבוצת בוגרות ובוגרים, קבוצת נוער, קבוצת נערות בנות וקבוצ

שרון נערים בנים , קבוצת נוער בנות ונוער בנים. רוב פעילות העמותה מתקיימת באולם הספורט של מוסינזון. מכבי הוד ה
 נחשבת למובילה בענף זה. 

 .2021בתבחינים לשנת  23.1לפי סעיף העמותה מקבלת תמיכה 
 מיקום פעילות העמותה: אולם הספורט מוסינזון 

בגין שימוש באולמות הספורט )פרט לאולם מוסינזון שאינו ברשות ₪  24,123העמותה קיבלה תמיכה עקיפה בסך 
 העירייה(.  

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 11כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 

  580460988-עמותת חינוך ספורט וטאקוונדו 

 רקע:
ד השרון, תושבי הו 80%-שהם כ תלמידים, 200-העמותה רשומה ופעילה בהתאחדות הישראלית לטאקוונדו, רשומים בה כ

 בגילאים השונים. 
 . 2021בתבחינים לשנת  23.2העמותה נתמכת עפ"י סעיף 

 מיקום פעילות העמותה: אולם ספורט עתידים
 בגין שווי שעות שימוש באולם הספורט עתידים. ₪  105,910העמותה קיבלה תמיכה עקיפה בסך 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
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 -המלצת הוועדה

 12כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל לאשר מתן תמיכה בהתאם הוועדה ממליצה
 
 

  580253714ועדון ספורט וחינוך הוד השרון )כיתות ספורט( מ -עמותת 
 רקע:

 3הפעילות של העמותה מיועדת לתלמידי כיתות הספורט בחטיבת ביניים הראשונים, מגמת כדורעף. העמותה מפעילה 

תלמידים. הקבצות מתחרות לאורך השנה בתחרויות אזוריות וארציות תלמידות ו 40-כיתות בנים ובנות, בכל כיתה כ

)עבור מאמנים, הסעות למשחקים, שיפוט, ביגוד ₪  40,000ומגיעות להישגים גבוהים. כל שכבה גיל מקבלת תמיכה בסך 

 וכו'(. 

  כיתות הספורט( 3)עבור ₪  120,000, התמיכה בסך 2021בתבחינים לשנת  23.3.2העמותה מקבלת תמיכה עפ"י סעיף 

 הינה קבועה בהתאם לתבחינים בענפים הייחודים בקטגוריית ענפים ייחודים.

 חטיבת ביניים הראשונים.מיקום פעילות העמותה: אולם ספורט 

 בגין שימוש באולם הספורט "הראשונים" .₪  120,000העמותה קיבלה תמיכה עקיפה בסך 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 13כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 

 580036242עים איגוד ישראלי לילדים נפג –איל"ן  -עמותת 

 רקע:
איל"ן הינה עמותה ארצית אשר פעילותה מתקיימת ברמת גן ונותנת מענה גם לתושבי הוד השרון. התמיכה ניתנת 

כתרומה והזדהות עם מתן עזרה ועידוד הפעילות הספורטיבית לילדים ובוגרים בעלי מוגבלויות ללא התייחסות למספר 

 )בהתאם לתבחינים(.₪  25,000השרון, העמותה מקבלת תמיכה קבועה בסך המשתתפים מהוד 

 . 2021בתבחינים לשנת  23.3.1העמותה נתמכת עפ"י סעיף 

 רמת גןבמיקום פעילות העמותה: העמותה מקיימת את פעילותה 

 מקבלת תמיכה עקיפה. . אינהעמותת איל"ן 

 2022לשנת והמלצה למתן תמיכה  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 14 כנספחהמצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 

 580402709רון )כדורגל( ספורטאי הוד הש -עמותת 

 :רקע

ספורטאי הוד השרון מפעילים קבוצת בוגרים תחרותית המייצגת את הוד השרון ומשחקת במסגרת ההתאחדות לכדורגל 

 .2021בתבחינים לשנת  23.1נתמכת עפ"י סעיף  בישראל. העמותה

 מיקום פעילות העמותה: מגרש כדורגל נווה הדר.

 תמיכה עקיפה בגין שימוש במגרש הכדורגל בנוה הדר. מקבלתהעמותה 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 15כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
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  580540136-ודו( פייטינג ספיריט )ג' -עמותת 

 רקע:
 (, 2021)נכון לשנת  ספורטאים 270-עמותת הג'ודו פייטינג ספיריט פועלת לקידום וטיפוח ענף הג'ודו בעיר, רשומים בה כ

 תושבי הוד השרון, קיימת קבוצה ייעודית לנשים. הקבוצות השתתפו בתחרויות בארץ וזכו להישגים רבים.  85% -כ

 .2021בתבחינים לשנת  23.2העמותה נתמכת עפ"י סעיף 

 מיקום פעילות העמותה: אולמות ספורט עתידים ורבין.

 פורט "עתידים" ו"השחר". בגין שימוש באולמות הס₪  102,340העמותה קיבלה תמיכה עקיפה בסך 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 16כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 

 -החינוךתחום 
 

  580401024 - עמותת 'פו"ש'
 רקע:

העמותה מפעילה מתנדבים המצוותים לתלמידים הזקוקים לעזרה לימודית ועידוד בתהליכי הלמידה. המתנדבים נכנסים 
 למוסדות החינוך בעיר הוד השרון ע"פ צרכי בתי הספר ומפעילים מתנדבים בבתי הספר השונים בעיר.  

 . 2021בתבחינים לשנת  63-ו 62העמותה נתמכת עפ"י סעיף 
 קבלת תמיכה עקיפהמאינה העמותה 

 מיקום פעילות העמותה: בבתי הספר השונים בעיר

  בהתאם למגבלות הקורונה העמותה ביצעה התאמות בהתאם לצרכי בתי הספר ולמתנדבים. חלק מהמתנדבים
 עבדו פרונטלית בכיתות וחלקם עברו הדרכות לשימוש בזום ושיעורים מקוונים.

 
 2022למתן תמיכה לשנת והמלצה  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 

 
 -המלצת הוועדה

 17כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 
 

    580024966-כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון 

  רקע:
 לחינוך מוסינזון הינו התיכון הרביעי )בנוסף קיימים שני תיכונים ייחודים בעיר דמוקרטי ואנתרופוסופי( בעיר והוא שייך

ההתיישבותי לכן הוד השרון משווה את השירותים הניתנים לשאר התיכונים באמצעות התמיכות )שעות הוראה, מנהל, 
 אבטחה וניקיון(.  

עפ"י מצבת התלמידים מידי שנה שהם תושבי הוד השרון הלומדים במוסינזון בהתאם תשלום התמיכה מחושב ומעודכן 
 .2021בתבחינים לשנת  58לסעיף 

 מקבל תמיכה עקיפה. אינותיכון מוסינזון 
 מיקום פעילות העמותה: מבנה בית ספר מוסינזון רחוב עליית הנוער הוד השרון.

 2022תמיכה לשנת והמלצה למתן  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 18כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
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  -תחום הדת
 

   580434876-גרעין תורני קהילת מורשת 

 רקע:

 עמותת הגרעין התורני קהילת מורשת פועלת בעיר בפעילות דת יישובית  )הרצאות, שיעורי תורה, עלונים וכו'(. 
 .2021בהתאם לתבחינים לשנת  70"פעילות דת יישובית'" לפי סעיף  2העמותה נתמכת עפ"י קטגוריה 

 מקבלת תמיכה עקיפה. אינההעמותה 
בתי כנסת ברחבי העיר, בתי ספר וגנים ממלכתיים דתיים )הכתובת הרשמית של העמותה דרך מיקום פעילות העמותה: 

 (.51מגדיאל 
 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021הוגש דוח פיקוח אחד  לשנת 
 

 -המלצת הוועדה
 19 כנספחהמצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 

  580331429-מרכז דתי יישובי  –מד"י 

 רקע:

 . , גמילות חסדים וכו'רווחהורמלי, בלתי פ תחומים: דת, חינוךמספר ב 1999-עמותת מד"י הוקמה ב
 עוסקת ב'כוללים':עמותת מד"י 

 'כולל' יום  .1

 מלאים 'כולל' ג .2
 .2021בהתאם לתבחינים לשנת  'כולל' יום – 67 "הפעלת 'כוללים'" לפי סעיף 1העמותה נתמכת עפ"י קטגוריה 

 .בגין שימוש  במבנה₪  197,640בסך תמיכה עקיפה  קיבלההעמותה 
 בית הכנסת בכיכר מגדיאל.מיקום פעילות העמותה: 

 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  2הוגשו 

 
 -המלצת הוועדה

 20 כנספחהמצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

 580347102 – רעיא מהימנא

 רקע:

ורי שיעהכנה לבר מצווה,  נה לבחינות ברבנות,הכ מקיימת בית מדרש ללימודי תורה ויהדות, רעיא מהיימנאעמותת 

 . 17:30 – 9:30ין השעות בשעות הפעילות של ה'כולל' יום  עזרה לנזקקים וכו'תורה, 

 בתים. האברכים מעבירים שיעורי תורה בהתנדבות לבעלי בנוסף לפעילות העמותה, 

 אברכים הם תושבי הוד השרון. 7אברכים שמתוכם  21ב'כולל' רשומים 

 'כולל' זה נתמך גם ע"י משרך החינוך עפ"י "תורתו אמונתו".  

 . 2021בהתאם לתבחינים לשנת  'כולל' יום – 67"הפעלת 'כוללים'" לפי סעיף  1העמותה נתמכת עפ"י קטגוריה 

 . )בית כנסת( בגין שימוש במבנה₪  42,120בסך  תמיכה עקיפה העמותה קיבלה

  2מיקום פעילות העמותה: בית כנסת ברחוב מבצע קדש 
 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021הוגש דוח פיקוח אחד  לשנת 
 

 -המלצת הוועדה
 12 כנספחהמצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם




















































