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 תפקיד צוות מקצועי 

 .העירייה מנכ"ל  מר רן היילפרן

 .גזבר העירייה  בני זינימר 

 יועמ"ש רונן ויניקעו"ד 

 

 :משתתפים

 

 מנהל רשות הספורט יצחק בן דור

 רכזת גיל הזהב טלי טובי צידון

 סגן מנהל אגף ביטחון רועי ולפיש

 מחלקת ביטחון נפתלי אלמגור

 הל מדור תשלומיםנמ רונן מדמון

 מנהלת מרכז האומנויות  עמית הרם 

  רכזת ועדת התמיכות אתי ברייטברט

 מ"מ במחלקת תיאום ובקרה הודיה ארפי

 משרד רואי חשבון 'מידד הלוי' יואב רוזנברגרו"ח 

 
 

 27.03.2022: מגיש סטאטוס הגשת בקשות נכון לתאריך רו"ח יואב רוזנברג
 

 –תחום הדת 
 

   580395473-קהילת יונתן 

הרצאות, שיעורי  ,העמותה מקיימת בעיר פעילות תרבותית, תפילות המוניות. המשתייכת לקהילה הרפורמית בעירעמותה 

( , 70.1של פעילות דת יישובית עבור שיעורי תורה )סעיף  2תורה, מכוני בר מצווה. העמותה נתמכת עפ"י קטגוריה 

יף (  ופעילות הפקה והפצת פרסומים )סע70.4אל )סעיף (, פעילות בסמוך לשלושת הרגלים ומועדי ישר70.3)סעיף  הרצאות

 .2021בתבחינים( לתבחינים לשנת  70.9

 מקבלת תמיכה עקיפה אינההעמותה 

 מיקום פעילות העמותה: לעמותה אין משכן קבע, היא משתמשת במספר מקומות לקיום פעילותה הכוללים: 
 תים פרטיים.כפר הנוער מוסינזון, בית ספר רבין, מרכז האומנויות ובב

 העמותה הגישה בקשה נוספת בתחום התרבות 

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

  3ישיבה מס'  27.03.2022 מיום :
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 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021הוגש דוח פיקוח אחד לשנת 
 

 -המלצת הוועדה
 22כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 

  580506111-משיבת נפש 

 עמותת משיבת נפש משתייכת לזרם של קהילת ברסלב, העמותה פועלת בעיר בשני תחומים: דת יישובית וחינוך. 
שים מטרת פעילות העמותה, הקמת בית כנסת, ישיבה לבעלי תשובה, גני ילדים, תלמוד תורה, ארגון נוער, מקווה גברים ונ

 )בכפוף למשרד הבריאות(, עזרה לנזקקים וכו'.
 70ף "פעילות דת יישובית'" לפי סעי 2( וע"פ קטגוריה 67"הפעלת כוללים" )סעיף  1העמותה נתמכת עפ"י קטגוריה 

 2021בתבחינים לשנת 
 תמיכה עקיפה.  קיבלהאינה העמותה 

 מיקום פעילות העמותה: העמותה מקיימת פעילות במספר מקומות )רחוב מעייני, גולמב, בן גמלא, סמטת הי"ח(
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021פיקוח אחד לשנת  הוגש דוח

 
 -המלצת הוועדה

 23פח כנסהמצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

 580359206 –ישועת בת מלך  –עמותת 

 רקע:

מטרתה העיקרית של העמותה הינה לנהל מוסדות חינוך דתי לערכי היהדות, לארגן ארגוני תמיכה לחסד, עזרה לנזקקים 
 שירותי דת לכל תושבי הוד השרון. פעילות הכוללים נותנת מענה בנושאוהפעלת כולל אברכים. 

 העמותה מבקשת תמיכה עבור פעילות הכולל )יום וערב(.
 תמיכה עקיפה.מקבלת אינה העמותה 

 מיקום פעילות העמותה: בבתי כנסת ברחוב בן גמלא
 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021הוגש דוח פיקוח אחד לשנת 
 

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

 

 תחום התרבות

  580379071 -עמותת 'התזמורת הבין דורית' 

 

 שכר בעבור פעילותםגנים לא מקבלים . הנהוד השרוןתושבי נגנים  3שמתוכם נגנים  40 -מונה כהתזמורת הבין דורית 

ישירות לתשלום שכר מנצח התזמורת. התזמורת מופיעה בקונצרטים פתוחים לקהל, מופיעים וכספי התמיכה מועברים 

בעיר. החזרות מתקיימות מדי שבוע באולם במרכז בטקסים ממלכתיים בהוד השרון וגם בפעילויות בבתי הספר 

 הייתה בהתאם למגבלות נגיף הקורונה(. 2021האומנויות )הפעילות בשנת 

 .2021לתבחינים לשנת  64העמותה מקבלת תמיכה עפ"י סעיף 
 בגין שימוש באולם )לצורך חזרות(.₪  60,000בסך העמותה קיבלה תמיכה עקיפה 

 במרכז האומנויות והמופעים ברחבי העיר. תמתקיימו מיקום פעילות העמותה: החזרות
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021הוגש דוח פיקוח אחד לשנת 

 
 -המלצת הוועדה

 25כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

 580395473 -עמותת קהילת יונתן 
 

 עמותת קהילת יונתן הינה קהילה ליהדות רפורמית. 
 העמותה מקיימת פעילות תרבותיות וחברתיות לקהל החילוני והדתי כאחד בנוסף לפעילויות הדת.
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 של לימוד ישראלי. יהבנוסף מקיימת סדרת הרצאות, סדנאות בתחום כתיבה יוצרת, חוגי לימוד תנ"ך באוריינטצ
  מוזמנים כלל תושבי העיר. לפעילות התרבות שהעמותה מקיימת

 מיקום פעילות העמותה: במרכז האומנויות 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021הוגש דוח פיקוח אחד לשנת 

 
 -המלצת הוועדה

 26כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

 580263069  - עמותת 'בני ברית ובנות הוד השרון'
 

הרצאות, ריקודי עם , מסיבות ילדים בחגים, חוגים, תמיכה בילדי הבית –העמותה מקיימת פעילות תרבותית וחברתית 
 החם, שיתוף עם עמותת ליונס לב ארי תמיכה בחיילות הבודדות ובשורדי השואה.  

 מקבלת תמיכה עקיפה אינה העמותה 
 מיקום פעילות העמותה: רחוב בני ברית הוד השרון 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוח פיקוח אחד לשנת הוגש 
 

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

 

 
 -תחום הספורט 

 
   580471704-ועדון אליצור הוד השרון )כדורעף( מ -עמותת 

 קבוצת אליצור בענף הכדורעף מפעילה קבוצה המשחקת בליגה לאומית בוגרים וקבוצת נערים בנים. 

רוב משתתפי הפעילות בקבוצת הנערים  מיועדת לתושבי השכונות והציבור הדתי מסורתי במטרה לעודד פעילות 

 ספורטיבית בקרב ציבור זה.

 .2021בתבחינים לשנת  23.1העמותה מקבלת תמיכה עפ"י סעיף 

 מיקום פעילות העמותה: אולמות ספורט : רבין, הדרים, טלי ולפיד. 
 בגין שימוש באולמות הספורט.₪   56,287העמותה קיבלה תמיכה עקיפה בסך 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 28כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
  580307411השרון  מועדון הכדורסל הוד -עמותת 

 ם(. מועדון הכדורסל מכבי הוד השרון מפעילה קבוצות ליגת בוגרים נשים וגברים, נוער)בנות, בנים( ונערים )בנות, בני
 בנוסף, המועדון מפעיל בית הספר לכדורסל מגיל גן ועד כיתות ד'. 

 .2021בתבחינים לשנת  23.1יף העמותה מקבלת תמיכה לפי סע
 מיקום פעילות העמותה: כל אולמות הספורט בעיר.

 בגין שימוש באולמות הספורט העירוניים.  ₪   1,350,000העמותה קיבלה תמיכה עקיפה בסך 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 

 
 -המלצת הוועדה

 הועדה הבאה. הדיון בבקשת העמותה ימשך בישיבת
 

 -תחום החירום

 958046597'איחוד הצלה ישראל'   –עמותת 

הארגון מגיש טיפול ראשוני להצלת חיים, מתנדבי העמותה מקיימים סדנאות הכשרה של עזרה ראשונה לתושבי העיר 

 )"משפחה בטוחה", "עזרה ראשונה והחייאה"(. 

 .פעילות העמותה המבוצעת ברחבי העיר הוד השרון בזמן אמת
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דוחות הפיקוח המצורפים כוללים רשימת מתנדבים לפי קריאות בכל רבעון, מפאת סודיות רפואית וצנעת פרט לא מוגש 
 פלט פרטי המטופלים. רוב המתנדבים בעמותה הינם תושבי הוד השרון.

 העמותה קיבלה עד לשנה זו תמיכה ע"פ המלצת הרפרנט ולא ע"פ תבחינים. 
 ותקבל תמיכה ע"פ התבחינים החדשים שנקבעו בתחום החירום. 2022נת העמותה תגיש בקשה לתמיכה בש

 מקבלת תמיכה עקיפה. הרשות נערכת להקצאות מבנה לטובת פעילות העמותה. אינההעמותה 
 מיקום פעילות העמותה: ברחבי העיר לפי קריאות וסדנאות בבית המתנדב ובמרכז האומנויות

 2022למתן תמיכה לשנת והמלצה  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 29כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 580631620 –ידידים סיוע בדרכים 

וץ עזרה ראשונה לא רפואית בדרכים, סיוע כבלים, החלפת גלגל, פתיחת רכבים נעולים, חילוצי שטח, חילוץ ממעלית, חיל
 נעולים, איתור נעדרים, חלוקת מזון ותרופות למבוגרים ומבודדים.ילדים מרכבים 

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

 
  -תחום הרווחה

 
  580218238 –מועדון ליונס הוד השרון 

 
מועדון ליונס עמותה הפועלת במגוון פרויקטים בקהילה, החשוב בניהם הינו מרכז להשאלת ציוד רפואי לתושבי העיר 

 .2021בתבחינים לשנת  21.2.2ועוד פרויקטים כגון: 'עין עצלה', מלגות לסטודנטים ועוד. העמותה נתמכת עפ"י סעיף 
 בגין שימוש במבנה. ₪  38,190תמיכה עקיפה  בשווי העמותה קיבלה 

 מיקום פעילות העמותה: ברחוב השקמים 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 

 
 -המלצת הוועדה

 30פח כנסהמצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

 580091486 –חמים ועזרה לזולת, בתים אוזן קשבת –עמותת יד ביד 
 

ת העמותה מפעילה בית חם לילדים בגילאי גן חובה וכיתה א', מדובר בילדים בסיכון הילדים מוסעים לבית החם ממסגרו
 עילות לביתם הפעילות כוללת ארוחות חמות עזרה בשיעורי בית ופעילות טיפולית והעשרתית.החינוך ובתום בפ

 .2021בתבחינים לשנת  22.1מקבלת תמיכה לפי סעיף עמותה 
 בנווה נאמן 12עמותה מקיימת את הפעילות ברחוב שמעון הצדיק 

 עבור שימוש במבנה.₪  162,933העמותה מקבלת תמיכה עקיפה בשווי 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 

 
 -המלצת הוועדה

 31כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

  580388585–'שמחת הלב' איגוד הליצנים הרפואיים  –עמותת 

 
ליצנים רפואיים הפועלים עמותת שמחת הלב הינה עמותה המפעילה ליצנים רפואיים, מכשירה בני נוער ובוגרים  כ

 בתי אבות, מועדוני קשישים ועוד.בהתנדבות בבתי חולים, רחבי העיר, במסגרות קהילתיות כגון: עמותת עמי"חי, 
  2021( לתבחינים לשנת 22.2.1)  1מס' קטגוריה  22.2סעיף העמותה נתמכת לפי  

 מקבלת תמיכה עקיפה אינההעמותה 
 מיקום פעילות העמותה: כפי שמצוין ברקע.

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 32כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל ה לאשר מתן תמיכה בהתאםהוועדה ממליצ
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 580225225 –ישראל בעמותת פרקינסון 
 

עמותה המשמשת מרכז תמיכה לסיוע לחולים ולבני המשפחות, מנגישה מידע בתחומי המחקר והטיפול מקיימת מגוון 
 פעילויות ספורט, חברה ותרבות.

 .  2022( בתבחינים לשנת 22.2.1) 1קטגוריה  22.2העמותה תקבל תמיכה לפי סעיף 
 מיקום פעילות העמותה: העמותה מקיימת את הפעילויות במבנים מונגשים ברחבי העיר.

 תמיכה עקיפה: התמיכה תחושב בהתאם לשווי שימוש במבנה על פי שעות הפעילות בהתאם לשמאות.
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021הוגש דוח פיקוח אחד לשנת 

 
 -המלצת הוועדה

 33כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

 580561009 –משקפיים לנזקקים  –ספקס  ריעמותת 
 

 ומסייעת לאוכלוסיות שונות הזקוקות להן. יותר בשימוש עמותה ממחזרת מסגרות משקפיים שאינם
 .  2022( בתבחינים לשנת 22.2.1) 1קטגוריה  22.2העמותה תקבל תמיכה לפי סעיף 

 כפר סבא )חנות קטנה( 8מיקום פעילות העמותה: רחוב הצומת 
 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021הוגש דוח פיקוח אחד לשנת 

 
 -המלצת הוועדה

 34כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

 580455681 –עמותת כנפיים של קרמבו 
 

ת( כנפיים של קרמבו הינה תנועת נוער אשר פועלת בעיר וגם מפעילה דירת קומונה בה מתגוררים הצ'ינצ'ינים )שנת שירו
רגון אאת קבוצת הצ'ינצ'ינים מפעיל אגף הרווחה ולכן פעילות הצ'ינצ'ינים מפוקחים ע"י אגף הרווחה. במקביל על פעילות 

 הנוער כנפיים של קרמבו מפקח רפרנט לתחום ארגוני  נוער.
 .4מיקום פעילות העמותה: הדירה נמצצאת ברחוב הגאולה 

ניתנה  עבור מימון דמי השכירות של דירת הקומונה )יחד עם התמיכה שניתנה במסגרת ₪  100,000התמיכה הישירה בסך 
 התמיכה של ארגוני הנוער(.

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021לשנת  דוחות פיקוח 4הוגשו 
 

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

 
  580440295–הוד השרון והמושבים  16עגל נשים מ -עמותת 

 
פרויקטים בעיר )צרכים עמותת מעגל נשים הינה ארגון ארצי לנשים מתנדבות הפועלות למען רווחת הקהילה במגוון 

י מיוחדים, נוער בסיכון, קשישים וכו'(, אפייה וחלוקת עוגות, אורזת סלי מזון לחלוקה, תומכים בדירת ברקת בעמי"ח
 וכו'.

 הפעילות גדלה בתקופת הקורונה במענה לצרכים הנדרשים.
 .2021בתבחינים לשנת  21.2.1"עמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה" סעיף  1העמותה פועלת עפ"י קטגוריה 

 מיקום פעילות העמותה: העמותה מקיימת את פעילותה בכל רחבי העיר.
 מקבלת תמיכה עקיפה. אינההעמותה 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 36ח כנספהמצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 580320018 –חן לפריון ולחיים 

 
בישראל על מנת לעזור לזוגות הסובלים מבעיות אי  1988עמותת חן לפריון ולחיים הינה עמותה אשר התאגדה בשנת 

 פוריות. 
מטרות העמותה : שיפור וקידום איכות החיים של אוכלוסיות בטיפולי פוריות, איתור הנזקקים לעזרה בעת טיפול בבעיות 
פוריון, ייצוג אוכלוסיית היעד אל מול המוסדות והגופים קובעי המדיניות ונותני השירותים, הקמת קו טלפון פתוח לצורך 
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שאים הרלוונטיים, שיתוף מוסדות ואנשים המעוניינים בקשר עם מטופלים עזרה והיוועצות, הקמת חוגי מידע והדרכה בנו
כאלה, קשר עם חוגים זהים או דומים בחוץ לארץ, הפצת מידע על חידושים בתחום הטיפול באי פוריות, הקמת קרן 

הציבור  למימון מחקרים והצגת עבודות בנושא, מיסוד ימי עיון וקיום הרצאות לציבור הרחב, העלאת המודעות בקרב
לנושא בעיות בפריון, ייצוג המטופלים בהתמודדות שלהם מול מעסיקים בנושא הפוריות והקמת קבוצות תמיכה לזוגות 

 הנמצאים בטיפולי פוריות.
 

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

 
 580662070 -עמותת זיכרון בסלון

 זיכרון בסלון היא יוזמה חברתית המאפשרת לציין את ערב יום השואה בצורה משמעותית, בסלון הבית בין משפחה
 וחברים במפגש המורכב מעדות, חלק אומנותי שיתופי ודיון.

התכנסה קבוצת חברים בסלון אחד כדי להעביר יחד את ערב יום השואה. הם הקשיבו לעדות, שרו וניגנו,  2011בשנת 
 ופתאום מצאו את עצמם בעיצומו של דיון על האופן שבן השואה משפיעה על החיים שלנו כאם ועכשיו, בסוף הערב היה

ברור שצריך לשתף בחוויה הזו אנשים נוספים. בשנים שחלפו מאז, זיכרון בסלון הלך והתרחב אל עבר אלפי סלונים 
 ברחבי המדינה ומחוצה לה. 

שנה האחרונה נוכחנו לדעת שגם בתקופת הקורונה, המסורת יכולה וצריכה להימשך. פתרונות יצירתיים כמו סלונים 
שים בארץ ובעולם לקחת חלק אנ 1,500,000-אפשרו לבחיק המשפחה, בזום בלייב, בפייסבוק ובערוצי הטלוויזיה 

  בין אם כאורח ובין אם כמארח. גם אתם. ולהשתתף בזיכרון בסלון. כל אחד יכול לקחת חלק בזיכרון בסלון, 
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

 

מצורפים  עמותות בתחום הרווחה ובהתאם לתבחיניםלשחושבו ע"י מנהלת אגף הרווחה חלוקת תקציב התמיכות  *
 37כנספח 

 
 38כנספח מצורפים  22.1.4** חלוקת התבחינים בתחום הרווחה וע"פ שיקול הדעת בהתאם לסעיף 

 
 -תחום תנועות הנוער

 
 580297075תנועת הנוער העובד והלומד 

וקן  אים הנמצא בפארק עתידיםישהשקמים, קן הנם, קן רמתיים הנמצא ברחוב קני 3לתנועת הנוער העובד והלומד יש 

 . הציפורים הנמצא בבית ספר רבין

 כרון, ימי שואה, התרמות עם העירייה וכו'. יהתנועה לוקחת חלק בכל אירועי העיר, בימי ז

 .2021לתחום תנועות הנוער בתבחינים  3בהתאם לסעיף  ג'  העמותה מקבלת תמיכה

 והקייצת בימי הקיץ. בכיתות בבתי ספר בימי החורף  פעילותבגין  ₪ 80,000בסך  עקיפההעמותה קיבלה תמיכה  

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 93כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
  580028454-תנועת הצופים העבריים בישראל 

ושבט  שבט געש הנמצא בספורטק העירונים, שבט איתן הנמצא בפארק עתידים, שבטי 3לתנועת הצופים העבריים ישנם 

 . בגין הפועל בבית ספר בגין

ת בוועדות העירוניושבועות, אירוע פורים. התנועה לוקחת חלק גם  התנועה  לוקחת חלק באירועים עירוניים כמו אירוע

 וועדת החינוך הבלתי פורמלי. דום מעמד הילדועדה לקי ,כמו ועדת חינוך

 .2021לתחום תנועות הנוער בתבחינים  3בהתאם לסעיף  ג'  העמותה מקבלת תמיכה

 בגין שימוש בכיתות בבתי ספר בימי החורף בלבד.  ₪  38,500בסך  תמיכה עקיפה קיבלההעמותה 

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

 40כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם
 

   580040343-תנועת בני עקיבא בישראל 

 

 התנועה דוגלת בערכים של אהבת הזולת, קבלת השונהתנועת בני עקיבא פועלת בסמוך למבנה העירייה )רחוב בן גמלא(. 

   העמותה לקחה חלק באירועים העירוניים כגון אירועי לאום, חגים, וכו'. וכו'. 

 מקבלת תמיכה עקיפה.  אינהלעמותה מוקצה מבנה קבע ו

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 41כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 
 
 
 42 כנספחהמלצת הרפרנט לחלוקה ע"פ התבחינים בתחום תנועות הנוער מצורפת   *
 
 

 -תחום ארגוני הנוער

  580051555 –תנועת בנות יעקב בתיה 

 

מפגשים דו שבועיים, ימי תנועה ארציים, מפגשים בין ב 9-18העמותה פעילה בתחום החברתי, ערכי לבנות נוער בגילאים 
 סניפים, שבתות צוותא, כינוסים, טיולים, מחנות ועוד. 

התנועה מקיימת מרכזי הדרכה ברחבי הארץ ובהן חומרים ותכנים המיועדים למדריכות לצורך העשרת המפגשים עם 
 החניכות. 

ום לא הצליח להגיע למקום פעילות העמותה וליצור קשר עם לא נעשו דוחות פיקוח מאחר ורפרנט התח 2021במהלך שנת 

רכזי הפעילות. בפנייה טלפונית לרכז הפעילות הארצי נאמר כי הם מבקשים שהפיקוח יעשה ע"י אישה וכמענה הועבר 

 הפיקוח לידי מנהלת המחלקה נעומי אשר שאף היא לא הצליחה לקיים קשר עם העמותה.

 2021לא הןגשו דוחות פיקוח לשנת 
 -המלצת הועדה

 34כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל לאשר מתן תמיכה בהתאם לאהוועדה ממליצה 
 

   580455681-'כנפיים של קרמבו'  –עמותת 

 ייחודית המשלבת ילדים עם צרכים מיוחדים. מקיימת פעילות העמותה

י פעילות ביום הנגישות, היום הבינלאומויוזמת אירועים בשיתוף העירייה. העמותה לוקחת חלק פעיל בכל אירועי העיר 

 לשוויון זכויות ועוד.

 .2021בתבחינים לארגוני נוער לשנת  4העמותה מקבלת תמיכה לפי סעיף ג' 

מתנדבי שנת שירות שיכון הרווחה עבור  נוספת מתחוםזכאית העמותה לתמיכה  2021בתבחינים לשנת א'  46עפ"י סעיף 

 ₪ . 100,000סך הכל תמיכה  מתנדבי ש"ש 8מתנדב ועד עבור כל ב₪  12,500)ש"ש( בסך של 

 : בית ספר ממלכתי א'.מיקום פעילות העמותה

 בעבור דמי שימוש במבנה שבו מתקיימת הפעילות.₪  42,240העמותה קיבלה תמיכה עקיפה בסך 

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 44 כנספחהמצורפת המלצת הרפרנט ל לאשר מתן תמיכה בהתאםהוועדה ממליצה 
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  580426369-עמותת איגי 

זו  פעילה במועדון "הבאר" בימי רביעי, הארגון נותן מענה ייחודי לתנועת נוערעמותת איגי הינה עמותה של נוער גאה ה

ארגון זה לוקח חלק מהובלת שבוע הגאווה המתקיים אחת לשנה בעיר וגם בשאר  לבני נוער כעל הקשת הטרנסית.

 האירועים העירוניים. 

 .2021בתבחינים לארגוני נוער לשנת  4העמותה מקבלת תמיכה לפי סעיף ג' 

 בגין שימוש במבנה. ₪   14,400בסך העמותה מקבלת תמיכה עקיפה 

 82מועדון הבאר בן גמלא  מיקום פעילות העמותה:

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

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

 

 580358927חוגי הסיירות של קק"ל  -עמותת 

העמותה  פעילותקיימת את עיקר פעילותה בשטח ובנוסף מקיימת פעילות במקלט ברחוב א.ד. גורדון. עיקר העמותה מ

 בהיכרות עם נופי ישראל  באמצעות טיולים.  עוסק

 .2021בתבחינים לארגוני נוער לשנת  4העמותה מקבלת תמיכה לפי סעיף ג' 

 בגין שימוש במקלט השייך לעירייה. ₪  11,208בסך תמיכה עקיפה  קיבלההעמותה 

 .13א.ד. גורדון  מיקום פעילות העמותה:

 2022והמלצה למתן תמיכה לשנת  2021דוחות פיקוח לשנת  4הוגשו 
 

 -המלצת הוועדה
 46כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 

  580132454-תנועת נועם התנועה המסורתית 

 עמותת נועם הינה עמותה מסורתית שהדגש בפעילותה הוא השילוב החברתי בין בני הנוער בשלש זרמי היהדות. 

 "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". העמותה פעילה בבית ספר תל"י. 

 -המלצת הועדה

 74כנספח המצורפת המלצת הרפרנט ל הוועדה ממליצה לאשר מתן תמיכה בהתאם

 

  580263598ארגון מגן דוד אדום 

העמותה מגישה בפעם הראשונה בקשה לתמיכה בעיריית הוד השרון, העמותה מסייעת לפעילות ההתנדבותית של בני  

עים נוער  מהארץ ומהתפוצות במסגרת מגן דוד אדום בישראל. עידוד לימוד בהגשת עזרה ראשונה ע"י בני נוער וקיום אירו

 וסמינרים לקידום הכשרת המתנדבים הפעילים במד"א. 

 -ת הועדההמלצ

 84 כנספחהמצורפת המלצת הרפרנט ל לאשר מתן תמיכה בהתאם לאהוועדה ממליצה 
 
 

 49כנספח המלצת הרפרנט לחלוקה ע"פ התבחינים בתחום ארגוני הנוער הנוער מצורפת   *

 
 
 
 




































































