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

 1ישיבה מס'  18.4.2021 מיום :
 

 

 תפקיד צוות מקצועי 

 .העירייה מנכ"ל  מר רן היילפרן

 .העירייהגזבר   בני זינימר 

 יועמ"ש רונן ויניקעו"ד 

 

 :משתתפים

 

  רכזת ועדת התמיכות אתי ברייטברט

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

 

 

 : אתי

 

באתר האינטרנט העירוני ובעיתונות המקומית הודעה לציבור בדבר קביעת תבחינים  מהפורס  28.1.2021בתאריך 

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

 ,2021הכספים 

  2.3.2021עד לתאריך ו  1.2.2021החל מתאריך 

שהוקצה לצורך  באמצעות תיבת דוא"לטופס הבקשה לתמיכה בצירוף המסמכים הנדרשים הוגשו לעירייה ע"י העמותות 

 תקופה קצובה בין התאריכים המוזכרים לעיל. כך ל

)ראה רשימת הבקשות שהוגשו  2021לוועדה הוצגה רשימה כללית של כל העמותות שהגישו בקשת תמיכה לשנת הכספים 

 (.2021בשנת 

סטאטוס דו"ח ערכה בדיקה מקיפה לכל הבקשות והגישה איטה רדליך שמלווה את העירייה בתחום התמיכות רו"ח 

קיבלו את רשימת המסמכים שלא צרפו לבקשתן את כל המסמכים הגשת מסמכים של כל עמותה ועמותה. העמותות 

במטרה הללו )המועד האחרון להגשת הבקשות( נעשתה התכתבות שוטפת מול העמותות  2.3.2021החסרים ומתאריך 

 לסיים את השלמת המסמכים כנדרש בתבחינים. 
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 קשות:ב 52בסה"כ הוגשו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : בקשות חדשות כמפורט להלן  5השנה הוגשו 
 

 מס' העמותה שם העמותה תחום

 580689727 מכבי הוד השרון –המרכז להתעמלות ואקרובטיקה  ספורט

 הרווחה

 580670669 חמניות  )יתומים(

 580561009 ריס פקס משקפיים לנזקקים

 580225225 פרקינסון ישראל

 580662849 אזרחים למען אויר נקי איכות הסביבה

 
 בקשות  5סה"כ  

 
 
 

הוחלט לאפשר לעמותות להגיש בקשה ליותר מתחום אחד אך לא יותר משני  2020בתבחינים לשנת  19עפ"י סעיף 
 חומים. ת
 

 :בשני תחומים עמותה שהגישהלהלן 
 

 מס' העמותה שם העמותה תחומים

 580395433 קהילת יונתן תרבותדת + 
 
 

סיירות של קק"ל, כנפיים של קרמבו( שביקשו להגיש את  , חוגי16עמותות )מעגל נשים   3 -* ועדת התמיכות נענתה  ל
   של מספר ימים.  הבקשה באיחור

 
  

 מספר בקשות תחום
 11 ספורט

 17 רווחה

 7 דת

 1 בטחון

 3 תנועות נוער

 6 ארגוני נוער

 3 תרבות

 2 חינוך

 2 איכות הסביבה

 2021בקשות לתמיכות  לשנת הכספים  52  :סה"כ
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 0212בשנת הכספים  לתמיכה הבקשהעמותות שהגישו להלן רשימת 

 שם העמותה תחום מס"ד

1 

 ספורט

 אליצור הוד השרון
 מועדון הכדורסל הוד השרון 2
 מועדון ספורט וחינוך הוד השרון 3
 מועדון מכבי הוד השרון כדורעף 4
 חינוך ספורט וטאקוונדו 5
 העמותה לקידום השחייה )שחיה( 6
 אילן מכרז ספורט לנכים 7
 פייטינג ספיריט 8
 ספורטאי הוד השרון 9
 ספורט לחיים 10
 מכבי הוד השרון –המרכז להתעמלות ואקרובטיקה  11

1 

 רווחה

 עמותת רעים
 למען יזמות לקשישיםקהילה -קלי"ק 2
 מועדון ליונס לב ארי 3
 תנועת נשים עובדות ומתנדבות -נעמ"ת  4
 מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 5
 מועדון ליונס הוד השרון 6
 עמיח"י 7
 פעמונים ארגון חסד 8
 העמותה לשיקום נפשי בקהילה –דרור  9
 יד ביד, אוזן קשבת לזולת 10
 ארגון גמלאי צה"ל -צוות  11
 הוד החסד הוד השרון 12
 16מעגל נשים  13
 איגוד הליצנים הרפואיים–שמחת הלב  14
 יתומים -חמניות  15
 ספקס משקפיים לנזקקים-רי 16
 עמותת פרקינסון ישראל 17

1 

 דת

 קהילת יונתן
 מרכז דתי יישובי -מד"י  2
 גרעין תורני קהילת מורשת 3
 ביה"כ –רעיא מהימנא  4
 ישועת בת מלך 5
 משיבת נפש 6
 כולל הוד השרון –בית מדרש לתורה  7

 איחוד הצלה ישראל ביטחון 1

1 
 תנועות נוער

 תנועת הצופים העבריים בישראל
 הסתדרות הנוער העובד והלומד 2
 תנועת בני עקיבא בישראל 3

1 

 ארגוני נוער

 חוגי סיירות של הקק"ל
 כנפיים של קרמבו 2
 ארגון נוער גאה –איג"י  3
 תנועת בנות יעקב בתיה 4
 התנועה המסורתית-נועם 5
 מגן דוד אדום 6

1 
 תרבות

 קהילת יונתן
 התזמורת הסימפונית הבין דורית 2
 בני ברית ובנות הוד השרון 3

1 
 חינוך

 כפר הנוער ע"ש ב.צ.מוסינזון
 עמותת פוש 2

1 
 סביבהאיכות 

 איכות חיים לתושבי השרון –אחל"ה 
 עמותת אזרחים למען אוויר נקי 2
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  עד להשלמת לקיום הפעילות השוטפת בשנה הנוכחית מקדמה לקבלתבבקשה מיוחדת  פנו אלינו מספר עמותות ,
  . הטיפול בבקשות

לאשר המלצה של ובאישור הגזבר עפ"י נוהל התמיכות של משרד הפנים המועצה רשאית בנסיבות מיוחדות 
מהתמיכה שקיבל  25%הוועדה המקצועית לתת מקדמה לגוף שקיבל תמיכה בשנתיים הקודמות שלא תעלה על 

 אותו המוסד בשנה הקודמת. 

  מסכום התמיכה שאושר בשנה הקודמת  25%דנה בבקשות והחליטה להמליץ למועצה לאשר תמיכה של הוועדה
שימה שלהלן כדי לאפשר להם לקיים את פעילותן השוטפת לרווחת הציבור עד העמותות המפורטות בר 27 -ל

 להשלמת הטיפול בבקשות.

  העמותות עומדות בשלושת הקריטריונים הבאים:  27כל 
 על ידי הרפרנט המקצועי. 2021א. גוף שקיבל המלצה לתמיכה לשנת 

 כשירות הבקשה לדיון בוועדה את אישר ו ב. גוף שקיבל המלצת רו"ח המלווה את הרשות בתחום התמיכות
 לאחר שהשלים את כל המסמכים הנדרשים.    

 (. 2019-2020) בשנתיים האחרונות ג. גוף שקיבל תמיכה 
 

 המלצת ההועדה: 
 גופים אשר עמדו בקריטריונים הנ"ל. 27נמצאו 

מקדמת תשלום לעמותות לתת , 4/2006לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  13.9בהתאם לסעיף הוועדה ממליצה 
 שקיבלה העמותה בשנה הקודמת.  מסכום התמיכה 25%בשיעור של שקיבלו תמיכה בשנתיים האחרונות וזאת  

 
 :2021להלן רשימת העמותות המקבלות מקדמה לשנת 

 תחום מס' העמותה שם העמותה

 580314748 מועדון מכבי הוד השרון כדורעף

 ספורט

 580307411 מועדון הכדורסל הוד השרון

 580491256 )כולל דמי שימוש בבריכה( העמותה לקידום השחיה הוד השרון

 580540136 פייטינג ספיריט

 580460988 חינוך ספורט וטאקוונדו

 580253714 מועדון ספורט וחינוך הוד השרון

 580036242 מרכז ספורט לנכים –איל"ן 

 580331429 מרכז דתי ישובי –מד"י 

 580253714 רעיא מהימנא דת

 580347102 משיבת נפש

 580506111 כפר הנוער מוסינזון
 חינוך

 580401024 עמותת פו"ש

 580024699 קהילה למען יזמות לקשישים –קלי"ק 

 רווחה

 580017945 העמותה לשיקום נפשי בקהילה –דרור 

 580509941 ארי הוד השרון-מועדון ליונס לב

 580044378 חסדפעמונים ארגון 

 580107993 מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

 580218238 מועדון ליונס הוד השרון

 580310076 עמותת רעים

 580305530 הוד החסד הוד השרון

 580007235  צוות  ארגון גמלאי צה"ל
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 תחום מס' העמותה שם העמותה

 580297075 הסתדרות הנוער העובד והלומד
 תנועות נוער

 580040343 תנועת בני עקיבא

 580358927 חוגי סיירות של קק"ל
 ארגוני נוער

 580455681 כנפיים של קרמבו

 תרבות 580379071 תזמורת סמפונית בין דורית

 ביטחון 580465979 איחוד הצלה ישראל

 

 

 רשמה:

 אתי ברייטברט

 רכזת ועדת התמיכות


