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

 3ישיבה מס'  6.5.2021 מיום :
 

 

 תפקיד צוות מקצועי 

 .העירייה מנכ"ל  מר רן היילפרן

 גזבר העירייה.  מר בני זיני

 יועמ"ש רונן ויניקעו"ד 

 

 :משתתפים

 

  רכזת ועדת התמיכות אתי ברייטברט

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

 
 אתי

 כשירות לדיון.  בקשה לתמיכה ונמצאותה שהשלימו אתון בעמותות המשך די
 
 

  עמותות שהגישו  בקשה בתחום תנועות הנוער
 

 580040343תנועת בני עקיבא 
התורה ועבודה שואפת לחנך את חניכיה לשלב את התנועה הינה תנועת נוער ציונית, דתית וחלוצית המושתתת על ערכי 

 חניכים. 120 -ערכי היהדות והמסורת עם ערכי הציונות והלאום.  הסניף מונה כ
 בהוד השרון קיים סניף אחד הנמצא בהסכם הקצאה. 

 
  32  כנספחהוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 

 
 

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

 (.28.4.21מיום 
 

 58028454תנועת הצופים העבריים 
תנועת הצופים עוסקת בעיקר בעשייה החינוכית, ומתמקדת בערכי החברות, הרעות, הנתינה, המעורבות החברתית, טיפוח 

מנהיגות ומצויינות, הכרת הטבע , אהבת הארץ ושמירה על  החיים הקבוצתיים דמוקרטיים תוך דגש על יוזמה אישית,
 איכות הסביבה. התנועה הינה חלק מתנועת הצופים העולמית. 

ד במבנה במתחם עתידים,  השני בספוטק העירוני והשבט השלישי שבטים: אח 3 -בהוד השרון פועלת תנועת הצופים ב
 בבית ספר בגין. 

 
  33  ספחכנהוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 
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 :המלצת הוועדה

נכללה ברשימת העמותות שקיבלו )העמותה לא להמלצת הרפרנט. ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם
 .(6/21שיבת המועצה ימועד ללימה את המסמכים עד מאחר ולא הש 25%מקדמה של 

 
 

  הנוערארגוני עמותות שהגישו  בקשה בתחום 
 

 580426369ארגון נוער גאה  –עמותת איגי 
ירת ארגון הנוער פועל למען העצמה של בנות ובני נוער גאה במסגרות החינוכיות הפורמליות והבלתי פורמליות, פועל ליצ

 מסגרות חברתיות משמעותיות עבור בני הנוער. 
 העמותה פעילה במועדון 'הבאר' בחצר העירייה. 

 
  34 כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 

 
 

 :המלצת הוועדה
נכללה ברשימת העמותות שקיבלו )העמותה לא להמלצת הרפרנט. ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 .(6/21שיבת המועצה ימועד ללימה את המסמכים עד מאחר ולא הש 25%מקדמה של 
 

 580263598ארגון מגן דוד אדום 
 הארגון מבסס את פעילותו על ערכי החינוך והצלת חיים, פעילות הומניטרית בקהילה והתנדבות ופועל במסגרת הפעילות

 של מגן דוד אדום. הארגון מקביל לארגוני הנוער של הצלב האדום במדינות אחרות. 
ו עונה על התבחינים לאחר בחינת הבקשה נבדקה פעילות העמותה ע"י הרפרנט ונמצא הארגון לא פעיל בעיר ואינ

 הנדרשים. 
 

 35כנספח  המצורפת  אי מתן תמיכההרפרנט הגיש המלצה על 
 

 המלצת הוועדה:
  לאשר את התמיכה בהתאם לתבחינים ולהמלצת הרפרנט. לאהוועדה ממליצה 

 
 

 בתחום הדתעמותות שהגישו  בקשה 
 

 580434876גרעין תורני קהילת מורשת הוד השרון 
 העמותה פועלת בהפעלת פרויקטים חברתיים בתחום הקהילה, חסד, רווחה, זהות יהודית. 

 העמותה פעילה במגזר הדתי והחילוני בכל תחומי החיים. 
 

  36  כנספחהוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 
 
 

 :המלצת הוועדה
נכללה ברשימת העמותות שקיבלו )העמותה לא להמלצת הרפרנט. ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 .(6/21שיבת המועצה ימועד ללימה את המסמכים עד מאחר ולא הש 25%מקדמה של 
 
  

 בתחום הספורטעמותות שהגישו  בקשה 
 

 580666030ספורט לחיים 
 העמותה עוסקת בענף הכדורסל וההכנה לצה"ל, פיתוח הכושר הגופני, ערכי הבריאות ופיתוח הספורט העממי והתחרותי. 

 קבוצות מתחרות במסגרת איגוד הכדורסל.  2עפ"י הרשום בבקשה קימות 
 . 2019העמותה החלה פעילותה בחודש ספטמבר 

 לבד בגין שימוש במבנה העירייה. בהמלצת הרפרנט תמיכה עקיפה ב 2020העמותה קיבלה בשנת 
 

  37 כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 
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 :המלצת הוועדה

ולא עפ"י המלצת הרפרנט מאחר והעמותה חדשה ועדיין  2020כמו בשנת  תמיכה עקיפה בלבדהוועדה ממליצה לאשר 
   )קיים אישור על הגשת מסמכים(.ללא אישור ניהול תקין 

 
 580471704השרון אליצור הוד 

העמותה פועלת בענף הכדורעף בקרב תושבות ותושבי השכונות והציבור הדתי מסורתי, במטרה לעודד פעילות ספורטיבית 
 קבוצות: בוגרים, נערים וילדים.  3בענף הכדורעף. במועדון קיימות 

 
  38 כנספח הוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 

 
 המלצת הוועדה:

ר תמיכה בהתאם לתבחינים ולהמלצת הרפרנט בכפוף לעמידה בתוכנית ההבראה שהוצגה בשנת הוועדה ממליצה לאש
מאחר ולא השלימה את המסמכים עד למועד  25%)העמותה לא נכללה ברשימת העמותות שקיבלו מקדמה של . 2021

 (.6/21ישיבת המועצה 
 
 

  בתחום הרווחהעמותות שהגישו  בקשה 
 

 580388585איגוד הליצנים הרפואיים  –עמותת שמחת הלב 
שמחת הלב הינה עמותה ארצית הפועלת למען ילדים, קשישים חולים ומאושפזים במסגרות טיפוליות שונות, העמותה 

 מכשירה ליצנים רפואיים שמשמחים את החולים במסגרות השונות וכן בבתי אבות ברחבי הארץ. 
 

  39כנספח  הוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 
 
 

 :המלצת הוועדה
נכללה ברשימת העמותות שקיבלו )העמותה לא להמלצת הרפרנט. ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 .(6/21שיבת המועצה ימועד ללימה את המסמכים עד מאחר ולא הש 25%מקדמה של 
 

 580044261תנועת נשים עובדות ומתנדבות   –נעמ"ת 
ותו היחידה. העמותה  משתמשת בכספי התמיכה לצורך הכשרת וזוהי פעיל 0-3הארגון מפעיל בהוד השרון מעון לגילאי 

 המטפלות . 
 

  40כנספח  הוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת 
 
 

 :המלצת הוועדה
העמותות שקיבלו נכללה ברשימת )העמותה לא להמלצת הרפרנט. ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 .(6/21שיבת המועצה ימועד ללימה את המסמכים עד מאחר ולא הש 25%מקדמה של 
 
 

 580243129עמותת עמיח"י ע"ש עמיחי שולזינגר 
העמותה מקיימת רצף שירותים בקהילה לילדים נוער, בוגרים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים )בעלי מוגבלות שכלית, 

דאון, נכויות מורכבות(החל מינקות ועד זקנה בתחומי תעסוקה, דיור ופנאי. העמותה התפתחותית, אוטיזם, תסמונת 
 מקיימת פעילויות לקבלת השונה במסגרות החינוך בעיר ובקרב הצבור. 

 
  41כנספח  הוגשה המלצה ע"י הרפרנט המצורפת  

 
 

 :המלצת הוועדה
נכללה ברשימת העמותות שקיבלו )העמותה לא להמלצת הרפרנט. ו לתבחינים הוועדה ממליצה לאשר תמיכה בהתאם

 .(6/21שיבת המועצה ימועד ללימה את המסמכים עד מאחר ולא הש 25%מקדמה של 
 

 
 רשמה אתי ברייטברט
 רכזת ועדת התמיכות
























