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'אדר,תשע"הג

 תמיכות  ה המקצועית ועדהת ופרטיכל ישיב

  22.2.2015 –ו  2015.2.17:  מתאריכים 

 

העירייהיתמנכ"ל-אושרתגניגונן:חבריהועדה

גזברהעירייה-שגיארוכל

משפטיץיוע-אלוןבןזקן

מוזמנים:

עירייהמבקרה–דודתורגמן

מנהלתאגףהרווחה–ענתניסקי

מנהלאגףתרבותנוערוספורט–יאירמשיח

מנהלתמחתברואהורישויעסקים–רעיהסבירסקי

מנהלרשותהספורטהעירונית–שאולמיטלברג

חשבתאגףהחינוך–דריהאלקינד

מנהלתהמחלקהלנוערוצעירים–שירהדקלכץ

 תרבותתורניתמנהלמח.-שמשוןממיליה

 

  2015דיון בבקשות לתמיכה לשנת 

 

:איכות הסביבה



580431682ע"ר חיות ורעננה אוהבותעמותת כפר סבא 

עמותההפועלתלעיקורוסירוסחתולירחוב.הקמתביתמחסהומרפאתחירוםלחיותמשוטטות,

יבורלעיקורוסירוסומתןיחסנאותלבעליחיים.מציאתביתלחיותנטושות,קידוםמודעותהצ

ףבכפוזאתעית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאםהוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצו

.רשכנדמכיםמסהאתכללהמצ

 

 

 :עמותות דת

עמותות17השנההגישובקשותלתמיכהבנושאדת



580017531 ע"ר עמותת הוד והדר

רמצווה,אבותובנים,מפגשיםהעמותהמקיימתפעילותתרבותיתוחברתיתענפהכגוןטקסיב

והרצאותבנושאייהדות,פרויקט"תיקוןעולם"בשיתוףעםהאגףלאיכותהסביבה,וכןפעילות

המפקחהמקצועיהמליץלאשרמתןתמיכהלעמותהבעקבותהיקפיהפעילותשלבחגים.

 .תאםהעמותהבעיר.הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועי,ולהמליץעלמתןתמיכהבה
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 580471845ע"ר  עמותת תורה וחסד

העמותהעוסקתבפעילותתורניתבשכונותהמזרחיותשלהעיר.)יוספטל,קפלןואשכול(.בין

היתרמקיימתהעמותהשיעוריתורה,פרויקטאבותובניםוביתמדרשכוללאברכים.הוחלט

כלהצאתוףלפתבכאזלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועי,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם

  .דרשכיםכנמסמה

 

580085033ע"רית כנסת דביר יהונתןב

פעמים3-ביתהכנסתמקייםפעילותתורניתהפתוחהלכללהציבורהכוללתמתןשיעוריתורהכ

כן וחצי,כשנתייםבשבוע,אחתלחודשמתקייםאירועגדוללע"נשלהחיילדןשניידמןשנפללפני

מתקיימיםמסיבותואירועיתרבותשונים.

מלצתהמפקחהמקצועי,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.זאתבכפוףהוחלטלאמץאתה

 להמצאתכלהמסמכיםכנדרש.

 

580011146ע"ר עמותת אמונה

עמותהפועלתלקיוםמוסדותסוציאלייםוחינוכיים,הכשרהמקצועית,פיתוחעבודהתרבותיתה

עתבאימוץילדיםומפעליקליטהלנשיםדתיות.העמותהמפעילהמעונותיוםלילדים,מסיי

מחו"ל,מפעילהבנותשירותלאומי,הקמתלשכותיעוץוטיפולבעניינימשפחהוכןלשיפורמצבה

המפקחהמקצועיהמליץלאשרמתןתמיכהלעמותהבעקבותשלאוכלוסייתהקשישיםבישראל.

עלהפעילותהייחודיתשלהעמותהבעיר.הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועי,ולהמליץ

בתוקף..וזאתבכפוףלהמצאתאישורניהולתקיןמתןתמיכהבהתאם

 

 

;580240323ע"ר  עמותת אורות הקודש

פעילותושיעורי.ביתמדרשלאברכיכוללפעילותחברתיתותורניתבמסגרתבעוסקתעמותהש

ייעוץ.תורהלנכיםוקשישים,פעילותלנוערבחופשות,העמותהמסייעתלמשפחותבאמצעותמתן

המפקחהמקצועיהמליץלאשרמתןתמיכהלעמותהבעקבותהקיףהפעילותהתורניתשל

וזאתהעמותה.הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועי,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם

 .שרכנדמכיםהמסכלבכפוףלהמצאת

 

:580233062 בית עזרא

חברים.הקהילה300-נתמשה"בומונהמעללקהילתביתעזראמשמשתכמרכזרוחנידתילשכו

מקיימתפעילותשוטפתתרבותיתוחברתיתשלמסיבות,הרצאותושיעוריתורהכוללשבתות

חזנותלכלהציבורבעיר.הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועי,ולהמליץעלמתןתמיכה

 בהתאם.זאתבכפוףלהמצאתכלהמסמכיםכנדרש.

 

:580191161 ע"ש דרור ושי ויינברגעמותת בית דורשי 

העמותהמקיימתפעילותלציבורהרחבבמוצאישבת,פאנליםשלאנשיציבורוכד'.בנוסף

גניילדיםבשיתוףהורים.שיעוריהכנהבביתהכנסתלבתיספרולמקיימתהעמותההשתלמויות

ועיהמליץלאשרמתןיהודייםמגוונים.המפקחהמקצברמצווהושיעוריםנוספיםבנושאיםל
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תמיכהלעמותהבעקבותהקיףהפעילותהתורניתשלהעמותה.הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקח

  המקצועי,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.זאתבכפוףלהמצאתאישורניהולתקיןבתוקף

 כלהמסמכיםכנדרש.ולהמצאת

 

 :580401602ע"ר  מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימן כפ"ס

פעמיםבשבועבשעות2-4-העמותהמקיימתפעילותשלמתןשיעוריתורהלילדיםולמבוגריםכ

אחה"צוהערב,כמוכן,עורכתהעמותהמסיבותלילדיםבחגים.

הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועיולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.זאתבכפוף

 להמצאתכלהמסמכיםכנדרש.

:580114007 קהילתי דתי זמרכ –עמותת מק"ד 

עמותהפועלתלהרמתקרןהתורהבעיניהציבור.לחיזוקזיקתהציבורלחייםדתייםולטיפוחה

בכפרסבאמרכזקהילתידתיהכוללבתיתפילה,הקימההעמותהערכיהדתוהמסורת.לצורךכך

המפקחהוהיהדות.בתימדרש,כיתותלימוד,ספריהתורניתומועדוניםלחינוךהנוערלערכיהתור

המקצועיהמליץלאשרמתןתמיכהלעמותהבעקבותהפעילותהתרבותיתוהחברתיתלציבור

עיר.הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועי,ולהמליץעלמתןתמיכהבהדתיוהרחב

 האישוריםהמתאימים.וזאתבכפוףלהמצאתבהתאם

 

:580095214ע"ר בית כנסת משכן ישראל

סתמשמשמרכזתורניתרבותיוחברתיליהודיתימןבשכונותהמזרח.בביתהכנסתביתהכנ

,הרצאות,מסיבותוכנסים.תוךמתןדגשלקשישיםמתקיימיםשיעוריתורהבאופןשוטף

כפוףלהמצאתובהוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועיתולאשרלעמותהתמיכהבהתאם

האישוריםהמתאימים.



 580455731ע"ר  מאיר ישא ברכה

עמותתמאירישאברכהפועלתבמתןשיעוריתורהלמבוגריםולילדיםסיועלאברכיםונזקקים.

הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועיולאשרלעמותהתמיכהבהתאםובכפוףלהמצאת

האישוריםהמתאימיםוהשלמתכלהמסמכים.



 580474708ע"ר   תורה בכפר

בנוסףפגשיםשלדתיםוחילוניםבמתןהרצאותופעילותחברתיתעמותתתורהבכפרמארגנתמ

לשיעוריתורהלילדיםבעמותהישגםפעילותחסדקהילתיתהוחלטלאמץאתהמלצתהמפקח

.המקצועיולאשרלעמותהתמיכהבהתאםובכפוףלהמצאתהאישוריםהמתאימים

 

 יהדות בהדרים כפר סבא

פעילהמאדבשכונותהמזרחיותשלהעירבמתןשיעוריםסבאעמותתיהדותבהדריםכפר

למבוגריםולילדיםארגוןמסיבותבחגיםעזראוסיועלנזקקיםהוחלטלאמץאתהמלצתהמפקח

.ולאשרלעמותהתמיכהבהתאםובכפוףלהמצאתהאישוריםהמתאימיםהמקצועי

 

 580468213ע"ר  תושבי כפר סבא הצעירה
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עירהפועלתבמתןשיעוריתורהלילדיםוהכנהלברמצוההוחלטסבאהצ-עמותתתושביכפר

לאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועיולאשרלעמותהתמיכהבהתאםובכפוףלהמצאת

.האישוריםהמתאימים



 580129534 סבא-עמותה האגודה לקידום החינוך הדתי בכפר

הומחלקתמלגותסבא,תומכתבשיעוריתור-העמותההאגודהלקידוםהחינוךהדתיבכפר

סבא,בעיקרבשכונות-וסליתמיכהבחגים.תומכתבחינוךהדתיבכפרלמשפחותנזקקות

המזרחיות,שיכוניהמזרחובשכונתעליה.

הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועיולאשרלעמותהתמיכהבהתאםובכפוףלהמצאת

האישוריםהמתאימים.



 580128544 עמותת משען לתלמיד

משעןלתלמיד,הינהעמותהארציתשעושהפעילותחברתיתותורניתבכלרחביהארץ,עמותת

בעתהפגרותחגהפסח,חנוכהוהחופשהגדול.קיימתפעילותלילדים,מוציאיםאותםלטיולים,

שיעוריםומשחקיחברה.נמצאיםבקשרמתמידעםהתלמידים.המטרההעיקריתשתלמידיםאלו

ופשים.עמותהזומעסיקהאותם.לאיסתובבוברחובותבח

הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועיולאשרלעמותהתמיכהבהתאםובכפוףלהמצאת

האישוריםהמתאימים.



 580288280 עמותת שמירת אורית

סבא.-עמותתשמירתאוריתמשמשתכמרכזקהילתיחברתידתילקהילההאתיופיתבכפר

יופיה.שיעורדת)לימודהיהדות(לגברים,נשיםוילדים.העמותהמנחילהאתמורשתיהודיאת

ייעוץלבניהקהילהבכלהתחומים.חגיגתחגהסיגד.

הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועיולאשרלעמותהתמיכהבהתאםובכפוףלהמצאת

האישוריםהמתאימים.

 

 

 עמותות חינוך:

:580401024ע"ר  עמותת פוש

וםחינוךילדיםונוערומיצויהפוטנציאלהאישישלהם,באמצעותשירותיעמותההפועלתלקיד

חינוךמשלימים.

תלמידיםבעירופעילהב325המסייעיםלכדמתנדביםבכפרסבאבתשע"140העמותהמפעילהכ

בתיספרשוניםבעיר.16

פוףהוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם,זאתבכ

 להמצאתכלהמסמכיםכנדרש.
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   :580332963ע"ר  ישי מרכז  עמותת

שוחריידעומצטייניםעמותההפועלתלתתמענההולםלצרכיםהמיוחדיםשלילדיםמחוננים

באזורכפרסבאוהסביבה.לפיתוחחשיבהרבכיווניתורבתחומית,לעידודסקרנות,הומורוביטוי

מעשירהוכדומה.אישי,חשיפהלסביבהלימודית

ישירהועקיפהבהתאםהמקצועיתולאשרלעמותהתמיכההמפקחתהוחלטלאמץאתהמלצת

לרשוםמטה:

.בנוגעלתמיכהעקיפהשתתבטאבדרךשלזכותשימושבמתקניאשכולפיס,לאשרבכפוף1

להסדרתמערכתהיחסיםהחוזיתאלמולמח'הנכסיםשלהעירייה.

לעמותהעלידיביתבחודש,אשריינתנו₪1,667-פהשתתבטאבסכוםשלכ.בנוגעלתמיכהעקי2

לאשר.–הספרבדרךשלמתןציודמשרדי,ציודמעבדהועוד

.לאשרבכפוףלתקציבהתמיכותשלעמותותחינוך–.בנוגעלתמיכהישירה3

 

 : 580486413ע"ר  גמלאים מתנדבים במערכת החינוך –עמותת ידיד לחינוך 

1,500-רשויותברחביהארץ.העמותהמונהכ28-ותהפועלתמזהמספרשניםבבתיספרבהעמ

שוניםשניםבבתיהספר5בתיספריסודיים.העמותהפעילהמזה200-גימלאיםהמתנדביםבכ

.חונכים52תלמידיםע"פכישוריהמתנדביםוהנחייתצוותיההוראה152ועוסקתבחניכתבעיר

ץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם,זאתבכפוףהוחלטלאמ

 להמצאתכלהמסמכיםכנדרש.



 580299733עמותת עם ישראל אחד 

פעילותהעמותהבהעברתסדנאותבנושאזהותיהודיתונושאיםערכייםלתלמידיםבתיכוניים

.ממלכתייםברחביהארץ

היקףפעילותהעמותהבעירנמוכהוהיאגובהמחירמלאמבתיהספרכיהעולההבקשדיקתבב

.בעדהעברתהסדנאות

עלפידירוגניקודהעמותהעלפיהקריטריוניםהעמותהנופלתבגדרעדיפותנמוכה.

הוחלטלקבלאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,שלאלהמליץעלמתןתמיכה.



:עמותות רווחה

 580540938ורשת השואה והגבורה בישראל העמותה להנצחה ולהנחלת מ -אלומה

מדוברבעמותתשהקימוניצולישואהשמטרתההיאבהנצחתהשואהבעיקרבקרבהדורהצעיר

 באמצעותעבודהחינוכית.

,תנועותחבריהעמותהמשתפיםפעולהעםמוסדותכמוביתברל,בתיספר,מועצותתלמידים

נוער,הםדואגיםלאירועיםשוניםבהםמשתתפיםשורדישואהואוכלוסיותשונותבכלימות

השנהעםדגשלקראתהחגים.באירועיםהםמכיניםתכניתשנותנתבמההןלשורדיהשואהוהן

למשתתפיםבאירוע.

תכלמומלץלאשראתבקשתהתמיכהבהתאםלהמלצתהמפקחתהמקצועיתובכפוףלהשלמ

המסמכיםכנדרש
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:580069342תיקוהעמותה למען האזרח הו –סביון 

העמותהמפעילהפרויקטיםשוניםהבאיםלתתמענהלצרכיםהמיוחדיםשלהאוכלוסייה

טיפולבבתיהקשישים,ח.י.ל)חיים-המבוגרתביניהם:מרכזיום,ש.ע.ל)שירותעזרלקשיש(

בריא,קבוצותהתעמלות,סיירתבטיחות,בדיקותסינוןתוכניתלקידוםאורחחיים–לשנים(

פרויקט–אוזןקשבת,ביקוריבית.ביתחם–ראיה,שמיעה,ושיווימשקל.קהילותתומכות

ייחודילקהילההאתיופיתבשכונתיוספטל.טיפולבניצולישואהועוד.

השתתפותהמפקחתהמקצועיתממליצהלתתלעמותהתמיכהבגובהההכנסותשיתקבלומ

הקשישיםבפעילותהעמותהושאמורותהיולהיותמועברותלעירייה.

יותאםעלפיהביצועבפועלובהתאםלדוחותמשרדהרווחה.₪300,000-סכוםמשוערכ

מומלץלאשראתבקשתהתמיכהבהתאםלהמלצתהמפקחתהמקצועיתובכפוףלהשלמתכל

המסמכיםכנדרש



:580287969ע"ר מלוא הטנא

עמותההפועלתלחלוקתמוצרימזוןלנצרכיםהנתמכיםע"יאגףהרווחה.העמותהמסייעת

.,פועלתבשיתוףפעולהמלאעםאגףהרווחהלצמצוםפערים,קרובאוכלוסיותנזקקותוסיועלהן

הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.



:580079978ע"ר עמותת עזר מציון

העמותהמספקתמגווןשירותיםהניתניםלתושביהעירללאתשלום.כגון:אמבולנסיםלהסעת

חוליםוקשישים,השאלתציודרפואיושיקומיומכשיריפלטקולי,משלוחארוחותחמותוסלי

מזוןלנזקקים,מועדוניותלבעליצרכיםמיוחדים,מאגרמחעצםלחוליסרטן,הוסטללחולי

ווןרחבשלשירותיםלחולים.סרטןומג

המפקחתהמקצועיתמכירהאתפעילותהעמותההיכרותאישית,וממליצהבהתאםלאשר

תמיכהלעמותה.

מומלץלאשראתבקשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפקחתהמקצועית.



 :580405884  מרכז ופרצת –עמותת אשל בכפר 

קקים.עמותההעוסקתבחלוקתסלימזוןוארוחותחמותלנז

הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.וזאתבכפוף

להמצאתכלהמסמכיםכנדרש.



:580086742ע"ר עמותת ליונס

העמותהעוסקתבחלוקתסלימזון,חלוקתמלגות,טקסיבר/בתמצווהועודלתושביהעיר.

קחתהמקצועית.וזאתבכפוףלהמצאתמומלץלאשראתבקשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפ

כלהמסמכיםכנדרש.



  580009694 :ע"ר עמותת מועדון רוטרי כפר סבא

העמותהפעילהבכפ"סבחלוקתמלגותלתלמידיתיכוןמצטייניםבמדעיםובמקצועותטכנולוגיים

המסייעיםלקהילההנזקקתבכפרסבא.
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לאותםתושביםשהסיוע–סיועבהתנדבותמלאהלתושביםולחלקיםהחלשיםבקהילהבכפ"ס

אליהם"נופלביןהכיסאות".

 הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.



:  580468312ע"ר עמותת גמלאי כפר סבא

סבא.העמותהמפעילהמכללתעמותההעוסקתבפעילותלמעןאוכלוסייתהגמלאיםבכפר

גמלאיםרבתחומית,התעמלותלמבוגרים,קורסיםללימודהשפההאנגלית,הרצאותבנושאים

מגווניםוטיוליםחודשיים.

מומלץלאשראתבקשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפקחתהמקצועית.



 :580030104ע"ר יד שרה

גילית,בעלתצרכיםמיוחדים,וחותרתעמותההמעניקהשירותיביתוקהילהלאוכלוסיהרב

לשיפוראיכותחייהאדםהמתמודדעםקשייםתפקודיים.

שיקומי,נסיעותבנכוניותלמוגבליתנועה,מינויים–פעילותהעמותהכוללתהשאלתציודרפואי

למוקדימצוקה,מתנדביםהמטפליםבמרותקיבית,יעוץמשפטילקשישיםועוד.

המפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.וזאתבכפוףהוחלטלאמץאתהמלצת

להמצאתכלהמסמכיםכנדרש.



 :580017945ע"ר  עמותת דרור

עמותההפועלתלשיכוןנפגעינפשלאחרשיחרורםמאשפוזפסיכיאטריוגם/אולאחריציאתם

רביתיבממביתמשפחתם.מטרתהעמותהלסייעלנפגעינפשלשפראתאיכותחייהםולהשתל

בחברה.

מומלץלאשראתבקשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפקחתהמקצועית. 



 :580107993ע"ר  עמותת "מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית"

העמותהמפעילהמרכזסיועהמשרתפוניםופונותמכלאזורהשרוןבאמצעותהפעלתקוחרום

עמותהליווינפגעותלמשטרה,לביה"חובמהלךשעותביממה.בנוסףמבצעתה24הפועל1202

ההליךהפלילי,קיוםקבוצותתמיכה,הגברתהמודעותלציבורבאמצעותקיוםהרצאותוסדנאות

בנושאוהכשרתאנשימקצועלטיפולבנפגעות.

 הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.

 

:580036242ע"ר עמותת אילן כפר סבא

סניףאילןכפ"סעוסקבעזרהותמיכהלמטופליאיל"ן)איגודישראלילילדיםנפגעים(ברכישת

ציודרפואי,מחשבים,רכיבהטיפולית,פיזיותרפיה,הידרותרפיה,קלינאיתתקשורת,סדים,

מיטות,התרמות,קייטנותוהסעות.

תמיכהבהתאם.וזאתבכפוףהוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתן

להמצאתכלהמסמכיםכנדרש.
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580030047ע"ר עמותת ער"ן

.שירותעזרהראשונהנפשיתבטלפוןומקיימתעמותההפועלת

הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.



 :580243129ע"ר  עמותת עמיחי

יתילדיםובוגריםבעלינכותהתפתחותיתיירותיםלאוכלוסהעמותהפועלתליזוםלפתחולספקש

ולסייעלהםולבנימשפחותיהם.העמותהפועלתלקידוםהנורמליזציהשלהחריגבקהילהולפעול

בבי"ססאלד,,מפעילההעמותהלקידוםחינוךהציבורלמודעותלצרכיהחריג.בכפרסבא

ואיים,אמנות,מוסיקהפעילותפרטניתמועדוניתלילדיםשבהמתקיימיםטיפוליםפארארפ

וקבוצתית.

.תהמקצועיתמומלץלאשראתבקשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפקח



 :580130714ע"ר  עמותת עמדא

עמותההעוסקתבסיועלמשפחותהחוליםבמחלותדמנציה,אלצהיימרומחלותדומותבישראל.

מפגשימידעוהרצאות,ייעוץפרטני,העמותהמקיימתמפגשיםחודשייםשלקבוצותתמיכה,

תמיכה,הסברהוהדרכה.

 הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם. 



 :580034924ע"ר  אקי"ם כפר סבא

ומם,עתידםומעמדםשלאנשיםעםפיגורשכליבחברה.דקיעמותהפועלתלטובתה

ת,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועי



 :580057321ע"ר  עמותת ויצו

סניףויצוכפ"ס,פועללצמצוםפעריםומתןהזדמנותשווהלילדים,בנינוער,נשים,עוליםובני

הגילהשלישיבאמצעותחינוך,תמיכה,טיפול,מתןכליםוביתחם.

ותבסיכון.כמוכןמפעילהסניףהסניףמפעילבשיתוףעירייתכפ"סאתפרויקטביתחםלנער

מרכזלמשפחותחדהוריות,קורסימחשבלקהלהרחב,קידוםמעמדהאישה,סיועמשפטי

בתחומיםשונים,קבוצותחברתיותעבורהגילהבכיר,כיתתאולפןלעולים,חנותבגדיידשניה

במחירסמלי,וחוגיבית.

יץעלמתןתמיכהבהתאם.הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמל 



 :580175677ע"ר  עמותת קו לחיים

עמותההעוסקתבמתןשירותיםוסיועלילדיםחוליםהסובליםממחלותונכויותכרוניותקשות

,ניווןשרירים,משוקמיסרטןועוד.C.Pכגון:

הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם. 



 :580242881ע"ר  סבא להצלת חיים עמותת כפר

עמותההעוסקתבסיועלחוליםתושביהעירהזקוקיםלטיפולים/ניתוחיםרפואייםבחו"ל.
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הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם. 



 :580519676 עמותת זהב"י כפר סבא

שלהעמותההארציתומסייעתלמשפחתושנהכסניף20עמותתזהב"יכפרסבאפועלתבעירמעל

ברוכותילדים.עקבפירוקהמסגרתהארציתהתאגדסניףכפרסבאכעמותהעצמאית,החל

פועלתהעמותהכעמותהעצמאיתעםאותןפעילויותומטרות.הוחלטלאמץאת2010ממרץ

המלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.

 

:580275535ע"ר הזן את הכל

עמותההעוסקתבחלוקתסלימזוןלתושביכפרסבא,בשיתוףעםאגףהרווחה.הוחלטלאמץאת

המלצתהמפקחתהמקצועית,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאםבכפוףלהשלמתכלהמסמכים.



:580316834ע"ר  עמותת י.ש. ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל

םוחייצאצאיהםשלניצולישואהבישראלובפרטאלהשהיועמותההפועלתלשיפורתנאיחייה

ילדיםבשואה.כןפועלתהעמותהלתיקוןהעוולותשנעשוכתוצאהמהסכמיהשילומיםעם

גרמניה,וכןתיקוןהעוולותמצדמוסדותהמדינהכלפיניצולישואהע"ינקיטתצעדיםמשפטיים,

ארגוניים,ציבורייםואחרים.

קשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפקחתהמקצועית.מומלץלאשראתב



 :580392702ע"ר  פעמוניםעמותת 

העמותהפועלתעםמשפחותבמצוקהשמוכנותלעשותשינוי.מטרתהפעילותהיאללמד,

להדריך,וללוותמשפחותשמתחילותהליךשלניהולכלכלינכון.היאמקבלתפניותמהרווחהאך

היותמוכרותלרווחהופונותאליהומבקשותלהצטרףלתהליך.גםפניותשלמשפחותשאינן

והעמותההיאעמותהארציתסקרההמפקחתרקאתהפעילותהניתנתלתושביכפרסבא.

מומלץלאשראתבקשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפקחתהמקצועית.



 :580071850ע"ר בית איזי שפירא 

בפרויקטפארקנגישומעמידהלרשותתושביכפרהעמותהגייסהתרומותלטובתילדיכפרסבא

יקטפארקנגישצועיותקציבפעולהלפרואמק"סבאכ

כמוכןילדיכפרסבאהזקוקיםמשתתפיםבפעילויותשונותבביתאיזישפיראברעננה.

תכלאהמצףלבכפומומלץלאשראתבקשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפקחתהמקצועית

.דרשיםהנםיאישורה



 :580114007ע"ר  עמותת אילן רמת גן

עלפידירוגניקודהעמותהעלפיהקריטריוניםהעמותהנופלתבגדרעדיפותנמוכה.

הוחלטלקבלאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,שלאלהמליץעלמתןתמיכה.









10 

 

:580019800אנוש ע"ר עמותת 

והיאפועלתלקידוםנושאבריאותהנפששלהפרטוהמשפחהבאמצעות1978-העמותההוקמהב

יםוייעוץ,מאבקעלזכויותוקידוםמודעותוהסברה.כןעוסקתהעמותהבשילובמתןשירות

בקהילהשלאנשיםהמתמודדיםעםמגבלהנפשיתומספקתשירותישיקוםמגווניםבתחומי

סניפיברחבי55-הוסטליםו9משתקמים.לעמותה4,000-חברהופנאי,תעסוקהודיורמוגןלכ

הארץומרכזארצי.

שראתבקשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפקחתהמקצועית.מומלץלא





 580197853עמותה קרן סיוע לנזקקים כ"ס  

סבא,בצרכיםהקשוריםלטיפוליםרפואיים,צרכיםלימודייםובמערכת-סיועלנזקקיהעירבכפר

החינוך,תמיכהלמשפחותבמצוקהועוליםחדשים.הסיועניתןלנזקקיםבמצבימשבראישיים,

 תכאשרלגורמיהרווחההמוסדייםאיןאפשרותלסייע.זא

כלהמצאתפוףלבכהוחלטלאמץאתהחלטתהמפקחהמקצועיולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם

 .רשיםנדשוריםההאי



 580531390דר יאהלי ק

העמותהפעילהבמספרמישוריםבתרומהלקהילה,פועלתלמעןהאוכלוסייהמעוטתיכולת,סיוע

ליההשוניםאיסוףאוכלחםוחלוקתולמשפחות,בשיעוריעזרלתלמידיםמיעוטייכולת.ביןפוע

סלימזוןבחגים,ארגוןימיכייףלבעלימוגבלויות.

למצאתכלהףפובכהוחלטלאמץאתהחלטתהמפקחהמקצועיולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם

 .יםשדרוריםהנהאיש



  580064335 – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים –אלו"ט 

שנים.העמותהעונהעלשני1.5-3איאלו"טהואמעוןיוםשיקומיעבורפעוטותעםאוטיזםבגיל

צרכיםבסיסיים:הצורךבהתערבותבגילהרךוהצורךבריכוזמשאביםהןשלידעמעמיקבתחום

וזאתעלמנתלטפלבפעוטותעםאוטיזםולקדמםלמיצויהפוטנציאלוזאתעלוהןשלכחאדם

מנתלשלבםבקהילה.

 עלמתןתמיכהבהתאם.הוחלטלאמץאתהחלטתהמפקחהמקצועיולהמליץ





  580044261 תנועת נשים עובדות ומתנדבות –נעמ"ת 

במשפחה,בעבודהובחברה,בכלהמגזריםומכלהדתות.עמותהלמעןקידוםמעמדןשלהנשים

עידודןליציאהלעבודה,הגברתייצוגןוכוחןבוועדיעובדיםואיגודיםמקצועיים.עידודוייזום

תההשכלהועוד.בעמדותמפתח,העלאתרמ

הוחלטלקבלאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,שלאלהמליץעלמתןתמיכה.
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  580247435 מרפא לנפש

לניהולחייםולשילובםבקהילה,העמותהעוסקתבשיקוםנפגעינפשבמטרהלקדםאתעצמאותם

סבא.-מתושביהעירכפר15בתחומיהתעסוקהוהדיור.בתחומםמטופלים

המלצתהמפקחתהמקצועית,שלאלהמליץעלמתןתמיכה.הוחלטלקבלאת



 580188891 –צ'ימס ישראל 

סבאהינומרכזעבודהשיקומילאנשיםעםמוגבלותשכליתהתפתחותית,-מע"שצ'יימסכפר

סבאובפיקוחומימוןמשרדהרווחה.מע"ש-המופעלע"יעמותתצ'יימסישראלעבורעירייתכפר

בכפרסבאומספקשירותשיקוםבאמצעותתעסוקהלאנשיםבוגריםממוקםבאיזורהתעשייה

איש,אנשים20הקבוצהמונההמתגורריםבשרון.המפעלמציערצףשלשירותיתעסוקה.

.45-47מבוגריםבגילאי

 הוחלטלאמץאתהחלטתהמפקחהמקצועיולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.



 :ונוער עמותות תרבות

 

 : 580020766ר ע" עמותת יד לבנים

העמותהמקיימתאירועיםלהוריםואחיםשכוליםומקיימתמפגשיםקבועיםאחתלשבועיים

בליוויהרצאות,מפגשיהורים,מפגשיהנצחהומורשת.

המפקחהמקצועיהמליץלאשרמתןתמיכהלעמותהעבורפעילותהסניףהמקומי.

 תמיכהבהתאם.הוחלטלאמץאתהחלטתהמפקחהמקצועיולהמליץעלמתן

 

 : 580426369ע"ר עמותת כמוני וכמוך  – עמותת איגי

ביסקסואליוטרנסג'נדר–לסבי–העמותהעוסקתבזיהויומתןמענהלצרכיהנוערההומו

זהומענהבישראל,באמצעותעריכתכנסיםומפגשיםחברתייםוקבוצותתמיכהלאוכלוסיהזו.

המרחבהעירוני.יחודיאשרניתןעלידיגורםזהבלבד

המקצועי.תמומלץלאשראתבקשתהתמיכה,בהתאםלהמלצתהמפקח



 :  580006765ע"ר  עמותת התאחדות עולי אמריקה הלטינית

בעמותהעוסקתבפעילותלעוליםחדשיםוותיקיםהתחומיתרבותשימורהמורשתהנצחהוזהות

ושביהעירופעילהעלבסיסשבועיבאופןחבריםת450יהודית,פועלתבעירשניםרבותבעמותהכ

הבקשהמוגשתעלידיהעמותהזוהשנההראשונה.קבוע.

מומלץלאשראתבקשתהתמיכהבהתאםלהמלצתהמפקחהמקצועי.



  580527067אמברה - עמותת נקודת מבט

יתערוכות,הרצאותודיוניםבעניינקיוםפעילותאמנותיתבקרבאמניםתושביהשרוןהכוללת

אמנות,בקרבבנינוערומבוגריםבכ"ס.

עלפידירוגניקודהעמותהעלפיהקריטריוניםהעמותהנופלתבגדרעדיפותנמוכה.

הוחלטלקבלאתהמלצתהמפקחתהמקצועית,שלאלהמליץעלמתןתמיכה.
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אשתקד(.51עמותות)53הועדההמקצועיתממליצהלהעניקתמיכהכספיתל

זאת2015רצ"בטבלהמרכזתלכלהעמותותשלעילהכוללתאתשיעורהתמיכההמוצעלשנת

.יטריוניםבהתאםלקר





  2015דיון בבקשות לתמיכות אגודות ועמותות ספורט  לשנת 

הרפרנטהמקצועישאולמיטלברג:

בקשותלתמיכהאותןעמותותשהגישובשניםקודמות.22השנההוגשו

בדיקתהבקשותעלידיהרפרנטכללהבחינתפעילותהאגודותהיקףהפעילותוהמצאתנתוניםעל

להספורטזאתלשםבחינתעמידתםבקריטריוניםוקביעתהניקודהמתאיםעלהאגודותממנה

פיהם.הניקודלכלגוףנקבעלפיטבלאותהניקודהמופיעותבקריטריוניםשאושרו.

עמותותכדורשתנשיםוהעמותהלספורטעממימקבלותתמיכהתחתקריטריוןתמיכהלספורט

עממי.

הועדהמאמצתאתהמלצותהמפקחהמקצועישלאלהעניק–דיוןבבקשתעמותתגילגולכדורגל

ד9העמותהאינהעונהלסעוזאתמהטעמיםהבאים:2015תמיכהכספיתלעמותהזולשנת

לקריטריוניםבדבריצוגהעירכפרסבאהיותוהקבוצותהתחרותיותמשחקותתחתאגודתבני

יהודהתלאביב.



מש"ח.4.4נהעומדעלתקציבהתמיכהלאגודותהספורטהש

סךהכלהתקציבהמוצעלחלוקהלאגודותועמותותספורט)ללאקרןהישגית(עומדהשנהעלסך

₪.אלפי4200של



הוחלטלאמץאתהמלצתהמפקחהמקצועי,ולהמליץעלמתןתמיכהבהתאם.

רצ"בטבלהאגודותעמותותוגופיספורט.21הועדההמקצועיתממליצהלהעניקתמיכהכספיתל

זאתבהתאם2015מרכזתלכלהעמותותשלעילהכוללתאתשיעורהתמיכההמוצעלשנת

לקריטריונים.







חבריהועדה:

__________________________________________

יועמ"ש–ןבןזקןאלועו"דגזבר–שגיארוכלמנכ"לית–אושרתגניגונן


