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 ה     ל           ה         נ           ה         ה  

העירייה  מנכ"ל             
 09-7649119                  טל:  

 09-7649389פקס:               
תשפ"ג  כ  אדר, 

 2023מרץ,    13
 647624 אסמכתא:

 
 

 
 לכבוד

 חברי מועצת העיר  
 

  
  2023  מרץמן המניין לא הזמנה לישיבת מועצה ש  הנדון:

 
 

 15/03/2023ביום רביעי, , שתתקיים המניין לא מןהנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר ש

 כפר סבא. 135, ויצמן "ישיבות מבנה "החאן רבחד, 18:00, בשעה גתשפ"כב' אדר, 

 

 דברי פתיחה

 נושאים לסדר היום 

  ,20/2/23, 19/2/23תאריכים מישיבות הועדה ב המלצות ועדות תמיכותאישור  .1

 .5/3/23-ו  23/2/23 ,21/2/23

, לעמותות  2023ולגופים נתמכים לשנת חלוקת תמיכות לעמותות אישור   .2

 שהשלימו את המסמכים הנדרשים.

 
 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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, 21/2/23,  20/2/23, 19/2/23בתאריכים אישור המלצות ועדות תמיכות מישיבות הועדה 
 5/3/23-ו  23/2/23

 
 

 : הצעת החלטה

מתאריכים כמפורט בפרוטוקול הישיבה  תמיכותמאשרים את המלצות וועדת ה

 5/3/2023 -ו 23/2/2023, 21/2/223, 20/02/2023, 19/2/2023
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  ה     ל      ה            ה      ה 

  מכ"ל             העירייה 
  09-7649119                טל: 

  09-7649389פקס:              
  תשפ"ג יב' אדר  
  2023מרץ     5  

 644667 אסמכתא:
 

     23/2/23,  23/2/21,  23/2/20,  23/2/19תאריכים    2023-ה עמותות  ת תמיכו יכום ועדס
  23/3/5-ו

  
  
  

  משתתפים 
  : חברי ועדת תמיכות

 מכ"ל העירייה  -יובל בודיצקי, יו"ר הועדה .1
 גזבר העירייה  -חבר צחי בן אדרת,  .2
 יועץ משפטי  -חבר, עו"ד אלון בן זקן .3

  
  :מוזמים וספים

 מהלת מחלקת כספים אגף חיוך -דריה אלקיד  .1
 מהל רשות הספורט  -שאול מיטלברג .2
 מהלת אגף תרבות-שרון פז  .3
 מהל אגף קהילה וחברה  - מירב הלפמן .4
 מהל אגף חזות העיר  -אודי להב  .5
 מהלת אגף שח"ק -רוזי וימן .6
 מהלת המחלקה  למורשת ישראל  -שמשון ממליה .7

 
 

 סגית גזבר העירייה  -דאיאורית גדל  .1
 מזכירת הועדה  -רחלי רם .2
  יועצת    –אירית יהל   .3
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  3202בקשות תמיכה  לשת 

  
  דת

  בקשות  עמותות הגישו   20 
  

  :580420743תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל ע"ר -עמותת שלום

ומפעילה פעילות תורית, מכשירה )  60+80פועלות בשכוות הירוקות  (  2004-שתהעמותה פועלת מ

   ילדים לבר מצווה, שיעורי תורה למבוגרים, הוצאת עלון שבועי תורי והרצאות רבים.

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה  -החלטה

    .מכים הדרשיםכפוף להשלמת כלל המס 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580201234ע"ר  מרכז קהילתי חב"ד כפר סבא עמותת  

מסיבות סביב חגי ישראל, תהלוכת ל"ג    .העמותה מקיימת פעילות דתית וחברתית ומעשה חסד

בעומר לילדי כפר סבא, שיעורי תורה לגברים, שים וילדים. ימי עיון, הרצאות וסדאות, פרויקט 

  .  בר מצווה

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה  -החלטה

     דרשים. כפוף להשלמת כלל המסמכים ה  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580288280שמירת אורית ע"ר 

אתיופיה   עמותה   יוצאי  העיר  תושבי  בקרב  ודתית  חברתית   תרבותית  עפה  פעילות  המקיימת 

.משמרת את המסורת של יוצאי אתיופיה .פרויקט בר מצווה, שיעורי תורה .יעוץ לציבור בושאים 

  שוים.  

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580130680ע"ר  אורות הכפר

לשים(בעיקר  מדרשה  דתי,  החברתי  בתחום  עפה  תורית  פעילות  בעלת  בעיר.  ותיקה  העמותה 

  שיקום ערות) שיעורי תורה והרצאות לצעירים ולמבוגרים, פרויקט  הכה לבר מצווה. 

לעמותה תמיכה   החלטה המקצועי ולאשר  המפקח  חוות דעת  לאמץ את  התמיכות ממליצה   ועדת 

    להשלמת כלל המסמכים הדרשים  כפוף 1דרגה  בדרוג המוצע
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  105ויצמן ע"ר  כפר סבא עמותת חב"ד  

שיעורי תורה ברחבי העיר כל שבוע. אירועים עותיים   40מרכז חב"ד מרכזי כפר סבא.  מקיימים 

סביב מעגל חגי השה. עולל אירוע המוי בל"ג בעומר. פרויקט רווחה וביקורים שוטפים בבית 

  מוקדים  8-חולים מאיר.  פרויקט בר מצווה.  מועדון לערים אוטיסטים וטיפול אישי. סדרי פסח ב

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

     כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  :580085033 ע"ר  בית כסת דביר יהותן

עוסקת בפרויקט מיוחד של ליווי מתגיירים על  דביר יותן ע"ש החייל יותן דבירי ה"ד בית הכסת

מקיים פעילות תורית הפתוחה לכלל    ידי משפחות הקילה בשבתות, ליווי משפחות שכולות בעיר,

  , פרויקט בר מצווה ואירוח משפחות שאין דתיות .הציבור

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  דרוג המוצעב

  

  : 580233062עמותת בית עזרא ע"ר 

  - ומוה מעל לוהשכוות הסמוכות.  קהילת בית עזרא משמשת כמרכז רוחי דתי לשכות משה"ב  

ודתית כולל אירועים במעגל חגי  חברתית  , מקיימת פעילות שוטפת תרבותית    עמותהחברים. ה  300

שיעו תורה,  השה,  אימוץ  רי  וכן  בעיר  הציבור  לכל  חזות  שבתות  כולל  בודדים הרצאות  חיילים 

    אימוץ תלמידים עם מוגבלויות ופרויקט בר מצווה.

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580095214משכן ישראל ע"ר   ליוצאי תימן   י בית הכסת המרכז עמותת

משכן ישראל עמותת משכן ישראל, משמשת מרכז רוחי וחברתי לשכוות המזרח (בית כסת 

מידי יום הקשישים וסעים לבית הכסת  ,וכים יםמצא בשכון ה) מקיימת שיעורי תורה לקשיש

מיוחד לבר מצווה בוסח שאמי של יהודי   טמסיבות וכסים סביב חגי ישראל, פרויק .לשיעורים

   .תימן

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580017531עמותת הוד והדר ע"ר 

מקיימת פעילות תרבותית וחברתית עפה. טקסי בר/בת מצווה, פרויקט אבות ובים, מפגשים 

חזות העיר, פעילות סבים בחגים, ית, פרויקט תיקון עולם בשיתוף אגף והרצאות בושא זהות יהוד 

  קיום חוגים. 
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 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  : 580471845עמותת תורה וחסד ע"ר 

וחסד, פעילה בשכוות המזרחיות, קפלן ויוספטל. מפעילה סדאות לילדים ולהורים, עמותת תורה 

במסגרת אבות ובים. שיעורי תורה לגברים ושים. עזרה בשיעורי בית לילדים, הרצאות ופעילות 

  במטרה לגבש את הקהילה ומתן יעוץ למשפחות. 

 ולאשר לעמותה תמיכה   ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי  -החלטה

       כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע

  

   580176519(לשעבר:עמותת משכן הראל) ע"ר  בכי"כ משכן אברהם 

ומקיימת פעילות חברתית עפה, פרויקט אבות ובים, אימוץ ילדים בעלי   1990-העמותה הוקמה ב

דאון,   לילדים  תסמות  מצווה  בר  כולל  גבוה  סיכון  בעלי  בילדים  ערבי תמיכה  הרצאות,  עיון,  ימי 

  מלווה מלכה, שעורי תורה גם בספרדית לאוכלוסייה דוברת השפה. 

 מץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה ועדת התמיכות ממליצה לא  -החלטה

    כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  : 580455731מאיר ישא ברכה ע"ר 

,פעילה שבשכוות המזרחיות יוספטל וקפלן, העמותה  מעבירה שיעורי  עמותת מאיר ישא ברכה 

מפעילה קרן סיוע לזקקים, מתן יעוץ להשכת  סיוע לאברכים  תורה לגברים שים וילדים.  ,

  . שלום בין זוגות, בדיקת סת"ם (ספרים, תפילין מזוזות)

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  . הדרשים כפוף להשלמת כלל המסמכים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

    :580114007מרכז קהילתי דתי ע"ר   –  עמותת מק"ד

קהילתי דתי, פועלת במרכז העיר בפעילות קהילתית עפה לכלל הציבור. טיפוח ערכי     עמותת מרכז

לגברים  סדאות  לילדים  הצגות  שוים  בתחומים  מגווות  הרצאות  ושירה,  בידור  ערבי  מסורת, 

  ה גם בראש השה.  ושים. מקיימים תפילת יום כיפור לציבור הלא דתי , לאחרו

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

    :580191161 עמותת בית דורשי ע"ש דרור ושי וייברג ע"ר 

העמותה מקיימת פעילות לציבור הרחב במוצאי שבת, פאלים של אשי ציבור וכד'. בוסף מקיימת  

  העמותה השתלמויות בבית הכסת לבתי ספר ולגי ילדים בשיתוף הורים. שיעורי הכה 

  .לבר מצווה ושיעורים וספים בושאים יהודיים מגווים 
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 המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת  -החלטה

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580401602עמותת מרכז קהילתי דתי ליהודי תימן ע"ר 

למבוגרים,   תורה  שיעורי  וחברתית,  פעילות דתית  מקיימת  תימן"  ליהודי  קהילתי  עמותת "מרכז 

  שים וילדים. מסיבות סביב חגי ישראל, משמרים את מהגי תימן תוך מתן דגש לדור הצעיר.  

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1רגה ד בדרוג המוצע

  

  :580420743ע"ר  קהילת אהבת ישראל בירוקה עמותת 

ומפעילה פעילות תורית, מכשירה )  60+80פועלות בשכוות הירוקות  (  2004-שתהעמותה פועלת מ

   ילדים לבר מצווה, שיעורי תורה למבוגרים, הוצאת עלון שבועי תורי והרצאות רבים.

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

     כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1דרגה  בדרוג המוצע

  

  : 580406429בית חב"ד כ"ס לשכוות המזרח  (לשעבר: יהדות בהדרים כפר סבא) ע"ר 

המזרחיות    בשכוות  מאד  פעילה  יוספטלהעמותה  העיר,  מסייעת   של  השרון.  וגי  קפלן  במתן   , 

לקראת החגים (קמחא   וסיוע לזקקים  ה  שיעורים למבוגרים ולילדים ארגון מסיבות  בחגים עזר 

  דפסחא) משמשת כתובת לכל עין יהודי בשכוות. 

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  ;  580240323עמותת אורות הקודש ע"ר 

בית    עמותה במסגרת  ודתית  חברתית  בפעילות  עוסקת  עליה   בשכות  פועלת  הקודש"  "אורות 

וער  פעילות  לכים,  הסעות  כולל  וכים  לקשישים  תורה  שיעורי  בוסף  אברכים.  וכולל  המדרש 

שעוסקת    וץ בושא התא המשפחתי. ימי עיון טיולים ושמחה בית השואבה.  מסיבות בחגי ישראל. יע

  .  , מסייעת בחתוות והלוויות  בפעילות חברתית ותורית במסגרת בית מדרש לאברכי כולל

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה  -החלטה

     המסמכים הדרשים.  כפוף להשלמת כלל 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580705325עמותת בית יוסף קפלן כפר סבא ע"ר 

עמותת בית יוסף קפלן פועלת בשכוות המזרחיות קפלן יוספטל מעברה הרצאות למבוגרים 

  ולערים , פרויקט בר מצווה, שומרי תורה והרצאות הפרשת חלה .  

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה  -החלטה

     הדרשים.  כפוף להשלמת כלל המסמכים 1דרגה  בדרוג המוצע
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  580584258עמותת אחכימא ע"ר 

משפיעות לצד פיתוחים והתחדשות טכולוגית. רשת הקהילות הבאמצעות שים    עמותה הפועלת  

אמהות של  ויזמות   המקומיות  לימוד  תוך  ויהודים  ישראלים  ערכים  של  לאורם  פועלת  מהות,  עם 

כיום בקהילת   חברתית. אמהות עם מהות מהווה מוע צמיחה לקהילתיות ולחברה החיה באחדות.

מפגשים בשה בכפר   10שים פעילות. בשה שקדמה התקיימו    40מובילות קהילה ו   5כפר סבא יש  

חברתית    40%סבא,   ומפ  20%עשייה  וערכים  לימוד  ששותפות   40%גשי  קהילתיים.  מפגשים 

לטובת  בעיר  משמעותית  קהילה  של  תדמית  ויצירת  בקהילה  האירועים  מספר  הרחבת  במפגשים, 

  .תושבי העיר

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה  -החלטה

     ם הדרשים. כפוף להשלמת כלל המסמכי 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  

  ציבורי  פסח סדר קיום

  הגישה עמותה אחת

  580131449"ר ע סבא כפר"ד  חב עמותת

  מוקדים, תלוי במספר המשתתפים.   4-5-העמותה תקיים סדר פסח ב

בין   יוע  המשתתפים  ייצא   300-500מספר  הפרסום  הרחב.  לקהל  פתוחים  יהיו  הסדרים  תושבים. 

  העירייה. מבעוד מועד באמצעות 

את   ,הסף  תאי   בכל  עומדת  שהעמותה  העובדה  לאור  -החלטה לקבל  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  ₪ .  13,000המלצת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה התמיכה בסך 
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   חיוך פורמאלי
  עמותות הגישו בקשות לתמיכה    6
  

    580401024ע"ר פוש 

העמותה מפעילה מתדבים   .החיוך ומתן הזדמות שווה פועלת לצמצום פערים בתחום  ,עמותת פוש  

  יב' בכל מקצועות הלימוד -א' תידים בכיתומהמעיקים סיוע לימודי לתל 

לעמותה   –החלטה   ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

    בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  1בדרגה תמיכה  

  

    -580486413ע"ר  ידיד לחיוך

המתקשים,  לתלמידים  ורגשי  לימודי  סיוע  העשרה,  מפגשי  מהכשרות,  הים  לחיוך  ידיד  חוכי 

  מועברת על ידי המתדבים.  במוסדות החיוך בעיר, הפעילות

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

    . בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  1דרגה בתמיכה  

  

  5804041812קרן החיוך למען בתי"ס תל"י ע"ר 

תל"י בישראל   קרן  הממלכתית  החיוך  במערכת  היהודי  החיוך  והעשרת  קידום  לפיתוח,  פועלת 

ובמסגרות קהילתיות וספות ברוח עקרוות המחים לחיוך תל"י (תגבור לימודי יהדות), ובייהן:  

הן  הממלכתית,  החיוך  ממערכת  וער  ובי  לילדים  היהודית  המורשת  של  יסוד  ערכי  הקיית 

) העמקת הידע של הילד והער לפיתוח רגשי 2פורמלית.  - הן במסגרת הבלתיבמסגרת הפורמלית,  

  היהודית  הזדהות עם העם היהודי, הארץ והמורשת

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת   וככזובתאי הסף    תעומד  האיהעמותה    -החלטה  

  . ולדחות את בקשת התמיכה המפקחת המקצועית 

  

    580621514 עמותת יצהר ע"ר

מקיימים   יצהר,  מעבר עמותת  סבא,  בכפר  יצהר'  'סמיר  תיכון  בתוך  חברתית  פעילות  תוספת 

למתוקצב ע"י משרד החיוך. פעילות זו היה לאורך כל שת הלימודים, הפעלות, סדאות וגיבוש 

  אוירה. 

ועדת התמיכות ממליצה  וככזהמוך היו  תבחיים  היקוד אותו קיבלה העמותה על פי ה -החלטה

  . ולדחות את בקשת התמיכההמפקחת המקצועית  לאמץ את חוות דעת 
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  580760858עמותת חלו"מ חיוך טכולוגי ומדעי ע"ר  

כעמותה   וסדה  מעל  רשמית  חלו"מ  הפועלים  חברים/ות  הטכולוגי   7ע"י  החיוך  לקידום  שים 

  ומדעי בכפר סבא. וזו המטרה של הקמת העמותה.  

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת העמותה איה עומדת בתאי הסף,    -ההחלט

  את בקשת התמיכה. ולדחות המקצועית 

  

  580025765אלומה צעירים לשם שיוי ע"ר 

את   למצוא  בשה  וצעירות  צעירים  לאלפי  ומסייעת  חברתית  מוביליות  מקדמת  אלומה  עמותת 

וחיים  צבאי/אזרחי  לשירות  ההכה  בתחומי  תוכיות  והפעלת  פיתוח  באמצעות  בחברה,  מקומם 

  בוגרים, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה, יצירת תשתיות מוסדיות ושיוי תפיסה בחברה בישראל.  

קבוצות צהלה: בבית ספר הגליל פועלת קבוצה אחת בכיתה   8מספר שים    בכפר סבא פועלות כבר

בבית ספר רבין פועלות שבע קבוצות: שלוש קבוצות של כיתה ', קבוצה של כיתה י"ב ושלוש ,י"א

  קבוצות של כיתה י"ב. 

לאור  העמותה הודיעה על הסרת בקשתה והחלטתה לא להמשיך את תהליך התמיכה – החלטה

    .  2023לקבל תמיכת לשת העמותה לא זכאית  ,זאת
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  חיוך בלתי פורמאלי  -קהילה וחברה

  בקשות  עמותות הגישו  15
  
  

  580426369עמותת איגי  ע"ר 
ביסקסואלי וטרסג'דר בישראל,   –לסבי    –לצרכי הוער ההומו  העמותה עוסקת בזיהוי ומתן מעה  

ה זו. זהו מעה ייחודי אשר יבאמצעות עריכת כסים ומפגשים חברתיים וקבוצות תמיכה לאוכלוסי

  ככלל מגדילים את מס. המשתתפים והקבוצות.  יתן על ידי גורם זה בלבד במרחב העירוי.

לעמותה   -  החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

 12,000תוספת של בסך  ב  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  1דרגה    בדרוג המוצע  תמיכה  

  .  תוספת וספת -בתבחיים  3ד.₪  לעמותה הותת מעה ייחודי לוער להט"ב על פי סעיף 

  

   580263598ר ארגון וער מגן דוד אדום ע" 

לצורך תמיכה בפעילות מתדבי הוער במגן דוד אדום. העמותה מעודדת   1995-העמותה הוקמה ב

לקידום  וסמירים  אירועים  מקיימת  הארץ,  ברחבי  הוער  בי  ע"י  ראשוה  עזרה  והגשת  לימוד 

  הכשרת המתדבים. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

     כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  בדרוג המוצע כה תמי

  

  580638609 ע"ר  ישראל  סיטין

העצמה  ארגון סיטין ישראל הוא ארגון שרואה את בי הוער כעתיד העם, ולכן משקיע רבות ב

ומהיגות של בי הוער .הסיף שלו בכפר סבא מפעיל מידי יום שי פרויקט חוכות לערים עם  

ליקויים על ידי בי וער מכל העיר, במקביל הארגון מפעיל בימים רביעי וחמישי בשבוע פעילות 

הערים כיצד להשתלב בחברה ובהתדבות  ומדיםשל ארגון וער עם ערים וערות בהם ל

  ומהיגות וכן הכה לקראת הגיוס שלהם 

ועדת התמיכות ממליצה    כזהוכמוך  היו    תבחיים  היקוד אותו קיבלה העמותה על פי ה-החלטה

  . ולדחות את בקשת התמיכההמפקחת המקצועית  לאמץ את חוות דעת 

  

  580533305עמותת חברותא ע"ר 

היה עמותה של גברים מקהילת הלהט"ב, המצאים על הרצף הדתי.   ,הומואים דתיים  -חברותא  

  חברותא פועלת כלפי פים להעצמה קהילתית, וכלפי חוץ לקבלת להט"בים בחברה הדתית.

הארגון פועל למען ביית קהילה דתית להט"בית, חזקה ומאוחדת הכוללת קבוצות חברתיות ברחבי 

דתיים ללהט"בים  ומרחב  בית  המשמשות  ודתיים הארץ,  בתשובה  חוזרים  מסורתיים,  חרדיים,   ,
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חברותא מקיימת פעילויות תרבותיות וחברתיות במעגל השה היהודי והישראלי, ומביאים   לשעבר.

  דתית לאירועי הקהילה הגאה בישראל.זווית 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע תמיכה 

  

  580156552מועדון הברידג' ע"ר 

התאגדות הישראלית לברידג' היה עמותה ללא כוות רווח שמטרותיה העיקריות הן לפתח את 

  . עף הברידג' התחרותי בישראל, לרכזו ולהלו

 אוכלוסיית הצעירים, לקהל הרחב, בדגש על  הברידג' הפצת משחק -מטרת ההתאגדות

  טיפוח אלופים והכרה בילאומית, - עידוד המצויות בברידג' . 1

קידום אוכלוסיות חלשות, העקת כישורי חיים ולמידה דרך  – תרומה לקהילה .2

 . המשחק

ולאשר לעמותה  .המקצועי תועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח -החלטה

     ת כלל המסמכים הדרשים.כפוף להשלמ 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

    580621514ע"ר  עמותת דולב קידר

תעמותה   לקידום  פועלת  ז"ל.  קידר  דולב  סא"ל  את  ופיתוח והמציחה  שמו  על  חיוכיות  כיות 

חיוך וחברה   ,תרבות  ואירועימסייעת לקיום פעולות    ,רה במוסדות חיוך ברחבי הארץימהיגות צע

   פועלת במרכז הוער העירוי בכפר סבא מספר שים . .הקמת ספריות עירויות

ולאשר לעמותה תמיכה    .המקצועי  תועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  -החלטה

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  בדרוג המוצע

  
  שואה  -עמותת בגוף ראשון

,קיום   שואה  סיפורי  של  זיכרון  של  בהצחה  הפועלת  שלקורס  עמותה  לתושבי   ים  זיכרון  שגרירי 

  ובוגרים תושבי העיר  השורדים לדורות הבאים, וער רהעיר אשר יספרו את סיפו

ולאשר לעמותה תמיכה    .המקצועי  תועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  -החלטה

  . םכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשי 1דרגה  בדרוג המוצע

  

  580707669ע"ר   חיבור חדש לחיים -שלובות

לשים   חברתית  תמיכה  בקבוצות  העוסקת  מחלת   וגבריםעמותה  על  ומתמודדות  המתמודדים 

  .הסרטן

ולאשר לעמותה תמיכה    .המקצועי  תועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  -החלטה

      םכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשי 1דרגה  בדרוג המוצע
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  580051555עמותת תועת בות בית יעקב בתיה ע"ר  

במסגרת מפגשים דו שבועיים,   9-18פעילות חברתית ערכית לוער בגילאי   העמותה מקיימת 

יטות, מחות, יוכן פעילות קיץ עפה הכוללת ק שבתות צותא, כיוסים, טיולים, מחות ועוד

קיימת פעילות דו שבועית בעקרון  סדאות וימי כיף וכמובן פעילות עשירה מרחוק במקרה הצורך.

לאירועים ארציים/מקומיים לרגל מועדים מיוחדים, הפעילות ותת  של וער מחך וער בוסף

יכות לתועה ארצית איכותית, התכים שספגו בליבות החיכות השפיעו  ילחיכות תחושת ש

  וישפיעו עוד רבות בשים. 

ל  -החלטה הכרחיים  ופרטים  תוים  צירפה  לא  פי   יקודהעמותה  על  העמותה  קיבלה  אותו 

המפקחת המקצועית    ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת    וככזה וך  מהיו    תבחיים  ה

  . ולדחות את בקשת התמיכה

  

 
  580336535וער  חב"ד  ע"ר 

שליחות,  אחד,  לכל  ותיה  אהבה  חב”ד:  חסידות  של  ערכיה  בסיס  על  מחך  חב”ד  הוער  ארגון 

הקבועה,  לפעילות  בוסף  הארץ.  רחבי  בכל  סיפים  מפעיל  הארגון  מלובביץ’.  לרבי  וקשר  שמחה 

הארגון מקיים מפגשים מחוזיים וארציים, מחות, טיולים, ימי העשרה והעצמה ותחרויות ארציות 

 החזון של הארגון הוא להצמיח חברה איכותית של בוגרים ובוגרות אשר מזדהים   ושאים.במגוון

  .עם ערכי חסידות חב”ד, פועלים על פיהם, וחדורים בתחושת שליחות ואחריות לסביבתם

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  להשלמת כלל המסמכים הדרשים.  כפוף  1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  580341204עמותת גישות ישראל ע"ר 

,לקדם את הגישות על מת לאפשר לאשים עם   1999עמותת גישות ישראל הוקמה בשת 

  מוגבלות ובי משפחותיהם להשתלב בחברה בשוויון, בזכות, בכבוד ועצמאות מרבית.

העמותה לא המציאה את כל המסמכים הדרשים על הפעילות בכפר סבא לצורך דירוג    -החלטה

המקצועית   המפקחת  החלטת  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת  בקשת התמיכה,  את   ולדחות 

  התמיכה. 
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  תועות וער
  580028454תועת וער  הצופים ע"ר 

פורמלי -ועה המובילה בתחום החיוך האהיא תועת הוער הגדולה בישראל. הת  ועת הצופים ת

  .שבטים 200 -בי וער בכ 80,000 -ומאגדת למעלה מ

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשיםעפ"י התבחיים שקבעו לתחום תועות הוער, תמיכה 

  

  580040343תועת וער  בי עקיבא ע"ר 

בי עקיבא היא תועת וער בילאומית. בי עקיבא בישראל מהווה את תועת הוער המרכזית של 

הסיף המקומי איו  .ת בגודלה בישראלהציבור הדתי לאומי בישראל ואת תועת הוער השלישי

.  ההגה ארצית ועיריית כפר סבא ,פעילות התועה ממומת משי גורמיםגובה כספים מהחיכים    

לעמותה   ועדת  -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות 

  .בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשיםעפ"י התבחיים שקבעו לתחום תועות הוער, תמיכה 

  

 תועת וער  השומר הצעיר ע"ר 580001659

, על ידי 1913הוער היהודית הציוית הראשוה. התועה הוקמה בשת השומר הצעיר היה תועת  

     .קבוצת ערים יהודיים, שביקשו למצוא פתרון לבעיה היהודית, מקודת מבט חילוית

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשיםער, עפ"י התבחיים שקבעו לתחום תועות הותמיכה 

  

  580297075תועת וער העובד והלומד ע"ר 

בכפר,  בעיר,  ישראל,  במדית  האוכלוסייה  שדרות  כל  בקרב  פועלת  והלומד  העובד  הוער  תועת 

   .הערבי, הדרוזי והצ'רקס בקיבוץ, במגזר היהודי,

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשיםעפ"י התבחיים שקבעו לתחום תועות הוער, תמיכה 
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 תרבות
     בקשה  עמותה אחת הגישה  

      
  580020766  יד לבים ע"ר

  
שכולים ומקיימת מפגשים קבועים אחת לשבועיים  העמותה מקיימת אירועים להורים ואחים  

    ת. בליווי הרצאות, מפגשי הורים, מפגשי הצחה ומורש

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר לעמותה תמיכה   -החלטה

    .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1בדרוג המוצע דרגה 
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  גודות ועמותות ספורטא

  אגודות/עמותות הגישו בקשות    22
       

כפ"ס  אליצור    ,כדורגל-מועדי  ש.ש  כפ"ס,מועדון הכדורגל בית"ר  מועדון הכדורגל הפועל כפ"ס ,  

כפ"ס, מועדון הכדורעף הפועל  כפ"ס,  מועדון השחמט הפועל  כפ"ס,  מועדון הכדורסל הפועל    כדורעף,

קאן   הפועל  כפ"ס,  ג'ודו  הסיוף  הפועל    מועדוןכפ"ס,  מועדון  הטאקווכפ"ס,  הקליעה  דו מועדון 

הפועל אתלטי אורן כפ"ס,  מועדון הטיס קאטרי    ,מועדון הטיס גלי השרון /הירוקהכפ"ס,  הפועל  

הפועל  המועדון    השרון, הטקוואדו,  כדורגל גילגול  כפ"סמכבי  כפ"ס,   תעמלות אומותית   לוחמי 

, העמותה לקידום ספורט הקשתות כפ"סמועדון השחייה הפועל  כפ"ס,  מועדון טיס שולחן הפועל  

  בשרון. 

כללה בחית פעילות האגודות היקף הפעילות מפקח המקצועי  בדיקת הבקשות על ידי ה  -החלטה

סכומי וקביעת    תבחייםזאת לשם בחית עמידתם ב  ,והמצאת תוים על האגודות ממהל הספורט

  .  כות על פי התבחיים שקבעו לושא הספורטהתמי

ולאשר    המקצועי  המפקח  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות,  עמותות/אגודות לכל  ועדת 

שהוצע   ובדרוג  בתבחיים  להסדרת שעמדו  ובכפוף  הדרשים  המסמכים  כלל  להשלמת  ובכפוף 

  החובות לעיריית כפר סבא . 

  

   515686764 ע"ראיתן כל אחד יכול 

אימוי  באמצעות  בישראל  מוגבלויות  עם  אשים  אוכלוסיות  לקידום  לפעול  שמטרותיה:  עמותה 

עם  אשים  לקידום  מתוכית  איטגרלי  לחלק  הספורט  את  להפוך  וקבוצתיים.  אישיים  כושר 

לכאלה  והסמכתם  למדריכים/מאמים  מקצועיות  הכשרות  של  קיומן  ולעודד  לקיים  מוגבלויות. 

  גבלויות. לפעול להסדרה ולהגדרה של תחום אימוי הכושר כמצעי טיפול לקידום והעצמה. לבעלי מו

  בכפר סבא פעילות כושר וספורט לבוגרים עם צרכים מיוחדים. 

לעמותה   תמיכה  ועדת התמיכות, ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר -החלטה

  .  ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים  בתבחיים ובדרוג שהוצע  שעמדה

 

  
  580258242 ע"ראתגרים 

עמותה שמטרתה קידום והעצמה ושילוב חברתי של אשים בעלי מוגבלות באמצעות ספורט אתגרי 

  בכפר סבא קיימת קבוצת ריצה.  -בטבע

תחושת המסוגלות העצמית, הקיית כיושרי שיפור היכולות המוטוריות והפיזיות, האישיות, חיזוק  

  . חיים ועוד 

תמיכה לעמותה   ועדת התמיכות, ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח המקצועי ולאשר    -החלטה 

  ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים בתבחיים ובדרוג שהוצע  שעמדה
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  עמותות רווחה 
  עמותות כלליות בקשות  26

  

  580069342 סביון  ע"ר

העמותה מפעילה פרויקטים שוים הבאים לתת מעה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה המבוגרת 

לקשיש)   עזר  (שירות  ש.ע.ל  יום,  מרכז  ח.י.ל  -בייהם:  הקשישים,  בבתי  לשים)    טיפול   –(חיים 

תוכית לקידום אורח חיים בריא, קבוצות התעמלות, סיירת בטיחות, בדיקות סיון ראיה, שמיעה, 

תומכות   קהילות  משקל.  חם    –ושיווי  בית  בית.  ביקורי  קשבת,  לקהילה   –אוזן  ייחודי  פרויקט 

    האתיופית בשכות יוספטל. טיפול ביצולי שואה ועוד. 

התמיכות     -החלטה תמיכה ועדת  לאשר  המקצועית,  המפקחת  דעת   חוות  את  לאמץ  ממליצה 

להשלמת  ובכפוף  הפוים  ע"י  המשולמים  עצמית  השתתפות  דמי  בגובה  לתבחיים  בהתאם 

  המסמכים.

  

  580622231אור מצווה ע"ר 

את פעילויות העמותה ע"פ מטרותיה לסיוע לזקקים ועולים ע"י הפעלת   מרחיבה  ו  הגדילהעמותה מ

סו הפעלת סופרמרקט  יסוד,  מצרכי  מזון,  סלי  חלוקת  רווחה,  מסמכי  הצגת  עפ"י  לזקקים  ציאלי 

 בית תבשיל, פעילות קהילתית לזקקים ועולים 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים .  1בדרגה תמיכה  בדרוג המוצע 

  

  580411395אח בוגר אחות בוגרת ע"ר 

חוכות אישית, ליווי צעירי יתד,   העמותה עוסקת בחוכות למשפחות אחים עם ילדים מוגבלים.
ימודים. צמצום פערי ל   

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים .  1בדרגה תמיכה  בדרוג המוצע 

  

  580540938העמותה להצחה ולהחלת מורשת השואה והגבורה בישראל  -אלומה

היא   שמטרתה  שואה  יצולי  ע"י  שהוקמה  הצעיר עמותה  הדור  בקרב  בעיקר  השואה  בהצחת 

חיוכית. עבודה  ספר,   באמצעות  בתי  ברל,  בית  כמו  מוסדות  עם  פעולה  משתפים  העמותה  חברי 

שואה  שורדי  משתתפים  בהם  שוים  לאירועים  דואגים  הם  וער,  תועות  תלמידים,  מועצות 

כיים תכית שותת ואוכלוסיות שוות בכל ימות השה עם דגש לקראת החגים. באירועים הם מ

  במה הן לשורדי השואה והן למשתתפים באירוע. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים . 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

לאמץובוסף,   התמיכות ממליצה  המקצועית ולאשר את    ועדת  המפקחת  חוות דעת  התמיכה את 

  ₪.   20,000בגובה  –שרות ייחודי לשורדי שואה  הוספת,

  :580017945עמותת דרור ע"ר 
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עמותה הפועלת לשיכון פגעי פש לאחר שחרורם מאשפוז פסיכיאטרי וגם/או לאחר יציאתם מבית 

חי איכות  את  לשפר  פש  לפגעי  לסייע  העמותה  מטרת  ולהשתלב  משפחתם.  מרבית בצורה  יהם 

  בחברה. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

המקצועית ולאשר את  ובוסף,   המפקחת  חוות דעת  לאמץ את  התמיכות ממליצה  התמיכה ועדת 

  ₪.  2,000עבור אשים עם מוגבלויות  פעילות,  הוספת

  

  580543122הבית של רוית ע"ר 

התפתחות  תהליכי  מיוחדים.  לאשים  וחברתית  אישית  התפתחות  מרכז  היו  רוית"  של  "הבית 

החיים.   אורך  לכל  משכים  אלא  סופי  כיעד  מוגבלים  אים  וחברתיים  של מאישיים  העל  טרת 

  שים עם מוגבלויות. ליישום המטרה בתה גישת היא לשפר את איכות חייהם של א העמותה 

עבודה ומתוכה התכים המפוזרים במרכז, מתוך הבה כי רק מערכת רחבה הכוללת פיזור התכים 

  כית מושתתת על רבדים של עבודת עומק ולפי ושאים תהווה השלמה למטרה זו. הת

וצות החברתיות מהוות את  כית השלמה. הקב וותוכן ומחולקת לפעילויות ותואמת את החלק בת

  הרובד העיקרי והעמוק להתפתחות ותהליכי שיוי. החוגים והקורסים מהווים מרחב לשימוש  

הכלים הלמדים והעשרה אישית לכישרוות ויכולות. הפעילויות הרחבות (מסיבות, טיולים, ערבי 

בעבוד יותר  "הציבורי"  הרובד  את  מהוות  ותרבותיים)  חברתיים  ואירועים  ההתפתחות שירה  ת 

החברתית. מערכת זו היא היחידה המביאה לתוצאות רלווטיות לשיוי בחייהם של האוכלוסיות  

  המיוחדות.  

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  בוסף,  ו לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪   3,000 –פעילות עבור אשים עם מוגבלויות  הוספת,

  

  580030104יד שרה ע"ר 

  ציוד ומכשור רפואי ללא תמורה לתקו ולתחזקו.  העמותה משאילה 

  מעה לצרכים קהילתיים.  להדריך ולהכשיר מתדבים וארגוי מתדבים למתן מעודדת ומפעילה 

שירותי בית וקהילה מגווים לחולים וזקקים. כגון: סיוע ויעוץ, הקמת והפעלת מרכזי יום   מעיקה

שייים.  טיפולי  ולילדים,  לתיוקות  משחקיה  תועה,  למוגבלי  הסעות  מצוקה,  מוקד   שיקומיים, 

  מגמת העמותה עזרה לזולת. ו מטרת 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

התמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית לאשר את בוסף, ו
  ₪.   2,000 –פעילות עבור אשים עם מוגבלויות  הוספת

  



 

 
 
 
 
 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

  

  580316834ילדים ויצולים שורדי שואה ע"ר -י"ש 

זיכרון והצחת השואה, מיצוי זכויות של יצולי השואה. עשייה ופעילות למען רווחת וטובתם של 

  יצולי השואה. מעקים לטובת שורדים שידם איה משגת.

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

   כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  יכה  בדרוג המוצעתמ

את  ובוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.  10,000שרות ייחודי לשורדי שואה  הוספת,

  

  :580001477איכות בשיקום ע"ר 

המוסדות הטיפוליים והמטופלים בהם בתחום  מטרות העמותה טיפוח סיוע ועידוד קשרים בין 

שיתוף הפעולה עם אגף הרווחה גבוה   משפחות. 90-בריאות הפש לבין הקהילה. הסיוע בעיר לכ

  . והאגף שותף בצוות ההיגוי של העמותה

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

   כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  ובוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.  2,500 –, עבור אשים עם מוגבלויות הוספת

  

   :580086742ע"ר   ליוסעמותת 

העמותה עוסקת בחלוקת מלגות, בדיקות ראיה בבתי הספר וטקסי בר/בת מצווה ועוד לתושבי  

  סביון העיר בשיתוף עם אגף הרווחה. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

   הדרשים כפוף להשלמת כלל המסמכים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  בוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.  3,000 –, עבור אשים עם מוגבלויות הוספת

  

  580107993מרכז לפגעות  פגיעה מיית ע"ר 

היקף  וצמצום  הבאה  המיית  הפגיעה  למיעת  הפועל  ארצי  ארגון  הוא  למוגות  הישראלי  המרכז 

מעלות לפגעי תקיפה מיית והמשפחה.   360תופעת הפגיעות באמצעות הסברה, מוגות ויהול תיק  

תחת קורת גג אחת, המרכז מציע ליווי פרטי הכולל קשת רחבה של שירותים מקצועיים ותמיכה  

כיות מגווות, המרכז ורגשית עבור הפגעים. כארגון הפועל בקרב הקהילות השוות באמצעות ת

במגיפה מחזק   ואבק  משפחותיהם,  ובי  גברים  שים,  וער,  ילדים,  בקרב  הביטחון  תחושת  את 

  .האילמת של פגיעות מייות שאשים חוששים לדווח עליהן

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  ם.כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשי  1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע
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את  בוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.     2,500 –,  עבור אשים עם מוגבלויות הוספת

  

    580247435ע"ר מרפא לפש עמותת 

שה בשיקום אשים המתמודדים עם פגיעה פשית, כחלק   25עמותת "מרפא לפש" עוסקת מעל  

כמפעילותה   עבור  סבא  כפר  בעיר  שיקומית  מסגרת  מפעילה  העיר,   27-העמותה  תושבי  פש  כי 

אוכלוסייה זו מתמודדת עם אתגרים מורכבים כאשר לצד המחלה הפשית ישם במקרים רבים גם 

דורשים  אשר  חברתיים  וקשיים  רופפים  משפחתיים  קשרים  גדול,  כלכלי  קושי  קשה,  פיזי  מצב 

  .רגישההתייחסות מקצועית מורכבת ו

 ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת  וככזובתאי הסף  תעומד האיהעמותה  -החלטה

  ולדחות את בקשת התמיכה המפקחת המקצועית 

  

  :580130714עמותת עמדא ע"ר 

בישראל.  דומות  ומחלות  אלצהיימר  דמציה,  במחלות  החולים  למשפחות  בסיוע  העוסקת  עמותה 

פרטי,  ייעוץ  והרצאות,  מידע  מפגשי  תמיכה,  קבוצות  של  חודשיים  מפגשים  מקיימת  העמותה 

  תמיכה, הסברה והדרכה.  

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  . כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  כה  בדרוג המוצעתמי

  

  : 580243129עמותת עמיחי ע"ר 

שירותים לאוכלוסיית ילדים ובוגרים בעלי כות התפתחותית   תספקהח וו תיהעמותה פועלת ליזום פ

ולסייע להם ולבי משפחותיהם. העמותה פועלת לקידום הורמליזציה של החריג בקהילה ולפעול 

לקידום חיוך הציבור למודעות לצרכי החריג. בכפר סבא מפעילה העמותה, בבי"ס סאלד, מועדוית 

  פואיים, אמות, מוסיקה פעילות פרטית וקבוצתית. לילדים שבה מתקיימים טיפולים פרא ר

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  ובוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.  3,000 –, עבור אשים עם מוגבלויות הוספת

  

  580225225ע"ר  עמותת פרקיסון לישראל

זוגם. ובי/בות  פרקיסון  לחולי  תמיכה  קבוצת  מפעילה  בפעילויות   העמותה  המשתתפים  מספר 

  . הם מקבלים חדר בבית המתדב לקיום הפעילות. עלה

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

התמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית לאשר את ובוסף, 

  ₪   2,000 –,  עבור אשים עם מוגבלויות הוספת
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  :580197853עמותה קרן סיוע לזקקים כ"ס ע"ר 

סבא, בצרכים הקשורים לטיפולים רפואיים, צרכים לימודיים ובמערכת -סיוע לזקקי העיר בכפר

אישיים,  משבר  במצבי  לזקקים  יתן  הסיוע  חדשים.  ועולים  במצוקה  למשפחות  תמיכה  החיוך, 

  ורמי הרווחה המוסדיים אין אפשרות לסייע. זאת כאשר לג 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 2דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

התמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית לאשר את ובוסף, 

  . ₪  5,000 –עבור אשים עם מוגבלויות  , הוספת

  

    580009694עמותת מועדון רוטרי כפר סבא ע"ר: 

העמותה פעילה בכפ"ס בחלוקת מלגות לתלמידי תיכון מצטייים במדעים ובמקצועות טכולוגיים 

סיוע בהתדבות מלאה לתושבים ולחלקים החלשים    המסייעים לקהילה הזקקת בכפר סבא. 

  .בקהילה בכפ"ס

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית ולאשר לעמותה  -החלטה

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  וג המוצעתמיכה  בדר

  

  580388585ע"ר  לבה תשמח

הלב ארגון שמחה  שמחת  באמצעות  בכלל,  החיים  ואיכות  חולים  של  ריפוי  תהליכי  בשיפור  עוסק 

מטרתו לעודד החלמה למעשה ככלי ביד הרופא / המטפל ע"י הליצות הרפואית, הפיכת   .והומור

הפגת הבדידות ממקום  ולפחות טראומטית ויותר אושית    השהייה בבתי החולים ובמרכזי הטיפול

    חברתית. ואיטראקציהשל שמחה ועידוד ע"י שימוש בהומור, צחוק 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  

  : 580071850בית איזי שפירא ע"ר 

העמותה גייסה תרומות לטובת ילדי כפר סבא בפרויקט פארק גיש ומעמידה לרשות תושבי כפר  

. העמותה מפעילה מעון שיקומי. כמו כן ילדי קציב פעולה לפרויקט פארק גישסבא כ"א מקצועי ות

כפ"ס הזקוקים , משתתפים בפעילויות שוות הערכות במקום. הפעילויות בתשלום וממומות גם 

  ע"י משרד הבריאות.

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  המוצעתמיכה  בדרוג 
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  : 580465979איחוד הצלה ישראל ע"ר 

העמותה עוסקת בהצלת חיי אדם, מתן מעה רפואי ראשוי באירועי חרום, חבירה ליחידות החילוץ 

  בחרום בתחום העיר. 

ולאשר    -  החלטה המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  לעמותה ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  :580202166ארגון אלמות ויתומי צה"ל ע"ר 

ומפעילה מרכזי פעילות לאלמות ויתומים בהם קורסים, פעילות רווחה   1999-העמותה הוקמה ב

- . השרות בעיר יתן לכ וכלכלה  הכוללות העקת מלגות, קיום סדאות, טיולים מחות וער וכיוצ"ב

  תושבים.   159

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  .כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  :580019800עמותת אוש ע"ר 

והמשפחה באמצעות   והיא פועלת לקידום ושא בריאות הפש של הפרט  1978  -העמותה הוקמה ב

בשילוב  העמותה  עוסקת  כן  והסברה.  מודעות  וקידום  זכויות  על  מאבק  וייעוץ,  שירותים  מתן 

בקהילה של אשים המתמודדים עם מגבלה פשית ומספקת שירותי שיקום מגווים בתחומי חברה  

לכ מוגן  ודיור  תעסוקה  לעמותה    4,000  -ופאי,  ו  9משתקמים.  ברחבי  55  -הוסטלים  הארץ   סיפי 

  ומרכז ארצי.

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 2דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

התמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקחת המקצועית לאשר את בוסף, 

  ₪.   2,000 –פעילות עבור אשים עם מוגבלויות  הוספת

  

  580034924אקי"ם ע"ר 

  העמותה פועלת לטובת קידומם, עתידם ומעמדם של אשים בעלי פיגור שכלי בחברה הישראלית. 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

את  בוסף,   לאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  התמיכה ועדת 

  ₪.  3,000 –עבור אשים עם מוגבלויות  הוספת
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  580044261עמת ע"ר 

 מאילת בדרום ועד  -בכל רחבי הארץ  -250עמת היה הארגון הגדול ביותר המפעיל מעוות יום, כ 

העמותה לא המציאה את כל המסמכים הדרשים לצורך דירוג התמיכה, הועדה המליצה   -החלטה

  .את בקשת התמיכהולדחות לאמץ  את חוות דעת המפקחת המקצועית 

  

  : 580030047ע"ר  -  עמותת ער"ן 

  עמותה הפועלת ומקיימת  שירות עזרה ראשוה פשית בטלפון 

לעמותה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  :580392702עמותת פעמוים ע"ר 

עמותה פועלת עם משפחות במצוקה שמוכות לעשות שיוי. מטרת הפעילות היא ללמד , להדריך, ה

הליך של יהול כלכלי כון. היא מקבלת פיות מהרווחה אך גם פיות של   בתחילת  וללוות משפחות  

  משפחות שאין מוכרות לרווחה ופוות אליה ומבקשות להצטרף לתהליך . 

ממל  -החלטה התמיכות  לעמותה ועדת  ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  יצה 

  כפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 1דרגה  תמיכה  בדרוג המוצע

  

  ידידי מרכז רפואי "מאיר"  
  יסוף וגיוס תרומות לצורך רכש ציוד רפואי, ביוי ומחקר לרווחת המאושפזיםעמותה העוסקת בא

ידוש מחלקות כגון כירורגית ב' עייים א.א.ג. בימים בשים האחרוות סייעה העמותה בשיפוץ וח

  אלה או מגיסים תרומות לשיפוץ והרחבת המכון האוקולוגי. 

מרפאות חוץ מיון מרפואה   -בית חולים מאיר ותן שירותי רפואי מלא הכולל שירות אמבולטורי  

  דחופה אשפוז כולל יתוחים לתושבי איזור השרון. 

ועדת התמיכות ממליצה  וככזהמוך היו  תבחיים  קיבלה העמותה על פי ההיקוד אותו - החלטה

  . ולדחות את בקשת התמיכההמפקחת המקצועית  לאמץ את חוות דעת 
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  מזון -עמותות רווחה

  בקשות עמותות מזון   4

  :580275535הזן את הכל ע"ר 

הרווחה.   אגף  עם  בשיתוף  כ"ס,  לתושבי  מזון  סלי  בחלוקת  העוסקת  כ  עמותה  סלים   330מחלקת 

לחלק תלושי מזון בחג הפסח לזקקים המוכרים   " מתחייבת  הזן את הכלעמותת "  אחת לשבועיים.

באגף לשירותים חברתיים קהילתיים ומתחייבת להוסיף ממקורותיה או לגייס תרומות/ מקורות 

  .את אותו הסכום שהעירייה מקציבה לפרויקט אחרים, לפחות

תמיכה  -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

ובכפוף להשלמת כלל     לעמותה, עפ"י התבחיים שקבעו לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון

  . המסמכים הדרשים

וספת התמיכה     -תמיכה  לתשלום  המקצועית,  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  הועדה 

העמותה העירייה  הוספת,  ידי  על  לכך  לתקציב שיאושר  ₪.   50סך  , ב תקבל תמיכה בהתאם  אלף 

לתבחין,   לאישור ש במידה  בהתאם  יובא  התמיכה  תשלום  ה"ל,  מהסכום  פחות  תגייס  העמותה 

יחידה שהגישה בקשה לתמיכה לחלוקת קמחא דפסחא   הזן את הכל היה עמותה   .בוועדת תמיכות  

  לזקקים. 

  

  580287969ע"ר מלוא הטא 
  150כ מזון לצרכים התמכים ע"י אגף הרווחה. העמותה מחלקת  סליעמותה הפועלת לחלוקת 

אוכלוסיות זקקות וסיוע להן, פועלת בשיתוף פעולה לומסייעת לצמצום פערים פעם בשבוע  םסלי

  וחה. מלא עם אגף הרו

תמיכה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

ובכפוף להשלמת כלל     לעמותה,  עפ"י התבחיים שקבעו לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון

  . המסמכים הדרשים

  

  :580405884מרכז ופרצת  ואשל בכפר ע"ר 

סלים בממוצע לשבוע) והפעלת בית תמחוי המספק  90עמותה העוסקת בחלוקת סלי מזון ( כ 

  ארוחות חמות לזקקים. 

תמיכה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

ובכפוף להשלמת כלל     לעמותה,  עפ"י התבחיים שקבעו לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון

  . המסמכים הדרשים
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  580531390אהלי קידר ע"ר 
משפחות לאלפי  המסייעת  רווח  מטרות  ללא  עמותה  היה  קידר  אוהלי  ועוסקת   עמותת  בישראל 

במגוון פעילויות: חלוקה יום יומית של אוכל חם למשפחות זקקות. סלי מזון בחגים. עזרה לימודים 

  .לילדים מעוטי יכולת. ארגון טיולי מורשת

תמיכה   -החלטה ולאשר  המקצועית  המפקחת  דעת  חוות  את  לאמץ  ממליצה  התמיכות  ועדת 

ובכפוף להשלמת כלל     לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזוןלעמותה,  עפ"י התבחיים שקבעו  

  . המסמכים הדרשים
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  איכות הסביבה 

  בקשות  2

    580431682ע"ר   עמותת כפר סבא ורעה אוהבות חיות

ומרפאת  מחסה  בית  הקמת  רחוב.  חתולי  וסירוס  לעיקור  הפועלת  ורעה  לכ"ס  משותפת  עמותה 

חירום לחיות משוטטות, מציאת בית לחיות טושות, קידום מודעות הציבור לעיקור וסירוס ומתן 

  יחס אות לבעלי חיים.  

ה תמיכה  ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  המקצועי  ולאשר לעמות  -החלטה

  . בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים 2בדרגה 

  

  580662849אזרחים  למען אויר קי ע"ר 

עמותת אזרחים למען אוויר קי פועלת למיגור מפגעי סביבה שמהם סובלים תושבי כפר סבא, בדגש  

לטיפול   מדייות  וקידום  מודעות  העלאת  הם  העמותה  יעדי  פסולת.  ושריפות  פסולת  מפגעי  על 

לצורך הגשמת היעדים העמותה תוציא לפועל חלק מהפעילויות המפורטות למטה,   געי פסולת.במפ

בהתאם למשאבים הכספיים שיעמדו לרשותה. בימים אלו העמותה מגייסת רכז פעילות שתפקידו, 

בין היתר, יהיה לתכלל את פעילויות העמותה שיבוצעו לשם העלאת מודעות למפגעי הסביבה שמהם 

העיר. באחריותו יהיה לקבוע איזה מהפעילויות שלמטה יבוצעו על ידי העמותה עבור    סובלים תושבי

    .התושבים

  . מעורבות של ציבור תושבי העיר בפעילויות העמותה 1

. מעורבות פעילה של גורמי העירייה במאמצי העמותה למיגור מפגעי סביבה, בתוך העיר ומחוצה  2

  ל תושבי העיר לה, המשפיעים על איכות חייהם ובריאותם ש

ועדת התמיכות ממליצה לאמץ את חוות דעת המפקח  המקצועי  ולאשר לעמותה  -החלטה
 תמיכה  בדרגה 1 בכפוף להשלמת כלל המסמכים הדרשים. 

 
 
 

  

  חברי הוועדה: 

  

------- --------------                             ----------------------                           -------- --------------  

  יועמ"ש  -אלון בן זקן     גזבר                      – צחי בן אדרת       מכ"ל                  –יובל בודיצקי 

  

  

 לי רםרח -רשמה



 

 
 
 
 
 
 

 
 09-7649119טל.  |    44100סבא  - , כפר 135רח' ויצמן  

  
  ה       ל           ה                    ה         ה  

העירייה   מכ"ל             
  09-7649119                  טל:  

  09-7649389פקס:               
תשפ"ג  אדר,    ט"ו 

  2023מרץ,    8
 647317 אסמכתא:

 
  

  2023/3/5פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מתאריך 

    2023תיקון  באופן  חלוקת התמיכות לעמותות לשת     על סדר היום : 

  וכחים: 
  חבר וועדה –מכ"ל העירייה  -יובל בודיצקי 

  חבר  וועדה  –יועמ"ש העירייה –עו"ד אלון בן זקן  

  חבר וועדה  -מ"מ גזבר העירייה  -צחי בן אדרת  

  משתתפים וספים

  עוזרת מכ"ל העירייה  -מיטל קולין 

  מזכירת הועדה  -רחלי רם

  

  דיון והחלטות:

  ת וכן אי עמידת עמות  2023לשת  לתמיכה     אלומה צעירים"בשל הסרת בקשת  תמיכה של עמותת "

תל" בתי"ס  למען  החיוך  פירוט ב  "י"קרן  מצ"ב  התמיכות.  חלוקת  באופן  שיוי  חל  הסף,  תאי 
  החלוקה לאחר השיוי. 

לשת   תמיכות  בפרוטוקול  הוטמעו   21/2/23,  20/2/23,  19/2/23  מתאריכים  2023השיויים 
  .   5/3/23-ו 23/2/23,

  

  :חברי הוועדה  

------- --------------                             ----------------------                           -------- --------------  

  יועמ"ש  -אלון בן זקן        גזבר                      – צחי בן אדרת       מכ"ל                  –יובל בודיצקי 

  

 רשמה :רחלי רם
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  ה       ל           ה                    ה         ה  

העירייה   מכ"ל             
  09-7649119                  טל:  

  09-7649389פקס:               
תשפ"ג  אדר,    ט"ו 

  2023מרץ,    8
 647319 אסמכתא:

 
  

  2023/3/5פרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות מיום 

  

  : חלוקת תמיכות לעידוד הישגיות בספורטעל סדר היום

  : וכחים
  חבר וועדה –מכ"ל העירייה  -יובל בודיצקי 

  חבר  וועדה  –יועמ"ש העירייה –עו"ד אלון בן זקן  

  חבר וועדה  -מ"מ גזבר העירייה  -צחי בן אדרת  

  

  משתתפים וספים

  מהל רשות הספורט –שאול מיטלברג 

  עוזרת מכ"ל העירייה  -מיטל קולין

  מזכירת הועדה  -רחלי רם

  

  דיון והחלטות:

התמיכות בחלוקת בהתאם להמלצת הרפרטים המקצועיים ברשות הספורט העירוית, דה ועדת  
  . ₪2023 לשת  420,000כספי התמיכות לעידוד הישגיות בספורט בסך כולל של  

לשם מתן המלצתה, סמכה ועדת התמיכות  על חוות דעת הרפרטים המקצועיים מרשות הספורט 
  של כלל עמותות הספורט לאורך כל ימות השה.  תהעירוית, הבוחים את הפעילות וההישגיו 

  : ועדהימוקי הלהלן 

,  כדורסל, הכדורגל  :עפי ספורט  2012 עפ"י תכית האב העירוית, כפי שוסחה בשת . 1
 .עדפיםו עפים מ יםה כדורעף

 
,  כפר סבא  כדורגל הפועל כפר סבא, בית"ר כפר סבא וכדורעף הפועללשלושת המועדוים:   . 2

בסך   תמיכה  אלו  למועדוים  להעיק  מומלץ  ולפיכך  בוגרים,  קבוצות  אלש"ח    80קיימות 

 כ"א.
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בו מופעלות קבוצת בוגרים ובוגרות,   הכדורסל הפועל כפר סבאלפי כשה, החליט מועדון   . 3

מען הסדר הטוב,  ל  שים, מפאת חוסר תקציב.של קבוצת הלוותר על העלייה לליגת העל  

הוא חיזוק ,  מדייות הספורט הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית    אחד מיעדי  דגיש כי  

הייצוגי  הספורט  בתחום  ספורטאיות  של  וספת  השתתפות  ועידוד  השים  ספורט  וטיפוח 

הו.  והתחרותי   של  לכן,  בסך  תמיכה  לו  ולהעיק  המועדון  את  השה  לעודד    120מלץ 

    אלש"ח. 

  

והתעמלות   . 4 אתלטיקה  הסייף,  אלו   -  אומותיתמועדוי  מועדוים  מועדפים.  עפים  הים 

מחזיקים בהישגים לאומיים ובילאומיים, לכן מומלץ להמשיך ולעודד הישגיות זו ולהעיק 

 אלש"ח.  15לכל אחד מהם תמיכה בסך  

לשם הגדלה   ,מגיע כל שה להישגים  מועדון הקליעהלמרות היקפו הקטן של עף הקליעה,  

  אלש"ח.  15המועדון, מומלץ להעיק לו תמיכה בסך של   וצמיחת היקף הפעילות של

  
  

  : חברי הוועדה

  

------- --------------                             ----------------------                           -------- --------------  

  יועמ"ש  -אלון בן זקן                      גזבר        – צחי בן אדרת       מכ"ל                  –יובל בודיצקי 

  

  

  לי רםרח -רשמה
 



2023תמיכות שנת 

2023שיוך נושאמספר העמותהשם העמותה
תוספת 

ח"בש

 תמיכה על 

-פי הניקוד

לפני 

תוספת

תמיכה שנת 

2022

ניקוד 

2023

 ניקוד 

2022

- 450         - 5,330                            5,330איכות הסביבה580662849אזרחים למען אויר נקי1
970      1,000          10,300 9,690                            9,690איכות הסביבה580431682כפר סבא אוהבת חיות2

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580130680אורות הכפר3

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580240323אורות הקודש4

-         450- 5,330                            5,330דת580584258אחכימא5
450         450            5,680 5,330                            5,330דת580191161ל"ש דרור ושי וינברג ז"בית דורשי ע6

7

לשעבר יהדות )בית חבד לשכונות המזרחיות

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580406429(ס"בהדרים כפ

-         450- 5,330                            5,330דת580705325בית יוסף קפלן כפר סבא8

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580085033בית כנסת דביר יהונתן9

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580233062בית עזרא10

400         400            5,680 5,330                            5,330דת580017531הוד והדר11

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580131449ד כפר סבא"חב12

-                    13,000דת580131449ד סדר פסח"חב13
450         450            5,680 5,330                            5,330דת580455731מאיר ישא ברכה14

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580114007מרכז קהילתי דתי15

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580401602מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימן16

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580201234ד"מרכז קהילתי חב17

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580176519אברהם (הראל)משכן 18

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580095214כ מרכזי ליהדות תימן"בי-משכן ישראל19

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580663425כפר סבא- קהילת אהבת ישראל בירוקה 20

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580420743עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל-שלום21

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580288280שמירת אורית22

450         450            5,680 5,330                            5,330דת580471845תורה וחסד23

460         435            5,680 5,330                            5,330חינוך580486413גימלאים מתנדבים במערכת החינוך- ידיד לחינוך 24

460         435            5,680 5,330                            5,330חינוך580401024פוש25

490         490            5,680 5,330          12,000                    17,330חינוך בלתי פורמלי580426369ארגון נוער גאה- איגי 26

390         415            5,680 5,330                            5,330חינוך בלתי פורמלי580336535בת מלך- ד "ארגון נוער חב27

         425- 5,330                            5,330חינוך בלתי פורמלי580702090בגוף ראשון28

425         425            5,680 5,330                            5,330חינוך בלתי פורמלי580156552כפר סבא' ברידג29

-         400- 5,330                            5,330חינוך בלתי פורמלי580621514הנצחתו של סגן אלוף דולב קידר30

         470- 5,330                            5,330חינוך בלתי פורמלי580533305חברותא הומואים דתיים31

470         470            5,680 5,330                            5,330חינוך בלתי פורמלי580263598נוער מגן דוד אדום32

-         360- 5,330                            5,330חינוך בלתי פורמלי580707669חיבור חדש לחיים-שלובות33
        123,332124,934תנועות נוער580040343בני עקיבא34

          92,44178,674תנועות נוער580297075הנוער העובד35

        283,831288,214תנועות נוער580028454הצופים36

          40,39648,177תנועות נוער580001659השומר הצעיר37

400         400            5,680 5,330                            5,330תרבות580020766יד לבנים38

455         500            5,680 5,330                            5,330רווחה580622231אור מצווה39

-         360- 5,330                            5,330רווחה580411395אח בוגר אחות בוגרת ישראל40

500         500            5,680 5,330                            5,330רווחה580465979איחוד הצלה ישראל41

485         500            8,180 5,330            2,500                      7,830רווחה580001477איכות בשיקום42

43

העמותה להנצחה ולהנהלת השואה והגבורה -אלומה

500         500          25,680 5,330          20,000                    25,330רווחה580540938בישראל

900 450          11,300           5,330       2,000                            7,330רווחה580019800אנוש לבריאות הנפש44

395         425            8,680 5,330            3,000                      8,330רווחה580034924ם כפר סבא"אקי45

645         645            5,680 5,330                            5,330רווחה580202166ל"ארגון אלמנות ויתומי צה46

475         475            5,680 5,330                            5,330רווחה580071850בית איזי שפירא47

380         380            8,180 5,330            2,000                      7,330רווחה580017945דרור48

600         600            9,680 5,330            3,000                      8,330רווחה580543122הבית של רונית49

500         500            5,680 5,330            2,000                      7,330רווחה580030104יד שרה50

425         425          10,680 5,330          10,000                    15,330רווחה580316834יש ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל51

450         705            8,680 5,330            3,000                      8,330רווחה580086742כפר סבא" ליונס"מועדון 52

750         750            9,680 5,330            2,500                      7,830רווחה580107993מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית53

        130,000                  130,000רווחה580069342סביון כפר סבא העמותה למען הקשיש54

375         400            7,680 5,330                            5,330רווחה580130714עמדא55

395         395            9,680 5,330            3,000                      8,330רווחה580243129עמיחי56

440         440            5,680 5,330                            5,330רווחה580030047ן"ער57

465         415            5,680 5,330                            5,330רווחה580392702פעמונים58

410         425            7,680 5,330            2,000                      7,330רווחה580225225פרקינסון לישראל59

      1,000         750          10,300 5,330            5,000                    10,330רווחה580197853ס"כ-קרן סיוע לנזקקים60

750         750            7,680 5,330                            5,330רווחה580009694ס"רוטרי כפ61

440         440            5,680 5,330                            5,330רווחה580388585שמחת הלב62

          34,400                    26,875מזון- רווחה580531390אוהלי קדר63

          62,350                    65,468מזון- רווחה580275536הזן את הכל64

          50,000                    50,000מזון- רווחה580275535קמחא דפסחא- הזן את הכל65

          53,750                    59,340מזון- רווחה580405884(בית התבשיל)מרכז ופרצת 66

          64,500                    63,318מזון- רווחה580287969מלוא הטנא67

          20,000                    20,000ספורט515686764איתן כל אחד יכול68

          47,681                    45,828ספורט580212397(*אליצור כפר סבא69

          20,000                    20,000ספורט580258242אתגרים70

     1,002,086               1,086,926ספורט580259109ס"הפועל  כדורסל כ71

        189,004                  187,803ספורט580453850הפועל אתלטי אורן השרון72

          82,824                    85,150ספורט580403178ס"הפועל טניס שדה קאנטרי קלאב כ73

          35,673                    52,285ספורט580245561(שחיה)הפועל כפר סבא בית ברל 74

        118,450                  125,792ספורט515010916ש מועדוני כדורגל.הפועל עלייה באמצעות ש75

        240,612                  232,039ספורט580245736ס"התעמלות אומנותית בכ76

          32,037                    52,205ספורט580281863ס"טאקוונדו הפועל כ77

        103,996                    93,816ספורט580251957ס"טניס גלי השרון כ78

            5,208                    17,193ספורט580280907טניס שולחן79

        377,200                  370,416ספורט580419950ר כפר סבא"מועדון הכדורגל בית80



     1,095,396               1,103,382ספורט514948637מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא81

     1,283,048               1,319,543ספורט580251296ס"כדורעף הפועל כ82

          22,649                    27,623ספורט580515021לוחמי הטאקוונדו כפר סבא83

          31,727                    80,475ספורט580591345מכבי כפר סבא כדורגל גילגול84

        195,753                  209,766ספורט580278315מועדון הסייף הפועל כפר סבא85

          51,757                    78,571ספורט512390618ס"עצמה גודוקאן כ86

-                    14,973ספורט580581790העמותה לקידום ספורט הקשתות בשרון87

          60,577                    62,264ספורט580280899ס"קליעה הפועל כ88

        116,385                  145,950ספורט580262582ס"שחמט כ89

     6,408,560  302,840    72,000               6,754,840סך הכל

. מתקציב העמותה90%-התמיכה מהווה כ- ס"אליצור כ*)
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לעמותות שהשלימו , 3202אישור חלוקת תמיכות לעמותות ולגופים נתמכים לשנת 

 את המסמכים הנדרשים 

 

 
 הצעת החלטה

כמפורט בטבלה הרצ"ב לעמותות ולגופים נתמכים   2023לשנת   מאשרים חלוקת תמיכות

 לעמותות שהשלימו את המסמכים הנדרשים. 

 



         7.3.2023 

 

 

 המסמכים  כל את  השלימוו 2023 בשנת לתמיכה  העמותות שהגישו בקשה רשימת

 

 

 

יהל  ,אני סבא  ,אירית  כפר  עיריית  מטעם  ידי  ,יועצת  על  שהוגשו  הטפסים  כל  כי      מצהירה 

כי הומצאו כל המסמכים הנדרשים  ידי  על  נבדקו  ,העמותות ברשימה שלהלן   פי   על  ומצאתי 

 .התבחינים  פיהחוק ועל 

 

 

 

מספר   שם העמותה  מס. 
 העמותה 

שיוך  
 נושא 

תמיכה  
לאישור  

2023 

 
      ₪ 

תמיכה  
בשנת  
2022 

      ₪ 

שכר   
  -גבוה 

 חורגים 
 

        ₪ 

  5שכר  
  – הגבוהים 

 חורגים 
 

       ₪ 

 580662849 אזרחים למען אויר נקי  1
איכות  

 5,330 הסביבה 
-   

 580431682 כפר סבא אוהבת חיות  2
איכות  

 9,690 הסביבה 
         

10,300  
  

 5,330 דת  580130680 אורות הכפר  3
           

5,680  
  

 5,330 דת  580085033 בית כנסת דביר יהונתן  4
           

5,680  
  

 5,330 דת  580233062 בית עזרא  5
           

5,680  
  

 5,330 דת  580017531 הוד והדר  6
           

5,680  
  

 5,330 דת  580131449 חב"ד כפר סבא  7
           

5,680  
  

   -  13,000  דת  580131449 חב"ד סדר פסח 

 5,330 דת  580114007 מרכז קהילתי דתי  8
           

5,680  
  

 5,330 דת  580471845 תורה וחסד  9
           

5,680  
  

10 
גימלאים   -ידיד לחינוך 

 5,330 חינוך  580486413 מתנדבים במערכת החינוך 
           

5,680  
  

 580426369 ארגון נוער גאה  -איגי  11
חינוך בלתי  

   17,330 פורמלי 
           

5,680  
  

 580156552 ברידג' כפר סבא  12
חינוך בלתי  

 5,330 פורמלי 
           

5,680  
  

 580263598 מגן דוד אדום נוער  13
חינוך בלתי  

 5,330 פורמלי 
           

5,680  
  

 580040343 בני עקיבא  14
תנועות  

 123,332 נוער 
       

124,934  
  

 580297075 הנוער העובד  15
תנועות  

  92,441 נוער 
         

78,674  
  

 5,330 רווחה  580622231 אור מצווה  16
           

5,680  
  

 - 5,330 רווחה  580411395 אח בוגר אחות בוגרת  17
  



מספר   שם העמותה  מס. 
 העמותה 

שיוך  
 נושא 

תמיכה  
לאישור  

2023 

 
      ₪ 

תמיכה  
בשנת  
2022 

      ₪ 

שכר   
  -גבוה 

 חורגים 
 

        ₪ 

  5שכר  
  – הגבוהים 

 חורגים 
 

       ₪ 

18 

העמותה להנצחה  -אלומה
ולהנהלת השואה והגבורה  

   25,330 רווחה  580540938 בישראל 
         

25,680  

  

 7,330 רווחה  580019800 אנוש לבריאות הנפש  19
         

11,300  821,333 2,997,333 

 7,330 רווחה  580017945 דרור  20
           

8,180  
  

21 
יש ילדים ויתומים ניצולי  

  15,330 רווחה  580316834 שואה בישראל 
         

10,680  
  

 8,330  רווחה  580086742 ליונס כ"ס  22
           

8,680  
  

23 
מרכז סיוע לנפגעי תקיפה  

   7,830 רווחה  580107993 מינית 
           

9,680  
  

   8,330 רווחה  580243129 עמיחי  24
           

9,680  
  

  5,330  רווחה  580392702 פעמונים  25
           

5,680  
 

534,568 

 
- 

 10,330   רווחה  580197853 כ"ס -קרן סיוע לנזקקים 26
         

10,300  
  

  5,330 רווחה  580009694 רוטרי כפ"ס  27
           

7,680  
  

 5,330 רווחה  580388585 שמחת הלב  28
           

5,680  
  

 580275536 הזן את הכל  29
  -רווחה

  65,468  מזון 
          

62,350 
  

 
קמחא  -הזן את הכל

 580275535 דפסחא 
  -רווחה

  50,000  מזון 
         

50,000  
  

 580287969 מלוא הטנא  30
  -רווחה

  63,318  מזון 
          

64,500 
  

  20,000  ספורט  515686764 איתן כל אחד יכול  31
         

20,000  
  

  45,828  ספורט  580212397 אליצור כ"ס  32
         

47,681  
  

  20,000  ספורט  580258242 אתגרים  33
         

20,000  
  

  1,086,926  ספורט  580259109 הפועל  כדורסל כ"ס 34
    

1,002,086  
  

  187,803  ספורט  580453850 הפועל אתלטי אורן השרון  35
       

189,004  
  

36 
הפועל עלייה באמצעות  

  125,792  ספורט  515010916 ש.ש מועדוני כדורגל 
       

118,450  
  

  52,205  ספורט  580281863 טאקוונדו הפועל כ"ס 37
         

32,037  
  

  370,416  ספורט  580419950 כדורגל בית"ר קפלן כ"ס  38
       

377,200  
  

  1,103,382  ספורט  514948637 כדורגל הפועל כפר סבא  39
    

1,095,396  
  

  1,319,543  ספורט  580251296 כדורעף הפועל כ"ס  40
    

1,283,048  
  

  27,623  ספורט  580515021 לוחמי הטאקוונדו  41
         

22,649  
  

  209,766  ספורט  580278315 סייף הפועל כ"ס  42
       

195,753  
  



מספר   שם העמותה  מס. 
 העמותה 

שיוך  
 נושא 

תמיכה  
לאישור  

2023 

 
      ₪ 

תמיכה  
בשנת  
2022 

      ₪ 

שכר   
  -גבוה 

 חורגים 
 

        ₪ 

  5שכר  
  – הגבוהים 

 חורגים 
 

       ₪ 

  62,264  ספורט  580280899 קליעה הפועל כ"ס  43
         

60,577  
  

  145,950  ספורט  580262582 שחמט כ"ס  44
       

116,385  
  

 

 על החתום 

 אירית יהל, רו"ח          


