ה ה נ ה ל ה
העירייה
מנכ"ל
09-7649119
טל:
09-7649389
פקס:
תשפ"א
אדר,
י"א
2021
פברואר,
23
560795
אסמכתא:

סיכום ישיבות ועדת תמיכות מתאריכים  11.2.2021 ,9.2.2021ו16.2.2021-
משתתפים
חברי ועדת תמיכות:
 .1איתי צחר ,יו"ר הועדה -מנכ"ל העירייה
 .2צביקה דוידי ,חבר  -גזבר העירייה
 .3עו"ד אלון בן זקן ,חבר -יועץ משפטי
 .4דוד תורג'מן ,משקיף  -מבקר העירייה
מוזמנים נוספים:
 .1דריה אלקינד -מנהלת מחלקת כספים אגף חינוך
 .2שאול מיטלברג -מנהל רשות הספורט
 .3שרון פז -מנהלת אגף תרבות
 .4מירב הלפמן -מנהל אגף קהילה וחברה
 .5אורן וולשטיין -סגן מנהל אגף חזות העיר
 .6רוזי נוימן -מנהלת אגף שח"ק
 .7שמשון ממליה -מנהלת המחלקה למורשת ישראל
 .1אורית גנדל דנאי -סגנית גזבר העירייה
 .2רחלי רם -מזכירת הועדה
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בקשות התמיכה לשנת 2021
חינוך פורמאלי

 5עמותות הגישו בקשות לתמיכה

אגודת ניצן ע"ר  - 580099182במרכז הלמידה לומדים כ –  200מילדי כפר סבא לאורך כל השנה
מרכז האבחונים מתבצעים כ –  100אבחונים דידקטיים ופסיכולוגיים לילדים ובוגרים בכפר סבא
בשנה (בכל הגילאים).במרכז ההורים נערכו סדנאות בנושאים שונים ,במסגרת תוכנית ההכלה
והשילוב בבתי הספר בעיר :סדנאות ( B-friendlyתוכנית לאסטרטגיות חברתיות רגשיות) .
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת אגודת ניצן ,עפ"י חוות דעת המפקחת
המקצועית ובדרוג המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
ידיד לחינוך ע"ר  -580486413חונכי ידיד לחינוך נהנים מהכשרות ,מפגשי העשרה ,סיוע לימודי
ורגשי לתלמידים המתקשים ,במוסדות החינוך בעיר ,הפעילות מועברת על ידי המתנדבים.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת ידיד לחינוך ,עפ"י חוות דעת המפקחת
המקצועית ובדרוג המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
כ"ן כוח נשים ע"ר  -580357929העמותה פועלת לקידום ערכי האדם והשוויון ,חינוך בנושא מעמד
האישה .מועבר בתיכון כצנלסון.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת כ"ן כוח נשים ,עפ"י חוות דעת המפקחת
המקצועית ובדרוג המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
מצמיחים ע"ר  -580419521העמותה פועלת לקידום הישגי לומדים ,הובלה למנהיגות וערכים
חברתיים בקרב התלמידים ,הפעילות מתקיימת בבתי הספר היסודיים בעיר.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת מצמיחים ,עפ"י חוות דעת המפקחת
המקצועית ובדרוג המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
לאורו נלך ע"ר  -580368868העמותה מקדמת ערכים של התנדבות ,חוסן ונתינה לבני הנוער,
הפעילות מתקיימת במדרשית נועם.
החלטה – הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת לאורו נלך ,עפ"י חוות דעת המפקחת
המקצועית בדרוג המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
הסירו את בקשתם העמותות הבאות-
עמותת הנצחתו של סגן אלוף דולב קידר ,ובינה למרכז יהדות חברתית.
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אגודות ועמותות ספורט

 22אגודות/עמותות הגישו בקשות

הפועל כס -כדורגל ,בית"ר כס ,הפועל עליה ש.ש-כדורגל ,אליצור כס ,הפועל כס -כדורסל,
שחמט ,הפועל כס -כדורעף ,גודו קאן ,סיוף ,קליעה ,קליעה ,טאקוונדו ,גלי השרון טניס ,קאנטרי
טניס ,אתלטיקה קלה ,התעמלות אומנותית ,מכבי כפר סבא – כדורסל ,לוחמי הטקוואנדו ,טניס
שולחן ,הפועל כפ"ס שחייה ,כדורשת נשים
החלטה -בדיקת הבקשות על ידי המפקח המקצועי כללה בחינת פעילות האגודות היקף הפעילות
והמצאת נתונים על האגודות ממנהל הספורט ,זאת לשם בחינת עמידתם בתבחינים וקביעת סכומי
התמיכות על פי התבחינים שנקבעו לנושא הספורט.
הועדה החליטה לאמץ את התמיכות לכל העמותות/אגודות שעמדו בתבחינים עפ"י חוות דעת
המפקח המקצועי ובדרוג שהוצע ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותה שלא עמדה בתנאי הסף:
מכבי כפר סבא כדורגל -העמותה אינה עומדת בתנאי הסף ובתבחינים ,לא חלפו שנתיים ממועד
תחילת פעילות האגודה במסגרת תחרותית,
החלטה  -הועדה החליטה לאמץ את החלטת המפקח המקצועי ולדחות את בקשת העמותה.

תרבות

השנה הוגשה בקשה אחת

יד לבנים ע"ר 580020766
העמותה מקיימת אירועים להורים ואחים שכולים ומקיימת מפגשים קבועים אחת לשבועיים
בליווי הרצאות ,מפגשי הורים ,מפגשי הנצחה ומורשת.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת יד לבנים ,עפ"י חוות דעת המפקחת
המקצועית ובדרוג המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
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קהילה וחברה

השנה הוגשו  10בקשות.

עמותת איגי ע"ר 580426369
העמותה עוסקת בזיהוי ומתן מענה לצרכי הנוער ההומו – לסבי – ביסקסואלי וטרנסג'נדר בישראל,
באמצעות עריכת כנסים ומפגשים חברתיים וקבוצות תמיכה לאוכלוסייה זו .זהו מענה ייחודי אשר
ניתן על ידי גורם זה בלבד במרחב העירוני .ככלל מגדילים את מס .המשתתפים והקבוצות.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת איגי ,עפ"י חוות דעת המפקחת המקצועית
ובדרוג המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
ארגון נוער מגן דוד אדום ע"ר 580263598
העמותה הוקמה ב 1995-לצורך תמיכה בפעילות מתנדבי הנוער במגן דוד אדום .העמותה מעודדת
לימוד והגשת עזרה ראשונה ע"י בני הנוער ברחבי הארץ ,מקיימת אירועים וסמינרים לקידום
הכשרת המתנדבים.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת ארגון נוער מד"א ,עפ"י חוות דעת המפקחת
המקצועית ובדרוג המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
עמותת תפוח ע"ר 580355949
עמותת תפוח הוקמה במטרה להוות גשר בין אומת הסטרט-אפ הצומחת ובין אוכלוסיות
הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל .העמותה פועלת ליצירת שוויון טכנולוגי בישראל
באמצעות פיתוח והפעלת תוכניות בסיסיות ומתקדמות בתחומי הטכנולוגיה ,התעסוקה ופיתוח
כישורי חיים .פעילותה מתמקדת בתושבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל שאינם
זוכים לנקודת זינוק שווה להשתלבות בחברה ובכלכלה הישראלית.
 80,000משתתפים בשנה 250,000,שעות פעילות בשנה 70%,השמה לתעסוקה 350,מוקדי פעילות
בכל הארץ  21 ,מרכזי ידע קהילתיים ומרכז ידע וירטואלי .מיום היוסדה ועד היום הכשירה
העמותה למעלה מ 1,000,000-משתתפים.
החלטה -העמותה החליטה להסיר את בקשת התמיכה ועל כן לא תינתן תמיכה השנה .
עמותת עזרה ע"ר 2580037455
ע.ז.ר.ה הינו הארגון ההתנדבותי של דוברי אנגלית ,הפועל בשני ערוצים מרכזיים :האחד הוא
שילובם של עולים ממדינות דוברות אנגלית בחברה הישראלית באמצעות מערך חברה ותרבות
והתנדבות בקהילה ,והשני הוא צמצום פערים חברתיים וחינוכיים באמצעות פיתוח וניהול
פרויקטים קהילתיים ברחבי הארץ.
החלטה  -הניקוד אותו קיבלה עמותת עזרה על פי התבחינים הינו נמוך וככזה הוחלט לאמץ את
החלטת המפקחת המקצועית ולדחות את בקשת העמותה לתמיכה .
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נוער חב"ד ע"ר 580336535
ארגון הנוער חב”ד מחנך על בסיס ערכיה של חסידות חב”ד :אהבה ונתינה לכל אחד ,שליחות,
שמחה וקשר לרבי מלובביץ’ .הארגון מפעיל סניפים בכל רחבי הארץ .בנוסף לפעילות הקבועה,
הארגון מקיים מפגשים מחוזיים וארציים ,מחנות ,טיולים ,ימי העשרה והעצמה ותחרויות ארציות
במגוון נושאים .החזון של הארגון הוא להצמיח חברה איכותית של בוגרים ובוגרות אשר מזדהים
עם ערכי חסידות חב”ד ,פועלים על פיהם ,וחדורים בתחושת שליחות ואחריות לסביבתם.
החלטה-בקשה חדשה לתמיכה ,הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת נוער חב"ד ,עפ"י חוות
הדעת שהוצעה ע"י המפקחת המקצועית והתבחינים שנקבעו לתחום תנועות הנוער,
בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
בנות יעקב בתיה ע"ר 580051555
ארגון נוער לנערות חרדיות.
את בקשת העמותה לתמיכה.
החלטה -עמותת תנועת נוער בנות יעקב בתיה ,עמותה חדשה אינה מוכרת  ,הניקוד אותו קיבלה
העמותה על פי התבחינים הינו נמוך וככזה הוחלט לאמץ את החלטת המפקחת המקצועית
ולדחות את בקשת התמיכה.
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תנועות הנוער
תנועת נוער הצופים ע"ר 580028454
תנועת הצופים היא תנועת הנוער הגדולה בישראל .התנועה המובילה בתחום החינוך הא-פורמלי
ומאגדת למעלה מ 80,000 -בני נוער בכ 200 -שבטים בישראל.
הוועדה מכירה כי העמותה חורגת מתבחין לפי סעיף  5כללי (חריגה בשכר) אולם הוכח בפניה כי
במקרה זה ,התמיכה שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר כפר סבא בלבד.
החלטה -בקשה חדשה לתמיכה ,הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת תנועת נוער הצופים,
עפ"י חוות הדעת שהוצעה ע"י המפקחת המקצועית והתבחינים שנקבעו לתחום תנועות הנוער,
בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
תנועת נוער בני עקיבא ע"ר 580040343
בני עקיבא היא תנועת נוער בינלאומית .בני עקיבא בישראל מהווה את תנועת הנוער המרכזית של
הציבור הדתי לאומי בישראל ואת תנועת הנוער השלישית בגודלה בישראל.
הוועדה מכירה כי העמותה חורגת מתבחין לפי סעיף  5כללי (חריגה בשכר) אולם הוכח בפניה כי
במקרה זה ,התמיכה שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר כפר סבא בלבד.
החלטה -בקשה חדשה לתמיכה ,הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת תנועת נוער בני
עקיבא ,עפ"י חוות הדעת שהוצעה ע"י המפקחת המקצועית והתבחינים שנקבעו לתחום תנועות
הנוער ,בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
תנועת נוער השומר הצעיר ע"ר 580001659
השומר הצעיר הינה תנועת הנוער היהודית הציונית הראשונה .התנועה הוקמה בשנת  ,1913על ידי
קבוצת נערים יהודיים ,שביקשו למצוא פתרון לבעיה היהודית ,מנקודת מבט חילונית.
החלטה -בקשה חדשה לתמיכה ,הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת תנועת נוער השומר
הצעיר ,עפ"י חוות הדעת שהוצעה המפקחת המקצועית והתבחינים שנקבעו לתחום תנועות הנוער,
בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
תנועת נוער העובד והלומד ע"ר 580297075
תנועת הנוער העובד והלומד פועלת בקרב כל שדרות האוכלוסייה במדינת ישראל ,בעיר ,בכפר,
בקיבוץ ,במגזר היהודי ,הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי.
החלטה -בקשה חדשה לתמיכה ,הועדה החליטה לאמץ את התמיכה לעמותת תנועת נוער העובד
והלומד ,עפ"י חוות הדעת שהוצעה ע"י המפקחת המקצועית והתבחינים שנקבעו לתחום תנועות
הנוער  ,בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
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שח"ק

השנה הוגשו  31עמותות רווחה

עמותות רווחה -מזון
הזן את הכל ע"ר :580275535
עמותה העוסקת בחלוקת סלי מזון לתושבי כ"ס ,בשיתוף עם אגף הרווחה .מחלקת כ  330סלים
אחת לשבועיים .עמותת "הזן את הכל" מתחייבת לחלק תלושי מזון בחג הפסח לנזקקים המוכרים
באגף לשירותים חברתיים קהילתיים ומתחייבת להוסיף ממקורותיה או לגייס תרומות /מקורות
אחרים ,לפחות את אותו הסכום שהעירייה מקציבה לפרויקט.
החלטה-הועדה החליטה לאמץ את התמיכה על פי חוות הדעת המפקחת המקצועית והתבחינים
שנקבעו לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
העמותה גם הגישה בקשה לחלוקת תלושי מזון במסגרת פרויקט קמחא דפסחא העמותה עמדה
בתנאים הנדרשים ,מאחר שהוגשה רק בקשה אחת ,הומלץ ע"י המפקחת המקצועית לאשר לעמותה
את מלוא התקציב לפרויקט בגובה  ₪ 45,000בכפוף לכך שהעמותה תמציא אישור של מרכז הקניות
לפיו העמותה התחייבה באופן בלתי חוזר לשאת בעלות שוברי קניה בסכום שלא יפחת מ90,000-
.₪
מלוא הטנא ע"ר 580287969
עמותה הפועלת לחלוקת סלי מזון לנצרכים הנתמכים ע"י אגף הרווחה .העמותה מחלקת כ 150
סלים פעם בשבוע ומסייעת לצמצום פערים לאוכלוסיות נזקקות וסיוע להן ,פועלת בשיתוף פעולה
מלא עם אגף הרווחה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה על פי חוות הדעת המפקחת המקצועית והתבחינים
שנקבעו לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת– מרכז ופרצת ואשל בכפר ע"ר :580405884
עמותה העוסקת בחלוקת סלי מזון ( כ  90סלים בממוצע לשבוע) והפעלת בית תמחוי המספק
ארוחות חמות לנזקקים.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה על פי חוות הדעת המפקחת המקצועית והתבחינים
שנקבעו לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
אהלי קידר ע"ר 580531390
עמותת אוהלי קידר הינה עמותה ללא מטרות רווח המסייעת לאלפי משפחות בישראל ועוסקת
במגוון פעילויות :חלוקה יום יומית של אוכל חם למשפחות נזקקות .סלי מזון בחגים .עזרה לימודים
לילדים מעוטי יכולת .ארגון טיולי מורשת.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה על פי חוות הדעת המפקחת המקצועית והתבחינים
שנקבעו לעמותות רווחה העוסקות בחלוקת מזון בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
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עמותות רווחה כלליות
עמותת אילן כפר סבא ע"ר :580036242
סניף אילן כפ"ס עוסק בעזרה ותמיכה למטופלי איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים) ברכישת ציוד
רפואי ,מחשבים ,רכיבה טיפולית ,פיזיותרפיה ,הידרותרפיה ,קלינאית תקשורת ,סדים ,מיטות,
התרמות ,קייטנות והסעות.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
אלומה -העמותה להנצחה ולהנחלת מורשת השואה והגבורה בישראל 580540938
עמותה שהוקמה ע"י ניצולי שואה שמטרתה היא בהנצחת השואה בעיקר בקרב הדור הצעיר
באמצעות עבודה חינוכית .חברי העמותה משתפים פעולה עם מוסדות כמו בית ברל ,בתי ספר,
מועצות תלמידים ,תנועות נוער ,הם דואגים לאירועים שונים בהם משתתפים שורדי שואה
ואוכלוסיות שונות בכל ימות השנה עם דגש לקראת החגים .באירועים הם מכינים תכנית שנותנת
במה הן לשורדי השואה והן למשתתפים באירוע.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת דרור ע"ר :580017945
עמותה הפועלת לשיכון נפגעי נפש לאחר שחרורם מאשפוז פסיכיאטרי וגם/או לאחר יציאתם מבית
משפחתם .מטרת העמותה לסייע לנפגעי נפש לשפר את איכות חייהם ולהשתלב בצורה מרבית
בחברה.
החלטה-הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
הבית של רונית ע"ר 580543122
"הבית של רונית" הינו מרכז התפתחות אישית וחברתית לאנשים מיוחדים .תהליכי התפתחות
אישיים וחברתיים אינם מוגבלים כיעד סופי אלא נמשכים לכל אורך החיים .מטרת העל של
העמותה היא לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות .ליישום המטרה נבנתה גישת
עבודה ומתוכה התכנים המפוזרים במרכז ,מתוך הבנה כי רק מערכת רחבה הכוללת פיזור התכנים
לפי נושאים תהווה השלמה למטרה זו .התוכנית מושתתת על רבדים של עבודת עומק
ותוכן ומחולקת לפעילויות ותואמת את החלק בתוכנית השלמה .הקבוצות החברתיות מהוות את
הרובד העיקרי והעמוק להתפתחות ותהליכי שינוי .החוגים והקורסים מהווים מרחב לשימוש
הכלים הנלמדים והעשרה אישית לכישרונות ויכולות .הפעילויות הרחבות (מסיבות ,טיולים ,ערבי
שירה ואירועים חברתיים ותרבותיים) מהוות את הרובד "הציבורי" יותר בעבודת ההתפתחות
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החברתית .מערכת זו היא היחידה המביאה לתוצאות רלוונטיות לשינוי בחייהם של האוכלוסיות
המיוחדות.
החלטה-הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  2כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
חמניות ע"ר 580670669
חמניות הינה העמותה היחידה בישראל המספקת תוכניות תמיכה ליתומים ,ובמקביל מייצרת שינוי
מדיני ,חברתי ותודעתי כלפי יתומים.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
יד שרה ע"ר :580030104
עמותה המעניקה שירותי בית וקהילה לאוכלוסייה רב גילאית ,בעלת צרכים מיוחדים ,וחותרת
לשיפור איכות חיי האדם המתמודד עם קשיים תפקודיים .פעילות העמותה כוללת השאלת ציוד
רפואי – שיקומי ,נסיעות במכוניות למוגבלי תנועה ,מינויים למוקדי מצוקה ,מתנדבים המטפלים
במרותקי בית ,יעוץ משפטי לקשישים ועוד.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
איכות בשיקום ע"ר :580001477
מטרות העמותה טיפוח סיוע ועידוד קשרים בין המוסדות הטיפוליים והמטופלים בהם בתחום
בריאות הנפש לבין הקהילה .הסיוע בעיר לכ 90-משפחות .שיתוף הפעולה עם אגף הרווחה גבוה
והאגף שותף בצוות ההיגוי של העמותה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת ליונס ע"ר :580086742
העמותה עוסקת בחלוקת מלגות ,בדיקות ראיה בבתי הספר וטקסי בר/בת מצווה ועוד לתושבי
העיר בשיתוף עם אגף הרווחה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
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מרכז לנפגעות פגיעה מינית ע"ר 580107993
המרכז הישראלי למוגנות הוא ארגון ארצי הפועל למניעת הפגיעה המינית הבאה וצמצום היקף
תופעת הפגיעות באמצעות הסברה ,מוגנות וניהול תיק  360מעלות לנפגעי תקיפה מינית והמשפחה.
תחת קורת גג אחת ,המרכז מציע ליווי פרטני הכולל קשת רחבה של שירותים מקצועיים ותמיכה
רגשית עבור הנפגעים .כארגון הפועל בקרב הקהילות השונות באמצעות תוכניות מגוונות ,המרכז
מחזק את תחושת הביטחון בקרב ילדים ,נוער ,נשים ,גברים ובני משפחותיהם ,ונאבק במגיפה
האילמת של פגיעות מיניות שאנשים חוששים לדווח עליהן.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  2כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת עמדא ע"ר :580130714
עמותה העוסקת בסיוע למשפחות החולים במחלות דמנציה ,אלצהיימר ומחלות דומות בישראל.
העמותה מקיימת מפגשים חודשיים של קבוצות תמיכה ,מפגשי מידע והרצאות ,ייעוץ פרטני,
תמיכה ,הסברה והדרכה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת עמיחי ע"ר :580243129
העמותה פועלת ליזום פיתוח והספקת שירותים לאוכלוסיית ילדים ובוגרים בעלי נכות התפתחותית
ולסייע להם ולבני משפחותיהם .העמותה פועלת לקידום הנורמליזציה של החריג בקהילה ולפעול
לקידום חינוך הציבור למודעות לצרכי החריג .בכפר סבא מפעילה העמותה ,בבי"ס סאלד ,מועדונית
לילדים שבה מתקיימים טיפולים פרא רפואיים ,אמנות ,מוסיקה פעילות פרטנית וקבוצתית.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת פרקינסון לישראל ע"ר 580225225
העמותה מפעילה קבוצת תמיכה לחולי פרקינסון ובני/בנות זוגם .מספר המשתתפים בפעילויות
עלה .הם מקבלים חדר בבית המתנדב לקיום הפעילות.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
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עמותה קרן סיוע לנזקקים כ"ס ע"ר :580197853
סיוע לנזקקי העיר בכפר-סבא ,בצרכים הקשורים לטיפולים רפואיים ,צרכים לימודיים ובמערכת
החינוך ,תמיכה למשפחות במצוקה ועולים חדשים .הסיוע ניתן לנזקקים במצבי משבר אישיים,
זאת כאשר לגורמי הרווחה המוסדיים אין אפשרות לסייע.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  2כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
עמותת מועדון רוטרי כפר סבא ע"ר580009694 :
העמותה פעילה בכפ"ס בחלוקת מלגות לתלמידי תיכון מצטיינים במדעים ובמקצועות טכנולוגיים
המסייעים לקהילה הנזקקת בכפר סבא .סיוע בהתנדבות מלאה לתושבים ולחלקים החלשים
בקהילה בכפ"ס.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  2כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
שמחת הלב ע"ר 580388585
ארגון שמחת הלב עוסק בשיפור תהליכי ריפוי של חולים ואיכות החיים בכלל ,באמצעות שמחה
והומור .מטרתו לעודד החלמה למעשה ככלי ביד הרופא  /המטפל ע"י הליצנות הרפואית ,הפיכת
השהייה בבתי החולים ובמרכזי הטיפול לפחות טראומטית ויותר אנושית והפגת הבדידות ממקום
של שמחה ועידוד ע"י שימוש בהומור ,צחוק ואינטראקציה חברתית.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
עמותת תהל"ה-תמיכה להורים של להט"ב ע"ר 580210813

קבוצות תמיכה להורים של ילדים מהקהילה ההומו לסבית .העמותה פעילה בבית המתנדב
ובשיתוף פעולה גבוה עם אגף הרווחה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
חן לפיריון וחיים ע"ר 5800320018
עמותת חן לפריון מסייעת לעוברים טיפולי פוריות בכל אשר צריכים בהתנדבות מלאה.
מחקיקה ועד תמיכה ריגשית אישית וכולל סיוע משפטי אם יש צורך .בכפר סבא מעל  2440זוגות
העוברים טיפולי פוריות בכל רגע נתון .חלק נכבד מהפעילויות שלנו  -מניעה .ע"י הרצאות חינוך
מיני לבני הנעורים אנו מנגישים את המידע ואת החשיבות במניעת העברה של מחלות מין ו"זהירות
קרינה" לשמירה על פוריות עתידית.
החלטה -הניקוד אותו קיבלה העמותה על פי התבחינים הינו נמוך וככזה הוחלט לאמץ את החלטת
המפקחת המקצועית ולדחות את בקשת התמיכה .
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בית איזי שפירא ע"ר :580071850
העמותה גייסה תרומות לטובת ילדי כפר סבא בפרויקט פארק נגיש ומעמידה לרשות תושבי כפר
סבא כ"א מקצועי ותקציב פעולה לפרויקט פארק נגיש .העמותה מפעילה מעון שיקומי .כמו כן ילדי
כפ"ס הזקוקים  ,משתתפים בפעילויות שונות הנערכות במקום .הפעילויות בתשלום וממומנות גם
ע"י משרד הבריאות.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה
שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר.
איחוד הצלה ישראל ע"ר :580465979
העמותה עוסקת בהצלת חיי אדם ,מתן מענה רפואי ראשוני באירועי חרום ,חבירה ליחידות החילוץ
בחרום בתחום העיר.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת הארצית ובדרוג המוצע
דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה שתינתן
מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר.
אלו"ט ע"ר 580064335
אלו”ט – האגודה הלאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם ,היא עמותת הורים הפועלת לטיפול
וקידום ילדים ,מתבגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי ,מלווה ותומכת בבני משפחותיהם.
אלו"ט מפעילה בכפר סבא מעון יום שיקומי לפעוטות על רצף האוטיזם.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת הארצית ובדרוג המוצע
דרגה  2כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה שתינתן
מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר.
ארגון אלמנות ויתומי צה"ל ע"ר :580202166
העמותה הוקמה ב 1999-ומפעילה מרכזי פעילות לאלמנות ויתומים בהם קורסים ,פעילות רווחה
וכלכלה הכוללות הענקת מלגות ,קיום סדנאות ,טיולים מחנות נוער וכיוצ"ב .השרות בעיר ניתן לכ-
 159תושבים.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  2כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה
שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר.
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עמותת אנוש ע"ר :580019800
העמותה הוקמה ב 1978 -והיא פועלת לקידום נושא בריאות הנפש של הפרט והמשפחה באמצעות
מתן שירותים וייעוץ ,מאבק על זכויות וקידום מודעות והסברה .כן עוסקת העמותה בשילוב
בקהילה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ומספקת שירותי שיקום מגוונים בתחומי חברה
ופנאי ,תעסוקה ודיור מוגן לכ 4,000 -משתקמים .לעמותה  9הוסטלים ו 55 -סניפי ברחבי הארץ
ומרכז ארצי.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  2כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה
שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר.
אקי"ם ע"ר 580034924
העמותה פועלת לטובת קידומם ,עתידם ומעמדם של אנשים בעלי פיגור שכלי בחברה הישראלית.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה
שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר.
נעמת ע"ר 580044261
נעמת הינה הארגון הגדול ביותר המפעיל מעונות יום ,כ 250-בכל רחבי הארץ  -מאילת בדרום ועד
ליישובי קו העימות בצפון ,נעמת מפעילים בכפר סבא  3מעונות יום לפעוטות.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה
שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר.
עמותת ער"ן  -ע"ר : 580030047
עמותה הפועלת ומקיימת שירות עזרה ראשונה נפשית בטלפון
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה
שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר.
עמותת פעמונים ע"ר :580392702
העמותה פועלת עם משפחות במצוקה שמוכנות לעשות שינוי .מטרת הפעילות היא ללמד  ,להדריך,
וללוות משפחות בתחילת הליך של ניהול כלכלי נכון .היא מקבלת פניות מהרווחה אך גם פניות של
משפחות שאינן מוכרות לרווחה ופונות אליה ומבקשות להצטרף לתהליך .
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החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה
שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר.
ציימס ע"ר 580188894
עמותת צ'יימס ישראל היא ארגון ללא מטרות רווח הפועל מאז שנת  1991למען שיפור איכות חייהם
של אנשים עם מוגבלות ,באמצעות פיתוח תוכניות ושירותים מקצועיים ומתקדמים ,לילדים
ובוגרים במסגרות השונות שלה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בהתאם לחוות דעת המפקחת המקצועית ובדרוג
המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים ובכפוף לכך שיוכח לוועדה כי התמיכה
שתינתן מיועדת לפעילות המקומית ועבור תושבי העיר .
פעמוני רוח ע"ר 580633592
העמותה הוקמה לפני  4שנים ו בית מחסה קטן לבעלי חיים ,אותם משקמים עם אוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים ואוכלוסיות מוחלשות (כולן מכפר סבא) .אנחנו עובדים עם ילדים ,נפגעות טראומה
מינית (בשיתוף מרכז הסיוע של אזור השרון) ,מבוגרים עם הנמכה קוגניטיבית (בשיתוף מרכז אונים
משען כפר סבא) ,מבוגרים עם קשיי קשב והסתגלות ועוד .תוכניות מונגשות לטיפול רגשי למשפחות
קשות יום ,וטיפולים קבוצתיים הנעזרים בבעלי החיים הנמצאים בשיקום.
החלטה -הניקוד אותו קיבלה העמותה על פי התבחינים הינו נמוך וככזה הוחלט לאמץ את החלטת
המפקחת המקצועית ולדחות את בקשת התמיכה.
אח בוגר אחות בוגרת ע"ר 580411395
העמותה עוסקת בחונכות למשפחות אחים עם ילדים מוגבלים.
החלטה -הניקוד אותו קיבלה העמותה על פי התבחינים הינו נמוך וככזה הוחלט לאמץ את החלטת
המפקחת המקצועית ולדחות את בקשת התמיכה.
ידידי מרכז רפואי – ללא זיקה רווחה ע"ר 580134856
עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר הוקמה בשנת 1989כדי לגשר בין הצרכים המיוחדים של
המרכז הרפואי ובין רצונם ,יכולתם ונדיבות ליבם של תורמים וידידים .כל תרומה ,ומאפשרת לנו
להשביח את פעילותו של המרכז הרפואי  .העמותה מגייסת תרומות לטיפוח ,פיתוח וקידום
המרכז הרפואי מאיר.
החלטה -הניקוד אותו קיבלה העמותה על פי התבחינים הינו נמוך וככזה הוחלט לאמץ את החלטת
המפקחת המקצועית ולדחות את בקשת התמיכה.
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סביון ע"ר 580069342
העמותה מפעילה פרויקטים שונים הבאים לתת מענה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה
המבוגרת ביניהם :מרכז יום ,ש.ע.ל (שירות עזר לקשיש)  -טיפול בבתי הקשישים ,ח.י.ל (חיים
לשנים) – תוכנית לקידום אורח חיים בריא ,קבוצות התעמלות ,סיירת בטיחות ,בדיקות סינון
ראיה ,שמיעה ,ושיווי משקל .קהילות תומכות – אוזן קשבת ,ביקורי בית .בית חם – פרויקט
ייחודי לקהילה האתיופית בשכונת יוספטל .טיפול בניצולי שואה ועוד.
החלטה -המפקחת המקצועית ממליצה לתת לעמותה תמיכה בגובה ההכנסות שיתקבלו
מהשתתפות הקשישים בפעילות העמותה ושאמורות היו להיות מועברות לעירייה.
הוחלט לאמץ את המלצת חוות דעת המפקחת המקצועית ולהמליץ על מתן התמיכה בהתאם וזאת
בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
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דת
הגישו  17בקשות
אורות הכפר ע"ר 580130680
העמותה ותיקה בעיר .בעלת פעילות תורנית ענפה בתחום החברתי דתי ,מדרשה לנשים(בעיקר
שיקום נערות) שיעורי תורה והרצאות לצעירים ולמבוגרים ,פרויקט הכנה לבר מצווה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת אורות הכפר ,בהתאם לחוות דעת המפקח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת מק"ד – מרכז קהילתי דתי ע"ר :580114007
עמותת מרכז קהילתי דתי ,פועלת במרכז העיר בפעילות קהילתית ענפה לכלל הציבור .טיפוח ערכי
מסורת ,ערבי בידור ושירה ,הרצאות מגוונות בתחומים שונים הצגות לילדים סדנאות לגברים
ונשים .מקיימים תפילת יום כיפור לציבור הלא דתי  ,לאחרונה גם בראש השנה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת עמותת מק"ד ,בהתאם לחוות דעת המפקח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
עמותת בית עזרא ע"ר :580233062
קהילת בית עזרא משמשת כמרכז רוחני דתי לשכונת משה"ב והשכונות הסמוכות .ומונה מעל ל-
 300חברים .העמותה מקיימת פעילות שוטפת תרבותית ,חברתית ודתית כולל אירועים במעגל חגי
השנה ,שיעורי תורה ,הרצאות כולל שבתות חזנות לכל הציבור בעיר וכן אימוץ חיילים בודדים
אימוץ תלמידים עם מוגבלויות ופרויקט בר מצווה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת עמותת בית עזרא ,בהתאם לחוות דעת
המפקח המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
תורה בכפר ע"ר :580474708
עמותת תורה בכפר פעילה במרכז העיר ,מקיימת שיעורים בבית המדרש הקהילתי ברוב ימי השבוע,
מארגנת מפגשים של דתיים וחילונים במתן הרצאות ופעילות חברתית בנוסף לשיעורי תורה לילדים
בעמותה יש גם פעילות חסד קהילתית  ,הגרעין התורני משולב בעמותה .פרויקט בר מצווה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת עמותת בתורה בכפר ,בהתאם לחוות דעת
המפקח המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
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מאיר ישא ברכה ע"ר :580455731
עמותת מאיר ישא ברכה ,פעילה שבשכונות המזרחיות יוספטל וקפלן ,העמותה מעבירה שיעורי
תורה לגברים נשים וילדים , .סיוע לאברכים מפעילה קרן סיוע לנזקקים ,מתן יעוץ להשכנת
שלום בין זוגות ,בדיקת סת"ם (ספרים ,תפילין מזוזות).
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת מאיר ישא ברכה  ,בהתאם לחוות דעת
המפקח המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת הוד והדר ע"ר 580017531
מקיימת פעילות תרבותית וחברתית ענפה .טקסי בר/בת מצווה ,פרויקט אבות ובנים ,מפגשים
והרצאות בנושא זהות יהודית ,פרויקט תיקון עולם בשיתוף אגף חזות העיר ,פעילות סבים בחגים,
קיום חוגים.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת הוד והדר ,בהתאם לחוות דעת המקפח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת תורה וחסד ע"ר : 580471845
עמותת תורה וחסד ,פעילה בשכונות המזרחיות ,קפלן ויוספטל .מפעילה סדנאות לילדים ולהורים,
במסגרת אבות ובנים .שיעורי תורה לגברים ונשים .עזרה בשיעורי בית לילדים ,הרצאות ופעילות
במטרה לגבש את הקהילה ומתן יעוץ למשפחות.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת תורה וחסד ,בהתאם לחוות דעת המפקח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
עמותת אמונה ע"ר : 580011146
תנועה האישה הדתית "אמונה" הינה עמותת ארצית ויש לה סניף בכפר סבא ,מקיימת פעילות
תרבותית וחברתית לכ 300-נשים ,כולל ימי עיון ,סיורים ,סמינרים ואירועים שוטפים ,פעילות חסד
ורווחה .מקיימת לשכת יעוץ והכוונה לענייני משפחה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת אמונה ,בהתאם לחוות דעת המפקח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
עמותת אורות הקודש ע"ר ;580240323
עמותה "אורות הקודש" פועלת בשכונת עליה עוסקת בפעילות חברתית ודתית במסגרת בית
המדרש וכולל אברכים .בנוסף שיעורי תורה לקשישים ונכים כולל הסעות לנכים ,פעילות נוער
מסיבות בחגי ישראל .יעוץ בנושא התא המשפחתי .ימי עיון טיולים ושמחה בית השואבה .שעוסקת
בפעילות חברתית ותורנית במסגרת בית מדרש לאברכי כולל  ,מסייעת בחתונות והלוויות .
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת אורות הקודש ,בהתאם לחוות דעת המפקח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
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בית חב"ד כ"ס לשכונות המזרח (לשעבר :יהדות בהדרים כפר סבא) ע"ר :580406429
העמותה פעילה מאד בשכונות המזרחיות של העיר ,יוספטל ,קפלן וגני השרון .מסייעת במתן
שיעורים למבוגרים ולילדים ארגון מסיבות בחגים עזרה וסיוע לנזקקים לקראת החגים (קמחא
דפסחא) משמשת כתובת לכל ענין יהודי בשכונות.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת בית חב"ד בהתאם לחוות דעת המפקח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
בית כנסת מרכזי ליוצאי תימן משכן ישראל ע"ר :580095214
בית הכנסת משמש מרכז תורני תרבותי וחברתי ליהודי תימן בשיכון מזרחי ה' ברח' טירת צבי.
בבית הכנסת מתקיימים שיעורי תורה באופן שוטף תוך מתן דגש לקשישים ונכים והסעות לנכים,
הרצאות ,מסיבות אירועים סביב חגי ישראל וכנסים .פרויקט בר מצווה .שימור נוסח שאמי של
יהודי תימן .
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת בית כנסת מרכזי ליוצאי תימן בהתאם
לחוות דעת המפקח המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
בכי"כ משכן אברהם (לשעבר:עמותת משכן הראל) ע"ר 580176519
העמותה הוקמה ב 1990-ומקיימת פעילות חברתית ענפה ,פרויקט אבות ובנים ,אימוץ ילדים בעלי
תסמונת דאון ,תמיכה בילדים בעלי סיכון גבוה כולל בר מצווה לילדים ימי עיון ,הרצאות ,ערבי
מלווה מלכה ,שעורי תורה גם בספרדית לאוכלוסייה דוברת השפה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בכי"כ משכן אברהם ,בהתאם לחוות דעת המפקח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
שמירת אורית ע"ר 580288280
עמותה המקיימת פעילות ענפה תרבותית חברתית ודתית בקרב תושבי העיר יוצאי אתיופיה
.משמרת את המסורת של יוצאי אתיופיה .פרויקט בר מצווה ,שיעורי תורה .יעוץ לציבור בנושאים
שונים.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת שמירת אורית בהתאם לחוות דעת המפקח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
בית כנסת דביר יהונתן ע"ר :580085033
בית הכנסת דביר יונתן ע"ש החייל יונתן דבירי ה"ד עוסקת בפרויקט מיוחד של ליווי מתגיירים על
ידי משפחות הקילה בשבתות ,ליווי משפחות שכולות בעיר ,מקיים פעילות תורנית הפתוחה לכלל
הציבור ,פרויקט בר מצווה ואירוח משפחות שאינן דתיות .
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את בית כנסת דביר יונתן בהתאם לחוות דעת המפקח המקצועי
ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים .
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עמותת בית דורשי ע"ש דרור ושי ויינברג ע"ר :580191161
העמותה מקיימת פעילות לציבור הרחב במוצאי שבת ,פאנלים של אנשי ציבור וכד' .בנוסף מקיימת
העמותה השתלמויות בבית הכנסת לבתי ספר ולגני ילדים בשיתוף הורים .שיעורי הכנה
לבר מצווה ושיעורים נוספים בנושאים יהודיים מגוונים.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת בית דורשי ,בהתאם לחוות דעת המפקח
המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1ובכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים
עמותת שלום-תורת ישראל ,ארץ ישראל ,עם ישראל ע"ר :580420743
העמותה פועלת משנת 2004-פועלות בשכונות הירוקות ( )60+80ומפעילה פעילות תורנית ,מכשירה
ילדים לבר מצווה ,שיעורי תורה למבוגרים ,הוצאת עלון שבועי תורני והרצאות רבנים .העמותה
קיבלה הקצאת קרקע לבניית בית כנסת.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת שלום-תורת ישראל ,בהתאם לחוות דעת
המפקח המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
כמו כן ,ממליצה הוועדה לאשר לעמותה הנחה בגובה  90%מהיטלי הבנייה שהעמותה נדרשת
לשלם לעירייה ,עבור קבלת היתר בנייה ובסכום של  ₪ 152,820כפוף להשלמת כלל המסמכים
הנדרשים ועמידה בכל התבחינים.
קהילה ישראל הירוקה
עמותת קהילת ישראל הירוקה מקיימת פעילות חברתית דתית ,שיעורי תורה למבוגרים ולילדים
פעילות סביב חגי ישראל  .מתן פתרונות דתיים לתושבי השכונה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת קהילה ישראל הירוקה ,בהתאם לחוות
דעת המפקח המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1כפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
בית כנסת מרכז
בית הכנסת מרכז אינו עומד בתנאי הסף וככזה אינו יכול לקבל תמיכה.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את חוות הדעת המפקח המקצועי ולדחות את הבקשה לתמיכה.
הסירו את בקשתם העמותות הבאות-
תושבי כפר סבא צעירה ,מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימן כפ"ס.
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איכות הסביבה
הוגשה בקשה אחת
עמותת כפר סבא ורעננה אוהבות חיות ע"ר 580431682
עמותה משותפת לכ"ס ורעננה הפועלת לעיקור וסירוס חתולי רחוב .הקמת בית מחסה ומרפאת
חירום לחיות משוטטות ,מציאת בית לחיות נטושות ,קידום מודעות הציבור לעיקור וסירוס ומתן
יחס נאות לבעלי חיים.
החלטה -הועדה החליטה לאמץ את התמיכה בעמותת כפר סבא אוהבת חיות ,עפ"י חוות דעת
המפקח המקצועי ובדרוג המוצע דרגה  1בכפוף להשלמת כלל המסמכים הנדרשים.
הסירו את בקשתם העמותות-
 15דקות ,ואזרחים למען אויר נקי
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