
שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

לשנת 2013

25,000הרצליה אוהבת חיות

25,000 ₪סה"כ לנושא בעלי-חיים

10,000נמ"ג

11,709עמדא - עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר

5,000תהל"ה תמיכה להורים של לסביות והומואים

19,753יד שרה

10,788האגודה לסוכרת נעורים בישראל

13,234עמותת לראות

20,846האגודה הישראלית לסוכרת

16,487מועדון ליונס הרצליה

46,284אנוש הרצליה

8,992קו לחיים

163,093 ₪סה"כ לנושא בריאות

139,460בית אבות הרצליה - הרב קוק

1,110,540על"ה הרצליה עמותה למען הקשיש

1,250,000 ₪סה"כ לנושא הגיל השלישי

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2013

בעלי חיים

בריאות

הגיל השלישי



שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

לשנת 2013

120,000מקהלת לי-רון

54,824הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

42,000אעלה בתמר

20,000איגי (כמוני כמוך לשעבר)

70,000העמותה לספורט עממי

306,824 ₪סה"כ לנושא חינוך בלתי פורמלי

75,615פו"ש

61,566צ.ב.ע - צעירים בונים עתיד

5,320מועדון ליונס הרצליה

50,000בשביל העתיד

192,501 ₪סה"כ לנושא חינוך פורמלי

590,528אור זרוע

157,251מוסדות חב"ד הרצליה

593,294בית אולפנה ללימודי יהדות הרצליה

278,928מדרשת חפץ חיים

1,620,001 ₪סה"כ לנושא כוללים

10,000פעמונים - ארגון חסד

10,000 ₪סה"כ לנושא מלגות

חינוך בלתי-פורמלי

חינוך פורמלי

כוללים

מלגות



שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

לשנת 2013

64,677מכבי מועדון טניס צעירי הרצליה

878,961מכבי הרצליה תפעול בע"מ

226,206החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ

129,354מועדון הטניס הרצליה

1,727,983בני השרון כדורסל בע"מ

43,118מכבי הרצליה ג'ודו

10,779מכבי רומנו הרצליה

86,236מועדון שחמט הרצליה

478,599מועדון כדוריד בני הרצליה בע"מ - נשים

531,724מועדון כדוריד בני הרצליה בע"מ - גברים

56,539מועדון טניס שולחן מכבי בני הרצליה

4,234,176 ₪סה"כ לנושא ספורט תחרותי - בוגרים

413,650מכבי הרצליה תפעול בע"מ

351,276החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ

107,463מכבי הרצליה ג'ודו

13,433מכבי רומנו הרצליה

22,388הפועל מועדון אלופי הג'ודו

6,716העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

40,000מכבי מועדון טניס צעירי הרצליה

22,388איזי ג'ודו הרצליה

977,314 ₪סה"כ לנושא ספורט תחרותי - ילדים ונוער

ספורט תחרותי - ילדים 
ונוער

ספורט תחרותי - בוגרים



שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

לשנת 2013

16,218דרור העמותה לשיכון מחלימים

20,000בית איזי שפירא

11,917איל"ן - מרכז ספורט לנכים

10,962האגודה למען העיוור

30,000אקי"ם ישראל - אגודה לאומית לקידום אנשים עם פיגור

22,000פעמונים - ארגון חסד

35,000ניצ"ן - המרכז הארצי

10,585ויצ"ו - ההסתדרות העולמית לנשים ציוניות

47,359עזרה - איגוד דוברי אנגלית

24,665רגע של אמת זק"א

35,000ניצ"ן בייבי - מרכז הורות

23,522מוסדות חב"ד הרצליה

16,718אגודה ישראלית למען ילדים עולים

20,000פסיפס - מרכז ליווי ותמיכה למשפחות מאמצות

19,544אלו"ט

13,178אור שלום

18,637מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בשרון

עמותת "קבוצת השווים" - מענה רגשי חברתי ותעסוקתי 
באמצעות אומנויות לילדים, נערים ובוגרים בספקטרום 

האוטיסטי
26,784

16,327מועדון ליונס הרצליה

20,000משען לתמיד אופקים

28,966ל.א. לחימה באלימות נגד נשים

467,382 ₪סה"כ לנושא רווחה

רווחה



שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

לשנת 2013

21,810אגודת יד שלום

25,000הישיבה הגבוהה אור עציון

18,175בית כנסת מערב הרצליה

64,985 ₪סה"כ לנושא שיעורי תורה / הרצאות

55,846תנועת בנות בית יעקב בתיה

202,361תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט רשפים

136,735תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט שחף

87,677תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט ארד

60,544הסתדרות הנוער העובד והלומד

76,362המחנות העולים

413,559תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט דקר (צופי ים)

114,983תנועת בני עקיבא בישראל

55,200תנועת הצופים העבריים בישראל - קומונות

1,203,267 ₪סה"כ לנושא תנועות נוער

שיעורי תורה / הרצאות

תנועות נוער


