
שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

2015לשנת 

109,929איכות חיים לתושבי השרון- ה "אחל

21,071ישראל בשביל אופניים

131,000כ"סה

25,000הרצליה אוהבת חיות

25,000כ"סה

18,861מרפא לנפש

15,000אלצהיימר ומחלות דומות בישראל, עמותה לחולי דמנציה-עמדא

10,538עמותה לראות לחקר בריאות העין ומניעת העיוורון בישראל

30,001עמותת פרקינסון בישראל

15,000מועדון ליונס הרצליה

23,242יד שרה

5,000ה"תהל

21,084בשביל החיים

25,000איחוד הצלה ישראל

163,726כ"סה

8,000מועדון ליונס הרצליה

117,000(הרב קוק)בית אבות הרצליה 

125,000כ"סה

50,000כנפיים של קרמבו

47,972אעלה בתמר

120,000מחוז השרון-העמותה לספורט עממי

20,276אהבת רזיאל

81,989רון-מקהלת לי

15,341(כמוני כמוך לשעבר)עמותת איגי 

20,696הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

20,398תנועת בנות בית יעקב בתיה

26,078רשת משיח הרצליה

402,750כ"סה

איכות הסביבה

בעלי חיים

בריאות

הגיל השלישי

-חנוך בלתי
פורמלי



שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

2015לשנת 

18,000מועדון ליונס הרצליה

56,595צעירים בונים עתיד- ע .ב.עמותת צ

77,656פוש

152,251כ"סה

475,958עמותת אור זרוע

445,207מדרשת החפץ חיים

498,835בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

1,420,000כ"סה

80,713ודו'מכבי הרצליה ג

2,400,000(צ"חל)מ "בני השרון כדורסל בע

70,000מכבי בני הרצליה- מועדון טניס שולחן 

1,845,779מ"מכבי הרצליה תפעול בע

58,247קליעה אולימפית הרצליה

150,000מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

143,122מועדון שחמט הרצליה

214,683מועדון טניס הרצליה

25,000עמותת באולינג הרצליה

840,000נשים - (צ"חל)מ "ניהול מועדון כדוריד בני הרצליה בע

1,168,266גברים - (צ"חל)מ "ניהול מועדון כדוריד בני הרצליה בע

35,780מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

563,690(צ"חל)מ "הפועל הרצליה בע- לניהול מועדון כדורגל ' החב

7,595,280כ"סה

467,345מ"מכבי הרצליה תפעול בע

4,570העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

17,911מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

387,174(צ"חל)מ "הפועל הרצליה בע- לניהול מועדון כדורגל ' החב

877,000כ"סה

חנוך פורמלי

כוללים

-ספורט תחרותי 
 בוגרים

-ספורט תחרותי 
 נערים ונערות



שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

2015לשנת 

24,106אקים ישראל

29,893ף"קנ

13,242פסיפס

18,475סניף הרצליה וכפר שמריהו- ניצן המרכז הארצי 

26,380הסתדרות עולמית לנשים ציוניות- ו "ויצ

15,898מועדון ליונס הרצליה

13,143העמותה לשיקום נפשי בקהילה- דרור 

16,562משען לתלמיד אופקים

47,463חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

25,991עמותת אבי- בית איזי שפירא 

15,615השרון- מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

27,453ניצן בייבי- ניצן הורים

19,579(צ"חל)מ "אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון בע

, מתן מענה רגשי ותעסוקתי באמצעות אומנויות לילדים- קבוצת השווים 
נוער ובוגרים עם אוטיזם

30,342

28,606פעמונים ארגון חסד

20,347אגודה לאומית לילדים אוטיסטים- ט "אלו

22,939תנועת נשים עובדות ומתנדבות- ת "נעמ

14,196הוסטל השחר- ם "אקי

43,663ד ליובאוויטש הרצליה"מוסדות חב

14,620לחימה באלימות נגד נשים. א.ל

468,513כ"סה

2,598הרצליה (קונסרבטיבית)הקהילה המסורתית - קהילת תורת חיים 

1,713חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

16,954אהבת רזיאל

520רשת משיח הרצליה

8,932בית הכנסת מערב הרצליה

1,332אהבת ישראל פיתוח

2,420נקודה טובה אלעד- שערי קדושה 

34,330ד ליובאוויטש הרצליה"מוסדות חב

68,799כ"סה

רווחה

שיעורי תורה



שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

2015לשנת 

404,814שבט דקר צופי ים- תנועת הצופים העבריים בישראל 

כולל תמיכה בגין )שבט רשפים - תנועת הצופים העבריים בישראל 
(ח" ש70,000בסך " גרעין רעים"קומונת 

360,000

104,865שבט ארד- תנועת הצופים העבריים בישראל 

160,000שבט שחף- תנועת הצופים העבריים בישראל 

 70,000כולל תמיכה בגין קומונת המחנות העולים בסך )המחנות העולים 
(ח"ש

157,389

55,178תנועת בני עקיבא ישראל

1,242,246כ"סה

₪ 12,671,565

תנועות נוער

2015כ סכום התמיכות שחולק בשנת "סה


