
 

 

 שם המוסד נושא התמיכה
סכום התמיכה 

 2016לשנת 

 איכות הסביבה
 84,000 איכות חיים לתושבי השרון -אחל"ה 

 32,000 ישראל בשביל האופניים

 116,000   סה"כ

 20,000 מועדון ליונס מלגות

 20,000   סה"כ

 בוגרים -ספורט תחרותי 

 2,418,466 בני השרון כדורסל בע"מ )חל"צ(

 1,142,216 גברים( -ניהול מועדון כדוריד בני הרצליה בע"מ חל"צ) 

 994,722 נשים( -ניהול מועדון כדוריד בני הרצליה בע"מ חל"צ) 

 561,732 הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 1,785,864 מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 234,416 מועדון טניס הרצליה

 234,416 מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

 49,140 מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 80,000 מכבי בני הרצליה -מועדון טניס שולחן 

 81,401 קליעה אולימפית 

 78,139 מועדון שחמט

 123,731 ג'ודומכבי הרצליה 

 7,784,243   סה"כ

 נוער -ספורט תחרותי 

 445,224 מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 381,816 הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 6,056 עמותה לקידום קראטה קיוקושין בישראל ע"ר

 9,084 קליעה אולימפית 

 25,737 איזי ג'ודו

 9,084 הרמת משקולות הרצליה מכבי רומנו

 877,001   סה"כ

 בריאות

 22,227 יד שרה
עמותה לחקר בריאות העין ומניעת העיוורון  -לראות 

 8,914 בישראל

 8,126 מועדון ליונס הרצליה

 11,535 בשביל החיים

 10,397 מרפא לנפש

 21,720 איחוד הצלה ישראל

 10,712 עמדא עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר

 6,000 תהל"ה 

 24,466 עמותת פרקינסון בישראל

 6,853 חן לפיריון וחיים

 13,725 ( בישראל1האגודה לסכרת נעורים )סוג 

 22,461 רגע של אמת -זק"א 

 11,213 קו לחיים

 178,350   סה"כ

 הגיל השלישי
 104,225 בית אבות הרב קוק

 15,000 מועדון ליונס

 119,225   סה"כ
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 חינוך בלתי פורמלי

 74,747 רון-מקהלת לי

 21,158 הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

 14,163 תנועת בית יעקב בתיה

 13,106 אהבת רזיאל

 12,448 עמותת איגי )כמוני כמוך לשעבר(

 33,285 אעלה בתמר

 25,386 קרן עתיד פלוס לחינוך בישראל

 51,091 כנפיים של קרמבו

 11,608 מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

 25,757 משען לתלמיד אופקים

 282,750   סה"כ

 כוללים

 493,854 בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

 464,116 עמותת אור זרוע

 462,030 מדרשת החפץ חיים

 1,420,000   סה"כ

 שיעורי תורה

 580 משען לתלמיד אופקים

 6,336 הרצליהבית הכנסת מערב 

 11,524 אהבת רזיאל

 13,787 מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

 574 רשת משיח הרצליה

 5,133 נקודה טובה אלעד -שערי קדושה 

 2,925 מקווה זיכרון משה

 12,186 הישיבה הגבוהה אור עציון

 3,709 ארגון פעילים לב לאחים מרכז לפעילות התנדבותית בארץ

 56,754   סה"כ

 25,000 הרצליה אוהבת חיות בעלי חיים

 25,000   סה"כ

 רווחה

 4,337 אקים ישראל

 6,633 מיח"א

 43,024 הסתדרות עולמית לנשים ציוניות -ויצ"ו 

 24,745 העמותה לשיקום נפשי בקהילה -דרור 

 4,989 פסיפס

 28,705 הוסטל השחר -אקי"ם 

 43,051 ירושליםחסדי שמואל הנביא הרצליה 

 10,532 סניף הרצליה וכפר שמריהו -ניצן המרכז הארצי 

 25,639 תנועת נשים עובדות ומתנדבות -נעמ"ת 

 5,331 פעמונים ארגון חסד

 3,028 מועדון ליונס הרצליה

 51,138 מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

 3,171 השרון -מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 11,587 אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ )חל"צ(

 5,677 האגודה למען העיוור הרצליה והשרון

 5,151 מרכז הספורט לנכים בר"ג -איל"ן 
מתן מענה רגשי ותעסוקתי באמצעות  -קבוצת השווים 

 26,633 אומנויות לילדים, נוער ובוגרים עם אוטיזם
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 12,479 קנ"ף

 66,158 לחימה באלימות נגד נשיםל.א. 

 43,633 ניצן הורים )ניצן בייבי(

 5,879 בית איזי שפירא

 15,310 עמותת בית הגלגלים

 4,881 עמותת סאנרייז ישראל

 3,290 ארגון פעילים לב לאחים מרכז לפעילות התנדבותית בארץ

 455,000   סה"כ

 תנועות נוער )כולל קומונות(

 450,777 שבט דקר צופי ים -העבריים בישראל תנועת הצופים 

שבט רשפים)כולל תמיכה  -תנועת הצופים העבריים בישראל 
 420,000 ( 70,000בגין קומונת "גרעין רעים" בסך של 

 137,000 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 160,000 שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 96,502 ישראל תנועת בני עקיבא
המחנות העולים)כולל תמיכה בגין קומונת המחנות העולים 

 133,267 ( 70,000בסך של 

 1,397,546   סה"כ

 120,000 העמותה לספורט עממי ספורט עממי

 120,000   סה"כ

 חינוך פורמלי

 27,395 צעירים בונים עתיד -עמותת צ.ב.ע  

 47,105 פוש

 19,646 מועדון ליונס הרצליה

 8,000 ידיד לחינוך

 1,050 מקווה זיכרון משה

 25,429 המועצה לישראל יפה

 128,625   סה"כ

 זהות יהודית דמוקרטית

 18,626 עמותת יסודות לצמיחה דרור

 5,596 עם ישראל אחד

 15,400 כל ישראל חברים

 11,331 מפעלים חינוכיים -חנוך לנער על פי דרכו 

 13,035 לחינוך ותרבותמרחבים חברה 

 63,988   סה"כ

   

2016סה"כ סכום התמיכה שחולק בשנת   13,044,481 

    

 


