
שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

2014לשנת 

271,753הרצליה (קונסרבטיבית)הקהילה המסורתית - קהילת תורת חיים 

271,753כ"סה

25,000הרצליה אוהבת חיות

25,000כ"סה

14,307זיהוי קורבנות אסון- א "רגע של אמת זק

12,000אלצהיימר ומחלות דומות בישראל, עמותה לחולי דמנציה-עמדא

16,098ארגון הסיוע הישראלי לחולים- קו לחיים 

10,944עמותה לראות לחקר בריאות העין ומניעת העיוורון בישראל

22,965עמותת פרקינסון בישראל

11,857מועדון ליונס הרצליה

16,227עמותה לחולי ניוון מקולרי גילי- ג "עמותת נמ

26,000יד שרה

5,000ה"תהל

16,657בשביל החיים

8,748בישראל (1סוג )האגודה לסוכרת נעורים 

20,268איחוד הצלה ישראל

181,071כ"סה

13,250מועדון ליונס הרצליה

487,711עמותה למען הקשיש- עלה הרצליה 

105,669(הרב קוק)בית אבות הרצליה 

606,630כ"סה

50,000כנפיים של קרמבו

47,045אעלה בתמר

120,000מחוז השרון-העמותה לספורט עממי

29,074אהבת רזיאל

108,343רון-מקהלת לי

24,144(כמוני כמוך לשעבר)עמותת איגי 

36,589הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

415,195כ"סה

אגרות והיטלי 
פיתוח

בעלי חיים

בריאות

הגיל השלישי

-חנוך בלתי
פורמלי



שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

2014לשנת 

7,500מועדון ליונס הרצליה

95,154צעירים בונים עתיד- ע .ב.עמותת צ

47,632פוש

150,286כ"סה

582,486עמותת אור זרוע

456,926מדרשת החפץ חיים

580,588בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

1,620,000כ"סה

82,341ודו'מכבי הרצליה ג

2,513,739(צ"חל)מ "בני השרון כדורסל בע

82,340מכבי בני הרצליה- מועדון טניס שולחן 

1,075,729מ"מכבי הרצליה תפעול בע

44,763ירי אולימפי- קליעה אולימפית הרצליה 

30,000חץ וקשת- קליעה אולימפית הרצליה 

80,000מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

121,554מועדון שחמט הרצליה

182,332מועדון טניס הרצליה

25,000עמותת באולינג הרצליה

553,745נשים - (צ"חל)מ "ניהול מועדון כדוריד בני הרצליה בע

650,054גברים - (צ"חל)מ "ניהול מועדון כדוריד בני הרצליה בע

30,388מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

261,072(צ"חל)מ "הפועל הרצליה בע- לניהול מועדון כדורגל ' החב

5,733,057כ"סה

60,224ודו'מכבי הרצליה ג

418,658מ"מכבי הרצליה תפעול בע

17,356ודו הרצליה'איזי ג

20,512ודו הרצליה'הפועל מועדון אלופי הג

45,757מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

4,733העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

9,467מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

404,093(צ"חל)מ "הפועל הרצליה בע- לניהול מועדון כדורגל ' החב

19,200קליעה אולימפית הרצליה

1,000,000כ"סה

חנוך פורמלי

כוללים

-ספורט תחרותי 
 בוגרים

-ספורט תחרותי 
 נוער



שם המוסדנושא התמיכה
סכום התמיכה 

2014לשנת 

24,860אקים ישראל

34,832עמותת בית הגלגלים

24,933האגודה למען העיוור הרצליה והשרון

22,263סניף הרצליה וכפר שמריהו- ניצן המרכז הארצי 

25,800הסתדרות עולמית לנשים ציוניות- ו "ויצ

22,010מועדון ליונס הרצליה

19,734העמותה לשיקום נפשי בקהילה- דרור 

20,000משען לתלמיד אופקים

30,758חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

36,029עמותת אבי- בית איזי שפירא 

19,263השרון- מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

22,859ניצן בייבי- ניצן המרכז הארצי 

42,000(צ"חל)מ "אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון בע

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

35,367

16,025פעמונים ארגון חסד

18,350אגודה לאומית לילדים אוטיסטים- ט "אלו

23,398תנועת נשים עובדות ומתנדבות- ת "נעמ

438,481כ"סה

2,177הרצליה (קונסרבטיבית)הקהילה המסורתית - קהילת תורת חיים 

12,240חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

15,359אהבת רזיאל

1,648רשת משיח הרצליה

8,018בית הכנסת מערב הרצליה

10,475רשת שיעורי תורה ומפעלי קליטה תרבותית

9,622"יד שלום" מרכז תורני 

59,539כ"סה

418,045שבט דקר צופי ים- תנועת הצופים העבריים בישראל 

כולל תמיכה בגין )שבט רשפים - תנועת הצופים העבריים בישראל 
(קומונות עבור כל שבטי הצופים העבריים

330,278

93,558שבט ארד- תנועת הצופים העבריים בישראל 

39,564תנועת בנות בית יעקב בתיה

158,416שבט שחף- תנועת הצופים העבריים בישראל 

120,592(כולל תמיכה בגין קומונות)המחנות העולים 

109,546תנועת בני עקיבא ישראל

1,270,000כ"סה

₪ 11,771,012

רווחה

שיעורי תורה

תנועות נוער

2014כ סכום התמיכות שחולק בשנת "סה


