
 
 
 

 
 

 
 

 

 שם המוסד נושא התמיכה
סכום התמיכה 

 2017לשנת 
 בש"ח

 184,403 ל.א. לחימה באלימות נגד נשים אגרות והיטלי פיתוח

 184,403   סה"כ

 63,425 איכות חיים לתושבי השרון -אחל"ה  איכות הסביבה

 63,425   סה"כ

 -ספורט תחרותי 
 בוגרים

 2,805,324 בני השרון כדורסל בע"מ )חל"צ(

 557,094 הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 1,846,071 מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

 189,307 מועדון טניס הרצליה

 189,307 מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

 54,523 הרמת משקולות הרצליהמכבי רומנו 

 68,499 מכבי בני הרצליה -מועדון טניס שולחן 

 45,943 קליעה אולימפית 

 10,000 קידום קליעה למטרה

 30,000 עמותת הבאולינג

 126,205 מועדון שחמט

 133,401 מכבי ג'ודו הרצליה

 6,055,674   סה"כ

 נוער -ספורט תחרותי 

 466,882 בע"מ)חל"צ(מכבי הרצליה תפעול 

 366,812 הפועל הרצליה בע"מ )חל"צ( -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 8,634 קליעה אולימפית 

 21,585 איזי ג'ודו

 13,087 מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 877,000   סה"כ

 בריאות

 21,536 מועדון ליונס הרצליה
 5,662 סאנרייז ישראל

 9,728 ישראלאיחוד הצלה 
 27,877 יד שרה

 22,275 ארגון נוער מגן דוד אדום
 20,305 העמותה לחקר בריאות העין -לראות 

 14,858 מרפא לנפש
 15,000 עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות -עמד"א 

 2,817 איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג
 22,177 תעצומות לפוגשים את הסרטן

 17,347 עמותת פרקינסון ישראל
 19,187 ( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג 

 12,630 עמותת אבי -בית איזי שפירא 
 6,000 תהל"ה -תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים 

 6,407 דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה ע"ר
 6,665 קו לחיים ארגון הסיוע הישראלי

 10,430 לאומית לילדים אוטיסטיםאגודה  -אלו"ט
 13,247 רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון



 
 
 

 
 

 
 

 שם המוסד נושא התמיכה
סכום התמיכה 

 2017לשנת 
 בש"ח

 254,149   סה"כ

 הגיל השלישי

 62,500 בית אבות הרב קוק

 40,000 בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

 12,500 מועדון ליונס

 115,000   סה"כ

 חינוך בלתי פורמלי

 10,393 תשב"ר עובדיה

 19,148 קן פנאי - קנ"ף

 12,210 מוסדות חב"ד

 25,944 קבוצת השווים

 48,551 מרכז הורים -ניצ"ן 

 29,813 סניף הרצליה -ניצ"ן 

 52,865 כנפיים של קרמבו

 16,129 תנועת בית יעקב

 7,938 משען לתלמיד אופקים

 26,793 קרן עתיד פלוס לחינוך ישראל

 11,513 אהבת רזיאל

 13,150 ארגון נוער גאה איגי

 7,460 נוער מתמודד עם חרדה חברתית -עמותת רקפת 

 97,935 מקהלת לירון

 14,262 הוסטל השחר -אקי"ם ישראל 

 25,924 אעלה בתמר

 420,027   סה"כ

 120,000 העמותה לספורט עממי ספורט עממי

 120,000   סה"כ

 כוללים

 433,323 בית אולפנה ללימודי היהדות הרצליה

 512,322 עמותת אור זרוע

 474,356 מדרשת החפץ חיים

 1,420,001   סה"כ

 שיעורי תורה

 17,500 מוסדות חב"ד

 12,471 אהבת ישראל פיתוח

 11,380 בית הכנסת מערב הרצליה

 3,549 ארגון פעילים לב לאחים

 17,500 אהבת רזיאל

 4,401 שערי קדושה נקודה טובה

 66,801   סה"כ

 25,000 הרצליה אוהבת חיות בעלי חיים

 25,000   סה"כ

 רווחה

 39,273 אקים ישראל סניף הרצליה

 16,560 פסיפס

 57,549 חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

 25,527 קסם חברתי



 
 
 

 
 

 
 

 שם המוסד נושא התמיכה
סכום התמיכה 

 2017לשנת 
 בש"ח

 50,451 מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

 16,560 השרון -מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 4,320 ניצ"ן הורים )ניצן בייבי(

 210,240   סה"כ

תנועות נוער )כולל 
 קומונות(

 439,189 שבט דקר צופי ים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 385,353 שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 152,497 שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 140,178 שבט שחף -העבריים בישראל תנועת הצופים 

 50,171 תנועת בני עקיבא ישראל

 56,605 המחנות העולים

 36,007 הסתדרות הנוער העובד והלומד

 70,000 קומונות-רשפים

 70,000 קומונות -המחנות העולים 

 1,400,000   סה"כ

 חינוך פורמלי

 6,894 מועדון ליונס

 5,850 חן לפיריון וחיים

 17,934 השרון -מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 11,740 תעשייה למען חינוך מתקדם -תעשיידע 

 52,569 פו"ש

 8,000 ידיד לחינוך

 22,000 שיעור אחר

 124,986   סה"כ

 זהות יהודית דמוקרטית

 9,838 חנוך לנער עפ"י דרכו -חל"ד 

 49,928 כל ישראל חברים

 47,310 חברה לחינוך ותרבותמרחבים 

 20,000 עם ישראל אחד

 58,043 יסודות לצמיחה דרור

 9,000 עלה נעלה המחנות העולים 

 194,119   סה"כ

 11,530,826  2017סכום התמיכה שחולק בשנת  סה"כ   

 


