
 
 
 
 
 

 
 
 

 שם עמותה תחום מבוקש
סכום התמיכה שחולק לשנת 

 בש"ח 2018

  61,794                     ₪  קהילת תורת חיים אגרות והיטלי פיתוח

  61,794                     ₪  סה"כ

  3,061                       ₪  חיים לתושבי השרוןאיכות  -אחל''ה איכות הסביבה

  3,061                      ₪  סה"כ

  25,000                     ₪  הרצליה אוהבת חיות בעלי חיים

  25,000                     ₪  סה"כ

 בריאות

  25,000                     ₪  איחוד הצלה ישראל

  8,038                       ₪  הספורט לנכים ברמת גןאיל"ן מרכז 

  13,307                     ₪  ארגון נוער מגן דוד אדום

  8,161                       ₪  עמותת אבי -בית איזי שפירא

  9,204                       ₪  ( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג 

  30,000                     ₪  יד שרה

  15,121                     ₪  לראות העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון )ע"ר(

  17,223                     ₪  מועדון ליונס הרצליה

  6,960                       ₪  מרפא לנפש

  10,020                     ₪  עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות בישר עמדא

  18,078                     ₪  עמותת פרקינסון בישראל

  43,798                     ₪  רגע של אמת זק"א זיהוי קרבנות אסון

  6,000                       ₪  תהל"ה תמיכה להורים של להט"ב

  18,541                     ₪  תעצומות לפוגשים את הסרטן )ע"ר(

  229,451                   ₪  סה"כ

זהות יהודית 
 דמוקרטית

  71,344                     ₪  יסודות לצמיחה דרור

  78,866                     ₪  כל ישראל חברים

  29,789                     ₪  מרחבים חברה לחינוך ותרבות )חל"צ(

  20,000                     ₪  עם ישראל אחד

  199,999                   ₪  סה"כ

חינוך במערכת הבלתי 
 לית פורמ

  29,828                     ₪  סניף ניצן הרצליה -אגודת ניצן 

  11,535                     ₪  אהבת רזיאל

  16,735                     ₪  איגי ארגון נוער גאה

  37,590                     ₪  אעלה בתמר

  12,866                     ₪  אקים ישראל הוסטל השחר

  6,348                       ₪  ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

  15,090                     ₪  בית הגלגלים

  14,258                     ₪  הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

  54,185                     ₪  כנפיים של קרמבו

  9,356                       ₪  מוסדות חבד ליובאוויטש הרצליה )ע"ר(

  7,833                       ₪  מועדון ליונס הרצליה

  99,934                     ₪  מקהלת לירון הרצליה

  7,320                       ₪  משען לתלמיד אופקים ע"ר

  47,253                     ₪  ניצן הורים -המרכז הארצי )ע"ר(  -ניצן 

  25,090                     ₪  עמותת קבוצת השווים
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  19,090                     ₪  קן פנאי )ע"ר( -עמותת קנ"ף

  12,700                     ₪  נוער מתמודד עם חרדה חברתית -עמותת רקפת 

  17,532                     ₪  תנועת בית יעקב

  10,455                     ₪  תשב"ר עובדיה

  454,998                   ₪  סה"כ

  120,000                   ₪  מחוז השרון -העמותה לספורט עממי ספורט עממי

  120,000                   ₪  סה"כ

חינוך במערכת 
 הפורמלית

  15,509                     ₪  גשר מפעלים חינוכייים

  12,000                     ₪  ידיד לחינוך )ע"ר(

  2,000                       ₪  מועדון ליונס הרצליה

  30,000                     ₪  השרון -מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 

  2,154                       ₪  עמותת חן לפריון וחיים

  52,986                     ₪  פוש

  10,737                     ₪  שיעור אחר )ע"ר(

  125,386                   ₪  סה"כ

 כוללים
  487,342                   ₪  לבעלי תשובה המדרשה "אור זרוע"

  437,674                   ₪  בית אולפנה ללימודי היהדות

  494,983                   ₪  מדרשת החפץ חיים

  1,419,999                ₪  סה"כ

 ספורט תחרותי בוגרים

  2,996,489                 ₪  בני השרון כדורסל בע"מ )חל"צ(

  592,731                   ₪  הפועל הרצליה בע"מ חל" -החברה לניהול מועדון כדורגל 

  51,085                     ₪  "רומנו" הרצליה )ע"ר(מועדון הרמת המשקולות מכבי 

  189,160                   ₪  מועדון טניס הרצליה )ע"ר(

  74,438                     ₪  מועדון טניס שולחן מכבי בני הרצליה

  126,106                   ₪  מועדון שחמט הרצליה

  141,286                   ₪  מכבי הרצליה ג'ודו

  1,771,874                 ₪  מכבי הרצליה תפעול בע"מ

  189,160                   ₪  מועדון טניס לצעירי הרצליה ע"ר-מכבי

  30,000                     ₪  עמותת באולינג הרצליה

  35,321                     ₪  קליעה למטרה -קליעה אולימפית הרצליה

  15,763                     ₪  חץ וקשת -קליעה אולימפית הרצליה

  6,213,413                ₪  סה"כ

ספורט תחרותי ילדים 
 ונוער

  25,959                     ₪  איזי ג'ודו הרצליה

  398,709                   ₪  הפועל הרצליה בע"מ חל" -החברה לניהול מועדון כדורגל 

  7,417                       ₪  העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

  11,802                     ₪  מועדון הרמת המשקולות מכבי "רומנו" הרצליה )ע"ר(

  413,894                   ₪  מכבי הרצליה תפעול בע"מ

  11,125                     ₪  קליעה למטרה -הרצליה קליעה אולימפית

  8,093                       ₪  חץ וקשת -קליעה אולימפית הרצליה

  876,999                   ₪  סה"כ
  5,010                       ₪  אקים ישראל סניף הרצליה ע"ר  רווחה
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  15,120                     ₪  בית הגלגלים

  22,489                     ₪  מוסדות חבד ליובאוויטש הרצליה )ע"ר(

  7,515                       ₪  השרון -מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 

  24,049                     ₪  ניצן הורים -המרכז הארצי )ע"ר(  -ניצן 

  85,511                     ₪  חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושליםעמותת 

  14,808                     ₪  עמותת ל.א לחימה באלימות נגד נשים

  10,000                     ₪  פסיפס מרכז ליווי ותמיכה למשפחות מאמצות

  4,175                       ₪  פעמונים ארגון חסד )ע"ר(

  16,701                     ₪  קסם חברתי

  205,378                   ₪  סה"כ

 שירותים לגיל השלישי
  44,643                     ₪  בית אבות הרצליה

  58,128                     ₪  בית אולפנה ללימודי היהדות

  20,000                     ₪  הרצליהמועדון ליונס 

  122,771                   ₪  סה"כ

 שעורי תורה/הרצאות

  13,375                     ₪  אהבת ישראל פיתוח

  17,500                     ₪  אהבת רזיאל

  12,205                     ₪  בית הכנסת מערב הרצליה )ע"ר(

  17,500                     ₪  חבד ליובאוויטש הרצליה )ע"ר(מוסדות 

  4,721                       ₪  שערי קדושה נקודה טובה

  65,301                     ₪  סה"כ

תנועות נוער)כולל 
 קומונות(

  106,008                   ₪  המחנות העולים )ע"ר(

  31,868                     ₪  והלומדהסתדרות הנוער העובד 

  46,530                     ₪  תנועת בני עקיבא בישראל

  147,494                   ₪  שבט ארד  –תנועת הצופיים העבריים בישראל 

  119,164                   ₪  שבט הרצל  –תנועת הצופיים העבריים בישראל 

  113,520                   ₪  שבט שחף  –תנועת הצופיים העבריים בישראל 

  482,071                   ₪  שבט דקר  -תנועת הצופים העבריים בישראל 

  353,345                   ₪  שבט רשפים  -תנועת הצופים העבריים בישראל

  1,400,000                ₪  סה"כ

 


