
 
 
 
 
 

 
 3מתוך  1עמוד 

 
 

 2019סכום התמיכה שחולק לשנת  שם מבקש התמיכה תחום מבוקש
 בש"ח

  36,000                                  ₪  אקואושן איכות הסביבה

  7,933                                    ₪  יסודות לצמיחה דרור

  43,933                                  ₪  סה"כ

  25,000                                  ₪  הרצליה אוהבת חיות בעלי חיים

  25,000                                  ₪  סה"כ

  9,207                                    ₪  מועדון ליונס הרצליה בריאות

  14,350                                  ₪  חן לפיריון וחיים 

  5,816                                    ₪  דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה

  30,334                                  ₪  איחוד הצלה ישראל

  28,057                                  ₪  יד שרה

  6,573                                    ₪  ארגון נוער מגן דוד אדום

  17,441                                  ₪  העמותה לחקר בריאות העין -לראות 

  14,162                                  ₪  מרפא לנפש

עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות  - עמדא
 דומות

 ₪                                    9,358  

  4,129                                    ₪  איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג

  10,219                                  ₪  תעצומות לפוגשים את הסרטן
  8,846                                    ₪  ישראלעמותת פרקינסון 

  8,734                                    ₪  ( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג 
  6,555                                    ₪  עמותת אבי -בית איזי שפירא 

 -תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים 
 תהל"ה

 ₪                                    5,965  

  33,000                                  ₪  אגודה ישראלית לסוכרת
  9,006                                    ₪  קו לחיים

  221,752                                ₪  סה"כ
זהות יהודית 

 דמוקרטית
  25,000                                  ₪  המחנות העולים
  13,282                                  ₪  עם ישראל אחד

  54,712                                  ₪  יסודות לצמיחה דרור
  92,994                                  ₪  סה"כ

חינוך במערכת 
הבלתי 

 פורמלית 

  100,000                                 ₪  מקהלת לירון
  57,972                                  ₪  כנפיים של קרמבו

  14,141                                  ₪  איגי ארגון נוער גאה
  14,008                                  ₪  נוער מתמודד עם חרדה חברתית -עמותת רקפת 

  13,980                                  ₪  תנועת בית יעקב
  11,218                                  ₪  תשב"ר עובדיה
  8,185                                    ₪  מוסדות חב"ד
  8,802                                    ₪  ליונס הרצליה

  7,196                                    ₪  משען לתלמיד אופקים
  9,322                                    ₪  אהבת רזיאל

  5,167                                    ₪  ארגון אלמנות ויתומי צה"ל



 
 
 
 
 

 
 3מתוך  2עמוד 

 
 

 2019סכום התמיכה שחולק לשנת  שם מבקש התמיכה תחום מבוקש
 בש"ח

  4,711                                    ₪  חיותהרצליה אוהבת 
  33,891                                  ₪  אעלה בתמר

  20,709                                  ₪  הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו
  14,953                                  ₪  קן פנאי -קנ"ף 

  13,058                                  ₪  השוויםקבוצת 
  13,840                                  ₪  הוסטל השחר -אקי"ם ישראל 

  21,992                                  ₪  בית הגלגלים
  25,665                                  ₪  סניף הרצליה -ניצ"ן 
  33,343                                  ₪  הורים -ניצ"ן

  432,153                                ₪  סה"כ
  120,000                                 ₪  מחוז השרון -העמותה לספורט עממי ספורט עממי

  120,000                                ₪  סה"כ
חינוך במערכת 

 הפורמלית
  37,717                                  ₪  השרון -מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

  20,712                                  ₪  פו"ש
  16,495                                  ₪  שיעור אחר
  13,271                                  ₪  ידיד לחינוך

  39,228                                  ₪  יסודות לצמיחה דרור
  127,423                                ₪  סה"כ

  408,857                                 ₪  בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה כוללים
זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר "אור 

 הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
 ₪                                 470,571  

מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה 
התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן 

 הרצליה –זצ"ל 

 ₪                                 470,571  

  1,349,999                             ₪  סה"כ
ספורט תחרותי 

 בוגרים
  3,000,021                              ₪  בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(

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

 ₪                                 640,236  

  762,769                                 ₪  בע"מ)חל"צ(מכבי הרצליה תפעול 
  150,105                                 ₪  מועדון טניס הרצליה

  225,157                                 ₪  מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה
  62,543                                  ₪  מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

  84,434                                  ₪  טניס שולחן -מכבי בני הרצליה
  21,890                                  ₪  קליעה -קליעה אולימפית
  25,017                                  ₪  חץ וקשת -קליעה אולימפית
  21,890                                  ₪  עמותת הבאולינג

  150,000                                 ₪  מועדון שחמט
  118,833                                 ₪  מכבי ג'ודו הרצליה

  5,262,895                             ₪  סה"כ
ספורט תחרותי 

 ילדים ונוער
  420,176                                 ₪  מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

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

 ₪                                 395,704  



 
 
 
 
 

 
 3מתוך  3עמוד 

 
 

 2019סכום התמיכה שחולק לשנת  שם מבקש התמיכה תחום מבוקש
 בש"ח

  3,595                                    ₪  קליעה אולימפית)חץ וקשת(
  43,143                                  ₪  איזי ג'ודו

  7,191                                    ₪  מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה
העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה 

 בהרצליה
 ₪                                    7,191  

  877,000                                ₪  סה"כ
  11,808                                  ₪  אקים ישראל סניף הרצליה רווחה

  10,000                                  ₪  מרכז ליווי ותמיכה למשפחות מאומצות –פסיפס 
  80,250                                  ₪  חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

  5,328                                    ₪  קסם חברתי
  18,000                                  ₪  מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

  5,600                                    ₪  השרון -מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 
  39,556                                  ₪  ניצן הורים )ניצן בייבי(

  1,050                                    ₪  עמותת בית הגלגלים
  8,450                                    ₪  קבוצת השווים

  17,250                                  ₪  ארגון החסד והתהילים -יסעדך 
 197,292                                ₪  סה"כ

שירותים לגיל 
 השלישי

  12,397                                  ₪  מועדון ליונס
  60,000                                  ₪  בית אולפנה ללימודי יהדות

  27,162                                  ₪  בית אבות הרצליה
  11,850                                  ₪  אור זרוע

  111,409                                ₪  סה"כ
שעורי 

 תורה/הרצאות
  17,500                                  ₪  מוסדות חב"ד

  17,500                                  ₪  בית הכנסת מערב הרצליה
  17,500                                  ₪  אהבת רזיאל

  9,827                                    ₪  שערי קדושה נקודה טובה
  62,327                                  ₪  סה"כ

תנועות 
נוער)כולל 

 קומונות(

שבט דקר צופי  -תנועת הצופים העבריים בישראל 
 ים

 ₪                                 450,000  

  450,000                                 ₪  שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 
  152,000                                 ₪  שבט ארד -הצופים העבריים בישראל תנועת 

  152,979                                 ₪  שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 
  81,364                                  ₪  תנועת בני עקיבא ישראל

  129,916                                 ₪  המחנות העולים
  35,974                                  ₪  הסתדרות הנוער העובד והלומד

  120,000                                 ₪  שבט הרצל -תנועת הצופים העבריים בישראל 
  27,767                                  ₪  תנועת השומר הצעיר

  1,600,000                             ₪  סה"כ

 


