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 שם מבקש התמיכה תחום מבוקש

סכום התמיכה 
שחולק בפועל לשנת 

 בש"ח 2020

  22,000           ₪  הרצליה אוהבת חיות בעלי חיים

  22,000           ₪  סה"כ

 בריאות

  11,379           ₪  מועדון ליונס הרצליה

  4,961             ₪  אגודה לאומית לילדים אוטיסטים -אלו"ט 

  1,598             ₪  תהל"ה -תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים 

  3,358             ₪  בקול ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים

  23,581           ₪  איחוד הצלה ישראל

  28,727           ₪  יד שרה

  6,325             ₪  ארגון נוער מגן דוד אדום

  22,314           ₪  אגודה ישראלית לסוכרת

  13,617           ₪  העמותה לחקר בריאות העין -לראות 

  6,153             ₪  מרפא לנפש

  6,445             ₪  עמותת אבי -בית איזי שפירא 

עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות  -עמדא 
 דומות

 ₪             5,720  

  3,323             ₪  איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג

  2,947             ₪  תעצומות לפוגשים את הסרטן

  9,871             ₪  עמותת פרקינסון ישראל

  6,606             ₪  דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה

  9,670             ₪  ( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג 

  12,168           ₪  רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון

  2,484             ₪  קו לחיים

  10,610           ₪  חן לפיריון וחיים

  191,857         ₪  סה"כ

זהות יהודית 
 דמוקרטית

  25,000           ₪  המחנות העולים

  34,661           ₪  כל ישראל חברים

  15,525           ₪  קרן החינוך למען בתי ספר תל"י

  26,448           ₪  עם ישראל אחד

  25,443           ₪  יסודות לצמיחה דרור

  127,077         ₪  סה"כ

חינוך 
במערכת 

הבלתי 
 פורמלית 

  10,015           ₪  מועדון ליונס הרצליה

  5,375             ₪  תשב"ר עובדיה

  10,339           ₪  קן פנאי -קנ"ף 

  6,687             ₪  ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

  13,162           ₪  קבוצת השווים

  41,198           ₪  מרכז הורים -ניצ"ן 

  17,925           ₪  סניף הרצליה -ניצ"ן 

  2,723             ₪  יוניסטרים
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 שם מבקש התמיכה תחום מבוקש

סכום התמיכה 
שחולק בפועל לשנת 

 בש"ח 2020

  55,412           ₪  כנפיים של קרמבו

  14,864           ₪  תנועת בית יעקב

  3,345             ₪  משען לתלמיד אופקים

  8,477             ₪  אהבת רזיאל

  14,864           ₪  איגי ארגון נוער גאה

  9,819             ₪  ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות

  92,880           ₪  מקהלת לירון

  10,935           ₪  הוסטל השחר -אקי"ם ישראל 

  22,540           ₪  בית הגלגלים

  46,440           ₪  אעלה בתמר

  387,000         ₪  סה"כ
  165,000         ₪  מחוז השרון -העמותה לספורט עממי ספורט עממי

  165,000         ₪  סה"כ

חינוך 
במערכת 

 הפורמלית

  3,708             ₪  מועדון ליונס הרצליה

  41,583           ₪  פו"ש

  2,613             ₪  ידיד לחינוך

  10,117           ₪  זהות ישראלית

  23,074           ₪  יסודות לצמיחה דרור

  14,306           ₪  בית הגלגלים

  15,599           ₪  מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

  111,000         ₪  סה"כ

 כוללים

  353,551         ₪  בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצליה
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר 

 הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
₪         382,667 

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

 הרצליה –זצ"ל 

 ₪         409,878  

  1,146,096      ₪  סה"כ

ספורט 
תחרותי 

 בוגרים

  1,974,000       ₪  הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(בני 

  410,800         ₪    בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ )חל"צ(

הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 
  543,650         ₪  )חל"צ(

  623,996         ₪  מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(

  95,727           ₪  מועדון טניס הרצליה

  191,454         ₪  מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה

  51,520           ₪  מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

  74,787           ₪  טניס שולחן -מכבי בני הרצליה

  30,000           ₪  עמותת הבאולינג

  127,636         ₪  מועדון שחמט

  103,039         ₪  ג'ודו הרצליהמכבי 

  4,226,609      ₪  סה"כ
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 שם מבקש התמיכה תחום מבוקש

סכום התמיכה 
שחולק בפועל לשנת 

 בש"ח 2020

ספורט 
תחרותי ילדים 

 ונוער

 186,193         ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(
הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 347,361         ₪ )חל"צ(

 15,986           ₪ איזי ג'ודו

 10,657           ₪ משקולות הרצליהמכבי רומנו הרמת 

 6,394             ₪ העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

  566,591         ₪  סה"כ

 רווחה

  11,921           ₪  אקים ישראל סניף הרצליה

  22,153           ₪  מוסדות חב"ד ליובאוויטש הרצליה

  12,464           ₪  קבוצת השווים

  14,189           ₪  השרון -מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

  20,533           ₪  ניצן הורים )ניצן בייבי(

  1,406             ₪  עמותת עמית לדרך

  1,031             ₪  בית מיחא הראשון

  10,669           ₪  ארגון החסד והתהילים -יסעדך 

  13,083           ₪  פסיפס

  25,436           ₪  יאמר ליעקב

  132,885         ₪  סה"כ

שירותים לגיל 
 השלישי

  10,000           ₪  מועדון ליונס

  66,513           ₪  בית אולפנה ללימודי יהדות

  3,009             ₪  השרון –מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

  6,161             ₪  יאמר ליעקב
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר 

 הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
₪           16,545 

  102,228         ₪  סה"כ

שעורי 
 תורה/הרצאות

  15,000           ₪  מוסדות חב"ד

  8,175             ₪  בית הכנסת מערב הרצליה

  15,000           ₪  אהבת רזיאל

  3,029             ₪  שערי קדושה נקודה טובה

  15,000           ₪  יאמר ליעקב

  56,204           ₪  סה"כ

תנועות 
נוער)כולל 

 קומונות(

  633,807         ₪  שבט דקר צופי ים -תנועת הצופים העבריים בישראל 
  450,000         ₪  שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 
  140,439         ₪  שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 
  192,473         ₪  שבט שחף -תנועת הצופים העבריים בישראל 
  150,000         ₪  שבט הרצל -תנועת הצופים העבריים בישראל 

  80,965           ₪  עקיבא ישראלתנועת בני 
  115,519         ₪  המחנות העולים

  36,797           ₪  הסתדרות השומר הצעיר בישראל

  1,800,000      ₪  סה"כ

 


