
 
 

 
 3מתוך  1עמוד 

 
 

 שם מבקש התמיכה תחום מבוקש
סכום התמיכה שחולק 

 בש"ח 2021בפועל בשנת 

איכות 
 הסביבה

 7,234 ₪ קרן החינוך למען בתי הספר תל"י
 17,844 ₪ החברה להגנת הטבע

 15,191 ₪ אקואושן
 12,057 ₪ יסודות לצמיחה דרור

 52,326 ₪ סה"כ
 22,000 ₪ הרצליה אוהבת חיות בעלי חיים

 22,000 ₪ סה"כ

 בריאות

 10,000 ₪ מועדון ליונס הרצליה
 5,072 ₪ אגודה לאומית לילדים אוטיסטים -אלו"ט 

 13,712 ₪ חן לפיריון וחיים
 28,127 ₪ איחוד הצלה ישראל

 22,616 ₪ יד שרה
 6,646 ₪ ארגון נוער מגן דוד אדום
 16,115 ₪ אגודה ישראלית לסוכרת

 17,245 ₪ העמותה לחקר בריאות העין -לראות 
 6,586 ₪ מרפא לנפש

 7,361 ₪ עמותת אבי -בית איזי שפירא 
עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות  -עמדא 
 דומות

₪ 6,430 

 ₪3,353 איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג
 7,138 ₪ עמותת פרקינסון ישראל

 ₪4,471 לשיקום נפשי בקהילהדרור העמותה 
 13,219 ₪ ( בישראל1האגודה לסוכרת נעורים )סוג 

 14,271 ₪ רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון
 7,000 ₪ קו לחיים

 ₪189,362 סה"כ

זהות יהודית 
 דמוקרטית

 30,000 ₪ המחנות העולים
 30,000 ₪ כל ישראל חברים
 12,813 ₪ בתי ספר תל"יקרן החינוך למען 

 72,813 ₪ סה"כ

חינוך 
במערכת 

הבלתי 
 פורמלית 

 50,000 ₪ רון הרצליה -מקהלת לי 
 15,492 ₪ איגי ארגון נוער גאה

 8,478 ₪ תנועת בית יעקב
 52,700 ₪ כנפיים של קרמבו

 8,470 ₪ 2012אור ישראלי 
 10,319 ₪ תשב"ר עובדיה

 8,209 ₪ מנות ויתומי צה"לארגון אל
 10,695 ₪ אהבת רזיאל

 10,695 ₪ ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות
 14,330 ₪ מועדון ליונס הרצליה

 ₪6,538 משען לתלמיד אופקים ע"ר
 19,350 ₪ אעלה בתמר

 11,492 ₪ מותת קבוצת השוויםע



 
 

 
 3מתוך  2עמוד 

 
 

 שם מבקש התמיכה תחום מבוקש
סכום התמיכה שחולק 

 בש"ח 2021בפועל בשנת 
 17,192 ₪ סניף הרצליה -ניצ"ן 

 9,517 ₪ קן פנאי )ע"ר( -עמותת קנ"ף 
 9,957 ₪ אקים ישראל הוסטל השחר

 14,338 ₪ בית הגלגלים
 36,542 ₪ מרכז הורים -ניצ"ן 

 8,531 ₪ קבוצת רקפת הרצליה ע״ר
 8,531 ₪ האגודה למען העיוור הרצליה

 331,376 ₪ סה"כ
 180,000 ₪ מחוז השרון -העמותה לספורט עממי ספורט עממי

 ₪180,000 סה"כ

חינוך 
במערכת 

 הפורמלית

 1,240 ₪ מועדון ליונס הרצליה
 15,606 ₪ אגודה להתנדבות שירות לאומי

עמותת מצמיחים המרכז להפחתת אלימות בבתי 
 הספר

₪ 11,267 

 37,197 ₪ מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
 29,389 ₪ פו"ש

 3,005 ₪ בית הגלגלים
 13,296 ₪ ידיד לחינוך

 111,000 ₪ סה"כ

 כוללים

 354,240 ₪ הבית אולפנה ללימודי היהדות )כולל(  הרצלי
אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר "

 הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
₪ 393,600 

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

 הרצליה –זצ"ל 
₪ 400,160 

 1,148,000 ₪ סה"כ

ספורט 
תחרותי 

 בוגרים

 2,743,206 ₪ בני הרצליה כדורסל בע"מ )חל"צ(
הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 )חל"צ(
₪ 310,192 

 396,602 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(
 101,968 ₪ מועדון טניס הרצליה

 203,935 ₪ מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה
 56,224 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 30,000 ₪ עמותת באולינג הרצליה
 135,957 ₪ מועדון שחמט

 120,000 ₪ מכבי ג'ודו הרצליה
 4,098,084 ₪ סה"כ

ספורט 
תחרותי ילדים 

 ונוער

 235,585 ₪ מכבי הרצליה תפעול בע"מ)חל"צ(
הפועל הרצליה בע"מ  -החב' לניהול מועדון כדורגל 

 )חל"צ(
₪ 314,663 

 36,366 ₪ איזי ג'ודו
 10,924 ₪ מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

 2,462 ₪ העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה
 600,000 ₪ סה"כ



 
 

 
 3מתוך  3עמוד 

 
 

 שם מבקש התמיכה תחום מבוקש
סכום התמיכה שחולק 

 בש"ח 2021בפועל בשנת 

 רווחה

 8,119 ₪ אקים ישראל סניף הרצליה
 9,658 ₪ קבוצת השווים

 7,160 ₪ השרון -מרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 
 33,600 ₪ חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים

 21,785 ₪ צן הורים )ניצן בייבי(ני
 1,198 ₪ בית מיחא הראשון

 14,584 ₪ ארגון החסד והתהילים -יסעדך 
 7,160 ₪ פסיפס

 10,457 ₪ ויצ"ו
 12,471 ₪ עזר מציון

 20,068 ₪ ויאמר ליעקב
 980 ₪ ל.א. לחימה באלימות נגד נשים

 147,240 ₪ סה"כ

שירותים לגיל 
 השלישי

 10,000 ₪ מועדון ליונס
 66,929 ₪ בית אולפנה ללימודי יהדות

 3,031 ₪ השרון -מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 
 5,780 ₪ ויאמר ליעקב

אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר "
 הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה

₪ 16,454 

 102,194 ₪ סה"כ

שעורי 
 תורה/הרצאות

 15,000 ₪ בית כנסת מערב הרצליה
 15,000 ₪ אהבת רזיאל
 15,000 ₪ יאמר ליעקב

 45,000 ₪ סה"כ

תנועות 
נוער)כולל 

 קומונות(

 145,783 ₪ שבט ארד -תנועת הצופים העבריים בישראל 
 112,414 ₪ המחנות העולים

 84,875 ₪ תנועת בני עקיבא ישראל
 41,670 ₪ הסתדרות השומר הצעיר בישראל
 158,741 ₪ שבט הרצל -תנועת הצופים העבריים בישראל 
 450,000 ₪ שבט רשפים -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 218,107 ₪ שבט שחף -ישראל תנועת הצופים העבריים ב
שבט דקר צופי  -תנועת הצופים העבריים בישראל 

 ים
₪ 588,410 

 1,800,000 ₪ סה"כ

 


