
2015חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 1עמוד 

תשלוםעמותה' מסשם העמותה

חלוקת מזון
58039226414,867נאה

58042160053,258חום חסד ומשגב

580097202945חלוקה- בית אברהם 

5802049317,631מתנדבים למען הזולת

5801680112,001עזרת מיצר

58042705253,258אשל ברזילי

58010295254,531טל חיים

5805505648,151חיים באהבה

5804139049,996לתת לחיים שלידך

204,638כ"סה

הסעדה
58009720222,226בית אברהם

58037263917,774מעיין רבקה

40,000כ"סה

השאלת ציוד רפואי
5800799786,098עזר מציון

5800301048,902יד שרה

15,000כ"סה

מיקווה
5801646145,902מרכז מוסדות מישקולץ

58028919729,098ט"מוסדות הבעש

35,000כ"סה

כלליות
5804453102,465(ר"ע)פתח תקוה - עמותת שלום בנייך 

5800349242,595אקים ישראל

5132761472,393לתת תקוה

5800643352,675ט"אלו

5800375962,266אעלה בתמר

58005645514,552ע"אלי

5804361869,335עמותה לפיתוח שירותי שיקום מתקדמים- שיקום אחר

5804227158,095שמחה לילד

5800967095,745ר שליט"אגודת רפואה וחיים ויזניץ בנשיאות כבוד האדמו

5803569392,463הקו המאחד

5803073795,863א"זק

5803733061,778ליונס

5804746582,152רוח נשית עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות

5800376042,635מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית

5802068861,937ל"מורשת אצ

5803927024,109פעמונים ארגון חסד



2015חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 2עמוד 

5801307143,433עמדא

5801566699,023רחשי לב

5805194942,203ת והמרחב"י פ"זהב

5801069122,592מפעלי עזר למשפחות הברוכות מעלה

5803999211,984קרית קודש חזון עובדיה

5804263691,952איגי

5805072422,022פאה לכל אישה-א .ל.פ

5804173435,900אור מנחם

5805025812,236שערי הצלחה

58016898756,075נאמני מרכז שניידר

5800024832,139שמע לחינוך ושיקום ילדים ונוער לקויי שמיעה

5801756772,895קו לחיים

5804659794,259איחוד הצלה

5803121712,395ידיד מרכזי זכויות בקהילה

5800111464,019אמונה

174,185כ"סה

עידוד גיוס לצהל ושירות לאומי
58000430720,000אגודה למען החייל

20,000כ"סה

אמנות
58005821225,000ת"אמני פ

25,000כ"סה

נוער מנותק
58000887830,000סם-אל

30,000כ"סה

שיפוצי קיץ
58047327060,380גני מגדים

58031732970,443פרי מגדים

580515138130,823מרכז חינוכי הזית

58050316745,285שתילים רכים

58037231622,642התאחדות תלמודי תורה

58049708922,642נווה חברון

580335248100,633(נתיבות משה)ש הרב משה שרר "קרן ע

5803872077,547רשת החינוך מישקולץ

58044092337,737ת"המשכיל פ

580111482105,665תיכון עיוני בית יעקב 

580289197176,108ט"מוסדות הבעש

58000316865,288 אור ישראל

58036080827,674שפתי רננות

58024726083,022ברכת אמת

58051444685,538מרכז -ת "בית יעקב פ

58054059950,316חינוך ומסורה
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9 מתוך 3עמוד 

58047665325,158ברכת אברהם

58051335637,737שלהבת החינוך

580160737176,108מעיין החינוך כפר אברהם

580160810508,196מעין החינוך פינסקר

580160828405,047מעין החינוך אחדות

58039897245,285גני שובו

58022780940,253דרך התקוה

58007009280,506י"י של אגו"רשת גנ

58038280252,832מעלות חברון

58015033226,290נחלת דוד

58030547250,316עטרת הלווים

58010676350,316ישיבת פאר משה

RETURN580264208286,804שובו 

58002224247,801י"מוסדות נשי אגו

580191401108,180ת דרך ישרים"ת

580514446168,560ת"בית יעקב פ

580514446148,434ת שארית ישראל"ת

580095669138,370אולפנת רעות

580292969301,899דעת מבינים

58002215019,120צבייה

580080372445,301ת"נועם פ

580266062191,203למרחב

58005732190,570ויצו גן ונוף

58004426160,380נעמת

58022543130,190נטעי אורה

58035103970,443אור לתקווה

4,697,042כ"סה

כוללים
58009341722,284י"ד לתורת א"בימ

5801503325,199נחלת דוד

58000316846,522אור ישראל

58044263064,508שבענו

580289197113,378ט"מוסדות הבעש

58004869271,154ה'לומז

5802530038,132מאור הרים

58013743813,293זכרון נחום

58006495430,495ם"מדרש רמב

58003899034,717ישיבת הגרא

58000432310,947אוהל רחל

58017620410,634שערי גאולה

58006173711,729עץ חיים עמישב

58038043486,402אור שבעת הימים
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9 מתוך 4עמוד 

58039587918,453מרבה תורה מרבה חיים

58022034125,803נתיבות התלמוד

58011301721,894מאור התורה

58006173722,676משכנות שלום

58026700326,585נחשוב ונבין

58005780037,141דבר שמואל

58012290113,370רצון יהודה 

695,316כ"סה

ישיבות גבוהות

58015033288,666נחלת דוד

580003168304,444אור ישראל

58025300332,888מאור הרים

5800649542,222ם"מדרש רמב

58010676353,333פאר משה

58026700318,889נחשוב ונבין

58005780078,889דבר שמואל

58038043424,444אור שבעת הימים

58028919763,332ט"מוסדות הבעש

667,107כ"סה

מבני ציבור 
58016073760,542(ס אפיקים"ב)אברהם .מעיין החינוך כ

580292969354,000דעת מבינים

414,542כ"סה

אגרות והיטלים+בניית בתי כנסת
580405256171,769מניין לצעירים השופר

58020890815,064פני דוד

580454627144,116פנינת גנים

580456028303,801רננים

580350668233,750קהילת החושן

580360808150,639בניה-שפתי רננות

58030317078,432אהבת אחים

580003168458,177אור ישראל בנייה

1,555,748כ"סה

בניית בית כנסת קומפלקס קהילתי 
580330546195,295בית יוסף הדר גנים

580331759105,868צעירי הציונות הדתית

301,163כ"סה

בניית מעלית
58045462745,070פנינת גנים

58036080852,090שפתי רננות

58014944125,453בית אברהם

58000316890,903אור ישראל
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9 מתוך 5עמוד 

213,516כ"סה

שיפוץ בתי כנסת
5801149407,430אמרי יוסף

5801881008,335ישראל הצעיר

5804358406,523דעת שלום 

5800441706,523מעלות קדושים

5801508116,523ם כפר אברהם"רמב

5805278857,429נווה גן

58000520515,583אורים

58028325715,583אחוות אחים

58008278215,583משכן שלום

58043169015,583היכל מאיר

58014944115,583בית אברהם

58047376713,941לשמור ולעשות

58016461415,583מישקולץ

5801667424,367בית מאיר 

154,569כ"סה

אחזקה-בתי כנסת
5803851442,697קהילות ישראל

5800827825,040משכן שלום

5804560284,277רננים

58040260010,850קהילת צעירי ישראל

5804546502,605צעירי הדר גנים

5805278851,966 נווה גן

5801508113,570ם כפר אברהם"רמב

5804998794,855יחדיו קהילה תורנית ישראלית

5803684545,869ארזי הלבנון

5801494415,707בית אברהם

5804546273,076פנינת גנים ג

5804316903,654היכל מאיר

5803317593,916צעירי הציונות הדתית

5801881004,262ישראל הצעיר

5801583272,850ישורון

5800441708,419מעלות קדושים

5802290784,110מורשה הדר גנים

5800173583,809'כפר גנים ב

5802213989,350קהילת הדר גנים

5803506689,709קהילת החושן

5801217542,619עין גנים

5804052561,926מנין לצעירים השופר

5802089082,697פני דוד

5801667423,366ה'בית מאיר פג



2015חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 6עמוד 

5801793072,116אקדמאים יוצאי בוכרה

5800309302,508צרור המור

5800617523,395היכל יונה

5800052053,067אורים

5802891974,207ט"מוסדות הבעש

126,492כ"סה

קליטת עלייה
580351039135,000אור לתקוה

135,000כ"סה

תנועות נוער
580042390217,335עזרא

580040343305,310בני עקיבא

58029707547,392הנוער העובד והלומד

58000456257,985אריאל

58003868558,105נוער לאומי

580028454121,815צופים

58000165932,393השומר הצעיר

58024048937,364מחנות העולים

58006143051,202ידידי ביתר

58039827916,618ג"היכלי ענ

945,519כ"סה

תרבות תורנית
5801528337,054תודעה

5803929263,208אהל יעקב אברהם

58002197018,237מקור חיים

5805356075,333אמונת איתן בערגסאז

58050883614,159קרבנו לעבודתך

58040000034,553הידברות ארגון לקרוב לבבות

5800040598,141הישיבה הגבוהה אור עציון

5803031703,344אהבת אחים

5803804345,751אור שבעת הימים

58022873211,442מוסדות בישטינא

580203156969רשת שיעורי תורה

5804256681,702י השלמה"גאולת א

5801648793,964למד דעת

5802192516,866בית כנסת אוהל חיים

580534279924אמרי פינו

5802626404,239שערים לתורה

5801604303,601אל עצמי-אל עמי

5801069791,328"דברי חיים"בית המדרש 

5804393059,943משנת חכמים

5805060795,045דרך החיים
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9 מתוך 7עמוד 

5803958791,970מרבה תורה 

5801646146,709מרכז מוסדות מישקולץ

58043046010,866חסדי עמיר

580389617106יאיר נרי

58046203411,568אמת ושלום שפטו

58003618425,248מפעלים חינוכיים- ד"חל

5801650901,031קהל עדת יעקב

58017620419,306שערי גאולה

58044420625,586לשמור חוקותיו

5801285441,038משען לתלמיד אופקים

58002708411,906באר משה

58033071030,498ת"בילו בית יעקב לכו ונלכה פ

5804246613,580זכרון ישועת יצחק

5800972023,484בית אברהם

58033353213,992חסדי עמישב

58029216744,216מכון שתילי זתים

58000432316,050אוהל רחל

5801149408,994אמרי יוסף

5802670033,778נחשוב ונבין

58030547210,936עטרת הלויים

58043584037,637דעת שלום

58005155517,725תנועת בנות בית יעקב בתיה

5803399686,954גני חברון

5801229015,513רצון יהודה כולל

58016153754,320המדרשה לחוגים ותודעה יהודית פתח תקוה

58044263046,907שבענו

5804123696,414ד"מרכז חב

5801680111,360עזרת מיצר

58039293413,360ת"מדרשית הדף היומי פ

58047376745,083ת"לשמור ולעשות פ

635,938כ"סה

ספורט
514807726919,101(צ"חל)הפועל כדורגל 

514807726396,485שווי שימוש באצטדיון-הפועל כדורגל

580384881229,781ת"עמותה לקידום כדורגל נשים הפועל פ

5802043861,124,243(אבשלום)-ת כדורגל"מכבי  פ

580204386396,480שווי שימוש באצטדיון-ת כדורגל"מכבי פ

580190775496,301(עמותת מועדון הספורט)עמישב. ס.מ

512371717685,053החברה לפיתוח כדורגל בשכונות

580477065220,600ר כדורגל"בית

58048910255,100ת"עמותה לקידום הקט רגל בפ

580262251630,591מכבי עצמאות כדורסל 
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5802622527,400שווי שימוש-מכבי עצמאות כדורסל 

580109064496,300כדורסל (ת"ג עמישב פ"ס הד.מ)ת "מסד אליצור רחובות פ

580188480762,872(בנות )הפועל כדורסל 

580430296303,300(כדורסל)מסד אליצור

580234581202,272הפועל כדוריד נשים

58023458118,400שווי שימוש-הפועל כדוריד נשים

580520559110,263גברים-הפועל כדוריד

512339656330,900החברה לפיתוח הספורט והכדוריד

512339657202,200שווי שימוש-החברה לפיתוח הספורט והכדוריד

58042140211,000(בדמינגטון)כדור נוצה 

580183119110,300באולינג

58031514188,200מועדון השחמט

580221976154,337אליצור שחמט

51239062655,100דו עצמה'גו

580238160294,986הפועל כדורמים 

8,301,565כ"סה

חינוך
580003168803,165כולל כיתה ט -אור ישראל

580022150160,054ישיבת צביה  ללא ט

580022242199,786י "נשי אגו

580044261185,488טכנולוגי נעמת 

580057321419,002ט -גן ונוף ללא ז

580070092435,181י "אגו

5800803722,831,017נעם

580095669462,219אולפנת רעות בית בלומה מקצועי ללא ט

580106763108,705כולל כיתה ט -ישיבת פאר משה

5801114821,113,230'ללא ט, עיוני בית יעקב חרדי  

580150332241,211כולל כיתה ט -ישיבת נחלת דוד

580160737605,995מעיין כפר אברהם

5801608101,696,844מעיין פינסקר

5801608281,839,718מעין החינוך אחדות 

580191401399,710דרך ישרים

580225431325,136נטעי אורה כולל ט

580227809329,090 (דרך התקוה )כולל כיתה ט -ישיבת כנסת התורה

580247260653,387ברכת אמת- ארגון התתים יסודי

5802642081,332,698שובו

5802660621,589,413למרחב

580289197190,083ט"בעש

580292969874,322דעת מבינים

580305472290,897עטרת לויים ללא ט

580317329195,554תלמוד תורה פרי מגדים 

580335248824,400נתיבות משה
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580351039430,162אור לתקוה 

580360808216,175שפתי רננות 

580372316175,516התאחדות תלמודי תורה

580382802121,790מעלות חברון - ארגון התתים 

58038720793,235מישקולץ-ארגון התתים גן

580497089154,938נווה חברון

580398972257,733אליאור - גני שובו 

580440923337,417המשכיל שערי חכמה כולל ט

580473270264,716גני מגדים

580476653138,705ברכת אברהם כולל ט

580503167300,000מיתרים-שתילים רכים

580513356186,481ללא ט- שלהבת החינוך 

5805144461,414,870שארית ישראל ובית יעקב

580515138931,039מרכז חינוכי הזית

580540599792,362חינוך ומסורה משיבים

23,921,444כ"סה


