
2016חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 1עמוד 

תשלוםעמותה' מסשם העמותה

חלוקת מזון
58039226427,068נאה

58042160011,321חום חסד ומשגב

5800972025,054בית אברהם 

5801680115,500עזרת מיצר

58010295247,877טל חיים

58042144456,853חסדי יעקב

58055056436,202חיים באהבה

58041390433,356לתת לחיים שלידך

223,231כ"סה

תשלוםעמותה' מסהסעדה
58009720226037בית אברהם 

58037263913,963מעיין רבקה

40,000כ"סה

תשלוםעמותה' מסהשאלת ציוד רפואי
5800799783,879עזר מציון

5800301046,766יד שרה

10,645כ"סה

תשלוםעמותה' מסכלליות
5803073799,026א"זק

5800024832,753שמע לחינוך ושיקום ילדים ונוער לקויי שמיעה

5802635983,957ארגון נוער מגן דוד

58016898737,842נאמני מרכז שניידר

5804263692,010איגי

5800349244,643אקים ישראל

5800207662,269ארגון יד לבנים

5800967099,812רפואה וחיים

5132761473,206לתת תקווה

5804746582,942רוח נשית עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות

5800643354,558ט"אלו

5801756773,994קו לחיים

5800376045,393מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית

5802068862,499ל"להנצחת מורשת האצ

5800375963,034אעלה בתמר

5803927026,396פעמונים

985804312455,694תמוז 

58041734320,251אור מנחם



2016חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 2עמוד 

5804611682,816ארגון חברי ההגנה

5801069123,784מפעלי עזר

5800564559,828ע"אלי

58043618616,465שיקום אחר

5801307145,300עמדא

5804227158,411שמחה לילד

176,883כ"סה

תשלוםעמותה' מסל"עידוד גיוס וטיפול בחיילי צה
58000430716,000האגודה למען החייל

16,000כ"סה

תשלוםעמותה' מסאומנות
58005821225,000ת"אומני פ

25,000כ"סה

תשלוםעמותה' מסנוער מנותק
58000887828,500סם-אל

28,500כ"סה

תשלוםעמותה' מסשיפוצי קיץ
58009566999,492אולפנת רעות

58035103956,853אור לתקווה

58047665330,097ברכת אברהם

58024726067,005ברכת אמת

58047327038,579גני מגדים

58039897242,640גני שובו

580292969243,655דעת מבינים

58022780932,487דרך התקוה

58044092318,275ת"המשכיל פ

58037231612,183התאחדות תלמודי תורה 

58005732177,157ויצו גן ונוף

58000316854,823ישיבת אור ישראל

58010676330,457ישיבת פאר משה

580266062168,528למרחב

58028919796,649ט"מוסדות הבעש

58007009236,650י"מוסדות נשי אגו

58059133750,761מוסדות תורת ראובן זורח 

58002480040,609ת"נשי אמי/מנורת המאור

580160737142,132מעיין החינוך כפר אברהם

580160828351,269מעין החינוך אחדות

580160810442,640מעין החינוך פינסקר



2016חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 3עמוד 

580515138147,209מרכז חינוכי הזית

58054059973,096חינוך ומסורה-משיבים לחינוך 

58049708924,365נווה חברון

580080372359,391ת"נועם פ

58015033221,218נחלת דוד

58022543116,244נטעי אורה

58030547242,640עטרת הלווים

58031732940,609פרי מגדים

580335248129,949(נתיבות משה)ש הרב משה שרר "קרן ע

58007009295,432י"י של אגו"רשת גנ

5803872076,092רשת החינוך מישקולץ

RETURN580264208288,325שובו 

58051335636,548שלהבת החינוך

58036080822,335שפתי רננות

58050316736,548שתילים רכים 

58019140191,370ת דרך ישרים"ת

580514446125,888ת שארית ישראל"ת

58011148279,188תיכון עיוני בית יעקב 

58051444681,219ת רחוב מנחת שלמה"בית יעקב פ

580514446136,040ת רחוב רוטשילד"בית יעקב פ

3,986,647כ"סה

תשלוםעמותה' מסכוללים 
58009341716,696י"ד לתורת א"בימ

5801503327,460נחלת דוד

58000316845,116אור ישראל

58044263065,365שבענו

580289197115,454ט"מוסדות הבעש

58004869268,207ה'ישיבת לומז

58013743811,368זכרון נחום

58006495427,709ם"מדרש רמב

58003899030,693ישיבת הגרא

58000432312,789אהל רחל

58017620419,183שערי גאולה

58006173711,368עץ חיים עמישב

58038043493,429אור שבעת הימים

58039587918,757מרבה תורה

58022034122,736נתיבות התלמוד

58011301722,736(תפארת יהודה לשעבר)מאור התורה 

58006173718,117מישכנות שלום

58026700338,366נחשוב ונבין

58005780034,103דבר שמואל

58012290112,789רצון יהודה



2016חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 4עמוד 

58025652715,062עטרת שלמה

5805193469,094מרכז לתורה והוראה

5802530035,360מאור הרים

721,958כ"סה

תשלוםעמותה' מסישיבות גבוהות
58015033277,615נחלת דוד

580003168294,242אור ישראל

58010676353,288פאר משה

58026700326,644נחשוב ונבין

58005780088,041דבר שמואל

58038043433,595אור שבעת הימים

580289197106,576ט"מוסדות הבעש

58025300332,240מאור הרים

712,241כ"סה

תשלוםעמותה' מסקליטת עלייה
580351039127,294אור לתקווה

5800972027,706בית אברהם

135,000כ"סה

תשלוםעמותה' מסספורט
514807726759,281ת כדורגל "הפועל פ

514807726302,280שווי שימוש באצטדיון-ת כדורגל"הפועל פ

580384881243,540ת כדורגל נשים"הפועל פ

5802043861,141,840ת כדורגל "מכבי אבשלום פ

580204386374,400שווי שימוש באצטדיון-ת כדורגל"מכבי פ

580190775447,000כדורגל (מס עמישב)מכבי עמישב 

512371717660,901החברה לפיתוח הכדור רגל מחנה יהודה כדורגל

580477065272,100ת כדורגל"ביתר דדו פ

58048910258,300ת כדורגל חופים"עמותה לקידום הקט רגל בפ

580262251652,700ת כדור סל"מכבי עצמאות פ

58026225117,400שווי שימוש-מכבי עצמאות כדורסל 

580109064485,900כדורסל (ת"ג עמישב פ"ס הד.מ)ת "מסד אליצור רחובות פ

580188480811,930ת כדור סל נשים"הפועל פ

580430296437,940כדורסל (ת"אליצור פ)ת "מסד פ

580234581272,100ת נשים כדוריד"הפועל פ

58023458138,900שווי שימוש-הפועל כדוריד נשים

580520559194,300ת גברים כדוריד"הפועל פ

512339656359,920(ת"מכבי ערוני פ)לפיתוח הספורט והכדור יד ' החב

512339656174,900שווי שימוש-החברה לפיתוח הספורט והכדוריד

58042140238,900(בדמינגטון)כדור נוצה 

58018311977,700עמותת הבאולינג



2016חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 5עמוד 

58031514197,200ת "מועדון השחמט הפועל פ

58022197687,500ת שחמט "אליצור פ

51239062658,300עוצמה-  ודו 'ג

580238160299,704ת כדור מים "הפועל פ

58055037411,600אתלטיק קלאב פתח תקווה

8,376,536כ"סה

תשלוםעמותה' מסנוער
580042390200,724עזרא

580040343254,039בני עקיבא

58029707582,528הנוער העובד והלומד

58000456294,691אריאל

58003868568,183הנוער לאומי 

580028454138,267תנועת הצופים העבריים

58000165923,784השומר הצעיר

58024048933,797המחנות העולים

58006143056,520ידידי ביתר

58039827913,491ג"היכלי ענ

966,024כ"סה

תשלוםעמותה' מסתרבות תורנית
5800395683,765קרן התרבות דגל ירושלים

58030547211,893עטרת הלויים

5801650903,821קהל עדת יעקב

5805356074,675אמונת איתן

5805768256,192נותנים כח

5801528338,345תודעה

5803929265,212אהל יעקב אברהם

58002197016,774מקור חיים אגודת חרדים מעולי גרמניה

58040000047,445ארגון לקירוב לבבות- הידברות 

5800040598,644הישיבה הגבוהה אור עציון

5803804347,610אור שבעת הימים

58022873213,017מוסדות בישטינא

5804256681,918י השלמה"גאולת א

5801648793,861למד דעת

58021925110,943בית כנסת אוהל חיים

5805342792,331אמרי פינו

5801604304,787אל עמי אל עצמי

5801069791,555בית המדרש דברי חיים

5804393058,406משנת חכמים

5805060797,388דרך החיים

5803958795,043מרבה תורה

5802832573,912אחוות אחים



2016חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 6עמוד 

5801646148,104מרכז מוסדות מישקולץ

5804304608,042חסדי עמיר

5804620348,763אמת ושלום שפטו

58003618411,206ד מפעלים חינוכיים"חל

5801130174,217ב"מאור התורה ב

58017620423,738שערי גאולה

58044420616,179לשמור חוקותיו

58002708414,104באר משה

58033071027,450בית יעקב לכו ונלכה

580261238312משכנות שלום

58042466112,875זכרון ישועת יצחק

58033353216,406חסדי עמישב

58029216744,316מכון שתילי זיתים

5800043231,581אוהל רחל

5800987548,460ערכים

5802670035,641נחשוב ונבין

58043584036,339דעת שלום

58005155517,069תנועת בנות יעקב בתיה

5803399685,447גני חברון

58016153755,057המדרשה לחוגים ותודעה

58044263058,037שבענו

580168011614עזרת מיצר

58039293414,032מדרשית הדף היומי 

58047376757,918לשמור ולעשות 

643,443כ"סה

תשלוםעמותה' מסמעון יום שיקומי 
580079978100,700עזר מציון 

100,700כ"סה

תשלוםעמותה' מסאחזקה -בתי כנסת
5803305462,908הדר גנים, בית יוסף

5800827824,563משכן שלום 

5804560284,604רננים כפר גנים

58040260010,215קהילת צעירי ישראל

5804546502,184צעירי הדר גנים

5801508115,010ם כפר אברהם"רמב

5804998795,795יחדיו קהילה תורנית ישראלית

5803684543,790בית הכנסת ארזי הלבנון

5804546277,288'פנינת גנים ג

5804316905,773אגודת בית הכנסת היכל מאיר

5803317592,082כ לצעירי הציונות הדתית בהדר גנים"בי

5801881003,294ישראל הצעיר



2016חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 7עמוד 

5801583272,539כ ישורון"בי

58004417010,319מעלות קדושים

5800173583,444כפר גנים ב

58035066811,210קהילת החושן

5801217545,398כ עין גנים"בי

5804052562,385מניין לצעירים השופר

5802089082,639פני דוד

5801667424,004ה עירוני'בית מאיר פג

5801793072,565אקדמאים יוצאי בוכרה

5800617524,779כ היכל יונה"בי

5800052052,884אורים

109,672כ"סה

תשלוםעמותה' מסאחזקת מקווה
5801646141,827מרכז מוסדות מישקולץ

58028919731,337ט"מוסדות הבעש

33,164כ"סה

תשלוםעמותה' מסבנייה-בתי כנסת 
580405256252,384מניין לצעירים השופר

58020890812,641פני דוד

58045462740,145פנינת גנים

58045602896,994רננים

580350668196,161קהילת החושן

580303170152,861אהבת אחים

580488849368,506ש מרגלית עזרא"עמותה ע

1,119,692כ"סה

תשלוםעמותה' מסאגרות והיטלים
580456028157,953רננים

580488849317,771ש מרגלית עזר"עמותה ע

475,724כ"סה

תשלוםעמותה' מסקומפלקס בתי כנסת
580330546291,791בית יוסף הדר גנים

580331759514,839צעירי הציונות הדתית

806,630כ"סה

תשלוםעמותה' מסבניית מעלית  
58045462737,822פנינת גנים

58000316876,285אור ישראל



2016חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 8עמוד 

58036080843,459שפתי רננות

580082782128,190משכן שלום

285,756כ"סה

תשלוםעמותה' מסס"שיפוץ בכנ
58018810019,351ישראל הצעיר

5804358405,473דעת שלום 

5800441705,474מעלות קדושים

5801508115,474ם כפר אברהם"רמב

58000520513,078אורים

58028325713,078אחוות אחים

58008278213,078משכן שלום

58043169013,078היכל מאיר

58047376711,701לשמור ולעשות

58016461413,078מישקולץ

5801667423,664בית מאיר 

58002197027,213מקור חיים

58053560717,054אמונת איתן

58015832711,604ישורון

58036845420,319ארזי הלבנון

58025503227,211מוריה

219,928כ"סה

תשלוםעמותה' מסח ותרבות "בניית מוס
580360808507,682שפתי רננות

5800031681,044,706אור ישראל

1,552,388כ"סה

תשלוםעמותה' מסחינוך  
5801608282,522,996מעין החינוך אחדות 

580070092857,042י "אגו

580191401529,033דרך ישרים 

580022242282,316י "נשי אגו

580591337178,742(מעלות חברון לשעבר  )מוסדות תורת ראובן זורח 

58038720776,119מישקולץ - ארגון התתים 

580247260799,284ברכת יעקב דרך אמת 

580497089396,452נווה חברון 

580398972411,329אליאור - גני שובו 

580289197203,966ט "בעש

580473270337,227גני מגדים 

580360808238,917שפתי רננות 

580351039520,928אור לתקוה 

5800803722,789,835נעם 



2016חלוקת תמיכות לשנת 

9 מתוך 9עמוד 

5805151381,492,244מרכז חינוכי הזית

580372316168,096התאחדות תלמודי תורה 

580317329215,342תלמוד תורה פרי מגדים 

580057321540,483ט -גן ונוף ללא ז

580225431292,783נטעי אורה כולל ט

580095669594,678אולפנת רעות בית בלומה מקצועי ללא ט

580150332307,645כולל כיתה ט -ישיבת נחלת דוד

580227809329,022 (דרך התקוה )כולל כיתה ט -ישיבת כנסת התורה

580305472408,780עטרת לויים ללא ט

580540599968,816חינוך ומסורה משיבים

580513356341,747ללא ט- שלהבת החינוך 

580440923242,232המשכיל שערי חכמה כולל ט

580003168927,982כולל כיתה ט -אור ישראל

580106763131,822כולל כיתה ט -ישיבת פאר משה

5801114821,194,126'ללא ט, עיוני בית יעקב חרדי  

RETURN5802642082,098,229שובו 

580160737684,042כפר אברהם-מעיין החינוך 

5802660621,947,959למרחב  

58047665386,283ברכת אברהם כולל ט

58002480057,558(נשי אמית)מנורת המאור 

5805144461,710,000מרכז החינוך העצמאי

5801608101,400,000פינסקר-מעיין החינוך

5803352481,076,000נתיבות משה

580292969713,120דעת מבינים

580503167300,000מיתרים-שתילים רכים

28,373,175כ"סה

תשלוםעמותה' מסגידול טבעי/תוספת כיתות - בניית מוסדות 
580160828852,275מעיין החינוך אחדות

580160810183,800מעיין החינוך פינסקר

58016073763,925מעיין החינוך כפר אברהם

1,100,000כ"סה

תשלוםעמותה' מספיצוי נזק ארוע חריג
580160828300,000מעיין החינוך אחדות

580160810100,000מעיין החינוך פינסקר

400,000כ"סה

201650,638,937כ התמיכות שחולקו בשנת "סה


