
תשלוםעמותה' מסשם העמותה

חלוקת מזון

58039226425,082נאה

58042160045,701חום חסד ומשגב

5800972021,098חלוקה- בית אברהם 

5801680114,753עזרת מיצר

58042705219,900אשל ברזילי

58010295237,400טל חיים

58042144420,065חסדי יעקב

153,999כ"סה

השאלת ציוד רפואי

5800301045,440יד שרה

5800799787,380עזר מציון

12,820כ"סה

הסעדה

58037263917,000מעיין רבקה

58009720223,000בית אברהם

40,000כ"סה

מיקווה

5801646142,500מרכז מוסדות מישקולץ

58022873232,500ט"מוסדות הבעש

35,000כ"סה

תקשורת קהילתית

580298560140,000מדיה תקשורת

140,000כ"סה

כלליות

58042271517,140שמחה לילד

5800043072,527האגודה למען החיל פתח תקווה

5804263692,394איגי

5804453103,124(ר"ע)פתח תקוה - עמותת שלום בנייך 

5800349242,714אקים ישראל

5803740802,435(ר"ע)עמותה לחולי ניוון מקולרי גילי - ג "נמ

5800207662,558ארגון יד לבנים

5800967097,173ר שליט"אגודת רפואה וחיים ויזניץ בנשיאות כבוד האדמו

5805194942,444ת והמרחב"י פ"זהב

5804746582,521רוח נשית עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות

58006433518,239ט"אלו

5800340722,685בישראל (1סוג )האגודה לסוכרת נעורים 

5800376043,238מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית

5802068862,421ל"מורשת אצ

5800375962,507אעלה בתמר

2014חלוקת תמיכות לשנת 
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5803927023,238פעמונים ארגון חסד

985804312455,667תמוז

5804173438,412אור מנחם

5801069124,966מפעלי עזר למשפחות הברוכות מעלה

5804659794,223איחוד הצלה

58005645526,733ע"אלי

58043618612,589עמותה לפיתוח שירותי שיקום מתקדמים- שיקום אחר

5800111464,185אמונה

5801307144,461עמדא

148,594כ"סה

אמנות

58005821225,000ת"אמני פ

25,000כ"סה

נוער מנותק

58000887830,000סם-אל

30,000כ"סה

שיפוצי קיץ

58047327030,700גני מגדים

58031732935,800פרי מגדים

58051513838,088מרכז חינוכי הזית

58050316723,000שתילים רכים

5804970897,700נווה חברון

58033524851,200(נתיבות משה)ש הרב משה שרר "קרן ע

5803872073,800רשת החינוך מישקולץ

58044092319,200ת"המשכיל פ

58011148249,900תיכון עיוני בית יעקב 

580289197111,300ט"מוסדות הבעש

58000316823,000 אור ישראל

58036080814,100שפתי רננות

58024726042,200ברכת אמת

58051444646,100מרכז -ת "בית יעקב פ

58054059928,100חינוך ומסורה

58047665319,200ברכת אברהם

58051335623,000שלהבת החינוך

58016073770,400מעיין החינוך כפר אברהם

580160810248,200מעין החינוך פינסקר

580160828214,900מעין החינוך אחדות

58039897224,210גני שובו

58022780936,450דרך התקוה

58007009238,400י"י של אגו"רשת גנ

58038280220,500מעלות חברון

58015033212,690נחלת דוד
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58030547225,600עטרת הלווים

58010676321,870ישיבת פאר משה

RETURN580264208145,800שובו 

58002224221,700י"מוסדות נשי אגו

58019140149,500ת דרך ישרים"ת

58051444651,200ת"בית יעקב פ

58051444631,900ת שארית ישראל"ת

58009566987,000אולפנת רעות

580292969147,100דעת מבינים

58002215032,000צבייה

580080372191,900ת"נועם פ

58026606274,800למרחב

58005732146,100ויצו

58004426146,100נעמת

58035103935,500אור לתקווה

2,240,208כ"סה

חינוך

5801608281,595,682מעין החינוך אחדות 

580070092403,569י"י של אגו"רשת גנ

580022242325,244י "נשי אגו

580382802104,456מעלות חברון - ארגון התתים 

580497089122,723נווה חברון

580398972294,017אליאור - גני שובו 

580289197145,792ט "בעש

580247260655,255ברכת אמת 

580473270208,911גני מגדים 

580360808232,149שפתי רננות 

58038720790,948רשת החינוך מישקולץ

580351039147,979אור לתקוה 

5800803721,413,506דרכי נועם

580515138170,844מרכז חינוכי הזית

580372316154,572הנהלת התאחדות התתים

580191401405,988דרך ישרים 

580317329257,657תלמוד תורה פרי מגדים 

580057321541,776גן ונוף 

580095669581,274בית בלומה אולפנת רעות

580022150213,693צבייה

58015033294,662ישיבת נחלת דוד

580227809440,939 (דרך התקוה )-ישיבת כנסת התורה

580305472326,007עטרת לויים 

580540599256,190חינוך ומסורה

580513356451,468שלהבת החינוך 
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580440923356,915המשכיל שערי חכמה 

5800031681,033,362אור ישראל

580044261324,509טכנולוגי נעמת 

580111482975,081עיוני בית יעקב חרדי   

580264208371,001תיכון שובו 

5801607371,077,423מעיין החינוך כפר אברהם

580266062709,069למרחב

580476653120,710ברכת אברהם

580106763153,550ישיבת פאר משה

580264208243,333תיכון שובו

580160810458,333מעין החינוך פינסקר

580335248245,600נתיבות משה

580292969561,667דעת מבינים

580503167300,000שתילים רכים

580514446271,667מרכז -ת "בית יעקב פ

580514446131,667ת שארית ישראל"ת

16,969,188כ"סה

מבני ציבור

580160737239,458פיצוי נזק-מעיין החינוך כפר אברהם

239,458כ"סה

כוללים

58009341718,400י"ד לתורת א"בימ

5801503329,400נחלת דוד

58045237315,400שיח ידידיה

58000316839,800אור ישראל

58044263044,600שבענו

58024256813,545רשת מוסדות בקריות

580289197104,600ט"מוסדות הבעש

5803534989,040מוסדות אהבת תורה

58004869264,500ה'לומז

58025300312,000מאור הרים

58013743812,000זכרון נחום

58025652730,000ק"עטרת שלמה בארה

58006495424,000ם"מדרש רמב

58003899039,000ישיבת הגרא

58000432310,240אוהל רחל

58017620413,500שערי גאולה

58006173712,000עץ חיים עמישב

58038043476,900אור שבעת הימים

58039587917,300מרבה תורה מרבה חיים

58022034127,800נתיבות התלמוד

58011301718,900תפארת יהודה
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58006173716,100משכנות שלום

58026700324,660נחשוב ונבין

58005780038,600דבר שמואל

58012290112,500רצון יהודה 

704,785כ"סה

ישיבות גבוהות

580150332104,000נחלת דוד

58045237374,600שיח ידידיה

580003168287,400אור ישראל

58025300334,240מאור הרים

5800649542,960ם"מדרש רמב

58026700317,640נחשוב ונבין

580057800101,500דבר שמואל

58038043411,000אור שבעת הימים

58022440035,400מנחם משיב

668,740כ"סה

תנועות נוער

580042390184,586עזרא

580040343239,585בני עקיבא

58029707565,920הנוער העובד והלומד

58000456282,291אריאל

58003868555,847נוער לאומי

580028454108,978צופים

58005155547,354בנות בתיה

58024048953,551מחנות העולים

58006143043,366ידידי ביתר

881,477כ"סה

ספורט

580287647493,600(עמותה לניהול כדורגל)הפועל כדורגל 

580287647375,000שווי שימוש באצטדיון-הפועל כדורגל

580384881266,801ת"עמותה לקידום כדורגל נשים הפועל פ

580204386940,000(אבשלום)-ת כדורגל"מכבי  פ

580204386375,000שווי שימוש באצטדיון-ת כדורגל"מכבי פ

580190775453,000(עמותת מועדון הספורט)עמישב. ס.מ

512371717908,700החברה לפיתוח כדורגל בשכונות

580477065233,787ר כדורגל"בית

58048910251,440ת"עמותה לקידום הקט רגל בפ

580262251522,000מכבי עצמאות

580188480782,700(בנות )הפועל כדורסל 

580430296754,400(כדורסל)מסד אליצור

580234581226,394הפועל כדוריד נשים

580520559100,100גברים-הפועל כדוריד
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512339656375,303החברה לפיתוח הספורט והכדוריד

58031514152,100מועדון השחמט

580221976104,200אליצור שחמט

58042140220,800כדור נוצה

58018311941,700באולינג

51239062655,700דו עצמה'גו

580238160366,900הפועל כדורמים 

7,499,625כ"סה

אחזקה-בתי כנסת

5804546502,100צעירי הדר גנים

580527885990 נווה גן

5805304671,260תפארת רימון

5801508113,500ם"רמב

5804998798,200יחדיו

5803684549,300ארזי הלבנון

5804546272,800פנינת גנים ג

5804256681,600י השלמה"גאולת א

5804316907,000היכל מאיר

58015986110,100נצח שלמה

5801881005,600ישראל הצעיר

5801583272,900ישורון

58004417012,800מעלות קדושים

5800173587,380'כפר גנים ב

58022139814,310קהילת הדר גנים

58035066811,970קהילת החושן

5801217542,000עין גנים

5804052561,400מנין לצעירים השופר

5802089081,200פני דוד

5801667422,400ה'בית מאיר פג

5802832573,200אחוות אחים

5801793071,300אקדמאים יוצאי בוכרה

5800309303,400צרור המור

5800970465,700עלומים

5800617523,900היכל יונה

5800052053,600אורים

580061737600עץ חיים עמישב

5802891973,200ט"מוסדות הבעש

133,710כ"סה

תרבות תורנית

5804000005,300הידברות ארגון לקרוב לבבות

5805356074,600אמונת איתן בערגסאז

5803031703,000אהבת אחים
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5803804345,900אור שבעת הימים

58022873212,960מוסדות בישטינא

5801648795,300למד דעת

58021925110,000בית כנסת אוהל חיים

58053427916,100אמרי פינו

58041844022,200חינוך וסיוע באהבה

5803999211,700קרית קודש חזון עובדיה

580262640560שערים לתורה

5801604304,300אל עצמי-אל עמי

5801069791,700"דברי חיים"בית המדרש 

58002197037,700מקור חיים

58043930512,200משנת חכמים

5805060793,900דרך החיים

58016461411,200מרכז מוסדות מישקולץ

5804304604,720חסדי עמיר

58046203420,900אמת ושלום שפטו

58003618434,300מפעלים חינוכיים- ד"חל

5801650906,000קהל עדת יעקב

5802203418,000נתיבות התלמוד

5802267511,260בנין אריאל

580299667200דעת לציון

580176204300שערי גאולה

5804442061,664לשמור חוקותיו

58041236916,900מרכז חבד

5801928621,600דברי יציב

5801285441,760משען לתלמיד אופקים

5800270849,840באר משה

58033071038,500ת"בילו בית יעקב לכו ונלכה פ

5804246619,600זכרון ישועת יצחק

5800972026,600בית אברהם

5803335324,480חסדי עמישב

58029216749,300מכון שתילי זתים

5800043231,360אוהל רחל

5801149406,030אמרי יוסף

5800987545,280ערכים

5802670034,230נחשוב ונבין

58030547218,300עטרת הלויים

5802185433,130(ר"ע)ארגון נשות גור - ג "היכלי ענ

58043584080,100דעת שלום

580066926600בית ישראל-אגודת חסידי גור 

5803399688,700גני חברון

5801229017,600רצון יהודה כולל
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58016153767,400המדרשה לחוגים ותודעה יהודית פתח תקוה

58044263017,600שבענו

5801680112,400עזרת מיצר

5803929349,360ת"מדרשית הדף היומי פ

58047376729,200ת"לשמור ולעשות פ

635,834כ"סה

ס בנייה"ביכנ

580454627261,628פנינת גנים

58030317093,023אהבת אחים

58020890840,698פני דוד

395,349כ"סה

ס שיפוץ"ביכנ

58011494015,697אמרי יוסף

58018810013,954ישראל הצעיר

58043584017,443דעת שלום 

58004417017,442מעלות קדושים

58014944117,442ם כפר אברהם"רמב

58052788515,698נווה גן

97,676כ"סה

קליטת עלייה

580351039135,000אור לתקוה

135,000כ"סה
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