
  2014חלוקת תמיכות לעמותות לשנת 

12101143

סיווג משניסיווג ראשיר"מספר עשם העמותה
תמיכה 

2014לשנת 

סיווג משניר"מספר עשם העמותה

18,878בריאותכללי580018851אגודה למען העיוור

11,000כ"בידת580190171אגודת אחים מגן דוד

16,000כ"בידת580054849***אגודת תומכי שער אליעזר 

24,840כוללדת580054849***אגודת תומכי שער אליעזר 

8,680ישיבה גבוההחינוך580054849***אגודת תומכי שער אליעזר 

8,800ישיבה קטנהחינוך580054849***אגודת תומכי שער אליעזר 

23,185צדקה ורווחהכללי580054849***אגודת תומכי שער אליעזר 

11,000כ"בידת580129427***אהבת ישראל חסידי ויזניץ  

21,240כוללדת580129427***אהבת ישראל חסידי ויזניץ  

10,000הפצת תורהדת580295699***אוהל סעדיה 

6,720כוללדת580295699***אוהל סעדיה 

16,725צדקה ורווחהכללי580295699***אוהל סעדיה 

19,400כוללדת580411916אור אברהם רחובות

22,080כוללדת580030880אור יעקב ואור זרוע

11,000כ"בידת580293124אורות בניין עולם

21,600כוללדת580351757***אורות יעקב 

7,910ישיבה גבוההחינוך580351757***אורות יעקב 

50,356ספורט580109064איגוד ספורטיבי דתי אליצור
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סיווג משניסיווג ראשיר"מספר עשם העמותה
תמיכה 

2014לשנת 

סיווג משניר"מספר עשם העמותה

23,185בריאותכללי580465979איחוד  הצלה

18,878בריאותכללי580036242אילן

11,000כ"בידת580167336אירגון עולי בוכרה

23,185צדקה ורווחהכללי580074904רחובות" עזרת חולים"אירגון 

12,400הפצת תורהדת580185502***אירגון פעילים לב לאחים 

11,000כ"בידת580185502***אירגון פעילים לב לאחים 

12,400הפצת תורהדת580090405קרן למורשת יהדות ספרד- אל המעיין 

9,000הפצת תורהדת580278604אפיקי תורה

18,878בריאותכללי580034924ם"אקי

11,000כ"בידת580380194כ אוהל בלהה"בי

11,000כ"בידת580051803כ אור חיים ושלום"בי

11,000כ"בידת580436988כ בית אברהם"בי

11,000כ"בידת580089274כ מערב העיר רחובות"בי

9,000כ"בידת580077543כ נצח ישראל שעריים רחובות"בי

9,000כ"בידת580484418כ ספרדי שכונת חבצלת"בי

11,000כ"בידת580301547"אוהל יצחק- "כ על שם יצחק רבין "בי

9,000כ"בידת580436319כ שכונת גבעתי"בי

8,000כ"בידת580452647כ שכונת שקד רחובות"בי

9,000כ"בידת580456606כ שלום ורעות"בי

9,000כ"בידת580003515כ שלום שבזי שכונת אפרים"בי

11,000כ"בידת580076198ש זרגרוף"כ שערי צדק ע"בי

11,000כ"בידת580144160בית כנסת אור לגיל

10,000הפצת תורה דת580382745***בית מדרש אור ושם 
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סיווג משניסיווג ראשיר"מספר עשם העמותה
תמיכה 

2014לשנת 

סיווג משניר"מספר עשם העמותה

6,640כוללדת580382745***בית מדרש אור ושם ד

11,000כ"בידת580163343בית מדרש בית אריאל

7,300גני ילדיםחינוך580482974בני חניכי הישיבות

74,166תנועות נוער580040343בני עקיבא

10,000הפצת תורה דת580370609בנתיבות החסד שערי הלכה

9,000כ"בידת580337038ברכת יוסף

20,280כוללדת580089142***גילת מאיר פורת יוסף 

9,000כ"בידת580089142***גילת מאיר פורת יוסף 

11,000כ"בידת580145522***דוד בן ישי 

12,400הפצת תורהדת580145522***דוד בן ישי 

7,135גני ילדיםחינוך580145522***דוד בן ישי 

11,000כ"בידת580196921***דעת לימודי יהדות באור החסידות 

12,400הפצת תורהדת580196921***דעת לימודי יהדות באור החסידות 

24,000כוללדת580196921***דעת לימודי יהדות באור החסידות 

6,680כולל דת580376044***דרכי אמונה 

10,000הפצת תורהדת580376044***דרכי אמונה 

8,000כ"בידת580376044***דרכי אמונה 

22,440כוללדת580309086רחובות- דרכי תורה 

24,600כוללדת580081123הליכות חיים

44,274תנועות נוער580297075הנוער העובד והלומד

356,124ספורט580193563הפועל מרמורק רחובות

44,500ספורט580496859הרצון מנצח ספיישל אולימפיקס

14,946תנועות נוער580001659השומר הצעיר
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סיווג משניסיווג ראשיר"מספר עשם העמותה
תמיכה 

2014לשנת 

סיווג משניר"מספר עשם העמותה

16,000כ"בידת580010981ד"ועד חסידי חב

21,697תרבותכללי580358927ל"חוגי סיירות של הקק

21,031נוערכללי580556595חיים חן וחסד

16,725צדקה ורווחהכללי580548535חסדי גליה ורחל

16,725צדקה ורווחהכללי580508349חסדי רחמים ונתן

11,000כ"בידת580045615ם חוג תורה ומחשבת"חת

11,000כ"בידת580149615***יד ברודמן 

20,400כוללדת580149615***יד ברודמן 

18,878רווחהכללי580020766יד לבנים

11,000כ"בידת580095933***שעריים רחובות - יד לשבים 

7,360כוללדת580095933***שעריים רחובות - יד לשבים 

12,400הפצת תורהדת580095933***שעריים רחובות - יד לשבים 

37,756צדקה ורווחהכללי580030104יד שרה

16,725בריאותכללי580079044ידידי המרכז הרפואי קפלן

6,920כוללדת580236255יוסף המשביר

151,235ספורט580357879אלאל'יצ

16,725קשישיםכללי580316834יש ילדים ויתומים ניצולי שואה

10,660ישיבה קטנהחינוך580122612ישיבה לצעירים

22,800כוללדת580071801ישיבת עמודי אור

23,280כוללדת580130466כולל אברכים רחובות

18,878התנדבותכללי580435097לגעת ברוח

21,031צדקה ורווחהכללי580022463לחיות בכבוד

11,000כ"בידת580321941מדרש עטרת תורה רחובות

8,000כ"בידת580497642מוסדות מקור השמחה
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סיווג משניסיווג ראשיר"מספר עשם העמותה
תמיכה 

2014לשנת 

סיווג משניר"מספר עשם העמותה

21,840כוללדת580423697***מוסדות תורה ויהדות 

11,000כ"בידת580423697***מוסדות תורה ויהדות 

205,246ספורט580355782מועדון כדורגל מכבי רחובות

102,226ספורט580424406מועדוני או שו 

29,307ספורט580315927מיטב לקידום הספורט רחובות

356,124ספורט580435980מכבי בני שעריים

5,233ספורט580386456טניס שדה- מכבי מועדון רחובות 

27,214ספורט580386456טניס שולחן- מכבי מועדון רחובות 

267,503ספורט580386456(כדורסל )- מכבי מועדון רחובות 

11,000כ"בידת580228294" ***בית זלצר"מעלות יוסף 

6,680כוללדת580228294" ***בית זלצר"מעלות יוסף 

11,000כ"בידת580161297***מרכז הדר התורה 

21,360כוללדת580161297***מרכז הדר התורה 

27,120כוללדת580069243***מרכז התורה 

9,420כולל דת580069243***מרכז התורה 

8,375ישיבה גבוההחינוך580069243(מאור התלמוד)*** מרכז התורה 

7,450על יסודיחינוך580069243(תורת חסד)*** מרכז התורה 

20,000ספורט580220580מרכז ספורט לנכים

17,821תרבותכללי580029056***ש ברמן "מרכז קהילתי ע

11,000כ"בידת580029056***ש ברמן "מרכז קהילתי ע

16,000כ"בידת580050219***י  "מרכז קהילתי פא

12,400הפצת תורהדת580050219***י  "מרכז קהילתי פא

10,000הפצת תורהדת580050219***מרכז תורני לאומי אוהל ישראל 

11,000כ"בידת580416741***מרכז תורני לאומי אוהל ישראל 
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סיווג משניסיווג ראשיר"מספר עשם העמותה
תמיכה 

2014לשנת 

סיווג משניר"מספר עשם העמותה

11,000כ"בידת580460558משה מאיר לעד

21,031נוערכללי580548154משמעות אחת ויחידה

21,031נוערכללי580393924***נר שלום ישראל 

37,756צדקה ורווחהכללי580057628נתיב החסד

9,660כוללדת580015212***י "נתיבי האר

11,000כ"בידת580385698***י "נתיבי האר

7,240כוללדת580015212***י "נתיבי האר

65,000ספורט580375913ספורט מקומות עבודה

9,000כ"בידת580015212עדת שלום עמנואל

37,756צדקה ורווחהכללי580079978עזר מציון

64,954תנועות נוער580043297עזרא

7,720כוללדת580255321***עטרת גבריאל 

20,160כוללדת580255321***עטרת גבריאל 

20,160כוללדת580535581***עטרת מרדכי אליהו 

9,000כ"בידת580535581***עטרת מרדכי אליהו 

6,240כולל דת580535581***עטרת מרדכי אליהו 

7,120כוללדת580372878***עטרת משה ומרים 

23,040כוללדת580372878***עטרת משה ומרים 

11,000כ "בידת580063444עטרת שלמה
170,959ספורט580380780ודו ברחובות'עמותה לקידום ההאבקות והג

408,594ספורט580402048עמותה לקידום הכדוריד ברחובות

61,057ספורט580410694עמותה לקידום השחיה ברחובות

9,000כ"בידת580552263עמותת דורשי השם

21,031צדקה ורווחהכללי580429942עמותת חסד ומרפא
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סיווג משניסיווג ראשיר"מספר עשם העמותה
תמיכה 

2014לשנת 

סיווג משניר"מספר עשם העמותה

9,000כ"בידת580144681עץ החיים

17,801קליטהכללי580377497פדרציה ארצית של ישראלים דוברי רוסית

16,725צדקה ורווחהכללי580392702אירגון חסד-פעמונים 

9,000כ"בידת580502631מוסדות תורה- צדיק כתמר יפרח 

62,510שבט שנירתנועות נוער580028454צופים

11,000כ "בידת580445765ב רחובות"צעירי משה

9,000כ"בידת580016343צעירי תימן דהרי

8,000כ"בידת580173060רוני ושימחי

25,682בעלי חייםכללי580457943רחובות אוהבת חיות

21,031צדקה ורווחהכללי580416188רחמיי שמיים

9,000כ"בידת580438836שובו בנים

23,185בריאותכללי580320265תאיר

16,000כ"בידת580211050תיפארת ישראל חזון יחזקאל

4,324תנועות נוער580132454תנועה מסורתית נעם

18,048תנועות נוער580004562תנועת אריאל

19,740תנועות נוער580051555תנועת בתיה

11,000כ"בידת580010759תפארת אחים

7,200כוללדת580305878תפארת בנים

7,600כוללדת580094217***תפארת זקנים 

21,031רווחהכללי580094217***תפארת זקנים 

7,760כוללדת580094217***תפארת זקנים 

11,000כ"בידת580094217***תפארת זקנים 

21,031נוערכללי580540409ד"תפארת חב
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