מספר תיק תאריך
מס הכנסה סיום
500101605
500102348
500301304
500500046
500500079
500500160
500500202
500500269
500500285
500500491
500500962
500501036
500501051
500501994
500502000
500701610
500701628
500701636
500701644
500706502
500800099
510030695
510044209
510058738
510065113
510084924
510085145
510089022
510096019
510097579
510119449
510121593
510122765
510133176
510143423
510175417
510177587
510178007
510213127

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022

שם
האקדמיה הלאומית למדעים/המשרד הרא
משרד העבודה/המוסד לבטיחות וגיהות
בית הכנסת בני ברית בישראל
סוכנות היהודית
קרן למחקר ולפיתוח חקלאים ארהב-יש
האקדמיה ללשון העברית
יד ושם
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע
רשות העתיקות
יד יצחק בן -צבי
מרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם הי
המרכז למורשת מלחמת ששת הימים שחר
מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט
אוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה הפתוחה
בית חולים הצרפתי
בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה העב
בית הורים בע"מ )חל"צ (
הוצאת אנציקלופדיה תלמודית בע"מ )חל"
הודיות כפר נוער דתי בע"מ )חל"צ(
חות הנוער הציוני ע"ש ד"ר ישראל גולד
נוה הדסה כפר הנוער הציוני ע"י תל יצ
מוסד חנוכי באלוני יצחק עש יצחק גרינ
גבעת ושינגטון בע"מ )חל"צ(
נוה עמיאל לנוער בשדה יעקב בע"מ )חל"
בית יולס בע"מ )חל"צ (
כפר -צבי סיטרין בע"מ )חל"צ(
כפר סילבר בית ספר תיכון חקלאי ע"ש ד
הכפר הירוק עש לוי אשכול בעמ )חל"צ(
יד חיים ויצמן )חל"צ (
וילפריד ישראל חברה לאמנות וידיעת המ
משכן לאמנות עין חרוד ,ע"ש חיים אתר
הקונסרבטוריון למוסיקה ע"ש רובין חיפ
כפר הנוער מאיר שפיה בית ספר חקלאי ה

510225733
510236011
510237894
510290026
510327885
510413941
510421837
510441389
510451958
510490451
510491525
510506504
510525934
510552391
510557705
510607450
510623648
510623697
510623788
510625551
510628647
510651482
510658735
510662190
510681414
510687312
510691983
510695620
510697501
510718653
510748734
510777659
510796535
510807530
510818776
510849441
510852981
510879778
510885700
510890692
511010019
511021156

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

המגבית היהודית המאוחדת לישראל בע"מ
בית אברהם של אחיות מרים בע"מ )חל"צ(
חברת בית יציב ב.ש בע"מ  -חברה לתועל
מכון שוקן למחקר היהדות ליד בית המדר
בית התפוצות )חל"צ (
קרן דלק למדע לחנוך ולתרבות )חל"צ(
המכון למחקר כלכלי בישראל עש מוריס פ
נאות קדומים בע"מ )חל"צ(
תקוה  -כפר להכשרה מקצועית בגבעת זיי
חבצלת מוסדות תרבות וחנוך של השומר ה
בית גינס-מרכז תרבות וקהילה בעמק חפר
מרחבים חברה לחנוך ותרבות )חל"צ(
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי )
שנקר הנדסה .עיצוב .אמנות) .חל"צ(
המרכז לטכנולוגיה חינוכית )חל"צ(
קרן פרדיס  -ע"ש מייסדי אמישראגז )חל
מרכז תרבות במצפה רמון עש סמואל רובי
אחוה בית ספר אזורי מקיף לדרוזים בגל
חברת בית החינוך המשותף חוף השרון ע"
קרן אהרון גוטווירט )חל"צ(
התנועה הקיבוצית  -נכסי תרבות בע"מ )
מרכז למוסיקה ירושלים )חל"צ(
מדרשת שדה בוקר בנגב )חל"צ(
מרכז קהילתי בטירת כרמל עש פרסט בע"מ
גוינט ישראל )חל"צ (
בית הורים עולי הולנד )חל"צ(
מכון ון ליר בירושלים )חל"צ(
סדנת ההדפס ירושלים )חל"צ(
קרן מוזיאון רובין )חל"צ(
מרכז קהילתי באזור עש אמלן בעמ )חל"צ
הקם )חל"צ (
מרכז כנה מאיר לתרבות נוער וספורט פר
חברת מרכזים קהילתיים ברמת השרון בע"
קרן מ.א.ה .מיסודם של מרגוט וארנסט ה
מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומי
מינהל קהילתי מיתרים בע"מ )חל"צ(
אור שלום -למען ילדים ונוער בסיכון ב
בית המועדון המסחרי והתעשייתי  1891ב
מרכז קהילתי ע"ש זיו-מרקס בע"מ )חל"צ
יד דוידס קרן עזרה ע"ש יוסף צבי דויד
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית ביש
מכון שלום הרטמן-ישראל )חל"צ(

511068223
511186256
511319220
511849937
511936759
512014192
512295353
512335753
512481235
512650458
512662560
512681974
512764366
512926833
512958547
513180661
513233585
513234591
513242925
513260265
513276147
513322396
513343772
513349647
513377457
513378752
513382077
513391979
513407379
513412361
513423137
513436857
513446625
513446641
513480814
513486399
513499533
513532333
513541573
513544494
513544650
513546168

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022

ספריה ומרכז הנצחה בקרית טבעון בע"מ
התאחדות הסקווש בישראל בע"מ )חל"צ(
קרן בית פרוטיאה )חל"צ(
גן החיות התנכי בירושלים על שם משפחת
אוניברסיטת רייכמן )חל"צ(
כישורית )חל"צ (
חברת התזמורת הפילהרמונית הישראלית )
בתים בטוחים למען ילדים ונוער בע"מ )
הרוח הישראלית  -המגבית הישראלית בע"
ניר סקול אוף דה הארט בע"מ )חל"צ(
יזמים צעירים ישראל ) (8991בע"מ )חל"
משרדי הדסה בישראל )חל"צ(
ישראל זכות מלידה בינלאומית )חל"צ(
מאיר פנים  -מפעל חיים בע"מ )חל"צ(
פרוייקט יוסף בע"מ )חל"צ(
מיתרים  -רשת קהילות וחינוך יהודי מש
ביהמד דאראג בע"מ )חל"צ(
אגודת בית אברהם ע"ש החזון איש זצוק"
החברה לתועלת הציבור ע"ש יד יהודית ב
תורת יעקב בע"מ )חל"צ (
לתת תקוה בע"מ )חל"צ (
שטיבלך קהל חסידים בע"מ )חל"צ(
אנסר אלחק בע"מ )חל"צ (
חמה )ישראל( חיות מחמד והאדם בסיוע ה
צוותא לתרבות מתקדמת בע"מ )חל"צ(
מאורות הדף היומי בע"מ )חל"צ(
המשרד לענייני חסד בע"מ )חל"צ(
חץ -חושבים ציונות בע"מ )חל"צ(
ק.מ.ר - .קידום מרכזים רפואיים בע"מ
הקרן לפיתוח טבריה בע"מ )חל"צ(
תאטרון מחול אבשלום פולק בע"מ )חל"צ(
שמיר  -שרותי מידע רפואי בע"מ )חל"צ(
אנו  -עושים שינוי בע"מ )חל"צ(
משיח גן ישראל בע"מ )חל"צ(
בית החסידים רחוב חסדא אשדוד בע"מ )ח
יד טאלנא )חל"צ (
המרכז הארצי למען הזולת בע"מ )חל"צ(
עתיד  -רשת חינוך ובתי ספר בע"מ )חל"
הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישר
חוש"ן  -חינוך ושינוי ,חברה לתועלת ה
מעלה צביה  -מערכות חינוך ותרבות בע"
הקרן להשכלה גבוהה ע"ש המנוח אחמד מו

513569210
513590463
513590844
513591222
513592915
513608505
513609560
513610683
513653436
513686865
513692830
513699900
513705699
513718346
513720755
513721191
513746271
513757955
513798579
513805135
513824896
513830778
513835405
513847251
513851659
513856963
513861435
513866541
513870717
513876359
513896548
513898247
513910372
513927541
513956458
513958157
513963637
513979575
513979583
513986646
513989087
513992883

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022

מסע :פרויקט לעידוד תוכניות ארוכות ב
מוסדות סטריקוב בע"מ )חל"צ(
דרומה צפונה  -תיקון עולם בע"מ )חל"צ
המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה
מעיין השלום בע"מ )חל"צ(
המרכז הישראלי לכבוד האדם בע"מ )חל"צ
גישה לחיים  -מתמודדים עם משבר חולי
המרכז האקדמי שלם בע"מ )חל"צ(
בית וחסד בע"מ )חל"צ (
אמון הציבור  -חברה לתועלת הציבור בע
דור העתיד קרית אונו )מלכ"ר( בע"מ )ח
זק"א ישראל  -ילדים של החיים בע"מ )ח
רשת עמל  1בע"מ )חל"צ (
מוסדות חב"ד בהרי יהודה בע"מ )חל"צ(
מנשר  -לאמנות בע"מ )חל"צ(
מכון תורה אור ביתר בע"מ )חל"צ(
ניידות חב"ד בע"מ )חל"צ(
אמרי נעם בע"מ )חל"צ (
המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן בע"מ
מגן ומושיע  -הקרן לאברכים נזקקים בע
צבאות ה' בע"מ )חל"צ (
קרן-שמש מקבוצת עוגן בע"מ )חל"צ(
קידום אמת בע"מ )חל"צ (
תב"ת  -תנופה בתעסוקה בע"מ )חל"צ(
דרך הלוטוס בע"מ )חל"צ(
בית כנסת יחזקאל בע"מ )חל"צ(
המכון למחקרי ביטחון לאומי ,מכון חשי
המרכז הישראלי לנפגעי כתות בע"מ )חל"
בית הכנסת המרכזי רמת אביב ג' בע"מ )
קרן אניאס ובני שטינמץ בע"מ )חל"צ(
מדינת הכדורגל )ישראל(  -חברה לתועלת
זמרשת  -חברה לתועלת הציבור בע"מ )חל
שיתופים  -לקידום החברה האזרחית חברה
קדימה מדע-חינוך לחיים בע"מ )חל"צ(
סטנד ווית' אס אינטרנשיונל בע"מ )חל"
חב-רות )חל"צ (
הפוטנציאל הלאומי בע"מ )חל"צ(
מוסדות הרב רבי בע"מ )חל"צ(
ישראל נלחמת לחיים בע"מ )חל"צ(
מכון ירושלים לצדק בע"מ )חל"צ(
הלל ישראל בע"מ )חל"צ (
מנהיגות עסקית צעירה בע"מ )חל"צ(

514002211
514003177
514006196
514018027
514062827
514108547
514152420
514250125
514259399
514268564
514307719
514328590
514340868
514399690
514424845
514463348
514480888
514493915
514560531
514602382
514607761
514628247
514675230
514676857
514697333
514706969
514712454
514734284
514749324
514762194
514767953
514808898
514822337
514836832
514837145
514907815
514916618
514918143
514918192
514924422
514942564
514983261

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024

אוהל אברהם  -אשדוד בע"מ )חל"צ(
צופן  -מרכזי טכנולוגיה עילית בע"מ )
ארגון נותנים באהבה המרכז הארצי לרוו
עמודי עולם בע"מ )חל"צ(
יאדיר תורה בנגב בע"מ )חל"ץ(
מידות -שיקוף ודירוג מלכ"רים בע"מ )ח
הספרייה הלאומית בע"מ )חל"צ(
עבודה שבלב בע"מ )חל"צ(
פרזנטנס ישראל בע"מ )חל"צ(
פרוג'קט סנשיין ישראל בע"מ )חל"צ(
אנסמבל כאן בע"מ )חל"צ(
עין מציון בע"מ )חל"צ (
גרינפיס ים תיכון בע"מ )חל"צ(
תחנה פסיכולוגית חבל אילות בע"מ )חל"
קרן שחף בע"מ )חל"צ (
כל זכות בע"מ )חל"צ (
קרן גרינספון ישראל בע"מ )חל"צ(
המכון לרפורמות מבניות בע"מ )חל"צ(
שרשרת הדורות  -דור לדור יביע אומר ב
כתונת פסים צ.פ חולון בע"מ )חל"צ(
מקהלת הנוער הירושלמית בע"מ )חל"צ(
הבימה הישנה )בהסדר נושים אגב פירוק(
דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל בע"
נאלא בע"מ )חל"צ (
אנרגיה מתחדשת אילת  -אילות בע"מ )חל
עלמא לינקס בע"מ )חל"צ(
פוליפוני לחינוך בע"מ )חל"צ(
האיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה בע"מ )ח
מולד  -המרכז להתחדשות הדמוקרטיה בע"
פוטו ישראל בע"מ )חל"צ(
משכן הכוונה בע"מ חברה לתועלת הציבור
ישיבת אהל אורה בע"מ )חל"צ(
מדריכים בדרכים בע"מ )חל"צ(
אלפנאר  -לקידום תעסוקת ערבים בישראל
קרן דליה ואלי הורביץ בע"מ )חברה לתו
סאסא סטון בע"מ )חל"צ (
מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ )חל"צ
הקרן למצוינות אולימפית בישראל בע"מ
זרקור  -לטיפוח מצוינות בחברה הישראל
קרן אלרוב בע"מ )חל"צ (
כפר הנוער בן יקיר בע"מ )חל"צ(
מונא  -חלל לשינוי בע"מ )חל"צ(

514984913
515026193
515042422
515097269
515100246
515108884
515112506
515122950
515136372
515220291
515262160
515269785
515269926
515277309
515289379
515294171
515309383
515323848
515328904
515339414
515353340
515354793
515360402
515395887
515432425
515440881
515452316
515453892
515497121
515497782
515498848
515551067
515596013
515601300
515618098
515621324
515648863
515674901
515681443
515684488
515686764
515701118

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022

כנפי כסף ,חברה לתועלת הציבור בע"מ
הקו של אורלי וגיא בע"מ )חל"צ(
מכון חכמת התורה בע"מ )חל"צ(
הפורום הציבורי  -כפרי הנוער ,פנימיו
חוות החופש בע"מ )חל"צ(
פותחים עתיד בע"מ )חל"צ(
רפא נא  -נופש מרפא בע"מ )חל"צ(
מוזאיק יונייטד בע"מ )חל"צ(
אלומות אור בע"מ )חל"צ(
קרן ע"ש שלמה שמלצר ז"ל בע"מ )חל"צ(
הצעד הטבעי ישראל בע"מ )חל"צ(
דואליס יוזמה בע"מ )חל"צ(
קרן מהלך  -מלווים עמותות לעצמאות כל
קרן אי.וי.אן ליוזמה חברתית בע"מ )חל
הארגון לשוויון נשי בטכנולוגיה בע"מ
לובי  99בע"מ )חל"צ (
טק צ'לנג' ישראל בע"מ )חל"צ(
אם .אס .ישראל בע"מ )חל"צ(
קמא-טק בע"מ )חל"צ (
קפיטליזם קשוב ישראל  -חברה לתועלת ה
קרן בריאה בע"מ )חל"צ (
נבט ,צמיחה לעתיד  5102בע"מ )חל"צ(
סייקלינג אקדמי בע"מ )חל"צ(
דרך שירה בנקי בע"מ )חל"צ(
מרכז יהודי לעולים דוברי אנגלית בע"מ
הלפאפ  -הדרך הקלה להתנדבות בע"מ )חל
קולותיה של ישראל בע"מ )חל"צ(
אונוורד ישראל התמחויות והזדמנויות ב
כל אחד ממקומו בע"מ )חל"צ(
מעבר לאופק  -שילוב מנצח של הספקטרום
טל חמה בע"מ )חל"צ (
מומנטום .מנוע הצמיחה של מקצועות הרכ
טריביו חברה לתועלת הציבור בע"מ )חל"
אניה באניה  -יחד בע"מ )חל"צ(
המרכז להכשרות כלבי שירות בע"מ )חל"צ
ישראליז'  -שינוי ושיפור תדמית ישראל
(רשת הבריאות בע"מ )חל"צ 0048 -
חותם  -לקידום שוויון הזדמנויות בחינ
אידיאה  -המרכז לדמוקרטיה ליברלית בע
פיקו קידס בע"מ )חל"צ (
איתן כל אחד יכול בע"מ )חל"צ(
סולמות  -מוסיקה לשינוי חברתי בע"מ )

515759678
515770444
515800514
515822161
515826022
515830115
515843225
515850444
515872729
515873297
515909224
515917417
515920163
516011996
516057510
516153855
520001322
520002320
520004839
520008095
520011008
520013053
520016676
520016858
520017245
520018722
520020405
520020967
520025412
520028168
520028242
520028275
520028770
520029661
520029711
520030800
520032293
520032996
520035908
520041831
520044330
560005845

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023

חברותא קרן יוזמות בע"מ )חל"צ(
ספקטרום  -בית לתרבות ואמנות בירושלי
פיוצ'ר מוביליטי ישראל בע"מ )חל"צ(
הילמ"ה  -הייטק למען החברה בע"מ )חל"
אינוביישן אפריקה ישראל בע"מ )חל"צ(
קריירה  12בע"מ )חל"צ (
חץ לישראל בע"מ )חל"צ (
על הגל  -פוגשים את הים ,אחרת בע"מ )
מרכז קוקודי לדיאלוג תרבותי קוסמופול
עילי -כדורגל ייחודי טיפולי חברתי בע
מיזם קולקטיב אימפקט  -השותפות לקידו
סקייל  -אפ ולוסיטי בע"מ )חל"צ(
בית דניאלה בע"מ )חל"צ(
קרן סלמנקה בע"מ )חל"צ(
קרן שיתוף תורמים )קשת( די.איי.אף בע
גיווינג בע"מ )חל"צ (
חברת הגמנסיה העברית הרצליה בעמ )חל"
מוזיאון תל אביב לאמנות )חל"צ(
בית הספר הריאלי העברי בחיפה בע"מ )ח
הסתדרות מדיצינית הדסה )חל"צ(
חברת כפר הנוער הדתי בע"מ )חל"צ(
מכון בית יעקב למורות )חל"צ(
מרכז חינוך ליאו באק בע"מ )חל"צ(
מכון ויצמן למדע
אורט ישראל )חל"צ (
הקרן לקידום החינוך בישראל מיסודה של
מרכז משען בע"מ )חל"צ (
קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל
נכסי חיל נח בעמ
בית אהרנסון מוזיאון נילי זכרון יעקב
המכון למחקר עסקים בישראל ע"ש הנרי ק
מוזיאון ישראל )חל"צ (
למען בית שלום עליכם בע"מ )חל"צ(
קרית נוער הגליל העליון קרית שמונה )
מכון ע"ש גיורא יוספטל לשרותי רווחה
חברת מעונות הורים בע"מ )חל"צ(
קרן התזמורת הפילהרמונית הישראלית )ח
שיקמים-מוסד חינוכי חקלאי בגן רווה )
מוזיאון ארץ ישראל  -תל  -אביב )חל"צ
המרכז לטניס בישראל )אי.טי.סי) (.חל"
המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס ש
רבי ישראל מאייר הכהן רביניקל סמינרי

560015802
560019945
560021024
580000057
580000073
580000156
580000180
580000263
580000271
580000297
580000339
580000354
580000370
580000503
580000552
580000560
580000669
580000768
580000818
580000909
580001105
580001147
580001170
580001246
580001261
580001402
580001410
580001444
580001451
580001477
580001626
580001634
580001659
580001733
580001741
580001972
580002038
580002053
580002137
580002160
580002194
580002210

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023

קרן-אור אינק) .חברה רשומה בניו-יורק
אממס נצרת
דה וולוורת' ברבור אמריקן אינטרנשיונ
אגודה למען הקשיש באילת )ע"ר(
משעולים )ע"ר (
אגודת צער בעלי חיים בישראל )ע"ר(
עמותת הקונסרבטוריון בקרית ביאליק )ע
אגודת הטניס בקרית ביאליק )ע"ר(
האגודה למען העוור הרצליה והשרון ע"ש
בית הכנסת אפרתה  -גילה ,ירושלים )ע"
מילבת מעניקים איכות לחיים )ע"ר(
קרן מורפורגו ז"ל )ע"ר(
עוז ושלום ,החוג הרעיוני לציונות דתי
מוסדות "תורה ושלום" בישראל )ע"ר(
הקרן המרכזית למוסדות דת ,חינוך ותרב
עתריד  -עטרת תפארת רבי יצחק דרעי ז"
אגודת בית הכנסת המרכזי בשכונת רמות
אור תורה סטון )ע"ר (
המועצה הלאומית לשלום הילד )ע"ר(
מורשת המשפט בישראל )ע"ר(
בית כנסת "ישראל יאיר" )ע"ר(
נר אליהו )ע"ר (
כולל "תורת חיים" חולון )ע"ר(
מלב"ב ,מרכז לטיפול בקשיש בקהילה )ע"
מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית
עמותת אזור רוטרי ישראל )ע"ר(
ישיבת "שבות ישראל " )ע"ר(
עלגבע עמותה לפיתוח שרותים למוגבלי
הארגון הארצי של יהודי כורדיסטאן ביש
איכות בשיקום )ע"ר (
בית כנסת ובית מדרש חזון עובדיה )ע"ר
מדרשית נעם )ע"ר (
הסתדרות השומר הצעיר בישראל )ע"ר(
מרכז חב"ד  -ליובאוויטש -תל אביב )ע"
נווה ציון )ע"ר (
המרכז החדש למוסיקה  -רמת גן )ע"ר(
המרכז התורני "תורת חסד" הישיבה הגדו
סינמטק תל  -אביב )ע"ר(
בית הכנסת הרמב"ם ובית מדרש ישיבת אל
איגוד הכדורסל בישראל )ע"ר(
יד אליעזר לי יפה )ע"ר(
תורת-חיים -נתיבות )ע"ר(

580002335
580002400
580002426
580002434
580002483
580002517
580002525
580002541
580002590
580002608
580002707
580002723
580002780
580002855
580002889
580002988
580003002
580003028
580003168
580003218
580003432
580003440
580003499
580003507
580003531
580003648
580003713
580003739
580003804
580003911
580003960
580003978
580004059
580004307
580004315
580004323
580004349
580004562
580004729
580004794
580004851
580004935

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

אקים חיפה ,אגודה לקימום אנשים עם מו
המרכז לבריאות הנפש ולגריאטריה " -עז
מוסדות ישועה ליהודה )ע"ר(
האגודה למען מכללה ירושלים לבנות )ע"
מעגלי שמע )ע"ר (
ההתאחדות לספורט בישראל )ע"ר(
ידידי המכון לארכיאולוגיה של אוניבסי
קרית הישיבה בית אל )ע"ר(
ישיבת "שילה" )ע"ר (
ליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל
שרות מתנדבים "דלת פתוחה" )ע"ר(
מכללה ירושלים )ע"ר (
קרן להנצחת זכר חללי גיטו טרזין )טרז
קלוב התעופה לישראל  -מרכז )ע"ר(
קרן מילגות וצדקה ע"ש מרתין גהל )ע"ר
אגודת בית אולפנא בית אהרן וישראל כו
מרכז קהילתי "צעירי ציון" )ע"ר(
בני ברית בישראל לשכת הגליל הגדולה מ
ישיבת אור ישראל -פתח תקוה )ע"ר(
אור התורה והתשובה,הפצת תורה וערכיה
ענבלים לחינוך ותרבות )ע"ר(
נתיבות חיים  -מרכז ע"ש החיד"א לזכ
מועדון חתירה חיפה )ע"ר(
כולל תורה מציון וקהילת מורשה )ע"ר(
שקמה אגודה לקידום מפעלי תרבות וחנ
חובבי החתולים בישראל )ע"ר(
קהילה קדושה קרית צאנז נתניה )ע"ר(
מסגרת שמעיה )ע"ר (
העדה היהודית הספרדית בחיפה )ע"ר(
מרכז ליהדות בית חב"ד )ע"ר(
בוגרי בי"ס לקציני ים )ע"ר(
אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך הת
הישיבה הגבוהה אור-עציון )ע"ר(
קרן לב"י האגודה למען החייל )ע"ר(
בית כנסת "תפארת בחורים" נתניה )ע"ר(
אהל רחל )ע"ר (
אגודת צער בעלי חיים חיפה )ע"ר(
אריאל  -תנועת נוער ישראלית )ע"ר(
החברה ההיסטורית הישראלית )ע"ר(
אגודת שוחרי מוזיאון האדם והחי )ע"ר(
ניצן סניף תל אביב  -אגודה לקידום יל
האגודה הישראלית לגרונטולוגיה )ע"ר(

580004950
580004968
580004992
580005031
580005106
580005114
580005122
580005155
580005197
580005205
580005270
580005288
580005320
580005429
580005536
580005569
580005601
580005767
580005825
580005890
580005981
580006005
580006039
580006104
580006252
580006260
580006310
580006385
580006443
580006559
580006575
580006682
580006708
580006765
580006823
580007086
580007102
580007219
580007227
580007235
580007250
580007268

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024

המועצה הישראלית להתנדבות )ע"ר(
ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו )ע"ר(
מוסדות "באר אברהם" דחסידי סלאנים )ע
בית כנסת ישרים לעולי עיראק ברמת-גן
אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת )ע
ההתאחדות הישראלית לצלילה )ע"ר(
בית המדרש למצוות הארץ יד בנימין )ע"
קול היהדות )ע"ר (
המרכז הארצי למען טהרת המשפחה בישראל
בית כנסת "אורים" )ע"ר(
בית יגאל אלון -מרכז הנצחה )ע"ר(
מוסדות "שערי ציון" בני ברק )ע"ר(
שתילי-זיתים )ע"ר (
גג לחייל משוחרר )ע"ר (
ישיבת דבר ירושלים האקדמיה הירושלמית
הארכיון והמוזיאון )פרטי( לתיאטרון ע
מרכז קהילתי ע"ש מירלמן אור עקיבא )ע
מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית
איגוד הרוגבי בישראל )ע"ר( noinu y
האגודה הישראלית לטרשת נפוצה )ע"ר(
העמותה לשרותי שמיעה ודבור לילדי לוד
מיחא ירושלים )ע"ר (
המרכז לעיוור בישראל )ע"ר(
קשת  -האגודה למען הקשיש בתל-אביב-יפ
חיבת ציון וירושלים )ע"ר(
אפרתה  -העמותה לתמיכה בקידום פעילות
מכון בר-דוד לאומנות יהודים בר-עם )ע
קרן תל אביב יפו לפיתוח )ע"ר(
מוסדות הפקדתי שומרים )ע"ר(
פסטיבל ישראל ,ירושלים )ע"ר(
סדנאות האמנים )ע"ר (
קרן הילד בני ברק
תומר דבורה מרכז לתורה ומורשת ישראל
התאחדות עולי אמריקה הלטינית ,ספרד ו
אגודת צבע )ע"ר (
האגודה למען הקשיש דימונה )ע"ר(
תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל א
האגודה למען הזקן באזורי העמקים בישר
ניל"ה -נשות יהלומנים למען התנדבות )
צוות  -ארגון גמלאי צה"ל )ע"ר(
ארגון עולי הולנד )ע"ר(
וראייטי ישראל )ע"ר (

580007326
580007342
580007383
580007409
580007425
580007433
580007466
580007524
580007557
580007656
580007664
580007714
580007748
580007813
580007870
580007888
580007912
580007953
580008035
580008100
580008175
580008183
580008266
580008274
580008282
580008324
580008365
580008415
580008423
580008498
580008514
580008589
580008688
580008761
580008878
580008894
580008910
580008928
580009157
580009181
580009199
580009306

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

מועדון שח-מט באר שבע )ע"ר(
קהילת זכרון יוסף  -הר נוף ירושלים )
העמותה למען בני תורה )ע"ר(
אשה לאשה )ע"ר (
הליכות עם ישראל )ע"ר (
הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירוש
ישיבת "בית מתתיהו" ע"ש הגה"צ ר' מתת
חוג ידידי מעון לבצלר )ע"ר(
מרכז רפואי שערי צדק )ע"ר(
האיגוד הישראלי לצניחה חופשית )ע"ר(
בשבילנו מרכז סיור ולימוד )ע"ר(
מכון למחקר כלכלי על שם ד"ר ישעיהו פ
ברית יוצאי בוכרה )ע"ר(
קרן לקידום ולפיתוח מוסדות עליית הנו
קהילת יער רמות )ע"ר (
תלמוד תורה "הדר ציון" )ע"ר(
נתיבות נועם )ע"ר (
בית ספר תיכון חדרה )ע"ר(
תורה וחסד ליד בית-הכנסת בית-חנה )ע"
אקים  -אגודה לקימום אנשים עם מוגבלו
ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגע
אמונה עולמית )ע"ר (
עזרה לקשיש ע"ש הרב זכריה ולאה פרנקפ
אגודת קרן חינוך בגליל המערבי,כרמי
בית עולי אמריקה וקנדה בנתניה )ע"ר(
מרכז מילמן )ע"ר (
אלק"א  -אגודה למען הקשיש אשקלון )ע"
החברה הגיאולוגית הישראלית )ע"ר(
תפארת ציון )ע"ר (
ארז -מרכז לקידום החינוך והחברה -ב
היהדות הקראית העולמית )ע"ר(
מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדית )ע"ר(
ישיבת הרמב"ם ובית יוסף )לספרדים ולב
מוסד מכבי לסיוע חינוכי וחברתי )ע"
(עמותת אל  -סם'' )ע''ר''
בית כנסת מולדת )ע"ר (
מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית )ע"ר(
ישיבת צרור המר  -סניף ישיבת מרכז הר
נחלת צבי ע"ש צ.י .פוקס זצ"ל יד ושם
ישיבת "שפתי צדיק" קריה חסידית חצור
ישיבת התנא ר' ש .בר יוחאי זיע"א ליד
יד טבנקין )ע"ר (

580009314
580009330
580009363
580009371
580009496
580009546
580009553
580009595
580009660
580009694
580009702
580009728
580009751
580009769
580009983
580010007
580010015
580010023
580010064
580010213
580010270
580010395
580010403
580010445
580010502
580010510
580010536
580010544
580010577
580010650
580010684
580010759
580010890
580010908
580010916
580010981
580011039
580011062
580011070
580011146
580011179
580011450

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022

ישיבת כרם ביבנה )ע"ר (
מכון פרדס לחינוך יהודי )ע"ר(
אפרת  -אגודה למתן יעוץ וסיוע לנשי
נר התמיד קרן הנצחה )ע"ר(
ידידי מרכז רפואי רמב"ם )ע"ר(
מכון ירושלים בתי מדרש לאברכים )ע"ר(
מוסדות אוז'רוב חנצ'ין  -אגודת אש דת
שלטון בית"ר )ע"ר (
אגודת ידידי מוזיאון ישראל ירושלים )
נאמני מועדון רוטרי כפר סבא )ע"ר(
א.ל.ה -אגודה למען האזרח הותיק ,רמת
ש.ק.ל - .העמותה לתכנון ופתוח שרותים
אגודת השומרים לשמירת הלשון )ע"ר(
האגודה למען הקשיש בלוד )ע"ר(
בית שבתי לוי )ע"ר (
הליגה למניעת מחלות ריאה תל אביב )ע"
מכון הלכה ברורה וברור הלכה )ע"ר(
מגן לילד המתיבתא למצטיינים בני ברק
מתנ"ס רכסים )ע"ר (
אגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב )ע"ר
משכנותיך ישראל ירושלים )ע"ר(
אגודת בית כנסת נצח ישראל רעננה )ע"ר
אגודת הגליל  -האגודה הערבית הארצית
אגודת ידידי ישיבת "בר אילן" ובית הכ
בי"כ היכל יהודה ע"ש י.ל.ומ .רקנאטי
הקהילה המסורתית רעננה )ע"ר(
מכון הכתב )ע"ר (
ישיבת עמלי תורה )ע"ר (
מוסדות ותלמוד תורה זוועהיל בית מרדכ
מינהל קהילתי גינות העיר )ע"ר(
תיאטרון הקרון על שם מריו קוטליאר )ע
תפארת אחים )ע"ר (
כל ישראל חברים )ע"ר (
האגודה לתכנון שרותי מגורים בקהילה ל
שמי"ר  -עמותת אקדמאים שומרי מצוות י
ועד חסידי חב"ד רחובות )ע"ר(
ישיבת י-ם שע"י ישיבת רבנו מרן א .י.
תלמוד תורה מחזיקי הדת דחסידי בעלזא
עטרת משה -ארץ חמדה )ע"ר(
אמונה-תנועת האשה הדתית לאומית )ע"ר(
נוה שרה הרצוג )ע"ר (
זכרון שלמה וחיים כולל אברכים ע"ש הצ

580011468
580011567
580011583
580011591
580011625
580011641
580011732
580011765
580011930
580012029
580012078
580012094
580012110
580012169
580012318
580012433
580012441
580012490
580012573
580012599
580012664
580012722
580012805
580012813
580013035
580013118
580013159
580013167
580013191
580013233
580013316
580013332
580013431
580013456
580013522
580013589
580013605
580013621
580013704
580013753
580013803
580013902

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

עמותת "המייסדים" -העמותה למען הקשיש
האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(
ועד המקוואות בבית וגן י-ם )ע"ר(
ישיבת מאיר בת עין )ע"ר(
יד לחיים )ע"ר (
תורה בציון  -צדק )ע"ר(
הועד הכללי לקהילת התימנים בירושלים
האגודה למען כפר הילדים בכרמיאל )ע"ר
כולל אברכים בביה"כ הגדול הרצליה )ע"
נוה חנה לילדים ונוער על שם חנה קפהן
מרכז רוחני דתי בית-אל ,נוה שלום ,נת
אור חדש מרכז חינוכי בגליל )ע"ר(
מכון ללימודי המשך ברפואת שיניים  -מ
תלמוד תורה סוכת דוד )ע"ר(
אגודת עזרה למרפא שע"י אברכי חסידי ב
מרכז רוחני דתי שבי ציון ע"ש ר יחיא
מועצת הקהילה האורתודוקסית הלאומית -
צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל חבת ירוש
רמות שפירא  -מרכז חינוכי )ע"ר(
מכללת הנגב ע"ש פ ספיר )ע"ר(
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חבד )
הצבי ישראל קהילת קוממיות ירושלים
הקרן לירושלים )ע"ר (
בית כנסת שלום תל אביב )ע"ר(
בית אבות הרצליה )ע"ר (
תלפיות כפר ילדים דתי )ע"ר(
כולל משכיל לדוד ע"ש האדמור ר דוד אב
תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער )ע
קרן מועדון רוטרי רמת השרון )ע"ר(
ליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי
קהילת סוכת שלום )ע"ר (
אגודה לטפוח מוסדות תורניים ותרבותיי
עלמה צ בשבילך מבגרות לזיקנה )ע"ר(
האגודה לטיפוח חברה ותרבות ,תיעוד ומ
אגודת קרן אורה בכרמיאל )ע"ר(
אגודת אחרית הימים )ע"ר(
קרן מילגות ופרסים ליד לשכת רואי החש
כולל "ברוך טעם" ע"ש הגאון בעל "ברו
המטווח האולימפי הלאומי הרצליה  -ישר
חב"ד -אור חינוך )ע"ר (
קרן גימל ע"ש גדליה )ע"ר(

580013910
580014025
580014058
580014124
580014173
580014223
580014322
580014363
580014439
580014462
580014488
580014520
580014561
580014603
580014645
580014660
580014702
580014876
580014892
580014983
580015030
580015055
580015071
580015170
580015188
580015196
580015212
580015220
580015261
580015311
580015337
580015519
580015535
580015618
580015717
580015865
580015881
580016087
580016103
580016145
580016285
580016301

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022

מרכזים קהילתיים פתח תקוה )מקפת( )ע"
מעין התורה והמרכז הרוחני לתורה ותפי
אגודה לשמירת זכויות הפרט )ע"ר(
ליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה בישר
העמותה למען הקשיש בטבריה )ע"ר(
המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילי
שיח סוד -מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צ
ישיבת אש התורה )ע"ר (
חוג ידידי המדרשיה בישראל )ע"ר(
אגודה להנצחת זכרם של ש .אפרת ז"ל ו-
עמותת בית אבות ע"י איחוד עולי בולגר
מרכז לחינוך תורני לב שמחה דחסידי גו
ישיבת רשב"י בני-ברק )ע"ר(
פועלים בקהילה {ע"ר}
מרכז למורשת המודיעין מ.ל.מ - .אתר ה
העמותה למען העיוור על שם בטי וינוגר
יד לראשונים ולבנים  -אילת השחר )ע"ר
ישיבת שערי תורה בית מדרש לתורה ע"ש
ישיבת הרב עמיאל )ישיבת הישוב החדש(
לביא  -העמותה העירונית לפיתוח החינו
בי"כ ות"ת בית יוסף ע"ש ר יוסף בן שמ
דרור  -בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור -
האגודה למען העוור ולמניעת העוורון ת
ידידי הטכניון בישראל )ע"ר(
קונסרבטוריון דוניה ויצמן )ע"ר(
קהילת מבקשי דרך בירושלים )ע"ר(
עדת שלום  -עמנואל )ע"ר(
בית כנסת קהילת ישראל )ע"ר(
נוה ירושלים סמינר לבנות )ע"ר(
בית כנסת ומרכז קהילתי-תורני "במעלות
א.ש.ק עמותה לפיתוח שירותים קהילתיי
אקים  -אגודה לקידום אנשים עם מוגבלו
אנחנו כאן אגודה לתרבות פולקלור וחבר
מכון מאיר המרכז ללימודי היהדות בישר
מדעטק  -המוזיאון הלאומי למדע ,טכנול
בית יד לבנים  -אתר הנצחה ירושלים )ע
בית חולים אלי"ן  -מרכז לשיקום ילדים
האגודה לתרבות הדיור )ע"ר(
אגודה לבריאות הציבור )ע"ר(
עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית מ
אגודת שיבת ציון של עולי תימן בקרית
העמותה למען הקשיש והעיוור מעלות תרש

580016319
580016350
580016368
580016509
580016533
580016632
580016707
580016723
580016731
580016749
580016822
580016889
580016897
580016921
580016939
580016988
580017275
580017358
580017416
580017457
580017473
580017499
580017523
580017531
580017580
580017606
580017614
580017630
580017671
580017697
580017754
580017812
580017846
580017861
580017945
580017952
580018158
580018174
580018182
580018190
580018240
580018281

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

קונסרבטוריון למוסיקה קרית מוצקין
אחוד שיבת ציון אגודה לאומית דתית )ע
ישיבת הגר"ז בעגניס ירושלים )ע"ר(
ישיבת התפוצות תורת ישראל )ע"ר(
משלש מתנדבים שירות לבריאות שיניים )
נשים למען נשים )ע"ר (
בית כנסת נצח ישראל גדרה )ע"ר(
מיח"א מחנכי ילדים חרשים חיפה והצפון
מגדל דוד  -מוזיאון לתולדות ירושלים
בית חנה צפת )ע"ר (
ימק"א הבינלאומית ירושלים )ע"ר(
מוסדות תורה חינוך וחסד "בית ברכה" ש
מנוף מרכזי נוער ופנימיות )ע"ר(
מילב  -מועדוני הגימלאים בחיפה )ע"ר(
אגודת חברה קדישא )גחש"א( כפר סבא )ע
החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה )ע
מרחביה  -אגודה לקידום החינוך התורני
בית כנסת המרכזי כפר גנים ב' פתח תקו
אהלי תורה -אהלי מנחם כפר חב"ד )ע"ר(
הפועל גן שמואל )ע"ר (
המסורה מכון ובתי תלמוד תורה )ע"ר(
החברה להגנת הטבע )ע"ר(
בית מדרש גבוה לתורה והוראה נחלת חיי
קהילת הוד והדר )ע"ר (
מרכז קהילתי "גשר" ,אגודה לתרבות וחי
הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות )ע"
קרן תלפד )ע"ר (
ישיבת בית מדרש לתורה ירושלים )ע"ר(
תלמוד תורה אמת ואמונה סלונים ,בני-ב
תלמוד תורה אמת ואמונה סלונים ירושלי
מייסדי וידידי ישיבת בני עקיבא "יד א
תלמוד תורה "תורת אמת" בני ברק )ע"ר(
לשכה ישראלית של פדרציה לעזרה ליהודי
קופת רמבעהן כולל פולין ירושלים )ע"ר
דרור העמותה לשיקום ושילוב בקהילה )ע
בית הילדים ע"ש צבע אמונה )בית אלעזר
האגודה למען הקשיש באר שבע )ע"ר(
האגודה למען הזקן בני ברק )ע"ר(
עמותת שלה"בת  -שרותים לאוכלוסיה המב
עמותה למען הקשיש קרית שמונה והסביבה
איגוד הספורט העממי בישראל )ע"ר(
המרכז האקדמי לב )ע"ר (

580018380
580018497
580018521
580018547
580018778
580018844
580018851
580018885
580018919
580018935
580018968
580018984
580019008
580019040
580019081
580019099
580019214
580019263
580019339
580019446
580019461
580019537
580019545
580019560
580019636
580019677
580019693
580019735
580019800
580019891
580019917
580019958
580019982
580019990
580020022
580020162
580020238
580020246
580020253
580020287
580020329
580020378

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
30/06/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023

שבות עמי )ע"ר (
כפר רפאל קהילת מרפא לזכר לואי והרמן
מכון אבני  -המכללה לאמנות ועיצוב תל
מרכז תורני לנגב אהל שם )ע"ר(
הסמינר למורות ובי"ס מקצועי בית רבקה
בית כנסת "יד דוד" )ע"ר(
האגודה למען העיוור ,נפת רחובות )ע"ר
חוג ידידי מרכז רפואי שיבא-תל השומר
מוסדות ויזניץ בארץ הקודש )ע"ר(
מוסדות ויזניץ אמרי חיים )ע"ר(
לשכת "בצלאל" מספר  02של בונים חופשי
ידיד ביס תיכון עירוני די ת"א )ע"ר(
ישיבת בני עקיבא קרית הרצוג בני ברק
בית כנסת תפארת יצחק סביון )ע"ר(
האיגוד הישראלי לקידום האדם )ע"ר(
ישיבת שער השמיים ללימודי תורת הנגלה
עמותה למען העיוור ומניעת עיוורון יר
ישיבה דחסידי בעלזא ירושלים )ע"ר(
אגודת צער בעלי חיים באר שבע והדרום
בית היתומות הכללי ירושלים )ע"ר(
עמותת בית הכנסת הנשיא  -ישראל הצעיר
הדר  -העמותה למען הקשיש והגמלאי בנת
התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל )ע
בנות ויזניץ ירושלים )ע"ר(
קהילת קדש בית ישראל )ע"ר(
מאורות בית מדרש גבוה לתורה )ע"ר(
היכל התלמוד בית מדרש גבוה לתורה )ע
רוח הגולן )ע"ר (
אנוש  -העמותה הישראלית לבריאות הנפש
מוסדות טשערנאביל )ע"ר(
הורה ירושלים ,עמותה עירונית למחול ו
בקור חולים וגמ"ח עולים חדשים בני בר
מועצת תנועות הנוער בישראל )ע"ר(
האגודה לצער בעלי חיים ירושלים )ע"ר(
מכון הרי פישל לדרישת התלמוד ומשפט ה
אגודת ידידי המכללה אזורית בתל חי )ע
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הס
בית מדרש עליון לתורה  -יד אהרן  -מי
עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל )ע"ר
שק"ל  -שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבל
ישיבת זכרון משה כולל לעדת ארם צובא
ישיבת תפארת ישראל חיפה )ע"ר(

580020386
580020444
580020477
580020501
580020659
580020683
580020758
580020766
580020824
580020857
580020899
580020980
580021087
580021095
580021103
580021145
580021202
580021251
580021301
580021327
580021343
580021350
580021533
580021582
580021616
580021707
580021723
580021731
580021756
580021806
580021889
580021897
580021913
580021939
580021970
580022044
580022051
580022069
580022077
580022150
580022200
580022218

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

ישיבת תפארת הכרמל חיפה )ע"ר(
תלמוד תורה "מורשה" ירושלים )ע"ר(
קרית חנוך מבשרת ציון בהרי ירושלים )
חברת יהודי איטליה בישראל )ע"ר(
מוסדות אור ירושלים ; )ע"ר(
אגודת ידידי שמיר )אסף הרופא( )ע"ר(
רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם )ע"ר(
יד לבנים  -ארגון להנצחת חללי מערכות
בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל( הר
בנפש חפצה )ע"ר (
מוסדות יד עזרה )ע"ר (
המדרשה בארץ בנימין )ע"ר(
אגודת ידידי מרכז רפואי בני ציון ret
אגודה למען הקשיש בקרית ים )ע"ר(
חברת מושב זקנים )בית אבות( תל אביב
ישיבה הר"ן בית מדרש גבוה לתלמוד רמו
אגודת זכרון מאיר ע"ש חיפה ע"ש הגה"צ
מפעל לעזרת רבנים ובני תורה )ע"ר(
בית הכנסת עתירת יצחק צהלה )ע"ר(
יד דוד בן גוריון )ע"ר (
מוסדות אור שמח מרכז טננבאום )ע"ר(
ישיבת כולל אברכים "טל תורה" )ע"ר(
קרן בית הלוי ע"ש הרה"ג יחיא יצחק הל
המועצה לישראל יפה )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי בית הכרם י-ם )ע"ר(
חברת אהבת תורה חיפה )ע"ר(
בית הכנסת ר'עובדיה מברטינורו מרכז ת
רעות  -שרות נשים סוציאלי )ע"ר(
למען נזקקי ירושלים melasurej fo yde
ישיבת קול יעקב ע"ש מרן הגר"י עדס זצ
בית גורדון  -בית לטבע ולחקלאות וליד
הקונסבטוריון הישראלי למוסיקה ת"א )ע
בית כנסת שמעון הצדיק )ע"ר(
ישיבת הר עציון גוש עציון )ע"ר(
מקור חיים אגודת חרדים מעולי גרמני
כולל אברכים מצוינים בית יהודה ,בית
בית מדרש גבוה לתורה "עטרת ישראל" )ע
תנועת בני תורה  -מפעלים ופעולות לנו
חצר היישוב הישן ע"ש יצחק קפלן )ע"ר(
צביה  -רשת חינוכית תורנית  -ע"ש הרב
לא לחימה באלימות נגד נשים )ע"ר(
הארגון הבין לאומי של עורכי דין ומשפ

580022226
580022242
580022408
580022507
580022663
580022705
580022820
580022960
580022978
580023109
580023117
580023133
580023166
580023273
580023349
580023356
580023398
580023414
580023422
580023489
580023497
580023570
580023703
580023711
580023729
580023810
580023851
580023968
580023992
580024008
580024057
580024115
580024131
580024248
580024255
580024313
580024396
580024479
580024487
580024503
580024529
580024560

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022

אגודת ישיבת השרון )ע"ר(
מוסדות נשי אגודת ישראל  -תל אביב )ע
העמותה להנצחת ראשיתה וראשוניה של דג
עמותת ידידי המרכז הרפואי ע"ש אדית ו
יד נחמיה מפעל לתרבות ולחינוך גופני
בית הכנסת לצעירים בבית בלומה )ע"ר(
המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפק
המכון לקידום נוער ליצירתיות ולמצויי
ילדי זהבה  -רשת גנים ומעונות ילדים
אגודת בית מדרש סוכת עובדיה בית אל ב
בית ראשונים נס ציונה )ע"ר(
ארגון הורים למערכת חינוך בירושלים )
המכון להסברת מפרשי התלמוד )ע"ר(
ההסתדרות ישרון ירושלים )ע"ר(
קרנות סיוע לתורה "הכרם" ירושלים )ע
ישיבת בית הכרם )ע"ר (
אגודת החרשים בישראל )ע"ר(
ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יון
אגודת קרן מאיר כוכב זסלבסקי )ע"ר(
היכל אליהו אגודה לבנין בי"כ על הכרמ
ארגון הספורט של החרשים בישראל )ע"ר(
יד לאחים )ע"ר (
קרן יעקב הלפרן ז"ל לתמיכה במוסדות ר
ישיבת אוהל יעקב זכרון מאיר בני ברק
ישיבת "כנסת חזקיהו"  -כפר חסידים )ע
אגודת שוחרי תלפיות  -מכללה אקדמית ל
העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישרא
רננות  -המכון למוסיקה יהודית )ע"ר(
בית הגלגלים )ע"ר (
משכן יוסף שמואל )ע"ר (
אלין -בית נועם )ע"ר (
אגודת ישיבת החיים והשלום ירושלים יש
מוסדות חסידי סדיגורה ירושלים )ע"ר(
המרכז הישראלי למחקרי לב וכלי דם )ע"
כולל אמריקה תפארת ירושלים של רבי מ.
ישיבת מאור עיניים ע"ש הסבא קדישא מט
אהל נפתלי )ע"ר (
פחד יצחק )ע"ר (
המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל לחקר
בית המדרש להלכה בהתישבות  -אמונת אי
ישיבת שעלבים )ע"ר (
אריאל מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל

580024610
580024628
580024800
580024818
580024826
580024842
580024891
580024909
580024917
580024925
580024966
580025096
580025112
580025153
580025211
580025260
580025286
580025302
580025310
580025344
580025435
580025450
580025591
580025617
580025708
580025765
580025807
580025872
580025914
580026003
580026037
580026060
580026102
580026144
580026177
580026235
580026284
580026359
580026383
580026425
580026441
580026656

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

ישיבת הבוכרים  /בית חינוך לתשב"ר -
מוסדות קליוולנד והקריה ברעננה המתקר
נשי אמי"ת )ע"ר (
ישיבת רמיילס מוילנא נצח ישראל בירוש
בית הכנסת המרכזי בית יוסף  -רח' שמע
מכון מדעי טכנולוגי להלכה )ע"ר(
קרית חנוך שעלבים )ע"ר(
אור לנוער )ע"ר (
מרכז מורשת הרב ניסים הראשון לציון ה
קרן ילדנו  -מרכזי תקותנו )ע"ר(
כפר הנוער ע"ש ב.צ .מוסינזון )ע"ר(
קרן בוכמן  -היימן מיסודה של שרה בוכ
יניב  -האגודה לניהול קרן השתלמות ות
זכרון אליהו כולל אברכים מכון לבעל
מוסד תורה וחסד רובע ב' אשדוד )ע"ר(
בית הכנסת ישראל הצעיר קרית קריניצי
ישיבת פוניבז' )ע"ר (
קרן להחזקת מוסדות ישיבת פוניבז )ע"ר
בית מדרש לתלמוד חפץ חיים ובית יתומי
בית הספר הארצי להנדסאים )ע"ר(
ארגון יוצאי מרכז אירופה )ע"ר(
בית המדרש חניכי הישיבות אוהל יעקב ו
ישיבת קול תורה )ע"ר (
אגוד הגולף בישראל )ע"ר(
אגודה להתנדבות  -שירות לאומי )ע"ר(
אלומה ,צעירים לשם שינוי )ע"ר(
עמותת הנבל והזמיר )ע"ר(
אגודת אור ברוך )ע"ר (
מתנדבי יעקב מימון )ע"ר(
בית חנוך עורים לבני ישראל ירושלים
ישיבת ישמח משה ושבות יהודה )ע"ר(
הדסה נעורים  -בי"ס תיכון ומכללה של
רמת איתרי )ע"ר (
בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת יואל" )ע"
משגב  -אגודה לחנוך ורווחה )ע"ר(
עמותת המכון הישראלי לפרסומים תלמודי
מוסדות מחנה ישראל מרכז להנחלת ערכי
אגודת ישיבת מדרש פורת-יוסף ירושלים
מדרש ספרדי )ע"ר (
אלתקוא עמותה לענייני דת בכפר מנדא )
כפר הנוער בן שמן )ע"ר(
אגודת הסטודנטים למשפטים של האוניברס

580026748
580026763
580026805
580026888
580026953
580027027
580027043
580027050
580027084
580027159
580027191
580027209
580027258
580027290
580027308
580027373
580027472
580027506
580027555
580027589
580027605
580027654
580027720
580027738
580027753
580027852
580027944
580027951
580027969
580028025
580028033
580028066
580028116
580028124
580028140
580028173
580028454
580028470
580028538
580028645
580028652
580028678

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024

מוסד סנהדריה )ע"ר (
עזרת תורה של אמריקה בישראל )ע"ר(
מרכז בית יעקב בארץ ישראל )ע"ר(
מכון רוממה )ע"ר (
חוג בית ספר חורב ירושלים )ע"ר(
בית התלמוד  -מרכז חינוכי ע"ש יוסף ו
מעון ילדים קרית צאנז )ע"ר(
נתיבי עם )ע"ר (
באר משה פתח תקוה )ע"ר(
יד התותחנים  -העמותה להנצחה ומורשת
איגוד יוצאי וילנה והסביבה בתל אביב
המכון ע"ש אלפרד אדלר )ע"ר(
ארגון נשי חרות בישראל )ע"ר(
בית כנסת אהל משה על שם משה דה שליט
אגודה לרפואה ולמשפט בישראל )ע"ר(
קהילת אשל אברהם )ע"ר (
ישיבת אופקים )ע"ר (
ועד ההורים המרכזי למערכת החינוך בת"
הסתדרות חלוצית עולמית הנוער הציוני
אלומה  -אגודה לייעוץ ולטיפול בחיי ה
ישיבת סלבודקה כנסת ישראל )ע"ר(
קרן יהל  -ע"ש יהודה ליאון רקנאטי it
הסיירת הצפונית )ע"ר (
ישיבת תורה והוראה )ע"ר(
בית דוד המרכז התורני בחולון )ע"ר(
עמותת דורות בלב השרון )ע"ר(
קרן אי די בי למען הקהילה )ע"ר(
אגודת ידידי מכון ויצמן למדע בישראל
כולל אהבת ציון לעדת זיבנבירגן סילאג
אגודת מוסדות צאנז ירושלים )ע"ר(
נוה הורים  -שפע חיים )ע"ר(
אגודת מוסדות קהילתיים קרית צאנז )ע"
האגודה לקדום החנוך ירושלים )ע"ר(
אגודת לב אליהו )ע"ר (
ארגון יוצאי תימן  -המרכז )ע"ר(
האגודה למען העוור ולמניעת העוורון ח
תנועת הצופים העבריים בישראל )ע"ר(
האיגוד הישראלי לשחמט )ע"ר(
התאחדות עולי רומניה  -מחוז ירושלים
תומכי תשובה )ע"ר (
אהל תורה בית דוד בית מדרש גבוה לת
כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בע

580028686
580028736
580028769
580028850
580028868
580028876
580028959
580029056
580029064
580029122
580029148
580029239
580029262
580029312
580029379
580029387
580029429
580029510
580029528
580029627
580029742
580029767
580029825
580029866
580030039
580030047
580030096
580030104
580030153
580030161
580030179
580030245
580030260
580030310
580030344
580030401
580030500
580030542
580030559
580030567
580030575
580030641

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
30/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

ישיבת אמשינוב שם עולם )ע"ר(
מכון ז'בוטינסקי בישראל )ע"ר(
בית מנוחה לזקנים בני ברק )ע"ר(
ישיבת עטרת צבי אשדוד )ע"ר(
מוסדות אור החיים ע"ש הרב ר' חיים בן
קרן הוכשטיין )ע"ר (
בני עקיבא  -התנועה העולמית )ע"ר(
מרכז קהילתי ע"ש יעקב ברמן לתורה ולת
סמינר באר יעקב ע"ש שמואל ופאני וולפ
ישיבת יקירי ירושלים נעם )ע"ר(
מרכז עדן תמיר למוסיקה ,עין כרם ,ירו
ישיבת קמניץ ירושלים כנסת בית יצחק )
מוסדות שומרי אמונים בני ברק )ע"ר(
ישיבת משכן יעקב ע"ש יעקב כץ ח"כ )ע"
מכון למוסיקה ישראלית )ע"ר(
בית מדרש גבוה לתורה וליהדות של הקבו
המכללה האקדמית בית ברל )ע"ר(
אמנסטי אינטרנשיונל  -סניף ישראל )ע"
שדה חמד כפר נוער חקלאי של הס' אגודת
הועד המרכזי לעולי )אנוסי( משה"ד איר
או"ר  -אזרחים ותיקי ר"ג )ע"ר(
התנועה הקיבוצית המאוחדת מפעלי תרבות
בית הכנסת העל-עדתי ,שכונה ה' לדוגמא
מרכז מורשת יהדות בבל )ע"ר(
האגודה למלחמה בסרטן בישראל )ע"ר(
ער"ן עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינ
איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל )סי .א
יד שרה )ע"ר (
מיח"א מחנכי ילדים חרשים באר שבע )ע"
ישיבה "תפארת למשה"-ע"ש רבנו משה אלש
דלת פתוחה ,לקידום מיניות בריאה )ע''
בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברק
מרכז הספר והספריות בישראל )ע"ר(
אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה בישראל
יד לנופלים קיבוץ מסילות )ע"ר(
מועצת העדה האורטודוקסית נצרת )ע"ר(
אל"י -האגודה להגנת הילד מייסודה של
אגוד הטניס בישראל )א.ט.י) (.ע"ר(
קרן משפחת אליהו )ע"ר (
בית הכנסת הגדול מזכרת בתיה )ע"ר(
בית הכנסת אביר יעקב מזכרת בתיה )ע"ר
מכון בוסטון בית ישראל )ע"ר(

580030674
580030799
580030823
580030831
580030872
580030880
580030930
580030963
580031045
580031052
580031102
580031151
580031243
580031276
580031391
580031516
580031540
580031557
580031631
580031649
580031680
580031722
580031813
580031854
580031862
580031953
580031987
580031995
580032035
580032159
580032274
580032282
580032399
580032548
580032571
580032621
580032696
580032746
580032753
580032761
580032779
580032795

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

האגודה למען העוור אשדוד )ע"ר(
הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקוי
אגודת הצדקה האורטודקסית ,נצרת )ע"ר(
מרכז תרבות נוער וספורט )מתנ"ס( קצרי
בית מיחא הראשון מיסודו של ד"ר עזרא
מוסדות אור יעקב "אור זרוע" בארץ ישר
בית הכנסת "צרור המור" פתח תקוה )ע"ר
האגודה הישראלית לכפרי ילדים אס.או.א
י"ד גרבסקי  -ימין צדק )ע"ר(
בית היתומים ציון בלומנטל ים )ע"ר(
נתיבות עולם )ע"ר (
מנין צעירים אור יעקב גבעת שמואל )ע
קהילת מוריה ,חיפה )ע"ר(
ארגון החיילים והפרטיזנים נכי המלחמה
קרנות הצדקה של הג'רוסלם פוסט )ע"ר(
קידום שאן )ע"ר (
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישר
בימ"ד אברכים מצוינים בית אלחנן דוב,
בית מדרש וכולל אברכים אלעד )ע"ר(
ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק )ע"ר(
מוסדות חסידי בעלזא בני-ברק )ע"ר(
אותות  -דלת לחיים חדשים )ע"ר(
מכון סאמיט  -עמותה לשירותי טיפול ,ש
מוסדות וישיבה מענה שמחה )ע"ר(
שבט מרדכי )ע''ר (
הכנסת אורחים ר' שמעון בר יוחאי זיע"
נועם שבת )ע"ר (
קרן מענקים איגוד נשים אקדמאיות )ע"ר
קרן התרבות אמריקה -ישראל )ע"ר(
מרכז השחר ע"ש רוז הלפרין )ע"ר(
ישיבת " בית דוד" ע"ש הגאון רבי דוד
עמותת "מנין הורים" ליד ביה"ס הממ"ד
בית כנסת אחים עולי תימן רעננה )ע"ר(
מרכז מוסדות נדבורנה בארה"ק )ע"ר(
אגודת ידידי התיאטרון הלאומי הבימה )
מוסדות קול ירושלים בית מדרש גבוה לת
אריאל מרכזים לתורה ויהדות חיפה )ע"ר
מיח"א-מחנכי ילדים חרשים מועצה ארצית
אפיקים  -לתחיה רוחנית וחברתית )ע"ר
בית מדרש גבוהה לתורה "באר אברהם" יר
עמותה למען הקשיש בחולון )ע"ר(
תלמוד תורה "חוות דעת"ירושלים )ע"ר(

580032837
580032845
580032894
580032993
580033132
580033140
580033165
580033173
580033181
580033199
580033249
580033348
580033397
580033413
580033470
580033587
580033819
580033892
580033900
580034072
580034114
580034262
580034270
580034338
580034809
580034916
580034924
580034965
580034981
580035129
580035236
580035285
580035319
580035335
580035491
580035624
580035699
580035756
580035764
580035814
580035848
580035863

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023

האגודה לעידוד וקדום מרכזים קהילתיים
מרכז ספיר  -לתרבות ולחינוך יהודי )ע
שירת דוד  -גבעת שאול )ע''ר(
אגודת "נחלת יחיאל" )ע"ר(
ישיבת "משמרות כהונה ובית אולפנא תור
ישיבת פרשבורג "שבט סופר" )ע"ר(
ישיבת אוהבי תורה בני ברק )ע"ר(
בית מדרש גבוה לתורה ישיבת בית רבי ש
נחל נבע מקור חכמה  -אגודה להחיאת הי
אגודת תפארת שלום )ע"ר(
בית לוי-יצחק ישיבת חב"ד ליובאוישט
מוסדות נחלי אמונה באה"ק  -קרעטשניף-
אגודת ידידי בית התפוצות בישראל )ע"ר
עטרת אהרן )ע"ר (
המקהלה הפילהרמונית תל אביב )ע"ר(
העמותה למען הקשיש בית שמש )ע"ר(
זיו התורה )ע"ר (
החברה לחקר המקרא )ע"ר(
העמותה לפיתוח שירת המקהלה האומנותית
האגודה לסוכרת נעורים )סוג  (1בישראל
בי"מ גבוה לתורה ישיבת כולל אברכים ח
קרן מועדון רוטרי חיפה )ע"ר(
בני גוש עציון )ע"ר (
יד לקשיש )ע"ר (
זכר יעקב ישיבת כולל אהל יעקב )ע"ר(
מגן אבות )ע"ר (
אקים ישראל הארגון הארצי לאנשים עם מ
בית הכנסת שבטי ישראל העדה האשכנזית
מרכז וראייטי בירושלים ,מרכז לאומי ל
ישיבת "שושנים לדוד"  -ירושלים )ע"ר(
צומת-צוותי מדע ותורה )ע"ר(
ישיבת ראדזין  -כולל אברכים עטרת שלמ
מחדשי הישוב היהודי בחברון )ע"ר(
בית הכנסת הליכות עולם ירושלים )ע"ר(
אגודה למען מקוה בנוה שאנן חיפה )ע"ר
יחד ,רמת השרון )ע"ר (
נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וו
קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל אבי
מרכזיה פדגוגית תרבותית ע"ש זאב) ווי
בית מדרש התאחדות חניכי ישיבת חברון
מוסדות חינוך ותרבות של ברית התנועה
מרכז רוחני אונו בית מדרש להוראה ע"ש

580035962
580035988
580036028
580036101
580036168
580036184
580036234
580036242
580036267
580036275
580036283
580036291
580036564
580036572
580036689
580036713
580036887
580036929
580036945
580036960
580037059
580037067
580037158
580037208
580037224
580037265
580037273
580037307
580037414
580037422
580037455
580037463
580037489
580037497
580037596
580037604
580037612
580037638
580037760
580037919
580037927
580038057

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

בית כנסת "שערי רחמים" צמרת הבירה ,י
כפר הנוער "חזון יחזקאל" )של הסתדרות
אגודת עמי  -עמותה לטיפול באדם עם מו
קרית אמרי שפר )ע"ר (
האגודה לשיפור הלמידה ע"ש מקס ומימי
חל"ד  -חנוך לנער ע"פ דרכו  -מפעלים
העמותה לשחזור ופתוח האתר הלאומי מוש
איל"ן אגוד ישראלי לילדים נפגעים )ע"
ימין אורד כפר ילדים דתי ע"ש צ'רלס
מוסדות ביאלא "חלקת יהושוע"
שם שמעון חברון ע"ש הרה"ג שמעון דיין
בית כנסת בילו ,רעננה )ע"ר(
חי"ל  -חסד יד לששה ארגון חסד ועזרה
מוסדות אור יום טוב )ע"ר(
האגודה למען החבר הותיק בעמק חפר )ע"
מוסדות בית ישראל מיסודם של צעירי
היכל שלמה המרכז למורשת היהדות בירוש
תלמוד תורה וישיבה דחסידי גור ירושלי
עלם  -עמותה לנוער במצבי סיכון )ע"ר(
ישיבת קדומים )ע"ר (
הישיבה הגדולה ,התלמוד תורה ,בית התב
אגודה למען "בית זינגר" הבית לילד בכ
מכבי תנועה עולמית )ע"ר(
ישיבת חידושי הרי"מ )ע"ר(
תיאטרון באר שבע )ע"ר (
מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית
איגוד ספורט אקדמאי אס"א )ע"ר(
ישיבה ובית כנסת "יגל אברהם" בשכונת
אגודת בית הכנסת יד הרמב"ם קרית-אונו
על"ה זהב -עמותה למען האזרח הוותיק פ
ע.ז.ר.ה  -אגוד דוברי אנגלית noitaic
כולל אברכים מכון להפצת תורה אהל לא
המעין בנגב
מרכז רוחני לקהילת התימנים ,בית כנסת
אעלה בתמר
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינ
שלוה ע"ש יהושוע ואולגה חנקין
ישיבת "מיר" ירושלים )ע"ר(
עמותת הסינפונייטה הישראלית באר שבע
ישיבת "כף החיים" )ע"ר(
עמותה ישיבת נחלת משה )ע"ר(
גן הילד חיפה ,אגודה לניהול גן משחקי

580038115
580038164
580038180
580038222
580038305
580038545
580038552
580038644
580038685
580038693
580038768
580038784
580038859
580038867
580038875
580038990
580039030
580039055
580039097
580039162
580039220
580039329
580039345
580039402
580039543
580039568
580039584
580039600
580039691
580039782
580039816
580039949
580040012
580040020
580040061
580040087
580040145
580040202
580040301
580040327
580040343
580040418

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024

העמותה לקידום החינוך בתל אביב -יפו
הגן הבוטני האוניברסיטאי  -ירושלים )
כפר הנוער גלים )ע"ר (
מרכז לחינוך תורני ישיבת זכרון יעקב
ברכת יצחק )ע"ר (
מחסי עוז )ע"ר (
מוסדות מאור חיים ע"ש כ"ק האדמו"ר מו
בית יד לבנים אשדוד )ע"ר(
הנוער הלאומי  -בית"ר )ע"ר(
רופאי שיניים מתנדבים לישראל )די.וי.
מרכז תרבות דתי לנוער ,נוה-שאנן ,חיפ
משואה יד לחברי תנועות הנוער הציונ
סמינר הקיבוצים -המכללה לחינוך ,לטכנ
קשת  -קדום שרותי תקון )ע"ר(
ישיבת ברכי יוסף )ע"ר (
ישיבת הגר"א )ישיבת כולל אברכים חיפ
מוסדות התורה מקור ברוך ,בני ברק )ע"
מוסדות חסידי בעלזא אשדוד )ע"ר(
חוף הגליל אגודה לטפול בילד ובמשפח
מוזיאון החאן חדרה )ע"ר(
עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה -בית
בית עגנון בירושלים )ע"ר(
נועם מנין בני ישיבות הסדר בפתח תק
שובי נפשי )ע"ר (
מעונות ילדים בישראל קרית הילד ירושל
קרן התרבות דגל ירושלים )ע"ר(
נשמת ישראל
המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
בית הכנסת המרכזי גבעת שמואל )ע"ר(
בית הכנסת תפארת מרדכי )ע"ר(
מוסדות כולל הורדנא )ע"ר(
מורשת מנחם )ע"ר (
בית הכנסת מצפה רמות )ע"ר(
בית הכנסת הספרדי מצפה אריה )ע"ר(
מוזיאון יד מרדכי )ע"ר(
איגוד הקהילות האמריקאיות היהודיות ת
בית כנסת "אור התורה" נוסח ספרד מעלה
עמותת מרכז קהילתי בית הכנסת "אוהל מ
עלה  -עזר לילד המיוחד )ע"ר(
הקרן לטיפול במשפחות חללי הצנחנים )ע
תנועת בני עקיבא בישראל )ע"ר(
פלך )ע"ר (

580040459
580040491
580040525
580040624
580040707
580040756
580040806
580040905
580040947
580040962
580041010
580041044
580041051
580041101
580041226
580041234
580041523
580041580
580041622
580041713
580041770
580041887
580041937
580041945
580041994
580042265
580042273
580042323
580042406
580042422
580042497
580042562
580042646
580042695
580042828
580042877
580042901
580042927
580042943
580042950
580043073
580043099

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024

ישיבה ובית כנסת ובית מדרש לאברכים ע
אגודת ישיבת חסידי גור חיפה )ע"ר(
המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומ
מצאנו מים  -מכון ללימודי היהדות לקי
הועד האולימפי בישראל )ע"ר(
אגודה למפעלים קונסטוקטיביים לקשישים
בית הכנסת בית ישראל בימין משה )ע"ר(
עמותת גמילות חסדים זכרון מרדכי פתח
מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן )ע
חברת מחזיקי תורה  -עזר נישואין שע"י
ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר ירושלים )
בית מדרש לתורה והוראה אלון מורה  -ש
מטב עמותה לשרותי טיפול ורווחה )ע"ר(
ישיבת בית מאיר ע"ש מרן הגאון ר מאיר
אור זהב העמותה למען האזרח הוותיק
בית כנסת "שערי שלום" ,נוה זית לוד )
ישיבת בית הלל בני ברק )ע"ר(
אגודת קהלת )קרן להפצת לימוד תורה( מ
בית זבול מדרש גבוה לתלמוד בעיה"ק י
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
אורות הגליל )ע"ר (
ברית יוצאי מרוקו בישראל )ע"ר(
בית הכנסת אחדות הרצליה )ע"ר(
תורה ויהדות לעם )ע"ר (
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים )ע"
בית הכנסת "היכל יעקב" )ע"ר(
מרכז התורה )ע"ר (
אלדמע אגודת מתנדבים למחקר ולטיפול
יד משה )מוסה( חריף )ע"ר(
להקת קולבן דאנס )ע"ר (
הנמר
ישיבת בית שמואל ואהל מרדכי )ע"ר(
אגודת בית הכנסת לעדת יהודי תימן "עט
העמותה למען הגליל התחתון )ע"ר(
שערי תשובה וחיים )ע"ר(
ישיבות בית ישראל תפארת מנחם דאלכסנד
בית צבי ביה"ס לאמנויות הבמה )ע"ר(
בית הכנסת בית-אליעזר  -רחובות )ע"ר
ישיבת מאור התורה ירושלים ע"ש הרה"ג
אגודת "חיים וחסד" ירושלים) .ע"ר(
בית הכנסת רמתיים צופים ירושלים ת"ו
כולל אברכים תפארת מרדכי ירושלים )ע"

580043198
580043230
580043297
580043651
580043669
580043776
580043784
580043867
580043909
580043958
580044048
580044071
580044170
580044261
580044303
580044345
580044360
580044378
580044410
580044469
580044493
580044568
580044725
580044733
580044774
580044790
580044808
580044873
580044899
580044972
580044980
580045193
580045268
580045284
580045490
580045540
580045615
580045672
580045755
580045771
580045995
580046043

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022

ישיבת שדרות )ע"ר (
המוסדות המאוחדים "אור תורה"  -ישיבת
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בארץ-
בית כנסת ומקום התכנסות לצעירים "יחי
מפעלי חינוך תורה וחסד  -אור לאה )ע"
בית כנסת תורה וחיים לעדה הטוניסאית
מעלות התורה )ע"ר (
כולל אברכים "היכל התורה" בני עי"ש )
מוסדות אהל משה בני ברק )ע"ר(
עמותת קרן המלגות של רוטרי ישראל  -א
בית מדרש גבוה לתורה תפארת נתניה יד
ישראל הצעיר נתניה )ע"ר(
קהילת מעלות קדושים בית כנסת ע"ש רפא
נעמת תנועת הנשים של ישראל )ע"ר(
קרית המתיבתא-גבעת אולגה )ע"ר(
בצלאל -אקדמיה לאומנות ועצוב ירושלים
על"ה  -העמותה למען המבוגר ברחובות )
קלי"ק -קהילה למען יזמות לקשישים )ע"
עזרת אבות )ע"ר (
עמותת ידידי המרכז הרפואי כרמל )ע"ר(
ארגון יוצאי ישיבות בני ברק )ע"ר(
קהילת מורשת אברהם  -הקהילה המסורתית
בית לייוויק  -אגודת סופרי ועתונאי י
אגודת בית הכנסת "היכל הבנים" כפר שמ
אגודת בית הכנסת "היכל יהודה" ע"ש הר
אגודת נאמני מועדון רוטרי תל-אביב-יפ
התאגדות מרכזים קהילתיים בישראל )ע"ר
התזמורת הקאמרית הישראלית )ע"ר(
ישיבת באר יעקב )ע"ר (
נר שמואל )ע"ר (
ישיבת ההסדר קרני שומרון )ע"ר(
ישיבת אמרי אמת דחסידי גור )ע"ר(
בית המדרש לתורה "יד אברהם" )ע"ר(
אהל עמרם  -ביה"כ המרכזי הספרדי  -קר
נתיב אור חדרה
עמותה למען הקשיש בחדרה )ע"ר(
חת"ם חוג לתורה ומחשבת )ע"ר(
בית הכנסת בית אהרן  -ע"ש אהרן שרעבי
קרית חינוך -מגדל אור )ע"ר(
מוסדות באבוב קדושת ציון )ע"ר(
ישיבת רבנו חיים יוסף  -בית הוראה )
קרן משאת משה ע"ש מרן ראש ישיבת חברו

580046068
580046084
580046092
580046134
580046233
580046241
580046373
580046399
580046555
580046589
580046613
580046860
580046969
580047009
580047066
580047124
580047165
580047652
580047835
580047967
580048155
580048395
580048619
580048692
580048759
580048783
580048817
580049047
580049062
580049096
580049146
580049187
580049195
580049302
580049369
580049534
580049591
580049666
580049690
580049708
580049773
580049856

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023

תלמוד תורה  -עצמונה )ע"ר(
תקוני אליהו ומעיני הישועה )ע"ר(
ארגון מתנדבים לתמיכה ועזרה לנזקקים
בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון
מוסדות חינוך תיכון וסמינר בית-יעקב
עמותת בית הכנסת תפארת בנימין )ע"ר(
ישיבת "שערי אליהו" ע"ש הרב אליהו מי
כולל אברכים דברי קהלת ע"ש הרה"ג הרב
צמד  -עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי
קרית חנוך לבנים אשדוד )ע"ר(
על"ה -העמותה למען האזרח הוותיק בקרי
האיגוד העולמי למדעי היהדות )ע"ר(
יד רחל מרכזים חינוכיים טיפוליים )ע"
היכל התורה בציון )ע"ר(
אקים לאפוטרופסות )ע"ר(
בית החלמה והבראה לאם ולילד בני ברק
איגוד ספורטיבי דתי "אליצור"  -המרכז
כולל תפארת יעקב יבנה )ע"ר(
העמותה הישראלית לדיסאוטונומיה משפחת
מנהל קהילתי בקעה רבתי ) 6002תשס"ו(
הישיבה וכולל אברכים בית אליהו  -גני
בית הכנסת "ישראל הצעיר של צפון נתני
שילה עמותה לפיתוח שירותים לאזרח הוו
ישיבת לומזה ע"ש הגרי"מ גורדון זצ"ל
ביצור לחיזוק קרית שמונה והגליל בערכ
עמותת ישיבת קרית שמונה )ע"ר(
קול ברמה )ע"ר (
חן הנגב )ע"ר (
ישיבת "נוה ארץ" באר יעקב )ע"ר(
אליק"ם -העמותה למען הקשיש קרית מוצק
מוסדות חינוך -כפר פינס )ע"ר(
אולפנא קרית ארבע חברון )ע"ר(
אגודת מחזיקי תורה "עץ חיים" )ע"ר(
ידידי ישיבת אור ירושלים )ע"ר(
ללמוד וללמד לשמור ולעשות נתיבות והס
האגודה לקידום הספורט באזור שער הנגב
תיאטרון מחול ירושלים )ע"ר(
עמותת נות ישראל ירושלים )ע"ר(
ארגון הגג של ארגוני נכים ונכים בלתי
הקאמרטה הישראלית  -ירושלים )ע"ר(
כולל צאנז ירושלים )ע"ר(
מוסד הבית הנוצרי  -חיפה )ע"ר(

580049922
580049955
580049989
580050177
580050284
580050292
580050359
580050409
580050441
580050458
580050615
580050698
580050797
580050813
580050847
580050953
580051068
580051159
580051209
580051241
580051258
580051266
580051274
580051373
580051456
580051522
580051555
580051605
580051704
580051712
580051803
580051894
580051902
580052033
580052090
580052124
580052199
580052306
580052363
580052421
580052470
580052520

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024

שראל המפעל הלאומי למתנדבים לישראל
הבלט הישראלי )ע"ר (
ישיבת חוג חתם סופר "מחנה אברהם"
קרן חזן )ע"ש הרב אברהם ורוחמה חזן(
אגודת תלמוד תורה וישיבת חיי עולם )ע
ישיבת חכמי לובלין זכרון מאיר )ע"ר(
אחוה ואחדות )ע"ר (
עמותה למען מוזיאון הרצליה )ע"ר(
חסד אחים בני ברק )ע"ר(
קרן מתנה )ע"ר (
עמותת חסידי חוסני אלקואסמי )ע"ר(
מפעל השס הכללי בהיכל התורה )ע"ר(
עמותת בית הכנסת "יבנה"  -רעננה ע"ש
המכון לחקר הקבלה )ע"ר(
עמותה בית הכנסת המרכזי אפרידר אשקלו
דרכי חיים אגודה לקידום רוחני )ע"ר(
משגב הגליל עמותה לקידום ההתישבות בג
מוסדות סטולין קרלין בני ברק )ע"ר(
מוסדות חינוך וחסד פרי גידולים )ע"ר(
בית כנסת מגדל עוז ירושלים )ע"ר(
אגודת העוורים הישראלית "הגשמה" )ע"ר
פועלי צדק נתניה )ע"ר (
עמותה למען קשיש בטייבה )ע"ר(
המעין קרן מילגות למחוננים )ע"ר(
אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה )ע"ר(
תלמוד תורה "תפארת מרדכי" נדבורנה בנ
תנועת בנות בית יעקב  -בתיה )ע"ר(
המפעל להכשרת ילדי ישראל מיסודה של
אגודה למען העיוור פתח תקוה )ע"ר(
ידידי בית חולים פוריה )ע"ר(
בית הכנסת לעולי בבל כפר גבירול )ע"ר
מכון ירושלים למחקרי מדיניות )ע''ר(
מרכז החאן )ע"ר (
הקונגרס היהודי העולמי )ישראל( )ע"ר(
נתיב בינה )ע"ר (
מכון הנרייטה סאלד המכון הארצי למחקר
האגודה לאזרח הוותיק בבת  -ים )ע"ר(
אגודת "בית יעקב" תל-אביב )ע"ר(
החוג לאופרה קלה בנגב )ע"ר(
ברית נאמני תורה ועבודה בישראל )ע"ר(
עמותת א.נ.לי) .ע"ר (
מכון "בני דוד" ירושלים ע"ש ר' יששכר

580052538
580052553
580052629
580052645
580052728
580052736
580052793
580053064
580053247
580053296
580053320
580053379
580053536
580053700
580053775
580053841
580053858
580053957
580053999
580054039
580054054
580054062
580054088
580054211
580054344
580054393
580054617
580054849
580054856
580054914
580054963
580055036
580055093
580055192
580055200
580055275
580055325
580055440
580055473
580055481
580055499
580055515

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

ישיבת הכותל  -מרכז תורני וואהל שע"י
אגודת מלי"צ  -מכונים לחינוך יהודי-צ
קהילת הר -אל חברה בתנועה ליהדות מתק
האגודה למען בית מדרש למורים מזרחי )
ארגון נכי צה"ל )ע"ר (
קרן נכי צה"ל )ע"ר (
תנועת מכבי ישראל )ע"ר(
חברת עזר יולדות הכללית ירושלים )ע"ר
בית המדרש עוד יוסף חי שכם )ע"ר(
אגודת צער בעלי חיים בישראל ,רמת גן
ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים )ע"ר(
ועד הישיבות בארץ ישראל )ע"ר(
מוסדות התורה דחסידי "בית אל" יכבץ )
אשל אברהם ע"ש הרב הגאון ר' אברהם
בית מדרש "אוהל יוסף"  -אשקלון )ע"ר(
בית כנסת "יד אבי" ישראל הצעיר קרית
כולל בית שלמה ע"ש רבינו חכם סלמןמוצ
קהילת תורת חיים  -הקהילה המסורתית )
גני ילדים ומעונות יום "בית יעקב" יר
או יו ישראל ע"ש ברוך ושרה פאלק )ע"ר
הקרן ע"ש דוד שון )ע"ר(
גשר מפעלים חינוכיים )ע"ר(
ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי בארץ
ידידי עמותת אלי"ן אגודה לעזרת ילדים
מרכז מוסדות חסידי לעלוב בני ברק )ע
שבי חברון )ע"ר (
בן איש חי כרמיאל )ע"ר(
אגודת תומכי ישיבת שער אליעזר קרטשני
קרן תרבות חיפה )ע"ר (
ישיבת בית הכנסת מנחת יהודה ע"ש ח"
רעות קרן עזרה הדדית במושבים השיתו
בית כנסת עמק רפאים )ע"ר(
בית הכנסת כורש ליוצאי איראן קטמונים
אגודת בתי ספר למלאכה חב"ד בנחלת הר
אגודת נחלת הר חב"ד )ע"ר(
אגודת ג'ורג'יוס הקדוש האורתודוכסית
סלע  -מרכז סיוע לעולה במשבר )ע"ר(
העמותה לתמיכה באולפנת בני עקיבא "נא
ישיבת בני עקיבא מעלות יעקב ישיבת הס
ישיבת בני עקיבא "נוה הרצוג" ניר גלי
ישיבת בני עקיבא אדרת בת-ים )ע"ר(
בית הכנסת "ישראל הצעיר" רוממה ,חיפה

580055606
580055648
580055747
580055853
580055911
580055929
580056018
580056067
580056141
580056240
580056307
580056323
580056331
580056448
580056455
580056497
580056513
580056547
580056638
580056679
580056687
580056745
580056786
580057131
580057297
580057321
580057339
580057354
580057446
580057529
580057727
580057800
580057867
580057875
580057883
580057966
580058014
580058212
580058311
580058329
580058493
580058717

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022

מכון למורים לחינוך העצמאי )ע"ר(
דור הפלמ"ח )ע"ר (
ישיבה כולל אברכים ומוסדות אמרי-שאול
האגודה למען העוור בגדרה )ע"ר(
לדעת  -לבחור נכון )ע"ר(
מוזיאון ינקו דאדא )ע"ר(
אגודת חב"ד  -כרמיאל )ע"ר(
מדרשה למורשת ישראל ראש פינה )ע"ר(
הקרן לחיפה )ע"ר (
ישיבת המקובלים ק"ק חסידים בית-אל הע
אל-עמי להעמקת אחדות העם ערכיו ואמונ
העמותה למען החבר הותיק בדרום השרון
אלופא ואל אמל "ג'מעיה נישאיה ח'יריי
יחל ישראל )ע"ר (
אלי"ע  -ארגון לקידום ילדים עם עוורו
העמותה למען האזרח הוותיק  -רעננה )ע
שבט יהודה ע"ש רבי יהודה עייאש זיע
עמותת חסידי באבוב )ע"ר(
בית הכנסת אוהבי שלום גילה )ע"ר(
האגודה למען הקשיש בקרית גת )ע"ר(
מרכז קהילתי רמת הגולן )ע"ר(
אשכולות  -פורום מרכזי סיור ותודעה י
בית כנסת "עזרת אחים" שכ' שמשון חדרה
אגודה למפעלי צדקה ע"י הלשכה הגדולה
העמותה לקידום החינוך המשלים באשקלון
ויצו  -הסתדרות עולמית לנשים ציוניות
מוסדות חנוך "אור החיים" בניברק )ע"ר
ישיבת רוז'ין  -מתיבתא תפארת ישראל )
בית כנסת מורשת ישראל טבריה )ע"ר(
העטלף )ע"ר (
מפעל "עזרת נשואין" לתלמידי ישיבת וי
דבר שמואל )ע"ר (
ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל )ע"ר
מדרשת חברון )ע"ר (
בית כנסת נוסח אחיד מעלה האדומים )ע"
הדסה  -ישראל )ע"ר (
ישיבת אור אלחנן )ע"ר (
עמותת אמני פתח תקוה )ע"ר(
נזר ישראל מוסדות תורה חינוך וחסד )ע
בית כנסת "אדרת אליהו" ע"ש הח' אליהו
המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה של
כולל יד אשר בית מדרש לתורה ולהוראה

580058808
580058899
580058998
580059020
580059103
580059111
580059277
580059426
580059616
580059640
580059699
580059756
580059848
580059954
580060069
580060192
580060457
580060614
580060663
580060721
580060788
580060812
580060937
580060952
580061109
580061273
580061315
580061372
580061430
580061448
580061554
580061570
580061588
580061604
580061737
580061752
580061802
580061851
580061935
580061950
580062032
580062073
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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024

ניצן  -המרכז הארצי ,אגודה לקידום יל
אגודת בית הכנסת "הרמבן" בדרום ירושל
דור לדור עפולה  -העמותה לפיתוח שירו
תלמוד תורה אוהלי דוד  -ירושלים )ע"ר
עמותת כלל ישראל בית כנסת היכל יעקב
האגודה למען הקשיש והחברה באשדוד )ע
סינמטק ירושלים  -ארכיון ישראלי לסרט
קרית נוער ירושלים )ע"ר(
י.ת.ד .ילדי תסמונת דאון )ע"ר(
מוסדות קאליב  -אור ירושלים )ע"ר(
הארגון למען המשפחה בישראל )ע"ר(
הישיבה הגדולה שפת אמת )ישיבת גור( י
ש.ל.ב .שערים לעם ביהדות )ע"ר(
בית הכנסת בהוד הכרמל ב )ע"ר(
יד אליעזר )ע"ר (
אגודה ציבורית לקדום תרבות ומוסיקה ב
ארגון נפגעי פעולות איבה )ע"ר(
ישיבת ארחות משה )ע"ר (
אלקבץ  -אגודה להגברת קדושה בעיר צפת
ישיבת אוהל מועד ,ירושלים )ע"ר(
כולל זוהר השלום )ע"ר (
ביהכנ"ס ומרכז רוחני חברתי דתי בראשו
נאות ישי )ע"ר (
אלווין ישראל )ע"ר (
קהילה מסורתית גילה -שבת אחים )ע"ר(
המרכז העולמי של בני ברית בירושלים )
בית הכנסת "אבני חושן" )ע"ר(
להב למען הקשיש בגבעתיים )ע"ר(
מרכז הנוער לחינוך ותרבות ידידי בית"
בית כנסת בית יעקב נתיבות )ע"ר(
אגודת ידידי הגנים הבוטניים בירושלים
בית זקנים וזקנות הכללי לכל עדת ישרא
תו"מ  -מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע
קרן לשמירת הטבע והמורשת )ע"ר(
עץ חיים עמישב )ע"ר (
בית הכנסת "היכל יונה" )ע"ש יונה גרי
חצר הראשונים עין שמר )ע"ר(
קרית חינוך ישיבת הנגב  -חנוך לנער נ
ישיבת בית יחיאל מאיר )ע"ר(
בית הכנסת שלום ע"ש הרר"ש שבזי זצ"ל
ביה"כ "אהל יעקב" גבעת מרדכי )ע"ר(
אשל חב"ד )ע"ר (

580062164
580062222
580062305
580062347
580062446
580062495
580062545
580062644
580062685
580062875
580062966
580063097
580063295
580063444
580063493
580063618
580063634
580063659
580063667
580063683
580063808
580063832
580063980
580064103
580064145
580064236
580064335
580064368
580064590
580064855
580064954
580064996
580065068
580065084
580065159
580065167
580065183
580065233
580065241
580065423
580065472
580065514
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31/12/2024
31/12/2024

מוסדות פיטסבורג "צדקת יוסף" אשדוד )
הארגון הארצי של חברי ההגנה )ע"ר(
בית המדרש דחסידי בעלזא היכל אהרן )ע
אגודת הישיבה המרכזית העולמית  -מרכז
ישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" קרית וול
ארגון החוזרים בתשובה באור יהודה )ע"
בית יוסף שלום ע"ש מרן ב"י ורבנו ה
חזון עובדיה תורה וחינוך )ע"ר(
אופק עמותה לקידום אנשים עם צרכים
מוסדות בית יעקב בת ים )ע"ר(
בית מדרש לתורה "מעלות קדושים" ע"ש ח
ישיבת סטריקוב קול יעקב" )ע"ר(
חברת לינת הצדק בית דינה חיפה )ע"ר(
עטרת שלמה רחובות )ע"ר(
כולל אברכים שעל יד הישיבה הצרפתית "
מערבא )ע"ר (
ישיבת בית ישראל ע"ש האדמו"ר הקדוש ר
המכללה האזורית אשקלון )ע"ר(
בית כנסת "בראשי" )ע"ר(
אוניברסיטת בר אילן )ע"ר(
ישיבת כולל אברכים רבינו נחמן מברסלב
בית הכנסת הגדול ,שונה הלכות נתניה )
ישיבת "ראדין" )ע"ר (
נוער מוסיקלי בישראל )ע"ר(
ניצן אגודה לקידום ילדים קשיי למיד
ארגון רפע"ה  -רפואה עפ"י הלכה )ע"ר(
אלו"ט  -אגודה לאומית לילדים ובוגרים
חוג חתם סופר  -פתח תקוה ניו יורק )ע
מעונות יום וגני ילדים למען הילד העו
קרן שלם לפיתוח שירותים לאדם עם מוגב
מדרש רמבם "
עמותת עלה לרווחת הילד ,הנוער והקהיל
אגודת נוה שלום י-ם )ע"ר(
ארגון הגג של יוצאי אירן בישראל )ע"ר
אסנט  -היבטים פנימיים של סגנון החיי
התאחדות עולי מצרים בישראל )ע"ר(
בית מדרש "בית יצחק" ,רכסים )ע"ר(
ישיבת מרבה תורה )ע"ר (
יואב  -לקידום חינוך ,תרבות ,ספורט ו
המרכז העולמי של חסידי גור )ע"ר(
אגודת בית יד לבנים לדרוזים )ע"ר(
מוסדות-אור דוד  -בני ברק )ע"ר(

580065563
580065589
580065662
580065712
580065779
580065795
580066033
580066272
580066389
580066397
580066520
580066629
580066686
580066728
580066751
580066769
580066785
580066868
580067023
580067049
580067114
580067122
580067270
580067320
580067338
580067379
580067387
580067460
580067486
580067551
580067593
580067726
580067734
580067809
580068070
580068096
580068104
580068146
580068211
580068351
580068427
580068468
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31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023

אור זורח עמנואל )ע"ר (
בית הכנסת ובית מדרש אור השלום ע"ש מ
ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה noit
מרכז רוחני אורות התורה בת ים )ע"ר(
משכן שמעון )ע"ר (
ניצן אגודה לקידום ילדים לקויי למי
קונסרבטוריון הסדנה ירושלים )ע"ר(
שוחרי המרכז הרפואי ברזילי אשקלון )ע
בית הכנסת המרכזי מקור חיים ירושלים
מוסדות נר דוד )ע"ר (
אגודת "אהבה ואחוה" ירושלים תובב"א ש
מתן בסתר צדקה גדולה  -ראשון לציון )
מדרשת קדמת ירושלים שעל-יד עטרת כהנ X000000000
קופת עזר נשואין דחסידי גור בארץ ישר
שמע חיפה מרכז לימודי -טיפולי לחינ
מוסדות סערט ויז'ניץ בארה"ק )ע"ר(
בית יעקב ומשכן הכהנים )ע"ר(
אגודת "שאר ישוב" )ע"ר(
התאחדות יוצאי תורכיה בישראל )ע"ר(
מכון אלטה שעל יד בית חנה )ע"ר(
שוחרי "מורשת יעקב"  -עמותה )ע"ר(
גנזך קידוש השם מכון לתיעוד ,מחקר וה
קרן עמק יזרעאל )ע"ר (
הבונים דרור )ע"ר (
בית המאירי מוזיאון מכון עמותה לחק
עמותת גבורות )ע"ר (
לכו נרננה רעננה )ע"ר (
תלמוד ישראלי  -מיסודו של מכון ש"י )
אורות ממזרח )ע"ר (
מוזיאון נחום גוטמן לאמנות )ע"ר(
קרנות למילגות של רשת "עמל" )ע"ר(
העמותה לתמיכה בישיבת הדרום רחובות )
אחוזת יעקב )ע"ש ר' יעקב גרינברג ז"ל
העמותה למען החבר הותיק במודיעים )ע"
ישיבת ניר  -קרית ארבע )ע"ר(
מוסדות "בית רפאל" )ע"ר(
ישיבת ברסלב רח' ברסלב בני ברק )ע"ר(
האגודה למען הקשיש כפר יונה )ע"ר(
ישיבת הגולן  -ע''י מרכז ישיבות בני
כולל ש"ס צאנז חיפה )ע"ר(
ישיבת דורשי תורה )ע"ר(
בני ראם חיפה )ע"ר (

580068526
580068757
580068914
580068997
580069128
580069193
580069243
580069250
580069268
580069342
580069375
580069557
580069615
580069789
580069821
580069839
580069912
580069920
580070035
580070092
580070308
580070431
580070613
580070639
580070654
580070704
580070746
580070753
580070936
580070951
580071025
580071058
580071173
580071181
580071355
580071637
580071769
580071777
580071801
580071850
580071876
580071892

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
30/12/2023
31/12/2024

בית כנסת בית מרדכי  -רמות ,ירושלים
כולל מיארן בית מדרש לתורה והוראה
ישיבת אטיניא טל חיים ונפש ישי בית י
אפשר -עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחי
מרכז קהילתי כפר-תבור )ע"ר(
עמותת סחלב לאזרח הוותיק בקהילה )ע"ר
מרכז התורה רחובות )ע"ר(
אגודת אולפנת נוה-דקלים )ע"ר(
המרכז הקהילתי אבו  -סנאן )ע"ר(
סביון  -העמותה למען האזרח הותיק  -כ
ישיבת "נוה דוד" ע"ש הרב דוד שרגא זצ
צפירה  -אולפנת בני עקיבא ,מוסד תיכו
בית הכנסת "מגן אברהם" ברמת ישי ליוצ
בית כנסת קדם  -הקהילה ליהדות מתקדמת
מוסדות ניצוצי אורות )ע"ר(
קול הדף  -מכון להפקת שיעורי תורה מו
לבנות ולהבנות )ע"ר (
תורה וחסד ,אגוד חניכי ישיבות מעדות
המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש
רשת גני ילדים של אגודת ישראל )ע"ר(
בית הכנסת "שלום ורעות" גבעת מרדכי,
בית הכנסת הפועל המזרחי ע"ש הרב דורף
חמדת ימים ,הקהילה המסורתית הקריות
עמותת ידידי ישיבת בני  -עקיבא כפר ה
העמותה לתמיכה בישיבת בני עקיבא רעננ
בית לכל ילד בישראל )ע"ר(
מרכז תורה תפרח )ע"ר (
איחוד למען מוסדות התורה של חסידי גו
בית כנסת תפלה לדוד ע"ש צבי דוד מנדס
הועד הכללי לעדת היזדים )עולי פרס( ב
כולל מישכן שם )ע"ר (
בית כנסת עץ-חיים מושב תרום )ע"ר(
בית הכנסת משכן בית אל )נחלת צבי( פת
בית לפליטות  -מעון ומחסה ליתומות ופ
בית כנסת ע"ש מ"ג הקדושים )ע"ר(
המרכז הרפואי מעיני הישועה )ע"ר(
אגודת בית הכנסת היכל ציון ברעננה )ע
עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה )חיל ה
עמודי-אור )ע"ר (
בית איזי שפירא  -עמותת אבי )ע"ר(
בית הכנסת  -אוהל מועד  -גונן ירושלי
הקרן לפיתוח מושב כרמל והסביבה )ע"ר(

580072262
580072270
580072395
580072411
580072544
580072833
580072858
580072908
580072916
580072940
580072965
580073104
580073146
580073302
580073401
580073526
580073542
580073781
580073815
580073955
580074029
580074052
580074086
580074094
580074102
580074227
580074581
580074698
580074706
580074839
580074870
580074888
580074920
580074953
580075042
580075158
580075257
580075737
580075885
580076198
580076438
580076511

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022

אגודת כולל תפארת על שם מרדכי אגלר ז
חוג הנוער הדתי )ע"ר (
כולל אור הרמ"א נתיבות )ע"ר(
אופק  -מינהל קהילתי גילה )ע"ר(
עמותת נאמני מועדון רוטרי חולון )ע"
ימי עולם בני ברק )ע"ר(
תורה ותפילה  -אשקלון )ע"ר(
ביהכ"נ שערי עזרא בנוה יעקב ע"ש עזרא
נר משה )ע"ר (
קרן יוסף ולנה וולינסקי בישראל )ע"ר(
מכון שמיר למחקר )ע''ר(
חמדת אהרן )ע"ר (
חסדי נעמי )ע"ר (
בית הכנסת משהב טנה גילה ה' )ע"ר(
בית כנסת ומרכז קהילתי "מורשת אבות -
זכרון חמ"ד )חכם משה דיין( )ע"ר(
המרכז לחינוך מיוחד "מגן אברהם" )ע"
בית החלמה ליולדות )ע"ר(
היכל בנימין רעננה מרכז קהילתי דתי ע
חיים למען ילדים חולי סרטן בישראל
בית הכנסת הספרדי ע"ש משכן גבריאל וב
מרכז תורני עץ חיים  -היכל אליהו )ע"
שובה-מרכז ללמודי יהדות  -עפרה
ישיבת "תורת-שלמה" ,לתורה והוראה ,ע"
עמותת "לב טוב" ע"ש אריה והינדא לב ז
עמותת "עזרה ותקוה" )ע"ר(
אגודת נפש החיים שע"י מרכז קהילתי "ת
אגודת תלמידי ישיבת חברון )ע"ר(
יצירה  -לקידום ופיתוח מצפה הושעיה
מרכז קהילתי תורני "בני עדת ישראל" ע
כולל אברכים פקודת אלעזר )ע"ר(
איסף  -הקרן הבין-לאומית לחינוך )ע"ר
עמותת כנסת מרדכי סדיגורא )ע"ר(
מכללת גל )ע"ר (
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים )ע"ר(
הישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית
המרכז לחינוך מקצועי )ע"ר(
ישיבת תורה אור  -ירושלים מיסודו של
התאחדות הטיפוס הספורטיבי והאתגרי בי
בית הכנסת שערי צדק ע"ש מנשה ושרה זר
יד ריבה  -סיוע משפטי לקשיש )ע"ר(
ישיבת אור דוד ירושלים )ע"ר(

580076818
580076842
580076883
580077089
580077113
580077139
580077238
580077295
580077485
580077527
580077642
580077824
580077899
580077964
580078046
580078087
580078186
580078194
580078277
580078582
580078640
580078822
580079002
580079044
580079713
580079754
580079887
580079978
580080109
580080117
580080141
580080166
580080190
580080224
580080240
580080372
580080513
580080703
580080794
580080802
580080919
580081123

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024

מרכז הספורט הארצי לבית"ר )ע"ר(
אמנים יוצרים בישראל )ע"ר(
ניצן  -אגודה לקידום ילדים לקויי למי
המכון הלאומי לשיקום נוירופסיכולוגי
בית חב"ד נוף הגליל )ע"ר(
עמותת ותיקי וידידי גולני )ע"ר(
קרן דור העתיד )ע"ר (
מוסדות חינוך וחסד "עטרת אבות" ירוש
צעירי ישראל  -גני תקוה )ע"ר(
עלה עמותה לחולי המופיליה
צעירי אגודת חב"ד  -אילת )ע"ר(
מרכז להכשרה מקצועית תיכונית ותורנית
העמותה להקמת בית כנסת מרכזי בקרני ש
מוזיאון עתיקות הגולן )ע"ר(
ידידי חמ"צ )ע"ר (
שוחרי "גיל"ת" )ע"ר (
יבנה עולמי ארגון עולמי לסטודנטים
מוסדות התורה והחסד "מאור ישראל" שע"
פנימה תנועה להתחדשות ערכית בחברה הי
אנשי מעשה )ע"ר (
קרן מילגות שער הנגב ע"ש צבי גרשוני
אגודת "תוחלת הקשיש" בת ים )ע"ר(
אגודת ידידי מדעטק -המוזיאון הלאומי
עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן )ע"ר(
מרכז חנוכי בנות ירושלים )ע"ר(
קרן אשדוד )ע"ר (
בת-דור באר-שבע  -מרכז עירוני לאמנות
עזר מציון )ע"ר (
ישיבת חסידי ברסלב  -אור צדיקים של נ
מגן אבות  -צפת )ע"ר (
מוסדות נחלת צבי ללימודי יהדות והורא
עמותת ידידי בית הספר לאמנויות בתל-א
קרן להנצחת בבא סאלי זצל" )ע"ר(
קבוצת התיאטרון הירושלמי ע"ש בצלאל )
אגודת "מגן אברהם בן יוסף" )ע"ר(
נעם פ"ת העמותה לקדום החנוך התורני ל
מרכז תורני לאברכים נבחרים בני ברק )
אחיעזר עמותת יוצאי תנועת השומר הצעי
ישיבת בני עקיבא נחל יצחק  -נחלים )ע
אהבת ישראל ע"ש האדמו"ר רבי ישראל
כולל ומוסדות צאנז בעיה"ק צפת )ע"ר(
הליכות חיים

580081305
580081412
580081594
580081743
580081750
580082014
580082121
580082139
580082188
580082196
580082253
580082303
580082329
580082642
580082659
580082733
580082741
580082782
580082915
580083046
580083103
580083111
580083210
580083293
580083335
580083517
580083541
580083756
580083954
580084028
580084119
580084465
580084614
580084713
580084838
580084911
580084929
580084978
580085116
580085140
580085355
580085371

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

ישיבת בני-עקיבא "בית-יהודה" בכפר מי
מרכז תורני קהילתי "תפארת ישראל" בני
שווים -עמותה לשיקום תעסוקתי )ע"ר(
מרכז רוחני  -יד לחללי צה"ל ומצבה לע
בית כנסת "אחות אחים" שכ' גאולים עפו
בית החולים קרית צאנז ע"ש לניאדו )ע"
המכון הגבוה לתורה ע"ש לודביג ז"ל וא
ישיבה ובית מדרש לתורה "תהילה לדוד"
בית הכנסת נוה נוף )ע"ר(
בית הכנסת הדתי לאומי בהר נוף )ע"ר(
אגודת בית הכנסת בתכנית ל' בתל אביב
עזרת נשים בי"ח ע"ש הרבנית הרצוג )ע"
בית הכנסת המרכזי בשכון הפועמ"ז בפתח
איל"ה )ארגון ישראלי לרווחת הנכה( )ע
העמותה לקידום החינוך לאומנויות בירו
מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית )ע"ר(
מרכז ישיבות בני-עקיבא בישראל )ע"ר(
עמותת בית הכנסת "משכן שלום" פתח-תקו
מקור חיים  -מוסדות חינוך להפצת התור
תנועת הנוער של האיחוד החקלאי )ע"ר(
יד לוי אשכול )ע"ר (
עמינדב  -אגודה תורנית להתנדבות )ע"ר
אורות התשובה ע"ש רבי סעדיה אדתי ורב
בית הכנסת חב"ד בגבעת מרדכי ,ירושלים
חופש  -עמותה לחופש מדת )ע"ר(
קהילת רמות ציון )ע"ר (
הקרן לטיפוח הרעיון הציוני והגשמתו ה
מעיין חיים ושלום  -אשקלון )ע"ר(
קרן בני מערוף" למען הדרוזים" )ע"ר
ישיבת מאיר יעקב )ע"ש רבי יעקב אבו
המכללה הטכנולוגית לנשים  -מדרשת מור
אגודת בית כנסת סוכת שלום קרית אתא )
ישיבת בית חלקיה )ע"ר (
תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(
בית כנסת בית דוד ותיקים נתניה )ע"
בית ספר על יסודי לבנות "בית-חנה" ,ח
עמותת נאמני מועדון רוטרי לוד )ע"ר(
גבורת מרדכי בית כנסת ומרכז קהילתי
קול רינה ,שעורי תורה )ע"ר(
אהל שרה מרכז לחינוך ולשיקום הילד
סמינר ירושלים  -בית וגן )ע"ר(
רימון בית ספר למוסיקה )ע''ר(

580085447
580085454
580085538
580085686
580085751
580086148
580086221
580086270
580086320
580086429
580086742
580087021
580087153
580087179
580087450
580087500
580087617
580087716
580087732
580087807
580088052
580088060
580088169
580088276
580088698
580088763
580088821
580088888
580088987
580088995
580089142
580089167
580089274
580089290
580089340
580089555
580089563
580089761
580090405
580090447
580090462
580090652

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022

ברכת אפרים )ע"ר (
אגודת יוצאי בוכרא בני ברק )ע"ר(
קהילת מגן אברהם  -עומר )ע"ר(
שדולת הנשים בישראל nemow learsi'k -
תשבר הרב" רכסים )ע"ר(
מרכז רוחני  -מעייני תורה למשה )ע"ר(
בית התבשיל ומפעלי צדקה וחסד רומם קר
תזמורת ירושלים מזרח ומערב )ע"ר(
תורת הנחל )ע"ר (
עמותת עינבר למחלות ריאומטיות ,אוטוא
מועדון "ליונס" כפר-סבא )ע"ר(
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים )ע"ר(
מרכז התורה  -פרדס חנה )ע"ר(
בית כנסת היכל חיים ,נווה אביבים ,תל
אגודה ישראלית לסוכרת )ע"ר(
בית כנסת " -עזרת ישראל" )ע"ר(
בית כנסת נוה-אילן )ע"ר(
פסגה  -אגודה להחדרת תורה ויהדות לעם
נאמני בית הכנסת תפארת צבי  -איצקובי
בית המדרש "קהל חסידים" שכונת שפירא
בתי אבות תפארת בנים מיסודה של הסתדר
שלהבת הדרום )ע"ר (
ידידי בית לוינשטיין )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי  -אפרת )ע"ר(
עמותה לדת ומעשי חסד בכפר קאסם )ע"ר(
ישיבה ותלמוד תורה "נר האר"י הקדוש"
בית אורי )ע"ר (
בית יוסף בימ"ד לבעלי תשובה ע"ש הר
צער בעלי חיים ברחובות slamina fo no
כפר ילדים ונוער "אהבה"  -עמותה לקיד
כולל "גילת מאיר  -פורת יוסף" )ע"ר(
בית המדרש לרבנים על שם שכטר )ע"ר(
אגודת בית הכנסת והמרכז הקהילתי הדתי
בית חטיבת גבעתי )ע"ר (
קהילת יוצאי בבל בראשון-לציון )ע"ר(
אגודת יורדי-ים  -זבולון  -ישראל )ע
פאר ישראל יקנעם )ע"ר(
עמותת ותיקי מטה יהודה )ע"ר(
אל המעיין קרן חנוך למורשת יהדות ספר
חביב"ה למען הסמינר "בית-יעקב" חיפה
בית הכנסת היכל אריאל )ע"ר(
בית הכנסת שערי רצון גונן ח ירושלים

580090702
580090777
580090835
580091072
580091205
580091395
580091486
580091809
580092054
580092120
580092153
580092187
580092245
580092427
580092526
580092609
580092716
580092757
580092849
580092864
580092997
580093086
580093102
580093110
580093292
580093391
580093417
580093508
580093672
580093722
580094035
580094217
580094381
580094654
580094746
580094951
580094977
580095214
580095610
580095669
580095701
580095776

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

קרן אורה  -ישיבת קרית מלאכי )ע"ר(
שערי בנימין ,אושיות רחובות ,ע"ש שער
מרכז קהילתי-תורני ובית-כנסת בקרית-א
איל אגודה ישראלית לאפילפסיה )ע"ר(
כולל רשב"י אשלג  -ע"ש רבינו שלמה בנ
ידידי מקהלת העפרוני )ע"ר(
יד ביד אוזן קשבת עזרה לזולת מיסודה
עמותת "אלסלאם" למען זקנים ופנסיונרי
מרכז רוחני ע"ש רבינו יוסף חיים זיע"
האות הבינלאומי לנוער ולצעירים ישראל
בית הכנסת הגדול אוהל שרה רחובות )ע"
מרכז להפצת תורה ויראה בנגב )ע"ר(
הקהילה ליהדות מתקדמת ברמת השרון )ע"
בית הכנסת אהל יהונתן מיסודם של חניכ
חזון למועד )ע"ר (
איגוד הבמאיות והבמאים )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי  -אשכנזי גבעת מרדכ
עמותת קרן חג"י )ע"ר (
מכון שערי לימוד  -ירושלים )ע"ר(
בית כנסת היכל אליהו בבת-ים )ע"ר(
אור לעציון  -ידידי ישיבת אור-עציו
אגודת נאמני קרן המילגות והשרות לזול
אולפנת עפרה )ע"ר (
עמותת קרן עזרה לבני תורה שעל יד ישי
מעלה נבו )ע"ר (
מרכז תורני יבנאל )ע"ר(
בית מדרש לתורת ארץ ישראל פתח תקוה )
אגודת "כתר תורה" בית-וגן )ע"ר(
אגריטך )ע"ר (
מוסדות תורה ואמונה )ע"ר(
חברותא  -מרכז קהילתי דתי רמת-גן )
תפארת זקנים  -רחובות )ע"ר(
עלה  -מוריה )ע"ר (
עידן  -העמותה לשירותים קהילתיים ומו
בית הכנסת ענף החיים לעדה התימנית בר
ישראל הצעיר רמות ג' )ע"ר(
תאטרון מחול ענבל  -מרכז אתני רב תחו
בית הכנסת המרכזי ליוצאי תימן "משכן
בית כנסת אריאל  -רעננה )ע"ר(
אולפנת "רעות" המרכז לחינוך בנות בית
חזון יעקב יוסף ירושלים )ע"ר(
אל רם ונישא בית -כנסת

580095933
580095990
580096311
580096469
580096709
580096717
580096956
580097046
580097095
580097202
580097210
580097244
580097400
580097475
580097558
580097574
580097582
580097590
580097608
580097665
580097731
580097970
580098127
580098291
580098374
580098663
580098754
580098846
580098895
580098952
580099042
580099117
580099182
580099349
580099406
580099521
580099620
580099638
580099729
580099810
580099919
580100212

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024

יד לשבים  -שעריים רחובות )ע"ר(
ניצן אגודה לקידום ילדים לקויי למידה
העמותה לקידמה חברתית בחיפה )ע"ר(
קרן בן איש חי )ע"ר (
אגודת רפואה וחיים ויזניץ ,בנשיאות כ
גיל-עד מרכז גריאטרי ציבורי אזורי )ע
ישיבת נתיבות משה )ע"ר(
עלומים  -בית כנסת ומרכז קהילתי דתי
מוסד ילדים וישיבת תפארת שלמה ע"ש הר
אגודת בית אברהם ע"ש אדמור"י קופישני
תאטרון הנפש )ע"ר (
בית הכנסת "ישועת ישראל" בשכונת קדמת
בית הכנסת "תורת חיים" הר-נוף ירושלי
האגודה לפיתוח וקידום כפרי נוער בישר
הקרן לפיתוח דימונה )ע"ר(
אהל ברכה )ע"ר (
בית כנסת "תפארת שמואל ורחל בקר" ע"ש
חורב ירושלים  -בית הספר היסודי )ע"ר
חורב ירושלים אולפנא תורנית לבנות חנ
חסד ועזרה רכסים )ע"ר(
בית כנסת שבת אחים  -נוה רסקו ,רמת ה
סגולה חיים ושלום
אהל אברהם שע"י סמינר בית יעקב בני
קהילת עטרת נוף )ע"ר (
עמותת בית מדרש ,בית התבשיל וחלוקת מ
מוסדות אור ההלכה )ע"ר(
ערכים  -אגודה להפצת התודעה היהודית
שב שמעתא )ע"ר (
זכרון דוד לעי"נ דוד נגר בן דאדא )ע"
העמותה לאחזקת בית הכנסת אברהם אבינו
אגודת בית המדרש "יחווה דעת"  -מרכז
סלה"  -סמינר ללמודי היהדות )ע"ר(
ניצן אגודה לקידום ילדים ליקויי למיד
חן וחסד בציון )ע"ר (
אגודת ידידי ישיבת הגאון מטשעבין "כו
קרן באר-שבע לפיתוח )ע"ר(
בית חינוך יתומים הכללי לעדת הספרדים
האופרה הישראלית  -תל אביב-יפו {ע"ר}
בית כנסת "אור חיים" ע"ש ר' חיים אמו
מכון שלמה אומן ז"ל )ע"ר(
העמותה להנצחת חללי הנחל )ע"ר(
המכון הישראלי לספרות עברית )ע"ר(

580100329
580100832
580100840
580100972
580101152
580101160
580101202
580101277
580101624
580101970
580102028
580102077
580102093
580102275
580102291
580102408
580102416
580102481
580102549
580102754
580102770
580102804
580102952
580103026
580103117
580103265
580103323
580103471
580103596
580103661
580103778
580103927
580103943
580104040
580104057
580104156
580104263
580104545
580104552
580104826
580104859
580104867

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024

עמותה ע"ש הקדוש יד מיכאל שרביט הי"ד
ישיבת מורשה  -חיפה )ע"ר(
עמותת ידידי מפתנים )ע"ר(
קרן השביעית
סטודיו למשחק  -עמותה לטפוח אמנות הב
בית מדרש להוראה כולל חלקת יעקב )ע"
ישיבת ביאליסטוק ירושלים )ע"ר(
ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים )ע"ר
נחלת ש"י ע"ש שמואל לשם ז"ל ויוסף לו
בית הכנסת משכן אחוה )ע"ר(
מוסדות ישיבת קול יהודה  -סטרעטין -
עמנואל  -עמיחיל )ע"ר (
יהדות גליציה ובוקובינה )ע"ר(
עמית  -העמותה לרווחת האזרח הותיק
העמותה לותיקי הגליל התחתון ,כפר תבו
העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה )ע
רבדים בגליל )ע"ר (
עמותת בית כנסת קהילתי מעיין  -באר-ש
קרן אילת לפיתוח ,חינוך ותרבות )ע"ר
מרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת יצחק" "
משכן מאיר )ע"ר (
העמותה לפיתוח וחינוך  -הר חברון )ע"
טל חיים )ע"ר (
תיאטרון תנועה "תמו-נע" )ע"ר(
מרכז רוחני "אהלי אברהם" בבני ברק )ע
קרן למתלמדים ע"ש ליאון רקנאטי ז"ל מ
המקהלה הקאמרית הישראלית  -טבעון )ע"
המכללה האזורית צפת )ע"ר(
בית עולות מוסד ופנימיה לבנות עולות
שאנן -המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע
חוסן  -חברה וספורט לנכים )ע"ר(
איתא -אגודת ידידי תחנת אילן לטיפול
בית הילדים נוה הרוא"ה  -אשקלון )ע"ר
עמותת שכונת מרכז בעלי מלאכה  -קהלת
צמח ישראל )ע"ר (
מגשימי תקוותינו )ע"ר (
מורשה להנחיל )ע"ר (
הוועד למלחמה באיידס )ע"ר(
כולל בית יחיאל אספורמוס )ע"ר(
מוסדות הרב אדלשטיין )ע"ר(
עמך )ע"ר (
בעד חיים  -אגודה למען הגנת האישה וה

580104925
580105054
580105427
580105922
580105963
580106060
580106177
580106474
580106540
580106730
580106763
580106912
580107332
580107464
580107571
580107613
580107761
580107787
580107803
580107977
580107993
580108231
580108520
580108561
580108611
580108645
580108660
580108686
580108777
580109254
580109445
580109817
580109882
580109890
580109924
580110104
580110179
580110336
580110351
580110369
580110518
580110567

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

בית כנסת שכונה ג' קדומים )ע"ר(
קרן אריאל לפתוח
בית כנסת סוכת דוד  -ישראל הצעיר תקו
הכומתות הירוקות
ארגון נשי עכו  -מרכז פדגוגי )ע"ר(
עמותת חיל הים )ע"ר (
מרחבים  -מרכז תורני ליהדות וחינוך )
בית כנסת "שארית יובל ישראל" בקרית ג
תפארת מרדכי-מפעלי תורה וחסד ע"ש ראש
קהילת נצח ישראל ,אפרידר אשקלון )ע"ר
ישיבות פאר משה )ע"ר (
מפעלי עזר למשפחות הברוכות  -מעלה )ע
עמותה למען הקשיש בנשר )ע"ר(
מכון "ניר דוד" )ע"ר (
כנסת יצחק חדרה )ע"ר (
בית מדרש עליון בני ברק  -ע"י קונגרג
נווה אברהם מרכז טיפולי רב תחומי ליל
צהר לטהר )ע"ר (
ישיבת תורת משה כולל דבר יוסף )ע"ר(
קידום נתיב האמן )ע"ר (
מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מיני
עמותה לקרדיולוגיה בישראל )ע"ר(
מנהיגות אזרחית )ע"ר (
מתנ"ס מעלה יוסף מרכז קהילתי ע"ש איי
בית ועד הר-חברון )ע"ר(
עמותת יד לשריון )ע"ר (
א.ל.ע.ד - .אל עיר דוד )ע"ר(
ישיבת סוכטשוב ירושלים )ע"ר(
ביהכנ"ס גבעת הורדים  -רסקו  -לעדות
ילדים בסיכוי  -המועצה לילד החוסה )ע
מוסדות אוהל מלכה ע"ש הרבנית מלכה יע
דעת  -רשת לחינוך והכשרה מקצועית )ע"
כולל אברכים "שערי לימוד" )ע"ר(
בחצרות ד' )ע"ר (
כולל אברכים היכל משה ,בני ברק )ע"ר(
פתח  -פתח לכל ילד )ע"ר(
עמודי עולם )ע"ר (
מרכז תורני "עטרת שלום" מרמורק רחובו
מרכז קהילה ערבה )ע"ר (
מרכז תורני חדרה להפצת אור התורה ונו
ישיבת בית ישראל  -כולל זכרון שלמה ב
קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל )

580110724
580110740
580110773
580110971
580111045
580111060
580111185
580111342
580111409
580111425
580111516
580111540
580111698
580111755
580111771
580111805
580111847
580111870
580111888
580112233
580112480
580112647
580112688
580112852
580112977
580113017
580113082
580113397
580113678
580113686
580113710
580113884
580113991
580114213
580114312
580114353
580114445
580114510
580114536
580114650
580114734
580114783

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024

העמותה להנצחת חללי הצנחנים )ע"ר(
עמותת המוזיאון )פרטי( למורשת היהדות
בית מורשה בירושלים  -מרכז ללימודים
בית הכנסת שארית ישראל  -בשיכון הותי
ישיבת תפארת צבי ותלמוד תורה ירושלים
הליגה נגד השמצה  -ישראל )ע"ר( )lea.
להקת מחול בת-שבע )ע"ר(
הל"ה למען החנוך בשכונות ובעירות-פת
עמותת בית הכנסת חברת משניות  -עדת י
מתימן יבוא )ע"ר (
מאורות התורה ע"ש הגה"ק המקובל הרב מ
בית הכנסת האשכנזי פסגת זאב משכן יעק
קהילת כל הנשמה amahsenah lok tallih
בית חב"ד גדרה  -שע"י צעירי אגודת חב
בית חב"ד ליובאוויטש רעננה שע"י צעיר
בית חב"ד המרכזי באר שבע ,שע"י צעירי
בית חב"ד עומר שע"י צעירי אגודת חב"ד
מוסדות חב"ד ליובאוויטש  -הרצליה )ע"
יתד התשובה )ע"ר (
ישיבת ברנוביץ מדרש גבוה להוראה ,גדר
עצמה  -המרכז לאגודות ספורט עצמאיות
בית חב"ד  -מעלה אדומים )ע"ר(
ביתנו  -המרכז לגימלאי רמת-השרון )ע"
אגודת בית כנסת מורשת יהודית )ע"ר(
מועדון ימי חדרה )ע"ר (
מאור התורה ב"ב )ע"ר (
שפתי ישועות יעקב ירושלים )ע"ר(
עמותת "אוהב ישראל" בית וגן ירושלים
עמותת יחידות האיתור והחילוץ הישראלי
נשות אמונה קנדה ,בישראל )ע"ר(
בתי דולב לנוער )ע"ר (
בית כנסת קבוץ גלויות לעולי בוכרה בב
ישיבת נחלת ברוך  -שארית יוסף )ע"ר(
אהבת הגליל )ע"ר (
עמותת אזרחים להנצחת מורשת חיל התחזו
אגודת בית הכנסת אשל  -אלקנה )ע"ר(
ישיבת זוהר התורה )ע"ר(
מרכז קהילתי אזורי כפרי גדרות )ע"ר(
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך )ע"ר(
אהל בת-שבע  -מרכז לתורה וחסד על-ש
בית הכנסת אחות אחים בלאדי רמת-גן )ע
ותיקי הצנחנים משחררי ירושלים וצולחי

580114825
580114833
580114866
580114916
580114957
580115178
580115319
580115384
580115509
580115541
580115715
580115814
580116168
580116192
580116259
580116366
580116416
580116515
580116549
580116697
580116812
580117331
580117521
580117638
580117679
580117869
580117943
580117984
580118032
580118172
580118297
580118347
580118511
580118735
580118768
580118909
580118917
580118966
580119113
580119212
580119311
580119519

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023

עמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל )ע"ר(
אגודות מוסדות חב"ד נתניה )ע"ר(
אח"י  -אחדות חברת ישראל )ע"ר(
העמותה למען הקשיש במגדל העמק )ע"ר(
אלעוליא ללעולום )ע''ר(
עמותת לב רמות )ע"ר (
צעד קדימה  -עמותה לחינוך ושיקום באמ
מוסדות אור גאון בישראל )ע"ר(
המרכז למבוגר  -סיני  -כולל בעלי בתי
אדם  -המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש א
אליצור אלקנה )ע"ר (
עמותת שחייני ירושלים )ע"ר(
בית הכנסת ומרכז קהילתי כפר אדומים )
בית הכנסת האשכנזי רמת ממרא )ע"ר(
ישיבת אוצר החיים לבעלי תשובה פרדס כ
בית הכנסת המרכזי אורנית )ע"ר(
האגודה למען העוור בקרית גת )ע"ר(
יידישפיל  -תיאטרון היידיש בישראל
בית כנסת תפארת שלום  -ע"ש שלום ז"ל
המכללה הטכנולוגית נוף הגליל הנדסאים
ארגון שומרי גחלת יהדות הודו )ע"ר(
נחלת אמת )ע"ר (
המזגגה )ע"ר (
עמותת בית הכנסת שלמי חיים ע"ש חיים
ישיבה וכולל לאברכים ולבעלי תשובה נר
קהילת בני תורה  -הר-נוף ירושלים )ע"
אלי בעזרי  -ראשית חכמה נוה עופר תל-
עליית בית חנניה  -שערי ניסים )ע"ר(
פ.ש.ר  -העמותה לפיתוח שירותי רווחה
מדרשת ביחד  -ירוחם )ע"ר(
יקר ,תורה ,יצירה והתחדשות )ע"ר( )ra
תפארת ישראל לעדה הבבלית )ע"ר(
בנין בית הכנסת החדש שבי שומרון )ע"ר
בית אולפנא ללמודי עברית ויסודות היה
אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבורג  -ב
ישיבת חסידי ברסלב ,אור הנעלם ,ירושל
עמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בה
בית הכנסת הגדול בתל-אביב )ע"ר(
בית הכנסת ומרכז קהילתי תורני  -שערי
תקוה לילד  -נוה צבי )ע"ר(
בית המדרש הגבוה לתורה והוראה  -ראשו
ידידי מרכז רפואי רבין )ע"ר(

580119535
580119691
580119790
580119873
580119998
580120004
580120129
580120442
580120566
580120590
580120780
580120889
580121473
580121580
580121655
580121762
580121895
580121952
580121994
580122034
580122570
580122612
580122661
580122893
580122901
580122935
580123347
580123412
580123628
580123735
580123768
580123792
580123966
580124113
580124220
580124683
580124998
580125201
580125367
580125623
580125870
580126100

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023

העמותה למען הקשיש בראש העין )ע"ר(
בית חב"ד יהוד שע"י צעירי אגודת חב"
אורות-עציון )ע"ר (
יד הנקטפים )ע"ר (
ישיבה ובית הכנסת שערי עזרא וקרן ארו
האגודה להיסטוריה של גוש תל-מונד )ע"
עטרת ירושלים )ע"ר (
עמותת חוויה במרחבים -העמותה למען הח
מכון מקדש מרדכי )ע"ר (
כולל נר רפאל צדקה )ע"ר(
ארץ חמדה  -מכון גבוה ללימודי היהדות
ישיבה כולל בית יוסף מרן ע"ש ר' יוסף
אל-עמי אילת )ע"ר (
אגוד ישיבות ההסדר בישראל )ע"ר(
תורת חסד ביהוד )ע"ר (
עמותת בית הכנסת על-שם כדורי מועלם ז
חיות  -האגודה למען בעלי חיים .s.o.s
רשת מעיין החינוך התורני בא"י בני יו
תלמוד תורה "אור מרדכי" רמת אהרון בנ
תזמורת סימפונית ירושלים )ע"ר( art
הפועל תל-אביב  -מועדון ימי קיאקים-ש
ישיבה לצעירים רחובות )ע"ר(
גמ"ח תפילה למשה  -ירושלים )ע"ר(
זכור יוסף )ע"ר (
רצון יהודה ברוח הציונות הדתית ע"ש מ
בית הכנסת על שם ש"י עגנון ,תלפיות,
עמותת דולפין  -יוצאי שייטת הצוללות
מוסדות שערי יושר )ע"ר(
אגודת ארזי הלבנון )ע"ר(
מרכז חינוכי לתנועה הקונסרבטיבית  -מ
מוסדות שינאווא-טשחוב )ע"ר(
מוסדות תפארת אוהל משה בית שמש )ע"ר(
בית כנסת אחוה ורעות בשכונת ה 561-בא
חיבורים וקשרים )ע"ר (
ישיבת נחלת הלוויים )ע"ר(
איגוד הטריאתלון הישראלי )ע"ר(
מוסדות אוצרות חיים ע"ש רבי חיים פינ
עמותת תורת זרעים )ע"ר(
מקיצי נרדמים )ע"ר (
דרך ה'  -הר נוף )ע"ר (
אוהל ראובן )ע"ר (
מעלה  -המרכז לציונות דתית )ע"ר(

580126167
580126357
580126381
580126415
580126464
580126605
580126704
580126738
580127280
580127322
580127488
580127520
580127637
580127710
580128213
580128593
580128700
580128791
580129245
580129351
580129369
580129807
580130003
580130060
580130078
580130466
580130474
580130482
580130664
580130680
580130714
580130789
580130821
580130904
580130987
580131134
580131142
580131423
580131431
580131464
580131498
580132090

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף ע"ש
מרכז תורני לאומי ע"ש מרן יוסף קארו
חסד ואמונה -מפעל תורני חסד ושיקום )
הועד להקמת בית הכנסת אלגריבה ומרכז
מרכז מפנה התערבות טיפולית מוקדמת בא
קרן כגן )ע"ר (
מרכז לתורה  -ישראל )ע"ר(
בית יוסף ורחמים דיין )ע"ר(
ישיבת מאקאווא בכפר אתא )ע"ר(
אגודת ידידי המרכז הירושלמי לבריאות
מוסדות זבחי צדק  -אשדוד )ע"ר(
אגודת שוחרי האקדמיה ללשון העברית )ע
ישיבת ישמח לב ותורת משה vel hamsiy
כולל רבי שמעון בר יוחאי  -רכסים )ע"
ישיבה וכולל  -מקדש מלך  -ירושלים )ע
עמותת הידידים של המרכז הרפואי ת"א ע
תפארת טבריא )ע"ר (
אחוזת שרה  -בית ילדים ונוער )ע"ר(
קופת עזר גונן )ע"ר (
על"ה בנגב  -עמותה למען העם בנגב )ע"
ישראל הצעיר נוה עליזה )ע"ר(
מרכזי בריאות קהילתיים ירושלים )ע"ר(
עמותת המכללה לחינוך ,תרבות חברה וקה
נוה אריה )ע"ר (
מוסדות חב"ד גילה ירושלים ת"ו נער יש
בית מדרש גבוה להוראה  -כולל אברכים
בית חב"ד רמת אביב שע"י צעירי אגודת
מוסדות התורה והחינוך גור ערד )ע"ר(
האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה
אורות הכפר )ע"ר (
עמדא -עמותה לחולי דמנציה ,אלצהיימר
מרכז יעוץ לאשה )ע"ר (
סדנת אנוש )ע"ר (
בית-כנסת לצעירי לוב ותוניס ע"ש הרב
הר  -חורב )ע"ר (
אגודת אחוות ישראל  -רובע י"א אשדוד
אור תורה יהוד )ע"ר (
בית חב"ד יבנה שע"י צעירי אגודת חב"ד
בית חב"ד עתלית שע"י צעירי אגודת חב"
בית חב"ד בנימינה שע"י צעירי אגודת ח
מואססת חדאנאת אלנאסרה )ע"ר(
בית יוסף  -ע"ש מרן ר' יוסף קארו זיע

580132249
580132454
580132553
580132645
580132843
580132868
580132900
580133015
580133130
580133247
580133288
580133296
580133387
580133437
580133650
580133874
580133924
580134088
580134229
580134237
580134336
580134385
580134500
580134732
580134856
580135184
580135655
580135903
580136083
580136125
580136356
580136521
580136547
580136612
580136752
580136828
580136919
580137107
580137172
580137214
580137438
580137446

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022

המקהלה הקאמרית תל אביב )ע"ר(
התנועה המסורתית tnemevom itrosam eh
האגודה למען העיוור  -בת ים  -מיסודם
צעירי אגודת חב"ד  -סניף חיפה )ע"ר(
אמת לדוד )ע"ר (
מרכז תורני ברכיה חכמת רחמים )ע"ר(
כולל אברכים ובית הכנסת "עקבי אליהו"
מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות )ע"ר(
מדרשה לחקר ולימודי היהדות  -חיפה )ע
בני דוד  -מכינה ישיבתית )ע"ר(
גמעיית אלבר ואלאחסאן  -קלנסווה )ע"ר
ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב )ע"ר
מעלות ירושלים )ע"ר (
העמותה לזקן  -גיל עוז  -בקעת בית שא
בית הכנסת המרכזי שדרות סמאטס )ע"ר(
הנצחת החללים הבדואים  -יד לבנים )ע"
עלה העמותה למען האזרח הוותיק ביהוד
מרכז ערד להכרת היהדות )ע"ר(
בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"
בית חב"ד ברקת שע"י צעירי אגודת חב"ד
קרן ד.ק.ל.י.ם )ע"ר (
גניזה כללית )ע"ר (
רגש  -לרווחת הגיל השלישי )ע''ר(
ידידי כפר עידוד )ע"ר (
עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר )ע"ר(
קהלות יעקב ע"ש רבי יעקב ישראל קניבס
ישיבת שערי ישועה ירושלים )ע"ר(
הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב )
חסדי יוסף  -ע"ש ר' יוסף דוידי זצ"ל
העמותה למען בית-הספר הניסויי  -מעלו
העמותה למען החבר הותיק בחבל יבנה )ע
האגודה לתורה ותפילה יפה נוף והסביבה
בית הכנסת חניכי הישיבות בית וגן ירו
קרן רוקייה ביאדסה לתמיכה בסטודנטים
אגודת אהל נפתלי  -בני-ברק )ע"ר(
אגודת בית הכנסת יוצאי לוב  -יד הגבו
עמותה ע"ש בי"כ הרמב"ם ספרדי בחדרה
מרכז תורני יחדיו קרית הרצוג )ע"ר(
פרי חדש )ע"ר (
מאירת עיניים )ע"ר (
זכרון נחום  -בני ברק )ע"ר(
אור דבורה )ע"ר (

580137560
580137578
580137594
580137644
580137750
580137925
580138121
580138162
580138220
580138550
580138626
580138832
580139053
580139061
580139228
580139293
580139434
580139624
580139947
580140143
580140184
580140598
580140606
580140689
580140705
580140713
580140762
580140796
580140804
580140846
580141026
580141281
580141455
580141513
580141745
580141778
580141844
580141869
580141885
580141943
580142149
580142164

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023

בית הכנסת המרכזי  -גבעת הגפן ,אפרת
אגודת ידידי המחלקה הכירורגית במרכז
הקרן למורשת הכותל המערבי )ע"ר(
יד ליהודה הלוי )ע"ר (
עמותת מכון שלום ורעות )ע"ר(
עמותת בית הכנסת הספרדי אלקנה )ע"ר(
חיים וסביבה  -ארגון גג של שוחרי איכ
אור הצפון  -רכסים ,רשת מפעלים תורני
שעלי תורה )ע"ר (
משכן רפאל  -ע"ש מורנו ורבנו עטרת רא
בית הילד א.י .מעון לבחורים אוטיסטים
החובש הר נוף )ע"ר (
נוצרים ידידי ישראל )ע"ר( )learsi fo
המרכז למוסיקה מן המזרח )ע"ר(
מקש  -לקידום יישומי תקשורת מחשבים ב
אור לעולם  -עמותה לסיוע לנכים ונזקק
עמותת בית הכנסת הראל בהר אדר )ע"ר(
לב פתוח  -עמותה להשתלת אברים בעמקים
בית המלמדים  -המכון לפיתוח מערכות ד
דרכי שמחה )ע"ר (
מרכז תורני לנשים ותכנית המתמידות בי
מושבת האמנויות )ע"ר (
עצם  -מכינה תורנית לצה"ל )ע"ר(
בית חב"ד ליובאויטש אור עקיבא  -קיסר
נר למאור החיים )ע"ר (
מרכז רוחני דתי  -גבעת זאב )ע"ר(
פעמי יעקב )ע"ר (
בית חב"ד נס ציונה שע"י צעירי אגודת
מרכז אירגונים של ניצולי שואה בישראל
יד אליעזר  -עמנואל ע"ש הרב אליעזר כ
רשת גני חב"ד בארה"ק )ע"ר(
האגודה לקידום החינוך ,הרווחה והבטחו
מסל"ן  -מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי
ג'מעית אלתועיה )ע"ר (
קרן סיוע לנזקקי טיפול רפואי ע"ש גיל
ישיבת משך חכמה  -בני ברק )ע"ר(
משה  -אמת )ע"ר (
לוית חן )ע"ר (
בית כנסת ניצנים בקעה )ע"ר(
ישיבה וכולל "אוהל יצחק" בית מדרש לה
בית-הכנסת ובית-מדרש חב"ד  -ראשון לצ
בית הכנסת מגן דוד לעולי הודו אשדוד

580142198
580142214
580142438
580142479
580142628
580142693
580142891
580143048
580143113
580143386
580143402
580143808
580143907
580143923
580143964
580144020
580144160
580144228
580144327
580144665
580144681
580144830
580144939
580144947
580144996
580145191
580145373
580145381
580145449
580145456
580145522
580145563
580145746
580145993
580146579
580146801
580146850
580147148
580147239
580147296
580147304
580147395

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023

כולל אברכים אהל ישעיהו רמות ירושלים
רופאים לזכויות אדם  -ישראל )ע"ר(
בית הכנסת לצעירים צור ישראל רעננה
מדרש אליהו  -ע"ש הרב אליהו סבג זצ"ל
עמותת ידידי גהה )ע"ר (
מוסדות תפארת משה בצלאל )ע"ר(
מוסדות בית אבא יעקב )ע"ר(
מרכז קהילתי  -בת-ציון )ע"ר(
דגל מחנה ראובן  -אשקלון )ע"ר(
מרכז חינוכי דרכי שלום )ע"ר(
התאחדות הכדורת בישראל )ע"ר(
קרית נאמנה  -עמותת בית כנסת בקיראון
תורה וחסד גן יבנה )ע"ר(
קהילת רעות  -בית הכנסת משכן אורי בר
דור ההמשך בבית וגן )ע"ר(
עמותת בית הכנסת הספרדי גבעת המבתר י
אור לגיל )ע"ר (
קרן נתניה )ע"ר (
מכון מעליות )ע"ר (
אגודת קרית מלך רב )ע"ר(
עץ חיים-עולם חסד ואמת רחובות )ע"ר(
יחידת חילוץ גולן )ע"ר(
בני הרמה  -רמות ג' ,ירושלים )ע"ר(
בית אליהו  -ע"ש הרב אליהו אמיתי זצ"
סדנאות האמנים בתל אביב )ע"ר(
עמותת בוגרי ) 0028ש.מ) (2.ע"ר(
לב יתומים ואלמנות  -לדוד אמת )ע"ר(
קרן המרכז העולמי לקהילות יהודי צפון
בית כנסת שמחת אליהו )ע"ר(
עמותת בית ספר תיכון "יעדים" לחינוך,
דוד בן ישי מרכז קהילתי רוחני קרית-מ
העמותה לקידום טניס שולחן )ע"ר(
העמותה לרכיבה וכלבנות טיפולית )ע"ר(
אור תורת שלום )ע"ר (
בית הכנסת ישמח ישראל  -ירושלים )ע"ר
למען הקשיש בשפרעם )ע"ר(
מתנ"ס שער הנגב )ע"ר (
ישיבת דעת ותבונה ע"ש רבינו יוסף חיי
איגוד הקומפוזיטורים בישראל )ע"ר(
סלמה להקה לריקוד )ע"ר(
קרן עזר ליולדת  -חיפה )ע"ר(
לב אבות  -מורשת איש מצליח )ע"ר(

580147635
580147940
580148047
580148120
580148245
580148278
580148385
580148492
580148757
580148831
580148914
580149045
580149086
580149151
580149227
580149268
580149599
580149615
580149672
580149698
580149821
580149839
580149896
580149904
580150100
580150225
580150266
580150290
580150308
580150316
580150332
580150696
580150761
580150811
580151033
580151272
580151330
580151850
580151900
580151926
580152023
580152130

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023

אגודה בית-יוסף באשדוד )ע"ר(
בית חב"ד ליובאוויטש יפו שע"י צעירי
נר לרחל ובניה ע"ש רחל וייס ושלושת ב
מרכז לקידום למידה  -חיפה )ע"ר(
קרן התורה אופקים )ע"ר(
הלכה למשה )ע"ר (
אגודת שערי -דעה )ע"ר (
עלי באר )ע"ר (
בית המדרש תכלת מרדכי )ע"ר(
בית מדרש תורה לשמה גאולה ,ירושלים )
אגודת בית הכנסת בגבעת המבתר ירושלים
בייתנא  -עמותה לשירותי רווחה ובריאו
מאור התורה-ארץ ישראל-אמריקה )ע"ר(
מחניים  -רשת חינוך יהודי  -ישראלי ל
הבאר  -נווה ציון )ע"ר(
מרכז רוחני זכרון יוסף בעירנו אשדוד
מוסדות חינוך בית חיה ,חב"ד ליובאוי
יד ברודמן )ע"ר (
עמותת "היכל יוסף" באריאל )ע"ר(
עמותת אלול  -אלו ואלו )ע"ר(
כולל ערב ציוני ע"י אבי בטיטו )ע"ר(
המרכז הרוחני ברית שלום כולל תהילה ל
בית הכנסת באבא סאלי ע"ש ר' ישראל אב
מרכז קהילתי לתורה וחסד אפריון שלמה
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישרא
מוסדות אסטראווצע )ע"ר(
היכל בנימין זאב  -חיפה )ע''ר(
עמותת קרן מועדון רוטרי נהריה למען ה
בית כנסת תפארת ישראל מזכרת בתיה )ע"
עמותה לבנין ביה"כ הגדול  -רמת גן )ע
ישיבת נחלת-דוד ע"ש הרב הגאון ר' דוד
מרכז רוחני וביהכנ"ס רבבות אפרים נוס
מוסררה בית הספר לאמנות וחברה  -ירוש
בית כנסת רמב"ם כפר אברהם פתח תקוה
קרן הקולנוע הישראלי )ע"ר( )dnuf ml.
האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה
אורחות חיים ,בני  -ברק )ע"ר(
יפוצו מעינותיך )ע"ר (
משכן התורה  -טריסק )ע"ר(
עמותה לקידום אמנות החינוך לאור מישנ
בית הכנסת המרכזי שכון הפועל המזרחי
תומכי שבת  -הר נוף ירושלים )ע"ר(

580152163
580152254
580152361
580152429
580152494
580152684
580152791
580152833
580153047
580153070
580153211
580153237
580153252
580153294
580153419
580153435
580153567
580153831
580153880
580154284
580154516
580154631
580154854
580154888
580154938
580155067
580155208
580155810
580155919
580156073
580156271
580156420
580156487
580156669
580156966
580156974
580157345
580157386
580157402
580157485
580157550
580157600

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022

העמותה לקידום החינוך בהשראת ולדורף
מרכז את"ה  -איגוד תלמידי הישיבות בא
עמותת יד ניסים ועזר יעקב )ע"ר(
עמותת עין יעל )ע"ר (
אשל אברהם רמלה )ע"ר (
הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות בהוראה
ישיבת נחלת יוסף ע"ש יוסף מזרחי בירו
תודעה  -רשת ארצית להאדרת התודעה היה
בתי הכנסת המאוחדים באמריקה )ע"ר(
בית הכנסת משכן ישראל  -כפר גנים )ע"
אהבת כל ישראל ירושלים )ע"ר(
נאמני המכבי חיפה )ע"ר(
שער רחמים נתיבות )ע"ר(
עמותת חיל האויר )ע"ר (
כנסת אברהם  -בני ברק )ע"ר(
יד רווחה נתיבות )ע"ר (
שבח והודיה )ע"ר (
בית כנסת מוסר אביך  -מעלה אדומים
תנועת מחשבת הדור )ע"ר(
כתר שלמה ושרה ברסקה זצ"ל ,ירושלים )
שובו אלי )ע"ר (
עמותת בית חיל האויר )ע"ר(
מרכזי יד לילד  -חב''ד )ע''ר(
משאבים  -לפתוח משאבי התמודדות מיסוד
מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון  -נוה
אלצקר )ע"ר (
תהילות נ.ע.מ - .בני ברק )ע"ר(
בית כנסת שערי ציון  -נהריה )ע"ר(
גרעין תורני  -מגן דוד דימונה )ע"ר(
מגדל חסד )ע"ר (
עטרת חכמים )ע"ר (
הקרן לעזרה הדדית לישובי הגולן )ע"ר(
אגודת אליהו הנביא וינון הפצת תורה ב
רחשי לב )ע"ר (
עמותה למורשת ניצנים )ע"ר(
עמותת בשדמ"ה  -קרית דוד רחובות )ע"ר
בית רחשון )ע"ר (
כולל ערב ובית כנסת אור סופר ע"ש ר'
מרכז אדוה )ע"ר (
ידידי המרכז האקדמי לב )ע"ר(
בית האומנות לחינוך ולתרבות  -תרשיחא
עמותת שקד  -לקידום החינוך והתרבות ב

580157758
580157816
580157840
580158327
580158376
580158491
580158509
580158533
580158798
580158921
580158939
580159044
580159119
580159259
580159291
580159424
580159861
580159978
580160000
580160018
580160109
580160117
580160257
580160364
580160430
580160497
580160505
580160737
580160810
580160828
580160901
580160927
580160935
580160984
580161297
580161404
580161446
580161511
580161537
580161586
580161610
580161628

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

מרכז להעמקת החינוך היהודי  -אילת )ע
תפילת אבות )ע"ר (
יחד בגליל )ע"ר (
בית כנסת "ישורון" פתח תקוה )ע"ר(
מרכז תורני פאר נסים )ע"ר(
עמותה לגיל הרך  -מודיעים )ע"ר(
מ.ט.ה .מרכז טהרת המשפחה  -חולון )ע
קרן אשקלון )ע"ר (
שיבת ציון גינות שומרון )ע"ר(
המכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשי
בית כנסת ובית מדרש רינת ישראל )ע"ר(
מאורות  -כולל סוכוטשוב )ע"ר(
עמותה בית הכנסת "נוסח  -אחיד" )ע"ר(
וקמת ועלית )ע"ר (
עמותת מרכז אומנויות ע"ש ברר במעלות
בית הכנסת המרכזי  -יקיר )ע"ר(
נצח שלמה )ע"ר (
ר א ם העמותה למען החבר הותיק באזור
חי-לאדם  -מיסודן של נשות הר נוף )ע"
קרן מועדון רוטרי רמלה )ע"ר(
כולל חב"ד  -צפת עיה"ק )ע"ר(
אור שלום וחסד ירושלים )ע"ר(
ג'בינה  -עמותה לקידום התיאטרון הערב
בית כנסת היכל רפאל  -גינות שומרון )
אל עמי  -אל עצמי )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי קרית אונו )ע"ר(
עליו"ן  -עמותה לרווחת ילדים נערים ו
מעיין חינוך תורני  -פתח-תקוה כפר-אב
מעיין חינוך תורני  -פתח תקוה פינסקר
מעיין חינוך תורני  -פתח תקוה אחדות
מרכז רכיבה טיפולית  -העמק )ע"ר(
בית הכנסת שערי רחמים  -בית שאן )ע"ר
בית כנסת נווה שלום  -גבעת זאב )ע"ר(
מוסדות ירים משה )ע"ר (
מרכז הדר התורה )ע"ר (
ע"ץ  -עושים ציונות ,צמרת )ע"ר(
האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה )ע"
אבני צדק )ע"ר (
המדרשה לחוגים ותודעה יהודית  -פתח ת
ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד )ע"ר(
בית אליהו  -המרכז לגמילות חסדים והכ
נשמת מדרשה גבוהה ללימודי תורה לנש

580161677
580161974
580162139
580162220
580162410
580162675
580162873
580162915
580162956
580162964
580163095
580163343
580163400
580163525
580163533
580163574
580163657
580163830
580163988
580163996
580164259
580164366
580164614
580164879
580165025
580165090
580165249
580165256
580165306
580165579
580165603
580165686
580165793
580165801
580165876
580166171
580166239
580166387
580166478
580166494
580166619
580166676

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023

נפש אחת בישראל )ע"ר (
קרן רמת גן לחינוך ותרבות erutluc dn
נשמת אהרן ויעקב )ע"ר (
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה -
אגודת בית הכנסת חסידי גור ברח' פירב
יוסף וחיים ומשה עמידר  -בת ים )ע"ר(
מוסדות ישיבה תיכונית " אור מנחם" קר
מרכז חינוכי תורני בני ובנות ציון -
עץ החיים  -בני ראם )ע"ר(
התאחדות מועדוני פטנק ישראל )ע"ר(
קרן "יומא" )ע"ש יחיאל ומרים אליאש ז
בית המדרש "בית אריאל" רחובות )ע"ר(
ברכת התורה ברובע היהודי )ע"ר(
גורדון המכללה האקדמית לחינוך )ע"ר(
מרכז תורני מוהרי"ל אשל"ג שד"ל  3בני
אקדמיית אלקאסמי )ע"ר (
בית כנסת רמת אשכול ,חיפה )ע"ר(
מכון פוירשטיין )ע"ר (
בית חב"ד יקנעם עילית שע"י צעירים אג
בית חב"ד מצפה רמון שע"י צעירי אגודת
מועדון רוטרי  -אשדוד )ע"ר(
מוסדות אהבת מרדכי רוממה ירושלים )ע"
מרכז מוסדות מישקולץ ישיבת זכרון אלי
למד דעת-על שם הגאון הרב משה דוד בקש
ישיבת "ברכת אהרן הכהן" )ע"ר(
ארגון קהל עדת יעקב ע"ש הרב יעקב י'
ס.ו.ל.ם - .סיוע ועידוד לילדים מוגבל
יוזמות אברהם )ע"ר (
בית הכנסת ישמח משה ע"ש שר הפנים מ.ח
אוהלי יעקב  -נתיבות )ע"ר(
משכן דוד נתיבות  -ע"ש רבי דוד אביחצ
קהילת נתן-יה )ע"ר (
בית כנסת צעירי אירן  -קרית שרת ,חול
אגודת הספורט לעיוורים בישראל  -א.ס.
המרכז התורני  -קרית ישיבת חברון ,גב
תורת החיים נווה דקלים )ע"ר(
משען לחולה )ע"ר (
קרן מחקרים על יד הסתדרות מדיצינית ה
גמעיית אלסלאם אלח'יריה  -אעבלין )ע"
מוסדות חמדת דוד בבני ברק) .ע"ר(
בית-כנסת ומקוה טלמון )ע"ר(
משכן שלמה יצחק ומיימון )ע"ר(

580166742
580167617
580167724
580168011
580168136
580168300
580168524
580168540
580168615
580168748
580168789
580168961
580168987
580169035
580169332
580169373
580169530
580169886
580170330
580170348
580170801
580170983
580171288
580171353
580171494
580171544
580171668
580171908
580172179
580172195
580172211
580172377
580172666
580172682
580172716
580172831
580172872
580172963
580173557
580173599
580173672
580173730

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023

בית מאיר ,פג'ה עירוני ,פתח תקוה )ע"
העמותה לקידום הטפול בטראומה בישראל
ישע ומזור )ע"ר (
ארגון עזרת מצר )ע"ר (
מגל אל גל ,לקידום החינוך והספורט הי
אביב התורה )ע"ר (
עמותת מוסדות חינוך מאר אליאס  -אעבל
תלמוד תורה איתמר )ע"ר(
פאר התלמוד )ע"ר (
מרכז תורני רעננה )ע"ר(
מכון ברנקו וייס  -חינוך ,חשיבה ,יוז
מרכז ישראלי לכלבי נחיה לעיוורים )ע"
נאמני מרכז שניידר )ע"ר(
אגודה למען הקשיש  -ערד
אור חדש מרכז לקשיש ולנזקק ראשון לצי
אגודת בית הכנסת בקרית ביאליסטוק )ע"
עמותת לשובע )ע"ר (
עמותת מאור יהודה )ע"ר(
דרכי נוער ,באר שבע )ע"ר(
ישיבת רבינו חיים חורי )ע"ר(
הליקון )ע"ר (
גפן פוריה  -ירושלים )ע"ר(
ידידי בית יד לבנים בחדרה )ע"ר(
עמותת המרכז לחינוך וספורט ימי  -איל
עמותת מעומק הלב  -קרית טבעון )ע"ר(
מרכז חינוכי וקהילתי לאמנויות ולמדעי
רא"ם -מועצת ראשי ארגוני המתנדבים בב
קרן לבית כנסת  -קשת )ע"ר(
עמותת ישורון לוד )ע"ר(
עזרת חי'ה מושקא  -קרית מלאכי )ע"ר(
עמותת חיל ההנדסה )ע"ר(
מדרשת התורה והארץ )ע"ר(
ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש
עמי-דע פעילות תורנית והסברת ערכי הי
בית כנסת  -שבטי ישראל  -רעננה )ע"ר(
עלי שיח )ע"ר (
אזרחים למען הסביבה )אל"ס( )ע"ר(
דקל  -דרך ארץ קדמה לתורה )ע"ר(
עוגן  -הקרן להלוואות ללא ריבית )ע"ר
בית מדרש אברבנאל  -אשדוד )ע"ר(
אהבת שלום  -רכסים
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינ

580173821
580173920
580173987
580174126
580174159
580174217
580174225
580174316
580174415
580174738
580175099
580175164
580175206
580175362
580175495
580175545
580175644
580175677
580175966
580176204
580176220
580176444
580176469
580176519
580176808
580176832
580177277
580177418
580177426
580177434
580177442
580177475
580177533
580177863
580178697
580179372
580179703
580179778
580179844
580180131
580180321
580180487

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023

עמותת חיל משאבי האנוש )שלישות( )ע"ר
ופרצת  -מרכז להפצת תודעה יהודית-חסי
שלוה  -האגודה הישראלית לטיפול באנשי
העמותה לניהול תחנת העמקים )ע"ר(
זכרון שמואל  -אוהל מועד יבנה )ע"ר(
עמותת אלזהראוי )ע"ר (
ערוגות המרכז לקידום הילד והמשפחה
מתיבתא אוהל תורה ברנוביץ )ע"ר(
קרן מעלה אדומים )ע"ר (
מועדון שחמט הרצליה )ע"ר(
קהילת הכרם בכרמיאל )ע"ר(
כולל שארף  -עמק הלכה ד'באבוב )ע''ר(
בית רא"ם ,רמת-גן )ע"ר(
מאורות משה )ע''ר (
בית שולמית  -תיכון תורני לבנות )ע"ר
קו לעובד )ע"ר (
מכון רימון לידיעת הארץ )ע"ר(
קו לחיים  -תנועה חברתית לשיפור והצל
תזמורת הבארוק ירושלים artsehcro euq
שערי גאולה )ע"ר (
אילן ונופו  -יד לראשונים ולבנים )ע"
עלה  -עמותה לקידום הסטודנטים העוורי
העמותה הישראלית לקידום הטיפול והמחק
בית כנסת משכן אברהם כפר סבא )ע''ר(
דרכי הוראה לרבנים )ע"ר(
תנו לחיות לחיות )ע"ר (
בית כנסת  -בית אל ראשון לציון )ע"ר(
בית חב"ד כפר יונה שע"י צעירי אגודת
אגודת חסד עזרה ליעקב  -מפגשי הלב )ע
בית חב"ד קרית שמונה שע"י צעירי אגוד
בית חב"ד מטולה שע"י צעירי אגודת חב"
העמותה למען הקשיש פרדס-חנה-כרכור )
עמותת בית הכנסת הגדול "בית יעקב" פת
אדם טבע ודין  -אגודה ישראלית להגנת
התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"
זכרון מנחם )ע"ר (
תלמוד תורה דקהלת משכנות יעקב בני בר
השלום  -אלסלאם  -כסייפה )ע"ר(
מעלות חיים )ע"ר (
בנין ירושלים )ע"ר (
בית דוד למען הקמת בית כנסת בשכ ש
בית הכנסת אוהל משה  -גן יבנה )ע"ר(

580180636
580180883
580180941
580181030
580181261
580181337
580181394
580181741
580182012
580182038
580182301
580182392
580182657
580182699
580183184
580183291
580183523
580183580
580183606
580183614
580183846
580183978
580183986
580184265
580184463
580184646
580185502
580185544
580185601
580185700
580185841
580185924
580185999
580186161
580186278
580186351
580186377
580186427
580186500
580186617
580187987
580188100

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024

המכון הישראלי לדמוקרטיה )ע"ר(
עתיד במידבר )ע"ר (
עמותת קרן רש"י )ע"ר (
בית חב"ד מזכרת בתיה שע"י צעירי אגוד
תלמוד תורה מוריה )ע"ר(
עמותת הותיק  -גליל מערבי )ע"ר(
רון שולמית  -לקידום מחול ומוסיקה בי
המרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט בישרא
בית הכנסת הגדול מניין הנץ החמה בפסג
מסילה  -מכון ספרי יהדות לאדם המוגבל
בית דוד  -קרית גת )ע"ר(
מוסדות אמת ושלום אוהל אברהם )ע"ר(
בית הכנסת יששכרוף  -בביוף בשכונת הב
עמותה ישראלית לכדורת דשא לעיוורים )
עטרת מרדכי צפת )ע"ר (
בית כנסת ובית מדרש בגבעת הולילנד ע"
האגודה הנצרתית לאמנות )ע"ר(
סיכוי אופוק  -לשוויון ושותפות???? -
יובל  -האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסי
עמותת מוסדות דת בישוב נוה דניאל )ע"
בית אור אביבה )ע"ר (
מוסדות מדרש דוד בירושלים )ע"ר(
עמותה לילדים בסיכון )ע"ר( )ksir ta.
קול רפאל בנגב )ע"ר (
לציון ברינה לחינוך ורווחה )ע"ר(
ראשית ירושלים )ע"ר (
ארגון פעילים לב לאחים  -מרכז לפעילו
מכון התלמוד הישראלי השלם ע"ש הרב הר
קרן ראשון לציון )ע"ר (
הקרן לרווחת נפגעי השואה )ע"ר(
פסגת המזרח )ע"ר (
ישיבת חכמת התורה ותפארתה )ע"ר(
ברכת אלימלך )ע"ר (
העמותה הישראלית לגושה ,ע"ש ד"ר ניסי
מוסיקה מזרח-מערב {ע"ר}
עמותת נוה מלכישוע )ע"ר(
קשת אילון )ע"ר (
גיל הזהב  -אור עקיבא )ע"ר(
עמותת זקני הכרמל )ע"ר(
איגוד בני תורה רחובות )ע"ר(
מקבץ )ע"ר (
בית הכנסת ישראל הצעיר פתח תקוה )ע"ר

580188498
580188555
580188670
580188746
580188894
580189017
580189033
580189140
580189215
580189256
580189405
580189553
580189769
580190080
580190239
580190338
580190387
580190452
580190619
580190676
580190981
580191104
580191161
580191336
580191765
580192508
580192557
580192805
580192888
580192938
580193035
580193548
580193589
580193803
580193878
580193936
580193993
580194280
580194306
580194637
580194702
580194769

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
01/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024

ידידי מוזיאון ראשון-לציון )ע"ר(
ישיבת נר-ישראל ע"ש הרב ישראל אבוחצ
עמותת מרכז קהילתי רוחני  -חדוות אל
יד-לעד בית העדות למורשת הציונות ה
צ' יימס ישראל
זרחה השמש ליעקב )ע"ר (
ר.ו.ת.ם  -העמותה לרווחת תושבי מנשה
דולה ומשקה )ע"ר (
כולל ש'ס יד צפורה )ע"ר(
כולל אברכים אהל דינה )ע"ר(
בנתיבי אבות )ע"ר (
בית הכנסת" -היכל מרדכי" -הרצליה פית
עמותת תיאטרון נוצר )ע"ר(
תיאטרון "גשר" )ע"ר (
חלב הארץ )ע"ר (
הקן המשפחתי אשקלון )ע"ר(
קשת יהודה )ע"ר (
ארגון עזרת אחים ברית יוסף יצחק )ע"ר
ל"ב  -להלחם ביחד )ע"ר(
יונתן בנגב )ע''ר (
לחינוך מוזיקלי בטירת הכרמל )ע"ר(
רינת אשר )ע"ר (
בית דורשי ע"ש דרור ושי וינברג ז"ל )
בית המדרש ארזי הבירה )ע"ר(
עוסי"ם שלום ,עובדים סוציאליים לשלום
עמותת רחף )ע"ר (
עמלה של תורה )ע"ר (
אירגון חסד עליון )ע"ר(
ארגון בוגרי הטכניון )ע"ר(
עמותת בית המדרש חסד לאברהם בית  -שא
עמותת תומכי בי"ח לניאדו בנתניה )ע"ר
מט"י מרכז טיפוח יזמות המרכז לפיתוח
ארצי שלי קרן לעולים )ע"ר( )enim.
מדרשת דימונה לתרבות יהודית )ע"ר(
העמותה לקידום שרותים חברתיים בנצרת
אור פנימי ברסלב )ע"ר (
מוסדות באיאן בני ברק )ע"ר(
בית כנסת עתרת שלום ,ע"ש ר' שלום שבז
בית חב"ד גבעת שמואל שע"י צעירי אגוד
ישיבת "ארץ הצבי" פדואל )ע"ר(
קרן ברוריה לצדקה )ע"ר(
בית כנסת הספרדי ומרכז רוחני  -רמת מ

580194801
580194827
580195394
580195758
580195766
580195824
580195949
580196350
580196806
580196921
580197408
580197796
580197812
580197853
580197937
580197945
580198091
580198349
580198356
580198372
580198463
580198471
580198760
580198927
580198976
580199099
580199115
580199289
580199594
580199859
580200236
580200418
580200830
580200913
580201218
580201242
580201309
580201325
580201598
580201655
580201986
580201994

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023

בית חב"ד רחובות שע"י צעירי אגודת חב
בית חב"ד אזור שע"י צעירי אגודת חב"ד
אור יקר צפת )ע"ר (
ישיבת רבינו חיים עוזר בני ברק )ע"ר(
הלל יוצאים בשאלה )ע"ר(
אגודת בית הכנסת רמת חן )ע"ר(
מכינה קדם צבאית ישיבתית  -בית-יתיר
מעינות החסד ,אשדוד )ע"ר(
אולפנא ומכללה בהר"ן )ע"ר(
דעת  -לימודי יהדות באור החסידות )ע"
אור חיה -המרכז לאישה היהודיה )ע"ר(
ידידים למען הנוער והחברה )ע"ר(
אגודת תפארת דב ע"ש דב אינדיג הי"ד )
עמותת "קרן סיוע" לנזקקים  -כפר סבא
גאון צבי  -טשערנאביל )ע"ר(
חסידי ברסלב ביתר )ע"ר(
מכון מורשת אשכנז )ע"ר(
בית חב"ד רמות שע"י צעירי אגודת חב"ד
בית חב"ד באר יעקב שע"י צעירי אגודת
עמותה למען רווחת החיילים בטרמפידה כ
בית הכנסת שבו בנים ליהודי אתיופיה ב
עמותת תזמורת סימפונט רעננה )ע"ר(
ישיבת נהר שלום  -מקובלים )ע"ר(
בית כנסת תפארת אריאל )ע"ר(
שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים )ע"ר
גדעון  -ליהדות אתיופיה בחדרה וסביבת
משנה לחם  -לחלוקת מזון לנצרכי רעננה
מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה )ע"ר(
בית השנטי )ע"ר (
בית הכנסת המרכזי והמרכז התורני דקהל
מכון ליאו בק ירושלים לתולדות יהודי
בית הכנסת כרמל המערבי )ע"ר(
מרכז התנועה שדרות אדמה )ע''ר(
בית המדרש "דרך איה" )ע"ר(
תורת ישראל )ע"ר (
בית כנסת חב"ד פיסגת זאב ירושלים )ע"
מעלה בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה ע"
קרן עזרה לעולים נזקקים )ע"ר(
העמותה הדרוזית לקידום קשרי החוץ ,הח
בית מאיר וגבריאל )ע"ר(
רינת זכריה ע"ש אבישי )נתנאל( ואסתר
מוסדות חוט של חסד )ע"ר(

580202083
580202091
580202166
580202216
580202307
580202521
580203024
580203313
580203552
580204055
580204188
580204451
580204493
580204907
580204923
580204931
580205052
580205664
580206134
580206225
580206399
580206605
580206688
580206746
580206779
580206837
580207066
580207090
580207199
580207249
580207330
580207348
580207504
580208411
580208486
580208767
580208841
580208908
580208916
580208940
580209427
580209534

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023

בני שלמה )ע"ר (
אנסמבל עתים )ע"ר (
ארגון אלמנות ויתומי צה"ל )ע"ר(
עמותת הרמב"ם אריאל )ע"ר(
בית כנסת הספרדי המרכזי שערי  -תקוה
אגודת חסדי חדוה )ע"ר (
ידע מראש )ע"ר (
והודעתם לבניך  -משכן שלמה ירושלים )
ישיבת שדמות נריה )ע"ר(
בית כנסת ומרכז קהילתי "דרכי נועם" נ
בית כנסת קבע  -דולב )ע"ר(
בית הכנסת י"ג קדושי אשדוד )ע"ר(
איגוד מורים עולים  -איגום )ע"ר(
קרן ברכת משה בירושלים )ע"ר(
בית הכנסת "חזון יחזקאל" גונן ירושלי
מתנדבים למען הזולת )ע"ר(
בית הספר לספורט השגי כרמיאל )ע"ר(
מסילות התורה )ע"ר (
פאר יוסף נוה יעקב ע"ש מר"ן רבי יו
גמ"ח ביסודם של מאיר ויחזקאל בעיר הע
נר דוד אבי ,אשקלון )ע"ר(
אדר היקר )ע"ר (
עמותת בית הכנסת בית מאיר יהוד )ע"ר(
ישיבה וכולל רוח אליהו ירושלים )ע"ר(
רינת יעקב  -רבי חיים בן דיוואן )ע"
יוזמות קליידוסקופ )ע"ר(
ישיבה וכולל חיי עולם )ע"ר(
ישיבת עיון התלמוד  -ירושלים )ע"ר(
סיוע לנשים ונערות נגד אלימות )ע"ר(
מרכז קהילתי עזרת ישראל )ע''ר(
לב מלכה )ע"ר (
מפעלי גבורה שבחסד מיסודו ולזכרו של
בית הכנסת זכרון רבקה )ע"ר(
מנין נץ החמה  -שערי רחמים  -בני ברק
מקשב )ע"ר (
בית חב"ד רמת אליהו שע"י צעירי אגודת
מכון ראשית )ע"ר (
פני דוד  -בית כנסת ומרכז רוחני תורנ
מוסדות שאו מרום עיניכם )ע"ר(
מרכז קהילתי קרני שומרון )ע"ר(
בית הכנסת "דובב עוז" ע"ש דב לקס ז"ל
קהילת רענן ליהדות מתקדמת )ע"ר(

580209963
580209989
580210060
580210094
580210243
580210326
580210375
580210409
580210417
580210508
580210540
580210755
580210789
580210813
580210870
580210920
580211050
580211100
580211225
580211324
580211472
580211548
580211829
580211878
580212215
580212314
580212637
580212660
580212843
580213023
580213056
580213163
580213494
580213510
580213718
580213841
580213882
580213916
580213973
580214211
580214237
580214252

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023

עמותת בית הכנסת קיסריה )ע"ר(
אולפנת רעיה )ע"ר (
מכון פוע"ה  -פוריות ורפואה עפ"י ההל
תעשיידע -תעשייה למען חינוך מתקדם )ע
שמע קולנו  -מרכז ארצי שיקום והדרכה
נחלת שמואל -נוה יעקב )ע"ר(
מכון הערבה ללימודי הסביבה )ע"ר(
חכמת שלמה רחובות ע"ש הרה"ג ר' שלמה
ישיבה וכולל יגדיל תורה באשדוד )ע"ר(
מרכז נריה  -קרית מלאכי )ע"ר(
שיח מיכאל )ע"ר (
הקרן למלגות ע"ש זאב ודוד גאלאל ז"ל
בית הכנסת רח' זרח ברנט ירושלים )ע"ר
תהל"ה  -תמיכה בהורים ובבני משפחה של
מכון תל אביב לחזנות )ע"ר(
מוזיאון פרטי בית אורי ורמי נחושתן )
עמותת תפארת ישראל  -ביכנ"ס חזון יחז
האגודה למען עידוד יצירה ,תרגום ותר
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות האקדמית
בנין עולם ליהודי אמריקה הלטינית )ע"
אחיה  -המרכז הרב תחומי להצלחת הילד
ישיבה תיכונית מצפה רמון )ע"ר(
בית הכנסת בית חשמונאי )ע"ר(
מכלול  -תכנית תורנית מדעית )ע"ר(
בית כנסת בישוב רעות )ע"ר(
בית כנסת ישורון נוה חיים ,שכונת שלו
תלמוד תורה ובית מדרש ימין ה' רוממה
תלמוד תורה ויז'ניץ קרית ויז'ניץ )
נחלת יעקב עמנואל )ע"ר(
מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים )
שערי ירושלים  -זארה הדכלניה ,גדרה
בית הכנסת מושב נוב )ע"ר(
לעולם יהא אדם )ע"ר (
אהלי דוד ושמחה )ע"ר (
עמותת ההורים שליד הישיבה התיכונית ר
בית הכנסת האשכנזי  -שכון ג' בני  -ב
עמותת צורים  -יוצרים מציאות )ע"ר(
מדרשת נצרים )ע"ר (
ישיבת הר ברכה )ע"ר (
מוסדות דור ודור )ע"ר (
בית חב"ד גבעתיים שע"י צעירי אגודת ח
מרכז תורה וחסד לעולי גרוזיה )ע"ר(

580214294
580214492
580214534
580214666
580214872
580215093
580215317
580215333
580215465
580215705
580215846
580215853
580216034
580216596
580216679
580216703
580216810
580216885
580216950
580217164
580217305
580217628
580217719
580217826
580217883
580217941
580218139
580218238
580218444
580218642
580218717
580218733
580218774
580218949
580219038
580219111
580219251
580219780
580219848
580220010
580220135
580220176

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022

בלב אחד ירוחם )ע"ר (
מורא רבך )ע"ר (
בית מדרש לתורה ותפילה דחסידי גור -
אי.סי.אר.אף - .הקרן לחקר הסרטן בישר
בית הכנסת המרכזי נהריה )ע"ר(
עמותת הידידים  -לקידום תרבות ,מוסיק
תורת חכם )ע"ר (
עמותת הכוריאוגרפים )ע"ר(
חזון אלחנן )ע"ר (
ישיבה וכולל אביר יעקב  -עמנואל ,ראש
תיאטרון ארצי לילדים ונוער )ע"ר(
אורות ישראל -מכללה אקדמית לחינוך מי
מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש ע"ש
יהושע בין נון )ע"ר (
מנוחת אהבה )ע"ר (
קמ"ה  -קהילה מרפאת בהרדוף )ע"ר(
התאחדות הקליעה בישראל )ע"ר(
נחלת רחל )ע"ר (
ישיבת פחד  -יצחק אילת ע"ש הרה"ג כמ
משכן חיים )ע"ר (
בית כנסת גלנווד  -חשמונאים )רמת מוד
קרן אלי ויזל  -ישראל )ע"ר(
שערי יוסף )ע"ר (
מועדון איגרוף ירושלים )ע"ר(
גבורת יעקב )ע"ר (
בית הכנסת הספרדי הר המוריה בראשל"צ
קידום בית הכנסת עץ חיים והאדרתה בקר
מועדון ליונס הוד-השרון )ע"ר(
בית הכנסת "זכרון קדושים"  -מעוז אבי
מגיני הינשוף )ע"ר (
מרכז קהילתי תורני ירוחם )ע"ר(
בני ארזים  -מרכז טיפולי לילד ע"ש ד"
נהר אפרסמון )ע"ר (
מופת  -קבוצה לקידום הוראה )ע"ר(
מרכז תורני רוחני קרית הרצוג בני ברק
בית כנסת ובית מדרש ראש פסגת זאב מזר
בית כנסת "אוהל חיים" פתח תקוה )ע"ר(
מקהלת צדיקוב )ע"ר (
מרכז רוחני עולמי ליהדות תימן ובית כ
אופקי חיים )ע"ר (
מוסדות מעלות יוסף ירושלים )ע"ר(
ארגון הצלת יהדות בוכרה ואזבקיסטן אש

580220184
580220291
580220325
580220515
580220580
580220911
580221000
580221067
580221208
580221224
580221232
580221786
580221901
580221935
580222107
580222149
580222156
580222545
580222552
580222883
580222982
580223329
580223386
580223402
580223758
580223766
580223808
580223873
580223899
580223931
580223998
580224038
580224061
580224079
580224111
580224152
580224483
580224608
580224657
580224699
580224855
580224863

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023

עמותת מוסדות צמח צדיק אשדוד )ע"ר(
בית הכנסת ובית מדרש להוראה היכלי שם
חיל באפרתה )ע"ר (
בית מדרש לתורה נתיב בנימין )ע"ר(
מרכז ספורט לנכים )ע"ר(
שבות אריאל )ע"ר (
יעד מרדכי  -צרפת )ע"ר(
ישיבת נחלת יוסף שבי שומרון )ע''ר(
כולל אור תורה אלגריבה אופקים )ע"ר(
בית הספר התיכון התורני ע"ש פ .הימלפ
בית כנסת אור החיים הקדוש על שם ר' ח
שערי עליה ,סיוע לקליטת יוצאי מדינות
סדאקה רעות  -שותפות נוער ערבי יהודי
שערים  -נתניה )ע"ר (
מוסדות חינוך לבנות "עטרת חי'ה" ,בני
בית ספר על יסודי בית יפה חדרה )ע"
מועדון רוטרי הוד-כרמל )ע"ר(
תל-חי  -כיתות אמן בינ"ל לפסנתר )ע"ר
מרכז לתרבות ולשימור מורשת יהדות קוצ
העמותה לותיקי הגליל )ע"ר(
קרן גוש עציון לפיתוח )ע"ר(
בית הכנסת אור המערב קרית אתא )ע"ר(
בית מוריה באר שבע )ע"ר(
מוסדות יקירי רכסים )ע"ר(
תלמוד תורה תפארת בוסטון בני ברק )ע"
מרכז תורני כלל ישראל פרדס חנה )ע"ר
משכן אבנר )ע"ר (
המדרשה לידע המקדש )ע"ר(
מדרשת שכטר )ע"ר (
גנזי דוד )ע"ר (
מרכז ליובאוויטש ליוצאי רוסיה )ע"ר(
אמרי דעת )ע"ר (
אוצרות חיים ע"ש המקובל ר' חיים ויטא
מאהבה -חסדי זכריה )ע"ר(
אגודת חובבי הפרפרים בישראל tsiretpo
מרכז תורני דרכי ה'  -רבינו יחיאל )ע
ישיבת חברון גאולה  -כנסת ישראל ירוש
באר חיה )ע"ר (
מסורת רבותינו  -אשדוד )ע"ר(
מערת הכהן הגדול שמעון הצדיק זיע"א
עולל  -עזרה ואהבה לילד ולתלמיד )ע"
לחיות בכבוד  -עזרה למשפחות )ע"ר(

580224905
580224947
580224988
580225225
580225274
580225423
580225456
580225563
580225753
580225787
580225985
580226140
580226272
580226538
580226934
580227205
580227346
580227353
580227361
580227544
580227585
580227684
580227718
580227726
580228013
580228054
580228096
580228138
580228161
580228294
580228450
580228625
580228732
580228807
580228856
580228930
580229011
580229078
580229086
580229656
580229771
580229961

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024

ארגון חמה להפצת תרבות בין העמים )ע"
האגודה למען הקשיש פרדסיה )ע"ר(
בית כנסת עטרת חיים ע"ש חיים מלכה ני
עמותת פרקינסון בישראל )ע"ר( )noita.
פסגת מוריה )ע"ר (
בית ילדים נווה חנה )ע"ר(
ישיבת באר התורה )ע"ר (
קהילת מבשרת ציון )ע"ר(
העמותה להנחלת מורשת הצנחנים )ע"ר(
מדרש כתר תורה לעולי מצרים )ע"ר(
המרכז לישיבות וכוללים שע"י "אור-החי
העמותה לקידום ופתוח המרכז הקהילתי -
נתיב המזלות )ע"ר (
ראש הגבעה )ע"ר (
יהורז  -עמותה להנצחת רב-סרן יהורז כ
בני אברהם פיטסבורג )ע"ר(
אח-שב-ציונות ) 0002ע"ר(
להאיר את העיר )ע"ר (
קרן דוד עקיבא ז"ל )ע"ר(
רחלים )ע"ר (
כפרי האחוד החקלאי )ע"ר(
אגודת תסמונת פראדר ווילי בישראל )ע"
מרכז יום לקשיש מבשרת ציון )ע"ר(
תנועת המזרחי העולמית )ע"ר(
רעות שדרות )ע"ר (
קבוצת רעות )ע"ר (
נצח שמואל )ע"ר (
עוז יונתן ע"ש התנא הקדוש ר' יונתן
לטם  -טבע נגיש לכולם )ע"ר(
בית כנסת "מעלות יוסף  -רחובות" ומרכ
חדר ראשון לציון )ע"ר (
כת"ר  -מכון לכלכלה ע"פ התורה )ע"ר(
מוסדות בישטינא  -באכניא )ע"ר(
שיר למעלות )ע"ר (
מכון לרבני ישובים )ע"ר(
אור רשבי )ע"ר (
בית הכנסת מצפה מגדים,מעלה אדומים נו
בית הכנסת מורשה ,הדר גנים )ע"ר(
מרכז רוחני ,לווית חן ,רכסים )ע"ר(
העמותה למען הזקן באשכול )ע"ר(
מכון הברמן למחקרי ספרות )ע"ר(
בית הכנסת לעדת התימנים "פסגת תימן"

580229979
580230001
580230134
580230472
580230514
580230597
580230845
580231207
580231249
580231546
580231785
580231793
580231843
580231868
580232411
580232593
580232619
580232767
580233062
580233252
580234037
580234235
580234326
580234508
580234524
580234540
580234771
580234870
580234953
580234995
580235059
580235125
580235653
580235687
580235810
580235836
580235851
580235869
580236032
580236099
580236115
580236255

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

תהל  -מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים
קרן מורשת מנחם בגין
בית הספר התיכון החרדי לבנות "בית יע
קרן ילדים שלנו " -י.ש) ".ע"ר(
מתנ"ס דבוריה )ע"ר (
הספריה הרוסית של הפורום הציוני ע"ש
מרכז רוחני דרכי ישראל )ע"ר(
נשים למען עתיד ישראל )ע"ר(
מוזיקון  -עמותה לקידום החינוך והתרב
המפעל הלאומי לפתוח חברתי )ע"ר(
מ.ט.י -.גליל מערבי  -מרכז לטיפוח יז
בארות המים )ע"ר (
הפועל רוכבי הנגב )ע"ר(
אמנה שריגים ,מרכז לטיפול באוטיסט
שלומית-עמותה להפעלת מתנדבים לשירות
עטרת מלכות )ע"ר (
מעלה אורה )ע"ר (
עמותת בית הראשונים באבן יהודה )ע"ר
בית עזרא  -בית כנסת ומרכז קהילתי בכ
המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו )ע"ר(
המרכז הרפואי הישראלי לאלצהיימר ע''ש
בית הכנסת "שבטי ישראל" בגבעת שרת ,ב
בית המדרש נחלת החיים ,בית שמש )ע"ר(
כבוד שמחה  -אשדוד )ע"ר(
סל"ה  -סטודיו לאמנויות התיאטרון  -מ
נהורא דאורייתא )ע"ר (
בית כנסת תשועת ישראל בפתח תקוה )ע"
הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה )ע"ר(
מרכז רוחני לעולי סוריה בגילה )ע"ר(
תיאטרון יפו )ע"ר (
עמותת מגן לחולה
קשר-הבית של המשפחות המיוחדות ????-
בית הכנסת תורני תרבותי הדר יוסף ,קר
איגוד ספורטיבי דתי  -אליצור רעננה )
קול יצחק )ע"ר (
נח  -התאחדות ישראלית של ארגונים ל
לב נעמי )ע"ר (
מועדון טריאתלון איילות  -תל אביב -
חדות החסידות )ע"ר (
אומ"ץ  -מפעלים חינוכיים )ע"ר(
מקדש אליהו ,רמת דניה )ע"ר(
יוסף המשביר )ע"ר (

580236289
580237014
580237063
580237097
580237170
580237238
580237253
580237485
580237659
580237709
580237931
580238160
580238178
580238376
580238442
580238582
580238657
580238699
580238749
580238863
580239184
580239234
580239556
580239804
580239929
580240034
580240182
580240323
580240356
580240364
580240489
580240596
580240737
580240802
580240828
580240919
580240984
580241131
580241230
580241271
580241321
580241578

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023

מרכז קהילתי תורת  -חיים ,ראשון לציו
מאירים בתורה ובחסד ע"ש הרב מאיר א
אנשים מאמינים בשהם
מרכז השל לקיימות )ע"ר(
הליגה לידידות אמריקה ישראל )ע"ר(
נצר שלמה )ע"ר (
שבילי חיים ,אשקלון )ע"ר(
עטרת הפסגה )ע"ר (
ישיבת המקובלים רחל אמנו לאקמא שכינת
אגודת יהודי אתיופיה )ע"ר(
מכון מעיינות ללמודי יהדות )ע"ר(
הפועל פתח תקוה  -כדורמים )ע"ר(
הפועל יקנעם )ע"ר (
עמותת שערי בינה  -סמינר לבנות צפת )
אמיץ כח )ע"ר (
קרן אייל  -קרן צדקה וגמ"ח ע"ש סגן מ
עמותת אור נעשכיז ע"ש הצדיק מוהר"מ
עמותת מקהלות מורן והבית לשירה בישרא
עמותת בית הכנסת נווה אפק )ע"ר(
כפר חב"ד ,מפעלי חינוך תרבות רווחה ו
קרן ישעי -מרפא לחיים )ע"ר(
מרכז רוחני "מאור החיים" מצפה העמק )
ג'מעיית אלהודא  -אלרמלה )ע"ר(
מוסדות נוה צביה
חסדי מלכיאל )ע"ר (
כנסת מאיר )ע"ר (
מרכז תורני להרבצת תורה ומוסר )ע"ר(
אורות הקודש )ע"ר (
הריטב"א  -רבנו יום טוב בן אברהם אלא
בית הכנסת אברהם אבינו  ,אשדוד )ע"ר(
המחנות העולים )ע"ר (
בית מדרש להפצת תורה ,חסד ומוסר תפאר
חפץ ה' ע"ש רבי חיים בן עטר זצ"ל )ע"
א.וי .ישראל ) learsi .v.aע"ר(
חכמה ודעת לב חם )ע"ר (
עמותת גוונים לפיתוח החינוך הקהילה ו
המרכז למחקר וישום חקלאי ע"ש חיים מו
בית הכנסת ובית המדרש נחלת המזרח-בית
מרכז תורני יגדיל תורה ע"ש רבנו יעקב
חיי יעקב )ע"ר (
מדרשת בית שאן  -ללכת בדרכיו )ע"ר(
הפורום הישראלי ליזמות )ע"ר(

580241610
580241859
580242154
580242212
580242220
580242287
580242394
580242451
580242568
580242808
580243012
580243053
580243129
580243160
580243251
580243319
580243442
580243590
580243632
580243723
580243822
580244168
580244275
580244291
580244317
580244705
580244739
580244853
580244895
580244929
580244945
580244952
580245009
580245033
580245066
580245355
580245603
580245637
580245645
580245652
580245736
580245843

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023

מרכז קהילתי מתנ"ס בנימינה -גבעת עדה
בית כנסת ספרדי "חזון גבריאל" ע"ש הב
נזר אברהם ,יבנה )ע"ר (
אשל אברהם בית שמש )ע"ר(
התאחדות הספורט לבתי-הספר בישראל )ע"
יחידה אזורית להתפתחות הילד בקרית-שמ
ע.מ.י.ת - .עמותה לשימור מורשת יהודי
המכללה האקדמית נתניה )ע"ר(
רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל )ע"
אנימלס )ע"ר (
נתיבי-אמת  -גבעת-שמואל )ע"ר(
בית חב"ד בני עייש שע"י צעירי אגודת
עמיחי ע''ש עמיחי שולזינגר ז''ל )ע''
עמותת הדרך  -מרכז טיפול רוחני בהתמכ
קרן חנן עינור
ישיבת מעלה-חבר )ע"ר (
מוסדות צדקה וחסד צפת ע"ש מרן החפץ ח
חוג העמקים )ע"ר (
בית חב"ד קרית בן גוריון-חולון שע"י
ארגון נוער פרחי הדגל )ע"ר(
ניצן  -רמת גן ,אגודה לקידום ילדים ו
איגוד הג'ודו בישראל )ע"ר(
איגוד הכדורמים בישראל )ע"ר(
איגוד טניס-השולחן בישראל )ע"ר(
איגוד האופניים בישראל )ע"ר(
ישיבת חברון "כנסת ישראל" גבעת מרדכי
ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופי
איגוד הבדמינטון בישראל )ע"ר(
איגוד השחייה בישראל )ע"ר(
איגוד ההתעמלות בישראל )ע"ר(
איגוד השייט בישראל )ע"ר(
איגוד האתלטיקה בישראל )ע"ר(
לכלה בעין יפה לזכרה של יפה הקר ז
שולחן עגול מס'  ,3חיפה )ע"ר(
עמותת זוהור אלג'ד )ע"ר(
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט )ע"ר(
אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית )ע"ר(
אחת מתשע נשים ,למען נפגעות סרטן )ע"
הרשות לקליטת עליה בחיפה )ע"ר(
הקהילה  -צור הדסה )ע"ר(
העמותה לקידום התעמלות אמנותית בכפר
מתנדבי הרצליה )ע"ר (

580246312
580246833
580246890
580247161
580247195
580247435
580247625
580247633
580247807
580248037
580248102
580248144
580248409
580248490
580248722
580248748
580249134
580249191
580249357
580249472
580249498
580249514
580249647
580249787
580250231
580250462
580250496
580250595
580250918
580251007
580251098
580251163
580251775
580251908
580252328
580252872
580253003
580253029
580253177
580253292
580253565
580253748

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

פאתי מזרח )ע"ר (
שטיבל יד בנימין )רעננה( )ע"ר(
נוה הספר )ע"ר (
ישיבת ברכת יוסף אלון מורה )ע"ר(
קהילת מעיינות )ע"ר (
מרפא לנפש )ע"ר (
מוסדות ערלוי ביתר עילית )ע"ר(
עמותת באר העולם )ע"ר (
קרן זכויות לעולם הבא )ע"ר(
מיתר  -עמותה לחינוך דיאלוגי )ע"ר(
בית הכנסת "בית מאיר" בנתניה )ע"ר(
עמותת בית הכנסת תפארת אבות ,אפרת )ע
בית מדרש אהל יונה בעיה"ק ירושלים )ע
שער ירחמיאל )ע"ר (
הקרן לפיתוח חדרה )ע"ר(
בית הכנסת הספרדי ליוצאי כורדיסתאן ע
עמותת נשים אום ליסון )ע"ר(
חבורת תל-אביב של התנועה המסורתית )ע
מוסדות מנוחה וקדושה )ע"ר(
העמותה לבניית בית הכנסת דרכי נעם במ
ארגון נשי אהבת ישראל על-יד מוסדות ת
העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וכוליטיס
עמותת אמת ליעקב חסד לאברהם ,בית שאן
בית הכנסת שער אפרים ראשל"צ )ע"ר(
המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(
עמותת פורום הנשים קרית שמונה ואצבע
ישיבת תורת מנחם )ע"ר (
קרן לפיתוח טלמון צפון )ע"ר(
אמונה שלמה בירושלים )ע"ר(
יפה בנעימים )ע"ר (
היכל שמחה )ע"ר (
צור ישועתי )ע"ר (
מעין ההלכה  -באר רפאל )ע"ר(
אגודת אהל זהר התורה ,אשדוד )ע"ר(
המרכז הקהילתי תורני ע"ש וסרמן )ע"ר
מוסדות "חסידי דאראג" )ע"ר(
מאור הרים )ע"ר (
קרן אוהל מאיר  -משיבת נפש )ע"ר(
בית הכנסת ובית המדרש ע"ש הצדיק רבנו
עמותה ארצית לתסמונת אקס שביר )ע"ר(
המכללה האקדמית חמדת )ע"ר(
מחמל"י )ע"ר (

580253904
580253946
580253979
580253995
580254001
580254043
580254142
580254258
580254282
580254357
580254456
580254530
580254803
580255032
580255313
580255321
580255578
580255727
580255909
580256071
580256204
580256261
580256279
580256527
580256659
580256865
580257020
580257087
580257145
580257343
580257624
580257632
580257731
580257830
580258101
580258150
580258242
580258390
580258432
580258473
580258820
580258952

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023

עמותת קראטה שוטוקאן ישראל ע"ש גיישי
חסדי אנוש )ע"ר (
עלי נהר )ע"ר (
ענב  -הזדמנות לשינוי )ע"ר(
ישועות יוסף לצרפתים )ע"ר(
מוסדות משכנות יוסף )ע"ר(
כתר שם טוב  -ישיבה ,כולל אברכים וה
מסדר דורשי טוב )ע"ר (
קהילת הגבעה )ע"ר (
אליצור  -איגוד ספורטיבי דתי  -סניף
בית החסידות  -מפעלי חינוך ,תורה וחס
חסדי שלום ע"ש הרה"ח ר' שלום שמש ז"ל
בית הכנסת כל ישראל פ"ת )ע"ר(
בית כנסת מוריה פתח תקוה )ע"ר(
חזון מאיר ובית ישראל )ע"ר(
עטרת גבריאל )ע"ר (
כפר ילדים דוד )ע"ר (
בית כנסת אזורי חן תל אביב )ע"ר(
יד ל.א .מאיר ,מוזיאון לאמנות האסלאם
מכון זרע ברך )ע"ר (
בית חב"ד גן יבנה שע"י צעירי אגודת ח
בית כנסת נווה ים ראשון לציון )ע"ר(
קרן יד יעקב לחינוך יהודי )ע"ר(
ישיבת עטרת שלמה בארה"ק ע"ש מרן הגרש
מוסדות חינוך בית מנחם פ"ת )ע"ר(
מוסדות קרלין סטולין בקרית ספר בנשיא
רינת אהרון )ע"ר (
מתן בסתר קרית ספר )ע"ר(
מרכז שיקום גראבסקי )ע"ר(
עמותת בית הכנסת המרכזי  -צור יגאל )
ברית שלום וחסד )ע"ר (
פאר אבות )ע"ר (
בית החסידים דגור ,נחמני  85תל אביב
גמזו לטובה )ע"ר (
קרן לסיוע לנזקקים בישובי מועצה אזור
תלמוד תורה רזי-לי נוה אחיעזר ב"ב )ע
אתגרים )ע"ר (
שלהבת )ע"ר (
מוסדות "אור חדש" הר נוף )ע"ר(
בית כנסת רמת-אילן )ע"ר(
משאלת לב )ע"ר (
מועדון קרח בת ים )ע"ר(

580259059
580259109
580259398
580259448
580259463
580259620
580259661
580259810
580260123
580260164
580260503
580260669
580260693
580261121
580261170
580261188
580261238
580261311
580261469
580261550
580262335
580262517
580262582
580262616
580262749
580262947
580263002
580263077
580263184
580263291
580263507
580263598
580263614
580263739
580264067
580264125
580264208
580264331
580264380
580264422
580264448
580264562

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

תלמוד תורה ,גני ילדים ,ביה"ס וחט"ב
הפועל מועדון כדורסל כפר סבא )ע"ר(
מטל השמים ומשמני הארץ )ע"ר(
מרכז רוחני נר ישראל )ע"ר(
בית כנסת אוהל יששכר  -רמות ,ירושלים
עמותת הטכנודע  -מדעת ,מרכז לחינוך ט
קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח  -עמות
רמות יהודה )ע"ר (
יהי חסדך )ע"ר (
אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל -
בית כנסת "אם כל חיל" ברמת פולג )ע"ר
מאור הדרום )ע"ר (
ישיבת נהורא  -תלמי אברהם )ע"ר(
תיכון הראל )ע"ר (
העמותה לקידום בית הספר הדמוקרטי בכנ
העמותה למען חיות משק )חימשק( )ע"ר(
משכנות שלום )ע"ר (
חמדה הפיסגה )ע"ר (
הקרן הלאומית למדע )ע"ר(
בית החסידים דגור חיפה ,הדר הכרמל )ע
האגודה לזכות הצבור לדעת )ע"ר(
אשל אשקלון  -מפעלי רווחה לקשישים וג
מועדון השחמט כפר סבא )ע"ר(
אור המאיר ע"ש ר' מאיר בעל הנס זיע
נוטרדאם אגודה לחינוך ותרבות  -הגל
עמותת ידידי תאטרון גשר )ע"ר(
בית-הכנסת "קהילת יעקב  -ירושלים" )ע
יושב אהלים ,אשקלון )ע"ר(
טף לטף-טיפוח ופיתוח הילד )ע"ר(
תפארת ימין )ע"ר (
האנסמבל הקולי הישראלי )) (5991ע"ר(
ארגון נוער מגן דוד אדום )ע"ר(
מגן הלב )ע"ר (
אלה אזכרה  -מפעלי הנצחה לגאוני ורשה
מרכז תורני חסד ואמת לאברהם ע"ש אברה
עמותת "היכל חביב" ע"ש חביב יוסף בן
שובו ) nruter -ע"ר (
הוספיס גליל עליון )ע"ר(
ליבו חפץ תפארת זלמן )ע''ר(
בית הכנסת "אור-החיים" פסגת זאב מזרח
בית הבעל שם טוב )ע"ר (
שם הגדולים )ע"ר (

580264745
580264810
580264836
580264844
580264877
580265130
580265155
580265163
580265270
580265288
580265577
580265601
580265700
580265718
580266021
580266062
580266203
580266229
580266245
580266302
580266492
580266690
580266815
580266831
580266906
580266971
580267300
580267599
580267714
580267755
580267763
580267896
580268183
580268274
580268308
580268324
580268449
580268662
580268704
580268720
580268746
580268753

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024

קרן לקרית גת )ע"ר (
עמותת זכור ליעקב )ע"ר(
מרכז אלנור אלטבי ,אום אלפחם )ע"ר(
מרכז חינוכי  -בנות מוריה )ע"ר(
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה )
הליכות תורת ישראל  -תורת עם עולם )ע
עדי ירושלים )ע"ר (
בעצמי )ע"ר (
בינה לשבים יבנה )ע"ר (
המדרשה בקרית מלאכי )ע"ר(
עמותת בית הכנסת המרכזי קדומים צפון
נר יוסף )ע"ר (
שערי בני ציון והיכל בתיה )ע"ר(
מוסדות חסידי בעלזא חיפה )ע"ר(
קרן ידידי העיר חולון noitadnuof n -
למרחב עמותה לקידום חינוך תורני )ע"
עמותת בית כנסת ספר תסלית זיע"א )ע"ר
יוסף השם עליכם )ע"ר (
עמותת בית כנסת "למען שמו באהבה" רמת
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים )ע"ר(
יפתח  -היחידה לפתוח כלכלי  -אור עקי
יד עזר  -לעזרת קשישים נזקקים ,בזכרו
מוסדות יד רמ"א מפאבניץ' )ע"ר(
בית הכנסת הספרדי "אור שלום" מיתר )ע
עמותת דיירי לוד הצעירה )ע"ר(
פתחיה  -מוסדות לחינוך מיוחד )ע"ר(
שערי מרפא ע"ש הרב יצחק אייזיק ניסנב
מוסדות אור שמואל ע''ש הגר''ש רוזובס
כולל צאנז ללימוד יורה דעה )ע"ר(
עמותת בית כנסת ומדרש אמונה ודעת )ע"
לב לזולת )ע"ר (
ישיבה לצעירים דרך התורה  -קרית ספר
מבוי סתום )ע"ר( (.dne daed )a.r
עמותת ידידי בית החולים יוספטל באילת
אביר יעקב  -הקרן לטיפוח מוסדות דת ב
מעינות חיים יוסף )ע"ר(
קול אהרון )ע"ר (
בית כנסת ומרכז רוחני הטייסים אשקלון
עמותה למען ספורט ,חינוך ותרבות קיבו
לכיש  -האגודה למען הקשיש )ע"ר(
כדור אור )ע"ר (
בית חב"ד גני תקוה שע"י צעירי אגודת

580268803
580269082
580269181
580269223
580269355
580269645
580269660
580269793
580269843
580269850
580269975
580270395
580270403
580270650
580270874
580271013
580271336
580271369
580271385
580271450
580271476
580271732
580271831
580271856
580272011
580272094
580272367
580272409
580272870
580273035
580273209
580273233
580273613
580273746
580273985
580273993
580274173
580274371
580274504
580274546
580274827
580274835

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

מתת מרים )ע"ר (
מדרשה תורנית לבנות  -נוב )ע"ר(
העמותה להקמה ולהפעלה של בית כנסת בש
מוסדות רינת התורה )ע"ר(
משנת אליהו  -רכסים )ע"ר(
בטרם  -המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאו
ח.ב.ר .למען הכלבים ,החתולים וחיות א
דורות בגלבוע )ע"ר (
העמותה לקידום עניני העדה האורתודוקס
ישיבה גדולה "כנסת התורה" )ע"ר(
קרן יד שמואל ותמר  -מפעלי תורה וחסד
בת מלך )ע"ר (
הליכות הארץ  -משמרת המצוות במשקים ה
בית כנסת "אוהל אבות" פסגת זאב ירושל
מעז העמותה למען האזרח הוותיק בקרית
עמותת כפר קאסם לחרשים ולקויי שמיעה
עמותת ביהכנ"ס מכמש )ע"ר(
אילני חסד )ע"ר (
מדרשת חיי משה )ע"ר (
מרכז רוחני אור ציון ובית שמשון ע"ש
אגודת הפסוריאזיס הישראלית )ע"ר(
נווה יוסף חיים  -באר שבע )ע"ר(
בית הכנסת "רמב"ם" נוף איילון )ע"ר(
חוסן ישועות לתורת מרן הרב קוק זצ"ל
מסע ישראלי  -חיבור ,דרך ,ארץ )ע"ר(
הקרן לפיתוח קהילת נצרים בנגב )ע"ר(
מוסדות יד יפתח )ע"ר (
קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה )ע"
אור המלך )ע"ר (
מוסדות חסידי סלונים קרית גת )ע"ר(
עמותת רעות  -שירותי שיקום ושילוב בק
בית כנסת נוה-תורה )ע"ר(
בית הכנסת ברח' הרימון  -רמת מודיעין
בית נתן )ע"ר (
מרכז רוחני גומל חסד )ע"ר(
מועדון הימיה  -עמותה לחינוך וספורט
מכבי חיפה כרמל )ע"ר (
בית הכנסת שערי תפילה ,שערי תקוה )ע"
מוסדות חינוך וחסד פני מנחם בית שמש
מגן שאול  -קרית חינוך נוקדים )ע"ר(
עמותת הל"ה  -העמותה למען הקשיש שדרו
אור ישראל  -באר יצחק )ע"ר(

580274850
580275055
580275360
580275386
580275535
580275592
580275691
580275873
580275907
580275923
580276053
580276103
580276202
580276210
580276343
580276350
580276517
580276590
580276608
580276715
580276806
580276855
580276988
580277069
580277150
580277168
580277192
580277234
580277309
580277374
580277382
580277481
580277523
580277713
580277739
580277911
580278216
580278273
580278315
580278463
580278562
580278620

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023

עמותה להנצחת חללי בית ליד  -צומת הש
נר רחמים )ע"ר (
ניצב רפאל  -עמותה לתמיכה בנזקקים )ע
הרבצת תורה על טהרת הקודש )ע"ר(
הזן את הכל גמ"ח ע"ש יעקב פינקרט ז
מרכז למודעות אישית  -מ.ל.א) .ע"ר(
מכון אבשלום לידיעת הארץ  -ע"ש חיים
כולל אוהל שלמה ורחל )ע"ר(
איגוד העמותות לזקן בישראל )ע"ר(
מאורות השרון מכל הלב )ע"ר(
מנחת אליהו )ע"ר (
למעלה מן השמש )ע"ר (
נצח רחל חיה )ע"ר (
מרכז קהילתי רוחני  -חזון ישעיה  -יב
מרכז קהילתי מזרח נתניה )ע"ר(
רשת פנאי וקהילה -מתנ"סים בדרום נתני
יוצאי בבל בקרית אונו )ע"ר(
עמותת בית הכנסת המרכזי ה"שטיבלך" קט
זכרון הדרים )ע"ר (
מוסדות התורה והחסד ובית כנסת ,שכון
נחלת חיים שלום )ע"ר (
ישיבת נתיבות יעקב ירושלים )ע"ר(
תורת בנימין  -שילה )ע"ר(
זכרון ירוחם )ע"ר (
יסוד מלכות סטריקוב )ע"ר(
ג'מעיית עוד אלנד )ע"ר(
קרן לבודדות )ע"ר (
אוהל חיים משה ופנינה )פערל( )ע"ר(
קו-לרחל )ע"ר (
קהילת תלפיות החדשה )ע"ר(
עמותת לילך  -התנדבות מכל הלב )ע"ר(
רוח טובה )ע"ר (
עמותת מת"ט -מכון תורני טכנולוגי )ע"
העמותה לחבר הותיק דורות זבולון )ע"ר
בית הכנסת המרכזי  -ורדיה )ע"ר(
הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק )ע"ר(
הנקודה היהודית בתל  -אביב )ע"ר(
בית הכנסת הספרדי ארץ חמדה )ע"ר(
מועדון הסייף הפועל כפר סבא )ע"ר(
העמותה לקידום הנוער בכדורסל בירושלי
נאמן ,נפגעי אירוע מוחי )ע"ר(
אמונה  -מכינה לאקדמיה )ע"ר(

580278646
580278661
580278695
580278711
580278844
580278851
580279081
580279099
580279248
580279313
580279321
580279396
580279412
580279487
580279859
580280097
580280139
580280352
580280386
580280550
580281095
580281426
580281442
580281475
580281624
580281905
580281988
580282085
580282283
580282333
580282341
580282390
580282424
580282465
580282523
580282531
580282549
580282572
580282655
580282853
580283026
580283083

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023

זכרו תורת משה )ע"ר (
בית הכנסת תפארת מלחה )ע"ר(
מרכז קהילתי לבני הישיבות ברמות ) 30
תלמוד תורה שער שמים  -בית אל )ע"ר(
מרכז רוחני מגן יוסף אשדוד )ע"ר(
עמותת מכללה אקדמית הדסה )ע"ר(
משכנות יעקב  -משה רחמים  -בית שאן )
גמ"ח "דרכי ציון" לזכר רס"ן ציון עזר
בית כנסת רמח"ל הר נוף ירושלים )ע"ר(
מכללת סכנין )ע"ר (
מרכז חרדי להכשרה מקצועית )ע"ר(
שערי הפסגה )ע"ר (
שירת התורה )ע"ר (
הספריה החסידית ביתר )ע"ר(
עמותה למען הקמת מרכז יצחק רבין לחקר
נותנים מקום )ע"ר (
מוסדות משכן משה ברמה"ש )ע"ר(
בית מדרש גבוה לתורה והלכה ,תל-חנן )
ישיבת בני צבי בית-אל )ע"ר(
מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר )ע"ר(
אור שלום ע"ש ר' שלום טייאר זצוק"ל
אילת  -התאחדות ישראלית לספורט תחר
פסגת יצחק )ע"ר (
למדיני חוקיך )ע"ר (
גמ"ח חסדי יהודה דוד אליהו )ע"ר(
מוסדות מכון מאור ישראל  -פרסומים תו
עמותת רבבות אפרים  -מעלה יוסף ורבקה
הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימיית
כולל דרוש וחידוש רע"א )ע"ר(
מכון מורשת גד )ע"ר (
עלמא מכללה עברית )ע"ר(
בית כנסת ומרכז קהילתי חן הצפון )ע"
עצת אמת קרית ספר )ע"ר(
תפארת שאנן )ע"ר (
מכון התורה והמדינה על שם הרב שאול י
שערי הוד והדר יבנה )ע"ר(
בית המדרש ומכון מעשי השלום )ע"ר(
בנין אב )ע"ר (
נהרי מים חיים ,ישראל )ע"ר(
התנועה הרפורמית  -יהדות מתקדמת בישר
שלבים העצמה וקידום אישי )ע''ר(
מרכז מורשת ליהדות סוריה ולבנון בישר

580283463
580283521
580283703
580283729
580283810
580283893
580283976
580284099
580284164
580284305
580284404
580284586
580284677
580284693
580284719
580285096
580285252
580285419
580285567
580285617
580285732
580285906
580286177
580286334
580286508
580286979
580287126
580287258
580287266
580287902
580287969
580288058
580288090
580288157
580288181
580288215
580288439
580288447
580288728
580288819
580288959
580289015

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023

קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה )ע"ר(
ישיבת רש"י )ע"ר (
צדקת אליהו )ע"ר (
עזריאלי  -מכללה אקדמית להנדסה ירושל
קרן מקלט הקופים הישראלי )ע"ר(
תכלית האדם )ע"ר (
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
בית כנסת "נוה הברון" )ע"ר(
האגודה לזכויות החולה בישראל )ע"ר(
מוסדות נהר דעה נהריה )ע"ר(
גנזי שמעון )ע"ר (
מרכז יובל למוסיקה ותזמורות נוער חיפ
שיח יצחק אפרת )ע"ר (
עלמה  -חוג ידידי מועדוניות אגף הרוו
העמותה לקידום הספורט בנוף הגליל )ע"
בית חב"ד גבעת עדה שע"י צעירי אגודת
בית הכנסת הטוניסאי ע"ש אלי כהן הי"ד
בית כנסת תפילת אחים ע"ש ר' דניאל לו
אורות טירת הכרמל מרכז תורני לאומי ע
בית כנסת חברינו )ע"ר (
אמרי יוסף ע"ש הרה"צ מאיר יוסף מנדל
תפארת יוסף ע"ש ר' יוסף עוזרי ז"ל )ע
קרן השבת וחומת הדת )ע"ר(
נצ"ח )נשמות חללי צה"ל( זכר-יה )ע"ר(
יד לידיד  -פסגת זאב )ע"ר(
מרכז חינוכי בת עין )ע"ר(
מדרשת הרובע בעיר העתיקה בירושלים )ע
המרכז הירושלמי לרכיבה טיפולית לזיכר
עמודי השלום ; )ע"ר (
בני ראובן )ע"ר (
מלוא הטנא ) teksab llufע"ר(
מרכז תורני נחלי דעת )ע"ר(
מרכז מוסדות ויזניץ -אשדוד )ע"ר(
מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר(
דיאלוג אדם סביבה ומדע )ע"ר(
גיל אור ,העמותה לפיתוח שירותים לאוכ
צעד ראשון )ע"ר (
דורשי מנחם )ע"ר (
(קשת אמנויות'' )ע''ר''
בית כנסת נחלת יהודה מעלה אדומים )ע"
בית דוד ורפאל חי )ע"ר(
בית הכנסת אהבת ישראל לעולי גרוזיה )

580289080
580289197
580289288
580289411
580289445
580289478
580289650
580289809
580289932
580290450
580290567
580290765
580290807
580290856
580290963
580291193
580291359
580291425
580291532
580291631
580291730
580291979
580292050
580292068
580292142
580292159
580292423
580292464
580292639
580292704
580292720
580292753
580292969
580293058
580293124
580293157
580293215
580293405
580293462
580293553
580293710
580293728

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024

כולל עיון הדף )ע"ר (
מוסדות הבעש"ט פ"ת )ע"ר(
מוסדות תפארת בית מרדכי )ע"ר(
לשרת בקודש )ע"ר (
עץ התדהר )ע"ר (
אגודת מתפללי בית כנסת לזכר קדושי סט
שערי אשר )ע"ר (
עמותת ספרית בנימין לילדים )ע"ר(
אורות כרמיאל )ע"ר (
אורות חיים ומשה )ע"ר (
תורה מציון  -תנועה תורנית ציונית )ע
מכינה לחיים )ע"ר (
מעון חירום לנשים )ע"ר(
קופת הצדקה שערי רחמים נחלת סירוקה -
ארסנל )ע"ר (
ציוני דרך ,מרכז סיור ולימוד ,מזכרת
עדן  -העמותה לקידום פרוייקטים חינוכ
עזר מודיעין )ע"ר (
דב קץ )דגל ברמה  -קופת צדקה( )ע"ר(
אבית"ר  -ארגון בני תורה ,רוממה )ע"ר
כפפות הזהב נהריה )ע"ר(
בית כנסת קהילתי מזרח נתניה ) 6991ע"
יהדות עכשיו )ע"ר (
משכן אביחי ע"ש החייל דנוך אביחי שמע
מוסדות "רמ"א" ע"ש הרב משה ארי' פריי
תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב )ע"ר(
ישיבת דרך ה' )ע"ר (
קליטת קהילות ישראל )ע"ר(
המוזיאון הארכיאולוגי בקיבוץ עין-דור
אור-שערים )ע"ר (
אישי ישראל )ע"ר (
בני ברוך  -קבלה לעם )ע"ר(
דעת מבינים  -העמותה להנחלת חינוך
קרן עזרה כוכב השחר )ע"ר(
אורות בניין עולם ברחובות )ע"ר(
עמותת בית עציון חוות "שדה -בר" )ע"ר
בית הכנסת נצח ישראל בית וולפורט )ע"
קהילת נתיבות  -רעננה )ע"ר(
משכן אליהו בית כנסת יוצאי אירן קראו
רמת גור )ע"ר (
יד ביד :המרכז לחינוך יהודי ערבי ביש
המרכז לחינוך יהודי ציוני  -בית מדרש

580293736
580293751
580294031
580294106
580294155
580294247
580294338
580294478
580294635
580294684
580294908
580294940
580294965
580295129
580295244
580295251
580295384
580295533
580295699
580295756
580295798
580295905
580295962
580296028
580296077
580296093
580296234
580296242
580296259
580296283
580296572
580296747
580296770
580296903
580296978
580297034
580297075
580297224
580297406
580297604
580297802
580297984

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
30/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023

והשביע בצחצחות נפשך )ע"ר(
זרעים של שלום )ע"ר (
עמותת בית מדרש לתורה גור בית יהודה
ישיבת כנסת הגדולה )ע"ר(
נוהג כצאן יוסף )ע"ר (
מועדון ספורט על שם יונתן ברנס פרדס-
קו החסד )ע"ר (
חמדת יהודה )ע"ר (
חסד מנחם מנדל  -ע"ש אדמו"ר רבי מנחם
בית מדרש "שערי תורה" ירושלים )ע"ר(
קרית ליובאויטש רמת שלמה ירושלים )ע
ארגון לתת  -סיוע הומניטרי ישראלי )ע
כנסיית קהילות השם רמלה )ע"ר( hcruhc
כנות ) -ע"ר (
עמותה לפסיכוסומטיקה במילדות וגניקול
העמותה לקידום הספורט ביהוד )ע"ר(
מכון מניטו להוצאה לאור של כתבי הרב
יסודות לצמיחה דרור )ע"ר(
אוהל סעדיה )ע"ר (
התאחדות חניכי תפרח )ע"ר(
רגע של אמת זק"א  -זיהוי קורבנות אסו
הסהר הירוק )ע"ר (
פידל עמותה לחינוך ושלוב חברתי של יו
עמותת אזור למען הקשיש )ע"ר(
הקרן לקידום המיעוטים בישראל )ע"ר(
מורשת אליהו )ע"ר (
ברכו אמוני )ע"ר (
ישיבת הקיבוץ הדתי  -מעלה הגלבוע )ע"
מדרשת עין הנצי"ב של הקבה"ד )ע"ר(
אלסיואר  -תנועה פמיניסטית ערבית )ע"
אור מתתיהו )ע"ר (
בית מדרש גבעת חיים ע"ש רבי חיים חור
בית הכנסת המרכזי ברבבה )ע"ר(
נצר שלום )ע"ר (
מכון טוב ראיה )ע"ר (
אור ניצה  -רשת תמיכה לאם ולמשפחה )ע
הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדר
אור אבנר )ע"ר (
אופק לילדינו )ע"ר (
בית חב"ד מודיעין שעל ידי צעירי אגוד
העמותה לתולדות חיפה )ע"ר(
מיטב קידום תרבות הספורט צהלה  -תל א

580298149
580298222
580298297
580298347
580298453
580298594
580298842
580299006
580299030
580299055
580299089
580299493
580299535
580299600
580299683
580299733
580299758
580299840
580300424
580300614
580300648
580300697
580300788
580300887
580301141
580301174
580301182
580301299
580301307
580301547
580301711
580301885
580302099
580302289
580302339
580302479
580302529
580302560
580302669
580302784
580302826
580303014

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

קהילת נווה הגבעה )ע"ר(
נווה רוז )ע"ר (
מרכז תורני ע"ש שי עוזאני ז"ל )ע"ר(
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"
קהילה דתית לאומית בית שמש עמותה רשו
מרכז תורני בית יוסף בנגב )ע"ר(
מרכז למידה דתי )ע"ר (
אורחות חיים  -אחיעזר )ע"ר(
אשל שרה )ע"ר (
רחל אם בנים )ע"ר (
נחשון  -המדרשה הישראלית למנהיגות חב
מיטב קידום תרבות הספורט קרית יובל -
אלשפאעה ואלרחמה )ע"ר (
בית הכנסת הספרדי המרכזי סוכת שאול ר
מגן  -מרכז גוף ונפש )ע"ר(
עם ישראל אחד )ע"ר (
דעו וחיו )ע"ר (
מבשר שלום לפעילות תורנית לאומית )
מנין צעירים רעננה )ע"ר(
תיאטרון "מלנקי" )ע"ר( )ertaeht ykne
הוד ישראל רחובות-אירגון קהילתי תורנ
אהבה לנזקק ,עמותה רשומה
יד לכל אדם )ע"ר (
עמותת בית מדרש משכן שלום-רעות )ע"ר(
קרן מצוקה ע"ש עזרא ינאי ז"ל )ע"ר(
תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי וולפ
תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי לגלי
קולות  -ממעשה ללימוד למעשה )ע"ר(
עמותת תהילת אשר נתניה )ע"ר(
בית הכנסת על שם יצחק רבין  -רחובות
מוזיאון פרטי ארץ יהודה {ע"ר}
בית הכנסת האשכנזי מצפה נבו )ע"ר(
ארגון רבני צהר )ע"ר (
עמותת בית כנסת "שארית הפליטה"  -נהר
מוזיאון העמק )ע"ר (
אור וישועה )ע"ר (
יזמ"ה  -יהדות זמננו מורשת העם )ע"ר(
עמותת הורים לילדים עם גידולי מוח )ע
בית חב"ד שוהם שע"י צעירי אגודת חב"ד
אגודת ידידי מרכז רפואי זבולון )ע"ר(
משאת משואות יצחק )ע"ר(
מאור ישראל-כולל אברכים לדיינות )ע"ר

580303071
580303170
580303196
580303246
580303469
580303477
580303501
580303592
580303659
580303741
580303816
580303824
580304111
580304277
580304285
580304525
580304640
580304681
580304780
580304822
580304830
580304855
580304905
580305076
580305100
580305126
580305217
580305258
580305373
580305449
580305456
580305530
580305548
580305647
580305746
580306124
580306132
580306215
580306306
580306520
580306553
580306603

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023

משביע לכל חי רצון )ע"ר(
אהבת אחים ,פ"ת )ע"ר (
עמותה להקמת בית כנסת "אביר יעקב" בר
מוסדות מאורות נתן ועמרם החי ע"ש הרה
על התפר )ע"ר( )noitaicossa maes eh.
מוסדות שמחת הצדיק )ע"ר(
מוסדות אוהל יהושע חיפה )ע"ר(
דעת יעקב אריה ,ע"ש ר' יעקב אריה איז
אי.אם.די.אר  -ישראל )ע"ר(
שערי שמחה ורחמים יבנה )ע"ר(
ברכת כהן מעלה אדומים )ע"ר(
בזכות ,המרכז לזכויות אדם של אנשים ע
הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנו
זכרון משה  -קרית ספר )ע"ר(
עמותה להנצחת סרן יוסי אוחנה )ע"ר(
משכן הקודש )ע"ר (
עמותת בית כנסת אהבת אחים בבלי  -ת"א
מרכז שחמט צפון )ע"ר (
עמותת "חיבת הארץ" ע"ש עתניאל בן קנז
דניס הישרדות ג'יו ג'יצו )ע"ר(
מזמור שיר )ע"ר (
עולים למען קליטה מוצלחת )ע"ר(
עמותת שבזי באר שבע )ע"ר(
ביהכ"נ הספרדי "מצפה אפק" )ע"ר(
מנין צעירים בית לחם יהודה )ע"ר(
תלמוד תורה בני מנחם בני ברק )ע"ר(
יד חיים הרצוג )ע"ר( )gozreh miahc d
צפונות  -תרבות )ע"ר (
מכון הגאון רבי אליהו מווילנא )ע"ר(
בית חב"ד נוף העמק שע"י צעירי אגודת
מדרשה לאומית ללימודי המחתרות )ע"ר(
הוד החסד ,הוד השרון) ,ע"ר(
אמור אל הכהנים  -כפה פרשה לעני )ע"ר
תפארת אלישע ברמות  -ירושלים )ע''ר(
עטרת שהם )ע"ר (
עטרת המזרח )ע"ר (
בית כנסת לעולי בוכרה בנתניה ע"ש היכ
בית כנסת פייגנסון בנופי אביב )ע"ר(
ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי קזחס
עוסקי תורה )ע"ר (
העמותה להנצחת בת חן שחק ז"ל )ע"ר(
בקול ,ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים )ע"

580306637
580306934
580307106
580307239
580307379
580307437
580307585
580307817
580307866
580307924
580307981
580308047
580308054
580308062
580308187
580308427
580308468
580308542
580308690
580308740
580308781
580308930
580309086
580309110
580309185
580309300
580309615
580309672
580309680
580309896
580310035
580310076
580310118
580310266
580310357
580310704
580310712
580310878
580310977
580311058
580311082
580311181

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024

נפשנו חכתה לה' נח"ל )ע"ר(
פנים להתחדשות יהודית בישראל )ע"ר(
משנת שמעון תנעמי )ע"ר(
מכון מופ"ת  -בית ספר למחקר ופיתוח ת
זק"א  -איתור חילוץ והצלה )ע"ר(
קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושר
בית מדרש תורני לאומי גבעת שרת בית ש
אלזהראא  -עמותה לקידום מעמד האשה )ע
ישיבת מעוז חיים -קרית אתא )ע"ר(
עמותה להנצחת חללי אסון המסוקים בשאר
נחל שלום ע"ש מוהר"ן מברסלב )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי  -גבעת משואה ירושל
בית הכנסת  -מרכז מודיעין )ע"ר(
כוכב דוד )ע"ר (
בית כנסת היכל שלמה ע''ש שלמה כהן ז"
העמותה לקידום השייט בנהריה  -הימיה
המועצה הציונית בישראל )עמותה רשומה(
כתל המזרח )ע"ר (
קרן רונן  -לקידום אמנים צעירים שו
בדרך העולה )ע"ר (
בית חם תורה עם דרך ארץ )ע"ר(
תנועת המכבי הצעיר )ע"ר(
מוסדות דרכי תורה )ע"ר(
ישיבת לנתיבות ישראל ירושלים )ע"ר(
פורת יוסף ומנחת שי אשדוד )ע"ר(
קדם מפעליו )ע"ר (
קצות החושן )ע"ר (
שבת אחים גם יחד )ע"ר (
עמותה לקידום הכדורסל "הפועל סביונים
עמותת על  -עמותה לקידום תוכניות ייח
בית כנסת אודי-ה מודיעין )ע"ר(
עמותת רעים  -הוד השרון )ע"ר(
עמותת הספרדים "אספניולס" בית כנסת א
מכבי "הארזים" רמת גן )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי  -נוף אילון )ע"ר(
תפארת המזרח  -ע"ש מרן הבן איש חי )ע
מת"ח דחסידי גור בית שמש )ע"ר(
בית מורשת אורי צבי גרינברג )ע"ר(
לכו נרננה  -גבעת שמואל )ע"ר(
התאחדות הפוטבול האמריקאי בישראל צ א
עמותת היכל עובדיה )ע"ר(
שייט חיפה )ע"ר (

580311405
580311462
580311561
580311710
580311793
580312254
580312270
580312379
580312544
580312569
580312742
580312817
580312973
580313039
580313047
580313112
580313500
580313633
580313641
580313930
580314177
580314193
580314383
580314409
580314623
580314698
580314797
580314847
580314904
580315075
580315307
580315570
580315604
580315737
580315778
580315984
580316032
580316149
580316206
580316297
580316446
580316560

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
30/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

אפיקי גולן ,עמותה )ע"ר(
העמותה לקידום עניני חינוך ,תרבות ,ד
בנין שלם מכון לעניני נישואין ומשפחה
מוסדות ערלוי אשדוד )ע"ר(
חלב חיטים ישביעך )ע"ר(
העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס ומחל
עמי"ט  -עמותת יוצאי היחידה הטכנולוג
מרכז ארוחות לכל דכפין מיסודם של רחל
ישיבת הסדר נווה דקלים )ע"ר(
חותמים מחדש )ע"ר (
מרכז תורני זכות לעמ"י )ע"ר(
מתן  -סיוע בצדקה ברמת הגולן )ע"ר(
שלהבת  -שלוב נכים בסביבה תומכת )ע"ר
המרכז להנצחת זכרו של אייל שמעוני ז"
מרכז חינוכי תורני דרכי התורה )ע"ר(
המרכז לאמנות עכשווית )ע"ר(
עמק התורה )ע"ר (
מוסדות וישיבת תורת ה' בארה"ק )ע"ר(
יד עזרא ושולמית ,ירושלים )ע"ר(
אור רחל ע"ש רחל טובי ז"ל )ע"ר(
מוסדות שטפנשט )ע"ר (
המרכז האקדמי רופין )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי גני ברנע "אהבת אחי
קרן הנצחה ע"ש יוחנן הילברג ז"ל )ע"ר
בית הכנסת שערי רחמים מלחה ירושלים )
תלמוד תורה יסדת עוז קדומים )ע"ר(
בית הכנסת נוה דקלים ראשל"צ )ע"ר(
לפיד  -אפיקי דעת ,שדרות )ע"ר(
בית הכנסת תיתורה מודיעין )ע"ר(
תפארת דוד שאול )ע"ר (
הקרן להנצחת זכרו של יאיר אנגל ז"ל )
בית כנסת ברימה  -סביון )ע"ר(
קול סיני )ע"ר (
מעיין גנים נתניה )ע"ר(
ארגון אזורי עולי אירן אשקלון )עמותה
מיטב קידום תרבות הספורט נתניה )ע"ר(
אור החיים ואהבת חסד )ע"ר(
ישיבת הר המור ירושלים )ע"ר(
רשת מרגלית והדסה )ע"ר(
אפשר אחרת )ע"ר (
בית הכנסת משכנות ,נתניה )ע"ר(
הגרעין התורני בלוד )ע"ר(

580316602
580316669
580316792
580316826
580316834
580316842
580316859
580316925
580317089
580317279
580317311
580317329
580317337
580317469
580317493
580317501
580317527
580317535
580317691
580317766
580317782
580317832
580317980
580318038
580318129
580318186
580318251
580318319
580318467
580318665
580318814
580318921
580318996
580319044
580319051
580319085
580319283
580319408
580319457
580319481
580319515
580319788

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

ישיבות לצעירים עטרת שלמה בארה"ק )ע"
ישיבת איילת השחר  -אילת )ע"ר(
אולפנת לבונה )ע"ר (
עתיד לעם )ע"ר (
יש -ילדים ויתומים ניצולי שואה בישרא
משפחת עורב צנחנים  -עמותה רשומה
סמינר בית יעקב עלי באר )ע"ר(
חוכמה ומוסר )ע"ר (
ישיבת בני עקיבא לחינוך סביבתי  -סוס
מכון תורני איילת השחר )ע"ר(
מעלות גני הדר )ע"ר (
פרי מגדים  -מוסדות חינוך גני הדר )ע
בית הכנסת "אהבת אחים" שיכון סלע )ע"
בית הכנסת "אור החיים"  -קרית ראשל"צ
הצל לבו של ילד לזכר ד"ר עמי כהן ז"ל
אפיקי המורשת והמשפט )ע"ר(
כולל טל אורות )ע"ר (
התורה והארץ )ע"ר (
המרכז למוסיקה גליל )ע"ר(
תיאטרון מחול קליפה )ע"ר(
קהל דפרושים ,ביה"כ גבעת שאול ירושלי
תקות מורשת )ע"ר (
שובה ישראל עד השם אלוקיך ,עמותה )ע
עמותת המרכז הישראלי להגירה בינלאומי
נט"ל -נפגעי טראומה על רקע לאומי )ע"
מדרשת צפנת  -ארץ שכם )ע"ר(
מוסד עם זיכרון -מכון למדע ומורשת הע
אבני החשן )ע"ר (
בית הכנסת "משכן שלום" לעדת תימן  -מ
זוהר הרקיע )ע"ר (
קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושר
תחבורה  -היום ומחר ,הארגון הישראלי
היכל מרדכי צבי ע"ש הרה"ח ר' מרדכי צ
קרן נפש כל חי )ע"ר (
קריה נאמנה ,אשדוד )ע"ר(
בארה של מרים ע"ש הרבנית מרים תורג'מ
עמותה לקידום התורה שבעל פה לעם ישרא
מסורת התורה בני ברק )ע"ר(
מוסדות ומפעל החסד בית שמעיה )ע"ר(
ישיבת דעת חיים )ע"ר (
זית שמן עמותה
רטורנו )ע"ר (

580320018
580320083
580320265
580320356
580320406
580320521
580320539
580320588
580320695
580320703
580320745
580320927
580321016
580321131
580321149
580321214
580321354
580321362
580321370
580321453
580321644
580321685
580321768
580321941
580322097
580322329
580322337
580322451
580322535
580322592
580322766
580322915
580322972
580323087
580323111
580323210
580323228
580323467
580323855
580323889
580323897
580323913

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

עמותת חן לפריון וחיים )ע"ר(
קדמה -לשוויון בחינוך ובחברה בישראל
תאיר  -מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תק
תורת משה  -חולון )ע"ר(
יקר מרדכי ירושלים )ע"ר(
בצדקה תכונני  -קופת צדקה חספין )ע"ר
בי"ס בית יוסף  -מפעל חינוך בחיפה )ע
עמותת המדרשה למנהיגות  -מכינה קדם צ
אגודת עזרה לאחינו בני ישראל )ע"ר(
העמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה"
אדר יהודה ע"ש מעפילי אגוז )ע"ר(
מפעל החסד  -מרכזי חסדי פסיה )ע"ר(
עמותת ורטיגו למחול  -ירושלים )ע"ר(
נגב בר-קיימא )ע"ר (
יד לנזקק  -קרן צדקה ע"ש הצדקת ברכה
בית הכנסת נאות אשלים ע"ש רבי עמרן ב
הלאה  -המכון לאיבחון ובריאות השד )ע
זיו הפסגה )ע"ר (
המדרשה למנהיגות ואחריות חברתית מיצר
ראו בנים )ע"ר (
מי לה' אלי )ע"ר (
מהפך )ע"ר (
תורת דבש )ע"ר (
מדרש "עטרת תורה" רחובות )ע"ר(
בית כנסת "כרמי ישראל" נוסח אחיד )ע"
יעלים בראשון לציון )ע"ר(
מנור-כברי ,עמותה )ע"ר(
המכללה האקדמית ספיר )ע"ר(
עצי רחל )ע"ר (
יד עמרם )ע"ר (
אור לישרים ,נתניה )ע"ר(
בית הספר הדמוקרטי במודיעין )ע"ר(
ישיבת מאור התורה והחסד ע"ש הצדיק רב
עמותת בית הכנסת הספרדי המרכזי בנווה
עמיתים  -עמותת משגב לפרט ולמשפחה )ע
נועם שיח )ע"ר (
קרן לאנשים שנשכחו )ע"ר( )dnuf elpoe
רי"ח השדה משכן יאיר )ע"ר(
מרחבים  -המכון לקידום אזרחות משותפת
עמותת יחדיו באר-שבע והדרום )ע"ר(
אור יחיאל להעמקת אחדות העם )ע"ר(
היכל עמרם )ע"ר (

580324036
580324101
580324176
580324184
580324309
580324408
580324978
580324994
580325066
580325298
580325306
580325322
580325330
580325348
580325363
580325579
580325744
580326239
580326247
580326270
580326379
580326650
580326726
580326734
580326742
580326809
580326973
580326999
580327047
580327070
580327310
580327419
580327500
580327526
580327674
580327740
580327880
580328136
580328391
580328409
580328532
580328656

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

כרמל  -עמותה למען ותיקי חוף הכרמל )
דוקאביב  -העמותה לקידום הסרט הדוקומ
בית חב"ד קרית עקרון שע"י צעירי אגוד
בית חב"ד גונן )קטמון( שע"י צעירי אג
י.ש.י .ע"ש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
סדנת שילוב  -גבעות )ע"ר(
עמותה לחינוך והפצת תורה  -כפר אליהו
מכללת אוהלו בקצרין )ע"ר(
מוסדות משכנות התורה )ע"ר(
אשד הנחלים )ע"ר (
קהלות יעקב בראש העין )ע"ר(
ישיבה וביהכ"ס "עטרת ברוך" ירושלים )
בית חב"ד טירת הכרמל שעל ידי צעירי א
שערי עולם )ע"ר (
מען  -ארגון עובדים ???????? ????? -
בני-חיל שומרון )ע"ר(
בית ספר חרדי לאומי "אהבת ישראל" בית
מש"י  -מרכז שקום ילדים )ע"ר(
כרמי העיר )ע"ר (
איש תם )ע"ר (
בית הכנסת שלום ורעות בשכונת אבו-טור
תו"מ )תורה ומדע( תורת אליהו )ע"ר(
דו"ר לתפארת )ע"ר (
בית הכנסת המרכזי הוד והדר  -עץ אפרי
בית חב"ד פסגת זאב צפון ירושלים שע"י
ברכת יוסף קרית הרצוג )ע"ר(
שויתי ה' )ע"ר (
הרחבת המעגלים )ע"ר (
ישועת ישראל ראשון לציון )ע"ר(
אורות הקריה ,קרית גת )ע"ר(
ישיבת ארחות תורה )ע"ר(
תלמוד תורה "הדר יוסף" )ע"ר(
מעלה -עסקים מנהיגים אחריות חברתית )
עמותת נופית פרוייקטים בקהילה )ע"ר(
עמותת אלסבאר )ע"ר (
המרכז למוסיקה ע"ש פיליציה בלומנטל )
קרן רועי לא אחסר )ע"ר(
קולך  -פורום נשים דתיות )ע"ר(
עמותת בית כנסת הדס עומר )ע"ר(
למען כנסיית מר ג'רייס  -כפר יסיף )ע
כולל מעוז חיי כפר שלם תל אביב )ע"ר&
עמותת צליאק בישראל )ע"ר(

580328839
580328854
580328995
580329464
580329860
580329878
580330223
580330546
580330561
580330603
580330660
580330975
580331106
580331189
580331270
580331429
580331478
580331619
580331718
580331726
580331759
580331833
580331841
580332229
580332302
580332377
580332427
580332575
580332625
580332724
580332781
580332872
580332898
580332948
580333011
580333045
580333060
580333094
580333284
580333367
580333441
580333508

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
21/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2025
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

פתחון לב )ע"ר (
נוף ירושלים )ע"ר (
חוג ההורים  -פורום המשפחות :משפחות
מארג -עמותה לקידום החינוך לחיים בחב
בית הכנסת האשכנזי קיפודן  -מודיעין
בית הכנסת "צעירי מודיעין" )ע"ר(
בית הכנסת נווה אורות ע"ש י .טרגר )ע
בית יוסף ,הדר גנים )ע"ר(
העמותה לבריאות ופיתוח כפר-קרע )ע"ר(
מועדון השחמט חיפה  -נשר )ע"ר(
המכון הדמוקרטי  -חברה וחינוך )ע"ר(
כתף לזולת ותומכי שבת )ע"ר(
אור מזל וברכה )ע"ר (
מרכז הפעו"ט )ע"ר (
מועדון סיוף הפועל חיפה )ע"ר(
מדי מרכז דתי ישובי )ע"ר(
דרכים  -מרכז חינוכי להכשרת מנהיגות
דודאי ראובן )ע"ר (
קרן עזרת מנחם )ע"ר (
קהילת צור הדסה ליהדות מתקדמת )ע"ר(
בית הכנסת לצעירי הציונות הדתית בהדר
מכון שואה ואמונה  -שם עולם ,לעיון,
יד לנצרך  -אשקלון )ע"ר(
עמותת הנני  -קהילות משימתיות של יוצ
משפחה חדשה )ע"ר (
מידיך ,נתנו לך )ע"ר (
עמותת אחד לאחד )ע"ר (
שקיפות בינלאומית ישראל  -שבי"ל )ע"ר
מנהיגות  -פיתוח מנהיגות צעירה בישרא
מאיר עיניים ע"ש רבי מאיר בעל הנס )ע
עמותת המכבים  -חינוך וספורט בקהילה
מוסדות תל ציון בארה"ק )ע"ר(
באור פניך יהלכון )ע"ר(
ח"י חינוך ישראלי )ע"ר(
לב בנימין )ע"ר (
מועדון אתלטיקה קלה מכבי ראשון לציון
המרכז לתורה תפילה וחסד ממזרח  -שמש
המוקד לפליטים ולמהגרים )ע"ר(
עמותת בית כנסת שכונה ט' בשוהם )ע"ר(
שלמי יוסף )ע"ר (
בנתיבי אודי )ע"ר (
בית כנסת "הפסגה"  -פסגת זאב מזרח )ע

580333524
580333615
580333706
580333862
580334282
580334373
580334431
580334480
580334720
580334738
580334779
580335016
580335057
580335073
580335248
580335420
580335560
580335743
580335750
580335818
580335842
580335941
580336071
580336121
580336444
580336477
580336519
580336535
580336543
580336659
580336675
580336741
580336915
580337038
580337137
580337319
580337566
580337616
580337723
580337749
580337822
580337848

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

אור ירוק  -העמותה למאבק בתאונות דרכ
חסד שלום ומרדכי )ע"ר (
עמותת בית הכנסת המרכזי תל-ברוך )ע"ר
אלרפאה  -עמותה לענייני רווחה בכפר ב
עת רחמים )ע"ר (
אבוא ביתך )ע"ר (
שומרה לסביבה טובה )ע"ר(
קרן נצרת )ע"ר (
דביר מודיעין )ע"ר (
מועדון לענפי ספורט מכבי תל אביב )ע"
תיקון  -מרכז למפגש ,חינוך ושינוי חב
תפארת אריאל  -סוכת לוויתן )ע"ר(
מתן -משקיעים בקהילה )ע"ר(
כח התורה ,להפצת תורה ויהדות )ע"ר(
קרן ע"ש הרב משה שרר ז"ל )ע"ר(
צעירי כורדיסטאן ע"ש אליהו הנביא )ע"
יד יששכר ויצחק )ע"ר (
בית הכנסת רבי מאיר בעל הנס  -אריאל
שורשים לדורות )ע"ר (
מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ו
בשער  -קהילה אקדמית למען החברה בישר
העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכ
מרכז קהילתי אלפי מנשה )ע"ר(
מתן בסתר  -אשקלון )ע"ר(
סל"ע  -סיוע למען הקהילה )ע"ר(
אור שלמה ע"ש הקדוש הרב שלמה רענן )ע
בית כנסת ובית מדרש "מרכז אברהם" ע"ש
ארגון נוער חב"ד :בת מלך ,הפנסאים -
משכן לדוד )ע"ר (
נוער מוביל שינוי )ע"ר(
תורת חסד בגליל )ע"ר (
ישיבת תקוע )ע"ר (
ע.ח.י) .עולם חסד יבנה( ירושלים )ע"ר
ברכת יוסף רחובות )ע"ר(
ביית אלמוסיקה שפרעם )ע"ר(
טספצין  -הנוער הוא תקוותנו )ע"ר(
בית כנסת כתר תורה לברית אברהם )אשדו
עזרה ראשונה בית שמש )ע.ר.ב) (.ע"ר(
בית מדרש בית יוסף חיים ע"ש יוסף בוס
ברכת התורה בשומרון )ע"ר(
מפעל חסד  -עמותה לעזרה רפואית וסוצי
לחשוב ערכים )ע"ר (

580337913
580338010
580338036
580338051
580338069
580338283
580338366
580338382
580338457
580338606
580338754
580338770
580338812
580338929
580339455
580339471
580339745
580339752
580339877
580339943
580339968
580340065
580340123
580340214
580340230
580340347
580340404
580340693
580340834
580340891
580340958
580341121
580341204
580341212
580341311
580341386
580341592
580341626
580341691
580341782
580341931
580341964

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024

מקהלת החזנים הירושלמית )ע"ר(
משכן עלי  -העמותה לקידום בתי הכנסת
עמותת מעדני שבת )ע"ר (
העמותה לקידום הקשיש בכפר-כנא )ע"ר(
חסד וחינוך לטף ולבוגר )ע"ר(
מאור החיים אילת )ע"ר (
אור אליצור )ע"ר (
נצח יהודה )ע"ר (
בית הכנסת המרכזי רמת בית שמש א' )ע"
באשר תלך אלך )ע"ר (
מוסדות חב"ד קרני שומרון וסביבותיה ש
בית חב"ד קרית היובל שע"י צעירי אגוד
אהבת ישראל שהם )ע"ר (
מילן  -מרכז יצירתי לנוער עולה )ע"ר(
מורשת האחים הלוחמים סגן אוריאל פרץ
שער הניסים )ע"ר (
עוצמה  -עמותת משפחות לקידום בריאות
ארפאד )ע"ר (
העמותה למאבק במחלת ה-איי-טי )ע"ר( )
נתיב לשבים )ע"ר (
גני חברון  -פתח תקוה )ע"ר(
בית הכנסת סולם יעקב החדש )ע"ר(
דעת חכמה )ע"ר (
יד מרלן )ע"ר( )enelram day )a.r
אלמונתדא עמותת נשים למען החברה )ע"ר
אמב"י  -ארגון מגמגמים בישראל )ע"ר(
גלע"ד  -גרעין למען ערד )ע"ר(
עמותת הליכות שלום רעננה )ע"ר(
בית חיים שטורמן  -מוזיאון ומכון ליד
עמותת ארז  -חילוץ והצלה )ע"ר(
מרכז תורה וחסד עם רם )ע"ר(
עץ חיים  -רמת בית שמש )ע"ר(
נגישות ישראל )ע"ר (
מדרשת בית שמש )ע"ר (
שעלי תקווה )ע"ר (
תפארת הרב באבאי ,מרכז רוחני ליהדות
החוט המשולש  -בית חם לנוער )ע"ר(
אור שלום ברמה )ע"ר (
התאחדות בעלי מלאכה עפולה )ע"ר(
קרן גמ"ח ע"ש אנגל ,שמלצר שאוער וכהן
עמותת צידקת מנחם )ע"ר(
החווה הטיפולית מול הרי אדום )ע"ר(

580342004
580342095
580342186
580342335
580342426
580342467
580342533
580342582
580342863
580342871
580342921
580343051
580343085
580343168
580343184
580343309
580343374
580343606
580343655
580343671
580343713
580343739
580344091
580344109
580344174
580344182
580344224
580344364
580344414
580344448
580344562
580344570
580344638
580344687
580344828
580344885
580344976
580345056
580345114
580345122
580345130
580345221

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

עתיד  -עמותה ישראלית לחקר ומניעת מו
גמ"ח עטרת יהודה ,גן יבנה )ע"ר(
בראט )ע"ר (
עטרת מנחם  -ארגון להפצת יהדות בעד
קרן לקידום החינוך התרבות והספורט בי
קמה  -קידום מרפא והחלמה )ע"ר(
מכינה תורנית קדם צבאית "אלישע" )ע"ר
גרעין תורני  -אור למרחב )ע"ר(
מכינת ארזי הלבנון )ע"ר(
אוהל פרידה לאה )ע"ר (
באר יצחק ,ירושלים )ע"ר(
כף החסד )ע"ר (
עמותת השלום לטיפול בקשיש  -סח'נין )
מעיין של חסד ע"ש אלברט ואליס נקש ז"
שלום בינינו )ע"ר (
עדנים  -עמותה לקידום ולטיפול באוכלו
עמותת פרחי כרמיאל )ע"ר(
מוסדות פאר הריב"ש ע"ש רבינו יצחק בר
מוסדות ''צמח צדיק'' ויז'ניץ אלעד )ע
עמותת יושבת ציון )ע"ר(
ידידי הארץ ומצוותיה )ע"ר(
עץ חיים אלעד )ע"ר (
מנורה )ע"ר (
מכון טכנולוגי חולון  -מ.ט.ח )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי שכונת יצחק בן צבי
קהילת ברכת שלום בקבוץ גזר )ע"ר(
כולל על שם ר' שמעון בר יוחאי זיע"א
הקרן לפיתוח בקעת הירדן )ע"ר(
פרח לצמוח במקום טוב )ע"ר(
מתנ"ס חבל אילות )ע"ר (
בית הכנסת נוה שמואל )ע"ר(
אלמעהד אלמוסיקי  -אעבלין )ע"ר(
עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב
עמותה לעזרה הדדית ע"ש סרן יוסי לוי
העמותה לקרוב הגאולה )ע"ר(
העמותה לקידום בית הספר הדמוקרטי בער
אולפנא לבנות  -קרית חינוך שעלבים -
עמותת מרכז כוכב מעלות תרשיחא )ע"ר(
עמותת נצרת לתרבות ותיירות )ע"ר(
ועד הרבנים לעניני צדקה )ע"ר(
התאחדות בני הישיבות שכ' מנחת שלמה ר
סנבדאא  -נצרת שלנו תשאר ביתנו החם ל

580345254
580345379
580345403
580345551
580345601
580345726
580345775
580345791
580345833
580346161
580346195
580346229
580346377
580346419
580346450
580346476
580346518
580346955
580346971
580347003
580347102
580347128
580347151
580347276
580347342
580347433
580347458
580347532
580347565
580347748
580347789
580347862
580347979
580348142
580348159
580348266
580348456
580348621
580348704
580348902
580349140
580349223

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

משכן התורה בית שמש )ע"ר(
שערי ארוכה )ע"ר (
אדם-נוף  -בית בגליל )ע"ר(
מוסדות בית מדרש איתמר )ע"ר(
שכן טוב )ע"ר (
אוהל אשר )ע"ר (
חוג תהילים לילדים ונוער ע"י יעקב של
מוסדות אור מאיר ושער השמים )ע"ר(
בית כנסת  -פועלי צדק  -בית דגן )ע"ר
קבוצת עבודה  -עמותה ליצירה וקידום
נכי ישראל  -אנשים מקבלים-נותנים )א.
עמותת ותיקי בני שמעון )ע"ר(
אהל שרה ובאר מרים )ע"ר(
אהל דוד לצרכי דת )ע"ר(
בית המדרש אור לישראל )ע"ר(
אונו כדוריד  -ספורט )ע"ר(
קרן מלגות וסיוע ללמודים גבוהים ע"ש
עמותת מתן נחליאל  -כרמיאל )ע"ר(
יד רחמים  -זכרון רבקה לע"נ הצדקת רב
מוזאיקה -דת ,חברה ומדינה )ע"ר(
רעיא מהימנא על יד בית הכנסת הרשב"י
ביכנ"ס חניכי ישיבות )נוסח ספרדי( רמ
תנו יד לחבר )ע"ר (
עמותת "קלאבהאוס עמית" )ע"ר(
תהילת חיים )ע"ר (
קרן עולמית ללימוד והפצת המשנה סוד ש
אנחנו על המפה )ע"ר (
מועדון הכדורגל ,הפועל נצרת עילית )ע
דרך ארץ קדימה )ע"ר (
חסדי אבות )ע"ר (
מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור קרית
מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס
חוג ידידי התורה )ע"ר (
פאר מעלות )ע"ר (
בית הכנסת רמת שמואל בשילה )ע"ר(
קרן החסד אחוזת ברכפלד )ע"ר(
מדברה כעדן )ע"ר (
מאבק לחיים )ע"ר (
אלפה  -אשדוד פרוספריטי )ע"ר(
עזר מדוד )ע"ר (
מוסדות נצח ישראל בית שמש )ע"ר(
תנועת אורות )ע"ר (

580349272
580349298
580349413
580349447
580349587
580349637
580349736
580349751
580349785
580350072
580350080
580350155
580350262
580350312
580350379
580350403
580350411
580350460
580350486
580350601
580350635
580350668
580350775
580350783
580350866
580350940
580350981
580351120
580351138
580351211
580351518
580351575
580351583
580351591
580351666
580351716
580351732
580351740
580351773
580351880
580351930
580351989

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

בית כנסת ומרכז קהילתי "היכל רחמים"
שמחת רחל )ע"ר (
בית כנסת החורש זכרון יעקב )ע"ר(
מכללת בני-ברק החרדית ,מבח"ר )ע"ר(
מ.פ.ת - .מרכז לפיתוח תוכניות לימודי
בית הכנסת "אפיקי תימן" )ע"ר(
העמותה למען ילדי פנימיות הרווחה ביש
החוויה היהודית )ע"ר (
חסד לחיים באריאל )ע"ר(
עמותת נועם ע"ש מפקד סיירת הצנחנים ר
העמותה לקידום הספורט ,החינוך וחברה
אהבת רבקה )ע"ר (
משנת הנחל )ע"ר (
קול אליהו בית הכנסת הספרדי המרכזי ש
עמותת קשת  -קהילה ,תרבות ,סביבה )ע"
סינמטק שדרות )ע"ר (
חמלה סיוע לנזקקים )ע"ר(
עמותה להעצמה כלכלית לנשים )ע"ר(
עזר בנימין ע"ש המחנך הרה"צ בנימין ר
דורשי השם )ע"ר (
חסדי רבקה ע"ש הצדקת רבקה בת ר' מרדכ
קהילת החושן )ע"ר (
תולדות ישורון )ע"ר (
מ.ר.א.ה - .מרכז אומנויות הבמה )ע"ר(
צדק לדוד )ע"ר (
'''צלול  -עמותה לאיכות הסביבה" )ע''
חיינו  -חי ליפליין )ע"ר(
אוצרות שמים )ע"ר (
אולפנית רחובות -בית הספר פלך ע"ש רו
אורות-אביב )ע"ר (
לב רחב בלב השרון )ע"ר(
משכן ששון )ע"ר (
עמותת אלכתאב  -לחינוך ותרבות )ע"ר(
אימפקט ס.א המכון למעקב אחר השלום וה
הקרן לחינוך ותרבות  -גדרה )ע"ר(
מועדון ספורט בית דגן )ע"ר(
שערי תורה ותפילה )ע"ר(
דרך חכמה ע"ש הרמח"ל )ע"ר(
קרן ישמח משה  -דרום )ע"ר(
קהילת אהבת ציון רמת בית שמש )ע"ר(
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו -
נחלי נצח )ע"ר (

580352128
580352136
580352144
580352169
580352185
580352334
580352367
580352482
580352490
580352722
580352854
580352896
580353035
580353134
580353175
580353183
580353332
580353563
580353597
580353647
580353779
580353993
580354363
580354462
580354504
580354512
580354538
580354553
580354637
580354736
580354801
580355105
580355261
580355386
580355436
580355444
580355477
580355584
580355600
580355642
580355717
580355816

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

חסד מציון  -גמ"ח מזון קריות ,ע"ש בן
צדקת ציון )ע"ר (
אשל בנימין  -צפת )ע"ר(
איגוד ישראלי לפסיכולוגית העצמי ולחק
באר שובע )ע"ר (
מפעלות שמחה )ע"ר (
העמותה לרפואת שיניים ניידת ע"ש פרופ
ביה"ס לתיאטרון חזותי ירושלים )ע"ר(
הזירה הבין-תחומית )ע"ר(
קהל בני הישיבות  -מרכז הרמה ,רמת בי
צדקת אבות )ע"ר (
בית כנסת וכולל ערב אהל עפרה )ע"ר(
קרן לעזרה הדדית בשכונת מזרח רעננה )
עמותת גבעת הראל )ע"ר (
באר מים חיים באר שבע ,ע"ש רבי יוסף
רמת שלום )ע"ר (
בית מדרש אהבת שלום )ע"ר(
לב ח"ש )ע"ר (
משיב הרוח -לתרבות יהודית ישראלית )ע
ארוחה חמה ,קרית אתא )ע"ר(
היכל בני אסרף  -עמותת תפארת משה )ע'
עמותת החסד "לב רמות"  -ירושלים ת"ו
בית חם במושבה  -רמת השרון )ע"ר(
מוסדות הגר"א רמת בית שמש )ע"ר(
בית המדרש ובית החסידים ברח' קהילות
משען למרפא מרכז עזר ועידוד לילד המו
למרחב  -מיסודה של קרן מוזס וולפוביץ
בית הספר הדמוקרטי הוד השרון )ע"ר(
עדי נגב -נחלת ערן )ע"ר(
בני יוסף  -אשדוד )ע"ר(
אשנ"ב  -אנשים למען שימוש נבון באינט
מחר  -מעורבות ,חינוך ,רווחה )ע"ר(
עמותת רעים למען הקשיש בנוה מונוסון
פתחי תשובה )ע"ר (
אחדות ישראל הדסים שהם )ע"ר(
פרד"ס רימוני )ע"ר (
המדרשה ליהדות "קדימה אור" שע"י כולל
כפר נהר הירדן )ע"ר (
אעלאם  -המרכז הערבי לחרות המדיה ,פי
שיח חיים )ע"ר (
טבקה  -צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה )
אור אהרן )ע"ר (

580355915
580355949
580356004
580356053
580356137
580356301
580356491
580356624
580356657
580356749
580356756
580356764
580356780
580356939
580357002
580357010
580357200
580357226
580357325
580357333
580357390
580357465
580357531
580357556
580357614
580357689
580357762
580357853
580357911
580357929
580357986
580358034
580358091
580358190
580358257
580358265
580358281
580358364
580358596
580358869
580358927
580359008

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

בית כנסת בית אל עולי הודו )ע"ר(
תפוח  -עמותה לקידום עידן המידע בישר
תפארת חן מפעלי צדקה וחסד )ע"ר(
עמותת בית כנסת אוהל ארי )ע"ר(
קרן בני שמעון לשירות הקהילה )ע"ר(
תפארת בחורים  -אלעד )ע"ר(
בית תפילה יונה אברהם )ע"ר(
מוסדות תורה לשמה  -וקול שמחה )ע"ר(
עמותת בית כנסת ישורון ,רעננה )ע"ר(
בית הכנסת שירת גנים ירושלים )ע"ר(
בית חב"ד מול היקב זכרון יעקב שע"י צ
העמותה לקידום טיפוח והנחלת מורשת יח
יד ביד  -לקידום מבשרת ציון )ע"ר(
הקו המאחד )ע"ר (
מוסדות ערלוי באלעד )ע"ר(
דרכי שלום שמעון )ע"ר (
מבשר ציון )ע"ר (
לב אוהב ,למען ילדים ונוער בישראל )ע
חץ -ארגון ישראלי לבריאות הכבד )ע"ר(
הקרן לפתוח ערד )ע"ר (
עמותת ידידי ביה"ס ליפתא )ע"ר(
צח"י  -עזרה למשפחות נזקקות )ע"ר(
מוסדות אור יוחנן ע"ש כ"ק האדמו"ר רב
טופז -ליזמות וחדשנות חברתית )ע"ר(
תורת בנימין  -מוסדות חינוכיים מזרח
כולל ענב )ע"ר (
תפארת יוסף  -בית שמש )ע"ר(
נוה אשר וחנה )ע"ר (
בשביל החיים עמותה למען משפחות שיק
עמותת כ"ן  -כוח נשים לקידום מנהיגות
מוסדות חיי עולם בני ברק )ע"ר(
כולל אור אליהו ע"ש אליהו טויטו ע"ה
לומדים באהבה )ע"ר (
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי )ע"ר(
מרכז קהילתי )מתנ"ס( לדיר חנא )ע"ר(
המעלה השתים עשרה )ע"ר(
עמותת בני חורין  -נריה )ע"ר(
מכון קרולינה ויוסף גרוס של ישיבה או
זוהר התורה בית שאן )ע"ר(
ישיבת מיר מודיעין עילית )ע"ר(
עמותת חוגי סיירות של הקרן הקימת ליש
יד רפאל  -עמותה לאהבת ישראל ע"ש רפא

580359057
580359073
580359156
580359313
580359453
580359487
580359495
580359628
580359719
580359768
580359859
580359909
580359925
580359966
580359982
580360147
580360238
580360253
580360428
580360436
580360626
580360634
580360758
580360774
580360808
580360972
580361053
580361129
580361236
580361285
580361301
580361350
580361400
580361475
580361483
580361582
580361715
580361749
580361772
580361780
580361954
580362002

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

עמותת אהל חוה אבני חפץ )ע"ר(
אג'יק  -מכון הנגב )ע"ר(
מעייני הישועה  -התנועה לתרבות ישראל
חלון  -חינוך לכל נערה ונער )ע"ר(
למען תורה לשמה )ע"ר (
בית כנסת הגילגל ע"ש יורם גנץ )ע"ר(
איזון  -בחזרה למסלול )ע"ר(
קרן לסיוע ורווחה יהודית  -ישראל )ע"
ישועת ציון )ע"ר (
חסידי פיאסצנה )ע"ר (
תורה וחסד אוהל שרה )ע"ר(
בית כנסת כפות תמרים )ע"ר(
כולל תורה ודעת כנסת יצחק )ע"ר(
בית חב"ד אפרת שע"י צעירי אגודת חב"ד
לב בנים על אבותם )ע"ר(
תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב )ע
הקרן לידידות )ע"ר (
אמרי ברוך  -גרוסורדיין )ע"ר(
חיים לילד )ע"ר (
וביום השישי )ע"ר (
נתינה -מפעל החסד של נתניה )ע"ר(
פניני מוסיקה קלאסית )ע"ר(
מרכז תל"ם  -תמיכה וליווי מקצועי )ע"
עסקים למען ילדים  -על"י )ע"ר(
ת"ת שפתי רננות )ע"ר (
תפארת נצח ילדי בני ברק )ע"ר(
מכון ט.ו.פ) .ע"ר (
כה לחי )ע"ר (
מסילה לכלכלה נבונה )ע"ר(
קונגרס יהודי בוכרה )ע"ר(
העמותה ליסוד וניהול בית הספר הדמוקר
מ.כ .בית"ר נילי חיפה )) (0002ע"ר(
ארגון אסירי ציון ,משפחות הרוגי מלכו
בית כנסת "בת גנים" בפתח תקוה )ע"ר(
העמותה למען הקשיש במודיעין )ע"ר(
המכללה הטכנולוגית באר שבע  -קדימה מ
בית יעקב כה תאמר )ע"ר(
קטרת תמיד )ע"ר (
מתן בסתר  -במבי )ע"ר (
מדרשת בינת  -בית מדרש גבוה לבנות לל
עמותת סנד )ע"ר (
ידידי בית הספר "תלמה ילין" ובוגריו

580362044
580362226
580362234
580362366
580362523
580362580
580362705
580362721
580362747
580362770
580362911
580362937
580363026
580363141
580363323
580363349
580363356
580363364
580363471
580363513
580363539
580363661
580363752
580363778
580363786
580363828
580363836
580363869
580363885
580363919
580363927
580363968
580364032
580364057
580364198
580364214
580364230
580364263
580364347
580364511
580364677
580364693

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

חמישים פלוס מינוס )ע"ר(
מפעל החסד "יד ביד" לוד )ע"ר(
אולפנת אי"ל ברמה ,נוב )ע"ר(
בדרכי יואב  -אתגרים )ע"ר(
אחלה  -איכות חיים לאדם השונה )ע"ר(
המכללה האקדמית גליל מערבי )ע"ר(
ברכת ישרים )ע"ר (
גילאור יואב  -למען הקשיש )ע"ר(
אחותי  -למען נשים בישראל )ע"ר(
קרן יודאק למטרות צדקה )ע"ר( )dnuf.
רשת המעונות  -נאות מרגלית )ע"ר(
המכללה האקדמית צפת )ע"ר(
עמותת בית ממ"ש )ע"ר (
אוהבים  -עמותה לקידום רווחה בישראל
בית הכנסת אור אבנר לקהילה הבוכרית ק
מגשימים ביחד בנתיבות )ע"ר(
כולל אברכים ויואל משה )ע"ר(
עמותה ישראלית לאומנויות האופרה )ע"ר
בני הישיבות  -רמת אשכול ,ירושלים )ע
ביה"כ חניכי הישיבות ביתר עילית )ע"ר
ידיד ה' )ע"ר (
חסדי יצחק ושמחה )ע"ר (
יח"ד מודיעין )ע"ר (
בית הכנסת רמת בית-הכרם )ע"ר(
המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן )ע"ר
תושב לתושב בפרדסיה )ע"ר(
קול יעקב  -ספרדי בשימשוני )ע"ר(
נחלת יעקב ,רעננה )ע"ר(
הצלה יו''ש  -ללא גבולות )ע"ר(
חב"ד אלעד )ע"ר (
מדרשת מעמקים )ע"ר (
אמרי דבש )ע"ר (
בית הכנסת פנינת גנים א' בהדר גנים )
דרך היהלום )ע"ר (
הדר מנחם )ע"ר (
אלפטאם )ע"ר (
יסודות  -המרכז לליבון ענייני תורה
לב הגולן )ע"ר (
חינוך לפסגות )ע"ר (
עמותה למען חתולי רחוב בירושלים )ע"ר
בית הכנסת אברהם אוהבי )ע"ר(
קופת העיר מתן בסתר אלעד )ע"ר(

580364834
580365013
580365047
580365054
580365062
580365088
580365120
580365195
580365260
580365302
580365344
580365393
580365443
580365724
580365732
580365773
580365849
580365856
580366276
580366623
580366698
580366789
580366912
580366920
580367225
580367290
580367332
580367415
580367795
580367845
580367902
580367910
580368041
580368140
580368199
580368306
580368447
580368454
580368496
580368553
580368728
580368736

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

לומדי תורה וחסד )ע"ר (
חשיפה של האמת )ע"ר (
יד משהם )ע"ר (
מוסדות חינוך על שם מולא אור שרגא יז
הפצת אור השבת )ע"ר (
זיו נעורים )ע"ר (
מרכז קהילתי  -מתנ"ס אבן יהודה )ע"ר(
א.ה.ב.ה .אנגלית הנלמדת בשיטה הטבעית
למען אחי  -רמת בית שמש )ע"ר(
מטה מאבק הנכים בישראל )ע"ר(
קוזניץ  -ירושלים ע"ש המגיד הקדוש מק
אור האמת אלעד )ע"ר (
מכון משפטי ארץ )ע"ר (
חסדי דוד ע"ש דוד הכהן ז"ל תשנ"ט )ע"
מוסדות טשארנאביל )ע"ר(
מרכז יחודא-עילאה )ע"ר(
קרן פלומס לאמנות )ע"ר(
ברכת יוסף תורה )ע"ר (
לתת באילת )ע"ר (
עמותת בית הכנסת ,אלוני-שילה )ע"ר(
מוסדות צאנז אלעד )ע"ר(
בית הכנסת ובית מדרש פאר השלום ע"ש ה
סבא ג'ק  -מרכז לטיפול חוויתי משולב
שיבת ישראל )ע"ר (
שירה חדשה  -גבעת שמואל )ע"ר(
אוניברסיטת אריאל בשומרון )ע"ר(
ביה"ס וגנ"י שירת דבורה )ע"ר(
יחדיו  -עמותת ותיקי שער הנגב )ע"ר(
גדולים מהחיים )ע"ר (
ארגון "שפרה ופועה"  -חיפה )ע"ר(
עת לנוע  -העמותה לטיפול ומניעת מחלו
ברכת מרגלית  -חסד עולם )ע''ר(
עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי )ע"
בית הכנסת התימני  -אבני חפץ )ע"ר(
קולות בנגב  -מרכז להכשרה והנחייה לש
מרום  -עמותה לחנוך וקידום לקויי למי
בית כנסת  -בית זית )ע"ר(
בית הכנסת "ארזי הלבנון" פתח תקוה )ע
תפארת גמזו )ע"ר (
נתיב טפחות )ע"ר (
עמותת בית הספר הדמוקרטי בבקעת אונו
יד על הלב בישראל )ע"ר(

580368868
580368884
580368926
580369486
580369627
580369759
580369908
580369940
580370021
580370047
580370187
580370344
580370542
580370773
580370781
580370831
580370997
580371045
580371060
580371094
580371102
580371136
580371193
580371250
580371300
580371540
580371581
580371763
580371938
580371961
580371987
580372126
580372233
580372324
580372415
580372423
580372456
580372639
580372811
580372845
580372860
580372878

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

לאורו נלך )ע"ר (
הלכות חיים ישראל )ע"ר(
מרכז רוחני מנחם ציון )ע"ר(
בית המדרש לנשים באפרת וגוש עציון )ע
קהילת רמת התנאים )ע"ר(
עמותת בית הכנסת מול היקב )ע"ר(
משפחתא קהילת האימוץ הישראלית )ע"ר(
תלמוד תורה דביר )ע"ר (
היכל אוהבי תורתך )ע"ר(
עמותת אלבית אלדאפי )ע"ר(
המרכז הבין-תרבותי לירושלים )ע"ר( )r
הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו )ע"ר
עמותת החסד ע"ש כמיל שחאדה ז"ל )ע"ר(
תיאטרון ניקו ניתאי )ע"ר(
מתנ''ס שדות נגב )ע"ר (
אקו אושן ) naec00ceע"ר(
שובה ישראל ונשובה לתורה )ע"ר(
תאטרון "פסיק" ירושלים )ע"ר(
חיואר לחינוך אלטרנטיבי )ע"ר(
עלייה בצמיחה )ע"ר (
מוסדות שערי שלום )ע"ר(
תלמוד תורה  -ביה"ס כפר דרום )ע"ר(
נדיב לב )ע"ר (
עמותת צעירי הנגב  -רהט )ע"ר(
קרן אל אור ע"ש אלון בביאן ואוריאל ו
בית כנסת ספרדי אבני חפץ )ע"ר(
עת הזמיר )ע"ר (
ישיבה לצעירים חיצים איתמר  -שכם )ע"
מעגל נשים מס' ) 8ע"ר (
שפת יעקב )ע"ר (
בית התבשיל "טוב וחסד" )ע"ר(
נטע ארז )ע"ר (
הטוב והמטיב )ע"ר (
בית כנסת אהבת ישראל קרית מוצקין )ע"
מרכז רוחני דתי "אעירה שחר" תושיה )ע
לינת החסד -צדקת ירושלים )ע"ר(
מרכז יום לקשיש  -באזור המרכז )ע"ר(
מעיין רבקה לגיל הזהב בפתח-תקוה )ע"ר
מעשה נסים ,ע"ש נסים כהן בן ריינה ז"
המכון לאיכות השלטון )ע''ר(
קרן חינוך  -בי"ס עפרה )ע"ר(
מוסדות התורה והחסד עטרת משה ומרים )

580372985
580373066
580373082
580373132
580373264
580373306
580373330
580373348
580373652
580373710
580373736
580373769
580373843
580373975
580374007
580374049
580374080
580374395
580374544
580374577
580374601
580374619
580374635
580374643
580374767
580374783
580374932
580375020
580375095
580375111
580375194
580375236
580375269
580375384
580375483
580375509
580375541
580375582
580375608
580375624
580375665
580375715

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

עמותה לטיפוח תשתית לניהול ידע חקלאי
פותחים שער )ע"ר (
עמותה לסיוע למרכז לבריאות הנפש באר
ישיבת חוט של חסד נהר המטהר ע"ש רבי
כא"ב כרחם אב על בנים )ע"ר(
ליונס ישראל )ע"ר (
אמתחת בנימין )ע"ר (
גמ"ח קו הזהב )ע"ר (
עמותת חסדי משה ויצחק )ע"ר(
וזאת לראיה מפעלי תרבות ותורה להנצ
אברכים שיכון סלבודקה  -אלעד )ע"ר(
תיאטרון מיקרו )ע"ר (
הדור הרביעי )ע"ר (
מרכז רוחני רובע טו' אשדוד )ע"ר(
מוסדות רבי צבי הכהן )ע"ר(
ידי חיים על שם רבינו יוסף חיים זיע"
נמ"ג  -עמותה לשמירת בריאות העין )ע"
עמותת מדרשת שילת  -אלוני שילה )ע"ר(
טוב וחסד ירדפוני )ע"ר(
ת.ל.מ - .תקווה לילד המוגבל )ע"ר(
א.י.ל  -אינך יותר לבד )ע"ר(
מורשת חנה בית חם לבנות )ע"ר(
נאות אברהם  -שכונה תורנית לאומית ע"
עין פרת  -המדרשה למנהיגות חברתית )ע
עמותת ידידי מכבי שירותי בריאות )ע"ר
ראשית  -בית מדרש קהילתי )ע"ר(
ישיבת לב התורה )ע"ר (
משכן שלום ורינה )ע"ר (
גומת חן  -מורשת ,תרבות ,חינוך ,נוער
עמותת השחמט אשקלון )ע"ר(
נד"א  -נכי דלית אל כרמל )ע"ר(
תלמוד תורה מוריה רמת בית שמש )ע"ר(
מ.ח .מחזיק ברכה )ע"ר (
נחלת אבות ע"י ביהכנ"ס בורוכוף  -ברו
תקוה ומרפא )ע"ר (
בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון )ע"ר
מרכז החסד בעיר אשקלון אשר בארץ הקוד
איתך -מעכי -משפטניות למען צדק חברתי
המרכז החסידי לתורה וחסד "זיו התורה"
צדיק יסוד עולם )ע"ר (
גיבורים קטנים )ע"ר (
המרכז הקהילתי יפיע )ע"ר(

580375855
580375947
580375962
580376010
580376044
580376093
580376184
580376267
580376283
580376556
580376788
580376812
580376853
580376895
580377083
580377232
580377497
580377521
580377539
580377695
580377729
580378115
580378248
580378362
580378495
580378503
580378966
580379121
580379139
580379246
580379493
580379543
580379758
580379816
580379899
580380012
580380079
580380129
580380194
580380228
580380244
580380434

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022

מרכז תורני "קרית אחיעזר"  -אלעד )ע"
קהילת אור לציון רמת בית שמש )ע"ר(
מרחבי"ה -מרכז חברתי יהודי )ע"ר(
מקהלת אורטוריו ירושלים )ע"ר(
דרכי אמונה ע"ש מנחם בן חיים עוזרי
קופת הקהל  -חיפה )ע"ר(
נחלת ישורון רה"ע )ע"ר(
עץ חיים ליוצאי צרפת )ע"ר(
הפועל "אפרא" מעברות קליעה )ע"ר(
מרכז לספר ולקורא )ע"ר(
אור מאיר וברכה )ע"ר (
תלמוד תורה "קנין תורה" )ע"ר(
שלום ישראל ע"ש סגן שי וולשטין )ע"ר(
עורו משנתכם  0002חסדי אסתר )ע"ר(
מרכז תורני רוחני  -תל ציון )ע"ר(
מפעל חסד המרכזי "יד תומך" )ע"ר(
פדרציה ארצית של ישראלים דוברי רוסית
טוב וחסד אזור הקריות )ע"ר(
בית כנסת "מערב הרצליה" )ע"ר(
קופת העיר שע"י ועדת הצדקה )ע"ר(
אורות  -הגרעין התורני באשקלון )ע"ר(
ביהכ"נס משכן שלום ורעות )ע"ר(
עמותת טיגסת לקידום החינוך והתרבות ל
מכינה קדם צבאית  -אדרת )ע"ר(
גבריאל שר ישראל )ע"ר (
בית הכנסת הספרדי קדומים צפון )ע"ר(
גמ"ח "חסד בלוד" ע"ש שושנה-פרומה ושמ
עמותת יוצאי שלדג )ע"ר(
עמותת דורון לענב )ע"ר(
עמותת בהשקט ובבטחה  -ידידי ובוגרי ה
אגודת המפגש הבין דתי )ע"ר(
תלמוד תורה כנגד כולם )ע"ר(
אלחנין נצרת )ע"ר (
ברכת יוחנן )ע"ר (
עמותה למען מדע מוסרי )ע"ר(
תמורה )ע"ר (
מועדון הכדורגל מכבי אור יהודה )ע"ר(
עמותת דניאל לקידום חינוך ולדורף )ע"
בית הכנסת אוהל בלהה )ע"ר(
מוסדות עמלה של תורה בירושלים עיה"ק
מסטרס חיפה ,מועדון אופניים )ע"ר(
אור שבעת הימים )ע"ר (

580380483
580380533
580380590
580380814
580380947
580381275
580381507
580381549
580381655
580381697
580381713
580381762
580381796
580381960
580382117
580382166
580382208
580382265
580382414
580382539
580382570
580382620
580382745
580382836
580382893
580382935
580382943
580382992
580383222
580383487
580383529
580383560
580383578
580383685
580383834
580383909
580383990
580384055
580384121
580384139
580384162
580384246

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023

אפשרות  -עמותה לפתוח שרותי רווחה ות
בית חב"ד תלפיות מזרח ירושלים שע"י צ
ברכי נפשי )ע"ר (
המח"ר  -מרכז חרום רפואי אפרת וגוש ע
ניצני ראשון  -עמותה למען ילדים נכים
קרן ילדי בית רבן )ע"ר(
בי"ס תיכון בית רבקה נצרת עילית )ע"ר
צבאות מנחם )ע"ר (
קרן מלכי  -לזכרה של מלכי רוט הי"ד )
קרן יובל סוזן )ע"ר (
קרן אחיעזר אחיסמך קרני שומרון רבתי
קד"ם צ תהליכי צדק מאחה וקבוצת דיון
ישיבת חומות ירושלים )ע"ר(
יד עזר לחבר )ע"ר (
ניצוצי הזוהר )ע"ר (
ספרית קודש  -נוה דקלים )ע"ר(
היכל רצון )ע"ר (
עמותה לקידום אמנות הריקוד ,התיאטרון
מכון "מסילות" אשדוד )ע"ר(
בית הכנסת הגדול האשכנזי קרית אתא )ע
עמותת בית הכנסת -שכונת רבין מיתר )ע
משפחה אחת )ע"ר (
בית מדרש "אור ושם" מרכז קהילתי רוחנ
יוניסטרים )ע"ר( )maertsinu )a.r.
תום )ע"ר (
בית חב"ד המרכזי ראש העין )ע"ר(
בית חב"ד פרדסיה שע"י צעירי אגודת חב
המשפט בשירות הזיקנה )ע"ר(
ידידי אלון מורה )ע"ר (
משכן יחיא )ע"ר (
העמותה שליד בית הספר בית הצייר )ע"ר
ימין סעד )ע"ר (
בינת יששכר  -אשדוד )ע"ר(
בית הכנסת סרח עדת ישורון )ע"ר(
תנועת הצופים הערבים בישראל )ע"ר(
מגמה ירוקה )ע"ר (
אנסמבל סולני תל אביב )ע"ר(
צח"י  -צעירים חושבים יהדות )ע"ר(
אנשי ההר )ע"ר (
ידיד לילד )ע"ר (
אשל אשדוד  -מפעלי רווחה לקשישים ומו
למען אחי שע"י אברכים יוצאי גרוזיה ב

580384345
580384378
580384394
580384444
580384568
580384642
580384675
580384758
580385037
580385144
580385334
580385375
580385458
580385516
580385532
580385649
580385698
580385722
580386225
580386324
580386399
580386548
580386571
580386878
580386886
580387132
580387140
580387348
580387389
580387538
580387579
580387637
580387686
580387736
580387777
580387926
580388015
580388106
580388304
580388379
580388387
580388411

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

בית הכנסת ברכת ה' )ע"ר(
עמותה למען ילדים במצוקה בחיפה ובצפו
ביד פתוחה )ע"ר (
בריאות שוה לכל )ע"ר (
בית הכנסת הספרדי מעלה מכמש )ע"ר(
מוסדות הגרי"צ דושינסקיא  -אלעד )ע"ר
אפי  -אספרגר ישראל )ע"ר(
היווט  -עמותה לסיוע סוציאלי חינוכי
מדרשת קשת יהונתן )ע"ר(
קהילות ישראל פתח תקוה )ע"ר(
בית-נריה קהילה תורנית לאומית נהריה
אופק  -מרכז למידה )ע"ר(
אבן ישראל  -למען ילדי ישראל )ע"ר(
בית ספר "ראשית" )ע"ר (
אור עמרם  -מדרשה וכולל ערב ע"ש רבי
קרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבניה
נתיבי האר"י )ע"ר (
אדן  -אוהלי יעקב )ע"ר(
קהילת אחווה רעננה )ע"ר(
חסדי יואל )ע"ר (
אגודה לקידום ופיתוח התרבות והדת לעו
ושכנתי בתוכם משכנות התורה )ע"ר(
חננו )ע"ר (
שאו ציונה נס ודגל )ע"ר(
משפט לציון )ע"ר (
עמותת ילדים מחייכים )ע"ר(
זכות וצדקת חסדי אריה )ע"ר(
עמותת רד )ע"ר (
כולל מערת המכפלה )ע"ר(
בדרכי רבותינו )ע"ר (
שערי הצדיק האמיתי ע"ש מוהר"ן מברסלב
רעותא )ע"ר (
עמותת בית הכנסת אביר יעקב גבעת טל )
זכרון ישעיה )ע"ר (
שפים למען השלום )ע"ר (
אהבת רחמים  -מוסדות תורה וחסד  -מיס
ניר חינוכי שתפני )ע"ר(
בית כנסת מרכזי נוף סביון )ע"ר(
שכנות בצפון )ע"ר (
ישיבת נצר מטעי )ע"ר (
כרם שלמה למען שמו באהבה )ע"ר(
אורות מורשה )ע"ר (

580388536
580388544
580388585
580388759
580389013
580389179
580389294
580389344
580389393
580389468
580389500
580389518
580389534
580389617
580389666
580389880
580390029
580390136
580390144
580390334
580390524
580390565
580390581
580390870
580390961
580391068
580391100
580391167
580391282
580391324
580391381
580391498
580391563
580391589
580391738
580391746
580391779
580391845
580391894
580391910
580391977
580392041

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024

ה.ל.ה.ב - .העמותה למען ההגינות בספו
אמרי בנימין )ע"ר (
שמחת הלב -איגוד הליצנים הרפואים  -ט
מוסדות אמת ליעקב אלעד )ע"ר(
שערי מרדכי )ע"ר (
תורת ראשונים )ע"ר (
שיוויון וצדק לנכים )ע"ר(
מקור הברכה בית שמש )ע"ר(
מאורות שמעון )ע"ר (
בית הכנסת האשכנזי  -מעלה הצופים )ע"
ג'מעיית אלברזך )ע"ר (
היכלא דרשב"י )ע"ר (
רמות אשר ירושלים )ע"ר(
יאיר נרי )ע"ר (
מכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע"ר(
בינות רעננה )ע"ר (
מורשת הנחל )ע"ר (
ישמח צדיק  -קהילת ברסלב בגליל )ע"ר(
ראשית תבואתו )ע"ר (
צידקת משה )ע"ר (
בית כנסת מנורת המאור )ע"ר(
עמותת פסטיבל בשקל )ע"ר(
סגולת הרב משה בשארי ז"ל ע"ש אבא שלו
עמותה לחינוך דרכי יושר )ע"ר(
קופרו  -קרן לשיווק תוכן ישראלי )ע"ר
ערד לחי )ע"ר (
ששון ויקר )ע"ר (
מוסדות תורה ויהדות "קהילת יעקב" ,יר
מורשת הגליל העליון )ע"ר(
בית כנסת רמב"ם אלקנה )ע"ר(
ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוכס
ארגון מאוחד של יוצאי רומניה בישראל
קהילת בני תורה יוצאי תימן רמת בית ש
ארגון "אזמרה" להפצת דעת רבי נחמן מב
בני אבות )ע"ר (
נולדתי לחיות בכבוד )ע"ר(
חדוות התלמוד )ע"ר (
מועדון טניס הרצליה )ע"ר(
ילדותי הראשונה )ע"ר (
ישיבת כתר משה )ע"ר (
מזון לחיים )ע"ר (
עמותת ניני צ'ופ )ע"ר (

580392082
580392264
580392280
580392504
580392702
580392868
580392926
580392934
580393239
580393395
580393437
580393486
580393577
580393585
580393619
580393650
580393775
580393924
580394062
580394088
580394096
580394146
580394229
580394245
580394336
580394369
580394385
580394419
580394443
580394575
580394583
580394781
580394823
580394856
580394872
580395002
580395036
580395051
580395101
580395135
580395382
580395416

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023

קהילת שירה חדשה  -ירושלים )ע"ר(
נ.א.ה 2002 - .ע"ש שלמה בן דוד ז"ל )
אשכולות יואב )ע"ר (
מוסדות שער התורה אשדוד )ע"ר(
פעמונים אירגון חסד )ע"ר(
לדימונה מלב אל לב )ע"ר(
אוהל יעקב אברהם פתח תקוה )ע"ר(
מדרשיית הדף היומי פתח תקוה )ע"ר(
ארגון שולחן עגול מס'  5לאזור תל אבי
נשמת כל חי )ע"ר (
תורה-אור ,מבשרת )ע"ר (
עזרה ומזור לבעיות עיכול )ע"ר(
נותנים באהבה  -גמ"ח נוה שאנן )ע"ר(
שלהבת תחיית הארץ)ע"ר (
עמודי שמשון  -מוסדות תורה וחסד )ע"ר
נהורא  -מרכז ללימוד יהדות )ע"ר(
ארגון ותתפלל חנה כולל מדרש ראובן )ע
נר שלום ישראל )ע"ר (
תימורה  -תכנית חינוכית לנוער )ע"ר(
משכנות נריה )ע"ר (
נתיבות חכמה )ע"ר (
ראשון אוהבת חיות )ע"ר(
המכינה הקדם צבאית עז שלמה ,ע''ש מרן
בית קובי ע"ש קובי איכלבום הי"ד )ע"ר
אורות הזורעים )ע"ר (
אמרי יוסף סוסו הכהן )ע"ר(
ינבוע קידום מעמד האשה והילד בכפר
ראש יהודי )ע"ר (
בית הכנסת עוד יוסף חי ראש-העין )ע"ר
קרן ישראל לנפגעי חוט שדרה )ע"ר(
ידידי בית החולים משפחה קדושה נצרת )
ידי חסד ישראל )ע"ר (
עתים  -יעוץ ומידע במעגל החיים היהוד
משכן תחיה )ע"ר (
בקהילה  -משנים מציאות חברתית )ע"ר(
בית כנסת יד יוסף  -הדר גנים ,פתח תק
עמותת בנין אריאל )לעילוי נשמת סרן א
קרן קובי מנדל )ע"ר( )noitadnuof ll.
בית חב''ד נווה יעקב ועטרות )ע"ר(
עמותת בית הכנסת נאוה תהילה רמת הדקל
נפש רוח נשמה )ע"ר (
שירת חברון  -מדרשה לבנות )ע"ר(

580395424
580395457
580395473
580395630
580395879
580396067
580396216
580396307
580396315
580396349
580396356
580396380
580396489
580396695
580396935
580396943
580397099
580397156
580397180
580397396
580397453
580397636
580397677
580397685
580397735
580397818
580397982
580398147
580398352
580398386
580398436
580398626
580398758
580398824
580398832
580398857
580399004
580399095
580399137
580399152
580399178
580399194

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022

אור ליובאוויטש בית שמש )ע"ר(
מוסדות תורת חיים אלעד )ע"ר(
קהילת יונתן )ע"ר (
ידיד בלב ונפש )ע"ר (
מרבה תורה  -מרבה חיים )ע"ר(
ידידי "עתידים" )ע"ר (
בית כנסת נופי אדרת )ע"ר(
אורתו-דה )ע"ר (
עמותת עמירם )ע"ר (
עמותת הלב היהודי לנפש חיה )ע"ר(
מוסדות נדבורנא אראד )ע"ר(
מהפך תודעתי )ע"ר (
חומת שמואל )ע"ר (
צעדים -עמותה ישראלית לחולי ומושתלי
בני הישיבות ביתר עילית )ע"ר(
מתנ"ס הר חברון )ע"ר (
עזרת ישראל )ע"ר (
שיעור אחר )ע"ר (
עמותת נירים )ע"ר (
יד אל יד )ע"ר (
גנאחר  -באזור מודיעין )ע"ר(
תפארת להבים )ע"ר (
מתאי"ם -מרכז תרבות ואומנות ישראלית
ישוב ראובן )ע"ר (
יד לקהילה )ע"ר (
בית הכנסת לכלל ישראל  -רמת אביב ג'
גשר אל הנוער )ע"ר (
אמרות ה' '' '' -הליכות עולם '' ק ''
איילים  -התיישבות סטודנטים ויזמים )
עמותת צעירי הדר )ע"ר (
מרכז חב"ד ליובאוויטש  -שדה התעופה ל
גרעין תורני דביר אביה )ע"ר(
בית ליובאוויטש ,נחלת יצחק  -מונטיפי
נחלי תפילה  -ציבור דתי לאומי ברמת ב
סנדסיאל )ע"ר( )leicdnas )a.r.
גלעד חן וחסד )ע"ר (
לאומי אחרי  -קרן המאה למען דור המחר
והגדת -עזרה מגד )ע"ר (
מתן בסתר חשמונאים ע''ש ד''ר זאב ויל
שמעתתא דהלכתא )ע"ר (
עמותת סיירת הצנחנים ) 2002ע"ר(
קרן חסדי ל"ב  -על שם הרה"ג לוי ביסט

580399210
580399327
580399400
580399616
580399681
580399889
580399913
580399962
580400000
580400026
580400059
580400075
580400083
580400505
580400547
580400588
580400596
580400737
580400760
580400919
580400968
580400976
580400984
580401024
580401032
580401081
580401107
580401404
580401438
580401495
580401602
580401610
580401719
580401818
580401909
580401917
580401982
580402022
580402238
580402279
580402287
580402352

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023

בית כנסת פרס נובל  -נוסח ירושלמי )ע
העמותה להקמה והפעלת בית תפילה ע"ש ה
המרכז לחקר התקשורת )ע"ר(
מוסדות ברכת אליהו בית שמש )ע"ר(
סהר  -סיוע והקשבה ברשת )ע"ר(
היכל נחום'' על שם שמואל ויונה ובנ''
שותפויות אדמונד דה רוטשילד )ע"ר(
מנחת אשר )ע"ר (
הידברות  -ארגון לקירוב לבבות )ע"ר(
עמותת הורים לחינוך פלורליסטי )ע"ר(
ארגון תורה וחסד יד מלכה )ע"ר(
יסוד ברכת כהן )ע"ר (
בית כנסת אדמון ספרא נוסח תימן רה"ע
קרן לב ערד )ע"ר (
בית תקוות אם הבנים שמחה )ע"ר(
מרכז תורני זכרון עמיאל )ע"ר(
מרכז חינוכי תורת חיים  -בית אחיעזר
חושן ישראל )ע"ר (
המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב )ע"
עמותה למען נזקקים  -טירה )ע"ר(
מכון שכטר למדעי היהדות )ע"ר(
עמותת שיפעת רביבים בנגב )ע"ר(
אוהל יצחק ומרים בני ברק )ע"ר(
פוש )ע"ר (
מוסדות אוהל יוסף ומלכה )ע"ר(
טק קריירה )ע"ר( )sreerac hcet )a.r.
ארוחה חמה בכל יום )ע"ר(
העמותה לקידום תרבות הפלמנקו בישראל
גשרי יה )ע"ר (
קהילת נעם שיח בשכונת חומת שמואל )ע"
מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימן כפר
מעשה אורג )ע"ר (
בית בתיה  -בית חם בקריה )ע"ר(
ספורטאי מכבי אשדוד )ע"ר(
בית הכנסת האשכנזי קרית חתני פרס נוב
(עמותת רמת שאול אלעד'' )ע''ר''
משואה ארגון עולי ויוצאי אמריקה הלטי
מרכז רוחני מנחת יעקב ע"ש ר' יעקב שו
בית כנסת תפארת אליהו הנביא )ע"ר(
בית כנסת ברכת אליהו קרית אתא ע"ש רב
בית לחם יהודה הכותל המערבי )ע"ר(
נא לגעת )ע"ר (

580402493
580402600
580402618
580402675
580402691
580402782
580402857
580402907
580402949
580403053
580403111
580403152
580403186
580403301
580403509
580403590
580403749
580403764
580403913
580403921
580403996
580404077
580404119
580404143
580404218
580404333
580404341
580404382
580404390
580404614
580404648
580404697
580404812
580404838
580404994
580405132
580405249
580405256
580405272
580405355
580405397
580405496

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

קרן מעלות אפרים ,בקעת הירדן )ע"ר( )
קהילת צעירי ישראל  -כפר גנים ,פתח ת
מקדש מעט מקור חיים )ע"ר(
ישיבת דרך חיים )ע"ר (
מעגל נשים מס'  - 9אביב )ע"ר(
בית הכנסת שבטי ישראל מודיעין )ע"ר(
אש"ל משי"ח )ע"ר (
עמית  -העמותה להנצחת החייל עמית בוס
קרן קהילתית טירת כרמל )ע"ר(
בית חב"ד נווה שאנן  -חיפה שעל ידי צ
מוזיאון )פרטי( לתולדות הטרקטור המיכ
מרכז החסד חב"ד חדרה )ע"ר(
עמותה למניעת אלימות במשפחה וילדים ב
מרכז רפואי שאלר  -ערד )ע"ר(
זכור לאברהם רמת בית שמש )ע"ר(
מועדון כדורסל עוצמה מודיעין )ע"ר(
מלך עוזר )ע"ר (
מאורות השומרון )ע"ר (
ממלכת התורה והחינוך שע"י מרכז מוסדו
ידידי נאוה )ע"ר (
עמותת אבות קדושים אשדוד )ע"ר(
אריאל  -בית זכרון לשואה ולגבורה )ע"
שערי תורה וחסד )ע"ר (
למען עטרת )ע"ר (
מעבר למילים )ע"ר (
זכרון דוד  -ישיבה לצעירים ברמת בית
עמותת מים טהורים רמת בית שמש )ע"ר(
פסגת החיים )ע"ר (
תהילת אלימלך )ע"ר (
רצון שברצונות )ע"ר (
באר מים חיים קרית צאנז ירושלים )ע"ר
אור עד  -עמותה למניעה וטיפול בשינוי
קרן החינוך למען בתי ספר תל"י )ע"ר(
אוהבי ציון ירושלים )ע"ר(
נשמת העליה )ע"ר (
חסדי אשר וחיה )ע"ר (
מועדון ליונס רעננה  -פנינת השרון )ע
מנין הצעירים  -השופר )ע"ר(
קס"ם  -קרן סיוע למשפחות )ע"ר(
צלאת בושאייף זיע"א )ע"ר(
בית הכנסת המתחדש אור ישראל -יפו תוב
תפארת רכסים )ע"ר (

580405520
580405553
580405868
580405884
580405975
580406155
580406270
580406353
580406429
580406502
580406650
580406726
580406817
580406981
580407088
580407161
580407211
580407278
580407302
580407377
580407419
580407427
580407583
580407591
580407633
580407690
580407930
580408144
580408185
580408391
580408748
580408797
580408953
580409191
580409233
580409407
580409514
580409530
580409589
580409670
580409761
580409845

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022

נחל-נחלים )ע"ר (
ועד החסד של גבעת שרת )ע"ר(
היכל התפילה ע"ש הבאבא סאלי והרבי מי
מרכז ופרצת )ע"ר (
עמותת ידידי המרכז הרפואי מזור )ע''ר
שיכון הרבנים  -אלעד )ע"ר(
החלוץ )ע"ר (
ברכת התורה והחסד )ע"ר(
בית חב"ד כפר סבא  -לשכונות המזרח שע
העמותה להעצמת נשים בספורט ע"ש תמר ו
העמותה לתסמונת רט )ע"ר(
בית כנסת הספרדי בית יוסף שכונת משה"
כאן בשבילך  -מגדל העמק )ע"ר(
הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בי
עמותת בית חם לילדי ה) a.m.s.-ע"ר(
המניין המשפחתי המסורתי של כפר ורדים
חסדי אפרת )ע"ר (
זיו התורה חיפה )ע"ר (
הוועד הפראלימפי הישראלי והקרן לתמיכ
אישית  -קידום נשים ליזמות עסקית )ע"
ברכת אברהם יהודה הכהן )ע"ר(
תורת חסד קהילת קודש )ע"ר(
אורות במדבר  -באר שבע )ע''ר(
בית כנסת אהבת ישראל גן יבנה )ע"ר(
משולחן לשולחן  -לקט ישראל )ע"ר(
נטע שורק )ע"ר (
קרן החיים חן )ע"ר (
הקרן לפיתוח אפרת )ע"ר(
אמרי אליהו רכסים )ע"ר(
אוכל לנזקקים )ע"ר (
חברים לרפואה )ע"ר (
להשקות צמאי חסדך )ע"ר(
ידידי ותלמידי הרב דושינסקי זצ"ל )ע"
מחשבה טובה )ע"ר (
תורת רחל )ע"ר (
בית הכנסת אחווה שלום ורעות ,חיפה )ע
עמותת נוער בית"ר אורן ירושלים )ע"ר(
העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמט
מועדון הצופים האורתודוקסים יפו )ע"ר
מנין המרכז )ע"ר (
עמותת כוכב הצפון )ע"ר(
בית ה' תורת משה )ע"ר (

580409860
580409886
580409944
580409993
580410025
580410132
580410264
580410322
580410371
580410389
580410546
580410694
580410728
580410793
580410967
580411072
580411221
580411395
580411437
580411593
580411767
580411775
580411809
580411825
580411940
580412005
580412153
580412179
580412245
580412260
580412278
580412559
580412666
580412815
580412880
580412922
580413094
580413128
580413433
580413623
580413722
580413755

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022

בית לב חם )ע"ר (
מוסדות סערט ויז'ניץ  -אלעד )ע"ר(
בית חב"ד מערב הוותיק ראשל"צ שע"י צע
קרן יהודה לע"נ יהודה שהם הי"ד )ע"ר(
העמותה להקמת בית כנסת ע"ש סמ"ר אליה
הישיבה הגבוהה כוכב השחר )ע"ר(
גלאו"פ -גשר לאהבה ופתיחות )ע"ר(
אחדות ישראל הצעירה )ע"ר(
אחים לחסד )ע"ר (
עמותה למען הכנסיה האוונגילית הבפטיס
גלילה  -לעתיד טוב יותר )ע"ר(
העמותה לקידום השחייה ברחובות )ע"ר(
המרכז הישראלי להעצמת האזרח )ע"ר(
כוונים  -עמותה לקידום צעירים בעלי צ
תנועת אומ"ץ )ע"ר (
עולם חסד )ע"ר (
העמותה הצרפתית של מודיעין )ע"ר(
אח בוגר אחות בוגרת ישראל )ע"ר(
שערי חיים וחסד )ע"ר (
חסד שבלב )ע"ר (
אדיס  -ליהודי אתיופיה בפרדס חנה )ע"
עצום  -עבודות צדקה ומשפט )ע"ר(
מרכז רוחני ובית כנסת ע"ש ר' חי טייב
ישיבת שלום בניך )ע"ר (
משכן החסד )ע"ר (
קהילת אהל יעקב אלעד )ע"ר(
הלב  -המרכז למען בוגרי פנימיות מצוק
צדקה ומשפט )ע"ר (
הקרן למען חינוך ורווחה תל אביב )ע"ר
נתיבות דרור  -תלם )ע"ר(
מעמק חברון -מכון חקר תורני )ע"ר(
קרן עולים בנתניה לעזרת הנזקקים )ע"ר
צמח יצחק )ע"ר (
דרכי מרים )ע"ר (
חיים פעילים בגיל הזהב  -קרני שומרון
המרכז הדתי עטרת צבי )ע"ר(
מעלות בשרון )ע"ר (
מרכז חב"ד קרית גת  -לקבלת פני משיח
זהות-איגוד המרכזים לזהות יהודית )ע"
תורת אליהו  -בית שמש )ע"ר(
זכרון רות )ע"ר (
הגרעין התורני ברמלה )ע"ר(

580413763
580413904
580413920
580413987
580414076
580414241
580414266
580414431
580414514
580414563
580414613
580414688
580414738
580415149
580415248
580415446
580415461
580415586
580415909
580415917
580416048
580416071
580416097
580416147
580416154
580416188
580416295
580416386
580416410
580416428
580416485
580416634
580416733
580416741
580416824
580416923
580417053
580417236
580417277
580417343
580417368
580417426

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

כי לעולם חסדו )ע"ר (
לתת לחיים שלידך )ע"ר (
אהל בנימין לתורה ולחכמת ישראל )ע"ר(
מוסדות חי בהם )ע"ר (
נס לישראל )ע"ר (
אוהל רחל -בית כנסת במודיעין )ע"ר(
מכבי שדרות )ע"ר (
קרן חן וחסד  -כפר אברהם )ע"ר(
סבא דמשפטים )ע"ר (
בית משיח שכונת התקוה )ע"ר(
מועדון ספורט עילבון )ע"ר(
עולם חסד יבנה  -אש"ל אברהם )ע"ר(
מוסדות אמרי חיים ויזניץ  -מודיעין ע
עטרת אבנר )ע"ר (
עמותת ידידי מגלן )ע"ר(
יתרת )ע"ר (
נוער צור ישראל )ע"ר (
העמותה לקידום ולפיתוח איתמר)ע"ר(
קורני  -שורשים {ע"ר}
קרב יוזמות בחינוך )ע"ר(
עמותת טל להנצחת זכרו של סגן טל צמח
בית מורשת  -מעלה אדומים )ע"ר(
בית חב"ד מיתר שעל ידי צעירי אגודת ח
ארגון אסירי הנאצים לשעבר ודורות ההמ
כושרות )ע"ר (
רחמי שמים  -מרכז חסד ועזרה למשפחות
זרע יצחק )ע"ר (
''יחד שבטי ישראל שימשוני מודיעין''
עמותת מתפללי בית הכנסת מזמור לאסף -
עמותת בית כנסת האר"י בהרצליה )ע"ר(
תואר )ע"ר (
אל הלב )ע"ר (
עלי כותרת  -עמותה לאיתגור אוכלוסיות
מרכז תורני לאומי  -אוהל ישראל )ע"ר(
ע.ל.ה .העמותה לקידום הספורט ברעננה
קרן לחיים )ע"ר (
השומר הצעיר התנועה העולמית )ע"ר(
צורבא מרבנן  -המכון הגבוה להנחלת לי
חדר ובית כנסת חב"ד  -ליובאוויטש בבנ
אור מנחם  -אור לילדים החולים )ע"ר(
בית ספר ומכון "מדעים ויהדות" אזור ש
בית הכנסת הראשונים )ע"ר(

580417483
580417509
580417541
580417707
580417715
580417780
580417822
580417939
580417954
580418069
580418077
580418085
580418275
580418283
580418341
580418408
580418416
580418424
580418440
580418499
580418564
580418721
580418754
580418838
580418853
580418960
580418986
580419034
580419042
580419117
580419224
580419349
580419455
580419489
580419497
580419513
580419521
580419554
580419794
580419828
580419877
580420016

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

רשת הון סיכוי לישראל )ע"ר(
עמותה לקידום הספורט בעמק חפר )ע"ר(
ישיבת ארץ הצבי ,ירושלים )ע"ר(
בית המדרש לחינוך והוראה  -כולל מר"
הפועל מעגן מיכאל  /שדות ים ספורט )ע
גרעין מורשת חולון )ע"ר(
קהילה תורנית בית מאיר )ע"ר(
רוח חדשה  -סטודנטים למען ירושלים )ע
הצלת חיים ביתר עלית )ע"ר(
קרן החסד למעוטי יכולת )ע"ר(
צור עולמים  -בית הכנסת הר כתרון צור
מפגש  -חינוך וטכנולוגיה למען המזרח
ערשינו רעננה )ע"ר (
עמותת עזרה כולם למען כולם )ע"ר(
זית רענן )ע"ר (
אופנים  -עמותה לקידום ילדים ונוער ב
ארגון אמנים משמחי לב )ע"ר(
מקור חיים  -גבע בנימין )ע"ר(
חינוך וסיוע באהבה )ע"ר(
עוגן לחיים )ע"ר (
העמותה לתפנית בחינוך -מיסודה של קרן
חצר נשית )ע"ר (
סלע  -עזרה וסיוע לנזקקים )ע"ר(
צלם אנוש )ע"ר (
עמותה לקידום הספורט בחבל אילות )ע"ר
העמותה לקידום הספורט במשגב )ע"ר(
מתת מרדכי ע"ש המנוח מרדכי בן משה
בית חב"ד גבעת מרדכי רמת בית הכרם שע
תורת חב"ד לבני הישיבות שעל ידי צעיר
בני ברית ישראל לשכת יוסף נייגו 1803
בית התבשיל ומפעלי עזרה לב מתתיהו )ע
עמותת ידידי דניאל לחתירה )ע"ר(
איספא -איגוד ישראלי לספורט ביליארד
עמותת ביה"כ עין חמד )ע"ר(
עמותת ירוחם לזכר רות טל  -למען החינ
קבוצת ראות  -מחזון למציאות )ע"ר(
עמותת מצמיחים  -המרכז להפחתת אלימות
לה סורס  -אוצר התורה )ע"ר(
חממה אקולוגית עין שמר )ע"ר(
כמעיין המתגבר ישראל )ע"ר(
קרן למעורבות חברתית ע"ש יהודה טריבי
אגודת בן תורה )ע"ר (

580420073
580420214
580420305
580420347
580420354
580420370
580420438
580420636
580420644
580420677
580420735
580420743
580420966
580421444
580421550
580421576
580421592
580421600
580421626
580421683
580421758
580421808
580421923
580421949
580422137
580422194
580422269
580422368
580422467
580422657
580422699
580422715
580422814
580422863
580422921
580423010
580423101
580423168
580423176
580423242
580423283
580423416

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023

קרן צור לדוד  -הקרן לתורה וחינוך )ע
בית כנסת נחלת יעקב ע"ש ר' יעקב אליא
אלתאח'י לספורט )ע"ר (
עמותת הספורט בעמק הירדן )ע"ר(
צדקת שלום )ע"ר (
אהבת חסד בארץ הקודש )ע"ר(
קופה של צדקה  -רמת בית שמש א' )ע"ר(
ידידים למען אחי )ע"ר (
החיים והשלום אלעד )ע"ר(
קהילת זוועהיל בירושלים )ע"ר(
אסיפת ישראל )ע"ר (
שלום  -תורת ישראל ,ארץ ישראל ,עם יש
מוסדות תורה ותפילה גדרה )ע"ר(
חסדי יעקב עזרה לזולת )ע"ר(
מגרשי כדור בסיס בבית שמש )ע"ר(
משנה תורה -מרכז חינוכי תורני )ע"ר(
בית בריאות האשה  -בשבילך )ע"ר(
עמותת חום )ע''ר (
יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י )ע"ר
חווה ואדם  -חווה אקולוגית )ע"ר(
שלובים )ע"ר (
תושבים למען ילדים בקרית חיים )ע"ר(
זוהר השמחה )ע"ר (
מועדון אופניים רוכבי שמשון )ע"ר(
מרכז החסד  -ראשון לציון )ע"ר(
דרך אברהם )ע"ר (
שער נון )ע"ר (
עמותת מרכז בועות )ע"ר(
בית הכנסת  -נופי פרת )ע"ר(
תמיר למנהיגות חברתית )ע"ר(
מרכז רוחני טל רם )ע"ר(
שמחה לילד )ע"ר (
מקדש מעט מעלה הזיתים )ע"ר(
משכן נתנאל )ע"ר (
אור לישראל  -מרכז רוחני אפרידר אשקל
קהילת שבטי ישורון  -רמת בית שמש א'
מוסדות תורה בית אהרון -כולל בית יצח
אספקלריא )ע"ר (
בית מעשים טובים )ע"ר (
ישראלס  -העמותה לחקר האי.אל.אס .ביש
הלאה  -המרכז לקידום אומנויות הבמה )
הצלה כי כל שניה קובעת )ע"ר(

580423564
580423622
580423853
580423895
580423937
580423986
580424026
580424075
580424174
580424182
580424208
580424307
580424414
580424497
580424539
580424570
580424620
580424661
580424794
580424885
580425106
580425247
580425700
580425767
580425841
580425999
580426062
580426260
580426369
580426526
580426534
580426542
580426609
580426641
580426690
580426773
580426823
580427268
580427300
580427409
580427474
580427532

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024

קהילה לקהילה )ע"ר (
ועד מתישבי גוש קטיף )ע"ר(
אור בלב )ע"ר (
משמר בעלי החיים בישראל )ע"ר(
מרכז חברתי תורני  -גוגנהיים ק"ג )ע"
עמותה לשוויון חברתי ושרות לאומי במג
חוכמת הלב )ע"ר (
עמותת אורות עילית  -גרעין מורשת )ע"
קרן בינה )ע"ר (
אורות החומה )ע"ר (
תפארת דניאלה )ע"ר (
יד ביד  -העמותה הישראלית לקידום ומצ
כנסת שאול ע"ש חכם שחוד שרים זצ"ל )ע
מוסדות משכן מנחם חב"ד ראשון לציון )
נותנים תקווה )ע"ר (
הצלה בית שמש )ע"ר (
ובחרת בחיים )ע"ר (
זכרון ישועת יצחק )ע"ר(
בית הכנסת פאר ישראל נתניה )ע"ר(
הצלה  -אזור חדרה והשרון )ע"ר(
קהילת בני הישיבות ,משכנות יעקב )ע"ר
בת עמי  -אמונה אלומה )ע"ר(
התנועה לחופש המידע )ע"ר(
בראשית לשלום )ע"ר (
קו לנוער )ע"ר (
עמותת תהילת אביב )ע"ר(
קרן עזרה לזולת קרית גת )ע"ר(
אגודה ביהכנ"ס המרכזי לשכונות הצפון
עמותת איגי )ע"ר (
בית חב"ד נשר שעל ידי צעירי אגודת חב
בית חב"ד מלחה  -ירושלים שע"י צעירי
בית חב"ד נופית שעל ידי צעירי אגודת
קרן מכבים של יוצאי איראן )ע"ר(
מוסדות קהילת יוצאי ארגנטינה  -אלעד
בית הכנסת  -מפעל הש"ס )ע"ר(
אלעאמר )ע"ר (
עמק  -עמותה לקידום החינוך בשכונות ע
די קיור  -ריפוי סוכרת בישראל )ע"ר(
חיבת רחל )ע"ר (
תורה תמימה בית שמש )ע"ר(
תפארת רשב"י )ע"ר (
עמותת יעלה הדס )ע"ר (

580427763
580427789
580427821
580427920
580427953
580427979
580428183
580428357
580428373
580428605
580428621
580428654
580428761
580428795
580428936
580428993
580429009
580429207
580429256
580429264
580429280
580429488
580429504
580429595
580429629
580429660
580429694
580429769
580429868
580429942
580429983
580430197
580430387
580430460
580430759
580430767
580430973
580431104
580431138
580431278
580431468
580431575

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

עם כל הלב לכל אחד )ע"ר(
ישיבת חנוך לנער )ע"ר (
אבוקת אור )ע"ר (
מוסדות חב"ד אריאל שעל יד צעירי אגוד
בית חב"ד סביון שעל יד צעירי אגודת ח
דרכי התורה והחסד )ע"ר(
כן לזקן  -לקידום זכויות הזקנים )ע"ר
קרן עץ חיים ויצא חט"ר )ע"ר(
ישראפיש )ע"ר (
קרן מגי {ע"ר}
עמותה למיחשוב ספרות עברית {ע"ר}
קופת החסד-אשדוד {ע"ר}
אור מודיעין )ע"ר (
חומת שלם )ע"ר (
בית הכנסת חסדי גדעון  -קידה )ע"ר(
המרכז למורשת יהדות צפון מרוקו )ע"ר(
עמותת פרדי קריבין להזדמנות שווה ליל
המכון לאסטרטגיה ציונית )ע"ר(
מרחב התנועה לעירוניות בישראל )ע"ר(
התנועה לחופש בחירה בלידה )ע"ר(
בית כנסת נאות אשכול )ע"ר(
קהילת שורשים )ע"ר (
גינת עדן )ע"ר (
בית הכנסת הספרדי בשכונת יוצאי חברון
תכלת מרדכי  -כפר גדעון )ע"ר(
קופת גמילות חסד ע"ש משה הרפודר ,משה
קול ברמה  -אפרת ע"ש רחל אמנו )ע"ר(
היכל שלומי כהן ז"ל )ע"ר(
אליאנס עמי העולם-המרכז הבינלאומי לח
חסד ומרפא )ע"ר (
עמותת אלפרח פקיעין )ע"ר(
עמותת ידידי מד''א בישראל )ע"ר(
בית המדרש המרכזי ללימוד הדף היומי -
חסדי עמיר  -גמ"ח וכולל ע"ש עמיר בלו
אני ואתה לקידום החינוך והתרבות )ע"ר
בצוותא חונכים דרך להצלחה )ע"ר(
מרכז צדק לנשים )ע"ר (
מורשת כף החיים )ע"ר (
כרמי חסד )ע"ר (
קול מבשר בהרי ירושלים )ע"ר(
להחזיקם ולהחיותם )ע"ר(
בית הכנסת אביר יעקב בני ברק )ע"ר(

580431591
580431625
580431658
580431682
580431690
580431724
580431823
580431906
580431922
580431963
580432037
580432060
580432128
580432136
580432177
580432243
580432375
580432409
580432581
580432722
580432789
580432854
580432938
580432961
580433100
580433233
580433241
580433266
580433399
580433423
580433449
580433456
580433464
580433480
580433571
580433597
580433704
580433803
580433811
580433969
580434058
580434074

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023

מוסדות עופר האיילים אלעד )ע"ר(
לב אריאל )ע"ר (
בית הכנסת המרכזי  -מיתר )ע"ר(
כפר סבא ורעננה אוהבות חיות )ע"ר(
אגודת בית הכנסת היכל מאיר ע"ש ר' מא
ברכת חיים לתורה ולתעודה ע"ש הרה"ג ח
עמותת בית הכנסת יקיר אפרים במודיעין
היכל אליהו רמת בית שמש )ע"ר(
בי פרנדלי  -צרכנות חברתית סביבתית 2
בוני עולם )ע"ר (
משמעות  -לגלות חיים חדשים )ע"ר(
רפואה ושמחה )ע"ר (
להוסיף אומץ )ע"ר (
המכללה הטכנולוגית רופין )ע"ר(
איי.סי.בי.בי - .העמותה הישראלית למע
הצלה דרום -מתנדבי דרום להצלת חיים ב
מסילות בלבבם )ע"ר (
בשביל הרוח תנועה רוחנית יהודית )ע"ר
יחד בתקווה )ע"ר (
ישיבת ההסדר עכו  -רוח צפונית )ע"ר(
בית כנסת משכן ציפורה )ע"ר(
שערי יוסף ודוד )ע"ר (
תושבים למען תושבים בחבל מודיעין )ע"
קול יעקב חי רמת בית שמש )ע"ר(
ואהבת  -הקהילה המסורתית בזכרון יעק
חושן מודיעין )ע"ר (
ברכת ישעיה  -ע''ש הצדיק רבי ישעיה מ
מל"ח הארץ ,המסלול להגשמת חלום )ע"ר(
שבי ישראל  -למען אחינו האובדים )ע"ר
מרכז תורני אור חנניה  -ישיבת מעיינו
עמותה לקידום הספורט המשותף במבשרת צ
כנפיים "כי באומנות אין מוגבלות" )ע"
משכנות חיים ליצחק  -ירושלים )ע"ר(
רינת הדר  -גבעת שמואל )ע"ר(
המכון הבינלאומי לגניאולוגיה יהודית
עמותת בית מדרש על שם מרים לנדאו ז"ל
עיניים בדרכים )ע"ר (
אור בנימין  -עמותה לסיוע לאוכלוסיות
אזרחים בונים קהילה )ע"ר(
מנחת רפאל  -אלעד )ע"ר(
בניין קשר לירושלים )ע"ר(
שדולת גימלאים חיפה )ע"ר(

580434108
580434140
580434173
580434272
580434355
580434447
580434686
580434876
580434892
580435006
580435097
580435121
580435162
580435220
580435337
580435634
580435642
580435717
580435790
580435840
580435899
580435915
580435923
580435964
580436186
580436194
580436210
580436269
580436277
580436319
580436327
580436368
580436418
580436434
580436517
580436582
580436632
580436699
580436715
580436988
580437143
580437440

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024

לה"ב  -למען הפגים בישראל )ע"ר(
יברכך ה' וישמרך )ע"ר (
עמותת צמאון )ע"ר (
מניפה  -מנוף לחיים )ע"ר(
קרן יפע"ה  -לזכר ישראל ויפה ע"ה לצד
אח ורע  -באר שבע )ע"ר(
בית הכנסת הספרדי "החורשה"  -תלפיות
הגרעין התורני קהילת מורשת הוד השרון
טלי ביד רמ"ה )ע"ר (
ספורט לשינוי חברתי )ע"ר(
לגעת ברוח )ע"ר (
עמותת מנין מתפללי בית הכנסת יבנה בכ
בית הכנסת "תפילת חנה" שליד בית הספר
חוויות  -מרכזי תקשורת עם עולם החי )
אשכולות בעמק ובהר )ע"ר(
מעלה האורות  -הר חומה )ע"ר(
כולל בית ישראל דחסידי גור ,ירושלים
עזרת אחים לעזרה הדדית ,בית שמש )ע"ר
קופת הצדקה הכללית  -ביתר עילית )ע"ר
דעת שלום )ע"ר (
דרך חכמה הר נוף )ע"ר (
החודש בית דוד ושלמה אלעד )ע"ר(
מוסדות שער התורה רחובות )ע"ר(
העמותה הבינלאומית למורשת יהדות יוון
שיקום אחר  -עמותה לפיתוח שרותי שיקו
הקרן לקידום מורשת ישראל בתל אביב )ע
מרכז תורני כרם אל )ע"ר(
בית כנסת וגמילות חסדים  -רחוב הנשיא
חיבוק ראשון )ע"ר (
בית הכנסת בשכונת גבעתי רחובות )ע"ר(
מוסדות דרך ההוראה  -אלעד )ע"ר(
תיאטרון פולקלורי תפוח בדבש  -רחובות
עמותת בית הכנסת ומרכז קהילתי ע"ש הא
אורחות ישרים רכסים )ע"ר(
בית כנסת מעלות הדר התורה רחובות )ע"
זה לזה  -העמותה לתמיכה הדדית ברחוב
חיברותא  -בית שאן והעמק )ע"ר(
בית כנסת ברכה ושלום ,אפרת )ע"ר(
אלעל ינון ואליה )ע"ר (
עמותת בית הכנסת "בית אברהם" רחובות
המרכז לקידום החינוך והשילוב לילדי ת
חסדי ינון רמת גן  -גבעתיים )ע"ר(

580437473
580437515
580437556
580437564
580437572
580437622
580437804
580437846
580437879
580437895
580438026
580438190
580438232
580438240
580438265
580438364
580438448
580438497
580438505
580438786
580439081
580439149
580439248
580439305
580439354
580439552
580439560
580439594
580439651
580439727
580439735
580439768
580439776
580439800
580439859
580439958
580440014
580440022
580440071
580440139
580440162
580440212

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024

מוסדות קבר רחל בארץ הקודש )ע"ר(
שרותי דת וקהילה אלון שבות )ע"ר(
חוויה חסידית  -פתח תקווה )ע"ר(
(אבי  -בשביל ישראל'' )ע''ר''
בית "אברהם ובניו" נתניה ע"ש סולטנה
אדרת אליהו מעשה חושב חדרה )ע"ר(
חסדי עירית  -גבעת וושינגטון )ע"ר(
העמותה לחינוך פנאי וספורט במרום הגל
מעגל נשים ) 5ע"ר (
ישיבה וכולל ובית מדרש שערי טובה לזכ
יד לילד המיוחד )ע"ר (
קופת הצדקה המרכזית )ע"ר(
בית חב"ד בית הכרם ירושלים שעל יד צע
בית חב"ד צורן שעל יד צעירי אגודת חב
בית חב"ד שכונת רמות חיפה שעל יד צעי
קרן תני )ע"ר (
העמותה לקידום הכדורסל הפועל ארזים א
בית כנסת מייסדי החצר רובע טו' אשדוד
עמותת צדקת מרגלית חולון )ע"ר(
פרוייקט נובה  -ניהול בשירות הקהילה
ישיבה קטנה תומכי תמימים שבעיר אור י
איגוד האברכים על שם קדושי טיקטין )ע
פנים אל פנים  -נועם ישראל )ע"ר(
משנת חכמים  -פתח תקווה )ע"ר(
העמותה לקידום הטניס בנצרת והסביבה )
בית משיח ליובאוויטש רעננה )ע"ר(
על שלושה דברים העולם עומד )ע"ר(
דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והג
לב עמליה )ע"ר (
מודעות  -מרכז רוחני לקבלה וחסידות )
כנסת יצחק  -קרית ספר )ע"ר(
נשמת כל חי ע"ש ר' חיים פלאג'י זיע"א
בית כנסת "אור ציון" רעננה )ע"ר(
ראשית  -למען החברה האזרחית )ע''ר(
בית כנסת חסד לאברהם ,בר-ניסן באר ש
בדרכי אבות  -הקרן לחינוך יהודי ציונ
רשת משיח הרצליה )ע"ר (
מוסדות בינת הלב  -לע"נ מרן רבינו של
עמותת פלוגת הסיור של חטיבה ) 7ע"ר(
באר יצחק קרית יערים )ע"ר(
עמותת צרויה עין גדי )ע"ר(
עמי ישראל לעידוד העליה והצלחת הקליט

580440295
580440725
580440840
580441137
580441277
580441327
580441335
580441350
580441558
580441608
580441616
580441632
580441723
580441830
580441848
580441988
580442028
580442077
580442093
580442119
580442127
580442135
580442218
580442291
580442366
580442374
580442465
580442473
580442499
580442515
580442549
580442556
580442630
580442697
580442754
580442788
580442796
580442846
580442879
580442895
580442960
580442978

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

מעגל נשים טנג'נט  61הוד השרון והמוש
כנפי רוח  -מרכז לזהות וציונות )ע''ר
יש מאין )ע"ר (
כנסת ישראל -זכרון רפאל )ע"ר(
המדרשה לחשיבה יהודית תורנית  -תל אב
שניר חרמון שיאון  -לקידום חברתי בגו
העמותה לשימור המורשת התרבותית מייסו
משגב האמהות  -סמינר בית יעקב אופקים
כולנו למען כולנו )ע"ר(
קרן הלומדים "מוליך לימין משה" ע"ש מ
שערי תבונה  -ב"ב ,אלעד )ע"ר(
עמותת כרם אריאל  -ביה"כ לקהילת צפון
ישיבת מאור יצחק ע"ש הרה"ח יעקב יצחק
עמותה לפיקוח וניהול המרכז הסיעודי ש
בית הכנסת אדיר במרום  -מודיעין )ע"ר
אעירה שחר לעזרת ילדים במצוקה ,חולים
בית הכנסת יחד שבטי ישראל תל ברוך צפ
מועדון ספורט החרשים וכבדי שמיעה תל
באר שבע אוהבת חיות  -העמותה למען בע
בית חם למכור קרית אתא )ע"ר(
הפורום המשפטי למען ישראל )ע"ר(
תודה לצה"ל )ע"ר (
בית כנסת אשכנז  -בוכמן מודיעין )ע"ר
בית הכנסת לצעירים היכל חנה פתח תקוו
בית כנסת היכל מנחם נעורים ראשל"צ )ע
לקראת שבת  -מצרכים לנצרכים )ע"ר(
גרעין אומץ עכו )ע"ר (
חקרי משפט ,עמותה לחקר המשפט היהודי
הצור והצהר )ע"ר (
התאחדות החסידים לקבלת פני משיח )ע"ר
שועאע כפר קאסם )ע"ר (
עמותת פטריציו פאולטי להתפתחות ותקשו
שבענו )ע"ר (
אלמנארה  -עמותה לקידום אנשים עם מוג
אור בהיכל  -לקידום העדה האתיופית )ע
מרכז מציל"ה  -מחשבה ציונית יהודית ל
קרן שמש  -הקרן לפיתוח בית שמש )ע"ר(
גבעת השלום )ע"ר (
חסדי איילה  -אשדוד )ע"ר(
תלמוד תורה ע"ש מאיר חקאק בן מאיר ונ
ישיבת חכמת שלמה דבאבוב בני ברק )ע"ר
אד"י  -עמותה לקידום השתלות בישראל ע

580443018
580443091
580443109
580443190
580443406
580443414
580443539
580443554
580443588
580443661
580443711
580443737
580443810
580443844
580443851
580443927
580443976
580443984
580444115
580444206
580444214
580444263
580444487
580444529
580444701
580444776
580444826
580445096
580445146
580445187
580445203
580445310
580445419
580445492
580445534
580445559
580445617
580445690
580445724
580445765
580445831
580445880

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

מוצא שלל רב )ע"ר (
חסדי שלום ואהרון עזרה לזולת )ע"ר(
אמ"ן  -אגודה למיאלומה נפוצה )ע"ר(
בית הכנסת אור החיים הקדוש שבמזרח גד
חיוכו של ילד ,לזכר ולע"נ יוסף חיים
יביע אומר -חולון )ע"ר(
המרכז למורשת הרבי מליובאוויטש בישרא
קרן טליה למען ילדים ע"ש טליה היימן
ארגון ובנה -בית שמש )ע"ר(
נשים לגופן  -עמותת נשים למען אחריות
חדרה אוהבת חיות )ע"ר (
ארגון ק.ש.ר - .קהילה שורשים רווחה )
עמותת אבן ספיר  -אשקלון )ע"ר(
אל החיים )ע"ר (
חניכי הישיבות בית"ר עילית )ע"ר(
תורת אם  -לחינוך וערכים על שם הרבני
חממה  -עמותה לגידול ילדים לתפארת )ע
בית הכנסת משכן שילה  -רמת בית שמש )
ניגוני חיים פתח תקווה )ע"ר(
לשמור חוקותיו  -פתח תקווה )ע"ר(
קופת הקהל קרית ספר )ע"ר(
מעיין בבוסתן )ע"ר (
קהילת בבת עין  -ראש העין )ע"ר(
אוצר אשר עזרא )ע"ר (
עזרת רבנו פנחס מקאריץ )ע"ר(
בית חב"ד חוף ים המלח שע"י צעירי אגו
גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר
תורה אחרי צבא )ע"ר (
העמותה לקידום מבני דת בברוכין )ע"ר(
בית הכנסת ובית המדרש המרכזי "משכן י
עזרה ישראלית מוטסת )ע"ר(
עמותת שלום בנייך  -פתח תקווה )ע"ר(
עמותת חולי סי .אם .אל )) ( lmcע"ר(
תורת חסד על לשונה )ע"ר(
מעיין גנים  -מרכז לתורה וליהדות  -ק
בית חב"ד מרחבים שעל יד צעירי אגודת
תיאטרון עדות  -לספר כדי לחיות )ע"ר(
מרכז ליובאוויטש לעלייה וקליטה )ע"ר(
חסדי ישראל וציונה )ע"ר(
בית כנסת "צעירי משהב" רחובות )ע"ר(
המכינה הקדם צבאית תל"ם )מיסודה של ה
בניין ברכה ושלום  -קרית יערים )ע"ר(

580446227
580446276
580446292
580446367
580446433
580446474
580446490
580446524
580446615
580446672
580446714
580446771
580446847
580446904
580447043
580447159
580447241
580447308
580447340
580447498
580447548
580447589
580447647
580447712
580448082
580448496
580448520
580448637
580448686
580448694
580448710
580448835
580448892
580449106
580449270
580449403
580449635
580449650
580449726
580449825
580449874
580449957

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

לעוף לאופק )ע"ר (
מכון רבינוביץ  -ירושלים )ע"ר(
ילדי המלאכים  -אשדוד )ע"ר(
בשביל מורן ורדי )ע"ר (
תיאטרון הספרייה מיסודו של בית צבי )
מוסדות חסדי מנחם  -אזור הצפון )ע"ר(
מכבי בני ריינה  -עמותה לקידום הספור
הזנק לעתיד )ע"ר (
בית כנסת נתיב היובל  -ירושלים )ע"ר(
מוסדות תורה וחסד אדני יצחק ירושלים
מדרשת רב פעלים קרית גת )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי משכן מאיר קדומים )
הקשיבה לילדי ישראל  -בית שמש )ע"ר(
זכות אבות דרכי יוסף ע"ש רבינו יוסף
ממעל ממש )ע"ר (
בית הכנסת המרכזי ברמת מגשימים )ע"ר(
עטרת שלמה  -ת"א )ע"ר (
אור אברהם אוהבי )ע"ר (
איגוד סיביר  -ישראל לקידום חינוך ,ת
בית יוסף  -קדימה )ע"ר(
ניצוץ הקדושה  -מודיעין )ע"ר(
בית הכנסת דקל נוב ראשל"צ )ע"ר(
ישיבת כנסת ישראל  -אשדוד )ע"ר(
ימינו כקדם  -כפר זיתים )ע"ר(
עמותת ארגון אש התורה להעמקת ידיעת ה
מעון ילדים ומרכז קהילתי דתי )ע"ר(
עמותת נשות רהט )ע"ר (
בית כנסת ובית מדרש אור החיים  -שהם
ידידי יוסף ורבקה באו  -תל אביב )ע"ר
בית חב"ד שיכון המזרח ראשון לציון שע
אמונת ציון  -ירושלים )ע"ר(
בית יעקב-מאיר עיני ישראל -ביתר עלית
מעשים טובים  -חסד לדך )ע"ר(
לה' הארץ ומלואה )ע"ר (
בית יהודי בוכרה  -חולון )ע"ר(
והלכת בדרכיו  -אשדוד )ע"ר(
המרכז הישראלי לשיקום חיות בר )ע"ר(
עמותה לקידום החינוך בגולן )ע"ר(
לחיים  -ע"ש חיה ודוד קסטנבאום )ע"ר(
האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות וחב
ואהבת  -חינוך לאהבה בונה )ע"ר(
לב חנה  -ירושלים )ע"ר(

580450013
580450088
580450104
580450146
580450153
580450328
580450336
580450377
580450641
580450757
580450823
580450849
580450856
580450898
580451029
580451151
580451185
580451250
580451441
580451508
580451524
580451821
580451920
580452142
580452233
580452340
580452415
580452498
580452514
580452647
580452670
580452829
580452936
580453199
580453272
580453306
580453454
580453462
580453520
580453587
580453595
580453652

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023

בית חב"ד נווה -חוף ראשון לציון שע"י
בית ספר תהילה ירושלים )ע"ר(
כתף לכתף למען החברה  -באר שבע )ע"ר(
צעירים בירוחם )ע"ר (
מרכז  -יפוצו מעיינותיך יא'  -אשדוד
אנדנט  -עמותה לפיתוח שירותים קהילתי
העמותה להעשרת התרבות והחינוך המשלים
המרכז למוסיקה צור הדסה )ע"ר(
מצעדי גבר )ע"ר (
אהבת יוסף  -אשדוד )ע"ר(
גודמן  -בית ספר למשחק בנגב )ע"ר(
עמותת "אלסאפי" לקידום המוסיקה ,האומ
מוסדות ישכיל עבדי  -ירושלים )ע"ר(
בר-קיימא לתרבות ,אמנות ,מוסיקה ושלו
מרגליות  -מודיעין )ע"ר(
קרית האחים חנצינסקי בית שמש )ע"ר(
בית כנסת ובית המדרש בני משה ,מרכז כ
הפועל נתניה  -כדוריד )ע"ר(
מרכז ליהדות  -אור מנחם צפון תל אביב
נחלת דוד  -אלעד )ע"ר (
העמותה לחינוך תשב"ר  -בית שמש )ע"ר(
חבר לי )ע"ר (
קהילת סיני של התנועה המסורתית בתל א
דרך אמת  -עפולה )ע"ר (
מועדון כדורגל שוהם )ע"ר(
ברוח  -תמיכה רוחנית והכשרה )ע"ר(
בית הכנסת הר הצופים רחובות  -תשס"ה
מדרשת תורת ישראל  -אלעד )ע"ר(
תמך  -מרכז אמריקאי ישראלי לקידום הכ
בית הכנסת )נוסח אחיד( שכונת שקד רחו
קהילת כלי הנגינה  -מעלה אדומים )ע"ר
א.מ.ל.א.י - .אמנים ומוזיקאים למען א
עמותת מאיר-מודיעין )ע"ר(
חברים בטבע  -העצמה קהילתית )ע"ר(
בית הכנסת לצעירים  -כפר גנים ג' פתח
עמותת יחידת החילוץ גליל-כרמל )ע"ר(
הכיפה הדרוזית עוספיא -עמותה לפעילות
בית הכנסת שלהבת כפר גנים ג פתח תקוה
יביע אומר הפצת תורה וחסד )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי מורדות בית וגן ירו
שמע בני  -מרכז להכוונה חינוכית ותעס
חלק ממני ברכה וחסד )ע"ר(

580454007
580454296
580454403
580454445
580454627
580454650
580454734
580455046
580455277
580455285
580455350
580455426
580455491
580455673
580455681
580455699
580455707
580455731
580455905
580455947
580455962
580456028
580456085
580456119
580456184
580456192
580456374
580456408
580456432
580456473
580456739
580456762
580456820
580456911
580457075
580457182
580457190
580457232
580457240
580457414
580457430
580457489

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

קרן נדב )ע"ר (
מתיבתא בית מדרש לתורה והוראה  -בנ
בית תפילה ישראלי בלב תל אביב )ע"ר(
עמותת בית הכנסת מזל אריה  -ירושלים
פנינת גנים  -בית כנסת ובית מדרש כפר
צעירי הדר גנים  -פתח תקווה )ע"ר(
אהבת חסד ע"ש החפץ חיים  -ארגון סיוע
קהילת דרכי נעם מודיעין )ע"ר(
קרן ירוחם החדשה )ע"ר (
לראות  -העמותה לחקר בריאות העין ומנ
דובוני החלמה )ע"ר (
בני נווה דקלים  -מתיישבי חבל לכיש )
הקואליציה הישראלית לטראומה :מניעה ו
ידידי בית הספר גולני  -בית שאן )ע"ר
כנפיים של קרמבו )ע"ר (
מעגל תנועות הנוער הציוניות חלוציות
רכאן עמותה לתמיכה בחולים במחלות ממא
מאיר ישא ברכה )ע"ר (
קופת עזרת ישראל מודיעין עילית )ע"ר(
עמותת זמרין להתעמלות מכשירים וספורט
מעלות נתן  -שוהם )ע"ר(
רננים כפר גנים  -פתח תקווה )ע"ר(
אורות אבן יהודה )ע"ר (
קהילת נצרים באריאל )ע"ר(
קרן על שם בנימין ושלמה  -אזור הדרום
המכון הישראלי לתכנון כלכלי )ע"ר(
גמ"ח חסדי שרה  -פסגת זאב )ע"ר(
רפואה וחסד  -תקוה לחולה ולנזקק )ע"ר
לב ישראל  -למען הקהילה )ע"ר(
כב"א  -כלבים בשרות אנשים )ע"ר(
נ.ט.ע - .נשים לטובת עתידן  -המרכז ה
אורות במדבר  -תורה למעשה )ע"ר(
אהבת השם  -פתח תקווה )ע"ר(
המכון לקידום תיאטרון יהודי )ע''ר(
בית אסתר  -מרכז בין תרבותי )ע"ר(
אור הפרדס )ע"ר (
ארגון י.ר.א - .יד רעים אוהבים  -בית
להושיט יד  -תמיכה וסיוע בילדים חולי
פותח את ידך  -זכרון יוסף חיים )ע"ר(
מאירים -מפיצים טוב )ע"ר(
בני הישיבות  -גבעת שאול ירושלים )ע"
טוב וחסד ירושלים  -פעילות צדקה ורוו

580457950
580457968
580458131
580458248
580458305
580458388
580458412
580458420
580458438
580458545
580458610
580458891
580458909
580458917
580459022
580459162
580459170
580459204
580459212
580459246
580459261
580459303
580459345
580459378
580459436
580459469
580459527
580459691
580459766
580459907
580460012
580460046
580460111
580460145
580460269
580460285
580460319
580460350
580460368
580460384
580460558
580460699

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024

חץ וקשת -עמותה לקידום החינוך והתרבו
ארגון חסדי יוסף ע"ש יוסף יעקובי זצ"
כוכב עולה עמותה לקידום ספורט הכדורס
עת לעשות  -נתניה )ע"ר(
איש לרעהו  -עולם חסד יבנה )ע"ר(
עמותת חל"ב )חלב ,לחם ,ביצים( ארגון
מרכז י.נ.ר )ע"ר (
היכל מנחם בני ברק )ע"ר(
המכללה למדינאות ע"ש עדו זולדן )ע"ר(
עמותת קול רינה וישועה  -באר שבע )ע"
אהלי משה  -כפר יונה )ע"ר(
שחרות  -עמותה לקידום שוויון ,חינוך,
ברכת שלום ע"ש המנוחים שלום מדמון ז"
בית הגיל השלישי אשקלון )ע"ר(
בית להצלת חתולים  -חדרה )ע"ר(
מעגל נשים סביון )מס' ) (02ע"ר(
שבי עוז )ע"ר (
עתיד בטוח ,המועצה הציבורית למניעת
מכון שיטים )ע"ר (
עמותת מתפללי בית כנסת הפועל המזרחי
התיאטרון הפתוח )ע"ר (
בית חב"ד הולילנד  -רמת דניה ירושלים
באר חנה )ע"ר (
קרן חסדי אברהם  -בני ברק )ע"ר(
לאופק  -תקווה לעתיד )ע"ר(
ישיבת ציון יהודה  -קרית אתא )ע"ר(
מוסדות מקור הברכה ירושלים )ע"ר(
ידידי מירב  -מרכז לבריאות השד )ע"ר(
אהבת חיים זורע צדקות  -נתניה )ע"ר(
כולל יהושע אליהו )ע"ר(
לב אחד-מרכז תורה וחסד )ע"ר(
עמותת בוגרי בי"ס כדורי )ע"ר(
כנסת בית אריה )ע"ר (
זכרון פרץ )ע"ר (
פיסגה  -לקידום אומנויות הלחימה בישר
אלביר -לטיפוח התרבות והקהילה בוואדי
רגבים )ע"ר (
תקוה לחיים  -מרכז תמיכה לנוער )ע"ר(
בית הכנסת הקהילתי רמת מוצא  -ירושלי
קרן להתחדשות קהילות בישראל )ע"ר(
משה מאיר לעד  -רחובות )ע"ר(
בנות חיה בביתר עילית )ע"ר(

580460822
580460954
580461085
580461143
580461168
580461267
580461275
580461283
580461341
580461366
580461416
580461457
580461549
580461705
580461788
580461838
580461911
580461986
580462067
580462109
580462257
580462299
580462521
580462588
580462604
580462646
580462661
580462703
580462711
580462745
580462885
580462893
580462927
580463008
580463040
580463081
580463164
580463180
580463206
580463214
580463255
580463305

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023

קרן השלוחים שע"י צעירי אגודת חב"ד )
חסיתי בך  -באר שבע )ע"ר(
עמותת עילאי )ע"ר (
עמותת השם רעי  -ירושלים ,אלעד )ע"ר(
ארגון חברי ההגנה בפתח תקווה )ע"ר(
דנה  -גלריה לאמנות )ע"ר(
קרן מלגות ל''אילת'' )ע"ר(
קרן אור קיסריה ע"ש דוד ואליאן רנסיה
עמותת קש"ב  -קידום שילוב ביסוס צעיר
בית חב"ד תל השומר  -אפעל שע"י צעירי
שרבי"ט החסד )ע"ר (
מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש )ע"ר(
מעמדות סלונים )ע"ר (
קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואל
בראשית  -חינוך על טהרת הקודש לזירוז
נופית יזמות חברתית )ע"ר(
לתי"ב  -למען תחיה יהודית בהונגריה )
מוסדות מפי עוללים רכסים )ע"ר(
הרצוג המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטר
קהילת נתיבות ישראל חומת שמואל )ע"ר(
תורה אור לישראל  -קרית ביאליק )ע"ר(
אורות ערכים תורה ומסורת )ע"ר(
נר אשר וזכרון אליהו )ע"ר(
כולל "מדבר שור" בחלוצה )ע"ר(
קהילת נחלת משה אלעד )ע"ר(
מאור לפסגה )ע"ר (
שיחת דקלים )ע"ר (
בית חב"ד אלעד שע"י צעירי אגודת חב"ד
בית חב"ד כוכב יאיר  -צור יגאל שע"י
שערי רחמים  -רמלה )ע"ר(
קרוב ללב  -המרכז להעמקת הזהות היהוד
ושמחת  -עסקים וקהילה )ע"ר(
לשמ"ה  -לשילוב מתמודדים והעצמה בברי
נשי צאנז בארץ הקודש )ע"ר(
אריה לבן קרית ביאליק )ע"ר(
כן  -אנחנו יכולים )ע"ר(
דרכי תורה לע"נ רבי ישראל אריה ומרת
עמותת הורי בית הספר "הראל" רמת בית
הפרדס  -עמותה לפיתוח קהילתי בשכונות
הבית לחולי טרשת נפוצה )ע"ר(
שירת נפתלי  -אלעד )ע"ר(
להאיר בלבבות )ע"ר (

580463313
580463321
580463412
580463685
580463735
580463818
580463883
580463909
580463917
580463933
580464121
580464188
580464238
580464337
580464352
580464360
580464436
580464493
580464576
580464600
580464758
580464816
580464824
580464931
580464964
580464998
580465011
580465177
580465292
580465318
580465417
580465508
580465540
580465623
580465714
580465730
580465805
580465920
580465946
580465979
580465995
580466043

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022

גלבוע אוהבת חיות )ע"ר(
קבוצת שורשים ע"ר(
לב אחים מודיעין )ע"ר (
עושים מכל הלב בראשל"צ )ע"ר(
אברהם יגל  -גבעת שמואל )ע"ר(
גלגל חוזר )ע"ר (
עמותת צור ישראל  -מושב עזריאל )ע"ר(
בית כנסת אחדות מודיעין )ע"ר(
עמותת השועל )ע"ר (
י"ב חשון -התנועה לחיזוק הסובלנות בח
עמותת הלוחמים -כפיר )ע"ר(
עולמות  -דיור וסיוע לנערות )ע"ר(
חיים לנפש ישראל )ע"ר (
קהילת ספרדים הולילנד ,ירושלים )ע"ר(
כולל חצות ע"ש דוד המלך ע"ה )ע"ר(
שמע ישראל  -אור עולם )ע"ר(
ארץ עיר )ע"ר (
מאורות יהודה פתח תקווה )ע"ר(
גמ"ח הקהילה הדתית לאומית באלעד )ע"ר
העמותה להקמת מוזיאון ללוחם היהודי ב
מכון "אורות ישראל" המרכז להעמקת הזה
עמותת חינוך כרמל זבולון )ע"ר(
חסדי תקוה  -רמת השרון )ע"ר(
דרך הכוכב הצעיר )ע"ר (
הפועל חדרה שולם שוורץ )ע"ר(
העמותה להקמת מרכז בינתרבותי למיניות
בית אבי חי )ע"ר (
עטרת רחמים בת ים )ע"ר(
תהילת ה' עפ"י נוסח האר"י ז"ל והקבלה
הועד למאבק ברצח עם  -ארגון יהודי וכ
התאחדות עולמית של דוברי ארמית )ע"ר
מכון לחקר ארגונים לא  -ממשלתיים )ע'
בית מדרש גבוה אור יוסף ע"ש יוסי שוק
בית חנינא ר' בוגיד סעדון זצ"ל )ע"ר
דרך כפר  -יוזמות חינוך )ע"ר(
שימור וקיום מורשתו של רבי שלום שבזי
זק"א  -איתור חילוץ והצלה לנפגעים -
תהילות אברהם ירושלים )ע"ר(
חסד וחינוך -זה אלף בית )ע"ר(
איחוד הצלה ישראל ) 1221ע"ר(
קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמא
שחר  -עשיה ציונית )ע"ר(

580466068
580466076
580466092
580466118
580466142
580466175
580466282
580466332
580466399
580466456
580466464
580466605
580466613
580466662
580466845
580466852
580466894
580466928
580467009
580467207
580467355
580467405
580467553
580467629
580467736
580467868
580467918
580468080
580468163
580468171
580468213
580468270
580468379
580468411
580468593
580468635
580468643
580468668
580468692
580468718
580468817
580468858

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022

הדרן התאטרון החינוכי היהודי )ע"ר(
אהבת אדם גבע בנימין )ע"ר(
הספורט התחרותי מכבי נווה גנים מוצקי
קרן ישראלייף )ע"ר (
קופת הצדקה רכסים  -והחזקת בו )ע"ר(
ישר לחייל )ע"ר (
עמותת אלפרד לקידום אמנות ותרבות )ע"
קרן בנג'י הילמן ז"ל )ע"ר(
בית מנחם  -עולי שושן בירושלים )ע"ר(
סיכוי לעתיד )ע"ר (
איט וורקס מעצימים אנשים )ע"ר(
איכות חיים לתושבי השרון  -אחל"ה )ע"
מכבי  -מועדון התעמלות אריאל )ע"ר(
לנפש תדרשנו )ע"ר (
ילדי אריאל )ע"ר (
עורה ,הקיצה )ע"ר (
בית כנסת השחר מודיעין )ע"ר(
נגבה  -ילדים ונוער בונים עתיד )ע"ר(
בית הכנסת קול התורה במודיעין עילית
המוסיקאים של מחר מיסודו של מקסים ונ
קהילת השרון  -נתניה )ע"ר(
מכון רוטנברג  -המרכז לפסיכולוגיה יה
לב חנון  -ירושלים )ע"ר(
ישיבת הסדר גבוהה  -קרית גת )ע"ר(
וישם בליבנו  -גני גאולה )ע"ר(
מועדון כדור-יד באר שבע )ע"ר(
קהילת אורות הכרמים ,מודיעין )ע"ר(
עמותת פתחים )ע"ר (
קוממיות ,רוח וגבורה לישראל יהודית )
עמותת איתן  -העמותה לקידום ספורט המ
עמותת תושבי כפר סבא הצעירה )ע"ר(
עץ חיים נאות הפסגה  -תמכין דאורייתא
אהבה ושלום  -נווה חן )ע"ר(
מקור חיים יוצאי צרפת  -אלעד )ע"ר(
נוסח תימן בני תורה )ע"ר(
עמותת אור מאיר להחזקת תורה וחסד )ע"
טנא בריאות )ע"ר (
מנין צעירים דתי לאומי תורני ,כפר גנ
מוזיאון האדם הקדמון )ע"ר(
ישיבת תורת בצלאל  -בני ברק )ע"ר(
עמותת ידידי בית הספר הדמוקרטי עינות
יד עוזר  -ביתר עילית )ע"ר(

580468874
580468932
580469021
580469039
580469054
580469195
580469245
580469260
580469278
580469294
580469377
580469385
580469526
580469716
580469823
580469963
580469997
580470078
580470110
580470193
580470268
580470433
580470474
580470508
580470524
580470615
580470680
580470706
580470748
580470763
580470797
580470805
580470813
580470953
580470979
580471100
580471118
580471134
580471183
580471407
580471415
580471563

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

חסד יהונתן )ע"ר (
בית החסידים דגור מגן אברהם אשדוד )ע
סמינר למורות קהילת יעקב  -נתיבות )ע
קרן חרו"ת  -חברה ,רווחה ותרבות )ע"ר
דרכי עמנואל מורנו )ע"ר(
חיים בפלוס )ע"ר (
מוסדות שבט הלוי  -מודיעין עילית )ע"
עטרת רמות )ע"ר (
אור החסידות לאקדמיה )ע"ר(
מוטב" -מניעה וטיפול בילדות עמותה
העמותה לקידום תושבי חבל אשכול )ע"ר(
עמותת גיטל ושושנה )ע"ר(
עמותת אתנה  -מחשב נייד לכל מורה )ע"
רב להושיע  -בית שמש )ע"ר(
חוליות  -ארגון הורים לילדים עם פגיע
נקודת מפגש )ע"ר (
מפעלי ועד החסד והחינוך אלעד )ע"ר(
קרן צדקה שעל יד ישיבת ההסדר ירוחם )
מרכז מידע ייעוץ והכוונה לבוגרים ובו
עהד -עמותת האקדמאים לקידום החברה הע
תבל בצדק )ע"ר (
המדרשה הישראלית למנהיגות בתל אביב -
חיבורים  -בית שאן והעמק )ע"ר(
יוצאי הלוחמה בטרור והכשרות מיוחדות
חסדי יחזקאל ומרים )ע"ר(
שיטה וחכמה )ע"ר (
הקהילה המרכזית לתורה תפילה וחסד בשכ
מכון חרוב )ע"ר (
פרס לחיים )ע"ר (
ניצוצות התורה )ע"ר (
שערי החומה  -ירושלים )ע"ר(
עזרת אחים  -טלז סטון )ע"ר(
צדקה וחסד עלי )ע"ר (
מקדש מעט ,בני ראם )ע"ר(
בית הספר הבפטיסטי  -נצרת )ע"ר(
משכן שאול  -בית שמש )ע"ר(
תנועת תרבות  -בית היוצר לחידוש התרב
עמותת צומת :מרכז לנוער אנגלו-סקסי )
משכן הראייה אופטיקל סנטר )ע"ר(
מרכז קהילתי שנטל קראיי )ע"ר(
התקשרות  -מחברים קצוות בבית )ע"ר(
מוסדות תורת אהרן )ע"ר(

580471605
580471662
580471795
580471886
580471977
580472025
580472033
580472066
580472173
580472223
580472256
580472355
580472363
580472587
580472603
580472942
580472959
580472975
580472991
580473064
580473098
580473114
580473353
580473379
580473718
580473742
580473767
580473775
580473916
580474062
580474534
580474559
580474583
580474658
580474682
580474716
580474765
580474823
580474906
580474922
580474955
580475085

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024

תפארת משה  -למען שמו באהבה )ע"ר(
אם תרצו  -ציונות להיות או לחדול )ע"
מרכז סיור ולימוד גליל )ע"ר(
עמותת אלשוג'עאן לסוכרת נעורים )ע"ר(
ישיבת אדרת התורה ע"ש הרב אהרון דב ז
לחיות משיח )ע"ר (
הלכתא  -תורה ,הלכה ,חיים )ע"ר(
א.ש.ל ברפואה אנשים שאוהבים לעזור )ע
תפארת יעקב קהילה תורנית אשכנזית בכו
תורת הלווים )ע"ר (
ארגון נכי הפוליו בישראל )ע"ר(
ק.מ.ח .קידום מקצועי חרדי )ע"ר(
קרן דולב לצדק רפואי )ע"ר(
עמותת מיתרים לכיש )ע"ר(
הבוגרים לעתיד טוב יותר )ע"ר(
עמותת ישמח לב שע"י קהל חסידי טשערנא
ישראייד  -הפורום הישראלי לסיוע הומנ
איחוד המתפללים והלומדים אלעד )ע"ר(
מוסדות תורה וחסד מאיר לישראל )ע"ר(
אורים  -להעמקת ערכי היהדות )ע"ר(
תלמוד תורה מערת המכפלה )ע"ר(
עידו לעד  -עמותה להנצחת סמ"ר עידו ג
מוסדות חלוצה לבנים )ע"ר(
שם משמעון  -אשדוד )ע"ר(
שבועת האדמה )ע"ר (
קמחא דפסחא ויזניץ )ע"ר(
לשמור ולעשות  -פתח תקווה )ע"ר(
עמותת אורי  -עמותה לתמיכה בהורים וח
קווים ומחשבות )ע"ר (
מועדון ארוחת הבוקר ירושלים  -עמותה
אבן עזרא מבצע אקסודוס ישראל )ע"ר(
קרבנו )ע"ר (
יודעי בינה )ע"ר (
רוח נשית  -עצמאות כלכלית לנשים נפגע
מאיר פנים לחייל -לעלא מעל הכל לחייל
איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות )ע''
קופת צדקה פתח תקווה )ע"ר(
בית הכנסת בית מנחם נוה חוף  -ראשון
בארוקדה  -קולקטיב הבארוק הישראלי )ע
הצבי ישראל  -ביכ"נ הולילנד פארק  -י
א.ס.ף - .ארגון סיוע לפליטים ומבקשי
המרכז לסיוע הוליסטי למתמודדים עם מח

580475275
580475325
580475341
580475481
580475523
580475721
580475747
580475820
580475846
580476166
580476174
580476422
580476430
580476521
580476547
580476653
580476695
580476737
580476802
580476810
580476828
580476851
580476885
580476893
580476992
580477008
580477016
580477099
580477198
580477412
580477453
580477479
580477495
580477552
580477602
580477636
580477669
580477693
580477883
580477891
580477909
580477966

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023

זכר תנחום  -כוכב יעקב )ע"ר(
ישיבת נחלת התלמוד אלעד )ע"ר(
קול רינה  -ע"ש רינה דידובסקי הי"ד )
שפרה ופועה לשירות היולדת והמשפחה )ע
נחלת בית יעקב מדרשה לבנות ע"ש שולה
תיאטרון הנגב )ע"ר (
מאירים  -המרכז לתרבות ומסורת יהודית
פאר ישראל  -להאדרת בית הכנסת ברחוב
קופה של צדקה  -משכנות יעקב )ע"ר(
פרי חיים )ע"ר (
אמלל שיר  -מודיעין )ע"ר(
פעילי החסד צפת )ע"ר (
ויקימדיה ישראל )ע"ר (
עץ חיים דבאבוב בארה"ק )ע"ר(
שפע חיים ורחמים  -תמיכה בבית היהודי
ברכת אברהם פ"ת )ע"ר (
נשמת משה )ע"ר (
יחד למען כל אחד ואחד )ע"ר(
מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות תורת משה
מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות ישועות מש
מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות תורת משה
חזון דב  -העמותה לשיקום ותמיכה באנש
בית הכנסת האשכנזי משכן שמואל חומת ש
עמותת בית הכנסת מוריה ,מודיעין )ע"ר
אהבת חסד דימונה )ע"ר (
דביר קודשו )ע"ר (
תורה חסד וחינוך בארץ ישראל )ע"ר(
מרכז תורה ,תפילה וחסד ישראל אריה לי
גרעין " ועליתם בנגב " )ע"ר(
עבודת הקודש בנוה יעקב ,ירושלים )ע"ר
מוסדות שלום בניך חולון )ע''ר(
ריבוי תורה וחסד  -דונה )ע"ר(
רשת המרחבים הקהילתיים לעולים מארצות
אלמעאלי ללתעלים אלעאלי פי אלטייבה )
עמותת מאור הצבי להנצחתו של צבי כהן
תולדות ישראל )ע"ר (
קדוש ישראל בנתיבות )ע"ר(
משכנות יהודה  -רמת בית שמש )ע"ר(
בית מדרש קהילתי מרכזי במרכז ובשרון
מוסדות ברכת התורה בני ברק )ע"ר(
עמותת קהילת מיתר לצעירים במודיעין )
עמותת ערוס אלבחר לאישה ביפו )ע"ר(

580477974
580477982
580478071
580478089
580478139
580478303
580478337
580478360
580478378
580478386
580478576
580478675
580478717
580478998
580479004
580479095
580479129
580479152
580479186
580479194
580479269
580479293
580479343
580479467
580479590
580479608
580479616
580479657
580479889
580479921
580479996
580480127
580480143
580480317
580480465
580480549
580480630
580480705
580480754
580480804
580480929
580480994

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

מרכז אלי"ס לתמיכה במשפחה )ע"ר(
שיא  -עמותה לפיתוח התרבות והאומנות
זכרון משה ע"ש משה ומתילדה הלר ז"ל )
מגדיל ישועות )ע"ר (
עמק התורה  -בני ברק )ע"ר(
תורה ודעת לישראל )ע"ר(
רינת משה וזבולון )ע"ר(
חיבורים  -העמותה לקידום אוכלוסיות מ
בני הישיבות רחובות )ע"ר(
יהדות בקהילה קרית ביאליק )ע"ר(
עמל התורה והחסד רכסים )ע"ר(
ישיבת תומכי תמימים אילת )ע"ר(
עם אחד לב אחד מצפת )ע"ר(
אפיקי איש  -ירושלים )ע"ר(
בנתיבות יהושע )ע"ר (
מוסדות סיוע בניין עדי עד ,ירושלים )
פגסוס  -הצלה ושיקום של סוסים ,חמורי
עולם חסד  -בונים עולמות )ע"ר(
העמותה לקידום העיוורים ולקויי הראיה
שערים מצויינים רחובות )ע"ר(
עמותת פלגי חסד )ע"ר (
בית כנסת שערי אריאל רמלה )ע"ר(
נחלי אמונה צפת )ע"ר (
הדר ישראל  -פתח תקווה )ע"ר(
קול יעקב נתניה )ע"ר (
חברותא  -המרכז למודעות יהודית )ע"ר(
צעירים לומדים שחמט  -צ.ל.ש )ע"ר(
אורחות חיים ע"ש ר' חיים חדד ז"ל )ע"
הלב"ב  -המרכז לחיים בריאים בצפת )ע"
קהילת בני תורה עדות המזרח ,זאב חקלא
גרעין יחד בית שאן והעמק )ע"ר(
בית חב"ד שכונת בבלי  -תל אביב )ע"ר(
מרכז קהילתי אוהל יוסף יצחק רמת אביב
חיים למרפא )ע"ר (
בית חב"ד להבים שעל יד צעירי אגודת ח
לנצח אחי ארגון אחים שכולים בישראל
כרם אל עמותה להכשרת מנהיגים דרוזים
עמותת בית הכנסת "אור הדרך"  -משכנות
מוסדות חינוך וחסד  -חולון )ע"ר(
עמותה לחינוך תורני בעלי )ע"ר(
מרכז קהילתי רוחני מטה משה -יבנה )ע"
ישיבת אחינו לצעירים )ע"ר(

580481018
580481133
580481166
580481208
580481257
580481281
580481364
580481406
580481448
580481455
580481489
580481620
580481638
580481703
580481836
580481844
580482032
580482065
580482115
580482339
580482404
580482503
580482685
580482693
580482750
580482776
580482842
580482941
580482966
580482982
580483071
580483246
580483287
580483402
580483436
580483568
580483584
580483709
580484020
580484145
580484350
580484418

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022

עמותת חסדי מלכה חיה ,בית גבי ורבקי
תקוות  -לשיקום באמצעות ספורט )ע"
ארגון בוגרי קורס חובלים )ע"ר(
קרן ישמח משה נצרת עילית ) 7002ע"ר(
כולל אברכים תפילת חנה ושיח יצחק לתו
ק"ן  -קהילה נרתמת פתח תקווה )ע"ר(
ברסלב מאיר )ע"ר (
בנות שרה אלעד )ע"ר (
חברים למען החברה )ע"ר(
מנארה לספורט וחינוך  -טייבה )ע"ר(
דורש ציון )ע"ר (
עמותת אלאמל למחול  -נצרת )ע"ר(
אביב לניצולי השואה )ע"ר(
הרחיבי מקום אהלך )ע"ר(
שערי תורה ותפילה ונתיבות החינוך והח
טוב עין דרום )ע"ר (
גבעולי אולגה לחינוך )ע"ר(
תפילת אבות  -נתיבות )ע"ר(
ספורטאי מודיעין עיר העתיד )ע"ר(
מוסדות אמונת ישראל ביתר עילית )ע"ר(
מוסדי הרים )ע"ר (
קול רינה ורחל מסעודה ביתר עילית
בית הכנסת אהל אבשלום ירושלים )ע"ר(
עזרך מקודש -בני ברק מודיעין עילית)ע
ארגון משפחות נרצחים ונרצחות )ע"ר(
בית הכנסת נעלה בישוב נעלה )ע"ר(
בית כנסת "זכרון טוב"  -זכרון יעקב )
מעבדתרבות דימונה )ע"ר(
תהילת שלמה )ע"ר (
קרן סיוע לקהילה  -מועדון רוטרי באר
ויכלכל יוסף )ע"ר (
שינוי כיוון -העמותה לשינוי חברתי בי
חווה ועזר זצ"ל גמ"ח לשם שמיים )ע"ר(
פרויקט נדי"ר  -העמותה לקידום נוער ד
מוסדות ע"ש רבי יעיש קריספין זצוק"ל
עמותת חולי ה) tsig-ע"ר( romut lamo
עמותת תלמוד תורה הצבי  -קשת )ע"ר(
קופת הקהילה "הידור שבהידורים" שע"י
קשת  -מזכרת בתיה )ע"ר(
מבצר התורה תפארת ישראל )ע"ר(
גרעין הילל  -אור עקיבא )ע"ר(
בית הכנסת הספרדי  -שכונת חבצלת ,רחו

580484459
580484483
580484491
580484558
580484681
580484707
580484731
580484749
580484780
580484830
580484855
580484889
580484921
580484962
580485100
580485126
580485175
580485183
580485217
580485225
580485233
580485241
580485282
580485316
580485407
580485415
580485423
580485514
580485597
580485621
580485753
580485878
580485910
580486025
580486041
580486165
580486371
580486413
580486439
580486629
580486637
580486702

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024

רחמים לחיים )ע"ר (
עמותת ילדי השואה -ברה"מ ומזרח אירופ
בית הכנסת לעולי עירק ע"ש רשב"י נווה
עולים ביחד -באנדליי וודליי  -מנהיגו
קרן ישראל גיבס )ע"ר (
עמותת בני התורה בהרי יהודה  -בית"ר
תקוות אחינו נתניה )ע"ר(
אנשי"ם  -אירגון נכי שיתוק מוחין )ע"
רוח ערבה )ע"ר (
ישיבת חכמי ירושלים שערי חסד )ע"ר(
וצדקנו במשפט )ע"ר (
ימ"מ לדורותיה )ע"ר (
קהילת גדולי תורה זכרון ראובן -גבעת
גרעין חברתי יפו )ע"ר (
עמותת ע"ש משה הס )ע"ר(
מניין ספרדי ירושלמי  -שכונת בוכמן מ
עמותת בית הכנסת שכונה צפונית אלקנה
היכל מלך ע"ש רבי משה בן רחל ורבי דו
נזר ישראל  -אלעד )ע"ר(
מרכז רוחני להפצת יהדות מבקשי השם כר
נכח  -נתינה כדרך חיים )ע"ר(
קו משווה )ע"ר (
מרכז להפצת יהדות באהבה  -נווה אליעז
טובה ראייתה )ע"ר (
בית כנסת שבזי -אחיעזר )ע"ר(
ש.ב.ח  -שיקום בנים חרדי )ע"ר(
מקום להיות )ע"ר (
תלמוד תורה אריאל ארץ המוריה )ע"ר(
אמרי שפר  -מרכז יהדות וחסד )ע"ר(
בית מנחם מכבים רעות )ע"ר(
אפיקים  -להעשרת המשפחה )ע"ר(
מה יפו פעמי בת ציון -תל אביב )ע"ר(
ארגון ביקור חולים יד אברהם -ירושלים
מרכז תורה וחסד  -בית יוסף שלמה אשדו
ישיבת הסדר חולון שעל יד מרכז ישיבות
עמותת קרן שלום  -אלעד )ע"ר(
עמותת מלכה  -ליווי ותמיכה של בית הס
ידיד לחינוך )ע"ר (
אור יצחק אביר יעקב  -רמת בית שמש )ע
מוסדות חב"ד גבעת אולגה -נווה חיים ו
ישיבת הר שלום )ע"ר (
ראש יוסף ביבנה )ע"ר (

580486751
580486785
580486850
580486884
580486918
580486983
580487049
580487510
580487585
580487668
580487759
580487809
580487841
580487858
580488062
580488229
580488278
580488450
580488476
580488534
580488567
580488716
580488740
580488773
580488849
580488864
580488906
580488971
580489029
580489227
580489466
580489961
580490050
580490084
580490159
580490191
580490258
580490373
580490605
580490647
580490720
580490811

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

דעת שרגא  -בני ברק )ע"ר(
העמותה לקידום המוסיקה והמחול בעיר ע
מרכז חינוכי לבנות איילת ירושלים )ע"
אוהל יואב ופנינה )ע"ר(
גמילות חסדים אביר יעקב ירושלים )ע"ר
יד יצחק דוד )ע"ר (
מבט  -מודעות בחברה רב-תרבותית )ע"ר(
דברי ישעיה )ע"ר (
הקופה הספרדית לצדקה וחסד אשדוד )ע"ר
אוצר דעת )ע"ר (
תמר ולדרוף )ע"ר (
נתיבות ישראל נוסח יהדות מרוקו  -ירו
גוונים  -הפקת אירועים ערכיים )ע"ר(
ישיבת ההסדר רמת השרון )ע"ר(
העמותה לפיתוח קהילת נווה )ע"ר(
מוסדות בית בצלאל )ע"ר(
קופת הקהילה התורנית אשדוד )ע"ר(
משעולים  -תמיכה בקהילה בעלת צרכים מ
חזון מרדכי הרצליה )ע"ר(
אמונה  -אפרתה  -מכללה אקדמית לאמנוי
אהל אברהם  -מעלה אדומים )ע"ר(
שלוות חיים )ע"ר (
מרכז תורני אהל משה  -צפת )ע"ר(
ישמח אברהם בבית שמש )ע"ר(
עמותה ע"ש מרגלית עזרא להקמת בית כנס
ישיבת אילת השחר ירושלים )ע"ר(
זבח תודה )ע"ר (
עתיד לצעירים )ע"ר (
הפצת מעיינות  -ירושלים )ע"ר(
קרן רווה רביד )ע''ר (
עמותה לקידום ספורט ופנאי בבת ים )ע"
קרן קרויצפלד  -יעקב ישראל )ע"ר(
כלבלאב )ע"ר (
ישיבת תנא דבי אליהו )ע"ר(
זכרון ברוך -קרן אור לחולים )ע"ר(
הללו  -בי"ס למחול בניגון יהודי )ע"ר
מרכז קהילתי צרפתי  -מעלה אדומים ,שכ
אורות חינוך )ע"ר (
עמותת בל"ב רעננה )ע"ר(
מכתב עוז )ע"ר (
עתיד עם תקווה בגבעת אולגה  -חדרה )ע
בית  - 9בית ספר ובית יוצר לתיאטרון

580490902
580490910
580491124
580491132
580491140
580491439
580491454
580491462
580491678
580491694
580492080
580492403
580492494
580492569
580492593
580492767
580492809
580492841
580492858
580492981
580493013
580493054
580493062
580493096
580493138
580493245
580493278
580493534
580493542
580493823
580493856
580493914
580493948
580494003
580494011
580494060
580494110
580494409
580494532
580494540
580494680
580494763

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

הצלחה  -לקידום חברה הוגנת )ע"ר(
יחד כולנו יחד )ע"ר (
בית כנסת בית יצחק -שער חפר )ע"ר(
מורשת רש"י -נתניה )ע"ר(
טנק חב"ד חברון והסביבה שעל ידי צעיר
ישיבת כתר ארם צובא )ע"ר(
ענף החיים  -קרן חן )ע"ר(
תורה בציון -אור עולם )ע"ר(
נר ברוך  -שוהם )ע"ר (
בית כנסת אהבת ישראל -נס ציונה )ע"ר(
מלכות -מרכז לימודי חסידות לנשים באנ
איש לרעהו יעזורו  -זכרון יעקב )ע"ר(
קהילת מעם לועז  -רמת בית שמש )ע"ר(
ידידי הסיסים )ע"ר (
העמותה לקידום התיאטרון בבית שאן )ע"
אור לחינוך )ע"ר (
סיינס אברוד  -ארגון המדענים הישראלי
קרן לאוטמן )ע"ר (
בית כנסת ברכת יצחק  -ראשל"צ )ע"ר(
ארגון השומר החדש )ע"ר(
עמותת בית הכנסת הספרדי על שם בן איש
מועדון הכדורמים הפועל קרית טבעון )ע
מועדון כדורסל הפועל "מרנין" קרית טב
ירוק עכשיו )ע"ר (
עולמות  -עידוד וסיוע ללימודים ומחבר
בית יעקב -תהילה חיפה )ע"ר(
נאוה תהילה  -עמותה להתחדשות יהודית
באר ישראל מוסדות תורה וחסד )ע"ר(
מחסה  -עמותה לטיפול במשפחות במשבר )
נתיבי רשת -חינוך ,תרבות ומולטימדיה
הקרן לפיתוח לוד )ע"ר (
כולל חצות נחלת יהושע -ביתר עילית )ע
תנועת ברכה לחינוך ,תרבות ,רווחה ומו
עמותת סרטן העין בילדים ישראל )ע"ר(
קצות המשפט )ע"ר (
כולל אש התורה והפצתה בדרום )ע"ר(
תנועת ירושלים  -עובדים את ה' כעם )ע
אור למשפחות )ע"ר (
זינוק לדרך חדשה )ע"ר (
אורות בני עץ חיים )ע"ר(
מס"ל  -מפעל סיוע לזולת )ע"ר(
לתת זה לקבל )ע"ר (

580494805
580494862
580494938
580494946
580495059
580495174
580495257
580495273
580495364
580495455
580495539
580495547
580495679
580495687
580495711
580495976
580495984
580496073
580496107
580496149
580496198
580496230
580496271
580496289
580496339
580496438
580496479
580496545
580496636
580496651
580496669
580496677
580496685
580496719
580496735
580496743
580496792
580496834
580496867
580496883
580496917
580497030

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022

בית חב"ד צומת גולני שע"י צעירי אגוד
תלמוד תורה דרך האבות )ע"ר(
המועצה הישראלית לבניה ירוקה )ע"ר(
עמותת דרך מופיד עאמר אחים לחיים לזכ
אחים לחיים )ע"ר (
מועדון ספורט גאה ישראל )ע"ר(
המרכז לטניס שולחן ירושלים )ע"ר(
עזרה חמה )ע"ר (
עמותת בית כנסת ברכת אברהם  -אשדוד )
מאמאנט -ליגת אמהות לכדורשת בכפר סבא
תורה והוראה  -בית מדרש ומוסדות קהיל
עמלי התורה בטהרה )ע"ר(
צדקת רמות )ע"ר (
קהילת יחד  -בית שמש )ע"ר(
עמותת בזלת )ע"ר (
עמותת כליזמרים  -כיתת אומן בצפת )ע"
אלפי שגר )ע"ר (
עמותה לבניית בית חם לנוער חסר בית )
העמותה לקידום ענף הקראטה התחרותי בב
בית כנסת ובית חב"ד  -תקוע )ע"ר(
ארטים ,צוות אמנות בין תחומית )ע"ר(
העמותה לפיתוח עמק המעיינות )ע"ר(
העמותה לקידום ועידוד החינוך התורני
משנת יהונתן )ע"ר (
אחווה בכרם )ע"ר (
בתי מדרש ומוסדות קהילתיים "קול יעקב
מחנה ישראל ממש  -ערד )ע"ר(
קהילת שדרות יחזקאל )ע"ר(
למען אחיי רחובות )ע"ר(
אורח השולחן  -מרכז לימוד הלכה בעיון
זלדה ויצירתה )ע"ר (
ובחרת בחיים  -מודיעין )ע"ר(
עמותת קשת נחושה  -בית כנסת ומרכז קה
תזמורת המהפכה )ע"ר (
נותנים באהבה  -המכללה לכישורי חיים
איגוד אברכים אור תורה על ידי יוצאי
כפפות הזהב טבריה )ע"ר(
גרעין תורני נווה יעקב  -ירושלים )ע"
עמותת אורם -תורה וחסד )ע"ר(
עמותת אלהודא התרבותית )ע"ר(
תלמוד תורה ברסלב תל אביב )ע"ר(
מהר לעמק )ע"ר (

580497071
580497139
580497147
580497170
580497204
580497220
580497345
580497485
580497501
580497592
580497600
580497618
580497675
580497741
580497873
580497972
580497980
580498004
580498046
580498053
580498137
580498178
580498202
580498285
580498350
580498426
580498467
580498475
580498848
580498921
580499051
580499077
580499085
580499242
580499267
580499309
580499507
580499515
580499572
580499606
580499622
580499630

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

מעיין התלמוד  -ירושלים )ע"ר(
קהל חסידים  -כפר גנים )ע"ר(
עמותת ידידי כפר הילדים למגזר הדרוזי
העמותה לפיתוח ענף ספורטיבי למחול ,ס
אורות לנוער  -דרום )ע"ר(
אדרת אליהו ע"ש הרב אליהו ב"ר פנחס ז
נתיבים  -מרכז תורני לאומי בנתיבות )
משכן אוהל אברהם ע"ש אברהם וחסיבה הר
תלמוד תורה דרכי נועם התורה -רמת בית
אור חדש בעיר )ע"ר (
אלמנאל  -עמותה לשילוב והעצמת בעלי ה
יעקב ובניו הפצת יהדות וחסידות דוברי
עם ישראל מתחברים לנשמה )ע"ר(
הידית  -מרכז ליצירה תיאטרונית אלטרנ
עיגול לטובה )ע"ר (
מרכז ההפצה בארץ הקודש -ממש )ע"ר(
חיים עם סרטן הערמונית )ע"ר(
העמותה לסיוע לנזקקים ,הקמה והפעלת מ
מומנטום למשתחררים )ע"ר(
ברוך שאמר )ע"ר (
תשרין לקידום התרבות בעיר בטייבה )ע"
דרכי אליהו  -ירושלים )ע"ר(
מרכז ליהדות שער השומרון )ע"ר(
מוסדות חינוך אהלי מנחם נהריה )ע"ר(
בית הכנסת התימני אהבת חיים קדומים צ
אהבת רזיאל )ע"ר (
גרעין תורני המרכז רחביה ירושלים )ע"
גרעין תורני אור יהודה )ע"ר(
קרן צדקה  -מושב מתתיהו )ע"ר(
המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית לה
ילדי עדן )ע"ר (
בית הכנסת ובית חב"ד "אוהל לאה" אלקנ
שמחת התורה חיפה )ע"ר (
נועם  -נוער מתגבר )ע"ר(
קרן מורשת מערת המכפלה וארץ האבות )ע
דרום  -עמותה לקידום אמנות ותרבות בד
איגוד הצאצאים )ע"ר (
בית הכנסת צמח צבי ירושלים )ע"ר(
יוזמת האנרגיה הטובה )ע"ר(
בית בוכריס נתיבות )ע"ר(
מרכז מעשה )ע"ר (
יד למגן )ע"ר (

580499879
580499986
580500130
580500247
580500270
580500288
580500312
580500445
580500460
580500544
580500601
580500684
580500759
580500767
580500825
580500874
580500965
580500981
580501047
580501070
580501096
580501161
580501278
580501302
580501369
580501385
580501393
580501443
580501450
580501617
580501666
580501724
580501773
580501807
580501831
580502037
580502086
580502102
580502300
580502375
580502417
580502466

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024

יחדיו  -קהילה תורנית ישראלית -פתח ת
העמותה ע"ש הרבנית פאני קפלן לקידום
מוסדות ישיבת נתיבות שלום סלונים )ע"
אהל לוי הר שמואל גבעת זאב )ע"ר(
בית מנחם נאות אפקה והסביבה )ע"ר(
יוצאי ירך יעקב )ע"ר (
פרויקט קשר ישראל )ע"ר(
אשנב לחב"ד שע"י צעירי אגודת חב"ד )ע
פדות והצלה )ע"ר (
אינג'אז  -מרכז מקצועי לקידום הרשויו
בית ספר טביתא ביפו )ע"ר(
חסדי טהרה -חיפה )ע"ר (
פתח הדביר בית שמש )ע"ר(
בית הכנסת "אהל אברהם" בלוד )ע"ר(
הפועל באר שבע עתיד הנגב כדורסל )ע "
כנסת ישראל  -עכו )ע"ר(
בית שלמה ודניאל )ע"ר (
ואהבת  -למניעת אלימות ופיתוח אמפתיה
אחוות דוד )ע"ר (
אהבה  -ארגון הנכים בישראל המיוחד למ
וכל בנייך )ע"ר (
זכות אבות  -יבנה )ע"ר(
בית חב"ד קציר-חריש שליד צעירי אגודת
מצפה רחל  -ירושלים )ע"ר(
אמושנאייד  -עמותה לעזרה ראשונה רגשי
בית לוי  -בית כנסת קהילתי  -בירושלי
קהילת נופי השמש  -בית שמש )ע"ר(
עמותת ועדי הווקף הנוצריים לניהול בת
בני יעקב אזור )ע"ר (
קהילת מנורת המאור  -אפרת )ע"ר(
ואד יעלה )ע"ר (
אדם יוצר  -טיפוח הביטוי האמנותי )ע"
יד שמעון )נני( ע"ש שמעון בן שאול ז"
קהילת חניכי הישיבות רמת מאיר  -אלעד
צעירי מזרח נתניה )ע"ר(
עמותת בית הכנסת דרכי נועם שמורת מלי
חסדי ערן ע"ש סרן אלכאוי ערן הי"ד )ע
בית הכנסת דורות ראשונים ירושלים )ע"
חכמת יעקב -בית שמש )ע"ר(
תפארת ישראל ע"ש משה ישראל אבוהב ע"ה
תפארת הר"ן )ע"ר (
אוהל רבקה  -בית אל )ע"ר(

580502474
580502524
580502532
580502540
580502573
580502672
580502722
580502763
580502870
580502946
580503118
580503233
580503415
580503423
580503464
580503530
580503555
580503563
580503605
580503613
580503720
580503753
580503795
580503837
580503886
580503936
580503993
580504025
580504066
580504140
580504249
580504264
580504280
580504314
580504348
580504355
580504389
580504397
580504447
580504462
580504488
580504645

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

בית הכנסת פנים מאירות חומת שמואל -י
דרכי שלום  -נתניה )ע"ר(
בית כנסת זכות אבות  -רמת ישי )ע"ר(
קהילת חניכי הישיבות  -אשכנז ,ביתר ע
מכל הלב -המרכז לעזרה לזולת )ע"ר(
רשת התורמים )ע"ר (
בית כנסת צעירי הגבעה  -מודיעין )ע"ר
חץ ומטרה )ע"ר (
בית רות )ע"ר (
תיאטרון האינקובטור )ע"ר(
קרן עזריאלי )ישראל( )ע"ר(
יחד באריאל )ע"ר (
מוסדות מאורות רפאל ע"ש הרב רפאל הכה
קהילת האברכים התמר -ביתר עילית )ע"ר
בית דב בער ורפאל  -מכון ללימודי הלכ
עמותת בית הכנסת שירה חדשה בפתח תקוו
בית כנסת האפרוחים קרית השרון נתניה
נזר התלמוד )ע"ר (
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית )ע"ר(
להקת המחול הקיבוצית )ע"ר(
אגודת הרפואה -עמותה לרווחת חולים ונ
עמותת בית הכנסת שלם  -ירושלים )ע"ר(
התאחדות לנהיגה ספורטיבית מכוניות וק
גרעין אליה )ע"ר (
בית המדרש למורות )ע"ר(
בית כנסת לצעירים  -גונן ה' ירושלים
זכרון מיכאל )ע"ר (
ספריה וקהילה בקרית יובל )ע"ר(
תעצומות  -המרכז למשפחת הילד בעל הצר
מועדון יזמים צעירים )ע"ר(
שותף  -לקידום ולשילוב ילדים עם צרכי
נהרות יצחק )ע"ר (
מעשר מלאכי לרש )ע"ר (
גרעין חינוכי קרית אונו-סביון )ע"ר(
מקור -העמותה לקידום יצירה מוזיקלית
בית הכנסת שבת אחים שוהם )ע"ר(
קאונט מי אין  -ביחד )ע"ר(
עטרת מרדכי -אשדוד )ע"ר(
בית אליהו  -אחיעזר )ע"ר(
חסד חיים ואמת )ע"ר (
אור השחר למען מורשת ישראל קרית טבעו
מלודי לחינוך )ע"ר (

580504686
580504694
580504736
580504819
580504827
580504843
580504884
580504918
580505014
580505139
580505253
580505345
580505394
580505444
580505683
580505774
580505824
580506004
580506079
580506087
580506277
580506301
580506400
580506475
580506723
580506889
580506954
580507010
580507069
580507150
580507176
580507234
580507242
580507259
580507366
580507846
580507861
580507879
580507895
580507929
580507978
580508034

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך )ע"ר(
עופות החול )ע"ר (
אאוטסט קונטמפוררי ארט פאנד )ע"ר(
בית הכנסת אל-עד ,שכונת בוכמן ,מודיע
קרן מלגות לעזרת הזולת )ע"ר(
מקום בלב שלנו )ע"ר (
סלסביל עמותה לקידום החינוך והתרבות
טבע עברי )ע"ר (
עמותת בית הכנסת אחוזה לתרבות יהודית
פורטל הדף היומי )ע"ר (
קהילת ניגון הלב )ע"ר (
העמותה לקידום מעמד החייל הדרוזי )ע"
מעלה שלום  -רמות )ע"ר(
השחר החדש  -מרכז בדואי יהודי בנגב ל
אש היהדות )ע"ר (
שדות  -בית הספר הדמוקרטי  -דו -לשונ
חומת רחל  -ירושלים )ע"ר(
שדרות  -מרכז תקשורת חברתית )ע"ר(
דרך החיים פתח תקוה )ע"ר(
מפעל חסד פניני עזר )ע"ר(
להב"ה -למען הטבת בריאות הכליות )ע"ר
עמותת הורים שליד בית הספר התורני הע
בית יצחק ובניו )ע"ר (
תנועת ישראל הצעיר החדשה -למען קהילו
אורות יצחק )ע"ר (
מתנת חיים )ע"ר (
קרן כישורית לעתיד )ע"ר(
עמותת המאיר לארץ  -טירת הכרמל )ע"ר(
עמותת מג'דו ג'וזף הישראלית )ע"ר(
מאור בית יעקב  -ירושלים )ע"ר(
מדרשות לב לאחים )ע"ר (
בדרך אל -בית ספר בטב"ע )בדרך טבעית
פ.ל.א - .פאה לכל אישה )ע"ר(
יד לידיד בגליל )ע"ר (
בית חב"ד כפר האורנים שעל יד צעירי א
ישועת מרדכי אור אליסף )ע''ר(
ישיבה גדולה בוהוש )ע"ר(
ביקם )ע"ר (
פרויקטים חינוכיים -יומם ולילה )ע"ר(
מועדון בדמינטון חצור )ע"ר(
תקוה טובה -מרכז עזרה וסיוע )ע"ר(
תאיר נרי בנשיאות הרב ניר בן ארצי של

580508042
580508075
580508109
580508117
580508166
580508208
580508307
580508323
580508349
580508364
580508398
580508448
580508539
580508596
580508695
580508786
580508836
580508885
580508893
580509024
580509057
580509081
580509099
580509115
580509156
580509206
580509255
580509396
580509446
580509487
580509651
580509677
580509685
580509784
580509818
580509883
580509891
580509909
580509990
580510030
580510113
580510188

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

מוסדות סלונים אלעד )ע"ר(
עמותת ברכה  -התמודדות והקטנת הסיכון
בניין הקדושה ירושלים )ע"ר(
קהילת הצעירים  -שערי תקוה )ע"ר(
ידידי חב''ד והשלוחים נפאל והעולם כו
מ.ח.ר - .מסורת חינוך רווחה )ע"ר(
המעגל של ג'רמי )ע"ר (
אגודת עזרת ישראל יגדיל תורה )ע"ר(
חסדי רחמים ונתן )ע"ר (
מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות-
חדוות נעורים )ע"ר (
יחד  -העמותה לחייל הבודד )ע"ר(
דרכי משה  -אשדוד )ע"ר(
ועד הצדקה רוממה )ע"ר (
קול יהודה  -מודיעין )ע"ר(
קרן מועדון רוטרי נצרת )ע"ר(
קרבנו לעבודתך )ע"ר (
ד' אמות של הלכה  -אלעד )ע"ר(
מרכז חינוכי צדקת אברהם )ע"ר(
המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני )ע"
איתנים בדרך )ע"ר (
העמותה לקידום הערבית המדוברת )ע"ר(
צועדים קדימה בתורה )ע"ר(
שולחן עגול  9אשדוד )ע"ר(
נחו"ש  -למען נפגעי חוט שדרה )ע"ר(
בית חב"ד שכונת רחובות ההולנדית שע"י
בית חב"ד נחלת שבעה ירושלים שעל יד צ
חסד יסובבנו בראשות ע"ה שלום יוסף בר
בית מדרש אוהב ישראל  -בית שמש )ע"ר(
קטמון מועדון אוהדים )ע"ר(
תמימי דרך -ראשון לציון )ע"ר(
גאולת מנחם תענך אביטל )ע"ר(
מיד ליעד )ע"ר (
דרכי אבות קרית גת )ע"ר(
מרכז תורני לאברכי חסידי גור בקרית ג
חיבור חדש )ע"ר (
עמותה לעידוד הגות ודעת ישראל )ע"ר(
בית המדרש הגבוה אורחות יעקב )ע"ר(
צדקת ישרים )ע"ר (
אך טוב וחסד לאורך ימים )ע"ר(
קופת העיר נתיבות  -שמחת חיים )ע"ר(
בית הכנסת קהילת קצות החושן  -מודיעי

580510212
580510329
580510709
580510725
580510758
580510832
580510865
580510980
580511095
580511145
580511152
580511202
580511236
580511392
580511434
580511459
580511707
580511939
580512044
580512077
580512143
580512168
580512176
580512184
580512358
580512382
580512390
580512408
580512481
580512572
580512614
580512770
580512903
580512945
580513067
580513125
580513182
580513224
580513257
580513315
580513406
580513414

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

בית הכנסת המרכזי נווה יעקב ירושלים
בית חב"ד נורדיה  -גנות הדר שעל יד צ
אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי פרס )ע
מחנה אפרים  -גילה ירושלים )ע"ר(
מרכז הצדקה )ע"ר (
הליכות משה )ע"ר (
אל דארה )ע"ר (
דרך לוטן )ע"ר (
בתי נוער הנחשונים )ע"ר(
זכרון שלמה  -ד'באבוב )ע"ר(
יסוד החסד )ע"ר (
תורה בוקס )ע"ר (
בית אליהו ניסים )ע"ר (
קהילת באורך ירושלים )ע"ר(
שירת ישראל )ע"ר (
בית הכנסת חפץ חיים  -נוה חוף ,ראשון
מרכז רוחני בני הישיבות נווה יעקב )ע
באר מים חיים ונוזלים )ע"ר(
בית הכנסת מוריה  -רעננה )ע"ר(
מרכז שפר )ע"ר (
בשביל המחר )ע"ר (
למענך מוקד יהדות )ע"ר(
יחד שבטי ישראל ע"י עולי הודו אשדוד
ישראל חופשית )ע"ר (
נסיג' )ע"ר (
ויזרע יצחק  -אשדוד )ע"ר(
עמותת גבהים -עמותה לקליטת עלייה )ע"
בנות אח"ת -ארגון חברת תהילים )ע"ר(
בית הכנסת אלוני הבשן )ע"ר(
המרכז ללימוד תורת הקבלה נהר שלום -ב
הדר יוסף  -גבעת זאב )ע"ר(
נהריה אוהבת חיות  -אזרחים למען בעלי
אלש"י  -אוכל למשפחות שזקוקות יום יו
יש תקוה בגני תקוה )ע"ר(
חיים בששון )ע"ר (
מלח הארץ  -עשייה חינוכית )ע"ר(
ארגון החסד "עזרה לתקווה" פתח תקווה
ברית יוסף )ע"ר (
אורחות אליהו )ע"ר (
קופת בית התבשיל מודיעין עילית )ע"ר(
הקרן הישראלית למען יוניסף )ע"ר(
בית כנסת לב גבעת זאב )ע"ר(

580513539
580513604
580513612
580513745
580513919
580513943
580514016
580514040
580514081
580514099
580514198
580514248
580514305
580514495
580514537
580514644
580514719
580514891
580514958
580514990
580515088
580515120
580515161
580515211
580515237
580515252
580515278
580515344
580515377
580515393
580515435
580515567
580515609
580515617
580515674
580515815
580515906
580516011
580516029
580516037
580516078
580516110

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024

מאמי אשירה שמים )ע"ר (
מימיני מיכאל )ע"ר (
העמותה למען ילדי צפת )ע"ר(
הדור הבא ,צעירים בישראל )ע"ר(
אדרת אליהו בית"ר עילית )ע"ר(
אופקים לעתיד )ע"ר (
מאור התפילה ירושלים )ע"ר(
משמעות רמת אביב )ע"ר (
עמותת בית הכנסת וקהילת ישראל הצעיר
כולל רייסין  -דחסידי סלונים בארה"ק
הארת מרדכי  -ירושלים )ע"ר(
מאור ישראל )ע"ר (
אכפת  -עמותה למען קידום והעצמה של
אהבת צדקה וחסד )ע"ר (
מלב אל לב  -קרן לעזרה בעיר חדרה וסב
והדרת  -הכוח השלישי )ע"ר(
מציון  -המכון לציונות ומורשת ישראל
שיר ושיח מפעלות לאורו של הרב קוק )ע
קבוצת רותם )ע"ר (
קול יהודית )ע"ר (
בית כנסת גן רווה חולון )ע"ר(
רופאי חלום )ע"ר (
אשל התמ"ר )ע"ר (
למען שמו באהבה בת  -ים )ע"ר(
חובבי משכיות )ע"ר (
עטרת יצחק באר שבע )ע"ר(
תורת יעקב מפעלי תורה וחסד )ע"ר(
דרכי שלום  -ירושלים )ע"ר(
קול צופייך  -מעלה אדומים )ע"ר(
תמקין  -אבחון וטיפול בליקויי למידה
מוסדות רצון השם  -בית שמש )ע"ר(
מוסדות התורה והחסד בית מאיר אשדוד )
אבי עזרי  -בית שמש )ע"ר(
מרכז תורני חינוכי דחסידי באבוב )ע"ר
מרכז קהילתי נוה שלום הכהן ע"ש הרב ש
תמיד  -תרבות מוסיקלית יהודית )ע"ר(
מים חיים  -תפרח )ע"ר (
פניני חן סמינר לבנות )ע"ר(
תורת הנפש לפי שיטת הבעל שם טוב )ע"ר
משא מאיר )ע"ר (
משכן חיים ושלום  -גבעת זאב )ע"ר(
ישיבת ישועה ורחמים בירושלים )ע"ר(

580516227
580516292
580516391
580516425
580516466
580516516
580516581
580516714
580516763
580516854
580516938
580517134
580517167
580517241
580517381
580517415
580517514
580517522
580517571
580517597
580517621
580517639
580517803
580517845
580517951
580517985
580518009
580518124
580518249
580518272
580518322
580518405
580518439
580518496
580518686
580518751
580518892
580518983
580519023
580519114
580519122
580519197

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024

חן אסתר ונחמה יהודה )ע"ר(
המרכז לחינוך וחברה בלוד )ע"ר(
מוסדות אהבת תורה גבע בנימין )ע"ר(
עטאא  -לדעם אלמוחתאג'ין )ע"ר(
מלכות התורה -ביתר עילית )ע"ר(
יד תמר לחולה )ע"ר (
עוז וענוה לישראל )ע"ר(
מרכז ישראל  -אסיה )ע"ר(
עמותת הנטינגטון בישראל )ע"ר(
עבודת הקודש בציון רבי יוסי דפקיעין
צופים צבר העולמי )ע"ר(
מועד -זכרון יעקב )ע"ר(
עמותת סאנרייז ישראל )ע"ר(
המכון הבינלאומי ליהדות חילונית הומנ
בית הכנסת אבשלום לעדת הספרדים תל אב
אחוות הכבאי  -עפולה )ע"ר(
רמות ביתינו )ע"ר (
אופק  -חברה תרבות ורוח )ע"ר(
אור ותקווה )ע"ר (
כתפוח בעצי היער  -כפר תפוח )ע"ר(
עמותת בניין עולם ) (9002חיפה )ע"ר(
בית כנסת דברי שלום ואמת בחולון )ע"ר
אור שרגא הר חומה  -ירושלים )ע"ר(
עונת התרבות בירושלים )ע"ר(
אנחנו וצאצאינו )ע"ר (
מעיין גנים  -ראשון לציון )ע"ר(
אור עיני )ע"ר (
בית הכנסת מנין צעירים הר נוף  -ירוש
עמותת ידידי התזמורת הסימפונית חיפה
קשת שוהם )ע"ר (
בית כנסת אוהל משה  -אשדוד )ע"ר(
המוסד הטכנולוגי העל יסודי תל אביב )
מרחב  -מרכז לתורה וחסד למען אוכלוס X000000000
זכור לאברהם ספרדי מודיעין )ע"ר(
בית כנסת דרום נתניה אשכנזי )ע"ר(
מרכז התורה  -קרית אתא )ע"ר(
הקרן ע"ש צביקה )צבי דב( זימן הי"ד )
גאולת ישראל בנשיאות הרב משה אוחיון
בית הכנסת המרכזי רובע י"ז אשדוד )ע"
קופת עמלי תורה -זכרון יעקב והסביבה
מנחת אהבה לב אחד )ע"ר(
בית הכנסת אשכנז גני גאולה ירושלים )

580519346
580519379
580519403
580519627
580519635
580519692
580519767
580519908
580519916
580519932
580519973
580520039
580520104
580520138
580520187
580520294
580520351
580520385
580520401
580520526
580520583
580520617
580520666
580520799
580520849
580521037
580521102
580521110
580521185
580521201
580521227
580521268
580521318
580521334
580521466
580521540
580521581
580521649
580521680
580521730
580521789
580521839

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024

מרכז לתורה והוראה  -מרכז פתח תקווה
קרן צדקה  -מגדל אור )ע"ר(
מוסדות שערי דעת לדרום אמריקאים )ע"ר
אורו של יוסף )ע"ר (
בית תמחוי ע"ש התנא הקדוש רבי שמעון
פורום תקנה )ע"ר (
מוסדות תורת חיים  -חינוך ומנהיגות )
קופת השכונה רב-חסד )ע"ר(
להאיר  -אור לעולם )ע"ר(
תקוות הספורט כפר קאסם )ע"ר(
בית הכנסת שירת קטיף  -יד בנימין )ע"
מפעל שונה הלכות )ע"ר (
המרכז לזכרו של מייקל לוין לסיוע לחי
אתוון דאורייתא )ע"ר (
ואהבת  -לאהוב ולתת )ע"ר(
מרכז ש.ח.ם  -שערי חכמת מרדכי )ע"ר(
בית חם לכל חייל וחיילת )ע"ר(
קרן להחזקת תורה רמת בית שמש א' )ע"ר
קהילת בית מאיר בית"ר עילית )ע"ר(
קוצ'ינטה )ע"ר (
אהבת עולם  -גדרה )ע"ר(
בית הכנסת עושה שלום בחולון ע"ש הרב
נחלת יעקב  -מוסדות תורה ובתי מוסר )
כרם ישראל רמת בית שמש )ע"ר(
קרן אור למשפחה )ע"ר (
עמותת דנור )ע"ר (
בית הכנסת המרכזי בחספין )ע"ר(
מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק )ע"ר(
עדן  :המקום שלך ,החוויה שלך )ע"ר(
מלכות התורה  -מודיעין עילית )ע"ר(
עמותת בית הכנסת הארי הקדוש  -באר שב
מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה וחסד )ע
חיוך ללב )ע"ר (
בית רחמים  -ישועת ישראל )ע"ר(
אורות קרית השרון בית יהודי נתניה )ע
מוזיאון פרטי גוש קטיף בירושלים )ע"ר
המטבח של מאיר השמן )ע"ר(
סטנדינג טוגתר )ע"ר (
בית חב"ד חשמונאים שע"י צעירי אגודת
יצירה התפתחותית )ע"ר (
מרכז התורה בית הלל  -אשדוד )ע"ר(
נחלת המלך )ע"ר (

580521854
580521912
580521979
580521987
580522233
580522340
580522456
580522498
580522514
580522605
580522738
580522753
580522779
580522795
580522803
580522837
580522928
580522951
580523074
580523108
580523157
580523264
580523561
580523603
580523645
580523793
580524049
580524056
580524072
580524080
580524114
580524155
580524213
580524270
580524395
580524445
580524494
580524510
580524569
580524833
580524874
580525152

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023

מדרשת הרי גופנא )ע"ר (
אור התורה והחסד אלעד )ע"ר(
שערי ציון להפצת היהדות ברוח הציונות
פסיפס  -מרכז ליווי ותמיכה למשפחות מ
עמותת תיאטרון רוממות )ע"ר(
כולל עיון שע"י חסידי בעלזא )ע"ר(
המרכז הרוחני גואל יבוא  -חדרה )ע"ר(
חמודות דניאל ע"ש דניאל ומרים בוגדרי
אג'יאל טירה )ע"ר (
אהבת חסד ועזרת ישראל  -ראשון לציון
מקום לכולם  -קידום שילוב בקהילה )ע"
קרן אורו של חסד )ע"ר (
מוסדות בית אליהו  -רמת בית שמש )ע"ר
בית כנסת קהל חסידים  -שערי חסד ירוש
חסדי שמואל הנביא הרצליה ירושלים )ע"
מוסללה ארט-טרקס )ע"ר (
לשם שמים יבנה )ע"ר (
מפרקים צעירים )ע"ר (
קרן רמון )ע"ר (
מנחת מרדכי תורה ותפילה  -נתניה )ע"ר
חוכמת יצחק )ע"ר (
לומדים  -היכל התורה והחסד המרכזי )ע
ותלמדם )ע"ר (
הבית ועונג שבת )ע"ר (
שניר העמותה למתן הזדמנות שווה )ע"ר(
קדושי השואה  -ע"ש רבינו חי טייב  -ק
שרותי דת מושב אלישמע )ע"ר(
הדר להדר )ע"ר (
אהבת ישראל  -פיתוח )ע"ר(
מודעות בעידן הגאולה )ע"ר(
בלב אחד  -לאחדות ולקירוב לבבות )ע"ר
בת-בית )ע"ר (
הפורום הכלכלי הערבי  :הפורום למחקר
בית מדרש מרווין ומאירין )ע"ר(
פת חנה )ע"ר (
קרן דוביק ז"ל )ע"ר (
עמותת דרך הילד )ע"ר (
העמותה לפיתוח קהילת רמת אלישיב לוד
חסד נעורים ירושלים )ע"ר(
מנטור לחיים )ע"ר (
עמותת אלמאוכב נצרת )ע"ר(
מעבר יבק )ע"ר (

580525236
580525269
580525376
580525434
580525483
580525533
580525566
580525657
580525699
580525723
580525731
580525749
580525798
580525814
580525871
580525913
580525947
580525962
580526028
580526077
580526200
580526218
580526291
580526424
580526465
580526473
580526580
580526689
580526754
580526846
580526879
580527174
580527257
580527323
580527406
580527422
580527570
580527679
580527794
580527810
580527893
580528057

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024

תיאטרון הפרינג' באר שבע )ע"ר(
קהילת רמת אשכול ירושלים )ע"ר(
צעדים קטנים  -עמותה למען ילדים חולי
מעברים לקשת הטרנסית )ע"ר(
קרן הצלת דורות )ע"ר (
בדרך להחלמה )ע"ר (
אביב -העמותה לקידום החינוך ברוח וול
בית הכנסת סטולין קרלין בחצר כ"ק אדמ
בית חב"ד רובע הקריה אשדוד שעל ידי צ
שקדים ורימונים  -לשירותי קהילה ודת
בית כנסת המרכזי  -יד בנימין )ע"ר(
רוני ושמחי  -למען אחי ורעי )ע"ר(
קרן חסד יבנה לדורות בארץ ישראל )ע"ר
לוית חן וחסד -אלעד )ע"ר(
ישיבת נתיב הדעת -ירושלים )ע"ר(
שמחים לעזור )ע"ר (
קרן אור אורדסה )ע"ר (
גנזי רפאל  -מכון להפצת מורשת יהודי
עמותת בית הכנסת בית אל בגבעת זאב )ע
מועדון יחדיו יד ביד  -טירת כרמל )ע"
בית הכנסת מגדל השושנים  -ירושלים )ע
מ.ע.א .מונתדא אלמועיאלת אלוחידאת )ע
עוז ודעת )ע"ר (
נתן סיוע חובק עולם )ע"ר(
שמור עייניך )ע"ר (
קרן טללי ברכה  -מוסדות תורה ורווחה
נזר כהן  -ביתר עילית )ע"ר(
עמותת ידידי גדס"ר גולני )ע"ר(
אור מנחם לדוברי צרפתית תל אביב )ע"ר
שער המלך חינוך לתורה וחסד ,נוה יעקב
בית חב"ד שכונות היובל-מקוב רחובות ש
יוסף דעת )ע"ר (
צלילים לנשמה )ע"ר (
הוד והדר בהר אדר )ע"ר(
שכן קרוב-מדרשת שדרות )ע"ר(
ברוך מציון )ע"ר (
בית חב"ד קרית טבעון שע"י צעירי אגוד
נחלת הירדן )ע"ר (
העם היהודי  -תל אביב )ע"ר(
אור לשמואל )ע"ר (
קרית התורה קרית גת )ע"ר(
יחד שבטי ישראל  -מרכז תרבות יהודי-

580528115
580528164
580528230
580528479
580528552
580528560
580528610
580528644
580528735
580528826
580529014
580529063
580529246
580529261
580529287
580529303
580529550
580529725
580529774
580529972
580530004
580530251
580530277
580530350
580530434
580530467
580530509
580530616
580530665
580530723
580530772
580530780
580530806
580530905
580530954
580530996
580531093
580531200
580531259
580531325
580531390
580531457

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

אור הסולם )ע"ר (
טרנסג'נדרים למען צדק חברתי )ע"ר(
מגן לקהילות היהודיות )ע"ר(
קהילת זמר הזית )ע"ר (
עמותת שבא לתרבות ואומנות )ע"ר(
סולמות  -יהדות חינוך וחוויה )ע"ר(
קופה של צדקה  -גבעת זאב )ע"ר(
הישיבה החילונית בירושלים )ע"ר(
משכן שילה  -המרכז למחקר ולפיתוח ערש
יראנו ניסים )ע"ר (
ירושלים אוהבת חיות )ע"ר(
העמותה לקידום הספורט בתחום המועצה ה
יד לשמחה )ע"ר (
בית הכנסת יוסף חיים הספרדי הר חומה
יד לחיים טובים יותר )ע"ר(
מקימי -השער לכלכלה נבונה )ע"ר(
קהילת אברכים תל ארזה )ע"ר(
רשת כוללים ומוסדות תורה בן מלך )ע"ר
אפשר לנצח  -העמותה לאבחון ומניעת סר
בית כנסת קדושי השואה רמלה  -גמילות
מוסדות תורה ודעת ירושלים ובית שמש )
הבמה לתיאטרון אפריקאי-ישראלי )ע"ר(
חינוך ושילוב  -אור ליובאויטש כפר חב
לחבק את העולם )ע"ר (
מתיבתא דבית שמש )ע"ר (
תפארת רימון -פתח תקווה )ע"ר(
יהדות וסביבה ברמה  -ישיבת רמות ירוש
העמותה לקידום סרטי תרבות ואמנות )ע"
בית מדרש צרפתי )ע"ר (
רפאנו ונוושע )ע"ר (
קול דוד -עקרון )ע"ר (
רוח גבית לאנשים עם צרכים מיוחדים )ע
יכולות  -מייסודה של קרן רש"י )ע"ר(
רפואה לחולה  -בני ברק )ע"ר(
תהלליה )ע"ר (
עמותת הפנתר -עז כנמר )ע"ר(
כולל אברכים ע"ש התנא הקדוש רבי יהונ
כוכבי אור מאירים בישראל )ע"ר(
קול הזכויות  -מימוש זכויות של ילדים
בית כנסת קרית אבי עזרי מודיעין עילי
עמותת אהלי קדר )ע"ר (
שערי שמועות )ע"ר (

580531481
580531499
580531556
580531648
580532042
580532067
580532240
580532323
580532331
580532364
580532398
580532455
580532679
580532695
580532851
580532877
580532919
580532950
580533057
580533123
580533198
580533230
580533305
580533362
580533388
580533537
580533545
580533719
580533735
580533834
580533917
580533941
580534048
580534154
580534196
580534279
580534436
580534451
580534485
580534493
580534535
580534618

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022

מוסדות תורה וחסד זכרון יעקב )ע"ר(
בית סיסטם עאלי )ע"ר (
פאגסוס  -אומנויות לחימה )ע"ר(
מוסדות קדושת שם שמיים  -בית שמש )ע"
חוות פינוקי  -חוות רכיבה טיפולית לז
אהבת חסד מזרח ראשון לציון )ע"ר(
אבני דרך לחיים )ע"ר (
תפארת אורות להעצמת אוכלוסיות שונות
בית חב"ד אבו תור שע"י צעירי אגודת ח
מרכז תורני נוף הגליל )ע"ר(
אור עתניאל )ע"ר (
דורשי ציון  -בית"ר עילית )ע"ר(
עמותת יד לחינוך )ע"ר (
זיו יהודה )ע"ר (
היכל מרדכי כוכב יעקב )ע"ר(
מפעל חסדי אחים דחסידי גור קרית גת )
נצר חדש )ע"ר (
חיים של אושר )ע"ר (
בית הכנסת בית שלמה  -מבשרת ציון )ע"
מרכז תורני תורת אברהם בארה"ק  -בני
באר מים חיים תשע"א  -ירושלים )ע"ר(
טוב יחד )ע"ר (
חברותא  -הומואים דתיים )ע"ר(
עם אחד  -מרכז תמיכה וסיוע )ע"ר(
אור לנתיבתי ירושלים )ע"ר(
אור ידידיה ע"ש מוריס ואוה סולם ז"ל
עמותת רוסול אלמוסתקבל  -שפרעם )ע"ר(
קרן הצדקה אהבת ישראל )ע"ר(
ערכים בספורט )ע"ר (
בני רחל )ע"ר (
נחם  -נוער חרדי מתמודד )ע"ר(
גלרית תאטרון החנות )ע"ר(
משכנות הרועים  -קרית עקרון )ע"ר(
עטרת ראובן  -אלעד )ע"ר(
מכינת עטרת ירושלים )ע"ר(
אמרי פינו )ע"ר (
שבילי אופק )ע"ר (
עולים במעלות  -מעלות תרשיחא )ע"ר(
קול יעקב  -מוסדות תורה וחסד )ע"ר(
בת קול -נשים דתיות לסביות ביסקסואלי
קרן האור לחברה )ע"ר (
נפש לנפש -העצמה ויעוץ לקהילה )ע"ר(

580534642
580534774
580534816
580534840
580534956
580534998
580535078
580535086
580535128
580535185
580535193
580535318
580535334
580535359
580535417
580535441
580535516
580535524
580535581
580535607
580535615
580535656
580535672
580535698
580535946
580535987
580535995
580536001
580536167
580536266
580536316
580536498
580536720
580536761
580536803
580536878
580536886
580536894
580536977
580536985
580537041
580537066

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022

קהילת ארנונים -תלפיות ירושלים )ע"ר(
משיב נפש  -בני ברק )ע"ר(
בית הכנסת משכן האומה ירושלים )ע"ר(
קהילת אהל תמר אלעד )ע"ר(
מרכז תרבות נוף הגליל )ע"ר(
בעל השדה  -בית שמש )ע"ר(
מוסדות תורת אדם  -ירושלים )ע"ר(
נר מחר )ע"ר (
קרוב אליך  -חסד לאברהם )ע"ר(
אהלי תורה וחסד )ע"ר (
כולל אברכים בבית הכנסת עולי לוב בשכ
בינת מנחם )ע"ר (
מודיעין חופשית )ע"ר (
בית כנסת מהרי"ץ  -אריאל )ע"ר(
מרכז מעלה ,עזרה ,תרבות וחינוך ע"ש ג
תולדות יוסף  -מכון לרבנות ודיינות )
בית הספר לספורט ואתלטיקה בנתניה ע"ר
נשימה לחיים )ע"ר (
עטרת מרדכי אליהו )ע"ר(
מוסדות אמונת איתן בערגסאז )ע"ר(
נשמתא באר שבע )ע"ר (
בית חב"ד רחביה  -ירושלים שע"י צעירי
אלנט אירופה-ישראל )ע"ר(
קרן צדקה  -איחוד קהילות הדר גנים )ע
תולדות יצחק  -נתיבות )ע"ר(
בית הספר המונטסורי ללימודי הסביבה )
מוסדות תפארת יהודה ירושלים )ע"ר(
דרכא בתי ספר )ע"ר (
אור לציון בני ברק )ע"ר(
עמותה לקידום ענף ספורט הכדורגל בב"ש
העמותה לפיתוח הספורט והאתלטיקה בירו
קשובות )ע"ר (
תפארת נתנאל מושב מנוחה )ע"ר(
ידידי עז )ע"ר (
מרכז תורני קהילת יעקב חדרה )ע"ר(
הסדנא לידע ציבורי )ע"ר(
בית הכנסת הספרדי המרכזי עמוד האש ע"
ספייס איי אל )ע"ר (
אריות יהודה  -העצמה אישית )ע"ר(
אח גדול למען חיילים בודדים )ע"ר(
מקום לשירה )ע"ר (
להרגיש כמו כולם )ע"ר (

580537140
580537256
580537363
580537389
580537512
580537603
580537645
580537652
580537660
580537736
580537744
580537751
580537991
580538015
580538072
580538254
580538445
580538460
580538577
580538635
580538643
580538817
580538841
580538916
580538973
580539062
580539104
580539146
580539203
580539443
580539591
580539716
580539898
580539963
580540169
580540193
580540219
580540391
580540433
580540458
580540516
580540532

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024

תורת שדרות )ע"ר (
אורות יהודה  -מגדל העמק )ע"ר(
המרכז לבוררויות וגישור על פי ההלכה
יד אלי  -ירושלים )ע"ר(
מוסדות עתים וזמנים לתורה ולחסד )ע"ר
בית כנסת מרדכי הליגמן בני ברק )ע"ר(
ג'י .אר .אפ ישראל  -ג'נרל ריליפ פאו
אור יוסף מרכז תורה וחסד )ע"ר(
דמוקרטי בעמק )ע"ר (
דרכי תבונה  -ביתר עילית )ע"ר(
ברית עולם  -המרכז העולמי לבני נח )ע
המרכז לפעילות קהילתית רב תחומית על
מדרש מרדכי )ע"ר (
אהב"י  -העמותה לקידום אמנות העם ביש
מוסדות חינוך חב"ד טבריה )ע"ר(
לימוד -דוברי רוסית ,ישראל )ע"ר(
מכון  -תורת המשפחה )ע"ר(
מוסדות נר שרה )ע"ר (
דרכי הלל )ע"ר (
המאור שבתורה  -בקעה ,ירושלים )ע"ר(
מרכז פנים )ע"ר (
דרכי אליהו בית  -שאן )ע"ר(
ברכת יצחק אור יהודה )ע"ר(
ביהכנ"ס אבני החושן ראשון לציון )ע"ר
קרן מת"ת  -מצפון תפתח התקווה )ע"ר(
הפועל חיפה כדורסל  -לב אדום )ע"ר(
קופת צדקה למען עניי רמת בית שמש ב )
המרכז לתורה  -אהבת התורה )ע"ר(
עמותה קהילתית נווה עמית  -עמותה רשו
מניין ותיקין כפר גנים  -פתח תקוה )ע
פוליס  -המכון ללשונות ולמדעי הרוח ב
תבור  -מנהיגות חברתית באזורי אתגר ל
שלום וצדק בירושלים )ע"ר(
קרן תמר )ע"ר (
דרור  -דרך ריקי ורחלי ז"ל )ע"ר(
בגלל הרוח  -מזכרת בתיה )ע"ר(
עזרה בכבוד )ע"ר (
השגי באר שבע האבקות חופשית )ע"ר(
שיויתי  -מכון ללימודי יהדות לדוברי
עמותת דרך ארץ  -תוכנית לקידום החינו
כיוונים לחיים )ע"ר (
עמותת ילדי קשתות )ע"ר(

580540565
580540607
580540656
580540755
580540870
580540938
580540946
580540953
580541126
580541209
580541225
580541332
580541563
580541647
580541688
580541738
580541811
580541951
580542033
580542124
580542181
580542207
580542363
580542371
580542462
580542512
580542546
580542579
580542637
580542728
580542835
580542843
580542934
580543080
580543122
580543197
580543247
580543403
580543486
580543528
580543551
580543775

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

צוות הצלה עזרה ראשונה בישראל )ע"ר(
רקמה  -רשת קהילות משימתיות )ע"ר(
מדור לדור  -לפיתוח מנהיגות וקהילות
הבית העגול  -העמותה לחינוך בדרך הטב
מרכז רפואה ,שיקום וסיעוד בית הדר )ע
אלומה העמותה להנצחה ולהנחלת מורשת
קרן מרומים )ע"ר (
כולל בית כנסת מרדכי יוסף עובדיה  -ק
לב חם נותן  -לח"ן )ע"ר(
פאר הלימוד )ע"ר (
קרן משי  -תורה וחסד )ע"ר(
עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר )
קהילת ויז'ניץ אלעד )ע"ר(
העמותה לטיפוח הכדורסל והספורט בהרי
מעיין צביה )ע"ר (
נתיבות התורה בית שמש )ע"ר(
מוסדות התורה החינוך והחסד  -פרדס כץ
קהילת רוח אביב )ע"ר (
צידה לדרך קו"מ  -קורס מנהיגות )ע"ר(
ממקדשי תיראו  -מודיעין עילית )ע"ר(
עמותת פנים לקהילה בית שמש )ע"ר(
קרן השומר  -להבטחת קיומה של תנועת ה
המרכז הרוחני שערי דעת )ע"ר(
דארנא  -בית בטוח לנוער בסיכון )ע"ר(
העמותה הישראלית לתסמונת וויסקוט אול
חיבורים  -חינוך בונה חברה )ע"ר(
קהילת מתפללי בית הכנסת ניגוני חיים
עמותת מוזות  -בית ספר תיכון לאמנויו
המרכז למורשת יהדות שאלוניקי ויוון ע
מוסדות פניני ציון )ע"ר(
בית מנחם סביוני ים ,קרית ים )ע"ר(
יישא ברכה זכור לאברהם  -חולון )ע"ר(
יהל  -התנדבות ולמידה בישראל )ע"ר(
רמת אלקנה  -עץ אפרים )ע"ר(
הבית של רונית  -מרכז התפתחות חברת
בית כנסת אוהל יצחק בניטה  -פתח תקוו
ארגון הבריאות תקוה לחיים )ע"ר(
בית השם לתורה ולתפילה  -שכונת התמר
מגדל התורה מודיעין )ע"ר(
מיתווים :המכון הישראלי למדיניות-חוץ
בית מדרש לתורה ותפילה בית"ר עילית )
אור רחל אמנו )ע"ר (

580543817
580543858
580543965
580544104
580544120
580544179
580544195
580544427
580544476
580544518
580544641
580544682
580544732
580544849
580544864
580544880
580544906
580544955
580544997
580545051
580545143
580545184
580545234
580545259
580545317
580545598
580545713
580545796
580545911
580546026
580546109
580546133
580546158
580546257
580546448
580546588
580546638
580546646
580546737
580546786
580546836
580546877

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022

קידום החינוך בישראל  -אחד משלנו )ע"
עמותת הפועל אום אל פחם ) 1102ע"ר(
דברי שם  -ירושלים )ע"ר(
יקיר לי  -חינוך ורווחה )ע"ר(
נפש בנפש עלייה )ע"ר (
מדרשת השילוב נטור )ע"ר(
קידום צעיר  -עמותה לקידום הספורט וה
אוצר ערכי החסידות )ע"ר(
בית חב"ד אזור תעשיה אשדוד שע"י צעיר
פעול"ה  -פותחים עיניים ולב לצרכי הע
מתוקים מדבש ירושלים )ע"ר(
בית כנסת  -צעירים בגבעת שמואל  -גבע
ידרי"ם  -ישראלים דוברי רוסית )ע"ר(
נחלתינו  -בית שמש )ע"ר(
רשת היזמות הגלובלית  -ישראל )ע"ר(
סטמאגי ישראל )ע"ר (
תלמוד תורה יסוד העולם בני ברק )ע"ר(
התנועה לזכויות דיגיטליות )ע"ר(
קרן קולנוע גליל )ע"ר (
משכן משה ואליהו  -בית שמש )ע"ר(
דרך עמי )ע"ר (
רופא חולים קנסר סוסייטי )ע"ר(
ישיבת סולם יעקב אשדוד )ע"ר(
צעירי גנים  ,1102בית כנסת לצעירים -
ע  .ד  .י  - .עמותת דושן ישראל ,עמו
היכל המלך גבעת זאב )ע"ר(
שישי שמח )ע"ר (
אווקט רחובות )ע"ר (
מכללת באקה )ע"ר (
חברים חסד וסיוע לזולת )ע"ר(
מתלות לחרות תעסוקתית )ע"ר(
עמותת ותיקי כנא לספורט ותרבות )ע"ר(
עמותת איש צדיק היה )ע"ר(
מוסדות יד החסד בית שמש )ע"ר(
בוסתן תם )ע"ר (
קנין יוסף )ע"ר (
להחיות נפש )ע"ר (
אתגר לירוחם )ע"ר (
בית אלוקים  -מודיעין עילית )ע"ר(
חיי עולם ע"ש רבי מאיר בעל הנס זיע"א
טנא ירושלמי )ע"ר (
כולל עזרת תורה ביאלא  -אשדוד )ע"ר(

580546927
580546992
580547040
580547081
580547115
580547123
580547271
580547487
580547511
580547602
580547735
580547784
580547818
580547875
580547966
580548113
580548139
580548154
580548162
580548196
580548220
580548238
580548360
580548394
580548493
580548501
580548535
580548667
580548717
580548733
580548808
580548931
580548998
580549012
580549129
580549186
580549236
580549335
580549475
580549509
580549582
580549590

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023

סטודיו משלך  -מרכז לנשים אמניות יוצ
מועדון ספורט כפר יאסיף )ע"ר(
החיים והשלום )ע"ש רבינו יוסף חיים(
בית הכנסת  -סי אנד סאן )ע"ר(
לב בנימינה )ע"ר (
בית הכנסת נצח ישראל חומת שמואל  -יר
עמותת גיל הזהב באלקנה מיסודה של צבי
אור בלב  -סיוע ותמיכה לילדים במצוקה
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש )
האופרה הירושלמית )ע"ר(
בית התיאוטרון  -חיבור הגוונים ברוחו
קהילת חזון נחום  -גילו )ע"ר(
אהלי יוסף רמת בית שמש )ע"ר(
כולל וזאת ליהודה  -בית וגן  -ירושלי
תנועת הערבות  -לאיחוד העם )ע"ר(
ממלכת החסד משמחי לב )ע"ר(
עמותת בית הכנסת הקבוע בשבות רחל )ע"
משמעות אחת ויחידה )ע"ר(
המכון הישראלי לחדשנות וחברה )ע"ר(
מעוז  -סיל )ע"ר (
נתיבות חיים  -בית מדרש לדיינות ירוש
נר ישועה )ע"ר (
ידידי בית הספר ממ"ד גוננים )ע"ר(
צעד בטוח )ע"ר (
קבוצת השווים  -מתן רגשי ותעסוקתי בא
מוסדות תפארת חינוך קוידינוב )ע"ר(
חסדי גליה ורחל )ע"ר (
עדות ביהוסף )ע"ר (
העמותה לעידוד הספורטאי החרש אשדוד )
ישיבת האחים חנצ'ינסקי אשדוד )ע"ר(
בשורת הארץ ע"ש יוסף ,נפתלי ודבורה ב
העמותה למען קרן לב''י ואגודה למען ה
העמותה לקידום החינוך בעלי )ע"ר(
מרכז חינוכי תהילת ירושלים )ע"ר(
תפארת שבחסד  -בית שמש )ע"ר(
מכבי בני טבריה )ע"ר (
שישי שבת ישראלי )ע"ר (
בית כנסת היכל דוד ושלמה  -רחובות )ע
זכרון מרדכי בנדר )ע"ר(
לב טוב ישראל צרפת )ע"ר(
מורשת הרב אברהם רביץ )ע"ר(
בית כנסת המרכזי  -טל מנשה )ע"ר(

580549657
580549665
580549681
580549756
580549830
580549905
580549954
580549962
580550119
580550135
580550143
580550218
580550226
580550317
580550333
580550481
580550523
580550564
580550580
580550622
580550630
580550903
580551018
580551059
580551075
580551117
580551174
580551182
580551232
580551299
580551380
580551414
580551539
580551562
580551604
580551737
580551745
580551760
580551828
580551927
580551984
580552065

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023

עמותת ילדי האור  -תמיכה וליווי ילדי
בוסתן בני אברהם )ע"ר (
מסירה  -קרן וארגון לסיוע לאנשים עם
קרן לייטנר )ע"ר (
מועדון ירושחמט )ע"ר (
הופכות את היוצרות )ע"ר(
עמותת עמנואל  -אפוטרופסות ללוקים בא
אי"ב  -ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון
בית ועד לחכמים קרית הרצוג )ע"ר(
קהילת ישרי לב רחובות )ע"ר(
קרן מלאך מרים )ע"ר (
נגב פוטבול )ע"ר (
בשביל האחדות )ע"ר (
מוסדות יד משה בית שמש )ע"ר(
שתי הלכות ביום )ע"ר (
מורשת בת שבע )ע"ר (
אורות רבותינו )ע"ר (
חיים באהבה )ע"ר (
נאוה בקודש  -ירושלים )ע"ר(
בן איש חי  -גדרה )ע"ר(
אביר  -באר שבע )ע"ר (
זכור לדוד )ע"ר (
עמותת שלום רעות ואחווה פתח תקווה )ע
אהל אלימלך )ע"ר (
יגדיל תורה  -באר שבע )ע"ר(
מפעל מתן בסתר מייסודו של דב דריימן
פני"ם חדשות  -פרלמנט נשים ישראליות
מרכז שורש ירושלים )ע"ר(
בדרך העולה להוראה )ע"ר(
הפורום לישראל ירוקה )ע"ר(
חבורת בני עלייה  -ביתר עילית )ע"ר(
אלי דרור )ע"ר (
קופת השכונה בית וגן ,ירושלים )ע"ר(
מנהיגי העתיד )ע"ר (
הביתה  -חיבור זה כל הסיפור )ע"ר(
אשר רוח בו במצפה רמון )ע"ר(
הבית השלישי  -העמותה לחיזוק היהדות
בית כנסת אהבת איתן  -גבעת שמואל )ע"
המשמר החברתי )ע"ר (
למען יידעו דורותיכם )ע"ר(
להקת המחול פרסקו )ע"ר(
כוללי שבילי  -ראובן )ע"ר(

580552156
580552164
580552255
580552263
580552586
580552628
580552677
580552909
580553006
580553030
580553105
580553113
580553121
580553295
580553303
580553311
580553345
580553360
580553402
580553485
580553527
580553634
580553717
580553741
580553808
580553840
580553899
580553956
580553998
580554160
580554210
580554244
580554327
580554368
580554509
580554533
580554616
580554632
580554764
580555001
580555274
580555316

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

מוסדות ויזניץ עפולה עילית )ע"ר(
כולל עולם חסד יבנה )ע"ר(
נח"ת  -נסיון חוזק תקוה )ע"ר(
דורשי ה'  -רחובות )ע"ר(
הישיבה הקדושה באר שבע )ע"ר(
ארגון נוסעי התחבורה הציבורית בישראל
עזר ממשה קופת העיר כפר יונה )ע"ר(
מחול שלם  -בית עכשווי למחול )ע"ר(
מרכז הרבי ירושלים  -אור מנחם )ע"ר(
אור ישראלי ) 2102 -ע"ר(
יד לדל )ע"ר (
מרכז החסד שדרות )ע"ר (
תפארת בני יששכר מאיר זצוק"ל העולמי
הצלה בני ברק )ע"ר (
דרכי חיים ע"ש הרב חיים ברדוגו זצ"ל
חיים של טובה )ע"ר (
הקהילה המסורתית נווה צדק )ע"ר(
אחריות חברתית  -לתת מכל הלב )ע"ר(
העמותה לעידוד התיירות העצמאית בישרא
מחיים לחיים )ע"ר (
ידיד לידיד  -בית המדרש לבני עלייה )
מרכז רוחני בית הכנסת מגן דוד ברנע א
ידידי חב"ד קוסקו בישראל )ע"ר(
מגיעים רחוק  -לקידום חינוך ,ספורט ו
נוה משה )ע"ר (
יסעדך  -ארגון החסד והתהילים )ע"ר(
מרכז דעת  -שונה הלכות )ע"ר(
נצר הקודש נס ציונה )ע"ר(
הורי בי"ס "שבטי ישראל" מודיעין )ע"ר
בית הכנסת המרכזי זכרון קדושים קרית
מרכז תורני צמרת העיר  -מנחת יהודה )
מפגשים שיוצרים חיבורים )ע"ר(
אחות התמימים בארץ הקודש )ע"ר(
בשביל הנשמה )ע"ר (
הרא"ה  -ניהול ותחזוק מוסדות ומתקנים
חינוך ועתיד )ע"ר (
איגוד רבני יהדות גאורגיה )ע"ר(
בית ועד לרבנים )ע"ר (
חסד מודיעין )ע"ר (
קופת העיר כוכב יעקב )ע"ר(
פייר פלאנט )ע"ר (
מוסדות שפע חיים צאנז בני ברק )ע"ר(

580555324
580555407
580555415
580555472
580555506
580555530
580555613
580555621
580555647
580555662
580555688
580555696
580555720
580555902
580556165
580556280
580556306
580556389
580556405
580556413
580556439
580556546
580556553
580556587
580556629
580556751
580556835
580556967
580556975
580557007
580557031
580557056
580557098
580557130
580557288
580557320
580557338
580557387
580557700
580557767
580557791
580557882

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024

אש קודש  -הר אפרים )ע"ר(
אלקנדיל לתמיכה בחינוך ותרבות )ע"ר(
קופת הרבנים איחוד הקהילות קרית גת )
המרכז הישראלי לגישות מאחות )ע"ר(
חסדי שמעון ורחל )ע"ר (
את  -יופיה )ע"ר (
בית שרה  -איתמר )ע"ר (
בלב אחד ויחיד )ע"ר (
מועדון ספורט באקה אל גרבייה )ע"ר(
אשרינו מה טוב )ע"ר (
בית הכנסת ע"ש ר' מאיר הלוי אבולעפיה
בית כנסת רב עדתי  -סנסנה )ע"ר(
קהילת חניכי הישיבות מודיעין עילית )
הקרן למורשת קבר יוסף והמקומות הקדוש
מבצר התורה אלעד )ע"ר (
קהילת יד רמה לעולים ברמות ירושלים )
שיבת ציון לרגבי אדמתה )ע"ר(
קרן אהבת חסד  -קרן חסד )ע"ר(
תורת משה זכרון קודשים )ע"ר(
רני ושמחי  -אשתאול )ע"ר(
בית הכנסת הדתי לאומי נווה נוף לוד )
ברקאי  -בית מדרש רבני קהילות ארץ יש
בית חב"ד ברקן שע"י צעירי אגודת חב"ד
שמחת משה  -מרכז רוחני קהילתי לצעירי
בית הכנסת מניין הספרדי רעננה )ע"ר(
אנ"ש  -אנשי שלומינו ,מעוז ציון ,מבש
חסדי גבריאל ללוש בן יקוט )ע"ר(
בית הכנסת היכל יצחק מושב יונתן )ע"ר
בואו ניתן )ע"ר (
זכרון בנימין )ע"ר (
עמותת המניין הספרדי  -קיבוץ שעלבים
חסדי בר ע"ש יעקב ויסכה ברטפלד )ע"ר(
ישמח משה באור פניך )ע"ר(
ענבר  -מנגישים זוגיות )ע"ר(
עמותת ברכת רעות )ע"ר (
בית הכנסת "בית יעקב חיים"  -ביתר )ע
נצח אליהו )ע"ר (
הוד שבחסד  -בית שמש )ע"ר(
חפץ לב )ע"ר (
אלמינא  -בית ליוצרים )ע"ר(
סלאמיתקום )ע"ר (
מכון חץ לחשיבה צבאית מתקדמת )ע"ר(

580558021
580558054
580558138
580558294
580558500
580558591
580558641
580558989
580558997
580559060
580559086
580559151
580559177
580559219
580559250
580559425
580559441
580559532
580559573
580559607
580559698
580559714
580559797
580559839
580560076
580560316
580560407
580560449
580560589
580560647
580560662
580560753
580560761
580560803
580560845
580560886
580560928
580560977
580561009
580561058
580561074
580561124

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023

השתחוויה  -תיאטרון ,קהילה ,חברה )ע"
חיים לאלון )ע"ר (
תעצומות לפוגשים את הסרטן )ע"ר(
היכל מאיר ע"ש רבי מאיר חדש  -ירושלי
מודעות  -משמעות )ע"ר (
שער שוויון )ע"ר (
מקום לאמנות  -המרכז לקידום הביאנלה
מוסדות אהבת ישראל לתורה ולחסד בארה"
יסוד  -עמותה לקידום זכויות יסוד )ע"
באורך נראה אור )ע"ר (
קרן תורה וטבע )ע"ר (
תהילה לדוד  -נהריה )ע"ר(
עולם החסד לב טוב )ע"ר(
ארגון בתלם )ע"ר (
בשבילי החסד )ע"ר (
קרן לעזרה הדדית שילה )ע"ר(
בית הלל  -הנהגה תורנית קשובה )ע"ר(
ארגון פליטי ונפגעי השואה ברה"מ ומזר
ברכת אליהו  -גליל )ע"ר(
קומי לך ,קהילה ומתיבתא )ע"ר(
לסייע לזולתו )ע"ר (
מרכז חמ"ש להפצת מעיינות החסידות )ע"
המכון ללימודים מתקדמים במכון הרצל )
מוסדות שערי תפילה  -רמת בית שמש )ע"
אחריות לישראל ) 8402ע"ר(
קרן חיב"ה של משפחת גרינפלד לסיוע לז
אלומות )ע"ר (
וועד החסד העולמי מירון עמוקה )ע"ר(
מכון אפרים )ע"ר (
מורשת הבריחה )ע"ר (
תורה וחסד בית הלל )ע"ר(
גירז )ע"ר (
חיים עם סי-אף )ע"ר (
משכן שילה )ע"ר (
בנות רחל ונוות שולמית )ע"ר(
מרכז הצופים הקתולים בישראל )ע"ר(
מחשבת התורה )ע"ר (
בני אברכים מצויינים )ע"ר(
רי-ספקס משקפיים לנזקקים )ע"ר(
מאור יעקב ישראל )ע"ר (
בית כנסת זכרון משכן שילה )ע"ר(
מינהל קהילתי מעלה רמות )ע"ר(

580561314
580561405
580561512
580561546
580561587
580561629
580561835
580561850
580561876
580561900
580561918
580561942
580561991
580562163
580562221
580562270
580562411
580562494
580562668
580562742
580562775
580562791
580562825
580562874
580562882
580562965
580563039
580563054
580563328
580563336
580563344
580563476
580563534
580563625
580563682
580563765
580563807
580563815
580563823
580563831
580563922
580563963

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

המניין הקהילתי עין-כרם ירושלים )ע"ר
העץ הבודד )ע"ר (
קרן לחיילים ולמשפחותיהם )ע"ר(
סוגיא )ע"ר (
איתן  -מדיניות הגירה ישראלית )ע"ר(
עמותת נתיב בטוח  -אכיפה אזרחית בדרכ
תפארת מהרי"ץ )ע"ר (
קול יעקב ונחמת רחל )ע"ר(
דרור -משימות לאומיות )ע"ר(
בית יהושע וחיה  -רעננה )ע"ר(
נ.ש.ג.ע) .נשים גליל עליון ( )ע"ר(
בית חב"ד נווה הדרים מישור הנוף  -רא
מרגניתא דרבי מאיר )ע"ר(
מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בי
אולפנת עטרת רחל )ע"ר (
בית הרבי )ע"ר (
משפחת פילזנא )ע"ר (
העמותה לקידום הכדורסל בגליל העליון
גירסא דינקותא  -חוויה יהודית לילדים
עטרת יוסף תורה ת"א יפו )ע"ר(
מקום  -מרחב ,קידום ומימוש )ע"ר(
תפארת רפאל )ע"ר (
מוסדות תפארת יוסף חיים )ע"ר(
בית כנסת אור ציון ומרכז רוחני ע"ש ר
קופה של צדקה נווה צבי והסביבה ירושל
מוסדות ביאלא ,צפת )ע"ר(
בית הספר לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי ז"ל
בית חיבת ציון )ע"ר (
דרכי אלעזר וציון )ע"ר(
ויגן פרנדלי )ע"ר (
תפארת וגדולה )ע"ר (
קרית צאנז טבריה ומוסדותיה )ע"ר(
עמותת הרעות  -בית רעים ישראלי )ע"ר(
עמותת ספורט אלופי נחף )ע"ר(
עמותת חסדי אליהו ע"ש אליהו ימין )ע"
ניגונים לעד  -העמותה על שם יואל אנג
ציוני דרך  -צעירים לחיזוק החברה היש
קשת המשאלות )ע"ר (
ישיבת אורות משה ראש העין )ע"ר(
מוסדות זרע לוי רופא  -באסטאן )ע"ר(
עמותת בית הכנסת הכללי נופי ממרא  -ק
ג'י .בי .איץ'  -מוח יהודי בהייטק )ע

580564045
580564086
580564193
580564219
580564235
580564359
580564482
580564532
580564540
580564599
580564631
580564649
580564680
580564722
580564748
580564763
580564789
580564805
580564839
580564854
580564979
580565224
580565240
580565281
580565414
580565430
580565497
580565562
580565695
580565703
580565745
580565810
580565836
580565893
580565935
580565950
580566016
580566024
580566040
580566073
580566115
580566354

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023

קהילות צעירים תוצרת הארץ )ע''ר(
אפיריון שלמה )ע"ר (
עמותת בית הכנסת יש"י  -יחד שבטי ישר
האגודה לפיתוח בינלאומי  -ישראל )ע"ר
בית מדרש לתורה ותפילה רמת אשכול ירו
אור לנגב ולגליל )ע"ר (
חכמים בלילה )ע"ר (
אבני דעת )ע"ר (
מעל"ה  -מרכז עזר לילד החרדי )ע"ר(
קרן מלגות שליד המרכז האקדמי פרס )ע"
מאורות התורה בית שאן )ע"ר(
קרן חסדי פקודת אלעזר )ע"ר(
לצידך  -סיוע לנשים נפגעות התמכרוי
ש.ק .יוזמות חינוך )ע"ר(
קרן דואליס להשקעות חברתיות )ע"ר(
נשמה'לה )ע"ר (
קידס קיקינג קנסר ישראל )ע"ר(
משכן התורה והחסד  -ביתר עילית )ע"ר(
כנסת מאור )ע"ר (
בתוך עמי אנכי יושבת )ע"ר(
בית כנסת קהילת אריאל מודיעין )ע"ר(
ברכת  -חיים )ע"ר (
היכלי הקודש  -זכרון אהרון )ע"ר(
מכללת הרצוג  -מיסודן של מכללות ליפש
עמותת סיירת חרוב )) (4791-6691ע"ר(
בית כנסת דוד ורפאל לצעירים ופעילות
קופת שמואל הנביא )ע"ר(
מנחת יהודה ע"ש הרב מיכל יהודה ליפקו
בית הכנסת אהבת ישראל  -עפולה )ע"ר(
דרכי שלום רמת השרון )ע"ר(
העמותה הישראלית לתסמונת אנגלמן )ע"ר
חן בה  -לחוד וביחד )ע"ר(
סולם לעתיד )ע"ר (
לביא עולמי )ע"ר (
ינשופים הדרכה )ע"ר (
בית סנדלר )ע"ר (
מכוונים מעלה )ע"ר (
אהבת אור וחסד )ע"ר (
יסמינה  -לקידום יזמות ובעלות עסקים
פלא יועץ המרכז ליעוץ חינוכי וזוגיות
האגודה לקידום החינוך הממלכתי דתי בי
מפעלי התורה ,הצדקה והחסד נחלת דן דח

580566396
580566446
580566479
580566495
580566602
580566727
580566735
580566743
580566750
580566784
580566792
580566859
580567105
580567212
580567360
580567402
580567436
580567444
580567477
580567592
580567600
580567683
580567717
580567923
580568012
580568020
580568103
580568277
580568335
580568384
580568434
580568772
580568822
580568939
580569002
580569010
580569044
580569051
580569200
580569218
580569267
580569275

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

בית מדרש המאור הקדוש )ע"ר(
ישיבת תורת שלמה ירושלים )ע"ר(
עמותת נחת  -נוער ,חברה ,תרבות )ע"ר(
באר יוסף  -בית"ר עילית )ע"ר(
מגרש ביתי  -חוזרים למעגל החברתי
מתחזקים בתורה )ע"ר (
שמחת הנתינה )ע"ר (
צעירי כפר כנא )ע"ר (
אבני שוהם )ע"ר (
חן לחיים  -תמיכה וסיוע בילדים חולים
אור פנימי  -חינוך לצמיחה רוחנית )ע"
בית מופת ד' באר שבע )ע"ר(
גבורת אהרן ורחל אלעד )ע"ר(
הפדרציה העולמית של יהדות תוניסיה בי
ניצנים  -יהדות ,ציונות ,ישראליות )ע
שפרה ופועה מגדל העמק )ע"ר(
לי לב מכול הלב )ע"ר (
צל"ש  -צבא לשם שמים )ע"ר(
דרכי אבות  -בית שמש  -קהילת נופי הש
שמש ומאור )ע"ר (
מידברן )ע"ר (
בית חב"ד אלונה שע"י צעירי אגודת חב"
בית חב"ד כרמל צרפתי חיפה שע"י צעירי
רשב"י נווה גן )ע"ר (
קהילת פועלי צדק )ע"ר (
מוסדות כנפי שמש )ע"ר (
עמותת קיימא  -ארגון נוער סביבתי חבר
תפארת בחורים תפרח )ע"ר(
המרכז הבין-דתי לפיתוח בר קיימא )ע"ר
קול קורא  -למען ילדים עם דיסלקציה ו
מרכז רוחני שבטי ישראל באר שבע )ע"ר(
התנועה למשילות ודמוקרטיה )ע"ר(
הקרן על שם רות ורובל )ע"ר(
אליפלט  -אזרחים למען ילדי פליטים )ע
מרסל ,לקידום אמנות ותרבות )ע"ר(
קופת טוב וחסד רחובות )ע"ר(
בית כנסת פאר ירושלים רח' גורדון  1ח
בית כנסת תפארת חן  -מודיעין )ע"ר(
ונתתי משכני בתוככם )ע"ר(
שמחת יצחק מודיעין עילית )ע"ר(
תורת חיים אשדוד )ע"ר (
כוכבי המדבר )ע"ר (

580569382
580569481
580569515
580569580
580569671
580569762
580569770
580569812
580569887
580569895
580570083
580570158
580570240
580570273
580570315
580570349
580570380
580570406
580570430
580570455
580570505
580570620
580570646
580570679
580570711
580570760
580570810
580570844
580570877
580570927
580570943
580571057
580571065
580571107
580571180
580571206
580571230
580571248
580571339
580571438
580571586
580571636

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023

בית חב"ד שער העליה חיפה שע"י צעירי
עתי"ד  -העמותה הישראלית לתסמונת דאו
התיאטרון החברתי משו משו )ע"ר(
אוהבים להיות יהודים )ע"ר(
תפארת מאיר אמשינוב  -כולל ביהמ"ד וג
מגן לך )ע"ר (
מוסדות זכרון יצחק לתורה ולחסד )ע"ר(
שמי"ם  -יזמות פורצת גבולות )ע"ר(
קהילת דרכי נועם  -הקהילה המסורתית פ
מלי  -מרכז לאזרחים יוזמים )ע"ר(
חסדי יצחק טראו )ע"ר (
יחד מחושך לאור )ע"ר (
שערי תפילה נוסח תימן  -נתיבות )ע"ר(
אגודת זימרה וחסד בא"י )ע"ר(
מאור הלב )ע"ר (
אהבת חסד לעניי ארץ ישראל )ע"ר(
הגשמ"ה עמותת הגן השיקומי )ע"ר(
מאור ישראל מורשת יהדות )ע"ר(
בית יוסף לוריא )ע"ר (
קרן אדם  -גבע בנימין )ע"ר(
נתינת לולב )ע"ר (
אמן בעירו )ע"ר (
הקשיבה  -לקול החרשים בישראל )ע"ר(
מרכז פימל על שם פייגע מלכה לובל )ע"
משכן אשר )ע"ר (
כטל אמרתי )ע"ר (
להיות שם )ע"ר (
קסם חברתי )ע"ר (
קינג סולמון סקול )ע"ר(
מקור חכמה ) 914ע"ר (
ג'ינדאס  -העמותה להתחדשות עירונית ח
קהילת ארנונה הצעירה )ע"ר(
העמותה לשימור מורשת יהודי אורפה ברא
ברכת אברהם  -מגדל העמק )ע"ר(
יוצאים לשינוי )ע"ר (
אלמז אמנות בישראל )ע"ר(
דוד מלכא משיחא )ע"ר (
הקרן הישראלית לפינוי מוקשים )ע"ר(
קופת העיר למען עמלי התורה בעירנו )ע
אדרבה לוד ,המרכז למורשת התנאים )ע"ר
דייא אלעארפין )ע"ר (
לב האמהות חסד )ע"ר (

580571651
580571701
580571883
580571917
580571966
580572063
580572089
580572154
580572170
580572352
580572451
580572519
580572592
580572683
580572717
580572733
580572774
580572832
580572980
580573129
580573319
580573483
580573608
580573640
580573723
580573749
580573830
580573897
580573947
580574168
580574275
580574457
580574507
580574671
580574762
580574853
580574861
580574879
580574929
580574945
580575025
580575082

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

חדוות התורה  -ישיבה לצעירים ירושלים
יוזמה  -לעידוד התחדשות כלכלית )ע"ר(
עמק לרנינג סנטר )ע"ר (
בית חיה מושקא  -מרכז חב"ד קרית ארבע
באש ובמים ע"ש רבינו נתן מברסלב זצוק
עמותה לקידום תעשיות עתירות ידע בנגב
צוות לוחמים )ע"ר (
בקהילה  -שילוב אנשים עם אוטיזם בחבר
ברכת שרה קריית מנחם )אפקה( )ע"ר(
אנסיט  -העמותה הארצית לקידום בעלי ל
בית הכנסת בית מנחם מגדל העמק )ע"ר(
קהילת הפינטק הישראלית  -סיטי טי.אל.
יוצרים תרבות )ע"ר (
בית לחם יהודה ע"ש יהודה נוראני ז"ל
העמותה לקידום הספורט בקרב הציבור הר
בית חב"ד שכונת הראשונים רמת גן שע"י
מרכז חב"ד לענייני חינוך בת ים )ע"ר(
תומכיה מאושר )מודיעין עילית קריות(
בית הכנסת בשעלבים )ע"ר(
תורה באהבה תל אביב )ע"ר(
ציון  -קהילה ארצישראלית בירושלים )ע
מנדלת הלב )ע"ר (
המכון הישראלי למשפחה )ע"ר(
קדמה  -התיישבות סטודנטים ויזמים )ע"
עמותת בית הכנסת חוות יאיר )נחלת יוס
עמיתים בעמק )ע"ר (
נתיבי תורה וטכנולוגיה )ע"ר(
מאור חפציבה )ע"ר (
בראשית  -רשת מעונות וגני ילדים )ע"ר
חסדי אבשלום  -ירושלים )ע"ר(
מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי ,רחוב
עמותת סמי מיכאל )ע"ר (
בית חב"ד בת גלים חיפה שע"י צעירי אג
חג שמח )ע"ר (
עמותת מהיום לאורח חיים בריא ומניעת
סומך נופלים ירושלים והמרכז )ע"ר(
עוד יוסף חי  -באר שבע )ע"ר(
בית כנסת אחדות ישראל נופי הסלע מעלה
ידידי בית ספר חורשה )ע"ר(
גנ"ת  -גוף ,נפש ,תודעה  -העמותה היש
מוסדות ירוסלב )ע"ר (
ניקאט  -המרכז לאומנות וטכנולוגיה בצ

580575199
580575363
580575389
580575470
580575520
580575553
580575579
580575629
580575660
580575769
580575785
580575793
580575835
580575959
580576171
580576213
580576254
580576536
580576569
580576593
580576601
580576619
580576627
580576767
580576825
580576981
580577047
580577096
580577120
580577260
580577310
580577344
580577377
580577435
580577500
580577518
580577583
580577617
580577633
580577856
580577922
580577955

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024

קהל חסידי ויזניץ )ע"ר(
קהילת חניכי הישיבות אבן ישראל )ע"ר(
בית יוסף  -ע"ש מרן ר' יוסף קארו והח
עלילה מקומית ,עמותה רשומה )ע"ר(
משכן לאחים  -אשקלון )ע"ר(
קידום אמנות בארץ ובחו"ל )ע"ר(
בית כנסת ברסלב  -בוצינא קדישא ביתר
השומר יו"ש  -ארגון השמירה ביהודה וש
ארגון צדקה וחסד ישועות יעקב סנהדריה
מועדון ספורט ערד )ע"ר(
בידינו  -למען הר הבית )ע"ר(
קרן יחד  -יוזמה חברתית לדורות )ע"ר(
חב''ד לדוברי רוסית אשדוד )ע"ר(
עמותת מוג'תמענא )ע"ר (
עו"סים שינוי  -סטודנטים למען עתיד ה
עטרת יעקב רמת בית שמש )ע"ר(
קהילת בני הישיבות שמואל הנביא )ע"ר(
אורו של אדם )ע"ר (
אבי"ב  -ארגון בעד ילדים בריאים במשפ
מוסדות ראחוב )ע"ר (
בית הכנסת "קיבוץ גלויות" לעדות המזר
הבית לכלכלה יהודית )ע"ר(
ניצוצות לחינוך )ע"ר (
בנין ישראל )ע"ר (
נותנים כח )ע"ר (
תלמוד תורה מעלות רם )ע"ר(
אונקוידע )ע"ר (
בית הכנסת ע"ש הרב ראובן פינטו באשדו
המשאלה של רני )ע"ר (
סיפתח המרכז ליזמות )ע"ר(
עזרה בדרך )ע"ר (
תלמוד תורה נדבורנה ביתר )ע"ר(
עמותת אי"ל  -מסיכון לתיקון )ע"ר(
עניין של חסד )ע"ר (
שאילת יוסף )ע"ר (
אוצרות רבי חייא ובניו )ע"ר(
זכרון שמשון )ע"ר (
וזכנו לגדל )ע"ר (
זכרון מרדכי  -רשת הפצת יהדות )ע"ר(
בשביל הבנים )ע"ר (
הרועה העברי )ע"ר (
נר לאברהם  -בית אליהו מסעוד )ע''ר(

580577963
580577989
580578086
580578144
580578177
580578193
580578201
580578300
580578375
580578888
580578904
580579100
580579241
580579258
580579266
580579324
580579514
580579563
580579613
580579647
580579746
580579779
580579787
580579795
580579860
580579910
580580546
580580637
580580652
580580678
580580736
580580801
580580819
580580843
580580850
580580876
580580918
580581171
580581478
580581536
580581544
580581593

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

מרכז חב"ד לילדי ישראל  -גני חב"ד צפ
שמחת יצחק וישראל ברמת בית שמש )ע"ר(
רוח דרומית המרכז לרפואה משלימה למ
מוסדות תורה חינוך וחסד  -חיפה )ע"ר(
מרחב ליצירה דיגיטלית חיפה ) d3ע"ר(
שערים  -מגשימים יהדות ישראלית )ע"ר(
כפר ירושלמי )ע"ר (
תמורה  -מרכז תורני ללימודים גבוהים
והחזקת בו  -נריה )ע"ר(
המרכז להפצת תורה חזון דוד  -מודיעין
תפארת שם טוב )ע"ר (
מוסדות אהל ישורון רעננה )ע"ר(
בניין חדש בקריית-נטפים )ע"ר(
עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינו
עמותה להענקת מלגות בחסות איל עופר )
קרן לבנין וחסד עלי זהב )ע"ר(
אור בכל בית בישראל )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי שבזי טירת שלום )ע"
מאמר מרדכי בית שמש )ע"ר(
מוסדות אמרי בינה  -ירושלים )ע"ר(
יד לחינוך חב"ד  -נצרת עילית )ע"ר(
המכון למצויינות בהומניסטיקה )ע"ר(
צו פיוס )ע"ר (
ארץ  -סנטר מונדיאל סטודי )ע"ר(
דובר טוב )ע"ר (
קרן עתיד פלוס לחינוך בישראל )ע"ר(
מבצע חיבוק )ע"ר (
מפעל משנה תורה )ע"ר (
משכן בן יהוידע )ע"ר (
עמותת המובילים למדע וטכנולוגיה )ע"ר
חינוך בשמחה )ע"ר (
חוות אפרים  -לגעת בטבע )ע"ר(
העמותה הישראלית לטאותרפיה )ע"ר(
אל  -מראם למדעים )ע"ר(
אנשים יוצרים חברה )ע"ר(
עץ חיים מודיעין )ע"ר (
עמותת אמרי טל )ע"ר (
קהילת מעין גנים  -פתח תקווה )ע"ר(
בית חב"ד לסטודנטים שער הנגב שע"י צע
שחר  -חברה תרבות ורוח )ע"ר(
מזנון ובית כושר למען החייל בקריית ש
גמ"ח המעיינות )ע"ר (

580581676
580581882
580581916
580581924
580581932
580582062
580582187
580582245
580582369
580582492
580582518
580582567
580582690
580582716
580582856
580583003
580583029
580583284
580583359
580583375
580583409
580583557
580583573
580583599
580583615
580583623
580583656
580583771
580583938
580583979
580583987
580584050
580584076
580584142
580584167
580584241
580584258
580584324
580584415
580584431
580584498
580584530

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024

תורה וחסד רחובות )ע"ר(
בית כנסת קהילת אהבת ישראל  -הר חומה
לוחמים ללא גבולות )ע"ר(
מוסדות תורה וחסד בראשות הגר"מ שטרנב
רקפת  -מתגברים על חרדה חברתית ,ביחד
תורת חסד ברמה )ע"ר (
עמותת לסת  -וחדק לתמיכה ושילוב אנשי
בית מדרש קרית היובל )ע"ר(
מוסדות אוהבי תורתך )ע"ר(
זכות אברהם  -בית אהרון )ע"ר(
מרכז קהילתי רוחני יוסף תהילות  -יבנ
בני אברהם צרפת )ע"ר (
אאריוי"ח  -איש את רעהו יעזורו ולאחי
אופק  -ארגון חזרה לחיים )ע"ר(
בית"ר נורדיה ירושלים )ע"ר(
תורת משה רשת כוללי בוקר ויז'ניץ )ע"
עמרם  -עמותת רוח המזרח )ע"ר(
שביל מהצד  -אוהל יהודי )ע"ר(
ברכת שמ"ע )ע"ר (
האש שלי תוקד עד ביאת המשיח  -מרכז ב
משותף תל אביב )ע"ר (
עוד יוסף חי  -שדרות ע"ש מרן רבינו ע
מרכז חב"ד לענייני חינוך רובע יזרעאל
אסדקא חתא אלנוח'אע )חברים עד לשד ה
אורה של תורה  -איגוד חניכי הישיבות
צדקת תולדות אהרן )ע"ר(
מאורות התורה אלעד )ע"ר(
דרך התורה והעבודה )ע"ר(
קהילת גנזי יוסף )ע"ר (
השלמת פערים בחברה )ע"ר(
בית כנסת תפילת חנה ויוסף )ע"ר(
גלעד טלז )ע"ר (
בית הכנסת הישראלי  -קרית מטלון ,פתח
מוסדות אחים למען אחים בני ברק )ע"ר(
תנופה בבית שאן )ע"ר (
וייב ישראל )ע"ר (
אחכימא )ע"ר (
חסד ומרפא  -ממעמקים )ע"ר(
מאור ישראל  -אלעד )ע"ר(
תמיד  -האגודה לתסמונת מיאלודיספלסטי
אגודת האקדמאיים  -כפר קאסם )ע"ר(
תנופה בקהילה )ע"ר (

580584555
580584670
580584704
580584829
580584886
580585099
580585131
580585164
580585180
580585222
580585305
580585313
580585479
580585644
580585743
580585842
580585974
580586071
580586220
580586287
580586329
580586436
580586444
580586451
580586485
580586501
580586568
580586691
580586766
580586790
580586808
580586865
580586907
580586980
580586998
580587061
580587079
580587087
580587103
580587137
580587244
580587269

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

מעשה ידי )ע"ר (
מסילות חכמה וחסד ע"ש התנא רבי מאיר
קרן עם ישראל בציון )ע"ר(
משכימי קום ע"י הכותל המערבי )ע"ר(
בית כנסת צעירי נחלי תקווה בפתח תקוו
ברסלב חינוך וחסד )ע"ר(
אור תורה כולל אברכים אוהל משה ואמיל
משכיל לדוד חדרה )ע"ר (
זוהר ישי רכסים )ע"ר (
העמותה הישראלית לסרטן ריאה )ע"ר(
תורת חיים ואהבה )ע"ר (
בית כנסת תורת אבות כפר גנים פתח תקו
דבר חיים )ע"ר (
מוסדות זכרון אברהם רפאל )ע"ר(
עמותת יבורכו מציון )ע"ר(
ישיבת ההסדר רמלה )ע"ר(
קרגיברס ישראל )ע"ר (
אח שמח מודיעין עילית )ע"ר(
מרבה צדקה יוסף שמחה ע"ש ר' יוסף שמח
מיוזיק פורט  -מוביליות וקידום מוזיק
גמ"ח חסדי מאור מאיר התורה )ע"ר(
רוח נכון )ע"ר (
מרכז אהבת ישראל יהדות וחסד במאור פנ
דעת צדקות )ע"ר (
תומכי תורה על שם רבי בן ציון הכהן ר
הניצחון הסופי )ע"ר (
ש.י.ח - .שילוב יוצרים חרדים )ע"ר(
תע"ג  -תורה עבודה גמילות חסדים )ע"ר
עמותת אלחיאת  -דיר חנא לזכר המנוחה
אתגר מפגשים להעצמה אישית )ע"ר(
מוזתיקה )ע"ר (
חי עמי  -קרן הצדקה והחסד לציון )ע"ר
בית הכנסת המאוחד ערד )ע"ר(
חסדי רבקה ואליהו )ע"ר(
קרן עשור )ע"ר (
החלק שלי בפאזל )ע"ר (
עמותת קהילת האלה )ע"ר(
מוסדות מבקשי תורה )ע"ר(
מעינות הלוי )ע"ר (
בית וועד לחכמים  -ק.אתא )ע"ר(
עמותת יחידת חילוץ הר הנגב )ע"ר(
אימאג'ין העצמה במוזיקה)ע"ר(

580587293
580587301
580587343
580587392
580587426
580587467
580587483
580587574
580587681
580587756
580587855
580587863
580587905
580588002
580588333
580588440
580588473
580588523
580588697
580588812
580588952
580588986
580589000
580589018
580589034
580589059
580589216
580589224
580589232
580589265
580589307
580589372
580589398
580589505
580589729
580589745
580589752
580589760
580589794
580589851
580590057
580590198

31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

מתן בסתר  -סנהדריה המורחבת )ע"ר(
בוני דורות )ע"ר (
מועצת ארגוני הילדים והנוער )ע"ר(
קופת הקהילה נוה יעקב )ע"ר(
אלעד  -תיאטרון אילת והערבה )ע''ר(
מעגל גבעת שמואל  -נשים למען הקהילה
עמותת מקום מלא אור )ע"ר(
בית הכנסת ידיד נפש נוסח ספרד מזכרת
אבני אליהו )ע"ר (
אור הכרמל )ע"ר (
קרן תורת שלמה )ע"ר (
בית הכנסת באורנית להנצחת זכרו של אי
שחקני נשמה )ע"ר (
מוסדות אבי העזרי )ע"ר(
אמאנינא )ע"ר (
בית הכנסת רמות השבים )ע"ר(
קופת הקהילה  -תל אביב )ע"ר(
עמותת סוסי מצוות ישראל )ע"ר(
בית הכנסת בראשית כפר גנים פתח תקווה
החתול  -בוגרי יחידת החילוץ של חיל ה
משכנות חכמה )ע"ר (
צעירי נחלים פתח תקווה )ע"ר(
בית חב"ד נוה דקל בית שאן שע"י צעירי
בית הכנסת הספרדי לאומי משכן משה פ"ת
בית הכנסת התוניסאי שדרות )ע"ר(
מועדון ספורט הפועל רובי שפירא חיפה
עמותת חליל האור )ע"ר (
העמותה לחקלאות מודרנית )ע"ר(
קהילת דביר שלום נתניה )ע"ר(
יצחק ירנן )שחיבר( )ע"ר(
משפט לעם )ע"ר (
מרכז קהילתי פארק צמרת )ע"ר(
איגוד רבני הקהילות בישראל )ע"ר(
נר חנוך )ע"ר (
מדרשת זיו )ע"ר (
בית מנחם רמת בית שמש ג' )ע"ר(
ישיבת גבעת אולגה חדרה )ע"ר(
חבר'ה דחסידי בעלזא )ע"ר(
תפס"ן  -תחנה פסיכואנליטית לנוער )ע"
העמותה לקידום הספורט והחינוך אריאל
חב"ד בקמפוס שע"י צעירי אגודת חב"ד )
ממעמקים  -מטפלים באמונה )ע"ר(

580590222
580590248
580590271
580590289
580590479
580590552
580590586
580590610
580590636
580590677
580590776
580591048
580591105
580591113
580591279
580591287
580591360
580591428
580591899
580591907
580592004
580592012
580592111
580592145
580592160
580592384
580592491
580592533
580592608
580592756
580592814
580592822
580592939
580593069
580593085
580593127
580593143
580593309
580593390
580593507
580593523
580593556

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023

קהילת יפו -חיים של משמעות )ע"ר(
מעגל הידידות )ע"ר (
קרן אור חדש )ע"ר (
בית חב"ד שכונת המדע  -רחובות ,שע"י
מאורות התורה להוציא יקר מזולל )ע"ר(
משחקים לשלום )ע"ר (
חסדי תומר ע"ש תומר בוסי ז"ל )ע"ר(
חותם יהדות על סדר היום )ע"ר(
קרן גפן )ע"ר (
ונתנו ידידים  -לע"נ ר' עזריאל בן צי
סיפא  -מרכז ישראלי לקידום פוליטי וה
יעזורו באיאן )ע"ר (
מטה יהודה אוהבת חיות )ע"ר(
אור ישראל  -הר חומה )ע"ר(
כולנו שווים )ע"ר (
אני איתך )ע"ר (
תהילתי יספרו )ע"ר (
קרן צדקה וחסד לעילוי נשמת דוד ורחל
עורכי דין לקידום מנהל תקין )ע"ר(
חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק
ריאליטי צ'ק )ע"ר (
עזרת אחים לשמחה )ע"ר (
אמרי נועם  -שמחת שבת )ע''ר(
קדושת יוסף לע"נ ר' יוסף ב"ר צבי )ע"
גושן -לקידום בריאות ורווחת הילד בקה
ליונס מודיעין )ע"ר (
גולן בבשן למנשי )ע"ר (
סקווש בונד ישראל  -מעבר לספורט )ע"ר
בית חב"ד רובע ט"ז אשדוד שע"י צעירי
אגודת ידידי בית ספר אלראזי )ע"ר(
יחי ראובן  -מרכזים קהילתיים תורניים
העמותה הישראלית לאטופיק דרמטיטיס )ע
קרן עץ הרימון  -מתן בסתר )ע"ר(
אבנר עכו )ע"ר (
מוסדות משכן אהרן סי.אי.גיי) .ע"ר(
להיטיב  -להרבות טוב בעולם )ע"ר(
באר יעקב נדבורנא )ע"ר(
חסד ישראלי )ע"ר (
בית כנסת קהילת בר לב מזכרת בתיה )ע"
מגע אש לע"נ אלישי מנשה ויעקב קליין
קומי אורי  -קוממיות )ע"ר(
העמותה לליווי רוחני בישראל )ע"ר(

580593770
580593861
580593887
580593903
580593911
580593960
580594059
580594109
580594158
580594240
580594414
580594505
580594539
580594646
580594737
580594760
580594778
580594794
580594836
580594851
580594885
580594968
580594984
580595023
580595064
580595130
580595197
580595205
580595254
580595304
580595346
580595361
580595387
580595395
580595411
580595460
580595502
580595536
580595601
580595858
580595874
580595940

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023

בית הכנסת שערי שמים פרדס חנה )ע"ר(
מקום לאמנות בקרית המלאכה )ע"ר(
מסד לוד )ע"ר (
תן גב )ע"ר (
למען דעת  -מנהיגות תורנית בירושלים
אגודה אח"ת  -האגודה לאחריות חברתית
ידידי חב"ד איסלה מוחרס בישראל )ע"ר(
מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים )ע"ר
חזון לאומי )ע"ר (
ממלכת התורה והחסד  -אלעד )ע"ר(
קופת חסדי שלום ע"ש מרן הגאון רבי יו
אורים  -הורות מאירת דרך )ע"ר(
עדי עד  -קרן "ישראל צבי" להכנסת כלה
ידידי ישיבת באר ישראל נחלת צבי )ע"ר
שערי תורה המאיר לישראל )ע"ר(
קופת החסד איש לרעהו )ע"ר(
נר יעלה )ע"ר (
הקרן לקידום הארכיאולוגיה בישראל )ע"
יגיל אב"י  -ע"ש הבנות אביגיל פסיה ו
קרן ידידי ישראל שלי )ע"ר(
לצדכם )ע"ר (
תורת חסד ברסלב )ע"ר (
תהילת השם  -כרמיאל )ע"ר(
לשם שמים  -אור רפאל )ע"ר(
נחלת רומנו )ע"ר (
חסדי מרומים )ע"ר (
מוסדות מגדל עוז בארה"ק )ע"ר(
בית הכנסת האר"י הקדוש יצחק ישראל ב"
מדעת  -למען בריאות מושכלת )ע"ר(
המכון החרדי למחקרי מדיניות )ע"ר(
הקרן המרכזית לתרבות בישראל )ע"ר(
מרכז רוחני יפיק תבונה )ע"ר(
זרח בחושך  -אור לישרים )ע"ר(
יד המשמר  -לתורה וחסד )ע"ר(
איחוד בני ערערה ועארה ליזמות תרבותי
עמותת פיסגה תל אביב ג'ודו  -לקידום
ישיבת דגל ירושלים )ע"ר(
יגל יעקב  -חולון )ע"ר(
קופת הצדקה והחסד חוסן ישועות )ע"ר(
בית מרדכי ואסתר )ע"ר (
דעה  -עמותה לתיקון חברתי )ע"ר(
יאמר ליעקב )ע"ר (

580596211
580596260
580596369
580596476
580596518
580596617
580596625
580596690
580596732
580596799
580596849
580596963
580597003
580597029
580597052
580597102
580597136
580597383
580597474
580597490
580597516
580597524
580597623
580597631
580597680
580597763
580597862
580598027
580598357
580598548
580598571
580598589
580598746
580598787
580598902
580598936
580599009
580599025
580599058
580599132
580599173
580599355

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023

מערבא מנשה )ע"ר (
יתד בחברה )ע"ר (
זהות ישראלית )ע"ר (
אור נתן לזכר סרן נתן כהן ז"ל )ע"ר(
מחוברים לחיים  -למען אנשים מיוחדים
אדוה  -לזוגות מאותגרי פוריות )ע"ר(
קרן ישועות יהושע אשר לשמו ולזכרו של
בדי הארון )ע"ר (
קול הנוער  -תיאטרון לקידום נוער בסי
בית הכנסת נוף הרודיון תקוע )ע"ר(
עמותת סוטריה ישראל  -לקידום הטיפול
עמותת לאורו -העצמה חינוכית וערכית )
קרן ירושלים ירוקה )קי"י( )ע"ר(
מעיינותיך  -לב לדעת )ע"ר(
אלף  -לקידום ערכי היהדות )ע"ר(
עליית השחר )ע"ר (
בית המוסיקה יזרעאל גלבוע )ע"ר(
מרכז הצלחה  -הכשרה לחיים )ע"ר(
ששון ושמחה )ע"ר (
בית הכנסת המרכזי רמת אביעזרי בית שמ
הפורום לדיפלומטיה ציבורית ישראלית )
תפארת מאיר  -פתח תקוה )ע"ר(
א.ד.ף - .עמותה לסיוע הדדי במשפחה )ע
תאפאווק  -עמותה למצוינות בחינוך במג
אוהל שושנה )ע"ר (
קירות שקופים )ע"ר (
כרמל מרכזי טניס שולחן  -חיפה )ע"ר(
עמותת גדוד גדעון )ע"ר(
מכינה קדם צבאית  -לפידות  -אמונה )ע
עמותת סנד  -חונכות והתנדבות )ע"ר(
זינוק  -נהנים ולומדים )ע"ר(
הקרן לעזרה הדדית גוש עציון )ע"ר(
אריק  -עמותת אריאל שרון למנהיגות )ע
ארננה  -לתרבות ישראל )ע"ר(
תשב"ר עובדיה )ע"ר (
מוסדות עוד יוסף חי אלעד )ע"ר(
בית המדרש "נחלת יהודה" להוראה ולדיי
אור ישע )ע"ר (
הנדבנים לתמיכה באדם ובחברה )ע"ר(
כולל אהבת תורה  -בית שמש )ע"ר(
אלריאדה מן אג'ל בלדי שפרעם )ע"ר(
עמותת נסיג'ונא -נצרת )ע"ר(

580599405
580599421
580599439
580599447
580599538
580599546
580599561
580599728
580599751
580599785
580599801
580599819
580599827
580599884
580599918
580599983
580600047
580600112
580600138
580600153
580600161
580600278
580600310
580600427
580600443
580600468
580600476
580600559
580600716
580600807
580600880
580600922
580601011
580601060
580601169
580601250
580601300
580601334
580601383
580601441
580601490
580601516

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

היכלי תורה וחסד  -ערד )ע"ר(
תורת אברהם אבא )ע"ר (
מרכז אביב )ע"ר (
קוראי שמו באהבה ע"ש הרב מרדכי אליהו
האיגוד הספרדי העולמי )יוצאי ספרד( )
דאנא )ע"ר (
כולל רמות לבי בתורתך )ע"ר(
פשוט לעזור לערד )ע"ר (
אדמה  -חינוך תרבות ואמנות )ע"ר(
מפעלי התורה מודיעין עילית )ע"ר(
בית כנסת אוהל בת שבע ,ירושלים )ע"ר(
אור האמת  -להבה )ע"ר (
קהילת פסגת אונו  -קרית אונו )ע"ר(
משכנא דרשב"י )ע"ר (
תורי זהב )ע"ר (
אלי"י  -אשנב לשיח יהודי ישראלי )ע"ר
בית הכנסת ישרש )ע"ר (
עמותה להנצחת מאיר הר ציון ופועלו )ע
אופק לקידום מתנדבים צעירים בישראל )
אלמעאלי להכוון חברתי )ע"ר(
מוקד הישועות דוד המלך )ע"ר(
מנין אברכים מרכז פרדס כץ בני ברק )ע
צופים לקהילה )ע"ר (
עמותת ניסאן לבריאות דרכי עיכול ,כבד
אור הטוהר  -להאיר כל בית בישראל )ע"
עמק לון סולג'רז )ע"ר (
ירוק בלב )ע"ר (
בית מדרש אברכים  -רמות א' ירושלים )
חזון מרגלית )ע"ר (
גפן פוריה ויהודה )ע"ר(
אלומת בנימין )ע"ר (
מרכז דחסידי טשערנאביל )ע"ר(
מוסדות תורה לשמה  -רמת בית שמש ג' )
להבין ולהשכיל  -ארגון להפצת תורה )ע
גנזי המלך  -אלעד בנשיאות הרה"ג ציון
העמותה לקידום מוזיאון פתח תקווה לאמ
ישיבת רבינו חיים קמיל )ע"ר(
קהילה צומחת באבן שמואל )ע"ר(
בצוותא חוויה יהודית )ע"ר(
בית חב"ד שכונת חבצלת  -רחובות שע"י
מכון רוהר ללימודי יהדות ישראל )ע"ר(
ג'סט לפיתוח וליזמות )ע"ר(

580601649
580601748
580601813
580601862
580601870
580601946
580602001
580602126
580602191
580602225
580602258
580602399
580602498
580602522
580602688
580602696
580602712
580602787
580603157
580603207
580603223
580603280
580603298
580603348
580603405
580603413
580603546
580603603
580603744
580603751
580603785
580603876
580603900
580603918
580603967
580604072
580604114
580604130
580604213
580604320
580604338
580604429

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022

קופת השכונה גבעת שאול קרית משה )ע"ר
מרכז ליבי  -לפני שיהיה מאוחר )ע"ר(
פסגת התורה )ע"ר (
השם יסעדני )ע"ר (
קרן החסד מזון וצידה ירושלים )ע"ר(
קבוצת רכישה התנדבותית )ע"ר(
חברים לשעת צרה )ע"ר (
נעלה בעוז  -גולני שלי )ע"ר(
הליכות בית הלל קרית גת )ע"ר(
בית אלמוג שילוני )ע"ר(
יוזמות עתיד )ע''ר (
מרכז תורני נווה שלום גני-תקווה )ע"ר
בית הכנסת עמיעד ישראל ירושלים )ע"ר(
רפואה שלמה ליווי ותמיכה )ע"ר(
קהילת תפילת האדם )ע"ר(
מרכז הצדקה והחסד בית התבשיל יד  -טו
עמותת בוגרי יהל"ם )ע"ר(
מרכז אמונה ומצויינות )אומ"ץ( )ע"ר(
מיקרוסינמה  -סרט לשם שינוי )ע"ר(
וואט עמקים  -עמותה למצוינות וקי 005
הקרן לפיתוח קהילתי יהודי ברכס הר הז
קופת המלכות )ע"ר (
חלאסרטן )ע"ר (
כולל חצות לילה  -קומי רוני )ע"ר(
לב בגליל ) 0502ע"ר (
שבת אחים גם יחד  -רמלה )ע"ר(
כלים  -גוף לעבודה כוריאוגרפית )ע"ר(
אוהל חיה  -רחובות )ע"ר(
שותפים לתורה )ע"ר (
שותפים  -משפחת הילד המיוחד )ע"ר(
העמותה למען דרי רחוב בישראל )ע"ר(
סימפלי פיס )ע"ר (
ועליך אמרתי )ע"ר (
המרכז לתיאטרון לוד )ע"ר(
סטארט  -אפ רוטס )ע"ר (
נדיבי עם החיים )ע"ר (
חסדי הנחל )ע"ר (
פרויקט שותפים )ע"ר (
ב.ה מוסדות היכל התורה )ע"ר(
עולים בגיל )ע"ר (
מוסד שורש למחקר כלכלי  -חברתי )ע"ר(
סביונים  -סיוע לכל אדם בכל עת )ע"ר(

580604460
580604569
580604601
580604692
580604841
580604908
580604924
580604999
580605038
580605111
580605145
580605152
580605251
580605319
580605368
580605400
580605434
580605491
580605517
580605541
580605608
580605707
580605723
580605731
580605855
580605988
580606150
580606259
580606309
580606580
580606598
580606671
580606721
580606747
580606754
580606796
580606861
580606879
580606903
580606911
580607067
580607174

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

חסדי בנימין ומשה בבני ברק )ע"ר(
קהילת צעירים שערי חסד ירושלים )ע"ר(
חסידי נדבורנה  -ירושלים )ע"ר(
אוצרותיהם אמלא )ע"ר (
תפארת משה וסימון  -ק .אתא )ע"ר(
חיים וחסד ריסורסז )ע"ר(
בית כנסת היכל הרשב"י באר שבע )ע"ר(
חי בהם תורה לאנשים עובדים )ע"ר(
תחנה יהודית )ע"ר (
בני מלכים אלעד )ע"ר (
כולל שערי רחמים בית דוד תפרח )ע"ר(
שובה רעננה )ע"ר (
עוף קדימה  -ע"ש רס"ן יוחאי )ג'וחא(
חסדי העיר )ע"ר (
ארח משפט )ע"ר (
נותנים יד )ע"ר (
מוזיאון יהדות איטליה ע"ש ש"א נכון )
קופה של צדקה קרית חסידים בית שמש )ע
שבילי הלב )ע"ר (
העמותה להנצחת שמחה יעל פזואלו לוי )
בית הכנסת גבורי ישראל  -ירושלים )ע
עמותת שמש )) (5102ע"ר(
הביאנלה של ירושלים )ע"ר(
האגודה לטיפוח המוזיקה חינוך ותרבות
הגל שלי )ע"ר (
בית חב"ד בית זית-מוצא שע"י צעירי חב
באור פניך  -האור שבכל אחד )ע"ר(
בית כנסת אהבת שלמה ירושלים )ע"ר(
עשה טוב )ע"ר (
בית חב"ד קרית הלאום ירושלים שע"י צע
במת חוצות )ע"ר (
מה יקר חסדך )ע"ר (
אהבת תורה  -רמת גן )ע"ר(
לעובדה ולשומרה לסביבה יהודית )ע"ר(
כרם עמי )ע"ר (
אור לשמשון  -רחובות )ע"ר(
נתינה בונה )ע"ר (
חוסן ישועות אשדוד )ע"ר(
חמדת יוסף  -אלעד )ע"ר(
תפנית  -נקודת הזינוק שלך )ע"ר(
רשת חינוך חב"ד ליובאוויטש חולון )ע"
צריכים משו??? )ע"ר (

580607190
580607299
580607315
580607372
580607430
580607562
580607604
580607638
580607646
580607703
580607752
580607844
580607943
580607992
580608123
580608230
580608289
580608321
580608339
580608453
580608768
580608933
580608982
580608990
580609071
580609121
580609162
580609444
580609543
580609584
580609592
580609675
580609741
580609758
580609857
580609865
580609923
580609956
580609964
580610012
580610079
580610228

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024

בית כנסת ספרדי דת"ל )דתי לאומי( הדר
אמונה ישראל )ע"ר (
בית מדרש ישראלי  -עין פרת )ע"ר(
אשל נועם אברהם )ע"ר (
כח צביקה  -לזכרו של סרן צביקה קפלן
וורלדברית )ע"ר (
קו ההלכה הספרדי )ע"ר (
עמותה למצויינות בכפר יונה )ע"ר(
למה כובע  -עמותת נגני הרחוב )ע"ר(
אקדם למען ילדים ובוגרים על רצף האוט
להמשיך שלום )ע"ר (
שירת התורה מודיעין עילית )ע"ר(
ספורט  -גשר לחינוך )ע"ר(
מים שקטים העמותה להתמודדות עם חרדה
אחיעזר  -רשת להפצת תורה וחינוך  -בנ
רצים ללא גבולות )ע"ר (
עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך )ע"
רוח צעירה )ע"ר (
אילת אנימלס )ע"ר (
ליסאן )ע"ר (
יחד שבטי ישראל  -עמותה לשילוב נוסח
מרכז העצמה  -להאיר את הנשמה )ע"ר(
יסוד תיקון הצדקות  -צדקת רבי מאיר ב
פלאים  -בין שמיים לארץ )ע"ר(
זק"א צפון )ע"ר (
עניי ירושלים ולומדיה )ע"ר(
בית כנסת בית תפילה בני ברק )ע"ר(
מוסדות מאורי אור לתורה תפילה וחסידו
בית הכנסת הירושלמי הדר גנים פ"ת )ע"
הקשר הווקאלי וינה  -תל אביב )ע"ר(
אור דוד בארץ ישראל )ע"ר(
קהילת ''משכנות יעקב'' )ע''מ(  -בני
ישיבת תורת חיים ע"ש הגאון רבי חיים
עזרת אחים בארץ הקודש )ע"ר(
עמותת הצדקה שליד היכל בנימין ואוהל
בית כנסת חזון המדע רחובות )ע"ר(
העמותה הישראלית לסרטן העור  -מלנומה
קרן דניאלי לזכר דניאלי זוננפלד ע"ה
קעליטה  -מרכז לקידום קליטה מיטבית ש
בית כנסת לב הקריה )ע"ר(
מועדון הספורט עארה  -ערערה )ע"ר(
חאסוב  -העמותה לקידום יזמות וטכנולו

580610244
580610269
580610434
580610566
580610590
580610616
580610624
580610640
580610798
580610806
580610863
580610889
580610913
580610954
580611010
580611028
580611036
580611051
580611069
580611176
580611192
580611242
580611267
580611275
580611283
580611358
580611366
580611382
580611408
580611432
580611499
580611549
580611556
580611655
580611697
580611796
580611812
580611994
580612034
580612067
580612083
580612091

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022

תורת הבית  -המכון להלכה ורפואה )ע"ר
קופת השכונה קרית יובל )ע"ר(
קהילת ירמיהו הנביא רמת בית שמש ג' )
אורות יוסף צדקה וחסד )ע"ר(
פרויקט ידיים )ע"ר (
בית הכנסת הספרדי  -מושב חדיד )ע"ר(
אחים בעד אחים )ע"ר (
נתיב מצוותיך )ע"ר (
תורה וחסד  -נתיבות )ע"ר(
ניצן  -כל גרעין שיקבל אור ומים )יוב
חניכי הישיבות בית נתנאל  -בני ברק )
מחוברים פלוס )ע"ר (
ולאשר נתן חולון )ע"ר (
פן יסורו )ע"ר (
קמים  -מושב גמזו )ע"ר(
חרדים לקצב )ע"ר (
עוז מנהיגות לחיים )ע"ר(
שובו אחים בשביל ישראל רחובות )ע"ר(
הגשמה הקרן לקידום ועידוד רוח הציונו
העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל
בית הכנסת קריית הלאום ראשון לציון )
בית חב"ד פוריה שע"י צעירי אגודת חב"
אבן ספיר יבנה )ע"ר (
אם הבנים מרכז רוחני קהילתי בטירת
עמותת אורות התורה אפרת )ע"ר(
בני ציון היקרים  -אבני קודש )ע"ר(
ערך החסד לילדים ונוער בסיכון )ע"ר(
בית היצירה )מיסודה של "בית חם"( )ע"
וועד בינלאומי להגנת הר הזיתים  -ישר
נר יוסף בני ברק )ע"ר (
אביע ישראל )ע"ר (
הדרת באר שבע )ע"ר (
תמכין דאורייתא בגליל )ע"ר(
עמית לדרך )ע"ר (
הפרברים  -שפירא )ע"ר (
עין טובה  -הדרך לנישואין )ע"ר(
מוסדות לתורה חינוך וחסד צ'רנוביל -
צעדים אחרת )ע"ר (
עזר לחיים מרכז תמיכה וסיוע )ע"ר(
האמת שלי )ע"ר (
מרכז גרנות )ע"ר (
המרכז הישראלי לקידום מיניות בריאה )

580612117
580612182
580612216
580612497
580612554
580612570
580612851
580612893
580612919
580612992
580613008
580613024
580613040
580613123
580613180
580613198
580613255
580613289
580613370
580613404
580613529
580613651
580613685
580614097
580614147
580614204
580614246
580614329
580614402
580614451
580614493
580614584
580614592
580614618
580614634
580614642
580614659
580614667
580614725
580614758
580614790
580614808

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

ופרצת מרכז ירושלים )ע"ר(
הדר  -עוז וענווה )ע"ר(
תנופה לחיים  -חווה חקלאית לצעירות ב
קריאייטורס פאד )ע''ר (
קופת החסד  -מוצרי יסוד )ע"ר(
בית כנסת נוף הרים עלי )ע"ר(
עמותת אלמערפה לחינוך ,תרבות וספורט
בית הכנסת ברית עולם  -שכונת כוכב הצ
מוסדות אורחות חיים )ע"ר(
בלעדיהם  -עמותה לסיוע ותמיכה במשפחו
קהילות החסידים ב"ב )ע"ר(
מוסדות חינוך חב"ד ליובאוויטש ,תל אב
מצמצמים רווחים )ע"ר (
ישיבת חובת הלבבות )ע"ר(
בית מנחם קרית הלאום ראשון לציון )ע"
מטר השמים )ע"ר (
עמותת מרווה  -משפט רווחה והעצמה )ע"
בית חב"ד פארק המדע רחובות-נס ציונה
צרכי עמך  -קופה של צדקה )ע"ר(
בית הכנסת חמדת  -מושב חמד )ע"ר(
מרכז קהילתי היכל הקודש ראש העין )ע"
ישיבת דרכי תורה אשדוד )ע"ר(
מועדון ספורט איחוד דרום השרון )ע"ר(
אור וחסד במכמש )ע"ר (
קרן לפיתוח מטה בנימין וההתיישבות )ע
נעלה  -נצרת עילית למען הזולת )ע"ר(
בניין חיים  -ירושלים )ע"ר(
רואים רחוק  -הדור החדש של יוצרי קול
הפרפרים של עומר )ע"ר (
לשנות עולם )ע"ר (
אשראקה לחינוך תרבות רווחה ומדע  -טי
תולדות אברהם  -אלעד )ע"ר(
בנות סקווירא )ע"ר (
מכלול  -מרכז הכוון להכשרה ולתעסוקת
קופת מתן בסתר גני הדר ויוצאי חברון
גוונים של מתוק )ע"ר (
אנשים אחים )ע"ר (
אוזניים לתורה )ע"ר (
מגן המשפחה )ע"ר (
פרוייקט השבת )ע"ר (
השגחה פרטית לקידום היהדות בישראל )ע
זכרון יהודה בית שמש )ע"ר(

580614840
580614865
580614899
580614931
580615102
580615151
580615201
580615300
580615318
580615334
580615359
580615375
580615573
580615631
580615698
580615805
580615813
580615847
580615938
580615953
580615979
580616001
580616043
580616100
580616142
580616217
580616316
580616340
580616431
580616498
580616548
580616621
580616647
580616738
580616787
580617033
580617041
580617058
580617082
580617108
580617215
580617223

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023

אור עובדיה  -ירושלים )ע"ר(
תיאטרון השחר -רב תרבותי )ע"ר(
תיאטרון האד'בה )ע"ר (
מוסדות איש את רעהו יעזורו בני ברק )
רוח גבית  -תמיכה אזרחית בחירום לאומ
מוסדות "נועם ישראל" טרעבישאן )ע"ר(
סקולהאוס )ע"ר (
רפואה ותקווה )ע"ר (
חוקי חיים )ע"ר (
בית כנסת באבוב אלעד )ע"ר(
תיקתק  -עמותה לקידום החינוך בישראל
חבדניצע שול )ע"ר (
נחלת שרה ) 5102 -ע"ר (
מרכז חינוך ותרבות " -פאר טבריה" )ע"
כולל חצות אחוזת ברכפלד מודיעין עילי
בית חב"ד הר חוצבים ירושלים שע"י צעי
בואונתערב )ע"ר (
ישיבת היכל יצחק  -ירושלים )ע"ר(
פלטפורמא  -תיאטרון אקטיביסטי )ע"ר(
כלנה )ע"ר (
שבת אחים  -פסגת זאב ירושלים )ע"ר(
יקיר לי יד ולב לשכול האזרחי )ע"ר(
קרן הלב  -לרפואה בישראל )ע"ר(
קרן הר חברון )ע"ר (
בית הכנסת ע"ש התנא האלוקי רבי שמעון
בית המדרש להפצת תורה בנצרת עילית )ע
מלב  -מטה לחם בנימין  -רפאל )ע"ר(
לכבוד הצדיקים )ע"ר (
ברום עולם )ע"ר (
מדרסה  -בית ספר לערבית )ע"ר(
ישיבת המתמידים בית אליהו בארה"ק  -ב
מוסדות "מבצר התורה" דחסידי "קרעטשני
ועד הנציבים ע"ש הרב מפוניבז' )ע"ר(
שירת הים ע"ש הרב ישעיהו משורר זצ"ל,
בית כנסת נווה עוז הירוקה פתח תקווה
גניזה ארצית לקודש )ע"ר(
מוסדות ידידיה  -מבית ישיבת הכותל ומ
תמר  -המרכז הרב תחומי )ע"ר(
מכורים לחיים )ע"ר (
פרי צדיק מרכז חיבור ליהדות )ע"ר(
הקרן הישראלית לפיתוח מנהיגות )ע"ר(
לתת פה  -תכניות מוגנות לילדים ונוער

580617298
580617314
580617355
580617389
580617462
580617470
580617504
580617553
580617587
580617603
580617660
580617686
580617777
580617843
580617918
580617975
580618031
580618072
580618148
580618205
580618403
580618429
580618460
580618536
580618544
580618635
580618643
580618650
580618692
580618726
580618759
580618775
580618833
580618858
580618999
580619104
580619112
580619120
580619161
580619211
580619294
580619518

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022

נר חיים  -תורה וחסד )ע"ר(
מוסדות מנחם )ע"ר (
סולידריות לאמנות אקטיביזם וזכויות א
איכות החיים למשפחות )ע"ר(
קרן הבנין שעל ידי ישיבת שערי שמועות
אוהל יצחק כפר גבירול )ע"ר(
התנועה לעיתונות ציבורית )ע"ר(
גו בייבי גו ישראל )ע"ר(
פאר הליקוטים )ע"ר (
בחצרות קדשך )ע"ר (
בין שמיים לארץ )ע"ר (
ישיבת שמחת שלמה )ע"ר (
חזקו חיזוק ועידוד )ע"ר(
הקונגרס היהודי האירו-אסייתי )ע"ר(
הזדמנות לחיים  -סיוע לילדים חולים )
משכנות גבריאל  -מודיעין עילית )ע"ר(
משא למסע )ע"ר (
המכינה הקדם צבאית "בארי" ע"ש ברל כצ
אף.אס.ג'י.יו ישראל )ע"ר(
עמותת "שאילת משה" לתורה חינוך וחסד
סדנא דארעא )ע"ר (
ברכת הארץ )ע"ר (
למען הספורט בכרמיאל )ע"ר(
עמותת "ינון שמו" ע"ש ינון לבנון הי"
בית חב"ד צופים שע"י צעירי אגודת חב"
קרן הבנין ישיבת מקובלים חינוך וחסד
בית הכנסת  -כנסת ישראל  -אשדוד )ע"ר
בית הכנסת "נקודת חן" בית דגן )ע"ר(
משאלות  -אנשים ומעשים טובים )ע"ר(
דרכי נועם התורה )ע"ר (
צדק פיננסי )ע"ר (
בית כנסת שבת אחים מושב תרום )ע"ר(
המדרשה לפיתוח מנהיגות באר אורה )ע"ר
הכל מהלב )ע"ר (
אחריות  -ייצוג והכוון כלכלי )ע"ר(
חמלה ברמלה )ע"ר (
מוסדות תורה ודת שירת מרים ברמת שלמה
נבחרות )ע"ר (
הארגון הארצי להפצת מסורת ק"ק שרעב )
אורות אביב )ע"ר (
מעיינות איתן )ע"ר (
גמעיית סובול אלסלאם אלחיריה  -טייבה

580619575
580619625
580619666
580619724
580619823
580619831
580619856
580619864
580619948
580620003
580620045
580620052
580620102
580620128
580620235
580620326
580620474
580620490
580620557
580620565
580620615
580620680
580620904
580620953
580621050
580621142
580621183
580621290
580621316
580621365
580621449
580621464
580621530
580621548
580621605
580621639
580621654
580621712
580621720
580621837
580621969
580621977

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022

בית מדרש הגדול פ"ת )ע"ר(
טיפ של חסד )ע"ר (
ישיבת הנגב " -שכר שכיר" )ע"ר(
מנורת המאור והחסידות )ע"ר(
את"ה  - 077פעילות תורנית חברתית לתל
מרכז מוסדות חינוך אור אפרים )ע"ר(
עריבות התורה )ע"ר (
בית הכנסת חומש ויקרא הר חומה ירושלי
אג'יאל חולמים ומגשימים )ע"ר(
תקוות עולם )ע"ר (
צעירי אלעד )ע"ר (
העמותה לפיתוח יזמות טכנולוגית בשער
קהילת בית יעקב רמת אמיר  -קדימה צור
כשחר אורך )ע"ר (
משכן משה  -ע"ש הרב חכם משה מיכאלשוי
היכל אברהם ומנטינה  -חדרה )ע"ר(
קופת השכונה הר יונה נצרת עילית )ע"ר
מכללת מגן )א"י( ארץ ישראל )ע"ר(
קבוצת רקפת הרצליה )ע"ר(
שני שושנים )ע"ר (
תורת חיים פסגת זאב ירושלים )ע"ר(
ברכת השם  -לצדקה וחסד )ע"ר(
עמותת בית הכנסת היכל דוד באשדוד )ע"
בית הכנסת המרכזי נווה מיכאל )ע"ר(
זהות יהודית  -עמק יזרעאל )ע"ר(
משך חכמה )ע"ר (
המטבח של פסיה )ע"ר (
נפש ונפש בקהילה )ע"ר (
שפרה  -פשוט לאהוב )ע"ר(
המסלול החדש ע"ש אדמונד לוי ז"ל )ע"ר
פך השמן )ע"ר (
אחי בני ישראל )ע"ר (
משמיע שלום )ע"ר (
בתבונה  -מפעלי חינוך ורווחה )ע"ר(
מכון ר"ן להכשרת צעירים )ע"ר(
ערוץ  0002להפצת יהדות )ע"ר(
ישיבת רבנו יוסף דובער הלוי )ע"ר(
קהל אמרי ברוך ויזניץ אלעד )ע"ר(
עמותת קהילת תורת משה צפון תל אביב )
עולים עם תקווה )ע"ר (
בית כנסת קהילת יוצאי תימן רמת בית ש
העמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצ

580622033
580622041
580622066
580622108
580622132
580622173
580622181
580622231
580622264
580622371
580622439
580622538
580622561
580622645
580622652
580622660
580622744
580622751
580622785
580622827
580622835
580622900
580622942
580623064
580623080
580623148
580623197
580623338
580623395
580623411
580623783
580623858
580623908
580623999
580624120
580624252
580624278
580624310
580624393
580624427
580624484
580624492

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

החבר'ה הטובים  -סיוע הומניטרי ישראל
מוסרי ארגון זכויות אדם יהודי )ע"ר
המקרר  -קבוצת אומנות ותרבות )ע"ר(
העמותה לחינוך בשפלה )ע"ר(
קהילת טשערנאביל ירושלים )ע"ר(
באר הפרשה )ע"ר (
עמותת הראל  -תוכניות לקידום חינוך ב
אור מצווה )ע"ר (
יט"ר ישראל  -יחידת טרקטרונים לשמירה
עמותת היכל המתמידים משכן דוד )ע"ר(
נחלת שמואל ויעקב )ע"ר(
תובנות בחינוך )ע"ר (
יהדות בקמפוס גבעת רם )ע"ר(
המכללה :בית ספר חברתי למען נשים החו
קיימא-נהלל ,עמותה לחינוך וחקלאות מק
החייל שלי )ע"ר (
עם סגול )ע"ר (
קהילת צעירי נחלאות ירושלים )ע"ר(
מוסדות דוד מלך ישראל )ע"ר(
שם ונר )ע"ר (
הפורום המשפטי הבינלאומי )פ.מ.ב( )ע"
חיי אלעזר )ע"ר (
תיאטרון הקוקיה )ע"ר (
היכל ראובן מודיעין עילית )ע"ר(
בני השראה )ע"ר (
שומרי תורה ומצוות )ע"ר(
יד אליהו -למעשים טובים )ע"ר(
קשת  -יוזמות חברתיות קהילתיות )ע"ר(
מנחת זאב  -שקידת התורה )ע"ר(
רשת הכוללים לניצול הזמן )ע"ר(
אוהל מרדכי ואברהם )ע"ר(
רוח נכונה )ע"ר (
לשמה'  -מדיניות ,יזמות ,קהילה )ע"ר'
חברים כל ישראל  -ראשונים )ע"ר(
זרע שמשון )ע"ר (
אנשים וספורט למען הנוער )ע"ר(
נווה גאולה חב"ד חיפה )ע"ר(
מנוחת אשר מאקאווא אלעד )ע"ר(
מסע חי )ע"ר (
כי מציון תצא תורה )ע"ר(
קבוצות הגשמה )ע"ר (
אחלמה )ע"ר (

580624583
580624740
580624831
580624930
580624955
580625085
580625101
580625150
580625184
580625275
580625283
580625374
580625440
580625697
580625713
580625721
580625739
580625788
580625796
580625903
580625937
580625986
580626075
580626133
580626281
580626323
580626356
580626414
580626422
580626497
580626554
580626570
580626612
580626661
580626679
580626901
580626935
580627016
580627065
580627172
580627412
580627487

31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022

קרן הבניין חב"ד קריית גת )ע"ר(
בית יחד בשהם ובחבל מודיעין )ע"ר(
מורשת הרב בן טוב )ע"ר(
השמחה תנצח  -החיוך שלהם השמחה שלנו
בית כנסת ספרדי ירושלמי מתחם נחלים פ
קול יהודה תל ציון ע"ש יהודה ואסתר ז
עמל התורה הקדושה )ע"ר(
מילואימניקים בחזית )ע"ר(
בית כנסת לב הגבעה שבגבעת שאול ירושל
אולפנית לבנות  -חברון )ע"ר(
כשושנה  -בית של כלות )ע"ר(
אושר  -סיוע יעוץ והכוונה )ע"ר(
בריתי שלום  -משכן רפאל )ע"ר(
תורת אמת וחסד )ע"ר (
קהילת נווה )ע"ר (
עמותת אדג'  -הכל אפשרי )ע"ר(
ג'מים הפועל אילת בשחייה )ע"ר(
שאדי ואנא )ע"ר (
אור חברים  -תורה חסד וטבע )ע"ר(
ראשון לגאולה  -הפצת יהדות וחסידות ב
מרכז השתלמויות והדרכה חינוכית לבני
נכה לא חצי בן אדם )ע"ר(
דרך חיים תורה וחסד )ע"ר(
בית הכנסת "משכן מרגלית" גבעת זאב )ע
תורת אמת ירושלים )ע"ר(
העמותה לקידום כפר בוקעאתא )ע"ר(
בית כנסת בית יעקב  -גילה ,ירושלים )
קהילת בני תורה  -טלז סטון )ע"ר(
מאור יהושע )ע"ר (
שלום בנייך  -בית שמש )ע"ר(
הוועדה לענייני אנרגיה בשבת )ע"ר(
נפש שלמה )ע"ר (
דלת לעולים )ע"ר (
יד לנשימה )ע"ר (
מקום מרפא )ע"ר (
אבטח ואשכיל )ע"ר (
אר"צ  -אקדמאים לרשות הציבור )ע"ר(
אור לחולה )ע"ר (
בית הכנסת הספרדי מגדלי דימרי  -מודי
יהדות בשפה שלך )ע"ר (
זכור ליצחק בית שמש )ע"ר(
קונסול  -מאיצים עסקים )ע"ר(

580627610
580627701
580627990
580628055
580628063
580628154
580628196
580628253
580628451
580628576
580628626
580628675
580628709
580628782
580628832
580628873
580628998
580629038
580629194
580629426
580629525
580629541
580629558
580629582
580629632
580629665
580629673
580629699
580629756
580629897
580629947
580629988
580630051
580630069
580630234
580630309
580630366
580630374
580630416
580630549
580630556
580630564

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022

ש.ה.ם שאיפת התקדמות מתמדת )ע"ר(
מנין צעירים  -מבוא חורון )ע"ר(
קהילת דרכי ציון מודיעין )ע"ר(
אד'אר  -פורום אנשי ונשות מקצוע למאב
דעת שלמה חי )ע"ר (
ישיבה תיכונית  -לב חדש ,שילה )ע"ר(
עמק השווה הידברות בקהילה )ע"ר(
בומרנג  -נלחמים למען ישראל )ע"ר(
נחזיק חזק )ע"ר (
מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי ,ראשו
רפואה ועזרה  -חצור הגלילית )ע"ר(
מגשימים באמונה )ע"ר (
בית מנחם נווה צדק )ע"ר(
עמלי התורה ירושלים )ע"ר(
ברכת יצחק  -שדרות )ע"ר(
עזר לחייל )ע"ר (
מרכז לפעילות יהודית חב"ד אשדוד )ע"ר
בערלב )ע"ר (
תיבת הנוער והחסד  -חיפה )ע"ר(
יד בתיה )ע"ר (
פתחי ציון )ע"ר (
לוקחים אחריות  -משנים מציאות ברשת )
חוות החיות של סופי )ע"ר(
שירת הלב ירושלים )ע"ר(
קרן מועדון הכדורגל מכבי תל אביב )ע"
תורמים חיים )ע"ר (
מ.ע.ל.ה  -מרכז עוצמה להגנה )ע"ר(
מל"ח מרכז לצעירים חושבים )ע"ר(
בחצרות החיים  -ארגון החבורות דחסידי
קהל בית יוסף צבי  -אשדוד )ע"ר(
קרן אביה )ע"ר (
בית הכנסת "בית יהודה" ע"ש ר' יהודה
קרן הניסים והשמחה )ע"ר(
מאור  -מעט מן האור )ע"ר(
האחווה הכחולה )ע''ר (
נתיבי החינוך והתורה נצרת עילית )ע''
התישב"י  -קריית הרצוג בני ברק )ע''ר
דרכי אליהו למען הילד )ע''ר(
בית החסד ראשון לציון )ע''ר(
בין הזמנים  -מודיעין עילית )ע''ר(
בית לחינוך )ע''ר (
תנועת איתנו  -אמונה בנוער )ע''ר(

580630903
580630994
580631026
580631059
580631125
580631232
580631307
580631331
580631521
580631620
580631653
580631737
580631752
580631893
580631919
580631984
580632008
580632073
580632263
580632289
580632313
580632347
580632370
580632396
580632487
580632537
580632586
580632594
580632636
580632651
580632693
580632719
580632727
580632925
580632990
580633048
580633055
580633311
580633592
580633618
580633659
580633683

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023

השיטה צומחת שוב  -עמותה לטיפוח ילדי
לבושי חושן )ע''ר (
ועד החבורות )ע"ר (
ידיד נפש  -עמותת הניוד )ע''ר(
בית מדרש הראל )ע''ר (
לא מפקירים פצועים בשטח )ע''ר(
בית מדרש חוקי חיים ,בית שמש )ע''ר(
חופש לבעלי החיים )ע''ר(
איחוד הנוער )ע''ר (
ידידים סיוע בדרכים )ע''ר(
מאה ידות )ע''ר (
סוהו טים-ראשון לציון )ע"ר(
באר יוסף ירושלים )ע"ר(
חניכי הישיבות להגדיל תורה )ע"ר(
מרכז התורה והתפילה  -הר נוף )ע"ר(
אופק לישראל )ע''ר (
(ופרצת'' מוסדות ליובאוויטש )ע''ר''
היכל הנפש  -ביתר )ע''ר(
בית הסטודנט בקמפוס הנמל חיפה )ע''ר(
נעם ללעטאא )ע''ר (
מוסדות צאנז בית שמש )ע''ר(
כנפי רוח  -התנדבות כדרך חיים )ע''ר(
לב חב''ד  -חסד ומרפא והפצת המעיינות
דרישה ישראל )ע''ר (
אי .טי .פי .ישראל )ע''ר(
גלים של תקווה )ע"ר (
בית מדרש שלום על ישראל )ע''ר(
מועדון ספורט בית שאן )ע''ר(
גמילות חסד ,אור  -יהודה )ע"ר(
אור בקרייה  -קרית שמונה )ע''ר(
בארצנו )ע"ר (
חברי ישיבת גייטסהד )בית יוסף( )ע''ר
יזכור )ע''ר (
תורה וחיים אשדוד )ע''ר(
רוק להצלת חיים )ע''ר (
זכרון שמעון-ירושלים )ע''ר(
בית ספר נט )ע''ר (
בית גשר )ע"ר (
פעמוני רוח )ע''ר (
בית כנסת כרם שלמה שוהם )ע"ר(
קופת גמ''ח אלון שבות )ע''ר(
בית הכנסת נאות פרס חיפה )ע''ר(

580633733
580633766
580633832
580633907
580633915
580633949
580634020
580634103
580634152
580634228
580634434
580634491
580634517
580634541
580634590
580634616
580634632
580634665
580634699
580634731
580634798
580634863
580634921
580634954
580634996
580635092
580635209
580635282
580635407
580635415
580635449
580635480
580635522
580635548
580635613
580635639
580635662
580635670
580635696
580635753
580635803
580635886

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022

אליסקוד  -מנהיגות טכנולוגית לילדות
חוסן  -התנועה לחוסן חברתי ,לאומי וע
שבת אחים ליהדות מרוקו )ע''ר(
ישיבת הנגב  -בני יששכר נתיבות )ע''ר
מרכז וורקא )ע"ר (
סנאבל אל  -עלם )ע''ר (
עמותת אוהלה  -לקידום מרחבי ידע וריפ
משחקים לעתיד )ע"ר (
קהילת קודש חסידים  -בית אל ) ע''ר(
והשיב לבבות  -חיבור לבבות בין הורים
בית כנסת ומרכז קהילתי  -צפריה )ע''ר
עמותת ידידים המרכז הרפואי הלל יפה )
יש פיתרון )ע''ר (
יד צדיק קרית מלאכי )ע''ר(
בית מדרש קהילתי פתח תקווה )ע''ר(
תלמוד תורה 'תורת אהרן' ירושלים )ע"
שלהבת התורה )ע''ר (
מעיינות החסידות מבוא חורון )ע''ר(
פנימיות  -מדרשה ובית חם )ע''ר(
החברים של ג'וחא )ע"ר (
העמותה ע''ש שלמה ובלה ברטל לקידום ה
חמדת נעה )ע''ר (
כנפי רוח )ע''ר (
אחי  -מנהיגות בעשיה )ע''ר(
ניר )ע''ר (
כולו זכאי )ע''ר (
לנצח עם הנצח )ע''ר (
קהילת אבני החושן  -חריש )ע''ר(
פולאריס  -לקידום החינוך בישראל )ע''
תקשורת פתוחה )ע''ר (
מרכז קהילתי אכסאל )ע''ר(
י''ש אור מרכז חוסן טיפולי )ע''ר(
עוז ואמונה )ע"ר (
טמיר )ע''ר (
קול יעקב על שם רבינו יעקב חיים סופר
קול הילד )ע''ר (
ראשית דגנך באפרת )ע''ר(
ישיבה ופנימיה פאר ישראל ירושלים )ע'
מגדול  -העצמת לימודי יהדות במעגלים
בית כנסת שירת גנים פתח תקווה )ע''ר(
וצדקה תהיה לנו וצדקה תציל ממוות א.מ
שתלתם ניגונים )ע''ר (

580635902
580635936
580636090
580636165
580636181
580636199
580636223
580636256
580636272
580636355
580636520
580636694
580636710
580636769
580636850
580636884
580637221
580637239
580637262
580637478
580637528
580637551
580637676
580637684
580637791
580637809
580637825
580637858
580637866
580637916
580637940
580638054
580638088
580638161
580638245
580638369
580638401
580638419
580638443
580638534
580638591
580638609

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022

המרכז לטיפול הורה  -תינוק  -פסיכותר
הבית של אנדריי )ע''ר (
כולל הוראה זכרון יעקב )ע''ר(
הבית ביד בנימין לאנשים מיוחדים )ע"ר
יום אחד תיקון עולם )ע''ר(
תורת חיים וחסד  -רמת השרון )ע''ר(
אגודת ידידי גבעת התחמושת )ע''ר(
עושי חיל לחייל הבודד ממוצא דתי )ע"ר
תפארת נוי )ע''ר (
ברכת מרדכי חדרה )ע''ר(
בראונסטון חוויה )ע''ר(
חסדי עמי )ע''ר (
בית הכנסת המרכזי  -התמר  -אפרת )ע''
עמילואידוזיס ישראל )ע''ר(
תנועת אורי )ע''ר (
מרכז החסד בית ישראל חיים )ע''ר(
גליא )ע''ר (
העמותה לקידום הקהילה קדימה צורן )ע'
כסופים  -משכן שמעון נתיבות )ע''ר(
אברכי אנ''ש לוד )ע''ר(
נהר מעדן  -לתחיית אחדות הגמרא וההלכ
בית חינוך בנות ויז'ניץ אשדוד )ע''ר(
לב ונפש  -מרכז סיוע לילדים ונוער )ע
עזר לנצרכים בני ברק )ע''ר(
הלכתא כשמואל )ע''ר (
להיות ולהצליח )ע"ר (
אתה אחד )ע"ר (
מסוגלים )ע"ר (
המרכז הרוחני עכו )ע''ר(
סנטיאנט  -עבור כל בעלי החיים המרגיש
מפעל המוסיקה של צימבליסטה )ע''ר(
תינוק בריא )ע''ר (
ת''ת זכר דוד בישיבת קול תורה )ע''ר(
נותנים  -מרכז תמיכה וסיוע )ע''ר(
פרי הארץ הטובה )ע''ר (
מן המיצר )ע"ר (
סיראג'  -לקידום הייטק בחברה הבדואית
אלקאות'ר למעשים טובים )ע"ר(
כיתות רוקדות ישראל )ע''ר(
בית מנחם רובע הבנים קרית גת )ע''ר(
היכל אליהו לע"נ אופיר רפאל קאופמן נ
סיטין ישראל )ע"ר (

580638815
580638856
580638997
580639011
580639037
580639060
580639110
580639169
580639292
580639367
580639391
580639482
580639490
580639532
580639631
580639672
580639771
580639862
580640019
580640142
580640159
580640217
580640225
580640670
580640696
580640704
580640878
580640944
580640951
580640993
580641009
580641165
580641231
580641256
580641280
580641454
580641553
580641645
580641769
580641785
580641801
580641900

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

אומץ לב למען חולי לב ע''ש נדב קריי
רובין פוד )ע"ר (
לב של ילד  -מרכז סיוע לנזקקים )ע"ר(
גירסא דינקותא  -צאן קדושים )ע"ר(
החזית הצפונית  -לקידום אמנים ויוצרי
ישיבת וכולל בני הישיבות מטרסדורף )ע
גלגלי החיים )ע"ר (
חסדי דויד ושלמה )ע"ר (
קהילת אורות יהודה אפרת )ע"ר(
משמרת  -כל הלב לכל אחד )ע"ר(
מרכז מוסדות דושינסקיא שע"י תלמידי ב
חב''ד בעליה )ע''ר (
למען ילמדו )ע''ר (
אחוזת אהרן )ע"ר (
מועצת העדה היוונית קתולית בחיפה )ע"
חי סנטר שער הניצחון )ע''ר(
אדרת אליהו  -גבעת זאב )ע''ר(
מרכז היכל גבריאל  -בית אל )ע"ר(
תורה בתפארתה  -קרית אתא )ע"ר(
הישיבה הגדולה תפארת שמואל )ע''ר(
שמורה )ע"ר (
ישיבה לצעירים שומריה )ע''ר(
עמותת ספורט חריש וסביבותיה )ע''ר(
עזר לנצרכים ,ירושלים )ע''ר(
ללכת בדרכיו )ע''ר (
שבת אחים  -גבעת זאב )ע''ר(
לוחמים לחיים )ע''ר (
למען אחינו העולים דוברי צרפתית  -בנ
ועדת  -קישוט )ע''ר (
בית הכנסת '"משיבת נפש" ברסלב  -בית
קרן סוללת דרך )ע''ר (
יוצר אור  -יחד יוצרים אור בחברה היש
עמותת "רצים בשביל לתת" )ע''ר(
ק.ט.מ.ו.ן  -קבוצת מחול בירושלים )ע'
כפות המנעול )ע''ר (
מוסדות צאנז טבריה )ע''ר(
(תורת חיים'' קיסריה )ע''ר''
בית כנסת ישועות אריה בני ברק )ע''ר(
בית ברוך מינסקער )ע"ר(
טובה וברכה )ע''ר (
אמיתה של תורה )ע''ר (
הזורעים ברינה יקצורו )ע''ר(

580641934
580641959
580642049
580642064
580642148
580642171
580642270
580642387
580642429
580642601
580642692
580642767
580642965
580643054
580643161
580643245
580643302
580643377
580643385
580643674
580643682
580643732
580643765
580644128
580644169
580644268
580644300
580644466
580644516
580644607
580644862
580644888
580644896
580644904
580645174
580645364
580645422
580645448
580645554
580645620
580645687
580645745

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023

זמן הגאולה  -חיזוק יהדות לנוער )ע''
תקוה לפרקינסון )ע''ר (
סול טוק )ע''ר (
פרויקט אורנשטיין )ע''ר(
דעת תבונות  -בני ברק )ע''ר(
בית כנסת סבא ישראל  -חריש )ע''ר(
לב חב"ד  -חסד ומרפא חיפה )ע"ר(
ישיבת ד' רועי )ע''ר (
עוצמה לתורה וחסד )ע''ר(
כולל גרודנא )ע''ר (
לתת פנים לנופלים )ע''ר(
חב"ד הגבעה הצרפתית עם כל הלב לכל אח
מרכז חסידי תורני כפר חב"ד ב' )ע''ר(
חזק ואמץ תורה חינוך וחסד ירושלים )ע
שמרו נפשם )ע''ר (
מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון )ע"
מדרשת רוני )ע"ר (
אוהל תורה ,חיפה )ע"ר(
עמלה של תורה רמות ג' )ע"ר(
קהילת יחד אחים רעננה )ע''ר(
תרבות בירושלים ללא גבולות )ע''ר(
סיירת רז )ע''ר (
עמותת "כוח נתי" )ע''ר(
(נקודות מבט מירושלים )ע''ר 2020 -
מרכז התחברות רמת גן )ע"ר(
מעמידי עולם )ע''ר (
בית כנסת אהבת ישראל טירת הכרמל )ע"ר
קווין בי )ע"ר (
העמותה למנהיגות ישראלית משותפת )ע"ר
יחד באורך  -הר חומה שלב ג )ע"ר(
שיראל  -בית חינוך )ע"ר(
בית חדש שערי יצחק )ע"ר(
ארגון החיים עם אייצ'.איי.וי) .ע"ר(
אגודת עטרת שמעון )ע"ר(
אני שלישי )ע''ר (
מועדון עלייה )ע''ר (
קהילת דרך בית לחם )ע''ר(
רשות הרבים )ע''ר (
בלב כל ישראל )ע''ר (
בית כנסת "אהבת ישראל" בעיר שדרות )ע
העמותה לפיתוח ורווחת בית יתיר והסבי
קהילת עזרא הסופר רמת בית שמש )ע''ר(

580645752
580645927
580645935
580646016
580646024
580646107
580646198
580646313
580646420
580646545
580646552
580646610
580646701
580646818
580646867
580646933
580647147
580647162
580647188
580647238
580647246
580647311
580647428
580647527
580647535
580647568
580647642
580647691
580647717
580647725
580647741
580647808
580647840
580647857
580647923
580648038
580648103
580648111
580648129
580648194
580648319
580648343

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022

מוסדות נר אברהם )ע''ר(
פרדס החסד )ע''ר (
ניצוצות ענבר )ע''ר (
בית הכנסת הספרדי שכונת הציפורים מוד
בית כנסת האשכנזי הציפורים מודיעין )
מרכז רוחני וקהילתי  -אוצרות אפרים
מורשת יהדות תימן בפסגות אפק מתחם בי
מוסדות זכרון מאיר אלעד )ע''ר(
אחוות תורה )ע''ר (
בית לחינוך יהודי ומעשים טובים  -קרי
להחיות בהם נפש כל חי )ע''ר(
עמותת משכן ישראל רמת הנביאים בית שמ
מרחבים  -חינוך לערכים )ע''ר(
צדק וצדקה )ע''ר (
יד אליהו לזולת )ע''ר (
חכמת נשים )ע''ר (
מעוז חיים ירושלים )ע"ר(
פורום יוצרי הקולנוע בירושלים )ע"ר(
קופת טוב וחסד מודיעין עילית )ע"ר(
אדם  -העמותה הצ'רקסית למען חולים )ע
אחים נאמנים )ע"ר (
בית משיח חופי סרי לנקה )ע"ר(
למענכם  -מפליא לעשות )ע"ר(
דברי אמת רכסים )ע"ר (
חצות לילה )ע"ר (
מכון פסקים )ע''ר (
תומכי תמימים נוף הגליל )ע"ר(
עמודים ישראל )ע"ר (
בית כנסת "דרכי נועם" שדרות )ע"ר(
עמותת שיינברג לעצמאות )ע"ר(
בדרך המלך )ע"ר (
ברכת יהודה אשדוד )ע"ר(
מעלים באמונה )ע"ר (
אוצרו הטוב )ע"ר (
נצח ישראל חינוך והכשרה )ע"ר(
בית כנסת שירת דוד אפרת )ע"ר(
נתיב העליה )ע"ר (
רפואה בטוחה )ע"ר (
קשר יהודי לתורה )ע"ר (
קהילת שבת אחים רמת בית שמש ג' ) 2ע"
חיאה לילדים ומשפחות נזקקים )ע"ר(
טל תחיה  -מעלה אדומים )ע"ר(

580648400
580648434
580648558
580648590
580648673
580648723
580648756
580648863
580648939
580648954
580648988
580649010
580649028
580649135
580649275
580649424
580649515
580649556
580649648
580649697
580649713
580649721
580649945
580649986
580650059
580650075
580650158
580650182
580650232
580650315
580650455
580650463
580650554
580650661
580650729
580650810
580650844
580650877
580650992
580651057
580651123
580651156

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
21/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
21/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023

מוסדות ישועות משה ויז'ניץ חיפה )ע"ר
מרכז קהילתי בית משיח  077חב"ד ליובא
נוף הרים בגליל )ע"ר (
ישיבת אורות התורה והחסד באשקלון )ע"
מסלול חדש להצלחה )ע"ר(
מכון אבולעפיה )ע"ר (
אורך ואמיתך )ע"ר (
התנועה לטוהר המידות )ע"ר(
בית מדרש חניכי הישיבות נתיבות )ע"ר(
מרכז החסד רבקה ורחל )ע"ר(
עשות משפט ואהבת חסד )ע"ר(
מרכז "מעייני ישראל" בארה"ק )ע"ר(
קרן עולם התורה )ע"ר (
בית כנסת כרמים  -שכונת הדר גנים ,פת
אמיצים )ע"ר (
בית הכנסת יצחק אבינו בנהריה )ע"ר(
נר להאיר )ע"ר (
המרכז התורני לחינוך ורווחה )ע"ר(
בית כנסת פסגות אפק ראש העין )ע"ר(
חוות קרן אור )ע"ר (
מסילת ישרים נתניה )ע"ר(
לב חב"ד חסד ומרפא  -בית וגן ירושלים
ללמוד וללמד  -לימודי ה' הם לומדים )
(מנוע לשינוי חברתי )ע"ר 121 -
סאנשיין )ע"ר (
מרכז התורה כרמיאל )ע"ר(
תורת חסד  -סלאנים )ע"ר(
נהירו דאנפין )ע"ר (
מרכז חינוך וחסד תורה לשמה )ע"ר(
אוהל תפילה בית שמש )ע"ר(
עלמה  -אומנות נשית ברוח יהודית )ע
מרכז מקהלות ירושלמי )ע"ר(
שיבת ציון )ע"ר (
מרכז תורני חברון פתח תקווה )ע"ר(
דרך התורה בני ברק )ע"ר(
עמותת המרכז התורני עתלית )ע"ר(
עוז לעמו מודיעין עילית )ע"ר(
חסדי רחל אמנו )ע"ר (
מחייכים אל החיים )ע"ר(
בית כנסת נווה פרדסים פרדס חנה )ע"ר(
עמותת טק שבע קהילת יזמות וחדשנות )ע
מרבה חיים )ע"ר (

580651354
580651446
580651453
580651479
580651537
580651602
580651685
580651768
580651941
580652063
580652113
580652139
580652261
580652337
580652360
580652535
580652568
580652600
580652618
580652634
580652642
580652691
580652725
580652931
580653020
580653111
580653129
580653152
580653244
580653343
580653368
580653384
580653533
580653566
580653640
580653665
580653699
580653806
580653814
580653848
580653871
580653962

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023

יבנה מחבקת חיילים בודדים )ע"ר(
ואי אר  -תקווה )ע"ר (
מרכז תורני טנא עומרים )ע"ר(
אידיא שיח ישראל )ע"ר(
לשמים רואי )ע"ר (
מרכז תורני  -אביר יעקב אור לישרים
בית החסידים לתורה וליראת שמים גור ב
לב שומע  -יעוץ תמיכה והכוונה חינוכי
זכרון ישעיהו )ע"ר (
נעשה אדם )ע"ר (
בית הכנסת תפארת משה מודיעין עילית )
בית הכנסת המרכזי שכונה א' בית אל )ע
חינוך וארץ ישראל )ע"ר(
שטיבל גבעת המבתר ירושלים )ע"ר(
עמותת שייפארק )ע"ר (
מוסדות שמחת אברהם  -רעננה )ע"ר(
להתחיל מחדש )ע"ר (
מועדון ספורט עצמה כרמיאל )ע"ר(
אינקלו  -מיוחד לכולם )ע"ר(
לשכנו תדרשו  -משכנות יעקב ב"ב )ע"ר(
חב"ד צפון תל אביב )ע"ר(
כל טיפה מרגלית )ע"ר (
קופת השכונה רמת בית שמש ג' )ע"ר(
מאור גליל כרמיאל )ע"ר(
משכן רשב"ם לזכר אמנון עזרא  -רמלה )
לרפואת אביעד יחזקאל דמרי )ע"ר(
עושים טוב )ע"ר (
מרכז החסד דבי עילאי )ע"ר(
עמותת בית הכנסת נווה זמר ,רעננה )ע"
חכמה בינה דעת  -נהורה והסביבה )ע"ר(
אורח לחיים ע"ש הרה"ק מהרא"ח זי"ע )
בית החסידים אביגדור משה בית שמש )ע"
יקרא דאורייתא אלעד )ע"ר(
מעיינות בהר  -פדואל )ע"ר(
עלמא -מרכז מחקרי חינוכי לאתגרי הביט
קופת העיר  -מזכרת בתיה )ע"ר(
דרכי אבות חריש )ע"ר (
מועדון ספורט לב ירושלים )ע"ר(
בית כנסת "משכן יעקב"  -עץ אפרים )ע"
וזכנו )ע"ר (
בנערינו -מרכז ייעוץ והכוונה להורים
מרכז מוסדות תורה וחסד ע"ש הרה"ק מהר

580654002
580654028
580654051
580654093
580654127
580654143
580654168
580654192
580654234
580654242
580654275
580654465
580654515
580654697
580654762
580654770
580654895
580654929
580654937
580655405
580655439
580655520
580655553
580655587
580655611
580655637
580655728
580655801
580655819
580655835
580655884
580655900
580655942
580656114
580656130
580656171
580656536
580656627
580656783
580656833
580656882
580656940

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023

אבי עזרי ישראל )ע"ר (
מרכז רכטר לאדריכלות )ע"ר(
עזור תעזור )ע"ר (
ידעיה )ע"ר (
עמותת שיר-לזכר החיילת שיר חג'אג' ז"
היכל שמואל בני ברק )ע"ר(
מוזיאון המוזיקה )מוזיאון פרטי( )ע"ר
בית אברהם )ע"ר (
רשת החינוך שמע ישראל )ע"ר(
חנוך לנער תל אביב )ע"ר(
זכרון אליעזר יעקב )ע"ר(
ע.ר.כ  -עין רעננה כדורסל )ע"ר(
נוה התורה )ע"ר (
קהילה ישראלית שיוויונית שהם )ע"ר(
המאיר לארץ ע"ש ציס"ע אבינו רבינו יו
ישיבת באר התחיה )ע"ר (
כרמי אלקנה )ע"ר (
אגודת החסד אשקלון )ע"ר(
סטארט-אח )ע"ר (
בני תורה ,חולון )ע"ר (
יד רבקה חיה )ע"ר (
העמותה למען חיילים ללא עורף משפחתי
מכון דורות פוריות ומשפחה )ע"ר(
אות ועוד ,העמותה הישראלית לחינוך )
לב מקשיב )ע"ר (
לבם של ישראל )ע"ר (
חשבה לטובה  -בית שמש )ע"ר(
מחזיקי תורה רמת בית שמש ג' )ע"ר(
כרם הלל )ע"ר (
בית כנסת קהילת אור ישראל ברעננה )ע"
להתחבר )ע"ר (
המגדלור  -המקום להאיר את עצמך )ע"ר(
פרד"ס אמונה וביטחון )ע"ר(
בית הכנסת המרכזי נוף הגליל )ע"ר(
נותנים צ'אנס )ע"ר (
עולם הידידות )ע"ר (
מחוברים לנוער )ע"ר (
אביהוא שרווד  -למען חיות הבר )ע"ר(
תורה ומלאכה )ע"ר (
בית כנסת קהילת אורות חריש )ע"ר(
ים המלח בהתחדשות )ע"ר(
לימוד ישראל )ע"ר (

580657021
580657062
580657112
580657153
580657203
580657302
580657310
580657328
580657344
580657492
580657500
580657617
580657674
580657716
580657930
580658011
580658060
580658086
580658094
580658110
580658128
580658169
580658177
580658193
580658227
580658326
580658516
580658557
580658631
580658649
580658730
580658789
580658805
580658813
580658847
580658912
580659027
580659035
580659092
580659159
580659274
580659316

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023

שותפים להצלה )ע"ר (
טהרת הבית בא"י )ע"ר (
אור לאחים בארץ הקודש )ע"ר(
דף חדש  -ללא חובות )ע"ר(
יסודי התורה )ע"ר (
בית כנסת חב"ד ניסן בלוד )ע"ר(
דמשק אליעזר  -צפת )ע"ר(
כיתה אוהבת אינטרנשיונל )ע"ר(
דרך פרת -המדרשה למנהיגות חברתית )ע"
האחים שלנו )ע"ר (
קופת השכונה רמת אשכול )ע"ר(
חסד וברכה )ע"ר (
עורי ארץ אהבתי )ע"ר (
זרע קדושים )ע"ר (
שלום ורעות  -הכוונה ,ייעוץ וקידום ה
בארי פרדס חנה )ע"ר (
לעשוטוב )ע"ר (
המרכז למלחמת יום הכיפורים )ע"ר(
סינתיסייזר )ע"ר (
לב נותן )הר חוצבים( )ע"ר(
אהל משה  -משכן שלום )ע"ר(
מעבירים קדימה )ע"ר (
מכון הדר )ע"ר (
חומות הקהילה )ע"ר (
צועדים בגבורה  -יחד )ע"ר(
ביאלא שטיבעל רמת בית שמש )ע"ר(
עמותת מסגד אל רחמה  -אבו סנאן )ע"ר(
בלבבנו )ע"ר (
ישועת משה )ע"ר (
בית מדרש לנוער לוד ולנוער בסיכון )ע
ספיישל אולימפיקס ישראל )ע"ר(
הלכה ומשפט למעשה )ע"ר(
מוסדות נחלת חיי'ם ביתר עילית )ע"ר(
ריסטארט גלובל )ע"ר (
אור מרים )ע"ר (
מבקשי אמונה  -ירושלים )ע"ר(
מקום לחלום  -בי"ס ייחודי ברוח מונטס
מכון למעשה )ע"ר (
מרכז להפצת תורה אהל אברהם )ע"ר(
זכרון פסח )ע"ר (
עמותת מתפללי כרמית )ע"ר(
יצחק ירנן  -חסד ואמת )ע"ר(

580659431
580659480
580659712
580659746
580659894
580660231
580660264
580660421
580660447
580660512
580660629
580660744
580660785
580660835
580661072
580661460
580661486
580661528
580661890
580662070
580662112
580662336
580662344
580662492
580662625
580662633
580662724
580662732
580662849
580663052
580663458
580663532
580663540
580663573
580663615
580663631
580663649
580663730
580663821
580664019
580664050
580664100

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024

בית כנסת הזורעים ברינה אפרת )ע"ר(
רבי ישעי'לע קערעסטירער )ע"ר(
רוג'ום  -יזמות ציונית )ע"ר(
א.ת.ל אור תקווה לעתיד )ע"ר(
דעת אהרן יהודה לייב )ע"ר(
עתיד יהודי )ע"ר (
משנת מרדכי )ע"ר (
יערה  -מקום לצמוח )ע"ר(
המרכז הישראלי להתמכרויות )ע"ר(
העולם המרהיב של מוסיקה יהודית )ע"ר(
ללמוד להצליח )ע"ר (
הקשר הישראלי בני ברק )ע"ר(
רפואית מדי  -כל )ע"ר (
דונייטאיט )ע"ר (
יסמין לחינוך אנתרופוסופי )ע"ר(
תורת לחימה )ע"ר (
משנה הלכות אונגוואר מודיעין עילית )
אחיעזר מודיעין עילית )ע"ר(
הכנסת אורחים  -בולטון ,מירון )ע"ר
זיכרון בסלון )ע"ר (
מיוחדים  -הורים מיוחדים לילדים מיוח
מרכז רוחני דהאן ק .מלאכי )ע"ר(
בית חב''ד  -באר גנים )ע"ר(
בית כנסת אורות אריאל )ע"ר(
קהילת ראחמסטריווקא בני ברק )ע"ר(
עמותת סמוך ל-ה' )ע"ר (
איגוד קהילות בני התורה :רמת אשכול -
קופת הקודש חזון איש )ע"ר(
אזרחים למען אוויר נקי )ע"ר(
קהל נחלת יעקב ירושלים )ע"ר(
חושים בן דן )ע"ר (
ניצנים בנגב ובגליל )ע"ר(
חסדי איתמר -לע"נ התינוק איתמר מיכ
בית הכנסת הספרדי "פסגות אפק" ראש הע
שוות  -מנהיגות נשית )ע"ר(
תבונה -הדרך לכלכלה נבונה )ע"ר(
תורה בגליל )ע"ר (
כולל בינת ישכר )ע"ר (
לא עומדות מנגד  -מסייעות לנשים במעג
מוסדות שערי אברהם ונפתלי )ע"ר(
אחינועם  -לקידום שוויון הזדמנויות )
אהל יעקב חריש )ע"ר (

580664357
580664647
580664738
580664761
580664977
580665156
580665180
580665248
580665370
580665404
580665420
580665461
580665628
580666261
580666451
580666642
580666691
580666717
580666725
580666758
580666824
580666899
580667095
580667145
580667392
580667434
580667517
580667616
580667749
580668010
580668051
580668077
580668135
580668200
580668341
580668390
580668481
580668556
580668762
580668960
580668994
580669034

31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024

אור אלעזר "אלעד" )ע"ר(
חסד יצחק ושיינדל )ע"ר(
הקרן לצמצום פערים בחברה הישראלית )ע
ישיבת נצח ישראל תל אביב )ע"ר(
כוללי משכנות בני ברק )ע"ר(
פנימית  -סדנת אופניים שיתופית )ע"ר(
צדקת "משמחי לב" )ע"ר (
למחזיקים בה סיוע לעמלי תורה זכרון מ
משכן דניאל -חריש )ע"ר(
חניכי הישיבות פסגת זאב )ע"ר(
בית כנסת אהבת ישראל  -פסגות אפק ,רא
הליגה לידידות בתרבות ובספורט )ע"ר(
המרכז להפצת מעיינות החסידות  -גבעת
מוסדות תורה צדקת שמואל )ע"ר(
אצבעות של מרשמלו )ע"ר(
מעבר  -מרכז אומנויות ויצירה )ע"ר(
די  -מארס )ע"ר (
תו המשווה )ע"ר (
אנו בניך )ע"ר (
קבוצת האומה )ע"ר (
טל ילדות )ע"ר (
כולל הנר המערבי )ע"ר (
נבחרתי )ע"ר (
תלמוד תורה בני יששכר הר יונה )ע"ר(
כי אבי ואימי עזבוני וה' יאספני )ע"
דעת צדק רצופות )ע"ר (
בבאדע )ע"ר (
שלוות הבית )ע"ר (
קרן אגוז למלגות ותרומות )ע"ר(
ארי שבחבורה  -סיוע לתורה וחסד )ע"ר(
שבתי בבית ה' )ע"ר (
בית כנסת בית ועד לחכמים ירושלים )ע
בית 'חיה מושקא'  -חינוך על טהרת הקו
חדוותא  -מפעלים חינוכיים )ע"ר(
ועשית הישר והטוב )ע"ר(
ויזרע יצחק  -צור יצחק )ע"ר(
באר מים חיים  -אשקלון )ע"ר(
אור לישראל  -ע"ש רבי ישראל הבעלש"ט
זכרון נעמי אורה ז"ל )ע"ר(
להרבות חסד בעולם )ע"ר(
בית כנסת קהילתי בבני דרום )ע"ר(
בשבילכם )ע"ר (

580669083
580669331
580669372
580669570
580669778
580669943
580669976
580670065
580670099
580670321
580670388
580670487
580670669
580670677
580670750
580670842
580670859
580670990
580671238
580671329
580671337
580671402
580671667
580671766
580671790
580672004
580672061
580672095
580672103
580672129
580672509
580672590
580672673
580672764
580672848
580672897
580672947
580672962
580672970
580672988
580673010
580673028

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

קהילת שבתי ירושלים )ע"ר(
קסימבה )ע"ר (
ילדי התהילים )ע"ר (
נפש התורה )ע"ר (
הבית הכי אחי )ע"ר (
חזון שמעון  -חריש )ע"ר(
תפארת בבא סאלי )ע"ר (
העמותה לקידום שירותי הבריאות בבנימי
פרו וומן )ע"ר (
צרכי הרבים  -רצופות )ע"ר(
אבי עזרי  -דרכי שמואל )ע"ר(
חזון דניאל )ע"ר (
חמניות )ע"ר (
הבינני  -המכללה היהודית )ע"ר(
הדרן  -קול נשי בשיח התלמודי )ע"ר(
המכינה לקידום מצוינות דרך ספורט )ע"
אשכילה )ע"ר (
בית כנסת בית המוריה גבעת התמר אפרת
בית הכנסת שירת התמר  -אפרת )ע"ר(
העמותה לקידום חקר בעיות פתוחות בפיז
אלומים הבית לאלמנים ויתומים )ע"ר(
קרן הלבשה לחתנים דחסידי סערט ויז'ני
בני הישיבות גבעת זאב )ע"ר(
המרכז לעולים חדשים בירושלים )ע"ר(
מרכז קהילתי לבוגרי ישיבות  -נתניה
גמעיית טולאב אלעאילה אלכסלאוייה )ע"
מחוסגן )ע"ר (
מוסדות לעשות רצונך )ע"ר(
עמותת סיכוי ע"ש סמ"ר ליאל גדעוני )ע
בית המדרש דחסידי בעלזא  -שיכון ה'
מאירים ירושלים )ע"ר (
העמותה לקידום כדורגל באכסאל )ע"ר(
נטעי החורש  -חריש )ע"ר(
למענם  -רופאות ורופאים למען שורדי ש
תפארת עמרם )ע"ר (
הפרויקט של ארי פולד ז"ל )ע"ר(
כל תורתך באהבה )ע"ר (
קהילת חב''ד מרכז פתח תקוה )ע"ר(
עתידנא  -אנחנו מתקדמים בואו )ע"ר(
עזרת מרים )ע"ר (
חסדי דב )ע"ר (
תלמוד תורה מדרש מאיר )ע"ר(

580673101
580673135
580673325
580673606
580673747
580673788
580674240
580674489
580674646
580674752
580674760
580675049
580675064
580675130
580675569
580675635
580675924
580676005
580676153
580676500
580676724
580676823
580676872
580676898
580676914
580676922
580676963
580677011
580677078
580677169
580677318
580677656
580677672
580677706
580677771
580677805
580677854
580677995
580678100
580678118
580678159
580678191

31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

מעלת אליהו ואסתר )ע"ר(
עיון וברכה )ע"ר (
לב -זה לזה )ע"ר (
חברי ש"ס )ע"ר (
מטה ציון )ע"ר (
בית כנסת ר' שלום שבז''י  -מושב בטחה
בית בקמפוס רחובות )ע"ר(
מרכז לחייל )ע"ר (
העמותה למנהיגות צעירה במדעים )ע"ר(
לימונדה ישראל )ע"ר (
לוטוס  -מרחב נשי להשראה ,הכשרה ותעס
ניגון חדש ,חריש )ע"ר (
משקפי תורה )ע"ר (
תומכי טבריה )ע"ר (
ג'ואיש אינטרנשיונל קונקשון ישראל )ע
משכנות אלעזר )ע"ר (
תיכון תפילתי בישוב אפרת )ע"ר(
אבי מנחם )ע"ר (
קרן אברהם אוהבי כוכב השחר )ע"ר(
תומכי תורה וחסד  -שע"י איגוד בוגרי
כולל בין הזמנים  -חפציבה )ע"ר(
שלובות )ע"ר (
מסורת האבות )ע"ר (
בית מוהראש )ע"ר (
קופת הקהל מכנובקא בעלזא )ע"ר(
חסדי טובה )ע"ר (
מרכז חב"ד עמק הירדן )ע"ר(
עין התכלת ערד )ע"ר (
יחד לכל הדרך -ליווי .העצמה .השפעה )
קליר גיבינג )ע"ר (
אגודת הלב הישראלי )ע"ר(
מסילות ישראל ,הכוונה ייעוץ וסיוע )ע
קיי איי מכון מחקר )ע"ר(
בית כנסת שבטי ישראל אדורה )ע"ר(
לקראת שבת  -אור החסידות )ע"ר(
מכון עמקה של הלכה )ע"ר(
המעבדה החייה בישראל עבור ערים חכמות
להשאיר חותם )ע"ר (
פסגת הלב )ע"ר (
משכן יהודה )ע"ר (
גמ''ח תורת חברון על שם יהודה צבי וו
רשת כוללי נר שמחה )ע"ר(

580678399
580678415
580678597
580678654
580678712
580678779
580678837
580678894
580678928
580678936
580679124
580679744
580679769
580680056
580680148
580680213
580680403
580680551
580680825
580680833
580680973
580681500
580681534
580681914
580681948
580682227
580682664
580682714
580682896
580683464
580683480
580683753
580683795
580683852
580684041
580684264
580684553
580684579
580684660
580684678
580684702
580685071

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
13/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2024

פלא יועץ מאיר דוד )ע"ר(
משנת ישראל משה )ע"ר (
רצופות לבו חפץ )ע"ר (
מתוק לנפש )ע"ר (
אבני ברזל  -ערד )ע"ר (
אגודת שלום בניך  -לחיזוק לימוד התור
בית הכנסת כפר פינס )ע"ר(
מוסדות מנין אברכים דסנהדריה המורחבת
בידיים טובות )ע"ר (
שמחה לחיים )ע"ר (
קופה של צדקה טלזסטון )ע"ר(
עמותת סי.אמ.טי .ישראל )ע"ר(
תולדות אברהם יצחק  -מרכז לתורה וחסי
קהילת טלזסטון )ע"ר (
עימנו )ע"ר (
מרכז רוחני היכל שלמה זרחיה )ע"ר(
רמת השלום )ע"ר (
בית הכנסת זכרון שמואל בית וגן ירושל
קרן אקשטיין )ע"ר (
היכל התורה דחסידי גור )ע"ר(
ישיבה מיסודם של חסידי אמשינוב )ע"ר(
זזה  -קהילה לקידום ספורט נשים )ע"ר(
זכרון יונה יוסף אלעד )ע"ר(
מדרש יוסף חיים רמת אשכול )ע"ר(
מרכז חב"ד ליובאוויטש קרית יערים טלז
מרכז קהילתי מאורות )ע"ר(
אחדות ישראל ברמות )ע"ר(
יזמות וחדשנות בחינוך )ע"ר(
קהילת שאגת אריה מודיעין עילית )ע"ר(
קרן טוב לתורה וחסד )ע"ר(
אור  -לנו באר שבע )ע"ר(
כולל "כי טוב" )ע"ר (
תפארת פיגא ואהרן )ע"ר(
מקדש מלך נאות הפסגה )ע"ר(
קהילת אהרן ירושלים )ע"ר(
עזרת רשב"י לזכות עזרא הסופר ורשב"י
ונתת לעבדך לב שומע )ע"ר(
קופת השבת )ע"ר (
מסלולים  -עמותה לקידום ילדים בישראל
ישרים יעלוזו )ע"ר (
צור חסד )ע"ר (
עברא דדשא ירושלים )ע"ר(

580685238
580685287
580685410
580685485
580685519
580685675
580686103
580686210
580686228
580686244
580686541
580686608
580686889
580686913
580687267
580687382
580687432
580687549
580687598
580687747
580688182
580688273
580688703
580688901
580689180
580689206
580689388
580689818
580690311
580690436
580690535
580690642
580690832
580690923
580691194
580691269
580691392
580691715
580691871
580692226
580692267
580692283

31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

יסודות  -למדיניות ציבורית ולציונות
מש"ה  -מילים שעושות הבדל )ע"ר(
תורתך שעשועי דזיקוב ויזניץ בית שמש
לנצח נשאר העמותה להנצחת זכרו ופוע
רב פעלים קול רינה  -אלעד )ע"ר(
עמודי ארץ )ע"ר (
יד שלום זלמן )ע"ר (
קרן דוד  -להבטחת ביטחונם האישי והתז
חב''ד לנוער קרית אתא )ע"ר(
מכון סימנים )ע"ר (
בית לכול איש )ע"ר (
תמיר  -תרבות מורשת יהודית וישראליות
חסדי גבריאל )ע"ר (
קהילת צור ישראל צור הדסה )ע"ר(
טו''ב בכסלו )ע"ר (
שווים  -למען אנשים עם מוגבלות )ע"ר
תורת שלום בא''י )ע"ר (
מגן אבות אשדוד )ע"ר (
מעגלי חסד )ע"ר (
קרן יעקב ולאה )ע"ר (
רחמי מרים )ע"ר (
פותחים את הלב ומעניקים באהבה )ע"ר(
אור שאול )ע"ר (
קרן רעננה לזכרה של דניאלי זוננפלד ע
ארגון נוער-תגדלם )ע"ר(
המרכז הישראלי למוגנות )ע"ר(
אור אהרון ובהכנ''ס אוצר היראה )ע"ר(
חסדי אורה )ע"ר (
חב"ד שיכון ותיקים ונוה רמז חולון )ע
כי הם חיינו  -תורה בקהילה )ע"ר(
בית הכנסת צמרת ארנונה )ע"ר(
פסגת ציון וירושלים )ע"ר(
בית המדרש תא שמע )ע"ר(
מרכז קהילתי נס הרים )ע"ר(
אירגון ה.מ.ה )ע"ר (
תלמוד תורה וישיבה פני מנחם גור )ע"ר
ישיבת פני מנחם לעמלי תורה )ע"ר(
קסם הצרעה )ע"ר (
קהילת שקמים )ע"ר (
בית החסידים "פני מנחם" בני ברק )ע"
מורשת זכ"ים  -דוד ותמר )ע"ר(
יחד קדימה  -פועלים יחד למען מחקר ור

580692499
580692739
580692770
580692887
580692895
580693117
580693257
580693570
580693711
580693794
580693984
580694040
580694115
580694354
580694396
580694412
580694446
580694818
580694842
580694859
580694925
580695005
580695336
580696094
580696169
580696821
580697035
580697472
580697621
580697837
580698900
580699197
580699619
580699734
580700011
580700235
580700334
580700466
580701027
580701662
580701852
580701944

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022

עזרה לעם )ע"ר (
מוסדות התורה והחסד פני מנחם )ע"ר(
קול רנה  -מיזמי חסד ותורה ע''ש רנה
בית תלמוד להוראה פני מנחם ירושלים )
דודי לי )ע"ר (
שותפות מגן ישראלית לטיפול וצמיחה בפ
ומלאה הארץ )ע"ר (
חב''ד בקמפוס חיפה )ע"ר(
חסד לאברהם צ קרן עזרה וחסד )ע"ר(
חוות בין התלמים )ע"ר (
היוזמה לצמצום הסכסוך )ע"ר(
נרות להאיר  -חינוך לשליחות )ע"ר(
שפרה ופועה  -לוד )ע"ר(
בית מדרש תורני לאומי משקפיים בית שמ
דה גוד פוד אינסטיטיוט ישראל )ע"ר(
מפעלי חסד ליתומים ונצרכים )ע"ר(
ישיבת הולילנד )ע"ר (
מפי עוללים  -בעלזא )ע"ר(
בית מאור העולם רבי עובדיה יוסף )ע"
קאמבק )ע"ר (
קהילת לשם )ע"ר (
בית הכנסת שע"י מפעלי תורה וחסד מודי
הבית היהודי ברסלב )גמ''ח מוה''רן( )
הבסיס של מייקל לוין )ע"ר(
נהנים בנועם )ע"ר (
דרך המלך נלך )ע"ר (
שערי זוהר חכמה בנשיאות הגה"צ רבי אב
הביטחוניסטים )ע"ר (
מנצחים את דושן )ע"ר (
מרכז קהילתי תורני אוהל אברהם )ע"ר(
נפש החיים קריית מלאכי )ע"ר(
נועם קדושת שבת )ע"ר (
מורשת בבא סאלי )ע"ר (
עזרתינו  -סיוע ועזרה הדדית לוצק )ע
פעולות צדקה וחסד )ע"ר(
חיבורים ) 0802ע"ר (
סיירת החוף )ע"ר (
בית כנסת ומרכז קהילתי "אוהב ישראל"
קופת הצדקה צדקת הלל )ע"ר(
אדיר במלוכה )ע"ר (
באשר הוא שם ערד )ע"ר (
כנפי אלישע חריש )ע"ר (

580702017
580702298
580702330
580702645
580702785
580702835
580703684
580703700
580704377
580704393
580704880
580705309
580705341
580705481
580705499
580706489
580707032
580707230
580707602
580707784
580707933
580708162
580708519
580708543
580708584
580708741
580709426
580709541
580709913
580709939
580710028
580710606
580711901
580712016
580712123
580712156
580712172
580712412
580712602
580713089
580713279
580713485

31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

דלפיס )ע"ר (
ואהבת  -כל הלב לכל אחד )ע"ר(
אנשים  -שנראה אחד את השני )ע"ר(
לשון הרע לא מדבר אלי )ע"ר(
זרע שמשון-רוממות הלב -ירושלים )ע"ר(
מעגלי יושר ירושלים )ע"ר(
ש"ס איד'ן )ע"ר (
מראש שניר )ע"ר (
קהילה קדושה אהבת ישראל דחסידי סערט
קהילת אור החיים הקדוש  -הנר המערבי
בית חב"ד שכונת מגד-נווה אשר פרדס חנ
פרטיות ישראל )ע"ר (
גודי  -העמותה לקידום נתינה והתקדמות
מאיר העולם )ע"ר (
ממעיין החיים בית וגן )ע"ר(
בית הכנסת גור אשדוד )ע"ר(
ישיבת יטב לב דרבינו יואל מסאטמאר קו
קהילת סלאנים אשדוד )ע"ר(
משאבים בקהילה )ע"ר (
תורה ברציפות אריה שאג )ע"ר(
היכל ה' )ע"ר (
זה בנפשי )ע"ר (
יוצאי פוניבז' קרית ספר )ע"ר(
בית קרוב  -הבית היהודי שלי )ע"ר(
עזר וישועה )ע"ר (
מרפא חיים  -ברכיה )ע"ר(
להחיות עם )ע"ר (
העמותה למען הספרייה התורנית ברוח מר
איגוד תלמידי דושנסקיא בארה"ק )ע"ר(
חסדי איש-ביתר עילית )ע"ר(
אור החסד )ע"ר (
אלון ואלה -אנשים למען הקהילה )ע"ר(
המגבית  -שותפים לחסד )ע"ר(
מטא-העמותה לפיתוח התודעה )ע"ר(
חיינו  -ממלכת תורה וחסד )ע"ר(
מוסדות מראה כהן )ע"ר (
תפארת ישראל קרני שומרון )ע"ר(
אנשי הארץ )ע"ר (
ברכת יצחק נתיבות )ע"ר(
כרם  -מרחב צעירים חברתי )ע"ר(
ישיבת כולל קובנא )ע"ר(
זכרון יוסף  -מודיעין עילית )ע"ר(

580713758
580714095
580714525
589104751
589902279
589906114
589916006
589931187
590000246
590000659
590000972
590000980
590001137
590001319
590002341
590002457
590003679
590003968
590010278
590015012
590017521
590020384
590020400
590020749
590025284
590038105

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2024
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2023

חב"ד בקהילה  -נס ציונה )ע"ר(
פשוט לתת )ע"ר (
רב להושיע בני ברק )ע"ר(
מגן דוד אדם
מכבי שירותי בריאות
שירותי בריאות כללית
קופת חולים לעובדים לאומיים
אוניברסיטת תל-אביב אגודה.
הנאמנות לתכנון ופיתוח שירותים למען
התיאטרון הקאמרי של תל אביב
קרן אביעד
ספיר שושנה ופנחס קרן ע"ש
האגודה למען הקשיש  -עכו
מוסדות חינוך וחסד מיסודו של בית הית
נוה הורים  -מושב זקנים המאוחד בירוש
המרכז הישראלי לאפוטרופסות
גרידינגר דליה-קרן למלחמה בסרטן
גרידינגר דליה קרן למחקר בכמית הדשני
אי"ש הכהן ז"ל קרן לזיכרו.
זכרון לשלום לידסקי ז"ל .
זומרפלד זאביק ז"ל הקדש ציבורי ע"ש
המרכז ללימודי קרמיקה על שם יששכר וי
חסדי שרה
אורות של תקווה  -למען הילדים
קרן הלוואות לשפורים במעונות הציבורי
הקדש כספים לטובת בית הכנסת בנילxי

כהנ X000000000

X000000000 ס

