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 2017עמותות שאושרה להן תמיכה בשנת רשימת 
  

  
  

 תחום תנועות נוער: .1

  

 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 168,855 צופים    .1

 24,530 הנוער העובד והלומד  .2

 111,240 בני עקיבא  .3

 45,070 כנפיים של קרמבו  .4

 66,170 בתיה -בנות יעקב  .5

 49,065 תנועת תרבות   .6

  24,530  נוער מוביל שינוי (אחריי)  .7

  10,230  ארגון נוער מד"א  .8

  
  

  .   תחום הספורט: 2

  

  

 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 1,400,000 העמותה לקידום הכדורסל ביבנה . 1

 2,580,000 עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה  . 2

  200,000  עמותת בית"ר  .3
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  :יהדות.   תחום ה3

  

 סכום התמיכה העמותה שם מס'

 37,269 ראש יוסף  .1

 21,303 נצח זכריה  .2

 75,053 בינה לשבים  .3

 99,762 שערי הוד והדר  .4

 53,448 תפארת יעקב  .5

 14,893 אור רחמים  .6

 13,700 חסדי דוד  .7

 42,977 אור סופר  .8

 72,410 חסדי יוסף  .9

 44,905 אור ציון  . 10

 24,930 קרן עזרה לילדים  . 11

 30,545 מה ונזר אברהםתפארת של  . 12

 50,620 מטה משה  . 13

 16,930 תמימי יהושע –אוהלי שרה   . 14

 24,880 מים עמוקים  . 15

 37,021 לשם שמים  . 16

 21,551 חב"ד  . 17

 7,738 אור בהיכל  . 18

  10,123  זכות אבות  . 19

  21,303  אור ישראלי  . 20

  27,444  תפארת רחמים  . 21

 8,930 חסדי תורה  . 22

  7,738  קול שופר  . 23

  7,738  מועד אוהל –זכרון שמואל   . 24

  26,785  יוסף תהילות  . 25
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  .   תחום הרווחה והקהילה: 4

  

 סכום התמיכה שם העמותה מס'
 10,495 איחוד הצלה  .1

 1,990 מיח"א  .2

 30,500 בני ברית  .3

 4,285 אור לעולם  .4

 9,465 יד לבנים  .5

 4,145 תאיר  .6

 7,275 טספצ'ין  .7

 8,320 חב"ד  .8

 4,340 םאקי"  .9

 2,635 דרור בתי חינוך  . 10

 2,740 איל"ן  . 11

 19,120 ידיד לחינוך  . 12

  3,350  אנוש  . 13

  12,565  שיקום האסיר  . 14

  2,250  פעמונים  . 15

  8,280  לשם שמים  . 16

  3,245  זק"א  . 17

  

  

  

                    

  
  
  

  


