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 תחום תנועות נוער: .1

 שם העמותה מס'

 

 סכום התמיכה

 157,276 צופים    .1

 22,085 הנוער העובד והלומד  .2

 116,777 בני עקיבא  .3

 48,483 כנפיים של קרמבו  .4

 66,569 בתיה -בנות יעקב  .5

 48,862 תנועת תרבות   .6

 23,810 (נוער מוביל שינוי )אחריי  .7

 6,500 ארגון נוער מד"א  .8

 13,251 ידידי עוז )בקשה חדשה(  .9

 503,613 סה"כ 

 
 

 .   תחום הספורט: 2

 

 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 2,200,000 העמותה לקידום הכדורסל ביבנה . 1

 1,960,000 עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה . 2

 100,000 עמותת בית"ר .3

 ₪  4,260,000 סה"כ
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 :הרווחה והקהילה.   תחום 3

 

 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 איחוד הצלה  .1
9,344 

 מיח"א  .2
2,055 

 בני ברית  .3
27,564 

 אור לעולם  .4
4,144 

 יד לבנים  .5
8,827 

 תאיר  .6
4,077 

 טספצ'ין  .7
6,692 

 חב"ד  .8
12,565 

 אקי"ם  .9
4,227 

 דרור בתי חינוך  .10
2,540 

 איל"ן  .11
2,667 

 נוךידיד לחי  .12
20,000 

 אנוש  .13
3,254 

 שיקום האסיר  .14
11,763 

 לשם שמים  .15
7,592 

 אזק"  .16
4,410 

 פעמונים  .17
2,198 

 שמחת הלב )בקשה חדשה(  .18
0 

 ₪  133,919 סה"כ
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 : תחום היהדות.   4

 

 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 34,185 ראש יוסף  .1

 23,218 נצח זכריה  .2

 76,743 בינה לשבים  .3

 89,757 וד והדרשערי ה  .4

 54,626 תפארת יעקב  .5

 13,654 אור רחמים  .6

 13,654 חסדי דוד  .7

 45,873 אור סופר  .8

 72,070 חסדי יוסף  .9

 41,344 אור ציון  .10

 27,769 קרן עזרה לילדים  .11

 30,870 תפארת שלמה ונזר אברהם  .12

 44,874 מטה משה  .13

 15,247 תמימי יהושע –אוהלי שרה   .14

 28,814 מים עמוקים  .15

 37,684 שם שמיםל  .16

 26,357 חב"ד  .17

 11,820 אור בהיכל  .18

 10,436 זכות אבות  .19

 18,118 אור ישראלי  .20

 30,000 תפארת רחמים  .21

 8,291 חסדי תורה  .22

 8,291 מועדהל וא –זכרון שמואל   .23

 18,022 יוסף תהילות  .24

 7,218  אהבת רחל  .25

 10,747  אבן ספיר  .26

 799,682 סה"כ 

 


