מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
כ"ח אב תשע"ד
 42אוגוסט 4102
סימוכין516-02 :
פרוטוקול דיון
רשימת מוסדות ציבור מומלצים לצורך קביעתם כמוסדות ציבור
לעניין סעיף  64לפקודת מס הכנסה

מס'
סידורי

פרטי התאגיד
מרכז ליהדות –אור מנחם צפון תל
אביב (ע"ר)

.1

מטרות המוסד

דת,חינוך

חברי הנהלה

ניהול תקין
לשנת

חבר הנהלה:

מספר תאגיד544651661:

עדי מן

ליד בית הכנסת

חבר:

4416

יהושע בן נון  9תל אביב –יפו
3034629

אסף הפטול

רצים מהלב (ע"ר)
מספר תאגיד544691546:
.4

ספורט

חבר הנהלה:
תמר שטיבל

אצל :תמר שטיבל

4416

נחלת בנימין  ,44תל אביב יפו ארגון תחרויות ספורט לנוער
3143046

חבר:
כוכב ביטאו

נוסד2642440226:
כולל " גילת מאיר – פורת יוסף" דת
(ע"ר)
מספר תאגיד544449164:
.3

אצל :רו"ח יעקב קסטנבוים
רח' עזרא  ,42440רחובות
נוסד2644244963:

בית כנסת וכולל אברכים

חבר הנהלה:
דב קייקס
4416
חבר:
דב פרנק

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
בית הכנסת האשכנזי קיפודן -
מודיעין(ע"ר)

דת

מספר תאגיד544349444:
.6

חבר הנהלה:
שמואל דסברג

אצל :גרשון בורנשטיין

בית כנסת

רחוב קיפודן  ,04מודיעין 74722

4416

חבר :שרגא כהן

נוסד944444996 :
העמותה לפיתוח עמק המעיינות
(ע"ר)

חינוך

מספר תאגיד544694434:
.5

חבר הנהלה:
רפאל כפרי

פיתוח שאן בע"מ ,ד"נ בקעת בית
עידוד נוער לעליה מחו"ל
שאן ,בית שאן 44742

4416
חבר :מרדכי תורן

נוסד064640229 :
פרויקטים
ולילה(ע"ר)

חינוכיים

–

יומם
דת

מספר תאגיד544545495 :
.4

אצל :משה קליין
רחוב חגי  ,6בני ברק 14631

חבר הנהלה:
משה קליין

כולל אברכים ורשת שעורי
תורה

4415

חבר:אברהם
הרצוג

נוסד034440229 :
תיאטרון הספרייה מיסודו של בית
צבי (ע"ר)

תרבות

מספר תאגיד544664633 :
.5

בית צבי ביה"ס הגבוה לאומנויות
הבמה

חבר הנהלה :נאמן
משה
תיאטרון

4415

חבר:עומר שמואל

שועלי שמשון  ,0רמת גן 1066320
נוסד644740221:
החוויה היהודית (ע"ר)
מספר תאגיד544369551:
.4

תרבות

יצחקי יהודה

אצל :מיכל דרומר
בורוכוב  , 63קרית אתא 06024
נוסד6444244999 :

חבר הנהלה:
4416

זהות יהודית

חבר:
דרומר יהודה

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
עזרה בכבוד (ע"ר)
מספר תאגיד544564419:
.9

חבר הנהלה:
סעד

חנה סנש  ,149אשדוד
נוסד04640244 :

ברינד יצחק
4416
חבר :כץ אברהם

סיוע לנזקקים

ישמח משה באור פניך (ע"ר)
מספר תאגיד544555494:
.14

דת ,תרבות

אצל :ניסים אשכנזי
גוש קטיף  ,034אלעזר 92940

חבר הנהלה:
ניסים אשכנזי

כולל ,פעילות תרבות תורנית

4416

חבר :כהן שמואל

נוסד064640240 :
חסדי רחמים ונתן (ע"ר)
מספר תאגיד544544369 :
.11

סעד

אצל :חיים פוגל
ההגנה  ,062רחובות 7304444

עזרה לנזקקים

חבר הנהלה :פוגל
חיים

4416

חבר :אזרד אופיר

נוסד464140229 :
בית הכנסת נצח ישראל (ע"ר)
מספר תאגיד544565143 :
.14

דת

אמיר כרמי

אצל :משה כהן
הרב כלפון  ,449ירושלים

4416
הקמת בית כנסת

העמותה למען קרן ליבי (ע"ר)

.13

אצל :יצחק כחלון
רחוב השרון  ,41בית דגן 12022
נוסד0644440244 :

חבר:
כהן משה

נוסד624340244 :

מספר תאגיד544564931:

חבר הנהלה:

חבר הנהלה:
מטרות האגודה למען ביטחון
ישראל (לב"י)

יצחק כחלון
חבר :מוטי
טננבוים

4416

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
הפועל באר
כדורסל (ע"ר)
.16

שבע

עתיד

הנגב
ספורט

מספר תאגיד544544445 :
הקוצר  02באר שבע 6462929

חבר הנהלה:
זוסמונוביץ לאוניד

כדורסל

4415

חבר :כפיר ארזי

נוסד6444040226 :
עמותת בית ראשונים באבן יהודה
(ע"ר)

תרבות
חבר הנהלה:
אביהו קפלן

מספר תאגיד544434545:
.15

אצל :אביהו קפלן

מוזיאון

בני בנימין  ,7אבן יהודה 4053148

4416

חבר :יצחק שנדר

נוסד444444996 :
עמותת ילדי האור – תמיכה וליווי
ילדי נבוס ומשפחותיהם (ע"ר)

בריאות

מספר תאגיד544569455:
.14

אצל :ענבל אנג'ל

חבר הנהלה:
ענבל אנג'ל

סיוע לחולים ומשפחותיהם

רח' מאיר אריאל  , 42442כפר סבא
44346

4415
חבר:
מירב סופר

נוסד4144440244 :
מעיין של חסד ע"ש אלברט ואליס
נקש ז"ל ונינם רפאל בנימין קרייף
סעד
ז"ל (ע"ר)
.15

נקש פדהאל

מספר תאגיד544363144 :
ת.ד ,43430 .ירושלים

חבר הנהלה:
4415

סעד לנזקקים

חבר :לווי מישל

נוסד94344999 :
המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
בע"מ (חל"צ)

חינוך

מספר תאגיד513444464:
.14

ת.ד ,0322 .רעננה 4633616
נוסד0344040240:
מאושר לשנה

חבר הנהלה:
ליבליך עמיה

מכללה להשכלה גבוהה

חבר:פרופ' פרידמן
אריאלה

4416

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
די קיור -ריפוי סוכרת ישראל(ע"ר)
מספר תאגיד544645444 :
.19

בריאות ,מדע

חבר הנהלה :פרופ'
איתמר רז

מחקר וטיפול במחלת סוכרת

חבר :בועז משעולי

ת.ד ,40269 .ירושלים 40269
נוסד74340224 :

4415

מאושר לשנה
בית הספר התיכון התורני ע"ש פ.
הימלפרב ,מיסודו של ביהמ"ד
למורים "מזרחי" (ע"ר)
.44

חנוך ,דת

גולדברג אברהם
4415

מספר תאגיד544441446:
ת.ד  ,43224ירושלים 94432

חבר הנהלה:

בית ספר

חבר:
זלקין אברהם

נוסד4744244991 :
איתן  -מדיניות הגירה ישראלית
(ע"ר)
.41

מספר תאגיד544541545 :

חבר הנהלה:
הגנה על זכויות האזרח
בישראל

העמותה לקידום התיאטרון בבית
שאן (ע"ר)

הגנה על זכויות אזרח

תרבות

מספר תאגיד544694593:
.44

ת.ד  ,122בית שאן

4416
חבר :בעז ברינגר

נוסד494740240 :
ת.ד  ,43409ירושלים 93431

דור אריאל

חבר הנהלה:
4415
גלם אליס

חוג לתיאטרון

נוסד064140226 :

חבר :חיים אדרי

מאושר לשנה
מוסדות אמת ליעקב אלעד (ע"ר)
מספר תאגיד544344559 :
.43

חינוך  ,דת

אצל :אלון שם טוב רו"ח
ת.ד ,17 .אלעד 42642
נוסד424040220 :

תלמוד תורה וגני ילדים

חבר הנהלה :משה
ברדוגו
חבר :איתיאל עמי

4416

