מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
ז' באב תשע"ד
 3באוגוסט 4102
סימוכין294-03 :
פרוטוקול דיון
רשימת מוסדות ציבור מומלצים לצורך קביעתם כמוסדות ציבור
לעניין סעיף  64לפקודת מס הכנסה
מס'
סידורי

פרטי התאגיד
עולים במעלות – מעלות תרשיחא
(ע"ר)

מטרות המוסד

חינוך

מספר תאגיד854836681 :
.1

דולב  ,42ת.ד 8908, .מעלות תרשיחא
4493029

חברי הנהלה

ניהול תקין
לשנת

חבר הנהלה :בועז
סלע
0418

בית ספר יסודי

נוסד4214414949 :

חבר :עמנואל
ויימן

נוהג כצאן יוסף (ע"ר)
מספר תאגיד854096188 :
.0

יצהר ד"נ לב השומרון יצהר 22834
מזכירות מס' בניין 393

דת

בית כנסת

חבר הנהלה :דוד
דודקביץ

0416

חבר :יוסף שטרן

נוסד4214914000 :
ניידת חב"ד בע"מ (חל"צ)
מספר תאגיד813164011 :
.3

דת

אצל :שלמה מרגליות
רחוס סוקולוב  ,14בני ברק 14340
נוסד314414991 :

הפצת יהדות

חבר הנהלה :דוד
נחשון
חבר :אברהם
טאוב

0416

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
קידום אמת בע"מ (חל"צ)
מספר תאגיד813538648 :
.6

חינוך

אצל :אור בוארי
אמציה  3ד"נ לכיש 00331
נוסד411114993 :
ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות
נפגעי עבודה בישראל (ע"ר)

0416
חינוך בני נוער לעבודות
אדמה וחלקאות

רחוב ההגנה  ,43באר שבע 82449
נוסד391314084 :

חבר :מרדכי
ביבי

סעד
חבר הנהלה :יוסף
דדוש

מספר תאגיד854445118 :
.8

חבר הנהלה :יובל
פרלשטיין

סיוע לנכים במימוש
זכויותיהם

0418

חבר :כהן סעדיה

כולל עולם חסד יבנה (ע"ר)
מספר תאגיד854880146 :
.4

דת

אצל :גד עמר
רחוב הרב בוזגלו  ,03אשדוד 00323

חבר הנהלה :גד
עמר
0416

כולל ערב

חבר :גיל
ביסמוט

נוסד41414944:
מאזנים כלכלה מאוזנת (ע"ר)
מספר תאגיד854835001 :
.1

סעד ,חינוך

חבר הנהלה:
ישראל גוטמן

אצל :ישראל גוטמן
רחוב נחל שחם  , 0בית שמש 00900
נוסד421414944 :

0416
סיוע למשפחות במצוקה
בניהול כלכלת משק בית.

חבר :שמואל
זלמן אידנסון

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
פגסוס – הצלה ושיקום של סוסים,
חמורים וחיות משק(ע"ר)

איכות הסביבה
חבר הנהלה :צבי
תמוז

מספר תאגיד854619109:
.5

אצל :צבי תמוז

טיפול בבעלי חיים במצוקה

חבר :רן זריצקי

0416

דרך הזית  ,12כפר שמואל 00088 12
נוסד481814990 :
עמותת ידידי חיל השלישות (ע"ר)
מספר תאגיד854113501 :

סעד ,חינוך  ,תרבות

אצל :עו"ד דרמר שניידמן
.9

שדרות דוד המלך  ,4תל אביב 32013

חבר הנהלה :צבי
וקסברג
0416

הנחלת מורשת חיל שלישות

חבר :יוסף
דרמר

נוסד431814009 :
בית הלל – הנהגה תורנית קשובה
(ע"ר)

דת ,תרבות ,חינוך

מספר תאגיד854889661 :
.14

אצל :רונן נויבירט
רחוב עקיבא  ,20רעננה 23434
נוסד441314944 :

פעילות חינוכית ותרבותית
וקירוב לבבות בקרב הציבור
הכללי ברוח הציונות הדתית

חבר הנהלה :מאיר
נהוראי

0416

חבר :דור רוט

קהילת באורך ירושלים (ע"ר)
מספר תאגיד854811390 :

דת

אצל :תמיר זקס
.11

רחוב פייר קינג ,ירושלים 03230
נוסד401314990 :

חבר הנהלה:
אדרת
סומפולינסקי

בית כנסת
חבר :תמיר זקס

0418

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
העמותה להעשרת התרבות והחינוך
המשלים בעמק הירדן (ע"ר)

חינוך
חבר הנהלה :דור
שחר

מספר תאגיד854684334 :
.10

אצל :גור שחר
ד"נ עמק בירדן ,דגניה ב 41439
נוסד814414991 :
קהילת הצעירים – שערי תקווה
(ע"ר)

העמקת החינוך בתחומי
המועצה המקומית עמק
הירדן

דת

מספר תאגיד854845111 :
.13

רחוב היהלום  ,40ת.ד ,49899.שערי
בית כנסת
תקווה 22849

0416

חבר :ניב ליש

חבר הנהלה :עופר
טרנר
0416
חבר :צבי כהן

נוסד401214990 :
גמזו לטובה (ע"ר)
מספר תאגיד854081534 :
.16

סעד

אצל :יוסף טויטו

חבר הנהלה :יוסף
טיוטו
0416

רחוב בוקסבויים  ,418ירושלים הכוונה למשפחות במצוקה
כלכלית
24480

חבר :מרדכי
שמיסיאן

נוסד41414001 :
אגודת המפגש הבין דתי (ע"ר)
מספר תאגיד854319693 :
.18

חינוך ,תרבות

רחוב הארזים  ,44132ירושלים
נוסד341014994 :

חבר הנהלה :יעל
גידניאן
0418

מפגשים בין בני דתות שונות
לקידום הבנה וכבוד הדדי

חבר :מונא
מוראד

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
מלב אל לב – קרן לעזרה בעיר חדרה
וסביבתה (ע"ר)

תרבות

מספר תאגיד854816831 :
.14

אצל :מוטי אדרי

חבר הנהלה:
מרדכי אדרי
סיוע לנזקקים

רח' הרצל  ,34ת.ד ,144 .חדרה
3824444

0418

חבר :דוד כהן

נוסד4114914990 :
קהילת זוועהיל בירושלים (ע"ר)
מספר תאגיד854604411:
.11

דת

אצל :הרב גדליה משה גולדמן

חבר הנהלה:

רחוב שמאל הנביא  32ירושלים בית כנסת מרכז תורני וכולל
אברכים
0041333

שלמה גולדמן

נוסד4919214991 :

0416

חבר :מנחם זאב
שטרן

בית כנסת בהוד הכרמל ב (ע"ר)
מספר תאגיד854489986 :

דת

אצל:רפי נווה
.15

לאה גולדברג  3חיפה

חבר הנהלה:
רפי נווה

בית כנסת

נוסד4219814083 :

0418

חבר :רובין
שמאל

ישיבת נתיבות משה (ע"ר)

.19

מספר תאגיד854494984 :

דת

חפץ חיים  0מודיעין עלית 04040

כולל אברכים

נוסד401314080 :

חבר
הנהלה:מרדכי
גוזלן
חבר :משה
מנצור

0416

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
מרכז להעמקת החינוך היהודי-
אילת (ע"ר)

תרבות ,חינוך

מספר תאגיד854181185 :
.04

ת.ד 3094 .אילת

חבר הנהלה:
מורשת ישראל

נוסד4919014080 :

סרלואי אברהם

0416

חבר :טלר שמאל

דרך ארץ קדימה (ע"ר)
מספר תאגיד854361848:

סעד
חבר הנהלה:

אצל:שלמה עם שלם
.01

פינסקר  14חיפה 3404123

חלוקת מזון לנזקקים

חבר :יוחנן עזרן

נוסד4914914000 :

מסטרס חיפה ,מועדון אופניים
(ע"ר)

ספורט

מספר תאגיד854354066:
.00

אצל :פורת יעקב

שלמה עם-שלם

0416

חבר הנהלה
רכיבת אופנים

רח' יגאל אלון  41חיפה 34083

פורת יעקב
חבר:

0418

דני שאול

נוסד9319014994 :
צור עולמים  -בית הכנסת הר כתרון
צור הדסה (ע"ר)

דת

מספר תאגיד854615411 :
.03

לבונה  49צור הדסה
נוסד314414993 :

חבר הנהלה:
בית כנסת

ניסו כהן
חבר :אבי עמר

0416

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
טוב וחסד ירושלים  -פעילות צדקה
ורווחה (ע"ר)

חסד

חבר הנהלה:

מספר תאגיד854681659:
יעקב שישא
.06

אצל :שישא יעקב

חלוקת סלי מזון

ב אונגר מאה שערים 434 ,ת.ד3804 .
י-ם 04938

0416
חבר:
אהרן וייס

נוסד9419414993 :
עמותת השם רעי -ירושלים ,אלעד
(ע"ר)

דת וסעד
חבר הנהלה:
שלום סעדון

מספר תאגיד854641163:
.08

אצל:סעדון שלום

בית כנסת

שכטמן  492198י-ם

0416
חבר :יאיר
אליהו

נוסד4319814993 :
מחסה  -עמותה לטיפול במשפחות
במשבר (ע"ר)

סעד

מספר תאגיד854693860:
.04

שבטי ישראל , 41ירושלים 014912

חבר הנהלה :לנה
לוין
0418

סיוע לנשים במצוקה
חבר :לריסה
ארנבורג

נוסד9819214998 :

גרעין אליה( ע"ר)
מספר תאגיד854843531 :

תרבות

אצל:הרב נתנאל יוסיפאן 2409443
.01

פנחס לבון  21143נתניה
נוסד9219414990 :

חבר הנהלה:
הןלשטיין שמאל
0416

זהות יהודית
חבר:משה אליה

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
שאל אביך ויגדך (ע"ר)
מספר תאגיד854866416:
.05

דת

0416

הרצוג  40בני ברק 14438
נוסד3919314944:
ברקאי בית מדרש רבני קהילות ארץ
ישראל (ע"ר)

כולל

דת ותרבות

מספר תאגיד854884864:
.09

אצל :דוד פיין

חבר הנהלה :שחר
שמואלי
קניבסקי
חבר:
אברהם

חבר הנהלה:פרד
רוברט
0416

בית מדרש

רחל אימנו  43194מודיעין 04099

חבר :גילה
שוורץ

נוסד4014314944 :
עמותת איש צדיק היה (ע"ר)
מספר תאגיד854864185:
.34

סעד דת

חבר הנהלה :חנן
בר סלע

אצל :ישראל אורלן
שיר השירים  88אלקנה 22842

0418
עזרה לנזקקים

טוביה
חבר:
מרמלשטיין

נוסד4019814944 :
קדם מפעליו (ע"ר)
מספר תאגיד854349344 :
.31

חינוך ודת

היסמין  43אשדוד
נוסד3914914000 :

חבר הנהלה:
קרסיינטה דוד
0416

הפעלת מוסדות חינוך

קיסוס
חבר:
אשרר

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
יערפו טל  -מוסדות תורה ורווחה
(ע"ר)

דת,סעד

מספר תאגיד854804613 :
.30

חבר הנהלה:רון
ארנרייך

משרדי חברת שמן מרוקאי ישראל
בע"מ
לוי משה , 43ראשון לציון 0131831

0416
רשת
בנזקקים

כוללים,

תמיכה

חבר:
למפרט

חיים

נוסד9319114949 :
המקהלה הישראלית ע"ש גארי
ברתיני (ע"ר)

תרבות

מספר תאגיד854849406 :
.33

אצל:חגי גורן

חבר הנהלה :נאוה
דיסנצ'יק
0416

מקהלה

דובנוב  49א' תל אביב יפו

חבר :נריה בר
(יכין)

נוסד4119114990 :
טובו מיזם (ע"ר)
מספר תאגיד854800313 :
.36

דת תרבות

אצל :הלל בר-נתן
הרב לנדרס  1143רמת גן

חבר הנהלה :יצחק
תומר
0418

פעילות תורנית ציונית
חבררז עוז

נוסד4419414949 :
עמותת ברכת רעות (ע"ר)
מספר תאגיד854881055 :
.38

סעד

חבר הנהלה:

אצל :אלון גרינבויים

אלון גרינבוים

קיבוץ צובה 09809

חבר :יהודה
סלומון

נוסד4819314944 :

סיוע לבעלי צרכים מיוחדים

0418

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
ד' אמות של הלכה -אלעד (ע"ר)
מספר תאגיד854845558 :
.34

דת

חבר הנהלה :ניר
מדם
0416

אצל אלעד ניסים
חבר:
בית כנסת וכולל

ריטב"א  0אלעד 2989143

יצחק
כהן

נוסד4419314990 :
יוצאי בבל בקרית אונו (ע"ר)
מספר תאגיד854014811 :
.31

דת

רח' הרצל  32קרית אונו 11409
נוסד9419214003 :

חבר הנהלה:
שמואל ששון

0416

חבר :דגן אדוארד
בית כנסת

ניצוץ הקדושה -מודיעין (ע"ר)
מספר תאגיד854661865 :
.35

דת

אצל :חיים מרציאנו
בית כנסת

שד יצחק רבין 20מודיעין

חבר הנהלה :זיו
נגר

0418

חבר :שי טומריאן

נוסד441014998 :
יד שמעון (נני) ע"ש שמעון בן שאול
ז"ל אורנית (ע"ר)

דת

מספר תאגיד854841113:
.39

0416

רח' שורק  2אורנית 22843

בית כנסת

נוסד4014414998 :

בית הכנסת
שמואל(ע"ר)

הטוניסאי

אצל:כהן יוסף
בעל התנ"יא  0קרית שמואל ,חיפה
4332290
נוסד4419214994 :

חבר:
זהר

גל

בקרית
דת
חבר הנהלה :יצחק
אברהם

מספר תאגיד854394946 :
.64

חבר הנהלה :יעקב
לנדאו

בית כנסת

0416
יוסף

חבר:
כהן

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
בית כנסת תפארת אריאל (ע"ר)

.61

מספר תאגיד854195901 :

דת,

השומרון  4אריאל 22830

בית כנסת

נוסד4419414003 :
קהילת האברכים התמר -ביתר
עילית (ע"ר)

.60

0416
חבר:
שוקר רחבעם

דת
חבר הנהלה:
אריאל אוחיון

מספר תאגיד854843603 :
אצל :יצחק בוגיוב

חבר הנהלה:
עראמי עמוס

בית כנסת

רחוב פחד יצחק  ,40ביתר עילית
09199

0416
חבר:
ישראל הראל

נוסד4414414998 :
בית כנסת ומרכז קהילתי "דרכי
נועם" נתניה (ע"ר)
.63

דת

מספר תאגיד854046488:
הפורצים  41191נתניה 24381

חבר הנהלה:
אבקסיס אלי
0416
אסייג

חבר:
חיים

בית כנסת

נוסד9119014004:
בית כנסת מייסדי החצר רובע טו'
אשדוד (ע"ר)

דת

מספר תאגיד854635691 :
.66

רחוב גלעדי ישראל  41אשדוד 00142
נוסד4419314991 :

חבר הנהלה :מישל
סרוסי
0416

בית כנסת

מימון

חבר:
יוחאי

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
אגודת בית הכנסת המרכזי בשכונת
רמות בירושלים (ע"ר)
מספר תאגיד854444449 :
.68

דת
בית כנסת

אצל :הרב שלמה נוימן

חבר הנהלה:
שלמה נויימן
0416
יעקב בן
חבר:
דרור

נרות שבת  34313ירושלים 00400
נוסד4819314084 :
צלאת בושאייף זיע"א (ע"ר)
מספר תאגיד854648388 :
.64

דת ,סעד

אצל :דבוש אבינועם
יישוב זיתן מיקוד 04308

חבר הנהלה:
יואב דבוש

מרכז תורני ליוצאי לוב

0416

חבר:ג'רבי ציון

נוסד4919314993:
מאור התורה ב"ב (ע"ר)
מספר תאגיד854113411 :
.61

חבר הנהלה:
דת,סעד

0418

בעל שם טוב  43בני ברק 1423449
נוסד9014414080:

משה איינשטיין
חבר:

כולל ותמיכות בנזקקים

חיים ברגר

מרכז תורני נחלי דעת (ע"ר)
מספר תאגיד854055485:
.65

דת

חבר הנהלה:

אצל :משה מנדלסון

משה מנדלסון

רח' מעלות קרושי טלז ,491,קרית כולל אברכים
יערים  -מוסד 09838

חבר :יודאיקין
אהרון

נוסד4419014003:

0418

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
מתוקים מדבש ירושלים(ע"ר)
מספר תאגיד854866461:
.69

חבר הנהלה:

דת ,חינוך

אברהם יצחק
נוביק

אצל :אוריאל נחום
רחוב זנגויל  44134ירושלים 03128

בי"ס תורני יסודי

0416

חבר :שלמה
דרייפוס

נוסד9219014944:
באר יצחק ,ירושלים(ע"ר)
מספר תאגיד854360901:
.84

דת

דרויש דוד

אצל :מר דוד דרויש
הרב עוזיאל  04ירושלים 03243,

0416

בית חב"ד רחובות שע"י צעירי
אגודת חב"ד(ע"ר)

בנדיבה אברהם

חבר הנהלה:
דת וחינוך

מספר תאגיד854196541:
רו"ח נפתלין ת.ד  32340י-ם 04323,

חבר:

ישיבה גבוהה וכולל אברכים

נוסד4419314000:

.81

חבר הנהלה:

גרינוולד מנחם
0416
חבר:

בית חב"ד

נוסד9314914004:

ליפסקר נפתלי

שבילים (ע"ר)
מספר תאגיד854836634:
.80

סעד

אצל :חגי גולגברג – רו"ח
רח' כנפי נשרים  ,38ירושלים הכוונה ויעוץ
כלכלית נכונה
0123210
נוסד4214414949:

חבר הנהלה:
חגי גולדברג
0418
להתנהלות חבר:
אסתר יאול

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
הרא"ה –ניהול ותחזוק מוסדות
ומתקנים קהילתיים (ע"ר)

דת,סעד

חבר הנהלה:

מספר תאגיד854886849:
.83

מזכירות מושב כפר הרא"ה
כפר הרא"ה 38011

יעקבס ערן
סיוע לתושבי כפר הרוא"ה
וסביבתה

0416

חבר :צרמר ירון

נוסד4019214944:
חיים באהבה(ע"ר)
מספר תאגיד854884846:
.86

חבר הנהלה:

סעד

ישעיהו דובינקי

רחוב רוזובסקי יוסף  3פתח תקווה סעד לנזקקים
20022

0416

חבר :אליעזר
קצבורג

נוסד4314414944:

בית חם למכור קרית אתא(ע"ר)

.88

מספר תאגיד854660119:

בריאות

רחוב שטנד  4קרית אתא 48444

טיפול במכורים
ואלכוהול

נוסד4319314991:

לסמים

חבר הנהלה:יעקב
אילוז
חבר:

0416

שולה דהן

כוכבי המדבר(ע"ר)

.84

מספר תאגיד854849018:

חינוך

שד' אבא אבן  ,8הרצליה 23033

סיוע לאוכלוסיה הבדואית
בדרום

נוסד4019414943:

חבר
הנהלה:אלנבר
מוחמד
חבר:ספקטור זיו

0416

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
עמותת צוות הצלה עזרה ראשונה
בישראל(ע"ר)

בריאות

חבר הנהלה:

מספר תאגיד854864848:
.81

רחוב מעגלי הרי"ם לוין  39ירושלים
הגשת עזרה רפואית ראשונה
00090

רייכמן אברהם

0418

חבר:שורק יוסף

נוסד9219214944:
ישראל בשביל אופניים – עמותה ספורט,שמירה על
למען תחבורת אופנים בישראל(ע"ר) הסביבה למען הכלל.

איכות
חבר הנהלה:תמר
זנדנברג

מספר תאגיד854010389:

0418

.85
רחוב נחלת בנימין  81תל אביב העלאת
אופניים
3349490

מודעות

רכיבת

חבר:בבצ'יק
אוריאל

נוסד4014914001:
עמותת קיימא-ארגון נוער סביבתי
חברתי(ע"ר)
מספר תאגיד854845143:

חינוך,שמירה על
הסביבה למען הכלל

איכות
חבר הנהלה:

אצל :יוני יפת רייך
ארז נוטה

.89
רחוב נחל האורנים  24בית זית פרויקט חינוכי סביבתי
09841

0416

חבר :נחמה פרל

נוסד9019414943:

קרן תמר(ע"ר)
מספר תאגיד854839943:
נוסד4419314944:

לצמיחה
תנופה
למניעת אבטלה במשק

יוני נצר

.44
באמצעות שטרק את שטרק רו"ח,
ת.ד,4399 .רעננה 2333318
מאושר לשנה

לסיוע

חבר הנהלה:

מניעת אבטלה

חבר:אורי
רוזנשטיין

0416

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן
ואליעזר גלוברמן(ע"ר)
.41

סעד

חבר הנהלה:

מספר תאגיד854641148:

אסף בנר

ת.ד 0499 .ירושלים 04904

חבר:

0418
סיוע למעוטי יכולת

אבנר בן נון

נוסד4419314993 :
בנות ויז'ניץ ירושלים(ע"ר)
מספר תאגיד854419844:
.40

דת,חינוך

רחוב מענה שמחה  4ירושלים 02243
נוסד3919314084:

שטנגר בן ציון
רשת מוסדות חינוך בנות
ויז'ניץ

יהי חסדך(ע"ר)
מספר תאגיד854044103:
.43

0416

חבר:שטיין ישראל

חבר הנהלה:
דת ,חינוך

הרב יוסף פרץ
0416

תש"ח  4חצור הגלילית 49399
נוסד4019014001:

חבר הנהלה:

חבר:
כולל אברכים וגן ילדים

כהן אהרון

נשמת העליה(ע"ר)
מספר תאגיד854646996:
.46

דת,סעד

אצל :הרב גדליה מלמד
רחוב בן גוריון  43149אשקלון 08439

חבר הנהלה:
הרב גדליה מלמד

מרכז רוחני לעולי רוסיה

0416

חבר:חרותי רפאל

נוסד4319414993:
עתיד עם תקווה בגבעת אולגה-חדרה
(ע"ר)

דת,חינוך

מספר תאגיד854694104:
.48

אצל :אורן צור
רחוב הבריגדה היהודית  49חדרה
38394
נוסד4019314998:

חבר הנהלה:
אורן צור

גרעין תורני

חבר:אוראל
אמסלם

0416

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים
"אהל נפתלי" (ע"ר)
מספר תאגיד854406394:
.44

ישראל אליעזר
אדלר

רחוב אמרי חיים  4רחובות
נוסד4819414083:

כולל ערב לאברכים

רויאל –עמותה לחתולים(ע"ר)

שמירה על איכות הסביבה
למען הכלל

מספר תאגיד854091593:
.41

דת

אצל:רו"ח לייבוביץ לב,
ת.ד 33212 .חיפה 34933
נוסד4019114000:

חבר הנהלה:

טיפול בחתולי רחוב

0416

חבר:אלחנן כהן

חבר
הנהלה:סברסוב
מריה
חבר:פוליאקוב
טטיאנה

0416

