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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מוסדות נהרות דוד ומשה ע"ש 026100

דוד המלך ומשה רבינו זיע"א

מוסדות נהרות דוד ומשה ע"ש דוד נהרות דוד ומשהאושרשינוי שם

המלך ומשה רבינו זיע"א
29/11/1995

התאחדות בוגרי ישיבה עטרת 028383

ישראל בני ברק התיק בוטל 

מחוסר תגובה

מוקד סיוע וקידום עסקים - בקעת אושרשינוי שם

הירדן, מגילות, בנימין )ע"ר(
22/10/2001

זכרו תורת משה- ארץ ישראל 038695

)ע"ר(

זכרו תורת משה באלעד אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

זכרו תורת משה- ארץ ישראל )ע"ר( , 07/09/2004

ארץ - המועצה הציבורית לקידום 580000016

מחקרים בגיאוגרפיה של 

ארץ-ישראל וסביבותיה )ע"ר(

המועצה הציבורית לקידום אושרשינוי שם

מחקרים בגיאוגרפיה של 

ארץ-ישראל וסביבותיה ,

ארץ - המועצה הציבורית לקידום 

מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל 

וסביבותיה )ע"ר( ,

25/02/2004

המרכז למורשת יהדות מוצל 580000040

)ע"ר(

המרכז למורשת יהדות מוצל )ע"ר(מכון לחקר יהדות מוצלאושרשינוי שם 04/06/2000

אשל אילת - האגודה למען אושרשינוי שםאגודה למען הקשיש באילת580000057

הקשיש באילת

אגודה למען הקשיש באילת 06/08/1990

עמותת הקונסרבטוריון בקרית 580000180

ביאליק

אגודת בית האמנים/ אושרשינוי שם

קונסרבטוריון ותזמורת נוער 

קרית-ביאליק

עמותת הקונסרבטוריון בקרית ביאליק 29/11/1995

לשכת המבקרים הפנימיים - 580000230

ישראל )ע"ר(

לשכת המבקרים הפנימיים - אושרשינוי שם

ישראל ,

לשכת המבקרים הפנימיים - ישראל 

The Organization of Internal,)ע"ר(

). Auditors - Israel )OIA( )R.A

08/08/2012

האגודה למען העוור הרצליה 580000271

והשרון ע"ש מרים מוזס

האגודה למען העוור הרצליה אושרשינוי שם

והשרון

, 80351 02/10/2003

בית הכנסת אפרתה - גילה, 580000297

ירושלים

בית הכנסת אפרתה - גילה, ירושליםבית הכנסת אפרתה - גילהאושרשינוי שם 15/05/1990

מילבת מעניקים איכות לחיים 580000339

)ע"ר(

מ.י.ל.ב.ת. - המרכז הישראלי אושרשינוי שם

לאביזרי עזר בינוי ותחבורה 

לנכה ,

מילבת מעניקים איכות לחיים )ע"ר( 15/09/2011

מילב"ת, מרכז ישראלי אושרשינוי שם

לאביזרי עזר, בינוי ותחבורה 

למוגבל

מ.י.ל.ב.ת. - המרכז הישראלי לאביזרי 

עזר בינוי ותחבורה לנכה
04/06/1986
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמי - מרכז ירושלמי ללימודי 580000446

AMI - מקרא ועם ישראל

 JERUSALEM CENTER 

FOR STUDIES OF THE 

SCRIPTURES AND THE 

NATION OF ISRAEL

עמי - מרכז ירושלמי ללימודי מקרא ועם למען ציוןאושרשינוי שם

AMI - JERUSALEM  ישראל

CENTER

18/01/1989

משפחות חללי קהילת המודיעין 580000495

העמותה נמחקה

האגודה להנצחת חללי אושרשינוי שם

קהילית המודיעין

משפחות חללי קהילת המודיעין 16/12/1981

מוסדות "תורה ושלום" בישראל"תורה ושלום" בני ברקאושרשינוי שםמוסדות "תורה ושלום" בישראל580000503 22/07/1985

חומת ציון )ע''ר(ישיבת חומת-ציון ,אושרשינוי שםחומת ציון )ע''ר(580000529 12/06/2006

קרן משפחת פורתקרן מדור לדוראושרשינוי שםקרן משפחת פורת580000677 10/11/1993

בית כנסת מרכזי ליוצאי בוכרה 580000685

)ע"ר(

ועד בית כנסת רש"י ליוצאי אושרשינוי שם

בוכרה

בית כנסת מרכזי ליוצאי בוכרה )ע"ר( 03/12/2001

"תורת חסד" מורשה, רמת אושרשינוי שםתרחם ציון580000750

השרון

תרחם ציון 10/08/1995

מוסדות אור תורה ישראל אושרשינוי שםאור תורה סטון )ע"ר(580000768

)ע"ר(

אור תורה סטון )ע"ר( 02/11/1998

המועצה הלאומית לשלום הילדעצרת שלום הילדאושרשינוי שםהמועצה הלאומית לשלום הילד580000818 07/04/1987

המרכז הלאומי לבריאות הציבור 580001048

בישראל )העמותה מפורקת 

מרצון(

המרכז הישראלי הלאומי אושרשינוי שם

לבריאות הציבור

המרכז הלאומי לבריאות הציבור 

בישראל
31/05/1987

בית הכנסת לצעירים ונוער - אושרשינוי שםבית כנסת "ישראל יאיר" )ע"ר(580001105

"ישראל-יאיר" ,

בית כנסת "ישראל יאיר" )ע"ר( 13/12/2017

אגודת בית כנסת לצעירים אושרשינוי שם

ונוער "נר-יאיר"

בית הכנסת לצעירים ונוער - 

"ישראל-יאיר"
12/05/1983

מלב"ב, מרכז לטיפול בקשיש 580001246

בקהילה

"מלבב" - מרכז לטפול אושרשינוי שם

בקשיש בקהילה

מלב"ב, מרכז לטיפול בקשיש בקהילה 20/11/1996

מרכז סיוע לנפגעות אונס 580001261

ותקיפה מינית - ירושלים ע"ש 

לינדה פלדמן

מרכז לינדה פלדמן לסיוע אושרשינוי שם

לקרבנות אונס - ירושלים

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית 

- ירושלים ע"ש לינדה פלדמן
21/06/1991
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

המרכז הישראלי לפריצת דרך 580001287

העמותה נמחקה

המרכז הישראלי לפריצת דרךהמרכז הישראלי תל אביבאושרשינוי שם 27/09/1985

"עלגבע" עמותה לפיתוח שרותים 580001444

למוגבלים בגבעתיים

האגודה לפתוח שרותים אושרשינוי שם

למוגבלים בגבעתיים

"עלגבע" עמותה לפיתוח שרותים 

למוגבלים בגבעתיים
22/01/1995

איכות בשיקום )ע"ר(אגודת סעד לחולה בישראל ,אושרשינוי שםאיכות בשיקום )ע"ר(580001477 01/07/2009

בית כנסת לעולי הודו שכונת אושרשינוי שםבית הכנסת "מגן שלום" רמלה580001568

ויצמן,רמלה

בית הכנסת "מגן שלום" רמלה 13/11/1990

המכללה לביטוח ע"ש יעקב 580001618

שריר ליד איגוד חברות הביטוח 

בישראל

המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריר ליד המכללה לביטוחאושרשינוי שם

איגוד חברות הביטוח בישראל
21/08/1985

בית כנסת ובית מדרש חזון 580001626

עובדיה )ע"ר(

בית כנסת תפארת לישראל אושרשינוי שם

כפר -גבירול ,

בית כנסת ובית מדרש חזון עובדיה 

)ע"ר(
13/11/2008

הסתדרות השומר הצעיר 580001659

בישראל

הסתדרות השומר הצעיר בישראלהסתדרות השומר הצעיראושרשינוי שם 27/04/1994

מרכז תורני ישיבת וולאזין 580001782

ירושלים )ע"ר(

מרכז תורני בית שמואל ע"ש אושרשינוי שם

הרה"ג ר` שמואל גריינימן 

זצ"ל

מרכז תורני ישיבת וולאזין ירושלים 

)ע"ר(
11/10/2000

גל-עד - מפעלי הנצחה ויד 580001824

לבנים, מחסה ורווחה לילדים 

וקשישים )ע"ר(

"גל-עד" מפעלים להנצחת אושרשינוי שם

זכרם של מניה וישראל שוחט 

בכפר גלעדי ויד לבנים

גל-עד - מפעלי הנצחה ויד לבנים, 

מחסה ורווחה לילדים וקשישים )ע"ר(
07/10/2002

המרכז החדש למוסיקה - רמת 580001972

גן )ע"ר(

המרכז החדש למוסיקה - רמת גן )ע"ר(המכון לחינוך מוסיקלי רמת חןאושרשינוי שם 12/07/1998

אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת 580001980

בר - אילן )ע"ר(

הגילדה - אגודת הסטודנטים אושרשינוי שם

של אוניברסיטת בר - אילן 

The Guild - Bar  , )ע"ר(

Ilan University Students 

).Union )R.A

אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת בר - 

אילן )ע"ר(
06/08/2015

אגודת אושרשינוי שם

הסטודנטים,אוניברסיטת בר 

אילן,רמת גן ,

הגילדה - אגודת הסטודנטים של 

The ,)אוניברסיטת בר - אילן )ע"ר

Guild - Bar Ilan University 

).Students Union )R.A

05/11/2012
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סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

המרכז התורני "תורת חסד" 580002038

הישיבה הגדולה "נחלת יעקב"

המרכז התורני "תורת חסד" הישיבה מרכז תורני - תורת חסדאושרשינוי שם

הגדולה "נחלת יעקב"
08/02/1987

האגודה למפעלי תרבות ונוער אושרשינוי שםסינמטק תל - אביב )ע"ר(580002053

בתל אביב יפו ,

סינמטק תל - אביב )ע"ר( 01/06/2015

בית הכנסת "היכל משה" ע"ש 580002095

משה מגן דוד ז"ל מייסד אגודת 

הספרדים ובונה בית הכנסת 

)ע"ר(

אגודת הספרדים אושרשינוי שם

ברמת-עמידר,רמת גן ,

בית הכנסת "היכל משה" ע"ש משה מגן 

דוד ז"ל מייסד אגודת הספרדים ובונה 

בית הכנסת )ע"ר(

20/12/2010

יד חביבצדקת דודאושרשינוי שםיד חביב580002293 07/04/1987

קרן רחובות )ע"ר(קרן רחובות לתרבות ,אושרשינוי שםקרן רחובות )ע"ר(580002327 08/07/2009

אקים חיפה, אגודה לקימום 580002335

אנשים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית )ע"ר(

אקים חיפה - אגודה לקימום אושרשינוי שם

אנשים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית )ע"ר( ,

אקים חיפה, אגודה לקימום אנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית 

AKIM HAIFA - Association ,)ע"ר(

for the Habilitation of children 

and adults with developmental 

).and intellectual disabilities )R.A

11/08/2016

אקים חיפה, אגודה לקימום אושרשינוי שם

אנשים עם פיגור שכלי )ע"ר( ,

אקים חיפה - אגודה לקימום אנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית )ע"ר(
09/12/2012

אקי"ם- אגודה לקימום אושרשינוי שם

מפגרים, חיפה ,

אקים חיפה, אגודה לקימום אנשים עם 

פיגור שכלי )ע"ר(
04/11/2009

אקים חיפה- אגודה לקימום אושרשינוי שם

אנשים עם פיגור שכלי, חיפה 

)ע"ר( ,

אקי"ם- אגודה לקימום מפגרים, חיפה 04/11/2009

אקי"ם-אגודה לקימום אושרשינוי שם

מפגרים,חיפה ,

אקים חיפה- אגודה לקימום אנשים עם 

פיגור שכלי, חיפה )ע"ר(
08/09/2009

אש"י- איגוד השיננות הישראלי 580002350

)ע"ר(

אש"י- איגוד השיננות הישראלי )ע"ר(אגודת השינניות הישראלית ,אושרשינוי שם 11/09/2007

המרכז לבריאות הנפש 580002400

ולגריאטריה - "עזרת נשים"

עמותה לבריאות הנפש אושרשינוי שם

"עזרת נשים"

המרכז לבריאות הנפש ולגריאטריה - 

"עזרת נשים"
13/08/1985

כולל ישועה ליהודה-בית אושרשינוי שםמוסדות ישועה ליהודה580002426

מדרש גבוה לתלמוד והוראה

מוסדות ישועה ליהודה 01/12/1991
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

"שמע" לחינוך ושיקום ילדים 580002483

ונוער חרשים וכבדי שמיעה 

)ע"ר(

"שמע" - לחינוך ושיקום ילדים אושרשינוי שם

ונוער לקויי שמיעה ,

"שמע" לחינוך ושיקום ילדים ונוער 

חרשים וכבדי שמיעה )ע"ר(
03/12/2014

אילת - האגודה הישראלית ליעוץ 580002798

תעסוקתי ולפיתוח קריירה )ע"ר(

האגוד הישראלי לייעוץ אושרשינוי שם

תעסוקתי א.י.ל.ת. ,

אילת - האגודה הישראלית ליעוץ 

תעסוקתי ולפיתוח קריירה )ע"ר(
06/11/2012

העמותה לקידום מפעלי תרבות 580002848

ספורט בריאות וסיעוד בית-אלפא

קידום מפעלי תרבות וספורט אושרשינוי שם

בבית אלפא

העמותה לקידום מפעלי תרבות ספורט 

בריאות וסיעוד בית-אלפא
26/03/1991

אגודת הסטודנטים למקצועות 580003069

הרפואה בעברית )ע"ר(

אגודת הסטודנטים לרפואה אושרשינוי שם

בירושלים ,

אגודת הסטודנטים למקצועות הרפואה 

בעברית )ע"ר(
20/08/2017

בית מושב זקנים וזקנות אושרשינוי שםבית אבות מונטפיורי )ע"ר(580003358

בפתח תקוה )ע"ר(

בית אבות מונטפיורי )ע"ר( 05/09/2000

מרכז קהילתי לעולי רוסיה "זכר 580003366

יצחק"

בית כנסת אשכנזי אזור ח` אושרשינוי שם

אשדוד

מרכז קהילתי לעולי רוסיה "זכר יצחק" 01/11/1993

עמותת שיקום חולי לב - שחל"ב 580003416

- תל השומר )ע"ר(

חוג ידידי כפר המכביה - אושרשינוי שם

שיקום חולי לב - שחל"ב ,

עמותת שיקום חולי לב - שחל"ב - תל 

השומר )ע"ר(
22/08/2005

עמותת נאמני בית לזרוס - אושרשינוי שםענבלים לחינוך ותרבות )ע"ר(580003432

ענב"ל ,

ענבלים לחינוך ותרבות )ע"ר( 17/11/2009

"נתיבות חיים" - מרכז ע"ש 580003440

החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם 

של יצחק וגרסיה עזרן ע"ה )ע"ר(

"נתיבות חיים בני ברק " אושרשינוי שם

לזכרה ולעילוי נשמתה של 

גרציה בת חנה עזראן ע"ה ,

"נתיבות חיים" - מרכז ע"ש החיד"א 

לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה 

עזרן ע"ה )ע"ר(

17/04/2005

קהילת מסורת ישראל -ראשון אושרשינוי שםקהילת אהל אברהם ושרה )ע"ר(580003572

לציון ,

קהילת אהל אברהם ושרה )ע"ר( 14/03/2010

מושב מאור מודיעים - בית אושרשינוי שםישיבת מאור מודיעים - בית חדש580003598

חדש

ישיבת מאור מודיעים - בית חדש 29/01/1987

חינוך ופיתוח הגיל הרך בקהילות 580003606

הנגב

העמותה לפרוייקט לפיתוח אושרשינוי שם

קהילות עבודה

חינוך ופיתוח הגיל הרך בקהילות הנגב 13/11/1990

חובבי החתולים בישראל )ע"ר(חברת חובבי חתולים בישראלאושרשינוי שםחובבי החתולים בישראל )ע"ר(580003648 01/05/2000

ת"ת דרכי אבות קרית צאנז 580003697

נתניה )ע"ר(

תלמוד תורה דרכי אבות קרית אושרשינוי שם

צאנז נתניה ,

ת"ת דרכי אבות קרית צאנז נתניה 

)ע"ר(
26/04/2006

עמותת אומנות ותרבות בגני 580003705

תקוה )ע"ר(

עמותת אומנות ותרבות בגני תקוה אומנות לחיילאושרשינוי שם

)ע"ר(
22/10/2001
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שמעיה - מסגרת חינוכית אושרשינוי שםמסגרת שמעיה )ע"ר(580003739

ללקויי שמיעה ,

מסגרת שמעיה )ע"ר( 28/02/2011

שמעיה - מסגרת חינוכית אושרשינוי שם

חרדית לילדים הלוקים 

בשמיעה בבני ברק

שמעיה - מסגרת חינוכית ללקויי שמיעה 02/01/1996

"פז" הרשות לפרישה ולזיקנה 580003853

)ע"ר(

"פז" הרשות לפרישה ולזיקנה )ע"ר(הרשות לפנסיונרים ולקשישיםאושרשינוי שם 11/05/1998

מועדון נעם לשחמט ותרבות נוה 580003861

מגן רמת השרון פורקה מרצון

מועדון נעם לשחמט ותרבות אושרשינוי שם

נוה מגן

מועדון נעם לשחמט ותרבות נוה מגן 

רמת השרון
08/05/1991

מרכז ליהדות בית חב"דטנק המבצעיםאושרשינוי שםמרכז ליהדות בית חב"ד580003911 09/02/1987

אגודת הסטודנטים של 580003952

האוניברסיטה העברית בירושלים

הסתדרות הסטודנטים של אושרשינוי שם

האוניברסיטה העברית 

בירושלים

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה 

העברית בירושלים
25/10/1993

"אורנים" - המכללה האקדמית 580003978

לחינוך התנועה הקיבוצית )ע"ר(

"אורנים" - בית הספר לחנוך אושרשינוי שם

של התנועה הקיבוצית

"אורנים" - המכללה האקדמית לחינוך 

התנועה הקיבוצית )ע"ר(
08/07/1999

אגודת שוחרי הישיבה אושרשינוי שםהישיבה הגבוהה אור-עציון580004059

הגבוהה "אור עציון"

הישיבה הגבוהה אור-עציון 04/06/1986

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה 580004133

בישראל )ע"ר(

אגוד מפיקי סרטים וטלויזיה אושרשינוי שם

בישראל ,

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה 

בישראל )ע"ר(
11/09/2008

תלמוד תורה למתיבתא אושרשינוי שםברכת שמואל, ירושלים580004141

הספרדי ע"ש גורי הארי ז"ל, 

בעיה"ק צפת ת`ו.

ברכת שמואל, ירושלים 14/02/1989

י.ע.ל - יד עזר לחולה במרכז 580004232

הרפואי לגליל )ע"ר(

י.ע.ל - יד עזר לחולה במרכז הרפואי יד עזר לחולה,נהריה ,אושרשינוי שם

לגליל )ע"ר(
10/01/2016

קרן לב"י האגודה למען החייל 580004307

)ע"ר(

האגודה למען החייל בישראל אושרשינוי שם

,

קרן לב"י האגודה למען החייל )ע"ר( 24/10/2017

אגודת צער בעלי חיים חיפה 580004349

)ע"ר(

אגודת צער בעלי חיים חיפה )ע"ר(צער בעלי חיים, חיפה ,אושרשינוי שם 13/07/2009

אריאל - תנועת נוער ישראלית 580004562

)ע"ר(

אריאל תנועת נוער ישראלית - אושרשינוי שם

ירושלים

אריאל - תנועת נוער ישראלית )ע"ר( 08/11/2001
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אגודת שוחרי מכללת לוינסקי אושרשינוי שםידידי מכללת לוינסקי )ע"ר(580004612

לחינוך ,

ידידי מכללת לוינסקי )ע"ר( 01/02/2012

אגודת שוחרי המכללה לחינוך אושרשינוי שם

ע"ש לוינסקי

אגודת שוחרי מכללת לוינסקי לחינוך 16/05/1996

אגודת ידידי המכללה לחינוך 580004620

ע"ש א. שיין

אגודת ידידי ביהמ"ד אושרשינוי שם

הממלכתי למורים ולגננות 

ע"ש א. שיין

אגודת ידידי המכללה לחינוך ע"ש א. 

שיין
13/01/1986

מים רבים - שאץ ע"ש הרהגה"צ 580004679

כ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ם 

זצוקללה"ה משאץ

מים רבים - שאץ ע"ש הרהגה"צ כ"ק מים רביםאושרשינוי שם

מרן אדמו"ר מהרי"ם זצוקללה"ה משאץ
05/02/1987

ניצן סניף תל אביב - אגודה 580004851

לקידום ילדים לקויי למידה 

הסתגלות ותיפקוד

ניצן - אגודה לקידום ילדים אושרשינוי שם

לקויי למידה והסתגלות )תל 

אביב(

ניצן סניף תל אביב - אגודה לקידום 

ילדים לקויי למידה הסתגלות ותיפקוד
07/02/1991

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה 580004935

ISRAEL .( )ע"ר(

GERONTOLOGICAL 

SOCIETY )R.A

האגודה הישראלית אושרשינוי שם

לגרונטולוגיה

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה )ע"ר( 12/04/1999

המועצה הלאומית להתנדבות 580004950

בישראל )ע"ר(

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל המרכז להתנדבות בישראלאושרשינוי שם

)ע"ר(
29/07/1998

ההתאחדות הישראלית 580004968

לטאקוונדו

ההתאחדות הישראלית אושרשינוי שם

לקראטה קוראני )טאקוונדו(

ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו 30/11/1995

גן ילדים ובית ספר "רזי לי" אושרשינוי שם"רזי לי" בני ברק580005023

בני ברק

"רזי לי" בני ברק 09/02/1987

אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו 580005106

צפת )ע"ר(

אגודת שוחרי בית החולים אושרשינוי שם

"רבקה זיו" צפת ,

אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת 

Society of Friends of Ziv , )ע"ר(

).Medical Center, Zefat )R.A

08/08/2017

ההתאחדות לפעילות תת אושרשינוי שםההתאחדות הישראלית לצלילה580005114

מימית בישראל

ההתאחדות הישראלית לצלילה 04/06/1991

קול היהדות"קול היהדות" - רמלהאושרשינוי שםקול היהדות580005155 20/06/1991

אייס"ק ישראל- ארגון 580005213

הסטודנטים הישראלי למדעי 

הכלכלה והמינהל

איאס"ק ישראל ארגון אושרשינוי שם

הסטודנטים הישראלי למדעי 

הכלכלה והמינהל

אייס"ק ישראל- ארגון הסטודנטים 

הישראלי למדעי הכלכלה והמינהל
12/02/1987
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קופת צדקה ע"י בית הכנסת אושרשינוי שםצדקה וחסד - נהריה )ע"ר(580005247

המרכזי נהריה ,

צדקה וחסד - נהריה )ע"ר( 30/04/2014

מוסדות "שערי ציון" בני ברקכולל אברכים "שערי ציון"אושרשינוי שםמוסדות "שערי ציון" בני ברק580005288 10/06/1996

עמותת גימלאי רשות הדואר אושרשינוי שםעמותת גימלאי הדואר )ע"ר(580005312

ומשרד התקשורת ,

עמותת גימלאי הדואר )ע"ר( 19/10/2006

אגודת גימלאי משרד אושרשינוי שם

התקשורת

עמותת גימלאי רשות הדואר ומשרד 

התקשורת
23/09/1993

מכללת "הסביבה" - סדנא 580005379

לעיצוב ואדריכלות )ע"ר(

"הסביבה" אגודה לקדום אושרשינוי שם

תודעת איכות הסביבה 

בישראל

מכללת "הסביבה" - סדנא לעיצוב 

ואדריכלות )ע"ר(
16/12/1999

הארכיון והמוזיאון )פרטי( 580005569

לתיאטרון ע"ש ישראל י. גור 

)ע"ר(

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון אושרשינוי שם

ע"ש ישראל גור ,

הארכיון והמוזיאון )פרטי( לתיאטרון ע"ש 

ישראל י. גור )ע"ר(
14/03/2010

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל ארכיון ומוזיאון לתיאטרוןאושרשינוי שם

גור
22/10/1989

קרן מילגות להשכלה גבוהה ע"ש 580005619

סוניה ומרקו נדלר ז"ל

קרן מילגות להשכלה ע"ש אושרשינוי שם

סוניה ומרקו נדלר ז"ל

קרן מילגות להשכלה גבוהה ע"ש סוניה 

ומרקו נדלר ז"ל
09/02/1987

מרכז סיוע לנפגעות אונס 580005767

ותקיפה מינית- חיפה והצפון 

)ע"ר(

מרכז סיוע לנפגעות אונס אושרשינוי שם

ותקיפה מינית - חיפה ,

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה 

מינית- חיפה והצפון )ע"ר(
25/05/2006

מרכז סיוע לקורבנות אונס - אושרשינוי שם

אזור חיפה

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית 

- חיפה
05/02/1991

ישיבת אמרי ברוך - תלמוד תורה 580005858

הרי יהודה בקרית טלז-סטון

ישיבת אמרי ברוך - תלמוד תורה הרי בית מדרש גבוה -בטלז סטוןאושרשינוי שם

יהודה בקרית טלז-סטון
08/07/1986

מיח"א ירושלים אגודה אושרשינוי שםמיחא ירושלים )ע"ר(580006005

לשיקום ילדים חרשים וכבדי 

שמיעה ,

מיחא ירושלים )ע"ר( 21/05/2017

מיח"א ירושלים אגודה לשקום אושרשינוי שם

ילדים חרשים

מיח"א ירושלים אגודה לשיקום ילדים 

חרשים וכבדי שמיעה
21/04/1993

תנועת המושבים והארגונים אושרשינוי שםתנועת המושבים בישראל580006047

בא"י

תנועת המושבים בישראל 05/11/1991
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לשכת שרון- כוכב ישראל מס' 7 580006070

)ע"ר(

לשכת שרון- כוכב ישראל מס' 7 )ע"ר( , לשכת שרון מספר 7 ,אושרשינוי שם

LODGE SHARON - STAR OF 

)ISRAEL NO 7 )R.A

19/10/2004

המועדון הישראלי לספניאל 580006203

)ע"ר(

המועדון הישראלי לספנייל אושרשינוי שם

ולסטר ,

המועדון הישראלי לספניאל )ע"ר( 26/03/2009

העמותה לתמיכה בהכשרת 580006260

מורים באפרתה )ע"ר(

העמותה לתמיכה בהכשרת מורים "אפרתה" ,אושרשינוי שם

באפרתה )ע"ר(
25/05/2006

קרן תל אביב יפו לפיתוח )ע"ר(קרן תל-אביב לפיתוח ,אושרשינוי שםקרן תל אביב יפו לפיתוח )ע"ר(580006385 09/08/2011

מוסדות הפקדתי שומרים )ע"ר(ישיבת הפקדתי שומריםאושרשינוי שםמוסדות הפקדתי שומרים )ע"ר(580006443 25/11/1997

האגודה הישראלית לטיפול זוגי 580006476

ומשפחתי )ע"ר(

האגודה הישראלית לטיפול אושרשינוי שם

במשפחה,בנישואין ובחינוך 

לחיי-משפחה ,

האגודה הישראלית לטיפול זוגי 

ומשפחתי )ע"ר(
09/02/2015

פסטיבל ישראל, ירושלים )ע"ר(חגיגות ישראל ירושליםאושרשינוי שםפסטיבל ישראל, ירושלים )ע"ר(580006559 26/11/2002

התאחדות עולי אמריקה 580006765

הלטינית, ספרד ופורטוגל 

בישראל

התאחדות עולי אמריקה אושרשינוי שם

הלטינית בישראל

התאחדות עולי אמריקה הלטינית, 

ספרד ופורטוגל בישראל
18/02/1986

רשת שעורי תורה - מעיינה של 580006864

תורה )ע"ר(

רשת שיעורי תורה ומפעלי אושרשינוי שם

יהדות שעל-יד איחוד למען 

מוסדות התורה של חסידי גור 

בארץ ישראל )ע"ר(

רשת שעורי תורה - מעיינה של תורה 

)ע"ר(
10/04/1994

תאגיד הבריאות ליד המרכז 580007102

הרפואי תל אביב )ע"ר(

קרן מחקרים רפואיים פתוח אושרשינוי שם

תשתית ושרותי בריאות ליד 

המרכז הרפואי תל אביב 

)ע"ר( ,

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל 

אביב )ע"ר(
03/05/2015

קרן מחקרים רפואיים ופתוח אושרשינוי שם

תשתית ע"י המרכז הרפואי 

תל-אביב

קרן מחקרים רפואיים פתוח תשתית 

ושרותי בריאות ליד המרכז
19/07/1999

במה רבעון לדרמהבמהאושרשינוי שםבמה רבעון לדרמה580007110 06/08/1989

תנועה למען מלכות לישראלתנועה למען מלכות ישראלאושרשינוי שםתנועה למען מלכות לישראל580007177 20/02/1985

אגודת בית אלפסי - הרי"ףאגודת בית אלפסיאושרשינוי שםאגודת בית אלפסי - הרי"ף580007185 26/06/1995
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צוות אגודת גמלאי שרות אושרשינוי שםצוות - ארגון גמלאי צה"ל )ע"ר(580007235

הקבע בצה"ל )ע"ר( ,

צוות - ארגון גמלאי צה"ל )ע"ר( 03/01/2006

"צוות" אגודת חיילים אושרשינוי שם

משוחררים משרות קבע 

בצה"ל

צוות אגודת גמלאי שרות הקבע בצה"ל 

)ע"ר(
14/07/1997

"וראייטי" ישראל )ע"ר(וראייטי ישראלאושרשינוי שם"וראייטי" ישראל )ע"ר(580007268 11/07/1994

קהילת זכרון יוסף - הר נוף 580007342

ירושלים )ע"ר(

בית כנסת ומרכז קהילתי אושרשינוי שם

ישראל הצעיר הרנוף

קהילת זכרון יוסף - הר נוף ירושלים 

)ע"ר(
26/11/2002

קרן רות ואליעזר אברמסקרן רות ואליעזר אברהמסאושרשינוי שםקרן רות ואליעזר אברמס580007367 05/10/1994

הישיבה הגדולה אהל שמעון 580007433

מערלוי ירושלים ת"ו )ע"ר(

ישיבת אהל שמעון מערלוי אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר(

הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי 

ירושלים ת"ו )ע"ר(
15/09/1998

שירות לגישור משפחתי 580007508

FAMILY MEDIATION 

SERVICE

שרות לתווך משפחתי אושרשינוי שם

FAMILY MEDIATION 

SERVICE

שירות לגישור משפחתי 14/05/1996

חוג ידידי מעון לבצלרחוג ידידי מוסד לבצלראושרשינוי שםחוג ידידי מעון לבצלר580007524 08/02/1987

ארגון התאגידים של סוכני המכס 580007565

והמשלחים הבינלאומיים

ארגון תאגידים ארצי של סוכני אושרשינוי שם

מכס בישראל

ארגון התאגידים של סוכני המכס 

והמשלחים הבינלאומיים
10/04/1991

ע.נ.ת. - עזרה נתינה תקווה - 580007599

עמותה להנצחת זיכרה של ענת 

חוקס לטיפול בילדים חולי סרטן 

)ע"ר(

קרן להנצחת זכרה של ענת אושרשינוי שם

הוקס ז"ל ,

ע.נ.ת. - עזרה נתינה תקווה - עמותה 

להנצחת זיכרה של ענת חוקס לטיפול 

בילדים חולי סרטן )ע"ר( ,

07/03/2004

ע.נ.ת. - עזרה נתינה תקווה - אושרשינוי שם

עמותה להנצחת זיכרה של 

ענת חוקס לטיפול בילדים 

חולי סרטן )ע"ר( ,

קרן להנצחת זכרה של ענת הוקס ז"ל , 07/03/2004

ע.נ.ת. - עזרה נתינה תקווה - אושרשינוי שם

עמותה להנצחת זיכרה של 

ענת חוקס לטיפול בילדים 

חולי סרטן )ע"ר( ,

ע.נ.ת. - עזרה נתינה תקווה - עמותה 

להנצחת זיכרה של ענת חוקס לטיפול 

בילדים חולי סרטן )ע"ר( ,

07/03/2004

קרן להנצחת זכרה של ענת אושרשינוי שם

חוקס ז"ל ,

ע.נ.ת. - עזרה נתינה תקווה - עמותה 

להנצחת זיכרה של ענת חוקס לטיפול 

בילדים חולי סרטן )ע"ר( ,

17/02/2004
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עדות משיחית אושרשינוי שםהוצאת הגפן )ע"ר(580007649

לישראל-הידועה כ-בי.ג'.אס.

-המשלחת האנגלית 

והרפואית בחיפה בית הוצאה 

לאור "הגפן" "מעת לעת" ,

הוצאת הגפן )ע"ר( 03/08/2015

האיגוד הישראלי לצניחה 580007656

חופשית

המועדון הישראלי לצניחה אושרשינוי שם

חופשית

האיגוד הישראלי לצניחה חופשית 25/01/1993

בשבילנו מרכז סיור ולימוד )ע"ר(מעיינות האומה ,אושרשינוי שםבשבילנו מרכז סיור ולימוד )ע"ר(580007664 10/04/2014

מכון למחקר כלכלי על שם ד"ר 580007714

ישעיהו פורדר על יד אוניברסיטת 

תל אביב, בית הספר לכלכלה על 

שם איתן ברגלס.

מכון למחקר כלכלי על-שם אושרשינוי שם

ד"ר ישעיהו פורדר על-יד 

אוניברסיטת תל אביב, החוג 

לכלכלה

מכון למחקר כלכלי על שם ד"ר ישעיהו 

פורדר על יד אוניברסיטת
04/10/1994

המדרשה הלאומית ע"ש רנה 580007771

מור

המדרשה הלאומית ע"ש רנה מורהמדרשה הלאומיתאושרשינוי שם 06/06/1995

מרכז המועצות האזוריות 580007920

בישראל

מרכז המועצות האזוריות בישראלארגון המועצות האזוריותאושרשינוי שם 08/12/1994

אקים - אגודה לקימום אנשים עם 580008100

מוגבלות שכלית סניף איזור 

חדרה והשומרון )ע"ר(

אקי"ם-אגודה לקימום מפגרים אושרשינוי שם

סניף איזור חדרה והשומרון ,

אקים - אגודה לקימום אנשים עם 

מוגבלות שכלית סניף איזור חדרה 

והשומרון )ע"ר(

13/02/2013

עטרת כהניםישיבת תורת כהניםאושרשינוי שםעטרת כהנים580008126 20/02/1987

"אמונה"- -התנועה העולמית אושרשינוי שםאמונה עולמית )ע"ר(580008183

לאשה הדתית לאומית ,

אמונה עולמית )ע"ר( 31/05/2010

אהל אברהם ורחל כהן ז"ל - 580008225

ראשון לציון

בית כנסת "שערי שלום" אושרשינוי שם

ראשון לציון

אהל אברהם ורחל כהן ז"ל - ראשון 

לציון
29/07/1988

העמותה המרכזית לתורה 580008258

ותרבות לוד שע" המועצה 

הדתית לוד

העמותה המרכזית לתורה אושרשינוי שם

וגמ"ח שעל ידי המועצה 

הדתית לוד

העמותה המרכזית לתורה ותרבות לוד 

שע" המועצה הדתית לוד
31/08/1988

"אגודת קרן חינוך" בגליל 580008274

המערבי,כרמיאל,מעלות ומושבי 

מעלה-יוסף

"אגודת קרן חינוך" בגליל אגודת "קרן חינוך" מעלותאושרשינוי שם

המערבי,כרמיאל,מעלות ומושבי 

מעלה-יוסף

13/03/1995

"נצר" הורים לילדים עם אושרשינוי שםמרכז מילמן )ע"ר(580008324

קשיים אמוציונליים ,

מרכז מילמן )ע"ר( 29/10/2012
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"החברה הגיאולוגית הישראלית" 580008415

)ע"ר(

החברה הגיאולוגית אושרשינוי שם

הישראלית ,

"החברה הגיאולוגית הישראלית" )ע"ר( 

).Israel Geological Society )R.A,
02/07/2017

היהדות הקראית העולמית אושרשינוי שםהיהדות הקראית העולמית580008514

בישראל

היהדות הקראית העולמית 18/01/1993

מכללת ארן מיסודו של בית 580008522

הספר לפעילי ההסתדרות

בית הספר לפעילי אושרשינוי שם

ההסתדרות ע"ש זלמן ארן

מכללת ארן מיסודו של בית הספר 

לפעילי ההסתדרות
17/02/1991

מוסדות ישיבת כסא רחמים 580008589

ספרדית )ע"ר(

מוסדות ישיבת כסא רחמים אושרשינוי שם

ספרדית ,

מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדית 

INSTITUTIONS YESHIVAT, )ע"ר(

 KISSE RAHAMIM 

).SEPHARADIC )R.A

13/11/2017

מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדיתישיבת כסא רחמים ספרדיתאושרשינוי שם 06/05/1996

העדה החרדית הספרדית תשכון 580008704

בצדק בארץ ישראל

העדה היהודית החרדית אושרשינוי שם

הספרדית עדות המזרח 

והמערב

העדה החרדית הספרדית תשכון בצדק 

בארץ ישראל
31/08/1988

אל-סם - האגודה למלחמה אושרשינוי שם''עמותת אל - סם'' )ע''ר(580008878

בסמים ,
11/06/2006

האגודה לחינוך תנועתי ע"ש אושרשינוי שםהאגודה לחינוך ע"ש גולדה מאיר580008886

גולדה מאיר

האגודה לחינוך ע"ש גולדה מאיר 22/02/1995

ישיבת צרור המר - סניף ישיבת 580008928

מרכז הרב על-שם האדמו"ר 

ממז'בוש י.מ. השיל זצ"ל

ישיבת "צרור המר" סניף אושרשינוי שם

ישיבת"מרכז הרב" על שם 

האדמו"ר ממז`בוש י.מ.השיל 

שליט"א

ישיבת צרור המר - סניף ישיבת מרכז 

הרב על-שם האדמו"ר ממז`בוש י.מ. 

השיל

14/12/1988

נגה )ע"ר(לילית )ע"ר(אושרשינוי שםנגה )ע"ר(580008969 26/04/1998

אגודת הסטודנטים בביה"ס אושרשינוי שםאגודת הסטודנטים שנקר )ע''ר(580009082

הגבוה למדעי הטקסטיל 

ולאופנה ע"ש שנקר )ע"ר( ,

אגודת הסטודנטים שנקר )ע''ר( 26/01/2017

ישיבת מרבה חיים - משכן יוסף 580009215

)ע''ר(

ישיבת מרבה חיים - משכן יוסף )ע''ר(ישיבת משכן יוסף ,אושרשינוי שם 10/08/2006

מכון פרדס לחינוך יהודיקרן פרדס לחינוך יהודיאושרשינוי שםמכון פרדס לחינוך יהודי580009330 12/11/1989

אפרת - אגודה לעידוד הילודה 580009363

בעם היהודי

אפרת - הזכות לחיות, אגודה אושרשינוי שם

לעידוד הילודה בעם היהודי

אפרת - אגודה לעידוד הילודה בעם 

היהודי
27/01/1991
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יד שושנה ושלמה שפיגל ז"ליד שושנה שפיגל ז"לאושרשינוי שםיד שושנה ושלמה שפיגל ז"ל580009413 15/04/1992

אגודת אכסניות נוער בישראל 580009447

)אנ"א( )ע"ר(

אגודת אכסניות נוער בישראל אושרשינוי שם

ISRAEL YOUTH . .א.נ.א -

HOSTELS 

ASSOCIATION - A.N.A

אגודת אכסניות נוער בישראל )אנ"א( 

)ע"ר(
19/10/1999

בית כנסת אחוה נוסח שאמי 580009454

רמת - גן )ע"ר(

בית כנסת אחוה נוסח שאמי אושרשינוי שם

רמת יצחק ,

בית כנסת אחוה נוסח שאמי רמת - גן 

)ע"ר(
10/07/2011

ידידי המרכז הרפואי רמב"םידידי המרכז הרפואי רמב"םאושרשינוי שםידידי מרכז רפואי רמב"ם580009496 06/02/1996

מוסדות אוז'רוב חנצ'ין - אגודת 580009553

אש דת )ע"ר(

מוסדות אוז'רוב חנצ'ין - אגודת אש דת אגודת אש דת ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
25/07/2012

לשכת המסחר והתעשיה חיפה 580009561

והצפון )ע"ר(

לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון לשכת המסחר והתעשיהאושרשינוי שם

)ע"ר(
15/01/2003

אגודת ידידי מוזיאון ישראל 580009660

ירושלים )ע"ר(

"אגודת השוחרים והידידים אושרשינוי שם

של מוזיאון ישראל" ,

אגודת ידידי מוזיאון ישראל ירושלים 

)ע"ר(
17/12/2006

לא.ל.ה- אגודה למען האזרח 580009702

הותיק, רמת השרון )ע"ר(

א.ל.ה-אגודה למען הקשיש אושרשינוי שם

רמת השרון ,

לא.ל.ה- אגודה למען האזרח הותיק, 

רמת השרון )ע"ר(
15/12/2004

ש.ק.ל. - העמותה לתכנון ופתוח 580009728

שרותים קהילתיים בבת-ים

האגודה לתכנון ולפיתוח אושרשינוי שם

שרותים קהילתיים למפגרים 

ולילדים מוגבלים בבת ים

ש.ק.ל. - העמותה לתכנון ופתוח 

שרותים קהילתיים בבת-ים
21/09/1995

עמותת ידידי בית הלפרין אשקלון 580009967

)ע"ר(

ידיד בית אבות ע"ש היילפרן אושרשינוי שם

אשקלון ,

עמותת ידידי בית הלפרין אשקלון 

FRIENDS OF HALPERIN ,)ע"ר(

).HOME ASHKELON )R.A

24/08/2015

בית שבתי לוי פנימיה ומרכז אושרשינוי שםבית שבתי לוי )ע"ר(580009983

חרום לילדים בגיל הרך )ע"ר( 

,

בית שבתי לוי )ע"ר( 22/01/2017

בית שבתי לוי פנימיה ומרכז חרום בית שבתי לוי - מעון לילדיםאושרשינוי שם

לילדים בגיל הרך )ע"ר(
10/09/2000

הליגה למניעת מחלות ריאה תל 580010007

אביב

הליגה למלחמה בשחפת אושרשינוי שם

ובמחלות ריאה סניף תל אביב

הליגה למניעת מחלות ריאה תל אביב 19/09/1989
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האגודה לידידות ישראל-יון 580010106

ISRAEL - GREECE 

FRIENDSHIP 

ASSOCIATION

האגודה לידידות ישראל-יוןאגודת ישראל-יוןאושרשינוי שם 20/11/1990

המכון הארצי לבריאות 580010247

תעסוקתית וסביבתית )ע"ר(

המרכז הארצי לבריאות אושרשינוי שם

תעסוקתית וסביבתית )ע"ר(

המכון הארצי לבריאות תעסוקתית 

וסביבתית )ע"ר(
03/10/2000

קרן אברהם העברי ע"ש אברהם 580010361

ודודון רקנטי ז"ל

קרן אברהם העברי ע"ש אושרשינוי שם

אברהם שמואל רקנטי ז"ל

קרן אברהם העברי ע"ש אברהם ודודון 

רקנטי ז"ל
27/10/1993

אגודת הגליל - האגודה הערבית 580010403

הארצית למחקר ושירותי בריאות 

)ע"ר(

אגודת הגליל למחקר ושירותי אושרשינוי שם

הבריאות

אגודת הגליל - האגודה הערבית 

הארצית למחקר ושירותי בריאות )ע"ר(
10/02/1997

המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש 580010494

שיך זכי דיאב

המרכז הקהילתי בתמרה ע"ש שיך זכי המרכז הקהילתי תמרהאושרשינוי שם

דיאב
26/02/1987

מרכז תרבות העמים - אושרשינוי שםמינהל קהילתי גינות העיר )ע"ר(580010650

המינהל הקהילתי )ע"ר( , 

International Cultural 

and Community Center

) )R.A

מינהל קהילתי גינות העיר )ע"ר( 18/01/2016

מרכז תרבות העמים לנוער אושרשינוי שם

בירושלים ,

מרכז תרבות העמים - המינהל 

International ,)הקהילתי )ע"ר

Cultural and Community Center

) )R.A

21/01/2008

תיאטרון הקרון על שם מריו 580010684

קוטליאר )ע"ר(

תיאטרון הקרון על שם מריו אושרשינוי שם

קוטליאר )ע"ר( ,

תיאטרון הקרון על שם מריו קוטליאר 

The Train Theater ,)ע"ר(

Association in mamory of Mario 

).Kotlier )R.A

07/09/2014

העמותה לקידום תאטרון אושרשינוי שם

THE  בין-תחומי בירושלים

SOCIETY FOR THE 

ADVANCEMENT OF 

INTERDISCIPLINARY 

THEATRE IN 

JERUSALEM

תיאטרון הקרון על שם מריו קוטליאר 

)ע"ר(
09/07/2000



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 15414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אגודת שמאי מקרקעין אושרשינוי שםלשכת שמאי מקרקעין בישראל580010734

בישראל

לשכת שמאי מקרקעין בישראל 27/02/1991

עזרה הדדית - שע"י קהילת גור 580010858

בערד

קופת גמח מרכזית ע"י אושרשינוי שם

מוסדות גור בערד

עזרה הדדית - שע"י קהילת גור בערד 15/09/1988

עמותת הר אדר - ישוב קהילתיגבעת הרד"ר - ישוב קהילתיאושרשינוי שםעמותת הר אדר - ישוב קהילתי580010874 12/11/1987

תלמוד תורה מחזיקי הדת 580011062

דחסידי בעלזא - תל אביב )ע"ר(

תלמוד תורה מחזיקי הדת אושרשינוי שם

דחסידי בעלזא ,

תלמוד תורה מחזיקי הדת דחסידי 

בעלזא - תל אביב )ע"ר(
12/03/2017

מועצת האגודים לשרותים אושרשינוי שםמועצת ארגוני המתנדבים בת"א580011138

סוציאליים תל-אביב

מועצת ארגוני המתנדבים בת"א 11/09/1986

קרן אדמונד ונאדין דה רוטשילד - 580011203

ישראל

קרן אדמונד דה רוטשילד אושרשינוי שם

ישראל

קרן אדמונד ונאדין דה רוטשילד - 

ישראל
12/11/1987

אחים ואחיות בוגרים )ע"ר(אגודת "אחים בוגרים" חיפה ,אושרשינוי שםאחים ואחיות בוגרים )ע"ר(580011336 13/02/2008

קרן הרב צמח גרין ולובה 580011351

גרינזייד למתן הלוואות ותמיכות 

לתלמידי גבעת וושינגטון )ע"ר(

קרן ל. גרינזייד למתן הלוואות אושרשינוי שם

לתלמידי גבעת ושינגטון ,

קרן הרב צמח גרין ולובה גרינזייד למתן 

הלוואות ותמיכות לתלמידי גבעת 

וושינגטון )ע"ר(

01/05/2013

עמותת "המייסדים"- העמותה 580011468

למען הקשיש, העולה והגימלאי 

במועצה האזורית באר טוביה 

והסביבה )ע"ר(

"המייסדים" - העמותה למען אושרשינוי שם

הזקן במועצה האזורית 

באר-טוביה ,

עמותת "המייסדים"- העמותה למען 

הקשיש, העולה והגימלאי במועצה 

האזורית באר טוביה והסביבה )ע"ר(

15/01/2009

המכון לחקר החברה והכלכלה 580011526

ע"ש דוד הורוביץ, אוניברסיטת 

THE DAVID ( )תל-אביב )ע"ר

HOROWITZ RESEARCH 

INSTITUTE ON SOCIETY 

AND ECONOMY )R.A

מכון ע"ש דוד הורוביץ לחקר אושרשינוי שם

ארצות מתפתחות באוני` ת"א

המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש דוד 

הורוביץ, אוניברסיטת תל-אביב )ע"ר(
22/10/1998

התאחדות ישראלית אושרשינוי שםהתאחדות ישראלית ימשדו580011682

לקאראטה קוראני "טה קוון 

דו" בירושלים

התאחדות ישראלית ימשדו 30/01/1990

בית הכנסת עץ יוסף - על שם 580011724

יוסף ודוולת ששוני

בית הכנסת "עץ חיים" לעדת אושרשינוי שם

יהודי תימן בקרית-משה 

ירושלים

בית הכנסת עץ יוסף - על שם יוסף 

ודוולת ששוני
15/02/1988



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 16414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

"ועד נשים מתנדבות" ליד ישיבת 580011914

הרמב"ם ובית יוסף מיסודה של 

שולמית תילאיוף

"ועד נשים מתנדבות" ליד אושרשינוי שם

ישיבת הרמב"ם ובית יוסף

"ועד נשים מתנדבות" ליד ישיבת 

הרמב"ם ובית יוסף מיסודה של שולמית 

תילאיוף

12/03/1987

איגוד השיווק הישראלי )ע"ר(אגוד המפרסמים בישראל ,אושרשינוי שםאיגוד השיווק הישראלי )ע"ר(580011922 11/12/2007

נעלה - עמותה להתישבות 580011989

בשומרון של עובדי התעשיה 

האוירית לישראל

לביא )גרעין התיישבות אושרשינוי שם

בשומרון של עובדי התעשיה 

האוירית לישראל, בני זוגם 

וילדיהם(

נעלה - עמותה להתישבות בשומרון של 

עובדי התעשיה האוירית לישראל
14/12/1988

מרכז רוחני דתי בית-אל, נוה 580012078

שלום, נתניה

בית כנסת בית אל נווה שלום אושרשינוי שם

נתניה

מרכז רוחני דתי בית-אל, נוה שלום, 

נתניה
16/07/1991

מכון ללימודי המשך ברפואת 580012110

שיניים - מ.ל.ה.ר.ש. ומרפאות 

לטיפול בשיניים ע"ש ד"ר יאורית 

)ע"ר(

המכון ללימודי המשך ברפואת אושרשינוי שם

השיניים - מרפאת המרכז 

לטיפול בשיניים ע"ש ד"ר 

יאורית ז"ל

מכון ללימודי המשך ברפואת שיניים - 

מ.ל.ה.ר.ש. ומרפאות לטיפול
27/04/2000

קרן פישר ע"ש מלי ויוסף 580012144

מייסודה של אגודת נאמני מועדון 

רוטרי תל אביב יפו )ע"ר(

אגודת נאמני מועדון רוטרי תל אושרשינוי שם

אביב יפו )דרום( ,

קרן פישר ע"ש מלי ויוסף מייסודה של 

אגודת נאמני מועדון רוטרי תל אביב יפו 

)ע"ר(

30/10/2007

מרכז תרבות נוער וספורט אושרשינוי שםרשת מתנ"סים ק. טבעון )ע"ר(580012284

)מתנ"ס( קרית טבעון

רשת מתנ"סים ק. טבעון )ע"ר( 28/11/2001

האיגוד הישראלי למדעי 580012334

המעבדה הרפואית )ע"ר(

החברה הישראלית לביוכימיה אושרשינוי שם

קלינית ח.י.ב.ק.

האיגוד הישראלי למדעי המעבדה 

הרפואית )ע"ר(
05/06/2002

מרכז ע"ש ישראל ברזילי ז"ל 580012391

לאיזור לכיש והדרום

מרכז לתרבות וספורט ע"ש אושרשינוי שם

ישראל ברזילי ז"ל

מרכז ע"ש ישראל ברזילי ז"ל לאיזור 

לכיש והדרום
06/08/1990

רמות שפירא - מרכז חינוכי 580012573

)ע"ר(

רמות שפירא מרכז חינוך אושרשינוי שם

ונופש מושב בית מאיר

רמות שפירא - מרכז חינוכי )ע"ר( 20/09/2000

י.ע.ל. בני ציון - יד עזר למרכז 580012607

הרפואי בני ציון )ע"ר(

י.ע.ל. רוטשילד - יד עזר לבית אושרשינוי שם

חולים רוטשילד חיפה ,

י.ע.ל. בני ציון - יד עזר למרכז הרפואי 

בני ציון )ע"ר(
19/03/2012

ישיבת מסילת התורהמסילת התורהאושרשינוי שםישיבת מסילת התורה580012649 22/07/1992

של"פ קופת אחים ליד לשכת 580013027

חרמון מס. 21 תל-אביב )ע"ר(

"של"פ", קופת אחים ליד אושרשינוי שם

לשכת "הדר" מס. 55 בתל 

אביב

של"פ קופת אחים ליד לשכת חרמון מס. 

21 תל-אביב )ע"ר(
23/01/2000



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 17414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

תיאטרון אורנה פורת לילדים 580013167

ולנוער

האגודה לקידום תרבות אושרשינוי שם

התיאטרון לילדים ולנוער

תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער 18/11/1996

עמותת החיילים המשוחררים על 580013183

שם ציפורה ויצחק יעקבי

עמותת החיילים המשוחררים אושרשינוי שם

בקרית שמונה

עמותת החיילים המשוחררים על שם 

ציפורה ויצחק יעקבי
06/02/1994

קרן מועדון רוטרי רמת השרוןקרן נאמני רוטרי רמת השרוןאושרשינוי שםקרן מועדון רוטרי רמת השרון580013191 26/03/1996

העמותה להפצת דיני הארץ, 580013258

שרותי דת בקיבוץ חפץ חיים

העמותה להפצת דיני הארץ אושרשינוי שם

בקיבוץ חפץ חיים

העמותה להפצת דיני הארץ, שרותי דת 

בקיבוץ חפץ חיים
19/02/1996

"עלמה" )עמותה למען הקשיש( 580013456

)ע"ר(

העמותה למען הקשיש נצרת אושרשינוי שם

עלית ,

"עלמה" )עמותה למען הקשיש( )ע"ר( 21/08/2005

קרן מילגות לחינוך גבוה ע"ש 580013472

גילה וזאב קריב ז"ל

קרן מלגות לחנוך גבוה ע"ש אושרשינוי שם

גילה קריב ז"ל

קרן מילגות לחינוך גבוה ע"ש גילה וזאב 

קריב ז"ל
05/05/1987

קרן א.מ.י. לאמני בימה - ע"ש 580013506

קלצ'קין )ע"ר(

קרן א.מ.י. לאמני בימה - ע"ש קלצ`קין קרן א.מ.י. לאמני בימה )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
06/10/1999

האגודה לטיפוח חברה ותרבות, 580013522

THE  )תיעוד ומחקר )ע"ר

ASSOCIATION )FOR 

SOCIETY AND CULTURE 

DOCUMENTATION AND 

RESEARCH

 )REGISTERED AMUTA

האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד אגודה לטיפוח חברה ותרבותאושרשינוי שם

THE ASSOCIATION )ומחקר )ע"ר
30/07/1997

האיגוד הישראלי לרווחה 580013530

חברתית - אספנט ישראל )ע"ר(

האיגוד הישראלי לרווחה אושרשינוי שם

חברתית )ע"ר( ,

האיגוד הישראלי לרווחה חברתית - 

The Israel ,)אספנט ישראל )ע"ר

Council on Social Welfare -

). ESPAnet Israel )R.A

04/01/2017

האיגוד הישראלי לשירותי אושרשינוי שם

רווחה

האיגוד הישראלי לרווחה חברתית )ע"ר( 26/08/2002

המועדון הישראלי לקמפינג 580013571

וקראוונים )ע"ר(

מועדון ישראלי לקמפינג )ע"ר( אושרשינוי שם

Israel Camping Club ,

) )R.A

המועדון הישראלי לקמפינג וקראוונים 

The Israel Camping and ,  )ע"ר(

)Caravanning Club )R.A

07/01/2007

המועדון הישראלי לקמפינג אושרשינוי שם

THE ISRAEL  , )ע"ר(

).CAMPING CLUB )R.A

Israel , )מועדון ישראלי לקמפינג )ע"ר

)Camping Club )R.A
07/01/2007



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 18414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מועדון ישראלי לקמפינג )ע"ר( אושרשינוי שם

ISRAEL CAMPING .(

, CLUB )R.A

THE ,)המועדון הישראלי לקמפינג )ע"ר

).ISRAEL CAMPING CLUB )R.A
22/11/2006

מועדון ישראלי לקמפינג )ע"ר(המועדון הארצי לקמפינגאושרשינוי שם 09/05/2001

בית-כנסת צמח-צדק חב"ד 580013662

פתח-תקוה )ע"ר(

בית הכנסת ובית המדרש אושרשינוי שם

"צמח-צדק" חב"ד בנשיאות 

כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מליובאוויטש - פתח תקוה.

בית-כנסת צמח-צדק חב"ד פתח-תקוה 

)ע"ר(
17/08/2003

חב"ד- אור חינוך )ע"ר(אגודת חב"ד עיר גנים ,אושרשינוי שםחב"ד- אור חינוך )ע"ר(580013803 11/10/2009

בית התנ"ך על שם דוד בן- גוריון 580013811

)ע"ר(

בית התנ"ך על שם דוד בן- גוריון )ע"ר( "בית התנ"ך בתל אביב" ,אושרשינוי שם

,
05/09/2004

מרכזים קהילתיים פתח תקוה 580013910

)מקפת( )ע"ר(

המרכז הקהילתי קרית מטלון אושרשינוי שם

)מתנ"ס( )ע"ר(

מרכזים קהילתיים פתח תקוה )מקפת( 

)ע"ר(
07/07/1998

עמותת "תיארי סלמה" - כפר 580013993

הילדים אשלים )ע"ר(

עמותת "תיארי סלמה" - כפר אושרשינוי שם

הילדים אשלים )ע"ר( ,

עמותת "תיארי סלמה" - כפר הילדים 

אשלים )ע"ר( ,
22/12/2003

עמותת "תיארי סלמה" - כפר הילדים עמותת "תיארי סלמה" ,אושרשינוי שם

אשלים )ע"ר( ,
22/12/2003

עמותת "תיארי סלמה"קרן תיארי סלמהאושרשינוי שם 12/06/1995

המכללה האקדמית לחינוך על 580014223

שם דוד ילין )ע"ר(

העמותה למכללה בחינוך ע"ש אושרשינוי שם

דוד ילין ים ,

המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד 

ילין )ע"ר(
24/05/2009

חיבה - התנועה למורשת ישראל 580014231

)ע"ר(

חיבה - התנועה להפצת אושרשינוי שם

מורשת ישראל

חיבה - התנועה למורשת ישראל )ע"ר( 09/09/1999

שיח סוד- מרכז חינוכי שיקומי 580014322

לבעלי צרכים מיוחדים )ע"ר(

שי"ח סוד - האגודה לקידום אושרשינוי שם

החינוך החרדי המיוחד ,

שיח סוד- מרכז חינוכי שיקומי לבעלי 

צרכים מיוחדים )ע"ר(
07/01/2007

האגודה לקידום החינוך אושרשינוי שם

החרדי המיוחד

שי"ח סוד - האגודה לקידום החינוך 

החרדי המיוחד
08/02/1987

עמותת בוגרי בנק לאומי )ע"ר(חבר ותיקי ב.ל.ל. ,אושרשינוי שםעמותת בוגרי בנק לאומי )ע"ר(580014348 05/08/2008

מוסדות חינוך יד לילד אשדוד 580014421

ניתן צו פירוק ע"י בית משפט

מוסדות חינוך יד לילד אשדודמוסדות חינוך אוצרות חייםאושרשינוי שם 29/07/1983



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 19414
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עמותת בית אבות ע"י איחוד עולי 580014488

בולגריה בישראל ע"ש ז'ק חיים 

אסיאוב )ע"ר(

אגודת בית אבות ע"י איחוד אושרשינוי שם

עולי בולגריה בישראל ע"ש 

ז`ק חיים אסיאוב

עמותת בית אבות ע"י איחוד עולי 

בולגריה בישראל ע"ש ז`ק חיים אסיאוב 

)ע"ר(

04/03/2002

מרכז לחינוך תורני לב שמחה 580014520

דחסידי גור אשדוד

מרכז לחנוך תורני דחסידי גור אושרשינוי שם

אשדוד

מרכז לחינוך תורני לב שמחה דחסידי 

גור אשדוד
16/08/1993

כולל תורה וחיים ליוסף על אושרשינוי שםכולל תורה וחיים בני ברק580014546

שם המנוח ר` יוסף טואשי ז"ל

כולל תורה וחיים בני ברק 31/08/1988

לידור - האגודה להגנת בעלי 580014553

בתים, דירו ורכוש - להגנת 

הרכוש הפרטי בישראל

לידור -האגודה להגנת בעלי אושרשינוי שם

בתים דירות ורכוש

לידור - האגודה להגנת בעלי בתים, דירו 

ורכוש - להגנת הרכוש הפרטי בישראל
12/03/1987

פועלים בקהילה }ע"ר{ ,קרן קידום ,אושרשינוי שםפועלים בקהילה }ע"ר{580014603 16/09/2003

מרכז למורשת המודיעין מ.ל.מ. - 580014645

אתר הנצחה לחללי הקהילה

המרכז ללימודים אושרשינוי שם

מיוחדים)מ.ל.מ( להנצחת 

חללי קהילת מודיעין 

CENTER FOR SPECIAL

 STUDIES )C.S.S.( IN 

THE MEMORY OF THE 

FALLEN OF ISRAELS

מרכז למורשת המודיעין מ.ל.מ. - אתר 

הנצחה לחללי הקהילה
24/05/1994

העמותה למען העיוור על שם 580014660

בטי וינוגרד - גוש דן )ע"ר(

העמותה למען העוור - גוש דן אושרשינוי שם

,

העמותה למען העיוור על שם בטי 

וינוגרד - גוש דן )ע"ר( ,
05/11/2003

העמותה למען העיוור - רמת אושרשינוי שם

גן והסביבה

העמותה למען העוור - גוש דן 17/08/1983

המכון הישראלי לאריזה, אושרשינוי שםהמכון הישראלי לאריזה )ע"ר(580014728

עיצוב ולוגיסטיקת המוצר 

)ע"ר( ,

המכון הישראלי לאריזה )ע"ר( 20/01/2016

המכון לקידום האריזה אושרשינוי שם

THE INSTITUTE  והעיצוב

FOR ADVANCEMENT 

OF PACKAGING AND 

DESIGN

המכון הישראלי לאריזה, עיצוב 

ולוגיסטיקת המוצר )ע"ר(
26/11/2001

בית הורים ליוצאי אושרשינוי שםקרן יוצאי צ'כוסלובקיה )ע"ר(580014934

צ`כוסלובקיה

קרן יוצאי צ`כוסלובקיה )ע"ר( 02/09/1999
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דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה 580015055

דרור - החלוץ )ע"ר(

נוער עובד - מקצוע ועבודה אושרשינוי שם

ליד הסתדרות הנוער העובד 

והלומד

דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - 

החלוץ )ע"ר(
16/12/2002

אגודת הסטודנטים בטכניון - מכון 580015089

טכנולוגי לישראל )אס"ט(

אגודת הסטודנטים בטכניון - אושרשינוי שם

מכון טכנולוגי לישראל )אס"ט(

אגודת הסטודנטים בטכניון - מכון 

טכנולוגי לישראל )אס"ט(
16/12/2002

אחיסמך בב"ת ברית בני תורה 580015147

)ע"ר(

אחיסמך בב"ת ברית בני תורה )ע"ר(בבת- ברית בני תורהאושרשינוי שם 24/02/2003

אגודת דורשי הטכניון בישראל אושרשינוי שםידידי הטכניון בישראל )ע"ר(580015170

,

ISRAEL ,)ידידי הטכניון בישראל )ע"ר

).FRIENDS OF TECHNION )R.A
14/12/2015

"עדת שלום" קהילת התנועה אושרשינוי שםעדת שלום - עמנואל580015212

ליהדות מסורתית ברחובות

עדת שלום - עמנואל 15/02/1988

בית כנסת ומרכז קהילתי-תורני 580015311

"במעלות הגיבורים" לזכר בני 

קרית אתא שנפלו במלחמות 

ישראל

בית כנסת "במעלות הגבורים" אושרשינוי שם

לזכר בני קרית אתא שנפלו 

במלחמות ישראל

בית כנסת ומרכז קהילתי-תורני 

"במעלות הגיבורים" לזכר בני קרית 

אתא

05/02/1991

העמותה לשקום האסיר 580015352

ומשפחתו - חיפה )ע"ר(

האגודה לשיקום האסיר אושרשינוי שם

והעבריין חיפה

העמותה לשקום האסיר ומשפחתו - 

חיפה )ע"ר(
01/05/2000

לשכת סוכני מכס ומשלחים 580015436

בינלאומיים בישראל - מחוז 

חיפה והצפון

אגוד סוכני מכס ותחבורה אושרשינוי שם

בחיפה

לשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים 

בישראל - מחוז חיפה והצפון
10/11/1993

אקים - אגודה לקידום אנשים עם 580015519

מוגבלויות - ירושלים )ע"ר(

אקים - אגודה לקימום אושרשינוי שם

מפגרים, ירושלים ,

אקים - אגודה לקידום אנשים עם 

מוגבלויות - ירושלים )ע"ר(
07/11/2012

קרן מחקרים רפואיים ופיתוח 580015527

תשתית למען שירותי בריאות.

קרן מחקרים רפואיים ופיתוח אושרשינוי שם

תשתית ע"י משרד הבריאות

קרן מחקרים רפואיים ופיתוח תשתית 

למען שירותי בריאות.
19/11/1992

מדעטק- המוזיאון הלאומי למדע, 580015717

טכנולוגיה וחלל, מרכז דניאל 

ומטילדה רקנאטי )ע"ר(

המוזיאון הלאומי למדע, אושרשינוי שם

טכנולוגיה וחלל - מרכז דניאל 

ומטילדה רקנאטי )ע"ר( , 

National Museum of 

Science, Technology 

and Space Daniel and 

Matilde Recanati Center

) )R.A

מדעטק- המוזיאון הלאומי למדע, 

טכנולוגיה וחלל, מרכז דניאל ומטילדה 

MadaTech- National ,)רקנאטי )ע"ר

Museum of Science, Technology 

and Space, Daniel and Matilde 

)Recanati Center )R.A

08/11/2007
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המוזיאון הלאומי למדע, אושרשינוי שם

טכנולוגיה וחלל - מרכז דניאל 

ומטילדה רקנאטי )ע"ר( , 

National Museum of 

Science, Technology 

and Space Daniel and 

Matilde Recanati Center

). )R.A

המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל 

- מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי )ע"ר( , 

National Museum of Science,

 Technology and Space Daniel 

and Matilde Recanati Center

) )R.A

28/10/2003

המוזיאון הלאומי למדע, אושרשינוי שם

טכנולוגיה וחלל - מרכז דניאל 

ומטילדה רקנאטי )ע"ר( , 

Nation Museum of 

Science, Technology 

and Space Daniel and 

matilde Recanati Center

) )R.A

המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל 

- מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי )ע"ר( , 

Nation Museum of Science,

 Technology and Space Daniel 

and matilde Recanati Center

) )R.A

27/10/2003

טכנודע - המוזיאון הלאומי אושרשינוי שם

למדע תכנון וטכנולוגיה

המוזיאון הלאומי למדע תכנון וטכנולוגיה 

- מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי
08/10/1986

חשמונאי - מרכז לתרבות וחינוך 580015873

מיסודה של ההנהגה הארצית 

של בית"ר

"חשמונאי" מרכז לתרבות אושרשינוי שם

וחינוך לאומיים ברוח מורשת 

זאב ז`בוטינסקי

חשמונאי - מרכז לתרבות וחינוך 

מיסודה של ההנהגה הארצית של 

בית"ר

31/08/1988

בית חולים אלי"ן - מרכז לשיקום 580015881

ילדים ונוער )ע"ר(

אלי"ן, אגודה לעזרת ילדים אושרשינוי שם

נכים בית חולים אורטופדי

בית חולים אלי"ן - מרכז לשיקום ילדים 

ונוער )ע"ר(
12/01/2000

האגודה הישראלית לפולימרים 580015972

ופלסטיקה

האגודה הישראלית אושרשינוי שם

לפלסטיקה

האגודה הישראלית לפולימרים 

ופלסטיקה
06/08/1989

עפרה, ישוב קהילתי - הקרן 580015980

להקמת בית הכנסת

אמונה קרן בית הכנסת, אושרשינוי שם

עפרה

עפרה, ישוב קהילתי - הקרן להקמת 

בית הכנסת
10/05/1987

התאחדות הארצית והבינלאומית 580016046

של יוצאי ועולי גרוזיה בישראל 

)ע"ר(

התאחדות ארצית של יוצאי אושרשינוי שם

גרוזיה בישראל

התאחדות הארצית והבינלאומית של 

יוצאי ועולי גרוזיה בישראל )ע"ר(
22/12/1998

אגודה לשרותי בריאות אושרשינוי שםאגודה לבריאות הציבור )ע"ר(580016103

הציבור ,

אגודה לבריאות הציבור )ע"ר( 20/01/2009
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עמותת ארתור רובינשטיין 580016145

הבינלאומית מיסודו של יעקב 

)יאשה(ביסטריצקי )ע"ר(

אגודת ארתור רובינשטיין אושרשינוי שם

הבינלאומית למוסיקה )ע"ר(

עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית 

מיסודו של יעקב )יאשה(ביסטריצקי 

)ע"ר(

26/10/1998

מרכז חינוכי משכן שלמה 580016251

מהרש"ם

מרכז חינוכי משכן שלמה מהרש"םמשכן שלמה מהרש"םאושרשינוי שם 10/11/1991

העמותה למען הקשיש והעיוור 580016301

מעלות תרשיחא

אגודה למען העיוור מעלות אושרשינוי שם

תרשיחא

העמותה למען הקשיש והעיוור מעלות 

תרשיחא
15/02/1988

מרכז קהילתי תורני תרבותי בית 580016343

הכנסת צעירי תימן דהרי )ע"ר(

מרכז קהילתי תורני תרבותי אושרשינוי שם

בית הכנסת צעירי תימן מרכז 

רחובות ,

מרכז קהילתי תורני תרבותי בית הכנסת 

צעירי תימן דהרי )ע"ר(
20/01/2009

איגוד מהנדסי חשמל 580016442

ואלקטרוניקה )IEEE( - סניף 

THE INSTITUTE OF  ישראל

ELECTRICAL AND 

ELECTRONICS 

ENGINEERS )IEEE( -

 ISRAEL SECTION

אגודת מהנדסי חשמל אושרשינוי שם

ואלקטרוניקה

איגוד מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה 

THE  סניף ישראל - )IEEE(

INSTITUTE

04/09/1996

בית כנסת " שומרי אמונים " - פרדס ים להחזיק ולנהל בית כנסת. ,חדששינוי שםים להחזיק ולנהל בית כנסת.580016616

חנה ע"ר
04/02/2009

מפעלי חסד יד דניאל ירושליםקרן גמילות חסדים יד דניאלאושרשינוי שםמפעלי חסד יד דניאל ירושלים580016665 11/06/1989

המועדון לספורט באוניברסיטת 580016715

תל-אביב - אס"א תל-ביב )ע"ר(

מועדון לספורט תרבות ונופש אושרשינוי שם

באוניברסיטת תל אביב ,

המועדון לספורט באוניברסיטת 

תל-אביב - אס"א תל-ביב )ע"ר( ,
25/07/2004

מגדל דוד - מוזיאון לתולדות 580016731

ירושלים

מגדל דוד מוזיאון העיר אושרשינוי שם

ירושלים

מגדל דוד - מוזיאון לתולדות ירושלים 11/06/1989

המועצה להתנדבות - חיפה אושרשינוי שםמעוף חברתי )ע"ר(580016772

)ע"ר( ,

מעוף חברתי )ע"ר( 19/02/2013

המועצה לשרותי חברה אושרשינוי שם

והתנדבות חיפה

המועצה להתנדבות - חיפה )ע"ר( 10/09/2000

מוסדות תורה חינוך וחסד "בית 580016889

ברכה" שע"י חסידי קרלין סטולין 

)ע"ר(

בית ברכה בית חינוך חרדי אושרשינוי שם

מסורתי לבנות שע"י חסידי 

קרלין-סטולין בעיה"ק ירושלים 

ת"ו

מוסדות תורה חינוך וחסד "בית ברכה" 

שע"י חסידי קרלין סטולין )ע"ר(
06/07/1997
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המועדון לקידום כלב הרועים 580016913

הגרמני והשירות בישראל )ע"ר(

המרכז לקידום כלב השירות אושרשינוי שם

בישראל

המועדון לקידום כלב הרועים הגרמני 

והשירות בישראל )ע"ר(
03/05/1998

מילב - מועדוני הגימלאים בחיפה 580016921

)ע"ר(

מיל"ב - מועדוני יום לגימלאים אושרשינוי שם

בחיפה ,

מילב - מועדוני הגימלאים בחיפה )ע"ר( 09/09/2015

מילב )מרכז יום לקשיש אושרשינוי שם

בחיפה(

מיל"ב - מועדוני יום לגימלאים בחיפה 01/11/1994

העמותה לחינוך משלים - קהילה 580017002

חברה ונוער מחוז דרום )ע"ר(

העמותה לחינוך משלים מחוז אושרשינוי שם

הדרום

העמותה לחינוך משלים - קהילה חברה 

ונוער מחוז דרום )ע"ר(
05/05/2003

אשל, האגודה לתכנון ולפתוח 580017093

שרותים למען הזקן בישראל

האגודה לתכנון ולפתוח אושרשינוי שם

שרותים למען הזקן בישראל

אשל, האגודה לתכנון ולפתוח שרותים 

למען הזקן בישראל
29/07/1988

אלמוג - האגודה לפתוח ולשפור 580017119

שרותים למוגבלים ולמפגרים 

בישראל

האגודה לפתוח ולשפור אושרשינוי שם

שרותים לילדים מוגבלים 

ולמפגרים בישראל

אלמוג - האגודה לפתוח ולשפור 

שרותים למוגבלים ולמפגרים בישראל
03/07/1987

האגודה לקידום ועידוד הניהול 580017127

של שכונות בירושלים

האגודה לקידום ועידוד הניהול אושרשינוי שם

של שכונות בירושלים

האגודה לקידום ועידוד הניהול של 

שכונות בירושלים
12/05/1983

האגודה לפתוח כח אדם סמך אושרשינוי שםא.ס.י. - משאבים קהילתיים580017135

מקצועי בשרותי רווחה 

בישראל

א.ס.י. - משאבים קהילתיים 23/12/1988

עמותת בית כנסת "שובו בנים" 580017226

קרית אתא )ע"ר(

עמותת בית כנסת "שובו בנים" קרית עמותה שובו בנים קרית אתאאושרשינוי שם

אתא )ע"ר(
13/06/2001

קרן מייסדים - על שם י' אפטר, י' 580017259

בראלי, ש' גורן, א' זברסקי י' 

חורין, ר' שנקר.

קרן מייסדים - על שם י` אפטר, י` קרן ראובן שנקר ז"לאושרשינוי שם

בראלי, ש` גורן, א` זברסקי
03/07/1989

קרן ע"ש בלהה ואברהם פשוטי 580017291

ז"ל

קרן ע"ש בלהה ואברהם פשוטי ז"לקרן ע"ש אברהם פשוטי ז"לאושרשינוי שם 04/06/1986

בני ברית - לשכת הלל י"ד 1823 580017408

- חיפה )ע"ר(

לשכת הלל רייד 1823 - אושרשינוי שם

חיפה )ע"ר(

בני ברית - לשכת הלל י"ד 1823 - 

חיפה )ע"ר(
10/12/2001

אהלי תורה- אהלי מנחם כפר 580017416

חב"ד )ע"ר(

מועדון תורני אוהלי תורה כפר אושרשינוי שם

חב"ד ,

אהלי תורה- אהלי מנחם כפר חב"ד 

)ע"ר(
26/10/2009

קהילת הוד והדרקהילת הוד והדר - הוד השרוןאושרשינוי שםקהילת הוד והדר580017531 23/12/1988
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המכון לבקרה ואיכות 580017622

INSTITUTE OF QUALITY(

) & CONTROL

מכון לבקרת איכות והדרכה אושרשינוי שם

לתעשית המזון

INSTITUTE ( המכון לבקרה ואיכות

)OF QUALITY & CONTROL
09/07/1996

תלמוד תורה "תורת אמת" בני 580017812

ברק )ע"ר(

אגודת בית התלמוד תלמוד אושרשינוי שם

תורה תורת אמת בני ברק ,

תלמוד תורה "תורת אמת" בני ברק 

)ע"ר(
08/09/2005

מכללת עמק יזרעאל העמותה 580017820

נמחקה

מכללת עמק יזרעאלמכללת עמק יזרעאלאושרשינוי שם 29/05/1989

מכון הברכה מרכז לחינוך בנות 580017937

יעקב

מכון הברכה מרכז לחינוך בנות יעקבמכון הברכה מרכז חינוךאושרשינוי שם 05/05/1987

דרור - העמותה לשיקום נפשי 580017945

בקהילה )ע"ר(

דרור - העמותה לשיכון אושרשינוי שם

מחלימים ,
04/09/2012

דרור - העמותה לשיכון אושרשינוי שם

מחלימים ,

דרור - העמותה לשיקום נפשי בקהילה 

)ע"ר(
15/04/1992

בית הילדים ע"ש צבע אמונה 580017952

)בית אלעזרקי( )ע"ר(

מוסד טירת הילד ע"ש ויקטור אושרשינוי שם

ז"ל וא. אלעזרקי נתניה של 

תנועת האשה הדתית לאומית 

,

בית הילדים ע"ש צבע אמונה )בית 

Bet Sabah ,)אלעזרקי( )ע"ר

Children's Home Emunah )Bet 

).Elazraki( )R.A

26/12/2012

עמותת שירותי רווחה של עובדי 580018059

חברת דואר ישראל )ע"ר(

עמותת שירותי רווחה של אושרשינוי שם

עובדי רשות הדואר )ע"ר( ,

עמותת שירותי רווחה של עובדי חברת 

דואר ישראל )ע"ר(
04/12/2006

קרן חסכון להלוואות של עובדי אושרשינוי שם

רשות הדואר

עמותת שירותי רווחה של עובדי רשות 

הדואר )ע"ר(
21/12/1999

עמותת קרן שירותי רווחה של 580018067

עובדי רשות הדואר פורקה מרצון

שירותי רווחה משרד אושרשינוי שם

התקשורת

עמותת קרן שירותי רווחה של עובדי 

רשות הדואר
18/01/1994

עמותת לשכת חוקרים פרטיים 580018117

בישראל )ע"ר(

האיגוד הישראלי של משרדי אושרשינוי שם

החקירות )א.י.מ.( ,

עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל 

ISRAELI BUREAU OF  , )ע"ר(

PRIVATE INVESTIGATORS

) )R.A

03/08/2004

עמותת שלה"בת - שרותים 580018182

לאוכלוסיה המבוגרת )ע"ר(

האגודה למען הזקן קרית אושרשינוי שם

טבעון

עמותת שלה"בת - שרותים לאוכלוסיה 

המבוגרת )ע"ר(
24/07/2000

עמותה למען הקשיש קרית 580018190

שמונה והסביבה )ע"ר(

האגודה למען הקשיש קרית אושרשינוי שם

שמונה והסביבה

עמותה למען הקשיש קרית שמונה 

והסביבה )ע"ר(
05/06/2002
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מרכז חינוכי וקהילתי וביהכנ"ס 580018224

בית ישראל של חסידי סטולין 

קרלין, תל-אביב

אגודת בי"כ בית ישראל ע"ש אושרשינוי שם

האדמור מסטולין, הרב משה 

פרלוב זצ"ל של חסידי סטולין 

- קרלין ת"א, בנשיאות 

האדמוד רבי ברוך מאיר יעקב 

שוחט שליט"א.

מרכז חינוכי וקהילתי וביהכנ"ס בית 

ישראל של חסידי סטולין קרלין,
22/05/1995

אגודת ידידי התזמורת 580018273

הפילהרמונית הישראלית

אגודת התזמורת אושרשינוי שם

הפילהרמונית הישראלית

אגודת ידידי התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית
25/12/1987

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה אושרשינוי שםהמרכז האקדמי לב )ע"ר(580018281

בירושלים )ע"ר( ,
10/04/2014

בית ספר גבוה לטכנולוגיה - אושרשינוי שם

מכון לב, ירושלים )ע"ר(

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים 

)ע"ר(
08/03/1998

המרכז להחדרת ערכי יהדות אושרשינוי שםשבות עמי )ע"ר(580018380

בקרב עולי בריה"מ - שבות - 

עמי - ירושלים ,

שבות עמי )ע"ר( 21/01/2010

מכון אבני - המכללה לאמנות 580018521

ועיצוב תל-אביב )ע"ר(

מכון לציור ופסול ע"ש א. אבני אושרשינוי שם

,

מכון אבני - המכללה לאמנות ועיצוב 

AVNI INSTITUTE - , )תל-אביב )ע"ר

 COLLEGE FOR ART AND 

).DESIGN, TEL-AVIV )R.A

26/08/2004

מכון אבני - המכללה לאמנות אושרשינוי שם

ועיצוב תל-אביב )ע"ר( , 

COLLEGE FOR ART 

AND DESIGN,

). TEL-AVIV )R.A

מכון לציור ופסול ע"ש א. אבני  , 26/08/2004

מכון לציור ופסול ע"ש א. אבני אושרשינוי שם

,

מכון אבני - המכללה לאמנות ועיצוב 

COLLEGE FOR  , )תל-אביב )ע"ר

ART AND DESIGN, TEL-AVIV

). )R.A

24/08/2004

"חזק" - ידידי הכדורסל והחינוך 580018737

הגופני בישראל

"יחד" - ידידי הכדורסל אושרשינוי שם

והחינוך הגופני בישראל

"חזק" - ידידי הכדורסל והחינוך הגופני 

בישראל
20/09/1984

האגודה למען העיוור, נפת 580018851

רחובות

האגודה למען העוור ברחובות אושרשינוי שם

והסביבה

האגודה למען העיוור, נפת רחובות 27/11/1996
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חוג ידידי מרכז רפואי שיבא-תל 580018885

השומר )ע"ר(

חוג ידידי מרכז רפואי שיבא-תל השומר חוג ידידות תל השומר ,אושרשינוי שם

Friends Of Sheba Medical  , )ע"ר(

Center Tel-Hashomer Guild

). )R.A

25/09/2003

התאחדות עולי ברית המועצות 580018950

וחבר המדינות בישראל )ע"ר(

התאחדות עולי ברית אושרשינוי שם

המועצות בישראל

התאחדות עולי ברית המועצות וחבר 

המדינות בישראל )ע"ר(
05/03/1998

לשכת "בצלאל" מספר 20 של 580018968

בונים חופשים קדמונים 

ומקובלים- תל אביב

קרן מלגות ופרסים של לשכת אושרשינוי שם

בצלאל

לשכת "בצלאל" מספר 20 של בונים 

חופשים קדמונים ומקובלים- תל אביב
09/01/1991

עמותת מועדון רוטרי רחובות 580019032

)ע"ר(

עמותת מועדון רוטרי רחובות )ע"ר(אגודת נאמני רוטרי רחובותאושרשינוי שם 09/03/1998

האיגוד הישראלי לקידום אושרשינוי שםהאיגוד הישראלי לקידום האדם580019081

האדם במצוקה

האיגוד הישראלי לקידום האדם 05/12/1996

קרן עירא לקידום עסקים, 580019289

טכנולוגיה וחברה ע"ש המהנדס 

והטייס סרן עירא גרצברג-להט 

ז"ל )ע"ר(

קרן עירא לפתוח הנדסת אושרשינוי שם

אנוש לזכר הטייס סרן ע.ל. 

גרצברג ז"ל ,

קרן עירא לקידום עסקים, טכנולוגיה 

וחברה ע"ש המהנדס והטייס סרן עירא 

גרצברג-להט ז"ל )ע"ר(

23/11/2015

העמותה לתיירות תל אושרשינוי שםמנהלת עיר עולם ותיירות )ע"ר(580019305

אביב-יפו )ע"ר( ,

מנהלת עיר עולם ותיירות )ע"ר( 28/12/2016

האגודה לתיירות תל אביב-יפו אושרשינוי שם

,

העמותה לתיירות תל אביב-יפו )ע"ר( 12/12/2010

עמותת בית הכנסת הנשיא - 580019461

ישראל הצעיר רחביה )ע"ר(

בית הכנסת הנשיא, רחביה אושרשינוי שם

ירושלים ,

עמותת בית הכנסת הנשיא - ישראל 

הצעיר רחביה )ע"ר(
25/07/2013

הדר - העמותה למען הקשיש 580019537

והגמלאי בנתניה )ע''ר(

העמותה למען הקשיש נתניה אושרשינוי שם

,

הדר - העמותה למען הקשיש והגמלאי 

בנתניה )ע''ר(
09/07/2006

התאחדות הסוחרים הכללית 580019586

והעצמאיים בישראל, 

תל-אביב-יפו

התאחדות הסוחרים הכללית אושרשינוי שם

בתל-אביב יפו

התאחדות הסוחרים הכללית 

והעצמאיים בישראל, תל-אביב-יפו
28/02/1994

קרן הנצחת זכרה של יהדות 580019628

פולין ע"ש יצחק גרינבוים ז"ל

קרן הנצחת זכרה של יהדות אושרשינוי שם

פולין

קרן הנצחת זכרה של יהדות פולין ע"ש 

יצחק גרינבוים ז"ל
29/07/1988

רוח הגולן )ע"ר(מדרשת הגולן ,אושרשינוי שםרוח הגולן )ע"ר(580019735 11/12/2014
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עמותת האומות המאוחדות, 580019768

ישראל )ע"ר(

אגודת האומות מאוחדות אושרשינוי שם

ישראל ,

עמותת האומות המאוחדות, ישראל 

United Nations Association,, )ע"ר(

). Israel )R.A

01/06/2017

אנוש - העמותה הישראלית 580019800

לבריאות הנפש )ע"ר(

אנוש - העמותה הישראלית אושרשינוי שם

לבריאות הנפש )ע"ר( ,

אנוש - העמותה הישראלית לבריאות 

Enosh - The Israeli ,)הנפש )ע"ר

).Mental Health Association )R.A

13/11/2012

אנוש - האגודה הישראלית אושרשינוי שם

לבריאות הנפש

אנוש - העמותה הישראלית לבריאות 

הנפש )ע"ר(
11/04/2002

"ישיבה - כולל לבעלי בתים, 580019883

ראשי משפחה ופנסיונרים חיפה 

מיסודו של הרה"ח ר' צבי משה 

לב זכרונו לברכה"

ישיבה כולל לבעב"ת )ראשי אושרשינוי שם

משפחה( ופנסיונרים חיפה 

והסביבה

"ישיבה - כולל לבעלי בתים, ראשי 

משפחה ופנסיונרים חיפה
24/10/1996

מסורת - מפעלי השתלמות 580020006

ורווחה לנשים

מפעלי השתלמות ורוחה של אושרשינוי שם

נשי אגודת ישראל

מסורת - מפעלי השתלמות ורווחה 

לנשים
14/12/1986

מכון הרי פישל לדרישת התלמוד 580020022

ומשפט התורה י-ם

מכון הרי פישל לדרישת אושרשינוי שם

התלמוד ומשפט התורה י-ם

כ 20/01/2003

מדרשה גבוהה לתורה - כולל 580020048

שבט ומחוקק ירושלים

מדרשה גבוהה לתורה אושרשינוי שם

ירושלים

מדרשה גבוהה לתורה - כולל שבט 

ומחוקק ירושלים
07/06/1993

מועצת האופטומטריסטים 580020105

בישראל )ע"ר(

אגוד האופטומטריסטים אושרשינוי שם

והאופטיקאים בישראל - נוסד 

בשנת -1936תרצ"ו.

מועצת האופטומטריסטים בישראל 

)ע"ר(
19/03/1998

המכללה לאופטומטריה בישראל 580020121

- מיסודם של יצחק ה. גור, 

מרדכי קאופמן

המכללה לאופטומטריה בישראל - המרכז ללימודי אופטיקהאושרשינוי שם

מיסודם של יצחק ה. גור, מרדכי קאופמן
02/08/1995

לשכת המסחר ישראל אמריקה 580020147

הלטינית ספרד ופורטוגל

לשכת המסחר ישראל אושרשינוי שם

אמריקה הלטינית ספרד 

ופורטוגל

לשכת המסחר ישראל, אמריקה 

הלטינית )ע"ר(
12/06/2002
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האגודה הישראלית לאקולוגיה 580020238

ולמדעי הסביבה )ע"ר(

"האגודה הישראלית אושרשינוי שם

לאקולוגיה ולמדעי איכות 

ISRAEL  "הסביבה

SOCIETY FOR 

ECOL0GY AND 

ENVIRONMENTAL 

, QUALITY SCIENCES

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי 

The Israel Society of,)הסביבה )ע"ר

 Ecology and Environmental 

).Sciences )R.A

06/01/2016

"האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי האגודה הישראלית לאקולוגיהאושרשינוי שם

איכות הסביבה"
04/06/1985

עמותת ידידי המרכז הרפואי 580020253

לגליל )ע"ר(

עמותת ידידי המרכז הרפואי אושרשינוי שם

לגליל המערבי - נהריה )ע"ר( 

,

עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל 

)ע"ר(
26/08/2014

ידידי בית החולים לגליל אושרשינוי שם

המערבי נהריה )ע"ר( ,

עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל 

המערבי - נהריה )ע"ר(
27/10/2013

עמותת ידידי בית החולים אושרשינוי שם

האזורי לגליל המערבי - 

נהריה

ידידי בית החולים לגליל המערבי נהריה 

)ע"ר(
15/02/2000

שק"ל - שילוב קהילתי לאנשים 580020287

עם מוגבלויות )ע"ר(

שק"ל - שירותים קהילתיים אושרשינוי שם

לאנשים עם צרכים מיוחדים 

)ע"ר( ,

שק"ל - שילוב קהילתי לאנשים עם 

shekel - inclusion , )מוגבלויות )ע"ר

).for people with disabilities )R.A

08/04/2018

שק"ל- שירותים קהילתיים אושרשינוי שם

לבעלי צרכים מיוחדים )ע"ר( ,

שק"ל - שירותים קהילתיים לאנשים עם 

צרכים מיוחדים )ע"ר(
12/03/2007

שק"ל - שרותים קהילתיים אושרשינוי שם

למוגבלים ,
05/09/2005

שק"ל ירושלים - אגודה לתכנון אושרשינוי שם

ופיתוח שירותים קהילתיים 

למוגבלים ולמפגרים 

בירושלים

שק"ל - שרותים קהילתיים למוגבלים 27/09/1995

ישיבת תפארת ישראל חיפה 580020378

)ע"ר(

אגודת  ישיבת תפארת ישראל אושרשינוי שם

חיפה ,

ישיבת תפארת ישראל חיפה )ע"ר( 26/08/2014

ישיבת תפארת הכרמל חיפה 580020386

)ע"ר(

אגודת הישיבה הגדולה ובית אושרשינוי שם

מדרש גבוה לתורה תפארת 

הכרמל - חיפה ,

ישיבת תפארת הכרמל חיפה )ע"ר( 23/11/2014



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 29414
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מועצת המובילים והמסייעים 580020410

בישראל )ע"ר(

מועצת המובילים והמסייעים בישראל מועצת המובילים בישראלאושרשינוי שם

)ע"ר(
01/09/1999

תלמוד תורה "מורשה" ירושלים 580020444

)ע"ר(

תלמוד תורה מורשה ירושלים אושרשינוי שם

ע"ש ברוך ובלה שפירא ז"ל

תלמוד תורה "מורשה" ירושלים )ע"ר( 11/10/2000

חברת יהודי איטליה בישראל 580020501

)ע"ר(

חברת יהודי איטליה לפעולה אושרשינוי שם

רוחנית ,

חברת יהודי איטליה )ע"ר( 22/02/2015

אתגר- מכללה להנדסה 580020600

וטכנולוגיה מיסודה של הסתדרות 

ההנדסאים בישראל )ע"ר(

אתגר-מכללה לקידום החינוך אושרשינוי שם

הטכנולוגי ,

אתגר- מכללה להנדסה וטכנולוגיה 

מיסודה של הסתדרות ההנדסאים 

בישראל )ע"ר(

04/02/2010

חוג ידידי המרכז הרפואי אסף 580020683

הרופא )ע"ר(

חוג ידידי בית החולים אסף אושרשינוי שם

הרופא

חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא 

)ע"ר(
10/06/2003

רשת המרכזים הקהילתיים 580020758

יקנעם )ע"ר(

רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם )ע"ר(מרכז קהילתי יקנעם עלית ,אושרשינוי שם 29/01/2009

יד לבנים - ארגון להנצחת חללי 580020766

מערכות ישראל וטיפול 

במשפחות )ע"ר(

יד לבנים - ארגון להנצחת חללי מערכות "יד לבנים"אושרשינוי שם

ישראל וטיפול במשפחות )ע"ר(
20/11/1997

עמותת מחנכים למלחמה 580020790

בגזענות ובאנטישמיות

קונגרס מחנכים בין-לאומי אושרשינוי שם

למלחמה בגזענות 

ובאנטישמיות

עמותת מחנכים למלחמה בגזענות 

ובאנטישמיות
14/01/1987

אגודת הידידים של בית אושרשינוי שםבנפש חפצה )ע"ר(580020857

החולים הממשלתי באר יעקב 

,

בנפש חפצה )ע"ר( 11/10/2005

לשכת המודדים המוסמכים 580020964

בישראל )ע"ר(

אגודה המודדים המוסמכים אושרשינוי שם

בישראל ,

לשכת המודדים המוסמכים בישראל 

)ע"ר(
06/02/2006

עמותת ידידי המרכז לבריאות 580021004

הנפש נס ציונה )ע"ר(

אגודת ידידים של בית החולים אושרשינוי שם

נס ציונה )ע"ר(

עמותת ידידי המרכז לבריאות הנפש נס 

ציונה )ע"ר(
16/02/1998

אגודת ידידי מרכז רפואי בני ציון 580021087

FRIENDS OF BNAI-ZION 

MEDICAL CENTER

אגודת ידידי בית החולים אושרשינוי שם

רוטשילד, חיפה

אגודת ידידי מרכז רפואי בני ציון 30/04/1989

קופת גמילות חסדים ע"ש אושרשינוי שםמפעלי חינוך תרבות ודת יד ולב580021210

האחים יוסף ואברהם ישעיהו 

איגל, הי"ד

מפעלי חינוך תרבות ודת יד ולב 16/08/1993
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

האיגוד הישראלי לארכיונאות 580021228

ולמידע )ע"ר(

איגוד הארכיונאים בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע 

)ע"ר(
16/02/2009

האגודה למען פיתוח אושרשינוי שם

הארכיונים בישראל

איגוד הארכיונאים בישראל )ע"ר( 17/07/2000

מפעל לעזרה הדדית של ארגון 580021319

יוצאי מרכז אירופה )ע"ר(

מפעל לעזרה הדדית של אושרשינוי שם

ארגון עולי מרכז אירופה 

)ע"ר( ,

מפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי 

מרכז אירופה )ע"ר(
27/03/2007

מפעל לעזרה הדדית של אושרשינוי שם

ארגון יוצאי מרכז אירופה, 

חיפה )ע"ר( ,

מפעל לעזרה הדדית של ארגון עולי 

מרכז אירופה )ע"ר(
27/03/2007

מפעל לעזרה הדדית של אושרשינוי שם

ארגון עולי מרכז אירופה ,

מפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי 

מרכז אירופה, חיפה )ע"ר(
05/02/2007

קופת גמילות חסדים - קרן 580021475

אסתר - ע"י ביהכ"ס - בית 

אברהם יצחק

חברת גמילות חסדים קרן אושרשינוי שם

אסתר ע"י ביהכ"ס "בית 

אברהם יצחק"

קופת גמילות חסדים - קרן אסתר - ע"י 

ביהכ"ס - בית אברהם יצחק
14/02/1989

הקרן לחינוך על שם איזידור 580021509

וטרזה כהן

הקרן לחינוך על שם איזידור אושרשינוי שם

וטרזה כהן העמותה נמחקה ,

הקרן לחינוך על שם איזידור וטרזה כהן 14/05/2015

המועצה לישראל יפה )ע"ר(המועצה לארץ ישראל יפה ,אושרשינוי שםהמועצה לישראל יפה )ע"ר(580021582 23/02/2009

אהל איתן ובית ציון, נוה יעקב, 580021608

ירושלים )ע"ר(

אהל איתן ובית ציון, נוה יעקב, אושרשינוי שם

ירושלים העמותה נמחקה ,

אהל איתן ובית ציון, נוה יעקב, ירושלים 

)ע"ר(
24/02/2013

בית הכנסת בית ציון נוה אושרשינוי שם

יעקב, ירושלים

אהל איתן ובית ציון, נוה יעקב, ירושלים 15/10/1991

צעירי אגודת חב"ד באה"ק אושרשינוי שםצעירי אגודת חב"ד - המרכז580021673

ת"ו

צעירי אגודת חב"ד - המרכז 22/07/1992

רעות - שרות נשים סוציאלישרות נשים סוציאליאושרשינוי שםרעות - שרות נשים סוציאלי580021731 08/10/1986

580021756CARE  למען נזקקי ירושלים

FOR THE NEEDY OF 

JERUSALEM

אגודה לשיקום משפחות אושרשינוי שם

נזקקות בירושלים

למען נזקקי ירושלים 04/03/1985

החוג הישראלי לכלבי דוגה )ע"ר(החוג הישראלי לכלבי ענק ,אושרשינוי שםהחוג הישראלי לכלבי דוגה )ע"ר(580021871 12/11/2008
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

האגודה לידידות ולשכת המסחר 580021921

THE ISRAEL  ישראל - יפן

JAPAN FRIENDSHIP 

SOCIETY & CHAMBER OF

 COMMERCE

אגודה לידידות ולשכת אושרשינוי שם

המסחר ישראל - יפן

האגודה לידידות ולשכת המסחר ישראל 

- יפן
08/10/1996

מפעל תוספות השלםמכון בעלי התוספותאושרשינוי שםמפעל תוספות השלם580021962 29/07/1988

כולל אברכים מצוינים בית יהודה, 580022044

בית וגן, ירושלים

ישיבה כולל אברכים מצוינים אושרשינוי שם

בית יהודה ירושלים

כולל אברכים מצוינים בית יהודה, בית 

וגן, ירושלים
12/05/1987

חצר היישוב הישן ע"ש יצחק 580022077

קפלן )ע"ר(

חצר היישוב הישן ע"ש יצחק קפלן )ע"ר(חצר הישוב הישן - ,אושרשינוי שם 15/02/2006

צביה - רשת חינוכית תורנית - 580022150

ע"ש הרב צבי יהודה הכהן קוק 

זצ"ל )ע"ר(

"צביה" אולפנא תורנית לבנות אושרשינוי שם

ע"ש מרן הרב צבי יהודה 

הכהן קוק זצ"ל

צביה - רשת חינוכית תורנית - ע"ש 

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל )ע"ר(
17/09/1997

מוסדות נשי אגודת ישראל - תל 580022242

אביב )ע"ר(

ההסתדרות נשי אגודת אושרשינוי שם

ישראל תל אביב ,

מוסדות נשי אגודת ישראל - תל אביב 

)ע"ר(
14/12/2005

עמותת ידידי המרכז הרפואי 580022507

ע"ש אדית וולפסון )ע"ר( 

SOCIETY OF FRIENDS .(

OF THE EDITH 

WOLFSON MEDICAL 

CENTER )R.A

עמותת שוחרי המרכז הרפואי אושרשינוי שם

ע"ש אדית וולפסון חולון )ע"ר(

עמותת ידידי המרכז הרפואי ע"ש אדית 

וולפסון )ע"ר(
06/01/2003

המכון לקידום נוער ליצירתיות 580022960

ולמצויינות מיסודה של דר' 

אריקה לנדאו

המכון לקידום נוער שוחר אושרשינוי שם

אומנות ומדע

המכון לקידום נוער ליצירתיות ולמצויינות 

מיסודה של דר` אריקה לנדאו
22/06/1994

קרן ויסוצקי על שם אידה ושמעון 580023059

זידלר

קרן ויסוצקי על שם אידה ושמעון זידלרקרן אידה ושמעון זידלראושרשינוי שם 22/07/1991

מרפאת שיניים לשירותים 580023240

דנטליים )ע"ר(

מרפאת שיניים צבורית אושרשינוי שם

לשרותים דנטליים

מרפאת שיניים לשירותים דנטליים 

)ע"ר(
02/03/2000

קרן אפרים לייב כץ, לעידוד 580023455

לימודי התורה ומקצועות היהדות 

במוסדות מדרשית נעם )ע"ר(

קרן א. לייב כץ הי"ו לעידוד אושרשינוי שם

לימודי התורה ומקצועות 

היהדות במוסדות מדרשית 

נועם

קרן אפרים לייב כץ, לעידוד לימודי 

התורה ומקצועות היהדות
14/02/2000
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

איגוד מנהלי בתי מלון בישראל 580023521

ע"ש ינוש דמון )ע"ר(

אגוד מנהלי בתי מלון בישראל אושרשינוי שם

,

איגוד מנהלי בתי מלון בישראל ע"ש 

ינוש דמון )ע"ר(
01/02/2011

העמותה הישראלית לאמנות 580023539

הצילום

האגודה לקידום אומנות אושרשינוי שם

הצילום

העמותה הישראלית לאמנות הצילום 14/06/1989

איצק"א  - הארגון הבין-לאומי 580023653

לשינוע מטענים - סניף ישראל 

ICHCA INTERNATIONAL 

CARGO HANDLING 

CO-ORDINATION 

ASSOCIATION - ISRAEL

הארגון הישראלי לשינוע אושרשינוי שם

מטענים ותיאומם - איצ`קא 

ישראל

איצק"א  - הארגון הבין-לאומי לשינוע 

מטענים - סניף ישראל
29/10/1991

קרן יעקב הלפרן ז"ל לתמיכה 580023703

במוסדות רווחה ודת ע"ש מרן 

החזון איש זצ"ל )ע"ר(

בית היתומות "בית הילד" אושרשינוי שם

ע"ש מרן החזון-איש זצ"ל 

נוסד ע"י יעקב הלפרן ז"ל 

זכרון מאיר בני ברק ישיבות 

גדולות, כולל אברכים, קרנות 

לתמיכה בחתנים, כלות וכו' 

)ע"ר( ,

קרן יעקב הלפרן ז"ל לתמיכה במוסדות 

רווחה ודת ע"ש מרן החזון איש זצ"ל 

)ע"ר(

21/06/2005

בית יתומות בית הילד ע"ש אושרשינוי שם

מרן החזון איש זצל נוסד 

ע"י:יעקב הלפרן ז"ל 

זכרון-מאיר, בני ברק ,

בית היתומות "בית הילד" ע"ש מרן 

החזון-איש זצ"ל נוסד ע"י יעקב הלפרן 

ז"ל זכרון מאיר בני ברק ישיבות גדולות, 

כולל אברכים, קרנות לתמיכה בחתנים, 

כלות וכו' )ע"ר( ,

08/02/2004

מפעלי תורה וחסד יד-שלמה 580023752

אשדוד

מפעלי חינוך ישיבת יד-שלמה אושרשינוי שם

אשדוד

מפעלי תורה וחסד יד-שלמה אשדוד 08/05/1995

בת-דור - אגודה לאמנות המחול 580023786

BAT-DOR  )תל אביב )ע"ר

DANCE ASSOCIATION 

TEL AVIV

אגודת בת-שבע בת-דור אושרשינוי שם

לאמנות המחול

בת-דור - אגודה לאמנות המחול תל 

אביב )ע"ר(
06/03/1997

אגודת שוחרי תלפיות - מכללה 580023810

אקדמית לחינוך )ע"ר(

אגודת שוחרי תלפיות בימ"ד אושרשינוי שם

ממ"ד מאוחד להכשרת עובדי 

הוראה בתל אביב

אגודת שוחרי תלפיות - מכללה אקדמית 

לחינוך )ע"ר(
21/05/2000

העמותה להנצחת מורשת לוחמי 580023851

חרות ישראל )לח"י( וחלליהם

האגודה להנצחת חללי לוחמי אושרשינוי שם

חרות ישראל - לח"י

העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות 

ישראל )לח"י( וחלליהם
02/12/1996



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 33414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת העיוורים הישראלית- 580023935

ששת )ע"ר(

עמותת העיוורים הישראלית- ששת אגודת העוורים בישראל ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
09/03/2009

ש"י - אגודה לשיקום וסיעוד אושרשינוי שםבית הגלגלים )ע"ר(580023992

ילדים נכים ,

בית הגלגלים )ע"ר( 12/04/2010

אגודה לעזרה לילדים נכים אושרשינוי שםאלין- בית נועם )ע"ר(580024057

אלין מוסד אברהמס ,

אלין- בית נועם )ע"ר( 13/04/2008

ישיבת חברון גבעת מרדכי )מוסד 580024123

הבוגרים( תשע"א )ע"ר(

ישיבת חברון גבעת מרדכי )מוסד ישיבת חברון כנסת ישראל ,אושרשינוי שם

הבוגרים( תשע"א )ע"ר(
21/02/2012

ארגון חברי ההגנה בתל אביב 580024156

וגוש דן )ע"ר(

ארגון חברי ההגנה בישראל, אושרשינוי שם

תל-אביב ,

ארגון חברי ההגנה בתל אביב וגוש דן 

)ע"ר(
30/04/2006

המרכז הישראלי למחקרי לב 580024248

וכלי דם )ע"ר(

העמותה הישראלית למחקרי אושרשינוי שם

the  , )לב וכלי דם )ע"ר

Israeli Association for 

Cardiovascular Trials

). )R.A

המרכז הישראלי למחקרי לב וכלי דם 

The Israeli Center for , )ע"ר(

).Cardiovascular Research )R.A

24/10/2017

העמותה הישראלית למנע אושרשינוי שם

התקפי לב )ע"ר( ,

העמותה הישראלית למחקרי לב וכלי 

the Israeli Association ,)דם )ע"ר

).for Cardiovascular Trials )R.A

28/08/2012

העמותה למנע התקפי לב אושרשינוי שם

חוזרים

העמותה הישראלית למנע התקפי לב 

)ע"ר(
30/07/2003

מוסדות "אמרי יוסף" ספינקא 580024263

ירושלים )ע"ר(

מוסדות "אמרי יוסף" ספינקא ירושלים ישיבת אמרי יוסף ספינקאאושרשינוי שם

)ע"ר(
05/06/2002

גמילות חסדים נוה החסד אושרשינוי שםעמותת "נוה החסד" ירושלים580024305

ארגון לצדקה וחסד

עמותת "נוה החסד" ירושלים 11/09/1994

ארגון המנהלים 580024354

האדמיניסטרטיביים של בתי 

חולים הממשלתיים וסגניהם 

)ע"ר(

ארגון מנהלים אושרשינוי שם

אדמיניסטרטיביים של בתי 

חולים בישראל , ,

ארגון המנהלים האדמיניסטרטיביים של 

בתי חולים הממשלתיים וסגניהם )ע"ר(
24/10/2010

המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל 580024487

לחקר הרפואה עפ"י התורה ליד 

המרכז הרפואי "שערי צדק"

מכון ע"ש ד"ר פ. שלזינגר ז"ל אושרשינוי שם

לחקר הרפואה עפ"י התורה 

ליד בית החולים שערי צדק.

המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל לחקר 

הרפואה עפ"י התורה
10/12/1996



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 34414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ישיבת הבוכרים / בית חינוך 580024610

לתשב"ר - "אור שמחה", כפר 

חב"ד מרכז לקליטה וחינוך 

פנימייתי לילדים ונוער ממשפחות 

מצוקה ועולים חדשים

ישיבת הבוכרים - בית חינוך אושרשינוי שם

לתשב"ר כפר חב"ד

ישיבת הבוכרים / בית חינוך לתשב"ר - 

"אור שמחה", כפר חב"ד
22/07/1985

גלגלי העץ, אגודת רוכבי 580024644

האופניים בישראל )ע"ר(

גלגלי העץ, אגודת רוכבי אושרשינוי שם

האופניים בישראל - הועד 

המרכזי )ע"ר(

גלגלי העץ, אגודת רוכבי האופניים 

בישראל )ע"ר(
25/06/1997

קרן הסיוע לסוהרים בישראל אושרשינוי שםקרנות הסוהרים )ע"ר(580024693

)ע"ר(

קרנות הסוהרים )ע"ר( 19/03/1998

המרכז החינוכי ע"ש משה שרתמכון משה שרתאושרשינוי שםהמרכז החינוכי ע"ש משה שרת580024784 15/02/1988

מכון מדעי טכנולוגי להלכהמכון טכנולוגי להלכהאושרשינוי שםמכון מדעי טכנולוגי להלכה580024842 08/11/1995

מרכז מורשת הרב ניסים הראשון 580024917

לציון הרב הראשי לישראל 

ירושלים )ע"ר(

בית מדרש לרבנים ולדיינים אושרשינוי שם

ירושלים ,

מרכז מורשת הרב ניסים הראשון לציון 

הרב הראשי לישראל ירושלים )ע"ר(
03/02/2016

בית הכנסת המרכזי בגילה - חזון 580024941

נחום

בית הכנסת המרכזי בגילה - חזון נחוםבית הכנסת המרכזי בגילהאושרשינוי שם 29/11/1987

כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון 580024966

)ע"ר(

מוסד חנוכי מקצועי ע"ש ד"ר אושרשינוי שם

ב"צ מוסינזון - מגדיאל

כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון )ע"ר( 26/11/1998

המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף 580025021

פעולה בין-לאומי )ע"ר(

המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה מכון היצוא הישראליאושרשינוי שם

בין-לאומי )ע"ר(
04/12/2002

קרן בוכמן - היימן מיסודה של 580025096

שרה בוכמן - 1942

קרן בוכמן - היימן מיסודה של שרה קרן ע"ש שרה בוכמןאושרשינוי שם

בוכמן - 1942
30/09/1990

בית מדרש לתלמוד חפץ חיים 580025310

ובית יתומים )ע"ר(

בית היתומים ובית מדרש אושרשינוי שם

לתלמוד חפץ חיים

בית מדרש לתלמוד חפץ חיים ובית 

יתומים )ע"ר(
02/06/1997

בית הספר הארצי להנדסאים 580025344

)ע"ר(

בית הספר הארצי להנדסאים אושרשינוי שם

מבוגרים

בית הספר הארצי להנדסאים )ע"ר( 04/06/2003

קרן המלגות של מועדון רוטרי 580025377

נתניה על שם אברהם שור )ע"ר(

קרן מלגות של מועדון רוטרי אושרשינוי שם

נתניה

קרן המלגות של מועדון רוטרי נתניה על 

שם אברהם שור )ע"ר(
30/07/2001

ארגון יוצאי מרכז אירופה )ע"ר( ,ארגון עולי מרכז אירופה ,אושרשינוי שםארגון יוצאי מרכז אירופה )ע"ר(580025435 28/09/2004



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 35414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אגוד הגולף בישראל )ע"ר(,Israel Golfאגוד הגולף בישראל ,אושרשינוי שםאגוד הגולף בישראל )ע"ר(580025617

). Federation )R.A
03/06/2012

אגודה להתנדבות - שירות לאומי 580025708

)ע"ר(

אגודה להתנדבות בעם אושרשינוי שם

בישראל

אגודה להתנדבות - שירות לאומי )ע"ר( 24/10/2001

אלומה - למעורבות חברתית - 580025765

לזהות יהודית )ע"ר(

המדרשה לערכי תורה ועבודה אושרשינוי שם

)ע"ר(

אלומה - למעורבות חברתית - לזהות 

יהודית )ע"ר(
05/03/2001

עמותת הנבל והזמיר )ע"ר(אגודת הנבל ,אושרשינוי שםעמותת הנבל והזמיר )ע"ר(580025807 04/05/2005

ישיבת ישמח משה ושבות יהודה 580026037

)ע"ר(

ישיבת ישמח משה ובית אושרשינוי שם

מדרש גבוה להוראה בית דוד 

)ע"ר(

ישיבת ישמח משה ושבות יהודה )ע"ר( 15/01/1998

הדסה נעורים - בי"ס תיכון 580026060

ומכללה של הסוכנות היהודית 

והדסה )ע"ר(

הדסה נעורים מרכז כפרי אושרשינוי שם

לחנוך מקצועי של עלית הנוער 

הדסה

הדסה נעורים - בי"ס תיכון ומכללה של 

הסוכנות היהודית והדסה )ע"ר(
12/08/2003

בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת 580026144

יואל"

בית מדרש גבוה לתלמוד ע"ש אושרשינוי שם

חכמי קלויז בראד

בית מדרש גבוה לתלמוד "דעת יואל" 27/09/1985

האגודה הישראלית לתלסמיה 580026227

ו/או אנמיה חרמשית )ע"ר(

האגודה לשיקום חולי טלסמיה אושרשינוי שם

)אנמיה ע"ש קולי( ,

האגודה הישראלית לתלסמיה ו/או 

אנמיה חרמשית )ע"ר(
16/01/2007

עמותת המכון הישראלי 580026235

לפרסומים תלמודיים - בנשיאות 

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ( 

)ע''ר(

המכון הישראלי לפרסומים אושרשינוי שם

תלמודיים ,

עמותת המכון הישראלי לפרסומים 

תלמודיים - בנשיאות הרב עדין אבן 

ישראל )שטיינזלץ( )ע''ר(

13/11/2016

מוסדות מחנה ישראל מרכז 580026284

להנחלת ערכי היהדות בירושלים

המרכז להנחלת ערכי היהדות אושרשינוי שם

- מחנה ישראל

מוסדות מחנה ישראל מרכז להנחלת 

ערכי היהדות בירושלים
17/04/1989

האנסמבל - ירושליםסדנת המחול הירושלמיתאושרשינוי שםהאנסמבל - ירושלים580026326 05/02/1985

אלתקוא עמותה לענייני דת 580026425

בכפר מנדא )ע"ר(

אגודת "אל תקוה" לבנית אושרשינוי שם

מסגד חדש בכפר מנדא ,

אלתקוא עמותה לענייני דת בכפר מנדא 

)ע"ר(
07/03/2007

אגודה לחינוך הומניסטי-יהודי 580026573

בישראל

אגודה לחינוך הומניסטי-יהודי אושרשינוי שם

בישראל

אגודה לחינוך הומניסטי-יהודי בישראל 20/03/2003

שבילים- עמותת גורדייף בישראל 580026615

)ע"ר(

שבילים - עמותה לחקר אושרשינוי שם

ולקידום איכויות-חיים ,

שבילים- עמותת גורדייף בישראל )ע"ר( 

,
20/07/2004

שבילים - עמותה לחקר ולקידום אחיאלאושרשינוי שם

איכויות-חיים
24/11/1986



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 36414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותה ספורטיבית הכח חיפה 580026896

)ע"ר(

עמותה ספורטיבית הכח חיפה )ע"ר(אגודה ספורטיבית הכח חיפהאושרשינוי שם 30/07/2002

"אקדמון" - עמותה לרווחת 580026938

הסטודנטים, מיסודן של אגודת 

הסטודנטים והאוניברסיטה 

העברית בירושלים )ע"ר(

אקדמון-בית ההוצאה של אושרשינוי שם

הסתדרות הסטודנטים של 

האוניברסיטה העברית 

בירושלים

"אקדמון" - עמותה לרווחת הסטודנטים, 

מיסודן של אגודת הסטודנטים
31/05/2001

מעון לתינוקות וילדים קרית אושרשינוי שםמעון ילדים קרית צאנז )ע"ר(580027043

צאנז ,

מעון ילדים קרית צאנז )ע"ר( 24/09/2017

"נתיבי עם" ע"ש הרה"ג אושרשינוי שםנתיבי עם )ע"ר(580027050

עמרם אבורביע זצ"ל ,

).NETIVE AM )R.A,)נתיבי עם )ע"ר 11/06/2014

נתיבי עם רשת מועדונים אושרשינוי שם

תורניים ע"ש הרה"ג עמרם 

אבורביע זצ"ל

"נתיבי עם" ע"ש הרה"ג עמרם אבורביע 

זצ"ל
04/09/1996

בית מדרש גבוה להוראה אושרשינוי שםבאר משה פתח תקוה580027084

"באר משה" בישיבת כולל 

מזל בכר

באר משה פתח תקוה 10/07/1995

יד התותחנים - העמותה 580027159

להנצחה ומורשת תותחנים 

בישראל )ע"ר(

יד התותחנים - העמותה להנצחה איגוד התותחנים בישראלאושרשינוי שם

ומורשת תותחנים בישראל )ע"ר(
10/09/2002

לשכת טכנולוגיית המידע 580027316

בישראל ע"ש שלמה טירן - 

מיסודה של לשכת מנתחי 

מערכות מידע )ע"ר(

לשכת מנתחי מערכות מידע אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

לשכת טכנולוגיית המידע בישראל ע"ש 

שלמה טירן - מיסודה של לשכת מנתחי 

מערכות מידע )ע"ר(

23/12/2015

אגוד למנתחי מערכות לעבוד אושרשינוי שם

נתונים אוטומטי בישראל

לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל 

)ע"ר(
25/02/1998

בני ברית - לשכת ירושלים אושרשינוי שםבני ברית - לשכת ירושלים )ע"ר(580027407

)ע"ר( ,

BNAI,)בני ברית - לשכת ירושלים )ע"ר

 BRITH - JERUSALEM LODGE

). )R.A

30/12/2014

לשכת ירושלים מספר שלום אושרשינוי שם

)376( לאג' חורין בני ברית ,

בני ברית - לשכת ירושלים )ע"ר( 11/08/2014

קרן עוזי לתרומות של חברת 580027415

קניאל

קרן עוזי לתרומות של החברה אושרשינוי שם

הישראלית לקופסאות פה

קרן עוזי לתרומות של חברת קניאל 16/07/1987



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 37414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אלומה - אגודה לייעוץ ולטיפול 580027589

בחיי המשפחה )ע"ר(

אגודה ישראלית להדרכה אושרשינוי שם

בחיי המשפחה בסיוע 

המועצה הלאומית של נשים 

יהודיות בקנדה

אלומה - אגודה לייעוץ ולטיפול בחיי 

המשפחה )ע"ר(
01/07/2002

אגודת היכל יהושוע ע"ש 580027647

המנוחים יהושוע ונעמי שקרצי 

ז"ל

אגודת "היכל יהושוע" ע"ש אושרשינוי שם

המנוח יהושוע שכרג`י ז"ל

אגודת היכל יהושוע ע"ש המנוחים 

יהושוע ונעמי שקרצי ז"ל
26/12/1990

קרן יהל - ע"ש יהודה ליאון 580027654

YAHEL  רקנאטי

FOUNDATION IN 

MEMORY OF Y.L.

 RECANATI

קרן יהל - ע"ש יהודה ליאון רקנאטיקרן יהלאושרשינוי שם 15/04/1992

עמותה למען הקשיש לב אושרשינוי שםעמותת דורות בלב השרון )ע"ר(580027852

השרון ,

עמותת דורות בלב השרון )ע"ר( , 19/10/2003

האגודה למען הקשיש הדר אושרשינוי שם

השרון

עמותה למען הקשיש לב השרון 04/12/1995

קרן אי די בי למען הקהילה )ע"ר( ,קרן כלל - אי די בי )ע.ר.( ,אושרשינוי שםקרן אי די בי למען הקהילה )ע"ר(580027944 19/10/2004

קרן כלל - אי די בי )ע.ר.(קרן כלל - אי.די.בי. )ע"ר(אושרשינוי שם 24/07/2003

ביהכנ"ס המרכזי עזרא הסופר 580027977

ירושלים )ע"ר(

בית הכנסת המרכזי וישיבת אושרשינוי שם

הרבנים ע"ש אדוננו עזרה 

הסופר ז"ל בעיר הקודש, 

ירושלים תובב"א

ביהכנ"ס המרכזי עזרא הסופר ירושלים 

)ע"ר(
11/05/1999

נוה הורים - שפע חיים )ע"ר(בית אבות קרית צאנזאושרשינוי שםנוה הורים - שפע חיים )ע"ר(580028033 22/10/1998

קרן מרכזית למלגות ע"ש פרופ' 580028090

שגיב אביחיל הדרי, בני ברית 

בישראל.

קרן מרכזית למלגות של אושרשינוי שם

מסדר בני ברית בישראל

קרן מרכזית למלגות ע"ש פרופ` שגיב 

אביחיל הדרי, בני ברית בישראל.
05/11/1989

עמותת ידידי המרכז הרפואי הלל 580028157

יפה ניתן צו לפירוק ע"י בית 

משפט

אגודת שוחרי בית חולים הלל אושרשינוי שם

יפה, חדרה

עמותת ידידי המרכז הרפואי הלל יפה 10/07/1991
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" זהזא"מ" העמותה המדעית 580028207

ZEZAM" .חינוכית בין לאומית

 INTERNATIONAL 

SCINTIFIC EDUCATIONAL

" SOCIETY

" זהזא"מ" העמותה המדעית חינוכית זהזא"מאושרשינוי שם

בין לאומית.
03/10/1984

תנועת הצופים העבריים בישראל 580028454

)ע"ר(

הסתדרות הצופים העברים אושרשינוי שם

בישראל

תנועת הצופים העבריים בישראל )ע"ר( 15/05/2000

מרכזי קהילה ופנאי על שם הרי 580028553

סטיל )ע"ר(

מרכזי קהילה ופנאי על שם הרי סטיל מרכז קהילתי ע"ש הרי סטיל ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
05/05/2013

כולל שומרי החומות לצדקת רבי 580028678

מאיר בעל הנס בעיה"ק ירושלים 

תובב"א

כולל שומרי חומות בעיה"ק אושרשינוי שם

ירושלים תובב"א

כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר 

בעל הנס בעיה"ק ירושלים תובב"א
05/11/1989

מפעל חזון-פתיה לשקום אושרשינוי שםחזון פתיה )ע"ר(580028694

תעסוקתי ע"ש חביבה ושאול 

פתיה זצ"ל. נוסד בשנת 

התשל"ה ע"י ח"ר שאול פתיה 

זצ"ל. ,

חזון פתיה )ע"ר( 15/08/2012

קרן ח-ש לגמ"ח ע"ש חביבה אושרשינוי שם

ושאול פתיה, בירושלים

מפעל חזון-פתיה לשקום תעסוקתי ע"ש 

חביבה ושאול פתיה זצ"ל.
29/07/1988

מאור התורה - מרכז תורני בהרי 580028751

יהודה

כולל "נחלת פנחס" הר צבי אושרשינוי שם

ירושלים

מאור התורה - מרכז תורני בהרי יהודה 04/03/1993

קרן הוכשטייןקרן הוכשטיין תל"תאושרשינוי שםקרן הוכשטיין580028876 20/09/1992

מרכז עדן תמיר למוסיקה, עין 580029148

כרם, ירושלים )ע"ר(

מרכז למוסיקה ע"ש פאני אושרשינוי שם

ומקס טארג ,

מרכז עדן תמיר למוסיקה, עין כרם, 

The Eden - Tamir ,)ירושלים )ע"ר

Music Center, Ein Karem,

) Jerusalem )R.A

06/10/2008

המכללה האקדמית בית ברל 580029429

)ע"ר(

המכללה האקדמית בית ברל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המכללה האקדמית בית ברל 

).Beit Berl College )R.A,)ע"ר(
17/01/2016

המכללה האקדמית בית ברל )ע"ר(מכללת בית ברל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 01/05/2008

לשכת חשבונאים ויועצי מס אושרשינוי שםלשכת יועצי מס בישראל )ע"ר(580029502

מוסמכים בישראל ,

THE  , )לשכת יועצי מס בישראל )ע"ר

ISRAELI TAX ADVISERS 

ASSOCIATION

23/06/2004
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או"ר - אזרחים ותיקי ר"ג )ע"ר(העמותה לזקן ר"ג )ע"ר( ,אושרשינוי שםאו"ר - אזרחים ותיקי ר"ג )ע"ר(580029742 14/09/2014

העמותה לזקן ר"ג )ע"ר(אגודה למען הקשיש רמת גןאושרשינוי שם 13/07/2000

בית הכנסת העל-עדתי, שכונה 580029825

ה' לדוגמא, באר שבע

בית כנסת שכונה ה` לדוגמא אושרשינוי שם

באר-שבע

בית הכנסת העל-עדתי, שכונה ה` 

לדוגמא, באר שבע
11/06/1991

אגודת מתיישבי נחל חברון אושרשינוי שםמועדון ספורט מיתר )ע"ר(580029874

מייסדי מיתר

מועדון ספורט מיתר )ע"ר( 09/10/1997

האגודה לעידוד המחקר,הספרות 580029957

והאמנות -אח"י- מיסודם של 

יוצאי עיראק בישראל

האגודה לקידום המחקר אושרשינוי שם

והיצירה )אח"י( מיסודם של 

יוצאי עירק בישראל

האגודה לעידוד המחקר,הספרות 

והאמנות -אח"י- מיסודם של יוצאי 

עיראק בישראל

15/02/1988

ער"ן- עזרה ראשונה נפשית 580030047

בטלפון )ע"ר(

ער"ן - אגודה ישראלית אושרשינוי שם

לעזרה ראשונה נפשית 

בטלפון על שם דר' אריה 

ומריה ב. זסלני ,

ער"ן- עזרה ראשונה נפשית בטלפון 

)ע"ר(
18/05/2008

ער"ן עמותה ישראלית לעזרה אושרשינוי שם

נפשית ע"ש ד"ר א. זסלני

ער"ן - אגודה ישראלית לעזרה ראשונה 

נפשית בטלפון על שם
22/06/1994

יד שרה )ע"ר(אגודת יד שרהאושרשינוי שםיד שרה )ע"ר(580030104 10/06/2001

מוסדות ברסלב נחמת ציון, 580030138

ירושלים

מוסדות ברסלב נחמת ציון אושרשינוי שם

וירושלים

מוסדות ברסלב נחמת ציון, ירושלים 28/09/1998

דלת פתוחה, לקידום מיניות 580030179

בריאה )ע''ר(

האגודה הישראלית לתכנון אושרשינוי שם

המשפחה - מרכז ארצי ,

דלת פתוחה, לקידום מיניות בריאה 

)ע''ר(
18/06/2017

נר המאיר בני ברק - לזכר נשמת 580030203

החבר הרב מאיר דעדוש ז"ל

נר המאיר בני ברק - לזכר נשמת החבר משכן התורהאושרשינוי שם

הרב מאיר דעדוש ז"ל
19/06/1989

מרכז הספר והספריות בישראל 580030260

)ע"ר(

מרכז ההדרכה לספריות אושרשינוי שם

בישראל ,

מרכז הספר והספריות בישראל )ע"ר( 11/05/2010

מרכז ההדרכה לספריות אושרשינוי שם

ציבוריות

מרכז ההדרכה לספריות בישראל 18/01/1994

אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה 580030310

בישראל )ע"ר(

אגודת השוחרים של אושרשינוי שם

אוניברסיטת חיפה ,

אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה בישראל 

Israeli Friends Association ,)ע"ר(

).of the University of Haifa )R.A

12/01/2014

אגודת בוגרי ביה"ס הריאלי 580030328

העברי בחיפה וידידיו )ע"ר(

בוגרי בית הספר הריאלי אושרשינוי שם

העברי בחיפה ,

אגודת בוגרי ביה"ס הריאלי העברי 

בחיפה וידידיו )ע"ר(
25/12/2007
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אגודת בוגרי ביה"ס הריאלי אושרשינוי שם

העברי בחיפה וידידו )ע"ר( ,

בוגרי בית הספר הריאלי העברי בחיפה 25/12/2007

בוגרי בי"ס הראלי העברי אושרשינוי שם

חיפה ,

אגודת בוגרי ביה"ס הריאלי העברי 

בחיפה וידידו )ע"ר(
13/11/2007

אהלו - מפעל זיכרון לברל 580030336

כצנלסון ז"ל )ע"ר(

אהלו - מפעל זכרון לברל אושרשינוי שם

כצנלסון ז"ל מיסודו של הועד 

הפועל של ההסתדרות 

הכללית של קב` כנרת

אהלו - מפעל זיכרון לברל כצנלסון ז"ל 

)ע"ר(
05/09/1999

מעון הורים בתי מחסה לקשישים 580030385

כולל שומרי החומות )ע"ר(

מעון הורים בתי מחסה אושרשינוי שם

לקשישים מיסודו של כולל 

שומרי החומות בירושלים

מעון הורים בתי מחסה לקשישים כולל 

שומרי החומות )ע"ר(
06/08/1998

ארגון הספרנים והמידענים 580030476

בישראל )ע"ר(

אסמ"י - אגודת הספריות אושרשינוי שם

ומרכזי המידע בישראל )ע"ר( 

,

ארגון הספרנים והמידענים בישראל 

)ע"ר(
25/06/2015

אגודת הספריות המיוחדות אושרשינוי שם

ומרכזי המדע בישראל

אסמ"י - אגודת הספריות ומרכזי המידע 

בישראל )ע"ר(
16/07/2001

מרכז קהילתי ע"ש אלחנדרו אושרשינוי שםמינהל קהילתי ע"ש שאלתיאל580030484

ולילי שאלתיאל

מינהל קהילתי ע"ש שאלתיאל 21/09/1995

מועדון טניס מכבי שליד אושרשינוי שםמועדון הטניס מכבי ת"א )ע"ר(580030526

המרכז הארצי של מכבי 

ישראל )ע"ר(

מועדון הטניס מכבי ת"א )ע"ר( 20/01/1999

קרן משפחת אליהו )ע"ר(אגודת קרן משפחת אליהו ,אושרשינוי שםקרן משפחת אליהו )ע"ר(580030559 24/12/2007

העמותה להנצחת זכרם של א. 580030781

הרטמן ו - י. שיין ז"ל )ע"ר(

אגודה להנצחת זכרו של א' אושרשינוי שם

הרטמן ז"ל ,

העמותה להנצחת זכרם של א. הרטמן ו 

- י. שיין ז"ל )ע"ר(
08/01/2014

הספריה המרכזית לעיוורים 580030799

ולבעלי לקויות קריאה )ע"ר(

הספריה המרכזית לעוורים אושרשינוי שם

כבדי ראייה ומוגבלים ,

הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי 

לקויות קריאה )ע"ר(
20/10/2015

בית מיחא הראשון מיסודו של 580030872

ד"ר עזרא קורין )1954( )ע"ר(

מרכז מיחא מיסודו של ד"ר אושרשינוי שם

עזרא קורין ז"ל )ע"ר( ,

בית מיחא הראשון מיסודו של ד"ר עזרא 

קורין )1954( )ע"ר(
18/11/2015

מיחא תל- אביב ואזור המרכז אושרשינוי שם

- מרכז רב תחומי לילדים עם 

לקות בשמיעה )ע"ר( ,

מרכז מיחא מיסודו של ד"ר עזרא קורין 

ז"ל )ע"ר(
15/07/2013
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מיח"א מחנכי ילדים חרשים אושרשינוי שם

ת"א ואזור המרכז ,

מיחא תל- אביב ואזור המרכז - מרכז 

רב תחומי לילדים עם לקות בשמיעה 

)ע"ר(

16/02/2009

בית כנסת בית יוסף ליוצאי בבל 580030955

מיסודו של נורי עזרא ז"ל דורה 

נתניה

ביהכ"נ "בית יוסף" דורה אושרשינוי שם

נתניה

בית כנסת בית יוסף ליוצאי בבל מיסודו 

של נורי עזרא ז"ל דורה נתניה
12/12/1996

האגודה הישראלית לכפרי ילדים 580030963

אס.או.אס. )ע"ר(

האגודה הישראלית למען אושרשינוי שם

כפרי נוער )אס. או. אס.(

האגודה הישראלית לכפרי ילדים 

אס.או.אס. )ע"ר(
10/02/1999

ימין צדק - ע"ש הקדושים אושרשינוי שםי"ד גרבסקי - ימין צדק580031045

בנימין רטי וצדוק פרג הי"ד 

שנפלו במלחמת יום הכפורים.

י"ד גרבסקי - ימין צדק 06/08/1989

בית כנסת מוריה בהר הכרמל אושרשינוי שםקהילת מוריה, חיפה )ע"ר(580031243

,

קהילת מוריה, חיפה )ע"ר( 29/11/2005

מרכז קהילתי "בית אברהם" אושרשינוי שםמינהל קהילתי רמות אלון580031326

רמות אלון

מינהל קהילתי רמות אלון 22/11/1994

בית חינוך לבנות באר מרים אושרשינוי שםבית חינוך באר מרים )ע"ר(580031359

בני ברק

בית חינוך באר מרים )ע"ר( 24/06/1998

קרנות הצדקה של הג'רוסלם 580031391

THE .( )פוסט )ע"ר

JERUSALEM POST 

CHARITABLE FUNDS )R.A

מפעל הצעצועים של אושרשינוי שם

הגרוסלם פוסט

קרנות הצדקה של הג`רוסלם פוסט 

)ע"ר(
21/03/2000

המרכז לתרבות נוער וספורט אושרשינוי שםהמרכזים הקהילתיים הגלבוע580031417

מתנ"ס תענ"ך

המרכזים הקהילתיים הגלבוע 07/05/1995

האגודה לאספרנטו בישראל - 580031441

א.ל.י.

הליגה לאספרנטו בישראל אושרשינוי שם

ESPERANTO ( ).א.ל.י(

LIGO EN ISRAELO

 )E.L.I

האגודה לאספרנטו בישראל - א.ל.י. 12/09/1989

איגוד השמאים בישראל )ע"ר(אגוד שמאי בטוח בישראל ,אושרשינוי שםאיגוד השמאים בישראל )ע"ר(580031508 10/04/2016

בימ"ד אברכים מצוינים בית 580031557

אלחנן דוב, ירושלים

בית מדרש אברכים מצויינים אושרשינוי שם

לתורה והוראה ירושלים

בימ"ד אברכים מצוינים בית אלחנן דוב, 

ירושלים
04/10/1984

בית מדרש וכולל אברכים אלעד 580031631

)ע"ר(

בית מדרש וכולל אברכים יפו אושרשינוי שם

,

בית מדרש וכולל אברכים אלעד )ע"ר( 15/03/2009



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 42414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

החידון הבינלאומי לגבורת העם 580031672

היהודי פורקה מרצון

חידון הבינלאומי למחתרות אושרשינוי שם

העם היהודי

החידון הבינלאומי לגבורת העם היהודי 21/08/1985

"אותות" - דלת לחיים חדשים 580031722

)ע"ר(

ש.ח.ל. אגודה לפתוח שרותי אושרשינוי שם

טפול וחינוך לנוער ,

"אותות" - דלת לחיים חדשים )ע"ר( 16/05/2011

מכון סאמיט - עמותה לשירותי 580031813

טיפול, שיקום פסיכוסוציאלי 

ורווחה )ע"ר9

סאמיט - עמותה לשיקום אושרשינוי שם

פסיכוסוציאלי למתבגרים 

ומבוגרים ,

מכון סאמיט - עמותה לשירותי טיפול, 

שיקום פסיכוסוציאלי ורווחה )ע"ר9 ,
29/12/2003

סאמיט - עמותה לשיקום פסיכוסוציאלי סאמיט סקולס אינטרנשיונלאושרשינוי שם

למתבגרים ומבוגרים
15/01/1996

מוסדות וישיבה מענה שמחהישיבת מענה שמחהאושרשינוי שםמוסדות וישיבה מענה שמחה580031854 03/07/1991

שבט מרדכי )ע''ר(יד ועזר ע"י נוה שמחה ,אושרשינוי שםשבט מרדכי )ע''ר(580031862 22/05/2017

נועם שבת )ע"ר(חברת "נועם שבת"אושרשינוי שםנועם שבת )ע"ר(580031987 08/11/1999

המועצה הישראלית המייעצת של 580032035

קרן התרבות אמריקה ישראל 

)ע"ר(

המועצה הישראלית המיעצת אושרשינוי שם

של קרן התרבות אמריקה 

THE ISRAEL  ישראל

ADVISORY COUNCIL 

OF THE AMERICA 

ISRAEL CULTURAL 

, FOUNDATION

המועצה הישראלית המייעצת של קרן 

The , )התרבות אמריקה ישראל )ע"ר

Israel Advisory Council of the 

America Israel Cultural 

).Foundation )R.A

02/08/2018

המועצה הישראלית המיעצת של קרן קרן התרבות אמריקה ישראלאושרשינוי שם

התרבות אמריקה ישראל
22/10/1989

מכון לחקר השואה ורצח עם 580032068

INSTITUTE ON THE 

HOLOCAUST AND 

GENOCIDE

הועידה המתמדת לחקר אושרשינוי שם

השואה והשמדת העם

מכון לחקר השואה ורצח עם 17/11/1988

מועדון ספורט דניה )ע"ר(מועדון הספורט הוד הכרמל ,אושרשינוי שםמועדון ספורט דניה )ע"ר(580032118 30/12/2014

"מחשבי שיר" מיסודם של אושרשינוי שםמחשבי שיר )ע"ר(580032241

עסקנים באגודת ישראל )ע"ר(

מחשבי שיר )ע"ר( 09/12/1997

תנועת ביחד - התנועה לאחדות 580032381

עם ישראל לשלמותו ולהנחלת 

מורשתו.

"ביחד" - תנועה רעיונית של אושרשינוי שם

יוצאי צפון אפריקה

תנועת ביחד - התנועה לאחדות עם 

ישראל לשלמותו ולהנחלת מורשתו.
04/09/1990



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 43414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת "נווה ציון תפארת אושרשינוי שםבית כנסת ששון ושמחה )ע"ר(580032464

רפאל" רמלה )ע"ר(

בית כנסת ששון ושמחה )ע"ר( 13/10/1999

אגודת ידידי התיאטרון הלאומי 580032571

הבימה )ע"ר(

אגודת ידידי התיאטרון הלאומי הבימה אגודת ידידי תיאטרון הבימה ,אושרשינוי שם

)ע"ר(  ,
14/07/2004

"קהילה" - המרכז לחינוך תרבות 580032670

ורווחה ניתן צו פירוק ע"י בית 

משפט

מרכז לחינוך ותרבות מתל אושרשינוי שם

אביב

"קהילה" - המרכז לחינוך תרבות ורווחה 12/09/1995

אלתי"ם - האגודה הישראלית 580032712

לניהול התפעול )ע"ר(

האגודה לתכנון הייצור והמלאי אושרשינוי שם

- אלתי"ם - ליד המכון לפריון 

העבודה והייצור

אלתי"ם - האגודה הישראלית לניהול 

התפעול )ע"ר(
24/11/2002

מרכז ספיר - לתרבות ולחינוך 580032845

יהודי

"המרכז למורשת היהדות" אושרשינוי שם

ע"ש פנחס ספיר

מרכז ספיר - לתרבות ולחינוך יהודי 04/06/1989

אגודת ידידי מרכז ספיר - 580032852

לתרבות ולחינוך יהודי

אגודת ידידי המרכז למורשת אושרשינוי שם

היהדות ע"ש פנחס ספיר

אגודת ידידי מרכז ספיר - לתרבות 

ולחינוך יהודי
01/11/1993

מוסדות "אור יעקב" דחסידי 580032886

לעלוב - ירושלים )ע"ר(

כולל אברכים מצוינים מוסדות אושרשינוי שם

"אור יעקב" ע"ש הרה"צ רבי 

יעקב יצחק זצוק"ל בידרמאן 

מלעלוב - ירושלים בעיה"ק 

ירושלים תובב"א ,

מוסדות "אור יעקב" דחסידי לעלוב - 

ירושלים )ע"ר(
25/03/2012

כולל אברכים מצוינים "אור אושרשינוי שם

יעקב" ע"ש הרה"צ רבי יעקב 

יצחק זצוק"ל בידרמאן 

מלעלוב - ירושלים בעיה"ק 

ירושלים תובב"א

כולל אברכים מצוינים מוסדות "אור 

יעקב" ע"ש הרה"צ רבי יעקב יצחק
17/10/1994

עול"ת - עזרה ועדוד לבני אושרשינוי שםשירת דוד - גבעת שאול )ע''ר(580032894

תורה ,

שירת דוד - גבעת שאול )ע''ר( 08/02/2017

נשמת אדם - מוסד לשיקום 580033009

ורווחה חברתית

קרן גמ`ח נשמת אדם ע"ש אושרשינוי שם

נסים אלקובי ז"ל

נשמת אדם - מוסד לשיקום ורווחה 

חברתית
13/02/1990

"אחוה" איגוד רב תחומי לאנשים 580033058

עם מוגבלות )ע"ר(

"אחוה" איגוד רב תחומי לאנשים עם אחוה אגוד נכי חיפה והצפון ,אושרשינוי שם

AHVA-The Israeli ,)מוגבלות )ע"ר

Multidisciplinary for People with 

).Disabilities )R.A

09/03/2011
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שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 44414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אגודת ידידי בית התפוצות 580033397

בישראל )ע"ר(

אגודת ידידי בית התפוצות אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

אגודת ידידי בית התפוצות בישראל 

Israel Friends of Beit ,)ע"ר(

).Hatfutsot Association )R.A

25/11/2015

אגודת ידידי בית התפוצות בישראל ידידי בית התפוצות בישראל ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
14/11/2010

העמותה למען הקשיש בית 580033587

שמש

האגודה למען העוורים אושרשינוי שם

והקשישים בבית שמש

העמותה למען הקשיש בית שמש 29/12/1993

אגודת ידידי מעונות לנכים 580033678

צעירים בירושלים

אגודת ידידי מעון לנכים אושרשינוי שם

צעירים בגונן

אגודת ידידי מעונות לנכים צעירים 

בירושלים
29/07/1988

האגודה לקידום ריווחת תושבי 580033751

חוף הכרמל

האגודה לקידום ריווחת תושבי אושרשינוי שם

הכרמל

האגודה לקידום ריווחת תושבי חוף 

הכרמל
19/11/1992

החברה לחקר המקרא אושרשינוי שםהחברה לחקר המקרא )ע"ר(580033892

בישראל סניף תל אביב ,

החברה לחקר המקרא )ע"ר( 06/08/2008

בית כנסת מסורת שלום, רמות 580033926

ירושלים

ביה"כנס "מסורת שלום" - אושרשינוי שם

רמות ע"ש הרה"ג ר` שלום 

קלזאן זצ"ל

בית כנסת מסורת שלום, רמות ירושלים 10/02/1993

בית הכנסת "שושן הבירה" אושרשינוי שםתפארת מאיר580034049

רמלה

תפארת מאיר 31/05/1987

האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( 580034072

בישראל )ע"ר(

האגודה לסוכרת נעורים אושרשינוי שם

בישראל )סוכרת שתלויה 

באינסולין( )ע"ר( ,

האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( 

בישראל )ע"ר(
09/01/2012

האגודה לסוכרת נעורים אושרשינוי שם

בישראל

האגודה לסוכרת נעורים בישראל 

)סוכרת שתלויה באינסולין( )ע"ר(
20/06/2000

עמותת עובדי חברת החשמל 580034320

במרחב הצפון )ע"ר(

אגודת עובדי חברת החשמל אושרשינוי שם

במרחב הצפון )ע"ר(

עמותת עובדי חברת החשמל במרחב 

הצפון )ע"ר(
18/05/2003

יד לקשיש - ארגון מתנדבים אושרשינוי שםיד לקשיש )ע"ר(580034338

בירושלים מיסודה של מרים 

מנדילוב 1962 ,

יד לקשיש )ע"ר( 26/07/2005

"יד לקשיש" ארגון מתנדבים אושרשינוי שם

בירושלים

יד לקשיש - ארגון מתנדבים בירושלים 

מיסודה של מרים מנדילוב 1962
15/05/1990

מרכז ההנצחה של מבצעי 580034528

ההעפלה בחוף שפיים

מרכז ההנצחה של קבוץ אושרשינוי שם

שפיים

מרכז ההנצחה של מבצעי ההעפלה 

בחוף שפיים
03/10/1984
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שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 45414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ועד בית הכנסת "פורת יוסף" אושרשינוי שםשמחי יוסף )ע"ר(580034551

קרית שרת - חולון ,

שמחי יוסף )ע"ר( 08/12/2008

"למען דעת" המרכז לחקר אושרשינוי שםלמען דעת )ע"ר(580034684

ההלכה

למען דעת )ע"ר( 19/09/1999

ידידי רעות - שרות נשים סוציאלי 580034817

FRIENDS OF RE"UTH -

 WOMEN"S SOCIAL 

SERVICE

ידידי רעות - שרות נשים סוציאליידידי שרות נשים סוציאליאושרשינוי שם 02/07/1990

איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס 580034908

)ע"ר(

אגוד הגימלאים של המשטרה אושרשינוי שם

,

איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס )ע"ר( 15/05/2008

אקים ישראל הארגון הארצי 580034924

לאנשים עם מוגבלות שכלית 

ולמשפחותיהם )ע"ר(

אקים ישראל אגודה לאומית אושרשינוי שם

לקימום אנשים עם מוגבלות 

שכלית התפתחותית בישראל 

Akim Israel  , )ע"ר(

national association for 

the habilitation of 

children and adults with 

intellectual disabilities

). )R.A

אקים ישראל הארגון הארצי לאנשים עם 

מוגבלות שכלית ולמשפחותיהם )ע''ר( 

AKIM ISRAEL - THE NATIONAL,

 ORGANIZATION FOR PEOPLE 

WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES AND THEIR 

).FAMALIES )R.A

20/11/2016

אקים ישראל - אגודה לאומית אושרשינוי שם

לקימום אנשים עם פיגור שכלי 

Akim Israel , )בישראל )ע"ר

 national association for 

the habilitation of 

children and adults with 

intellectual disabilities

). )R.A

אקים ישראל אגודה לאומית לקימום 

אנשים עם מוגבלות שכלית 

Akim ,)התפתחותית בישראל )ע"ר

Israel national association for the

 habilitation of children and adults

). with intellectual disabilities )R.A

27/11/2012

אקים ישראל- אגודה לאומית אושרשינוי שם

לקימום אנשים עם פיגור שכלי 

בישראל )ע"ר( ,

אקים ישראל - אגודה לאומית לקימום 

אנשים עם פיגור שכלי בישראל 

Akim Israel national ,)ע"ר(

association for the habilitation of 

children and adults with 

).intellectual disabilities )R.A

24/10/2011
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תאריך:
מתוךעמוד 46414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אקים ישראל - אגודה לאומית אושרשינוי שם

לקימום מפגרים בישראל ,

אקים ישראל- אגודה לאומית לקימום 

אנשים עם פיגור שכלי בישראל )ע"ר(
08/02/2006

אק"ים אגודה לקימום מפגרים אושרשינוי שם

- מרכז

אקים ישראל - אגודה לאומית לקימום 

מפגרים בישראל
05/07/1994

מרכז וראייטי בירושלים, מרכז 580034981

לאומי לקידום ילדים בעלי צרכים 

מיוחדים )ע"ר(

עמותה לניהול מרכז וראיטי אושרשינוי שם

לאבחון ושיקום הילד 

בירושלים )ע"ר(

מרכז וראייטי בירושלים, מרכז לאומי 

לקידום ילדים בעלי צרכים
11/05/1999

ישיבת "שושנים לדוד" - ירושלים 580035129

)ע"ר(

ישיבת "שושנים-דוד" ירושלים אושרשינוי שם

)הקדש מנשה מאיר(

ישיבת "שושנים לדוד" - ירושלים )ע"ר( 14/01/2001

העמותה - ידידי המרכז לחנוך 580035178

ימי בתל-אביב

ועד ההורים של תלמידי אושרשינוי שם

המרכז לחינוך ימי בתל-אביב

העמותה - ידידי המרכז לחנוך ימי 

בתל-אביב
29/07/1988

עמותת קרן מלגות לנכי צה"ל על 580035277

שם מלי אלחנני )ע"ר(

עמותת קרן מלגות לנכי צה"ל על שם קרן מילגות לנפגעי צה"ל ,אושרשינוי שם

מלי אלחנני )ע"ר(
23/02/2009

בית הכנסת הליכות עולם 580035335

ירושלים )ע"ר(

בית הכנסת הליכות עולם אושרשינוי שם

סנהדריה ירושלים ,

בית הכנסת הליכות עולם ירושלים 

)ע"ר( ,
20/07/2004

המועצה העולמית לאנרגיה - 580035715

הועדה הישראלית

הכנס העולמי לאנרגיה-הועדה אושרשינוי שם

הישראלית

המועצה העולמית לאנרגיה - הועדה 

הישראלית
04/09/1990

מרכזיה פדגוגית תרבותית ע"ש 580035764

זאב) ווילי( צורן )טכורניצקי(

מרכזיה פדגוגית תרבותית על אושרשינוי שם

שם זאב )ווילי( 

צורן)טכורניצקי( המועצה 

האזורית מרום הגליל וקבוץ 

סאסא.

מרכזיה פדגוגית תרבותית ע"ש זאב) 

ווילי( צורן )טכורניצקי(
06/04/1986

אגודת עמי - עמותה לטיפול 580036028

באדם עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית )ע"ר(

עמי- אגודה לטיפול באדם אושרשינוי שם

המפגר )ע"ר( ,

אגודת עמי - עמותה לטיפול באדם עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית )ע"ר(
13/06/2016

עמי - אגודה לשפור ולפתוח אושרשינוי שם

שירותים לילדים מוגבלים 

ולמפגרים בבאר שבע ,

21/05/2008

אגודה לפתוח ולשיפור אושרשינוי שם

שרותים לילדים מוגבלים 

ולמפגרים בבאר שבע

עמי - אגודה לשפור ולפתוח שירותים 

לילדים מוגבלים ולמפגרים בבאר שבע
30/06/1992



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 47414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

האגודה לקדום החנוך אושרשינוי שםאגודת ידידי תדמור580036044

המקצועי במלונאות בישראל

אגודת ידידי תדמור 25/11/1990

עמותת ידידי בית הספר 580036150

הקהילתי יחדיו )ע"ר(

עמותת ידידי בית הספר הקהילתי יחדיו בי"ס קהילת יחדיו ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
21/11/2007

חל"ד - חנוך לנער ע"פ דרכו - 580036184

מפעלים חינוכיים )ע"ר(

חנוך לנוער ע"פ דרכו - חל"ד אושרשינוי שם

תל אביב

חל"ד - חנוך לנער ע"פ דרכו - מפעלים 

חינוכיים )ע"ר(
19/06/1997

העמותה לשחזור ופתוח האתר 580036234

הלאומי מושבת הראשונים ראש 

פנה

העמותה לשחזור מושבת אושרשינוי שם

הראשונים )מיסודה של 

המועצה המקומית ראש פינה(

העמותה לשחזור ופתוח האתר הלאומי 

מושבת הראשונים ראש פנה
29/11/1995

מרכז חינוכי ליהדות בימ"ד 580036481

וביה"כנס פאר י-ם

מרכז חינוכי ליהדות מתיבתא אושרשינוי שם

פאר-ים

מרכז חינוכי ליהדות בימ"ד וביה"כנס 

פאר י-ם
10/01/1991

זהב"י - זכויות המשפחות 580036549

ברוכות הילדים בישראל )ע"ר(

זהבי זכויות המשפחה ברוכת אושרשינוי שם

הילדים

זהב"י - זכויות המשפחות ברוכות 

הילדים בישראל )ע"ר(
16/06/1999

מוסדות אור יום טובישיבת אור יום טובאושרשינוי שםמוסדות אור יום טוב580036572 08/05/1995

חוג רעו"ת - רעים, עמיתים, 580036606

ותיקי ת"א

חוג רעו"ת - רעים, עמיתים, ותיקי ת"אמועדון הפרטאושרשינוי שם 02/05/1996

גבעת התחמושת- אתר הנצחה 580036705

ממלכתי לציון שחרורה ואיחודה 

של ירושלים במלחמת ששת 

הימים ולמורשת המערכה על 

ירושלים)ע"ר(

אתר הנצחה גבעת אושרשינוי שם

התחמושת לציון אחוד 

ירושלים במלחמת ששת 

הימים ,

גבעת התחמושת- אתר הנצחה ממלכתי 

לציון שחרורה ואיחודה של ירושלים 

במלחמת ששת הימים ולמורשת 

המערכה על ירושלים)ע"ר(

07/11/2004

היכל שלמה המרכז למורשת 580036887

היהדות בירושלים )ע"ר(

היכל שלמה המרכז למורשת היהדות היכל שלמהאושרשינוי שם

בירושלים )ע"ר(
22/05/2002

מרכז יאיר מיסודה של יד אושרשינוי שםמרכז יאיר מניטו )ע"ר(580036911

למעינות ,

CENTER ,)מרכז יאיר מניטו )ע"ר

).YAIR MANITOU )R.A
19/11/2014

מרכז יאיר מיסודה של יד למעינותיד למעינותאושרשינוי שם 29/07/1988

עלם - עמותה לנוער במצבי סיכון 580036945

)ע"ר(

על"ם - העמותה למען נוער אושרשינוי שם

במצבי סיכון ומצוקה.

עלם - עמותה לנוער במצבי סיכון )ע"ר( 07/11/1994

ישיבת קדומיםישיבת "אלון מורה"אושרשינוי שםישיבת קדומים580036960 11/09/1994



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 48414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מועצת ראשי בתי הספר 580036978

האוניברסיטאיים לעבודה 

סוציאלית בישראל )ע"ר(

מועצת מנהלי בתי הספר אושרשינוי שם

לעבודה סוציאלית בישראל 

COUNCIL OF  , )ע"ר(

DIRECTORS OF 

SCHOOLS OF SOCIAL 

WORK IN ISRAEL

מועצת ראשי בתי הספר 

האוניברסיטאיים לעבודה סוציאלית 

Council of Heads of ,)בישראל )ע"ר

University Schools of Social 

)Work in Israel )R.A

17/11/2008

מועצת מנהלי בתי הספר אושרשינוי שם

לעבודה סוציאלית בישראל 

)ע"ר( ,

מועצת מנהלי בתי הספר לעבודה 

COUNCIL ,)סוציאלית בישראל )ע"ר

OF DIRECTORS OF SCHOOLS 

OF SOCIAL WORK IN ISRAEL

17/11/2008

מועצת ראשי בתי הספר אושרשינוי שם

האוניברסיטאיים לעבודה 

סוציאלית בישראל )ע"ר( , 

Council of Heads of 

University schools of 

Social Work in Israel

) )R.A

11/11/2008

מועצת ראשי בתי הספר אושרשינוי שם

האוניברסיטאיים לעבודה 

סוציאלית בישראל )ע"ר( , 

Council of Heads of 

University schools of 

Social Work in Israel

) )R.A

מועצת מנהלי בתי הספר לעבודה 

Council of ,)סוציאלית בישראל )ע"ר

directors of  schools of Social 

)Work in Israel )R.A

11/11/2008

אגודה לרווחת המורה מיסודה 580037075

של הסתדרות המורים עמותה 

מחוקה

אגודה לרווחת המורה מיסודה של אגודה לרווחת המורהאושרשינוי שם

הסתדרות המורים
15/05/1987

בשדה חמד - בטאון ארגון 580037125

המורים הדתיים בישראל

בשדה חמד - ארגון המורים אושרשינוי שם

הדתיים בישראל

בשדה חמד - בטאון ארגון המורים 

הדתיים בישראל
15/06/1995

התיאטרון העירוני באר שבע אושרשינוי שםתיאטרון באר שבע )ע"ר(580037224

BEER SHEVA 

, MUNICIPAL THEATRE

תיאטרון באר שבע )ע"ר( 20/12/2004

ישיבה ובית כנסת "יגל אברהם" 580037307

בשכונת קטמונים ירושלים )ע"ר(

בית מדרש לנוער "קול הנער" אושרשינוי שם

ומרכז למורשת היהדות

ישיבה ובית כנסת "יגל אברהם" 

בשכונת קטמונים ירושלים )ע"ר(
30/08/2001



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 49414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמר - עמותת מתנדבי משען 580037331

רעננה

י.ע.ל משען בבית אבות סעודי אושרשינוי שם

רעננה

עמר - עמותת מתנדבי משען רעננה 21/02/1990

על"ה זהב- עמותה למען הקשיש 580037422

פ"ת )ע"ר(

העמותה למען הקשיש בפתח אושרשינוי שם

תקוה ,

על"ה זהב- עמותה למען הקשיש פ"ת 

)ע"ר( ,
26/04/2004

ש.ע.ל - שלום עכשיו לישראל 580037430

מפעלים חינוכיים )ע"ר(

ש.ע.ל - שלום עכשיו לישראל מפעלים שעל מפעלים חנוכיים ,אושרשינוי שם

חינוכיים )ע"ר(
22/10/2008

ע.ז.ר.ה - אגוד דוברי אנגלית 580037455

E.S.R.A. ENGLISH 

SPEAKING RESIDENTS 

ASSOCIATION

אגוד דוברי אנגלית אושרשינוי שם

הרצליה-כפר שמריהו

ע.ז.ר.ה - אגוד דוברי אנגלית 01/11/1994

מרכז רוחני לקהילת התימנים, 580037497

בית כנסת ובית מדרש, בית וגן, 

ירושלים

בית כנסת ק"ק תימנים אהל אושרשינוי שם

משה,רח` מרום ציון בית 

וגן,ירושלים

מרכז רוחני לקהילת התימנים, בית 

כנסת ובית מדרש, בית וגן, ירושלים
29/07/1988

ידידי "בית חם" לשיקום אושרשינוי שםעמותת ידידי בית חם )ע"ר(580037570

וקידום הנוער

עמותת ידידי בית חם )ע"ר( 23/05/2001

מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי 580037604

תקיפה מינית תל- אביב )ע"ר(

האגודה למען נפגעות תקיפה אושרשינוי שם

מינית ,

מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה 

מינית תל- אביב )ע"ר(
13/11/2006

"שלוה" ע"ש יהושוע ואולגה 580037612

חנקין

"שלוה" ע"ש יהושוע ואולגה אושרשינוי שם

הנקין ,
21/07/2013

מכון לאמנות ע"ש שלמה דרור 580037679

)אונקל סם( נתניה

חוג חובבי אמנות ע"ש שלמה אושרשינוי שם

דרור )אנקל סם( נתניה

מכון לאמנות ע"ש שלמה דרור )אונקל 

סם( נתניה
29/07/1988

ישיבה לצעירים "נר ישראל" 580037844

דחסידי גור ירושלים )ע"ר(

ישיבה לצעירים דחסידי גור אושרשינוי שם

ירושלים

ישיבה לצעירים "נר ישראל" דחסידי גור 

ירושלים )ע"ר(
24/02/1997

יוזמה - מחקר וחינוךיזמה חופשית- )מחקר וחנוך(אושרשינוי שםיוזמה - מחקר וחינוך580037869 10/02/1986

גיל - אגודה התנדבותית למען 580037968

ילדים פגועי מוח ונכים בשכלם

גיל - אגודה וולנטרית למען אושרשינוי שם

ילדים ונכים בשכלם

גיל - אגודה התנדבותית למען ילדים 

פגועי מוח ונכים בשכלם
23/12/1988

גן הילד חיפה, אגודה לניהול גן 580038057

משחקים לילדים מוגבלים - 

גמל"ם

אגודה לניהול גן משחקים אושרשינוי שם

לילדים מוגבלים - גמל"ם

גן הילד חיפה, אגודה לניהול גן 

משחקים לילדים מוגבלים - גמל"ם
30/04/1995

העמותה לקידום החינוך בתל 580038115

אביב- יפו )ע"ר(

עמותה לקידום החינוך רווחה אושרשינוי שם

ובריאות ביפו )ע"ר( ,

העמותה לקידום החינוך בתל אביב- יפו 

)ע"ר(
10/12/2009



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 50414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותה לקידום החינוך רווחה ובריאות האגודה לקדום החינוך יפואושרשינוי שם

ביפו )ע"ר(
07/10/2002

עמותת קוסל לחינוך גופני, 580038156

לתרבות הפנאי ולקידום 

הבריאות ליד האוניברסיטה 

העברית בירושלים )ע"ר(

מרכז קוסל לחינוך גופני, אושרשינוי שם

לתרבות הפנאי ולקידום 

הבריאות )ע"ר( ,

עמותת קוסל לחינוך גופני, לתרבות 

הפנאי ולקידום הבריאות ליד 

האוניברסיטה העברית בירושלים )ע"ר(

07/01/2007

מרכז קוסל לחינוך גופני, אושרשינוי שם

לפנאי ולקידום הבריאות ליד 

האוניברסיטה העברית 

בירושלים

מרכז קוסל לחינוך גופני, לתרבות 

הפנאי ולקידום הבריאות )ע"ר(
21/08/2002

הגן הבוטני האוניברסיטאי - 580038164

ירושלים )ע"ר(

הגן הבוטני האוניברסיטאי - ירושלים הגן הבוטני ירושליםאושרשינוי שם

)ע"ר(
05/08/2002

גלים כפר הנוער חיפה אגודה אושרשינוי שםכפר הנוער גלים )ע"ר(580038180

לחינוך חקלאי וכללי

כפר הנוער גלים )ע"ר( 19/07/2001

קרית רשב"י ומוסדותיה "ישיבת 580038321

רבי שמעון בר יוחאי" מירון

קרית רשב"י ומוסדותיה אושרשינוי שם

ישיבת ר` שמעון בר יוחאי 

"חסד לאברהם"

קרית רשב"י ומוסדותיה "ישיבת רבי 

שמעון בר יוחאי" מירון
22/01/1995

"אור חדש" מרכז ליהדות 580038347

מתקדמת ע"ש ליונס )ע"ר(

אור חדש - הקהילה ליהדות אושרשינוי שם

המתקדמת בחיפה

"אור חדש" מרכז ליהדות מתקדמת 

ע"ש ליונס )ע"ר(
12/09/2001

נ.י.ל.י. נוער יהודי למען אושרשינוי שםאמילי )ע"ר(580038677

ישראל ,

אמילי )ע"ר( 23/02/2009

הנוער הלאומי העובד והלומד אושרשינוי שםהנוער הלאומי - בית"ר )ע"ר(580038685

,

הנוער הלאומי - בית"ר )ע"ר( 05/11/2012

מוסדות החידא בית הכנסת אהל 580038743

אברהם ומפעלי חינוך תורניים 

אהל פנחס ואפרים.

כולל החיד"א לבעלי תשובה אושרשינוי שם

ובי"כ אוהל פנחס ואפרים

מוסדות החידא בית הכנסת אהל 

אברהם ומפעלי חינוך תורניים
26/01/1992

סמינר הקיבוצים- המכללה 580038859

לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות 

)ע"ר(

מכללת סמינר הקיבוצים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, 

לטכנולוגיה ולאמנויות )ע"ר(
19/12/2007

מכללת סמינר הקיבוצים )ע"ר(סמינר הקיבוציםאושרשינוי שם 20/09/1998

בית אריאל, עמותה לטיפול אושרשינוי שם"קשת" - קדום שרותי תקון )ע"ר(580038867

בנוער במצוקה

"קשת" - קדום שרותי תקון )ע"ר( 08/01/2003



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 51414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית כנסת הספרדי עטרת 580038883

אברהם נווה יעקב - ירושלים

בית כנסת תפארת נוה יעקב אושרשינוי שם

של העדה הכורדית

בית כנסת הספרדי עטרת אברהם נווה 

יעקב - ירושלים
12/09/1990

"איחוד בני תורה", קרן פרסים 580038941

ומילגות ע"ש הרה"ג מנחם זמבה 

ובעל דעת סופר

קרן פרסים ומילגות ע"ש אושרשינוי שם

הרה"ג מנחם זמבה ובעל 

דעת סופר

"איחוד בני תורה", קרן פרסים ומילגות 

ע"ש הרה"ג מנחם זמבה ובעל דעת 

סופר

31/05/1987

האגודה לשיקום האסיר - אשדודהאגודה למען האסיר - אשדודאושרשינוי שםהאגודה לשיקום האסיר - אשדוד580039147 29/07/1988

מוזיאון החאן חדרה )ע"ר(העמותה למען מוזיאון חדרה ,אושרשינוי שםמוזיאון החאן חדרה )ע"ר(580039162 07/06/2007

עמותה למען גילאי הזהב 580039220

בהרצליה- בית הורים )ע"ר(

עמותה למען גילאי הזהב אושרשינוי שם

בהרצליה בית הורים ,

עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה- 

Non Profit ,)בית הורים )ע"ר

Organization For The Elderly In 

)Herzliya- Parents House )R.A

02/09/2009

בית הכנסת - בית יהודה - ע"ש 580039238

ר' יהודה דב יחי' וצפורה ז"ל 

דימנטשטיין

בית כנסת "בית יהודה" בני אושרשינוי שם

ברק

בית הכנסת - בית יהודה - ע"ש ר` 

יהודה דב יחי` וצפורה ז"ל דימנטשטיין
04/06/1989

אגוד תעשייני תכשיטים אושרשינוי שםאיגוד התכשיטנים בישראל )ע''ר(580039493

בישראל ,

איגוד התכשיטנים בישראל )ע''ר( 01/02/2017

קרן התרבות מוסדות ומפעלי אושרשינוי שםקרן התרבות דגל ירושלים580039568

דגל ירושלים

קרן התרבות דגל ירושלים 13/09/1994

המרכז הירושלמי לענייני ציבור 580039600

JERUSALEM ( )ומדינה )ע"ר

CENTER FOR PUBLIC 

AFFAIRS )REGISTERED 

AMUTA

המרכז הירושלמי לענייני אושרשינוי שם

ציבור ומדינה - מכון ירושלים 

ללימודים פדרליים 

JERUSALEM CENTER 

FOR PUBLIC 

AFFAIRS-JERUSALEM 

INS. FOR FEDERAL 

STUDIES

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 

)ע"ר(
09/10/1997

מרכז רוחני עטרת אבות ללימודי 580039881

יהדות

עטרת אבות ללימודי היהדות אושרשינוי שם

)כולל( ברקת

מרכז רוחני עטרת אבות ללימודי יהדות 02/11/1995

ביהכנ"ס האשכנזי מצפה אושרשינוי שםבית הכנסת מצפה רמות )ע"ר(580040012

רמות )02( ,

בית הכנסת מצפה רמות )ע"ר( 11/01/2005

ביכנ"ס הספרדי מצפה רמות אושרשינוי שםבית הכנסת הספרדי מצפה אריה580040020

)02(

בית הכנסת הספרדי מצפה אריה 13/09/1989
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מרכז תורני חומת ירושליםמכון לתלמוד חומת ירושליםאושרשינוי שםמרכז תורני חומת ירושלים580040038 26/01/1989

עמותת מרכז קהילתי בית 580040202

הכנסת "אוהל משה" תלמוד 

תורה וכולל - נתניה

ביכ"נ ותלמוד תורה "אהל אושרשינוי שם

משה" נתניה

עמותת מרכז קהילתי בית הכנסת 

"אוהל משה" תלמוד תורה וכולל - 

נתניה

29/12/1993

החוג הרעיוני הלאומי הליברליהחוג הרעיוני הליברליאושרשינוי שםהחוג הרעיוני הלאומי הליברלי580040236 19/12/1995

עלה - עזר לילד המיוחד )ע"ר(עלה - עזר לילד הנכה )ע"ר( ,אושרשינוי שםעלה - עזר לילד המיוחד )ע"ר(580040301 11/03/2008

עלה - מרכז שיקום וקידום אושרשינוי שם

לילדים פגועי מח

עלה - עזר לילד הנכה )ע"ר( 15/07/2001

ארגון בני עקיבא בישראל אושרשינוי שםתנועת בני עקיבא בישראל )ע"ר(580040343

ההנהלה הארצית )ע"ר(

תנועת בני עקיבא בישראל )ע"ר( 28/04/1999

מועדון ריצה הסוללים ירושליםמועדון ריצה טרייל בלייזרזאושרשינוי שםמועדון ריצה הסוללים ירושלים580040376 23/09/1993

פלך תיכון תורני נסויי לבנות אושרשינוי שםפלך )ע"ר(580040418

ירושלים

פלך )ע"ר( 16/12/1999

המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה 580040525

אריאל בשומרון )ע"ר(

העמותה לפיתוח אקדמאי של אושרשינוי שם

מדע ותרבות ,

המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל 

בשומרון )ע"ר(
21/01/2010

מצאנו מים - מכון ללימודי 580040624

היהדות לקידום המשפחה

מצאנו מים - מכון ללימודי אושרשינוי שם

היהדות

מצאנו מים - מכון ללימודי היהדות 

לקידום המשפחה
26/01/1992

מכון לחקר תנועת העבודה ע"ש 580040921

פנחס לבון

מכון פנחס לבון - לעיון מחקר אושרשינוי שם

והוראת אשיות הסתדרות 

העובדים הכללית

מכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס 

לבון
12/10/1988

מפעלי חינוך, חברה וסיוע שע"י 580040939

בית הספר העל יסודי, סמינר 

מרכז בית יעקב ירושלים )ע"ר(

בית הספר העל יסודי, סמינר אושרשינוי שם

מרכז בית יעקב למורות 

ירושלים )ע"ר( ,

מפעלי חינוך, חברה וסיוע שע"י בית 

הספר העל יסודי, סמינר מרכז בית 

יעקב ירושלים )ע"ר(

24/01/2018

בית הספר העל-יסודי, סמינר אושרשינוי שם

לבנות בית יעקב ירושלים 

)ע"ר(

בית הספר העל יסודי, סמינר מרכז בית 

יעקב למורות ירושלים )ע"ר(
22/01/1997

מרכז אלה להתמודדות נפשית 580040947

עם אבדן )ע"ר(

אלה - מרכז לסיוע אושרשינוי שם

נפשי-חברתי ליוצאי הולנד 

וקרוביהם )ע"ר( ,

מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן 

)ע"ר(
16/07/2018

האגודה לסיוע הדדי של יוצאי אושרשינוי שם

הולנד - אל"ה

אלה - מרכז לסיוע נפשי-חברתי ליוצאי 

הולנד וקרוביהם )ע"ר(
22/05/2002
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חלקת השדה- מרכז סיור ולימוד 580040954

אלון מורה )ע"ר(

מכון חלקת השדה - מרכז אושרשינוי שם

לחינוך באלון מורה )ע"ר( ,

חלקת השדה- מרכז סיור ולימוד אלון 

מורה )ע"ר(
23/02/2009

מכון חלקת השדה - מרכז לחינוך באלון מכון חלקת השדהאושרשינוי שם

מורה )ע"ר(
30/10/1997

העמותה לשחרור יהודי רוסיה 580041002

ASSOCIATION FOR THE 

RELEASE OF SOVIET 

JEWRY

עמותה לשחרור נתן אנטולי אושרשינוי שם

שרנסקי

העמותה לשחרור יהודי רוסיה 08/10/1986

מפעל התרומה לתמיכה בבני 580041028

ישיבות נצרכים )ע"ר(

מפעל התרומה לתמיכה אושרשינוי שם

בבני-ישיבות מעדות המזרח

מפעל התרומה לתמיכה בבני ישיבות 

נצרכים )ע"ר(
24/02/1997

בית מדרש לתורה והוראה אלון 580041044

מורה - שכם

מר"ץ )מרכז צוותות( אלון אושרשינוי שם

מורה בית מדרש לתורה 

והוראה

בית מדרש לתורה והוראה אלון מורה - 

שכם
31/05/1987

מטב עמותה לשרותי טיפול 580041051

ורווחה )ע"ר(

מטב - עמותה לשרותי טיפול אושרשינוי שם

ורווחה בבית במוסדות 

ובקהילה. ,

מטב עמותה לשרותי טיפול ורווחה 

)ע"ר(
05/10/2006

מ.ט.ב.מרכז-אגודה לשרות אושרשינוי שם

מטפלות בית

מטב - עמותה לשרותי טיפול ורווחה 

בבית במוסדות ובקהילה.
18/01/1990

אור זהב- העמותה למען הקשיש 580041226

והגמלאי באור יהודה )ע"ר(

העמותה למען הקשיש אושרשינוי שם

באור-יהודה ,

אור זהב- העמותה למען הקשיש 

והגמלאי באור יהודה )ע"ר(
07/09/2009

האגודה למען הזקן באור אושרשינוי שם

יהודה

העמותה למען הקשיש באור-יהודה 11/04/1995

ארגון קהילות יהודי צפון אפריקה 580041358

בירושלים, לשעבר ועד העדה 

המערבית )ע"ר(

ועד עדת המערבים בירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ארגון קהילות יהודי צפון אפריקה 

בירושלים, לשעבר ועד העדה המערבית 

)ע"ר(

22/02/2006

ארגון קהילות יהודי צפון אושרשינוי שם

אפריקה בירושלים, לשעבר 

ועד העדה המערבית )ע"ר( ,

ועד עדת המערבים בירושלים )ע"ר( 22/02/2006

ארגון קהילות יהודי צפון אושרשינוי שם

אפריקה בירושלים, לשעבר 

ועד העדה המערבית, נוסד 

בתרי"ד- 1854 )ע"ר( ,

ארגון קהילות יהודי צפון אפריקה 

בירושלים, לשעבר ועד העדה המערבית 

)ע"ר(

04/01/2006
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ועד עדת המערבים בירושלים אושרשינוי שם

,
07/11/2005

כולל משך חכמה אור יהושעכולל משך חכמה אור יהושעאושרשינוי שםכולל משך חכמה אור יהושע580041507 08/10/1986

העמותה להנצחת חללי חיל 580041713

הקשר והתקשוב )ע"ר(

העמותה להנצחת חללי חיל אושרשינוי שם

הקשר, האלקטרוניקה 

והמחשבים ,

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר 

והתקשוב )ע"ר(
08/07/2008

העמותה להנצחת חללי חיל אושרשינוי שם

הקשר והאלקטרוניקה

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר, 

האלקטרוניקה והמחשבים
21/06/1992

אגודת ידידי בית החולים 580041754

שער-מנשה

עמותת ידידי בית החולים אושרשינוי שם

שער-מנשה

אגודת ידידי בית החולים שער-מנשה 12/10/1988

האקדמיה למוסיקה ולמחול 580041994

בירושלים )ע"ר(

האקדמיה למוסיקה ולמחול אושרשינוי שם

בי-ם ע"ש רובין ,

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 

)ע"ר( ,
12/08/2004

"ראשית" לרווחה וחינוך בקהילה 580042083

)ע"ר(

"ראשית" לרווחה וחינוך בקהילה )ע"ר(הקבוצה משכונת הבוכריםאושרשינוי שם 15/11/1998

אור החרדי"המחנה החרדי"אושרשינוי שםאור החרדי עמותה מחוקה580042224 01/02/1993

האגודה הישראלית להיפנוזה 580042372

)ע"ר(

האגודה הישראלית להיפנוזה אושרשינוי שם

קלינית ומחקרית ,

האגודה הישראלית להיפנוזה )ע"ר( 12/09/2005

עמותת ידידי להקת קומבינע אושרשינוי שםלהקת קולבן דאנס )ע"ר(580042422

)ע"ר( ,

להקת קולבן דאנס )ע"ר( 21/01/2007

תמר ירושלים, קבוצת מחול אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותת ידידי להקת קומבינע )ע"ר( 06/09/1998

הועדה להצלה ולקליטה רוחנית 580042513

של עולי רוסיה וארצות המצוקה 

שע"י הסתדרות אגו"י העולמית

אגודה לקליטה רוחנית של אושרשינוי שם

עולי ברית המועצות ע"י 

אגודת ישראל

הועדה להצלה ולקליטה רוחנית של עולי 

רוסיה וארצות המצוקה שע"י הסתדרות
18/12/1991

ישיבת בית שמואל ואהל מרדכי 580042562

)ע"ר(

הישיבות הגדולות בית שמואל אושרשינוי שם

ואהל מרדכי מקודם ישיבת 

בית שמואל ,

ישיבת בית שמואל ואהל מרדכי )ע"ר( 21/09/2015

בית כנסת "מגן דוד" ע"ש הרב 580042687

דוד ישראל מרגלית )צאירי 

שרעבי( זצ"ל )ע"ר(

בי"כ ובית מדרש "מגן דוד" אושרשינוי שם

ע"ש הרב ד.בן ישראל שרעבי 

מרגלית ז"ל ,

בית כנסת "מגן דוד" ע"ש הרב דוד 

ישראל מרגלית )צאירי שרעבי( זצ"ל 

)ע"ר(

11/12/2014
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"בית צבי" ביה"ס לאמנויות 580042901

הבמה

בית הספר לאמנות הבמה אושרשינוי שם

והקולנוע - בית צבי - רמת גן

"בית צבי" ביה"ס לאמנויות הבמה 27/09/1995

בית הכנסת בית-אליעזר - 580042927

רחובות

אגודת בית-כנסת התיכון - אושרשינוי שם

רחובות

בית הכנסת בית-אליעזר - רחובות 04/10/1989

עמיעד - להעמקת ערכי היהדות 580042976

)ע"ר(

עמיעד - להעמקת ערכי היהדות )ע"ר(גשר - עמיעד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 23/01/2012

עמיעד - להעמקת ערכי אושרשינוי שם

היהדות )ע"ר( ,

גשר - עמיעד )ע"ר( 20/10/2010

עמיעד - להעמקת ערכי היהדות )ע"ר(עמיעד להכרת ערכי היהדות.אושרשינוי שם 04/03/1999

ישיבת שדרותמוסדות למודי ציוןאושרשינוי שםישיבת שדרות580043198 12/09/1991

מרכז מוסדות בית מלכה לחינוך 580043271

בית יעקב שע"י חסידי בעלזא 

בא"י

מרכז מוסדות בית מלכה לחינוך בית מרכז מוסדות בית מלכה בא"יאושרשינוי שם

יעקב שע"י חסידי בעלזא בא"י
14/10/1986

עזרא תנועת הנוער התורני 580043297

לאומי בארץ-ישראל )ע"ר(

תנועת הנוער התורני לאומי אושרשינוי שם

בא"י )ע"ר( ,

עזרא תנועת הנוער התורני לאומי 

בארץ-ישראל )ע"ר(
17/02/2011

"עזרא" תנועת הנוער החרדי אושרשינוי שם

לאומי בארץ ישראל )ע"ר( ,

תנועת הנוער התורני לאומי בא"י )ע"ר( 22/12/2010

"עזרא" תנועת הנוער החרדי אושרשינוי שם

בארץ-ישראל

"עזרא" תנועת הנוער החרדי לאומי 

בארץ ישראל )ע"ר(
11/10/1999

עמותת בית פוסטר, הרצליה 580043420

)ע"ר(

מרכז תרבות נוער וספורט אושרשינוי שם

)מתנ"ס( בית פוסטר בנוה 

עמל )ע"ר( ,

עמותת בית פוסטר, הרצליה )ע"ר( 01/03/2007

"מרכז תרבות נוער וספורט אושרשינוי שם

)מתנ"ס( נווה עמל"

מרכז תרבות נוער וספורט )מתנ"ס( בית 

פוסטר בנוה עמל )ע"ר(
09/06/1998

הדר - רשת חינוך ותרבותהדר-רשת חינוך מקצועי דתיאושרשינוי שםהדר - רשת חינוך ותרבות580043719 31/05/1987

עמותת קרן המלגות של רוטרי 580043958

ישראל - אזור 2490, ע"ש משה 

וקלמן גרידינגר )ע"ר(

עמותת קרן רוטריון משה אושרשינוי שם

גריידינגר ז"ל מיסודו של אזור 

2490 ישראל )ע"ר( ,

עמותת קרן המלגות של רוטרי ישראל - 

אזור 2490, ע"ש משה וקלמן גרידינגר 

)ע"ר(

16/07/2015

קרן משה גרינדינגר ז"ל אושרשינוי שם

מיסודו של אזור רוטרי 249 

ישראל ,

עמותת קרן רוטריון משה גריידינגר ז"ל 

מיסודו של אזור 2490 ישראל )ע"ר(
12/01/2009



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 56414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית מדרש גבוה לתורה תפארת 580044048

נתניה יד משה )ע"ר(

אגודת תפארת נתניה "יד אושרשינוי שם

משה" )ע"ר(

בית מדרש גבוה לתורה תפארת נתניה 

יד משה )ע"ר(
26/12/2000

גשר העליהגשר לעולי ברית-המועצותאושרשינוי שםגשר העליה580044105 18/06/1987

קהילת מעלות קדושים בית 580044170

כנסת ע"ש רפאל אדמון עזרא 

ספרא )ע"ר(

קהילת מעלות קדושים בית כנסת ע"ש בית כנסת "מעלות קדושים"אושרשינוי שם

רפאל אדמון עזרא ספרא )ע"ר(
26/11/2002

על"ה - העמותה למען המבוגר 580044360

ברחובות )ע"ר(

ע.ל.ה. - העמותה למען אושרשינוי שם

הקשיש ברחובות ,

על"ה - העמותה למען המבוגר ברחובות 

)ע"ר(
30/11/2010

העמותה למען הקשיש אושרשינוי שם

ברחובות

ע.ל.ה. - העמותה למען הקשיש 

ברחובות
30/06/1992

קלי"ק- קהילה למען יזמות 580044378

לקשישים )ע"ר(

קהילה למען ילדים וקשישים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קלי"ק- קהילה למען יזמות לקשישים 

)ע"ר(
02/11/2009

קרן למען ילדים וקשישים אושרשינוי שם

קלי"ק

קהילה למען ילדים וקשישים )ע"ר( 23/08/1999

ארגון מקבלי גימלא מקרן 580044394

הגימלאות המרכזית

קרן לעזרה הדדית של מקבלי אושרשינוי שם

גימלאות מקרן הגימלאות 

המרכזית

ארגון מקבלי גימלא מקרן הגימלאות 

המרכזית
18/01/1989

"עזרת אבות"-מרכז אושרשינוי שםעזרת אבות )ע"ר(580044410

קהילתי-בית מדרש לתורה 

EZRAT" , קרן שירותי רווחה

 AVOT" COMMUNITY 

CENTER, JEWISH 

CULTURAL CENTER 

SOCIAL SERVICES 

, FOUNDATION

).Ezrat Avot )R.A,)עזרת אבות )ע"ר 21/11/2011

"עזרת אבות"-מרכז בוטלשינוי שם

קהילתי-בית מדרש לתורה 

EZRAT" - קרן שירותי רווחה

 AVOT" COMMUNITY 

CENTER, JEWISH 

CULTURAL CENTER 

SOCIAL SERVICES 

, FOUNDATION

עזרת אבות )ע"ר( 09/10/2011



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 57414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת ידידי המרכז הרפואי 580044469

כרמל

אגודת ידידי בית חולים כרמל אושרשינוי שם

בחיפה

עמותת ידידי המרכז הרפואי כרמל 15/04/1996

עמותת בית הכנסת בית-אל 580044485

גאולה רמת גן - ע"ש צדוק ורחל 

חדד ז"ל

אגודת בית הכנסת בית-אל אושרשינוי שם

לצעירי תימן ברמת גן

עמותת בית הכנסת בית-אל גאולה רמת 

גן - ע"ש צדוק ורחל חדד ז"ל
22/01/1991

העמותה למען המכון הפדגוגי 580044501

למדעי-הטבע בנגב

הוועד הציבורי למען קידום אושרשינוי שם

ופיתוח המכון הפדגוגי למדעי 

הטבע בית-יציב באר שבע

העמותה למען המכון הפדגוגי 

למדעי-הטבע בנגב
20/10/1985

בית לייוויק - אגודת סופרי 580044725

ועתונאי יידיש בישראל )ע"ר(

אגודת סופרי ועתונאי יידיש אושרשינוי שם

בישראל )יידישער שרייבער - 

און זשורנאליסטן - פאראיין 

אין ישראל(

בית לייוויק - אגודת סופרי ועתונאי יידיש 

בישראל )ע"ר(
30/07/1998

נר שמואלכוכבי אור קרית גתאושרשינוי שםנר שמואל580044972 31/05/1987

ישיבת קרני שומרון בהרי אושרשינוי שםישיבת ההסדר קרני שומרון580044980

שומרון

ישיבת ההסדר קרני שומרון 27/07/1995

אגודת אלאסד לקידום אושרשינוי שםעמותה לקידום ופריחה580045029

ולפריחה

עמותה לקידום ופריחה 30/03/1989

מרכז רוחני פאר ישראל אשקלון 580045383

ע"ש הבבא סאלי

בית הכנסת הספרדי ישיבת אושרשינוי שם

הצעירים אשקלון

מרכז רוחני פאר ישראל אשקלון ע"ש 

הבבא סאלי
29/07/1988

בית כנסת "שבזי" נוה נאמן הוד 580045417

השרון

אגודת "מגן אברהם" הוד אושרשינוי שם

השרון

בית כנסת "שבזי" נוה נאמן הוד השרון 09/01/1991

הארגון הארצי לקידום מעמד 580045474

השוטר והסוהר

הארגון הארצי לקידום מעמד אושרשינוי שם

השוטר

הארגון הארצי לקידום מעמד השוטר 

והסוהר
15/02/1988

ישיבת "קול מנחם ורבקה"ישיבת "קול מנחם"אושרשינוי שםישיבת "קול מנחם ורבקה"580045581 05/02/1991

בית הכנסת המרכזי הספרדי 580045599

"זרע יעקב" ע"ש הצדיק הקדוש 

רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל, 

נצרת-עילית

בית הכנסת המרכזי הספרדי אושרשינוי שם

נצרת-עילית

בית הכנסת המרכזי הספרדי "זרע 

יעקב" ע"ש הצדיק הקדוש
13/01/1986

"מגדל אור" להפצת תורה אושרשינוי שםקרית חינוך- מגדל אור )ע"ר(580045755

וחינוך בצפון ,
14/03/2010

"מגדל אור" להפצת תורה אושרשינוי שם

וחינוך בצפון

מגדל אור להפצת תורה וחינוך בצפון 30/07/1987



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 58414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מוסדות באבוב קדושת ציוןישיבת "קדושת ציון"אושרשינוי שםמוסדות באבוב קדושת ציון580045771 15/02/1988

בני אפרים - קרן מילגות לבני 580045870

ישיבות ההסדר

"בני אפרים" )לזכר אפרים אושרשינוי שם

פישל רבינוביץ ומשפחתו 

ואפרים פוקס ומשפחתו ז"ל

בני אפרים - קרן מילגות לבני ישיבות 

ההסדר
11/06/1991

שערי אלקנה )ע"ר(בית הכנסת לעולי הודו יהוד ,אושרשינוי שםשערי אלקנה )ע"ר(580045987 27/10/2008

ארגון מתנדבים לתמיכה ועזרה 580046092

לנזקקים וחולים מפעל חסד

ארגון מתנדבים לתמיכה ועזרה מפעל חסד בני-ברקאושרשינוי שם

לנזקקים וחולים מפעל חסד
08/08/1996

א.מ.כ.ב.י. - אגודת מפקדי כנפות 580046183

ובסיסים המשוחררים מצה"ל

א.מ.כ.ב.י. - אגודת מפקדי אושרשינוי שם

בסיסים וכנפות המשוחררים 

מצה"ל

א.מ.כ.ב.י. - אגודת מפקדי כנפות 

ובסיסים המשוחררים מצה"ל
31/05/1987

בית הכנסת ליוצאי צפון אפריקה 580046332

ע"ש יעקב חמויי )ע"ר(

בית הכנסת ליוצאי צפון אושרשינוי שם

אפריקה ,

בית הכנסת ליוצאי צפון אפריקה ע"ש 

יעקב חמויי )ע"ר(
20/06/2011

צמד - עמותת העיוורים הנעזרים 580046555

בכלבי נחייה )ע"ר(

אגודת העוורים הנעזרים אושרשינוי שם

בכלבי נחיה בישראל ,

צמד - עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי 

The Israel Guide Dog ,)נחייה )ע"ר

).Users' Association )R.A

16/10/2012

עמותת ידידי הספריה ומרכז 580046571

ההנצחה בקרית טבעון

האגודה להקמת בית "יד אושרשינוי שם

לבנים" בקרית טבעון

עמותת ידידי הספריה ומרכז ההנצחה 

בקרית טבעון
26/08/1987

על"ה- העמותה למען האזרח 580046613

הוותיק בקרית- אונו )ע"ר(

האגודה למען הקשיש בקרית אושרשינוי שם

אונו ,

על"ה- העמותה למען האזרח הוותיק 

בקרית- אונו )ע"ר(
11/06/2008

לשכת סוכני המכס והמשלחים 580046654

הבינלאומיים תל-אביב )ע"ר(

איגוד סוכני המכס והתחבורה אושרשינוי שם

תל אביב יפו

לשכת סוכני המכס והמשלחים 

הבינלאומיים תל-אביב )ע"ר(
25/07/2001

האגודה לקידוד המוצר בישראל 580046928

)ממ"י( ג'י אס 1 ישראל )ע"ר(

האגודה לקידוד המוצר אושרשינוי שם

בישראל )ממ"י(, אי איי אנ 

ISRAELI  , )ישראל )ע"ר

BARCODE 

ASSOCIATION, EAN 

)ISRAEL )R.A

האגודה לקידוד המוצר בישראל )ממ"י( 

The Israeli ,)ג'י אס 1 ישראל )ע"ר

Barcode Assosiation GS1 Israel

) )R.A

11/06/2007

האגודה לקידוד המוצר אושרשינוי שם

בישראל )ממ"י( ג'י אס 1 

The Israeli  , )ישראל )ע"ר

Barcode Assosiation,

) GSI Israel )R.A

האגודה לקידוד המוצר בישראל )ממ"י(, 

ISRAELI ,)אי איי אנ ישראל )ע"ר

BARCODE ASSOCIATION, EAN

) ISRAEL )R.A

11/06/2007



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 59414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

האגודה לקידוד המוצר אושרשינוי שם

בישראל )ממ"י(, אי איי אנ 

ISRAELI ( )ישראל )ע"ר

BARCODE 

ASSOCIATION, EAN 

ISRAEL )REGISTERED 

, AMUTA

האגודה לקידוד המוצר בישראל )ממ"י( 

The Israeli ,)ג'י אס 1 ישראל )ע"ר

Barcode Assosiation, GSI Israel

) )R.A

03/05/2007

האגודה לקידוד המוצר אושרשינוי שם

בישראל )ממ"י(

האגודה לקידוד המוצר בישראל )ממ"י(, 

אי איי אנ ישראל )ע"ר(
12/03/1997

יד רחל מרכזים חינוכיים 580046969

טיפוליים )ע"ר(

יד רחל מרכזים חינוכיים טיפוליים )ע"ר(יד-רחל ,אושרשינוי שם 17/04/2013

בית החלמה והבראה לאם ולילד 580047124

בני ברק

בית הבראה לאם ולילד אושרשינוי שם

בני-ברק

בית החלמה והבראה לאם ולילד בני 

ברק
23/11/1993

גמ"ח ובית תמחוי שע"י מרכז 580047322

קהילתי רוחני סודאי

גמ"ח אברכי כולל תורת חיים אושרשינוי שם

בחולון

גמ"ח ובית תמחוי שע"י מרכז קהילתי 

רוחני סודאי
22/07/1992

קרן רנה וניסים גאון לחקר 580047447

מורשת יהודי צ"א והפצתה

"קרן ביחד" לחקר ולהפצת אושרשינוי שם

מורשת יהדות צפון אפריקה 

בחסות מר נסים גאון

קרן רנה וניסים גאון לחקר מורשת יהודי 

צ"א והפצתה
11/09/1996

עמותה לקידום החינוך התורני 580047454

שליד ביה"ס התיכון הדתי 

העירוני בר-אילן נתניה

בית כנסת לתלמידים ולנוער, אושרשינוי שם

ליד בית-ספר תיכון דתי "בר 

אילן" נתניה

עמותה לקידום החינוך התורני שליד 

ביה"ס התיכון
13/06/1996

האגודה הישראלית לטקסטיל 580047512

ולאופנה )ע"ר(

האגודה הישראלית לטקסטיל ולאופנה האגודה הישראלית לטקסטילאושרשינוי שם

)ע"ר(
02/07/1997

קרן יששכר על שם יששכר אושרשינוי שםקרן יששכר ונעמי )ע"ר(580047728

ונעמי קהלני ,

קרן יששכר ונעמי )ע"ר( 01/11/2006

קרן יוג'ין וורנר לקידום יחסי 580047801

EUGENE  ישראל והתפוצות

WARNER FUND FOR 

ADVANCEMENT OF 

ISRAEL - DIASPORA 

RELATIONS

קרן יוג`ין וורנר למחקר אושרשינוי שם

אורולוגי

קרן יוג`ין וורנר לקידום יחסי ישראל 

והתפוצות
09/01/1987

העמותה הישראלית 580047835

לדיסאוטונומיה משפחתית

אגודת דיסאוטונומיה אושרשינוי שם

משפחתית בישראל

העמותה הישראלית לדיסאוטונומיה 

משפחתית
19/09/1989



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 60414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית כנסת "בית אהרון - אושרשינוי שםמרכז קהילתי "בית אהרון" )ע"ר(580047900

רעננה"

מרכז קהילתי "בית אהרון" )ע"ר( 01/07/2002

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 580047967

)תשס"ו( )ע"ר(

מינהל קהילתי בקעה - מקור אושרשינוי שם

חיים )ע"ר( ,

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 

)תשס"ו( )ע"ר(
01/11/2006

"מרכז תרבות נוער וספורט" אושרשינוי שם

)מתנ"ס( בקעה - גאולים

מינהל קהילתי בקעה - מקור חיים )ע"ר( 01/05/2000

עמותת בית כנסת מעלות דפנה 580048189

ע"ש חללי אצ"ל ולח"י

עמותת בית כנסת מעלות דפנה ע"ש בית כנסת מעלות דפנהאושרשינוי שם

חללי אצ"ל ולח"י
14/10/1993

להב- לשכת ארגוני העצמאים 580048205

והעסקים בישראל )ע"ר(

להב- ארגון העצמאים אושרשינוי שם

והעסקים בישראל )ע"ר( ,

להב- לשכת ארגוני העצמאים והעסקים 

בישראל )ע"ר(
01/02/2009

ל.ה.ב. - לשכת ארגוני אושרשינוי שם

העצמאיים בישראל ,

להב- ארגון העצמאים והעסקים 

בישראל )ע"ר(
18/12/2006

ל.ה.ב. - לשכת התיאום של אושרשינוי שם

ארגוני העצמאיים במדינת 

ישראל

ל.ה.ב. - לשכת ארגוני העצמאיים 

בישראל
22/07/1985

הועד הפועל הישראלי- ארגון של 580048304

סדר, חוסן ושלום )ע"ר(

הועד הפועל הישראלי של אושרשינוי שם

התוכנית העולמית ,

הועד הפועל הישראלי- ארגון של סדר, 

חוסן ושלום )ע"ר(
30/05/2006

תנועת הנשים להתחדשות 580048312

רוחנית )ע"ר(

תנועת הנשים להתחדשות רוחנית התנועה להתחדשות רוחנית ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
02/11/2009

שילה - עמותה לפיתוח שירותים 580048619

לאזרח הוותיק בחיפה )ע''ר(

שילה - אגודה לפיתוח אושרשינוי שם

שירותים לזקן בחיפה ,

שילה - עמותה לפיתוח שירותים לאזרח 

הוותיק בחיפה )ע''ר(
04/09/2016

א.י.ת.ן - אגוד ישראלי לתזמורות 580048650

נוער

אגוד ארצי לתזמורות כלי אושרשינוי שם

נשיפה

א.י.ת.ן - אגוד ישראלי לתזמורות נוער 01/12/1986

ניידות חב"ד להפצת יהדות - 580048874

ארץ הקודש

ניידות חב"ד להפצת יהדות - אושרשינוי שם

אזור הצפון

ניידות חב"ד להפצת יהדות - ארץ 

הקודש
09/01/1994

תלמוד תורה "מסורת אבות- פני 580048890

מנחם" בני ברק )ע"ר(

תלמוד תורה "מסורת אבות" אושרשינוי שם

בני ברק )ע"ר( ,

תלמוד תורה "מסורת אבות- פני מנחם" 

בני ברק )ע"ר(
07/01/2007

תלמוד תורה "מסורת אבות- אושרשינוי שם

פני מנחם" )ע"ר( ,

תלמוד תורה "מסורת אבות" בני ברק 

)ע"ר(
07/01/2007

תלמוד תורה "מסורת אבות" אושרשינוי שם

בני ברק ,

תלמוד תורה "מסורת אבות- פני מנחם" 

)ע"ר(
07/01/2007
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מוסדות קונטרסישיבת רש"יאושרשינוי שםמוסדות קונטרס580049013 01/02/1994

מוסדות "אורות יוסף" לתורה 580049088

וחסד )ע"ר(

רשת ישיבות אורות יוסף אושרשינוי שם

להפצת תורה ויהדות בשכונות

מוסדות "אורות יוסף" לתורה וחסד 

)ע"ר(
06/01/1998

אליק"ם- העמותה למען הקשיש 580049096

קרית מוצקין )ע"ר(

האגודה למען ישישי קרית אושרשינוי שם

מוצקין א.ל.י.ק.מ. ,

אליק"ם- העמותה למען הקשיש קרית 

מוצקין )ע"ר(
22/04/2009

איתי"ם - איגוד ישראלי לתיכנון 580049104

ITIM - וייצור באמצעות המחשב

 ISRAEL SOCIETY FOR 

COMPUTER AIDED 

DESIGN AND 

MANUFACTURING

איתי"ם, אגוד ישראלי לתכנון אושרשינוי שם

ויצור באמצעות המחשב

איתי"ם - איגוד ישראלי לתיכנון וייצור 

באמצעות המחשב
15/07/1987

"אולפנא" אולפנת בני-עקיבא אושרשינוי שםמוסדות חינוך- כפר פינס )ע"ר(580049146

רמת קרניאל ,

מוסדות חינוך- כפר פינס )ע"ר( 02/02/2006

אולפנא אולפנת בני עקיבא אושרשינוי שם

תיכון תורני לבנות כפר פינס

"אולפנא" אולפנת בני-עקיבא רמת 

קרניאל
07/11/1994

אולפנא קרית ארבע חברון )ע"ר(אולפנא לבנות-קרית ארבע ,אושרשינוי שםאולפנא קרית ארבע חברון )ע"ר(580049187 28/11/2006

גרעין המבתר - עמותת גני ביתרגרעין המבתראושרשינוי שםגרעין המבתר - עמותת גני ביתר580049328 31/05/1987

תמרה מיאלניק התאטרון אושרשינוי שםתיאטרון מחול ירושלים )ע"ר(580049591

הירושלמי למחול ,

תיאטרון מחול ירושלים )ע"ר( 09/09/2015

הקאמרטה הישראלית - ירושלים 580049708

)ע"ר(

הקאמרטה הישראלית - אושרשינוי שם

רחובות

הקאמרטה הישראלית - ירושלים )ע"ר( 19/03/1998

"נתיב חיים" ירושליםאגודת נתיב חיים חיפהאושרשינוי שם"נתיב חיים" ירושלים580049799 16/03/1986

מכון שלמה - היידן תורה 580049880

אינסטיטיוט )ע"ר(

מכון שלמה תורה אינסטיטיוט אושרשינוי שם

,
17/11/2008

"שראל" המפעל הלאומי 580049922

למתנדבים לישראל

המועצה הציבורית להתנדבות אושרשינוי שם

של יהדות התפוצות )חודש 

"מילואים" ליהודי הגולה(

"שראל" המפעל הלאומי למתנדבים 

לישראל
26/05/1987

אגודת ידידי הבלט הקלאסי אושרשינוי שםהבלט הישראלי )ע"ר(580049955

בישראל ,

הבלט הישראלי )ע"ר( 10/09/2015

אגודה לידידי הבלט הקלאסי אושרשינוי שם

בישראל

אגודת ידידי הבלט הקלאסי בישראל 02/07/1990
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עמותת "אשר" בית כנסת זכור 580050003

לאברהם ירושלים )ע"ר(

עמותת "אשר" בית כנסת זכור לאברהם בית כנסת אשר ,אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר(
12/01/2014

הועדה לקידום החינוך והתרבות 580050227

בכפר ראמה

הועדה לקידום החינוך בכפר אושרשינוי שם

ראמה

הועדה לקידום החינוך והתרבות בכפר 

ראמה
28/05/1989

עמותת חסידי חוסני אלקואסמי 580050615

)ע"ר(

עמותת חסידי חוסני אלקואסמי )ע"ר(חסידי השריף חוסניאושרשינוי שם 10/06/2001

מאור לילד - מעונות יום ומועדוני 580050771

נוער קטמון - ירושלים

אור לילד- מעונות יום ומועדוני אושרשינוי שם

נוער קטמון ירושלים

מאור לילד - מעונות יום ומועדוני נוער 

קטמון - ירושלים
19/09/1996

עמותת בית הכנסת "יבנה" - 580050797

רעננה ע"ש ברלינר שבתאי 

ולוטה )לב( ע"ה

בית כנסת לצעירים ולנוער אושרשינוי שם

"יבנה" רעננה

עמותת בית הכנסת "יבנה" - רעננה 

ע"ש ברלינר שבתאי ולוטה )לב( ע"ה
28/03/1996

האגודה לקידום מדעים ולימודי 580050821

יהדות

האגודה לקידום מדעים ולימוד אושרשינוי שם

יהדות

האגודה לקידום מדעים ולימודי יהדות 23/12/1988

קופת גמילות חסדים, קרית 580050904

משה, ירושלים מיסודם של 

מתפללי בית הכנסת אהל יצחק 

)ע"ר(

קופת גמילות חסדים, קרית אושרשינוי שם

משה, ירושלים ,

קופת גמילות חסדים, קרית משה, 

ירושלים מיסודם של מתפללי בית 

הכנסת אהל יצחק )ע"ר(

30/12/2007

התחברות הבשורה לילדים 580050987

)ע"ר(

התחברות הבשורה לילדים )ע"ר(חברות בבשורה לילדיםאושרשינוי שם 10/06/2001

מוסדות חינוך וחסד פרי גידולים 580051209

)ע"ר(

"פרי גידולים" כולל אברכים אושרשינוי שם

ע"ש הרה"ג ר' גדליה הרץ 

זצ"ל ,

מוסדות חינוך וחסד פרי גידולים )ע"ר( 04/10/2010

האגודה האוונגלית בישראל 580051316

)ע"ר(

הועד המאוחד למשיחיים אושרשינוי שם

בישראל ,

האגודה האוונגלית בישראל )ע"ר( 04/11/2009

אשה לאשה מרכז פמיניסטי 580051456

חיפה )ע"ר(

אשה לאשה מרכז פמיניסטי אושרשינוי שם

חיפה ,

אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה 

Isha L'Isha - Haifa Feminist ,)ע"ר(

).Center )R.A

03/08/2014

אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפהאשה לאשה מרכז נשים חיפהאושרשינוי שם 25/08/1993

בית כנסת "היכל רפאל" מיסודם 580051514

של אהל רחל ורפאל ויפה 

קולדנוף

בית הכנסת "אוהל רחל" אושרשינוי שם

בבית הספר ישורון נתניה

בית כנסת "היכל רפאל" מיסודם של 

אהל רחל ורפאל ויפה קולדנוף
15/09/1985
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קרן השתלמות מקצועית אושרשינוי שםהמרכז לקידום מקצועי במלונאות580051530

לעובדי תעשיית המלונאות 

בישראל

המרכז לקידום מקצועי במלונאות 26/12/1990

תנועת בנות בית יעקב - בתיה 580051555

)ע"ר(

ארגון "בנות בית יעקב" אושרשינוי שם

"בתיה" במסגרת אגודת 

ישראל )ע"ר(

תנועת בנות בית יעקב - בתיה )ע"ר( 01/04/2001

העמותה לגיל-הרך 580051670

והמשפחה-מורשה, רמת השרון 

עמותה בהליכי פירוק מרצון

העמותה להתפתחות הגיל אושרשינוי שם

הרך והמשפחה ואן-ליר 

מורשה רמת השרון

העמותה לגיל-הרך והמשפחה מורשה, 

רמת השרון
22/03/1990

מכון ירושלים למחקרי מדיניות 580051894

)ע''ר(

מכון ירושלים למחקרי מדיניות )ע''ר( מכון ירושלים לחקר ישראל ,אושרשינוי שם

The Jerusalem Institute for ,

).Policy Research )R.A

07/08/2016

האגודה הישראלית ללימודי 580051977

המזה"ת והאסלאם )אילמ"א( 

)ע"ר(

החברה המזרחית הישראלית אושרשינוי שם

THE ISRAEL ORIENTAL

,  SOCIETY

האגודה הישראלית ללימודי המזה"ת 

THE ,)והאסלאם )אילמ"א( )ע"ר

MIDDLE EAST AND ISLAMIC 

STUDIES ASSOCIATION OF 

)ISRAEL )MEISAI( )R.A

03/09/2008

מרכז קהילתי אבנא אל קודס 580052017

)ע"ר(

מרכז קהילתי אבנא אל קודס )ע"ר(מרכז קהילתי ספפורדאושרשינוי שם 08/09/1999

"ניצן" - רחובות, אגודה לקידום 580052074

ילדים ובוגרים לקויי למידה, 

הסתגלות ותפקוד )ע"ר(

"ניצן" אגודה לקידום לקויי אושרשינוי שם

למידה והסתגלות סניף 

רחובות

"ניצן" - רחובות, אגודה לקידום ילדים 

ובוגרים לקויי למידה,
06/01/2003

עמותה ישראלית לצמחי חוף - ים 580052140

וחולות

החברה הישראלית לצמחי אושרשינוי שם

חוף - ים וחולות

עמותה ישראלית לצמחי חוף - ים 

וחולות
11/05/1989

האגודה לאזרח הוותיק בבת - ים 580052199

)ע"ר(

האגודה למען הקשיש בבת ים אושרשינוי שם

,

האגודה לאזרח הוותיק בבת - ים )ע"ר( 07/12/2017

טירת יוסף - המרכז לתרבות 580052405

יהודית ע"ש ד"ר יוסף בורג )ע"ר(

האגודה לתרבות חינוך אושרשינוי שם

ומסורת ירושלים

טירת יוסף - המרכז לתרבות יהודית 

ע"ש ד"ר יוסף בורג )ע"ר(
11/12/2000

האגודה הישראלית נגד ניסויים 580052439

THE ISRAELI  בבעלי-חיים

SOCIETY FOR THE 

ABOLITION OF 

VIVISECTION

חיים לבעלי חיים, האגודה אושרשינוי שם

הישראלית נגד ניסויים 

אכזריים בחיות

האגודה הישראלית נגד ניסויים 

בבעלי-חיים
05/08/1991
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מכון "בני דוד" ירושלים ע"ש ר' 580052520

יששכר ורעיתו מרת שפרה ור' 

שלמה זבולון זלה"ה בן דוד 

)ע"ר(

מכון "בני דוד" ירושלים ע"ש ר` יששכר מכון בני דוד ירושליםאושרשינוי שם

ורעיתו מרת שפרה ור` שלמה
20/05/1993

ישיבת הכותל - מרכז תורני 580052538

וואהל שע"י מרכז ישיבות בני 

עקיבא )ע"ר(

"ישיבת הכתל" שע"י מרכז אושרשינוי שם

ישיבות בני עקיבא

ישיבת הכותל - מרכז תורני וואהל שע"י 

מרכז ישיבות בני עקיבא )ע"ר(
24/11/1998

מכון לתרבות ישראל - איברו 580052561

אמריקה )ע"ר(

מכון מרכזי ליחסי תרבות אושרשינוי שם

ישראל אמריקה האיברית, 

ספרד ופורטוגאל ,

מכון לתרבות ישראל - איברו אמריקה 

)ע"ר(
08/08/2005

עמותה לחקר יהדות הולנד )ע"ר(מכון לחקר יהדות הולנדאושרשינוי שםעמותה לחקר יהדות הולנד )ע"ר(580052603 25/01/2000

אפיריון - מזרח ומערב - אגודה 580052611

לקידום האינטגרציה ביצירה 

הספרותית והתרבותית בישראל

מזרח ומערב אגודה לקידום אושרשינוי שם

האינטגרציה ביצירה 

הספרותית והתרבותית 

בישראל

אפיריון - מזרח ומערב - 13/04/1986

קהילת הר- אל חברה בתנועה 580052629

ליהדות מתקדמת )ע"ר(

התנועה ליהדות מתקדמת - אושרשינוי שם

קהילת הר-אל ירושלים ,

קהילת הר- אל חברה בתנועה ליהדות 

מתקדמת )ע"ר(
11/09/2007

מפעלי תורה וחסד ע"ש הרב ר' 580052637

שלמה יוסף אליאך זצ"ל

בית התבשיל והכנסת אורחים אושרשינוי שם

אליאך בעיה"ק ירושלים

מפעלי תורה וחסד ע"ש הרב ר` שלמה 

יוסף אליאך זצ"ל
08/02/1996

המועצה העולמית לתרבות יידיש 580052751

)ע"ר(

המועצה העולמית ליידיש אושרשינוי שם

ותרבות יהודית

המועצה העולמית לתרבות יידיש )ע"ר( 24/06/1999

בני ברית מועצה אזורית חיפה 580053130

)ע"ר(

קרן להנצחה ולסעד ע"י לשכת אושרשינוי שם

בני ברית יהודית מונטפיורי ,

בני ברית מועצה אזורית חיפה )ע"ר( 07/09/2011

מוסדות וואסלוי - מרכז לתורה 580053205

וחסידות והפצת אור היהדות 

)ע"ר(

אגודת תומר דבורה של חסדי אושרשינוי שם

וסלוי

מוסדות וואסלוי - מרכז לתורה וחסידות 

והפצת אור היהדות )ע"ר(
25/02/2002

מוסדות התורה דחסידי "בית 580053536

אל" יכבץ

מוסדות התורה דחסידי "בית אל" יכבץאושרשינוי שם 21/05/1984
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המכון למורשת המשפחה 580053551

THE JEWISH( )היהודית )ע"ר

 FAMILY HERITAGE 

INSTITUTE

 )REGISTERED AMUTA

מכון למחקר בינתחומי של אושרשינוי שם

המשפחות והקהילות 

היהודיות בישראל ובתפוצות 

THE JEWISH FAMILY (

HERITAGE 

INSTITUTE)REGISTER

ED AMUTA

המכון למורשת המשפחה היהודית 

)ע"ר(
25/06/1997

בית כנסת "נוה חיים אושרשינוי שםבית כנסת נוה חיים580053767

החשמונאים"

בית כנסת נוה חיים 25/12/1987

בית מדרש "אוהל יוסף" - 580053775

אשקלון )ע"ר(

בית מדרש גבוה לתורה אושרשינוי שם

ומרכז להפצת תורה ויהדות 

"אהל יוסף" אשקלון

בית מדרש "אוהל יוסף" - אשקלון )ע"ר( 09/09/2001

בית כנסת "יד אבי" ישראל 580053841

הצעיר קרית יובל )ע"ר(

"יד אבי" בית הכנסת לזכרו אושרשינוי שם

של אבי בלום הי"ד

בית כנסת "יד אבי" ישראל הצעיר קרית 

יובל )ע"ר(
10/02/2000

דרכי אבות - ירושליםחזון יעקבאושרשינוי שםדרכי אבות - ירושלים580053932 04/06/1986

קהילת תורת חיים - הקהילה 580053957

המסורתית )קונסרבטיבית( 

הרצליה )ע"ר(

קהילת תורת חיים - הקהילה הקהילה המסורתית בהרצליהאושרשינוי שם

המסורתית )קונסרבטיבית( הרצליה 

)ע"ר(

22/12/1999

מלב"י - מרכזים לאבזרי בית יד 580053981

שניה

אגודת מרכזים לאביזרי בית אושרשינוי שם

משומשים

מלב"י - מרכזים לאבזרי בית יד שניה 26/06/1995

או יו ישראל ע"ש ברוך ושרה 580054039

פאלק )ע"ר(

המרכז הישראלי איחוד בתי אושרשינוי שם

הכנסת האורתודוכסים של 

אמריקה ע"ש ברוך ושרה 

The Israel  , )פאלק )ע"ר

Center, Union of 

Orthodox Jewish 

Congregations of 

America, In Memory of 

Bernard and Sara Falk

). )R.A

או יו ישראל ע"ש ברוך ושרה פאלק 

OU Israel In Memory Of , )ע"ר(

).Bernard and Sara Falk )R.A

19/06/2017

המכון לחינוך יהודי יוצר ע"ש אושרשינוי שםהקרן ע"ש דוד שון )ע"ר(580054054

דוד שון ז"ל ,
28/07/2014

גשר מפעלים חינוכיים"גשר" לליכוד עם ישראלאושרשינוי שםגשר מפעלים חינוכיים580054062 26/02/1991
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שוחרי עמותת בית אבות  "עד 580054070

120" בחדרה

שוחרי עמותת בית אבות "עד אושרשינוי שם

120" בחדרה

שוחרי עמותת בית אבות "עד 120" 

בחדרה
15/12/1985

מכון חינוכי לחיי משפחה ע"ש 580054153

יהודית ליברמן )ע"ר(

מכון יהודית ליברמן - מדרשה אושרשינוי שם

גבוהה לתורה שבע"פ ברמות 

שפירא

מכון חינוכי לחיי משפחה ע"ש יהודית 

ליברמן )ע"ר(
25/02/2002

תהלה - תנועה התנדבותית 580054187

לעליה הדתית )ע"ר(

תנועה התנדבותית לעליה אושרשינוי שם

הדתית

תהלה - תנועה התנדבותית לעליה 

הדתית )ע"ר(
16/11/2000

ניצן אגודה לקידום ילדים ובוגרים 580054203

לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד 

ירושלים )ע"ר(

עמותה לקידום ילדים לקויי אושרשינוי שם

למידה, הסתגלות ותפקוד 

ירושלים )ע"ר( ,

ניצן אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי 

למידה, הסתגלות ותפקוד ירושלים 

)ע"ר(

29/03/2006

"ניצן" אגודה לקדום ילדים אושרשינוי שם

קשיי התפתחות ולימוד - 

ירושלים )ע"ר(

עמותה לקידום ילדים לקויי למידה, 

הסתגלות ותפקוד ירושלים )ע"ר(
14/01/1998

קרן יהודית לתרבות וחינוך 580054245

JEWISH FUND FOR 

CULTURE AND 

EDUCATION

קרן יהודית לתרבות וחינוך"שרון" מרכז קהילתיאושרשינוי שם 11/06/1989

שבי חברון )ע"ר(עמותת ישיבת "שבי חברון" ,אושרשינוי שםשבי חברון )ע"ר(580054393 29/01/2014

עמותת ותיקי אל-על אושרשינוי שםעמותת ותיקי אל על )ע"ר(580054450

בגימלאות ,

עמותת ותיקי אל על )ע"ר( 09/06/2010

"שערי צדק" בית הכנסת אושרשינוי שם"בן איש חי" כרמיאל580054617

הספרדי בשכונה הדרומית 

כרמיאל

"בן איש חי" כרמיאל 10/02/1993

בית הכנסת אהבת אחים שע"י 580054625

קהל אמרי יהודה סעקלהיד 

)ע"ר(

בית הכנסת "אהבת אחים" אושרשינוי שם

קרית אונו ,

בית הכנסת אהבת אחים שע"י קהל 

אמרי יהודה סעקלהיד )ע"ר(
19/01/2005

האגודה לפיתוח ולקידום כח 580055259

אדם בשירותים החברתיים 

בישראל

האגודה לפיתוח וקידום כח אושרשינוי שם

אדם בשרותי הרווחה בישראל

האגודה לפיתוח ולקידום כח אדם 

בשירותים החברתיים בישראל
08/10/1986

"סלע" - מרכז סיוע לעולה 580055325

במשבר )ע"ר(

המועצה הציבורית למען יהודי אושרשינוי שם

ברית המועצות

"סלע" - מרכז סיוע לעולה במשבר 

)ע"ר(
18/06/2001
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העמותה לתמיכה באולפנת בני 580055440

עקיבא "נאות אברהם" ערד 

)ע"ר(

אולפנת בני עקיבא" נאות אושרשינוי שם

אברהם קרית ארמן ,

העמותה לתמיכה באולפנת בני עקיבא 

"נאות אברהם" ערד )ע"ר(
13/02/2018

אורות ישראל - נכסים )ע"ר("אורות ישראל" מכללה לבנותאושרשינוי שםאורות ישראל - נכסים )ע"ר(580055457 31/03/1997

ישיבת בני עקיבא אדרת בת-ים 580055499

)ע"ר(

ישיבת בני עקיבא אדרת בת אושרשינוי שם

ים חולון ,

ישיבת בני עקיבא אדרת בת-ים )ע"ר( 19/08/2015

ישיבה ללמוד קדשים עבור אושרשינוי שםישיבת הכהנים ללימוד קדשים580055523

כהנים

ישיבת הכהנים ללימוד קדשים 15/12/1985

העמותה להקמת ישוב באזור 580055531

מדרשת בן-גוריון

עמותה להקמת ישוב באיזור אושרשינוי שם

מדרשת שדה בוקר

העמותה להקמת ישוב באזור מדרשת 

בן-גוריון
06/08/1989

יוזמה חופשית - איגוד לשמירת 580055556

זכויות עצמאיים ותאגידים 

עיסקיים

יוזמה - איגוד לשמירת זכויות אושרשינוי שם

עצמאיים ותאגידים עיסקיים

יוזמה חופשית - איגוד לשמירת זכויות 

עצמאיים ותאגידים עיסקיים
13/01/1986

בית הכנסת הגדול בירושלים 580055564

)ע''ר(

בית הכנסת הגדול בירושלים )ע''ר( בית הכנסת הגדול בירושלים ,אושרשינוי שם

The Jerusalem Great synagogue,

). )R.A

26/01/2017

מכון למורים לחינוך העצמאי 580055606

)ע"ר(

מכון למורים לחינוך העצמאי אושרשינוי שם

וכולל שערי תורה שע"י המכון 

,

מכון למורים לחינוך העצמאי )ע"ר( 04/11/2009

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות 580055655

של אוניברסיטת תל אביב )ע"ר(

אגודת הסטודנטים של אושרשינוי שם

אוניברסיטת תל- אביב )ע"ר( 

,

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של 

אוניברסיטת תל אביב )ע"ר(
20/06/2016

אגודת הסטודנטים החדשה אושרשינוי שם

של אוניברסיטת תל אביב ,

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל- 

אביב )ע"ר(
12/11/2006

מכון תורני להכשרת מורים אושרשינוי שםמכון תורני ברקאי580055705

ולחקר ופיתוח תכניות לימודים 

ועזרי הוראה

מכון תורני ברקאי 26/05/1987

מועדון כדורת דשא ירושלים 580055903

)ע"ר(

מועדון כדורת דשא ירושלים אושרשינוי שם

Jerusalem Lawn  , )ע"ר(

).Bowling Club )R.A

מועדון כדורת דשא ירושלים )ע"ר( , 22/03/2004
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מועדון כדורת דשא ירושלים )ע"ר( , מועדון ירושלים כדורת ,אושרשינוי שם

Jerusalem Lawn Bowling Club

). )R.A

07/03/2004

שילה - כי הבחירה של היום אושרשינוי שםלדעת - לבחור נכון )ע"ר(580055911

משפיעה על המחר )ע"ר( ,

לדעת - לבחור נכון )ע"ר( 20/06/2012

ש.י.ל.ה. - שרות יעוץ להריון אושרשינוי שם

ומניעה ,

שילה - כי הבחירה של היום משפיעה 

על המחר )ע"ר(
26/12/2011

ש.י.ל.ה - שירות ייעוץ והכוונה אושרשינוי שם

לענייני הריון ומניעה

ש.י.ל.ה. - שרות יעוץ להריון ומניעה 23/08/1992

יד יפהרואותאושרשינוי שםיד יפה580056042 10/03/1989

האגודה להנדסה וטכנולוגיה 580056075

)אנגליה(- סניף ישראל )ע"ר(

אגודת מהנדסי אושרשינוי שם

החשמל)אנגליה( סניף ישראל 

,

האגודה להנדסה וטכנולוגיה )אנגליה(- 

סניף ישראל )ע"ר(
21/03/2007

קרן ע"ש פרידה רבקה נוטמן, 580056083

מרגלית נוימן ז"ל )ע"ר(

קרן ע"ש פרידה רבקה נוטמן, מרגלית קרן ע"ש פרידה נוטמן ז"לאושרשינוי שם

נוימן ז"ל )ע"ר(
19/08/1999

בית בישראל - הר נוףבית בישראלאושרשינוי שםבית בישראל - הר נוף580056174 26/05/1987

ישיבת המקובלים ק"ק חסידים 580056240

בית-אל העיר העתיקה ירושלים 

תובב"א

קהל קדוש חסידים "בית אל" אושרשינוי שם

בעיה"ק ירושלים תובב"א

ישיבת המקובלים ק"ק חסידים בית-אל 

העיר העתיקה ירושלים תובב"א
14/12/1993

הועד הציבורי למען השוטר בתל 580056422

אביב יפו העמותה נמחקה

הועד הצבורי למען השוטר אושרשינוי שם

והסוהר בתל אביב יפו

הועד הציבורי למען השוטר בתל אביב 

יפו
04/06/1985

אלי"ע - ארגון לקידום ילדים עם 580056455

עוורון או לקות ראיה )ע"ר(

אליע-אגודה לקידום קטינים אושרשינוי שם

עוורים ולקויי ראייה ,

אלי"ע - ארגון לקידום ילדים עם עוורון 

או לקות ראיה )ע"ר(
17/04/2012

העמותה למען האזרח הוותיק - 580056497

רעננה )ע"ר(

עמותה למען הקשיש ברעננה אושרשינוי שם

,

העמותה למען האזרח הוותיק - רעננה 

)ע"ר(
09/12/2012

קרן צדקה על שם יצחק ושרה 580056703

מאיר ז"ל מיסודם של אהרן 

וצפורה מאיר

קרן צדקה על שם יצחק ושרה מאיר ז"לקרן אהרון מאיראושרשינוי שם 29/07/1988

אשכולות - פורום מרכזי סיור 580056745

ותודעה ישראלית )ע"ר(

איגוד המדרשות ליהדות אושרשינוי שם

וללימודי ארץ ישראל ,

אשכולות - פורום מרכזי סיור ותודעה 

ישראלית )ע"ר(
14/06/2015

בית כנסת אחוה ורעות חולון 580057016

ע"ש פסח בריקר )ע"ר(

בית כנסת אחוה ורעות חולון ע"ש פסח בית הכנסת אחוה ורעות חולוןאושרשינוי שם

בריקר )ע"ר(
22/11/2000
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ישיבת רוז'ין - מתיבתא תפארת 580057354

ישראל )ע"ר(

מתיבתא תפארת ישראל ע"ש אושרשינוי שם

הסבא קדישא מרוזין זצוקל"ה

ישיבת רוז`ין - מתיבתא תפארת ישראל 

)ע"ר(
29/05/2002

המכללה לחינוך לאומי ע"ש אושרשינוי שםמכללת בן-אליעזר580057388

אריה בן אליעזר

מכללת בן-אליעזר 05/02/1990

בית כנסת "מורשת אבות" אושרשינוי שםבית כנסת מורשת ישראל טבריה580057446

טבריה

בית כנסת מורשת ישראל טבריה 05/02/1991

מאור התורה חיפה - ע"ש ר' 580057578

אליעזר אלתר ז"ל, סגן ראש 

העיר חיפה

מאור התורה חיפה - ע"ש ר` אליעזר "מאור התורה" חיפהאושרשינוי שם

אלתר ז"ל, סגן ראש העיר חיפה
14/12/1988

התאחדות הסופטבול בישראלהליגה לכדור בסיס בישראלאושרשינוי שםהתאחדות הסופטבול בישראל580057784 04/05/1994

הדסה - ישראל )ע"ר(הדסה ישראל )ה.מ.ר.א.(אושרשינוי שםהדסה - ישראל )ע"ר(580057966 08/11/2000

"מאור ירושלים" ישיבת "אור אושרשינוי שםישיבת אור אלחנן )ע"ר(580058014

אלחנן"

ישיבת אור אלחנן )ע"ר( 19/06/2001

עמותת יוצאי הונגריה המורחבת 580058105

ירושלים )ע"ר(

התאחדות עולי הונגריה אושרשינוי שם

התאחדות עולמית של יוצאי 

הונגריה  סניף ירושלים ,

עמותת יוצאי הונגריה המורחבת 

ירושלים )ע"ר(
12/05/2014

תלמוד תורה ויאמר יצחק ע"ש 580058162

הגאון סבא דמשפטים נר 

המערבי רבינו יצחק בן וואליד 

זיע"א

תלמוד תורה וישיבה "ויאמר אושרשינוי שם

יצחק" על שם הגאון נר 

המערבי רבנו יצחק בן וואליד 

זיע"א

תלמוד תורה ויאמר יצחק ע"ש הגאון 

סבא דמשפטים
17/02/1994

אגודת הציירים והפסלים אושרשינוי שםעמותת אמני פתח תקוה580058212

בפתח תקוה

עמותת אמני פתח תקוה 07/03/1994

נזר ישראל מוסדות תורה חינוך 580058311

וחסד )ע"ר(

ישיבת "נזר ישראל" דחסידי אושרשינוי שם

גור תל-אביב ,

נזר ישראל מוסדות תורה חינוך וחסד 

)ע"ר( ,
31/03/2004

ישיבה לצעירים דחסידי גור אושרשינוי שם

תל אביב

ישיבת "נזר ישראל" דחסידי גור 

תל-אביב
11/09/1985

העמותה לעידוד אורחות חיים 580058386

בריאים )ע"ר(

העמותה הציבורית למניעות אושרשינוי שם

יתר לחץ דם וסיבוכיו

העמותה לעידוד אורחות חיים בריאים 

)ע"ר(
03/09/2003

המכון הבינלאומי למנהיגות 580058493

מיסודה של ההסתדרות )ע"ר(

המכון הבינלאומי לסולידריות אושרשינוי שם

ולפיתוח מיסודה של 

הסתדרות העובדים הכללית 

החדשה )ע"ר( ,

המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה של 

ההסתדרות )ע"ר(
09/07/2013



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 70414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

המכון הבינלאומי של אושרשינוי שם

ההסתדרות הכללית החדשה 

של העובדים בארץ ישראל

המכון הבינלאומי לסולידריות ולפיתוח 

מיסודה של הסתדרות העובדים
19/07/1999

היכל הזכרון וקרנות הנצחה אושרשינוי שםהיכל הזכרון - קרנות הנצחה580058543

שע"י ישיבת חסידי גור בני 

ברק

היכל הזכרון - קרנות הנצחה 18/12/1991

התאחדות בולאי ישראל אושרשינוי שםעמותת בולאי עמק יזרעאל580058774

עמותה יזרעאל עפולה

עמותת בולאי עמק יזרעאל 20/06/1991

ניצן - המרכז הארצי, אגודה 580058808

לקידום ילדים ובוגרים לקויי 

למידה, הסתגלות ותיפקוד.

ניצן אגודה לקידום ילדים לקויי אושרשינוי שם

למידה והסתגלות )מרכז 

הארצי(

ניצן - המרכז הארצי, אגודה לקידום 

ילדים ובוגרים לקויי למידה,
14/02/1989

האגודה לפיתוח תרבות וספורט 580058840

בנווה אפרים מונוסון )ע"ר(

אגודת ידידי הספריה - נווה אושרשינוי שם

מונוסון

האגודה לפיתוח תרבות וספורט בנווה 

אפרים מונוסון )ע"ר(
31/08/2003

דור לדור עפולה - העמותה 580058998

לפיתוח שירותים לאוכלוסיה 

המבוגרת )ע"ר(

האגודה למען הקשיש עפולה אושרשינוי שם

,

דור לדור עפולה - העמותה לפיתוח 

שירותים לאוכלוסיה המבוגרת )ע"ר( ,
31/12/2003

האיגוד לתכנון סביבתי אושרשינוי שםאיגוד המתכננים בישראל )ע"ר(580059004

בישראל ,

איגוד המתכננים בישראל )ע"ר( 20/02/2006

תלמוד תורה אוהלי דוד - 580059020

ירושלים )ע"ר(

מוסדות חסידי באבוב אושרשינוי שם

בירושלים ,

תלמוד תורה אוהלי דוד - ירושלים )ע"ר( 25/11/2007

האגודה הישראלית לאורח חיים 580059046

THE ISRAELI  בריא

ASSOCIATION FOR 

HEALTHY WAY OF LIFE

המועצה הציבורית לתזונה אושרשינוי שם

THE  ולאורח חיים בריא

ISRAELI ASSOCIATION

 FOR HEALTHY WAY 

OF LIFE

האגודה הישראלית לאורח חיים בריא 13/01/1986

במעלה - תנועה לעליה והגשמה 580059087

ציונית

"במעלה" תנועת העליה של אושרשינוי שם

גוש אמונים

במעלה - תנועה לעליה והגשמה ציונית 22/10/1989

עמותת כלל ישראל בית כנסת 580059103

היכל יעקב ע"ש יעקב אלגמיס 

הי"ד שנפל בקרב בלבנון י"א סיון 

תשנ"ז )ע"ר(

בית הכנסת לצעירים - כלל אושרשינוי שם

ישראל - בתלפיות מזרח

עמותת כלל ישראל בית כנסת היכל 

יעקב ע"ש יעקב אלגמיס הי"ד
20/02/2000



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 71414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

האגודה למען הקשיש והחברה 580059111

באשדוד

האגודה למען הקשיש והחברה באשדודהאגודה למען הקשיש אשדודאושרשינוי שם 12/04/1995

בית כנסת נביא יחזקאל - עמדים 580059236

- ירושלים

בית הכנסת לקהל העמדים אושרשינוי שם

בירושלים

בית כנסת נביא יחזקאל - עמדים - 

ירושלים
05/10/1995

עמותת חסידי סטראשאלא ע"ש 580059319

הצדיק רבי אהרן הלוי 

מסטראשאלא זצ"ל )ע"ר(

בית החסידים דגור רחוב אושרשינוי שם

בעש"ט 19 בני ברק

עמותת חסידי סטראשאלא ע"ש הצדיק 

רבי אהרן הלוי מסטראשאלא זצ"ל 

)ע"ר(

31/10/2000

מרכז רוחני נצח ישראל רמת 580059590

אשכול, אשקלון

בית כנסת "נצח ישראל" רמת אושרשינוי שם

אשכול אשקלון

מרכז רוחני נצח ישראל רמת אשכול, 

אשקלון
26/09/1993

מוסדות קאליב - אור ירושלים 580059640

)ע"ר(

בית הכנסת שע"י "מאור אושרשינוי שם

ירושלים" )ע"ר(

מוסדות קאליב - אור ירושלים )ע"ר( 23/08/1999

העמותה להקמת קרן לעיון 580059665

ומחקר ע"ש ד"ר מרדכי אביצור 

בנושא יחסי יהודים ערבים.

העמותה להקמת קתדרה אושרשינוי שם

ע"ש ד`ר מרדכי אביצור 

בנושא יחסי יהודים ערבים

העמותה להקמת קרן לעיון ומחקר ע"ש 

ד"ר מרדכי אביצור בנושא יחסי
14/11/1984

מכון ירושלמי לויכוחים מקראיים 580059673

JERUSALEM INSTITUTE 

OF BIBLICAL POLEMICS

מכון ירושלמי לויכוחים מקראייםוויכוח ודו שיחאושרשינוי שם 07/11/1986

המרכז הלאומי למערכות ישראל 580059764

בהר איתן

הר איתן - המרכז הלאומי אושרשינוי שם

למערכות ישראל

המרכז הלאומי למערכות ישראל בהר 

איתן
10/07/1995

אגוד חברות הפרסום בישראל אושרשינוי שםאיגוד הפרסום הישראלי )ע"ר(580059988

ADVERTISING  , )ע"ר(

AGENCIES 

ASSOCIATION ISRAEL

). )AAAI( )R.A

Israeli ,)איגוד הפרסום הישראלי )ע"ר

).Association Advertising )R.A
13/02/2012

אגוד חברות הפרסום בישראל )ע"ר(האגוד הישראלי לפרסוםאושרשינוי שם 11/04/2002

יד אליעזר )ע"ר(אגודת יד אליעזר ,אושרשינוי שםיד אליעזר )ע"ר(580060069 19/03/2014

אגודה למסגד ולבית קברות אושרשינוי שםעמותת הבדווים המתקדמים580060127

ולספרית טבאש

עמותת הבדווים המתקדמים 22/01/1987

בית הכנסת אהבת שלום ע"ש 580060366

יונתן בן עוזיאל והרבנים שלום 

שבזי, שלום מתנא ושלום מעודה 

ומשפחתו.

בית הכנסת אהבת שלום ע"ש אושרשינוי שם

הרב המקובל מורי סאלם 

מתנא זצוקלה"ה הרב הראשי 

וראב"ד ביצ"ה בתימן - ב"ב

בית הכנסת אהבת שלום ע"ש יונתן בן 

עוזיאל והרבנים שלום שבזי,
26/08/1990



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 72414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמית - אגודת מתנדבים לעזרה 580060572

הדדית לקשישים בירושלים 

)ע"ר(

עמית - אגודת מתנדבים אושרשינוי שם

לעזרה הדדית בירושלים

עמית - אגודת מתנדבים לעזרה הדדית 

לקשישים בירושלים )ע"ר(
03/09/2003

ישיבה וכולל לאברכים "תורת אושרשינוי שםישיבת ארחות משה )ע"ר(580060614

חיים" כפר גנים פתח תקוה ,

ישיבת ארחות משה )ע"ר( 24/01/2018

מפעלי תורה ועזרה לעם יד 580060648

איתמר פיטסבורג

אגודת מפעלי תורה לעם "יד אושרשינוי שם

איתמר" "יד מלכה" "מידי 

חודש בחדשו" פיטסבורג

מפעלי תורה ועזרה לעם יד איתמר 

פיטסבורג
22/03/1990

אלקבץ - אגודה להגברת קדושה 580060663

בעיר צפת ע"ש המקובל ר' 

שלמה אלקבץ זיע"א

אלקבץ - אגודה להגברת קדושה בעיר אלקבץאושרשינוי שם

צפת ע"ש המקובל ר` שלמה אלקבץ 

זיע"א

31/05/1987

גמ"ח "מנחת משה" וכולל אושרשינוי שםכולל זוהר השלום )ע"ר(580060788

"זוהר השלום" ,

כולל זוהר השלום )ע"ר( 19/05/2014

גמ"ח "מנחת משה" ע"ש אושרשינוי שם

הגאון ר` רפאל משה אלבז 

זצ"ל

גמ"ח "מנחת משה" וכולל "זוהר 

השלום"
13/09/1989

ארגון למען יהודי אתיופיה 580060804

שמירת המורשת

ארגון למען יהודי אתיופיה אושרשינוי שם

מיסודו של אורי כהן בן ברוך

ארגון למען יהודי אתיופיה שמירת 

המורשת
20/12/1995

ג`רוסלים אלווין אינסטיטוטס אושרשינוי שםאלווין ישראל )ע"ר(580060952

)ע"ר(

אלווין ישראל )ע"ר( 13/01/1998

קהילה מסורתית גילה- שבת 580061109

אחים )ע"ר(

קהילה מסורתית גילה- שבת אחים קהילה מסורתית גילה ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
31/07/2007

בית חב"ד רמת גןבית חב"ד רמת גן גבעתייםאושרשינוי שםבית חב"ד רמת גן580061331 24/05/1994

אגודת ידידי הגנים הבוטניים 580061554

בירושלים )ע"ר(

אגודת ידידי הגן הבוטני אושרשינוי שם

בירושלים

אגודת ידידי הגנים הבוטניים בירושלים 

)ע"ר(
24/02/1997

קרן לשמירת הטבע והמורשת 580061604

)ע"ר(

עמותת "חי בר" לשמירת אושרשינוי שם

הטבע, הנוף והמורשת 

בישראל )ע"ר( ,

קרן לשמירת הטבע והמורשת )ע"ר( 12/10/2015

"חי-בר" אגודה להקמת אושרשינוי שם

שמורות לאומיות לחיות בר 

תנכיו"ת ,

עמותת "חי בר" לשמירת הטבע, הנוף 

והמורשת בישראל )ע"ר(
03/02/2015



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 73414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

קרית חינוך ישיבת הנגב - חנוך 580061851

לנער נתיבות )ע"ר(

קרית חינוך ישיבת הנגב - חנוך לנער ישיבת הנגב נתיבותאושרשינוי שם

נתיבות )ע"ר(
04/08/1997

מוסדות פיטסבורג "צדקת יוסף" 580062164

אשדוד )ע"ר(

מוסדות פיטסבורג "צדקת יוסף" אשדוד כולל פיטסבורג "צדקת יוסף" ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
13/11/2014

ועד תושבי קרית אתרי , ירושליםועד תושבי קרית אתריאושרשינוי שםועד תושבי קרית אתרי , ירושלים580062396 07/11/1994

העמותה ללמוד מדע הרוח 580062479

מיסודו של רודולף שטיינר )ע"ר(

העמותה ללמוד מדע הרוח אושרשינוי שם

מיסודו של רודולף שטיינר - 

ענף אליהו ,

העמותה ללמוד מדע הרוח מיסודו של 

רודולף שטיינר )ע"ר(
06/06/2018

העמותה ללמוד מדע הרוח אושרשינוי שם

מיסודו של רודולף שטיינר

העמותה ללמוד מדע הרוח מיסודו של 

רודולף שטיינר - ענף אליהו
30/10/1990

עמותה יוצאי קווקז - ותיקי 580062602

מלחמת העולם השנייה בישראל

קהילת יוצאי קוקז במחוז אושרשינוי שם

הצפון וותיקי מלחמת העולם 

ה2-

עמותה יוצאי קווקז - ותיקי מלחמת 

העולם השנייה בישראל
09/07/1987

בית מדרש להכשרת רבנים אושרשינוי שםחזון עובדיה תורה וחינוך )ע"ר(580062644

ודיינים "חזון עובדיה" ,

חזון עובדיה תורה וחינוך )ע"ר( 19/03/2015

"אופק" עמותה לקידום אנשים 580062685

עם צרכים מיוחדים )ע"ר(

"אופק" עמותה לנכים אושרשינוי שם

ומוגבלים ,

"אופק" עמותה לקידום אנשים עם 

צרכים מיוחדים )ע"ר(
27/04/2010

בית מדרש לתורה "מעלות 580062966

קדושים" ע"ש חללי מלחמת יום 

הכיפורים ומערכות ישראל הי"ד 

)ע"ר(

בית מדרש מעלות קדושים אושרשינוי שם

ע"ש חללי מלחמת יום 

הכיפורים ומערכות ישראל 

לזכר סא"ל בן-ציון כרמלי הי"ד 

והחייל נפתלי חזקיהו הי"ד

בית מדרש לתורה "מעלות קדושים" 

ע"ש חללי מלחמת יום הכיפורים
27/07/2000

עמותה לקידום וטיפוח מחוננים 580063386

ברחבי הארץ

אגודה לטיפוח המחוננים אושרשינוי שם

בגליל

עמותה לקידום וטיפוח מחוננים ברחבי 

הארץ
10/07/1991

בת"י - איגוד במאי התיאטרון 580063568

בישראל )ע"ר(

בת"י - איגוד במאי התיאטרון בישראל אגוד במאי ישראל ,אושרשינוי שם

ITD - The Israeli Theatre -,)ע"ר(

). Directors Guild )R.A

17/11/2011

שוחרי שלוחת אוניברסיטת אושרשינוי שםהמכללה האזורית אשקלון )ע"ר(580063659

"בר-אילן" אשקלון

המכללה האזורית אשקלון )ע"ר( 03/02/1997

ארגון רפע"ה - רפואה עפ"י 580064236

הלכה

רפע"ה - רפואה עפ"י הלכה אושרשינוי שם

RAFEH - REFUAH AL 

PE HALACHA

ארגון רפע"ה - רפואה עפ"י הלכה 24/03/1991
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אלו"ט - אגודה לאומית לילדים 580064335

ובוגרים עם אוטיזם )ע''ר(

"אלוט - אגודה לאומית אושרשינוי שם

לילדים אוטיסטים" ,

אלו"ט - אגודה לאומית לילדים ובוגרים 

עם אוטיזם )ע''ר(
28/02/2017

חוג חתם סופר - פתח תקוה ניו 580064368

יורק )ע"ר(

חוג חתם סופר - פתח תקוה ניו יורק חוג חתם סופר פתח תקוה ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
28/10/2014

ביהכ"נ זכרון קדושים בת - ים 580064491

נוסד ע"י יוסף שטרית הי"ו לזכר 

פאני וילדיה אהרון מורדכי יוכבד 

שטרית ז"ל שנרצחו בקרית 

שמונה ע"י בני עוולה י"ט בניסן 

תשל"ד )ע"ר(

ביהכ"נ לזכרון קדושים על אושרשינוי שם

קדוש השם בקרית שמונה יט' 

בניסן תשל"ד ולזכרו של 

הצדיק רבי יצחק ממיסטלוב 

שנל"ע ,

ביהכ"נ זכרון קדושים בת - ים נוסד ע"י 

יוסף שטרית הי"ו לזכר פאני וילדיה 

אהרון מורדכי יוכבד שטרית ז"ל שנרצחו 

בקרית שמונה ע"י בני עוולה י"ט בניסן 

תשל"ד )ע"ר(

08/06/2014

מרכז תורני ע"ש הרה"ח ר' 580064541

עקיבא בנצלביץ זצ"ל

מרכז תורני דחסידי גור בני אושרשינוי שם

ברק רשת ישיבות מתמידים 

וקרן פרסים ע"ש הרה"ח ר` 

עקיבא בנצלביץ זצ"ל

מרכז תורני ע"ש הרה"ח ר` עקיבא 

בנצלביץ זצ"ל
21/05/1991

קיבוץ חלוצים - שחזור ישוב 580064566

מימים ראשונים

קיבוץ חלוצים - שחזור ישוב מימים "קיבוץ חלוצים"אושרשינוי שם

ראשונים
15/12/1985

קרן עזרה לילד הנזקק ע"ש 580064681

אליענה פורר

קרן בית פורר - עזרה לילד אושרשינוי שם

הנזקק

קרן עזרה לילד הנזקק ע"ש אליענה 

פורר
15/12/1985

מוזיאון פרטי - המושבה כפר 580064764

תבור )ע"ר(

מוזיאון פרטי וחצרות האיכרים אושרשינוי שם

מסחה כפר תבור )ע"ר(

מוזיאון פרטי - המושבה כפר תבור 

)ע"ר(
15/05/2002

קרן שלם לפתוח שרותים למפגר 580064855

ברשויות המקומיות

הקרן המרכזית לפיתוח אושרשינוי שם

השירותים למפגר ברשויות 

המקומיות

קרן שלם לפתוח שרותים למפגר 

ברשויות המקומיות
31/12/1995

עמיחימצודאושרשינוי שםעמיחי580064939 10/02/1985

בית מדרש גבוה בארץ ישראל - 580064947

לייקווד, בית מדרשו של רבינו 

הגדול מרן הגאון ר' אהרן קוטלר 

זצוקללה"ה

בית מדרש גבוה דאמריקה אושרשינוי שם

בא"י - בית מדרשו של רבינו 

הגדול מרן הגאון ר` אהרון 

קוטלר זצוקללה"ה

בית מדרש גבוה בארץ ישראל - לייקווד, 

בית מדרשו של רבינו הגדול מרן הגאון
02/05/2000

העמותה להפעלת מערך דיור 580064970

מעוני כפר כנא )ע"ר(

עמותה להפעלת מעון אושרשינוי שם

למפגרים כפר כנא ,

העמותה להפעלת מערך דיור מעוני 

כפר כנא )ע"ר(
07/09/2014

עמותת עלה לרווחת הילד, 580064996

הנוער והקהילה ברמת גן )ע"ר(

עמותת עלה לרווחת הילד, הנוער ע.ל.ה. רמת גןאושרשינוי שם

והקהילה ברמת גן )ע"ר(
30/08/2001
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מרפאת שיניים ע"ש לובה סלום 580065050

)ע"ר(

הקליניקה הירושלמית לטיפול אושרשינוי שם

שיניים בילדים

מרפאת שיניים ע"ש לובה סלום )ע"ר( 15/01/1997

אסנט - היבטים פנימיים של 580065159

ASCENT - סגנון החיים היהודי

 INNER DIMENSIONS OF 

JEWISH LIFESTYLE

אסנט - היבטים פנימיים של סגנון מכון לדרכי החסידותאושרשינוי שם

החיים היהודי
31/10/1984

התאחדות עולי מצרים בישראל 580065167

)ע"ר(

התאחדות עולי מצרים אושרשינוי שם

בישראל - תל אביב )ע"ר( ,
14/10/2013

בית מדרש "בית יצחק", רכסים 580065183

)ע"ר(

בית מדרש "בית יצחק", רכסים )ע"ר(בית מדרש בני תורה, רכסיםאושרשינוי שם 22/04/2002

איגוד הברוקרים בבורסה בתל - 580065191

אביב )TBA( )ע"ר(

איגוד חברי הבורסה לניירות אושרשינוי שם

ערך בתל אביב )שאינם 

בנקים( ,

איגוד הברוקרים בבורסה בתל - אביב 

TASE Brokers ,)ע"ר( )TBA(

).Association )TBA( )R.A

24/02/2015

יואב - לקידום חינוך, תרבות, 580065241

YOAV FOR  ספורט ותיירות

ADVANCEMENT OF 

EDUCATION. CULTURE.

 SPORTS AND TOURISM

יואב - לקידום חינוך תרבות אושרשינוי שם

וספורט

יואב - לקידום חינוך, תרבות, ספורט 

ותיירות
29/10/1991

המרכז העולמי של חסידי גור 580065423

)ע"ר(

אגודת בית הכנסת חסידי גור אושרשינוי שם

בירושלים ,

המרכז העולמי של חסידי גור )ע"ר( 14/06/2016

מוסדות-אור דוד - בני ברק"אור דוד"אושרשינוי שםמוסדות-אור דוד - בני ברק580065514 10/11/1992

המרכז לפדגוגיה בני ברק בית 580065571

מלכה

בית חינוך חרדי לבנות שע"י אושרשינוי שם

חסידי בעלזא בני ברק "בית 

מלכה" ע"ש הרבנית 

הראשונה לבית בעלזא 

ובנשיאות הרבנית שרה רוקח 

תחי` מבעלזא

המרכז לפדגוגיה בני ברק בית מלכה 11/09/1985

בית הכנסת ובית מדרש אור 580065589

השלום ע"ש מו"ר אור שרגא יזדי

בית מדרש אור השלום ע"ש אושרשינוי שם

מור אור שרגא יזדי

בית הכנסת ובית מדרש אור השלום 

ע"ש מו"ר אור שרגא יזדי
01/05/1994
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ההתאחדות הלאומית לספורט 580065662

THE ISRAEL  הרכיבה

EQUESTRIAN 

FEDERATION

ההתאחדות הלאומית אושרשינוי שם

לספורט הרכיבה, אגודת 

חובבי הסוס בישראל 

SOCIETY OF HORSE 

SAPPORTERS IN 

ISRAEL -NATIONAL 

ASSOCIATION FOR 

EQUESTRIAN SPORTS

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה 19/09/1995

המרכז לחקר מורשת יהודי 580065852

מצרים )ע"ר(

המרכז הישראלי למורשת אושרשינוי שם

יהודי מצרים וסודן

המרכז לחקר מורשת יהודי מצרים 

)ע"ר(
27/08/2001

י"ב שבטי ישראל - ראשון לציון 580065902

)ע"ר(

י"ב שבטי ישראל - ראשון לציון )ע"ר(בית הכנסת גני יהודיתאושרשינוי שם 08/04/1998

עמותת סנט פול )בהתאחדות 580065969

עם מוקד על ישראל( )ע"ר(

המשלחת האנגליסטית אושרשינוי שם

המקראית בישראל )ע"ר(

עמותת סנט פול )בהתאחדות עם מוקד 

על ישראל( )ע"ר(
04/03/2002

קונסרבטוריון הסדנה ירושלים 580066033

)ע"ר(

קונסרבטוריון למוסיקה אושרשינוי שם

ואמנויות בירושלים - הסדנה 

)ע"ר( ,

קונסרבטוריון הסדנה ירושלים )ע"ר( 28/09/2008

בית הספר למוסיקה אושרשינוי שם

ולאמנויות בירושלים

קונסרבטוריון למוסיקה ואמנויות 

בירושלים - הסדנה )ע"ר(
18/11/2002

תחביב - חובבי מלאכת יד ויצירה 580066090

אמנותית

תחביב - חובבי מלאכת יד אושרשינוי שם

ויצירה אמנותית

תחביב - חובבי מלאכת יד ויצירה 

אמנותית
21/10/1987

קרן היעל לטיפוח חיות בר, ערכי 580066215

טבע נוף ומורשת לזכר אברהם 

יפה )ע"ר(

קרן היעל לטפוח חיות בר אושרשינוי שם

וערכי טבע. לזכר אברהם יפה 

,

קרן היעל לטיפוח חיות בר, ערכי טבע 

נוף ומורשת לזכר אברהם יפה )ע"ר(
08/04/2008

קרן המלגות המרכזית של 580066363

מוסדות ה.ע.ל ע"ש יוסף וזהבה 

ולקר ז"ל

קרן המילגות המרכזית של אושרשינוי שם

מוסדות הסתדרות העובדים 

הלאומית ע"ש יוסף וולקר ז"ל

קרן המלגות המרכזית של מוסדות 

ה.ע.ל ע"ש יוסף וזהבה ולקר ז"ל
11/09/1994

ש.י.ש. לקידום הפרדיגמה 580066405

המקרו כלכלית החדשה )ע"ר(

כצמן נתאי לקדום הפרדיגמה אושרשינוי שם

המקרו כלכלית החדשה

ש.י.ש. לקידום הפרדיגמה המקרו 

כלכלית החדשה )ע"ר(
11/11/2002

נוה מאיריד ליששכראושרשינוי שםנוה מאיר580066710 15/02/1988



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 77414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

"שמע חיפה" מרכז לימודי- 580066751

טיפולי לחינוך ושיקום ילדים 

ונוער לקויי- שמיעה )ע"ר(

"שמע חיפה", מרכז אושרשינוי שם

לימודי-טיפולי לליקויי שמיעה 

)ע"ר( ,

"שמע חיפה" מרכז לימודי- טיפולי 

לחינוך ושיקום ילדים ונוער לקויי- 

שמיעה )ע"ר(

30/06/2008

"שמע חיפה" לחינוך ושיקום אושרשינוי שם

ילדים ונוער לקויי שמיעה 

)חרשים וכבדי שמיעה(

"שמע חיפה", מרכז לימודי-טיפולי 

לליקויי שמיעה )ע"ר(
06/01/1998

האיגוד לקומפוזיציה שחמטית 580066967

בישראל

חוג שוחרי הקומפוזיציה אושרשינוי שם

השחמטית בישראל

האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל 29/07/1988

עמותה דתית ושיפוץ בית אושרשינוי שםעמותת חמזה580066991

קברות חמזה

עמותת חמזה 25/09/1996

גנזך קידוש השם מכון לתיעוד, 580067122

מחקר והנצחה

גנזך קידוש השם - מכון אושרשינוי שם

לתיעוד, מחקר והנצחה 

מיסודו של משה פראגר

גנזך קידוש השם מכון לתיעוד, מחקר 

והנצחה
11/07/1994

עלה - הרצליה עמותה למען 580067130

הקשיש

"עלה" קרן עזרה לקשישי אושרשינוי שם

הרצליה

עלה - הרצליה עמותה למען הקשיש 08/07/1991

סב יום- עמותת ותיקי עמק 580067262

יזרעאל )ע"ר(

העמותה למען הזקן בעמק אושרשינוי שם

יזרעאל ,

סב יום- עמותת ותיקי עמק יזרעאל 

)ע"ר(
22/09/2009

עמותת גבורות )ע"ר(גבורות ,אושרשינוי שםעמותת גבורות )ע"ר(580067379 11/08/2008

תלמוד ישראלי - מיסודו של מכון 580067460

ש"י )ע"ר(

"מכון ש"י", שבות יהודה אושרשינוי שם

להכרת היהדות ע"ש ר' יהודה 

אריה צביבל ז"ל ,

תלמוד ישראלי - מיסודו של מכון ש"י 

)ע"ר(
16/06/2015

מכון מאיר ללימודי היהדות אושרשינוי שם

בגוש דן

"מכון ש"י", שבות יהודה להכרת 

היהדות ע"ש ר` יהודה אריה צביבל ז"ל
23/02/1987

מוזיאון נחום גוטמן לאמנות 580067551

)ע"ר(

עמותה על שם הצייר והסופר אושרשינוי שם

נחום גוטמן ז"ל ,

מוזיאון נחום גוטמן לאמנות 

Gutman Museum of Art,)ע"ר(

) )R.A

30/04/2006

לתת אור לחיים - סיוע ועזרה 580067577

)ע"ר(

"יד לאסיר" מרכז רוחני אושרשינוי שם

לשיקום ,

לתת אור לחיים - סיוע ועזרה )ע"ר( 02/07/2013

"נחלת יוסף" בית מדרש גבוה אושרשינוי שםמאורות צבי )ע"ר(580067627

להוראת התלמוד ,

מאורות צבי )ע"ר( 04/03/2015

העמותה לתמיכה בישיבת 580067726

הדרום רחובות )ע"ר(

העמותה לתמיכה בישיבת הדרום ישיבת הדרום רחובות ,אושרשינוי שם

רחובות )ע"ר(
20/06/2018
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ישיבת הגולן - ע''י מרכז ישיבות 580068211

בני עקיבא )ע''ר(

ישיבת בני עקיבא הגולן - אושרשינוי שם

ישיבת הסדר ,

ישיבת הגולן - ע''י מרכז ישיבות בני 

עקיבא )ע''ר(
05/10/2016

תחיל"ה - תנועה חילונית 580068443

ישראלית ליהדות הומניסטית

אגודה ישראלית ליהדות אושרשינוי שם

הומניסטית חילונית

תחיל"ה - תנועה חילונית ישראלית 

ליהדות הומניסטית
21/08/1991

בני ראם חיפה בית מדרש אושרשינוי שםבני ראם חיפה )ע"ר(580068468

לתורה ולהוראה )ע"ר(

בני ראם חיפה )ע"ר( 08/10/1997

אגודת בית כנסת אבשלום ומשכן 580068476

ברך ואוסנת איסחרוב רמלה 

)ע"ר(

אגודת בית כנסת אבשלום אושרשינוי שם

לעולי בוכרה - רמלה ,

אגודת בית כנסת אבשלום ומשכן ברך 

ואוסנת איסחרוב רמלה )ע"ר(
13/05/2018

אגודת בית כנסת השלום אושרשינוי שם

לעולי בוכרה - רמלה

אגודת בית כנסת אבשלום לעולי בוכרה 

- רמלה
06/08/1989

בית הכנסת חסידים תפארת 580068658

יעקב, בית וגן ירושלים )ע"ר(

בית הכנסת הכללי דחסידים, אושרשינוי שם

בית וגן, ירושלים

בית הכנסת חסידים תפארת יעקב, בית 

וגן ירושלים )ע"ר(
31/08/2000

מרכז תולדות יעקב יוסף אושרשינוי שםמרכז תולדות ארה"ק580068666

דחסידי סקווירא בארה"ק

מרכז תולדות ארה"ק 19/05/1992

ארגון בעלי בתי ספר ומורים אושרשינוי שםארגון מורי נהיגה- חולון )ע"ר(580068989

לנהיגה - חולון )ע"ר( ,

ארגון מורי נהיגה- חולון )ע"ר( 24/06/2009

ארגון בעלי בתי ספר לנהיגה, אושרשינוי שם

תל אביב דרום ,

ארגון בעלי בתי ספר ומורים לנהיגה - 

חולון )ע"ר( ,
01/12/2003

אפשר- עמותה לפיתוח שירותי 580068997

רווחה וחינוך )ע"ר(

אפשר - עמותה לפיתוח אושרשינוי שם

שירותי רווחה וחינוך )ע"ר( ,

אפשר- עמותה לפיתוח שירותי רווחה 

וחינוך )ע"ר( ,
31/03/2004

אפשר  עמותה לפיתוח שרותי אושרשינוי שם

רווחה ,

אפשר - עמותה לפיתוח שירותי רווחה 

וחינוך )ע"ר( ,
07/03/2004

אפשר  עמותה לפיתוח שרותי רווחהאגודת אפשר - ירושליםאושרשינוי שם 12/11/1987

אייזיק - ישראל, תקשורת תומכת 580069011

וחליפית )ע"ר(

האגודה לפיתוח שפת אושרשינוי שם

הסמלים ע"ש בליס בישראל

אייזיק - ישראל, תקשורת תומכת 

וחליפית
24/12/1989

מינהל קהילתי נווה יעקב )ע"ר(מרכז קהילתי נוה יעקב ,אושרשינוי שםמינהל קהילתי נווה יעקב )ע"ר(580069136 16/07/2015

"שערי תורה" בבה"כ "בחר" אושרשינוי שםאורות שערי תורה )ע"ר(580069144

רחוב אלפנדרי 40  ירושלים ; 

,

אורות שערי תורה )ע"ר( 18/01/2010
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החוג הישראלי לאילוף כלבים 580069185

ואג'יליטי ע"ש נחום סחר )ע"ר(

החוג הישראלי לאילוף כלבים אושרשינוי שם

ISRAEL .( )ואג'יליטי )ע"ר

DOG TRAINING AND 

, AGILITY CLUB )R.A

החוג הישראלי לאילוף כלבים ואג'יליטי 

Israel dog ,)ע"ש נחום סהר )ע"ר

training and agility club in 

)memory of Nachum Sachar )R.A

18/05/2008

החוג הישראלי לאילוף כלבים ואג`יליטי החוג הישראלי לאילוף כלביםאושרשינוי שם

)ע"ר(
08/06/2003

עמותת סחלב לאזרח הוותיק 580069193

בקהילה )ע"ר(

האגודה למען הקשיש בטירת אושרשינוי שם

כרמל- סחל"ב- סיוע חם 

לקשיש בקהילה )ע"ר( ,

עמותת סחלב לאזרח הוותיק בקהילה 

)ע"ר(
04/06/2018

אגודה למען הקשיש טירת אושרשינוי שם

כרמל )ע"ר( ,

האגודה למען הקשיש בטירת כרמל- 

סחל"ב- סיוע חם לקשיש בקהילה )ע"ר(
24/05/2009

האגודה למען הקשיש בטירת  אושרשינוי שם

כרמל  א.ש.ל ,

אגודה למען הקשיש טירת כרמל )ע"ר( 05/08/2008

תנועתרון - תיאטרון מחול ניתן צו 580069219

פירוק

ההסתדרות הכללית של אושרשינוי שם

העובדים 

בישראל-"תנועתרון"- להקת 

המחול של מרכז "הפועל"

תנועתרון - תיאטרון מחול 02/09/1996

מרכז התורה רחובותמרכז התורה רחובותאושרשינוי שםמרכז התורה רחובות580069243 08/10/1986

ישיבת אמת ליעקב שושנת 580069284

העמקים )ע"ר(

ישיבת אמת ליעקב שושנת העמקים ישיבת "אמת-ליעקב" ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
09/02/2015

"תפארת אבות" ע"ש הרה"ח ר' 580069300

מנדל ברנדויין טבריה )ע"ר(

"תפארת אבות" מועצת אושרשינוי שם

החברות פא"י טבריה

"תפארת אבות" ע"ש הרה"ח ר` מנדל 

ברנדויין טבריה )ע"ר(
03/06/1999

העמותה למען העוור: )עוורים, 580069326

נכים, רמלאים( - רמלה )ע"ר(

העמותה למען העוור: )עוורים, נכים, העמותה למען העוור - רמלהאושרשינוי שם

רמלאים( - רמלה )ע"ר(
12/02/1998

סביון - העמותה למען האזרח 580069342

הותיק - כ"ס )ע"ר(

העמותה למען הקשיש כפר אושרשינוי שם

סבא ,

סביון - העמותה למען האזרח הותיק - 

כ"ס )ע"ר(
24/03/2014

בית הכנסת "מגן אברהם" ברמת 580069615

ישי ליוצאי תימן )ע"ר(

בית הכנסת "מגן לאברהם" אושרשינוי שם

ברמת-ישי ליוצאי תימן ,
18/03/2015

עזרה לקשיש במוסד - אתא"ד אושרשינוי שםעזרה לקשיש במוסדות - אתא"ד580069623

AID TO THE AGED IN 

INSTITUTION - ATTAD

עזרה לקשיש במוסדות - אתא"ד 17/11/1988
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"רב פעלים" ע"ש הצדיק רבינו 580069649

יוסף חיים זיע"א

"חכמה בינה ודעת" ע"ש אושרשינוי שם

רבינו יוסף חיים זיע"א

"רב פעלים" ע"ש הצדיק רבינו יוסף 

חיים זיע"א
31/10/1984

מוסדות תורה וחסד - ניצוצי אושרשינוי שםמוסדות ניצוצי אורות )ע"ר(580069821

אורות

מוסדות ניצוצי אורות )ע"ר( 28/08/1997

קול הדף - מכון להפקת שיעורי 580069839

תורה מוקלטים

קול הדף - מכון להפקת שיעורי תורה קול הדףאושרשינוי שם

מוקלטים
05/02/1985

ארגון בוני ירושלים והסביבה 580070019

)ע"ר(

ארגון קבלני הבניין והתשתיות אושרשינוי שם

בירושלים והסביבה )ע"ר( ,

ארגון בוני ירושלים והסביבה )ע"ר( 09/09/2015

ארגון הקבלנים והבונים אושרשינוי שם

בירושלים והסביבה )ע"ר( ,

ארגון קבלני הבניין והתשתיות בירושלים 

והסביבה )ע"ר(
17/07/2007

ארגון הקבלנים והבונים אושרשינוי שם

בירושלים )ע"ר(

ארגון הקבלנים והבונים בירושלים 

והסביבה )ע"ר(
24/07/2003

האגודה הישראלית למשאבי מים 580070043

)ע"ר(

האגודה הישראלית אושרשינוי שם

להידרולוגיה )אי"ל( ,

האגודה הישראלית למשאבי מים )ע"ר( 22/08/2013

עמותה ע"ש ברוך ואהרוןגמ"ח ע"ש שמואל וחיה פרבראושרשינוי שםעמותה ע"ש ברוך ואהרון580070290 13/02/1994

"חמדת ימים", הקהילה 580070613

המסורתית הקריות )ע"ר(

"חמדת ימים", הקהילה המסורתית הקהילה המסורתית הקריות ,אושרשינוי שם

הקריות )ע"ר(
12/08/2013

עמותת ידידי ישיבת בני - עקיבא 580070639

כפר הרואה )ע"ר(

ישיבת בני-עקיבא כפר הרואה אושרשינוי שם

,

עמותת ידידי ישיבת בני - עקיבא כפר 

הרואה )ע"ר(
27/11/2017

העמותה לעידוד הספרות 580070696

הישראלית

העמותה לעידוד הספרות הישראליתחוג ידידי אגודת הסופריםאושרשינוי שם 18/01/1990

מרכז תורה תפרח )ע"ר(תלמוד תורה תפרח ,אושרשינוי שםמרכז תורה תפרח )ע"ר(580070746 23/01/2012

מרכז תורה יפרח )ע"ר(תלמוד תורה תפרח ,בוטלשינוי שם 23/01/2012

המסדר הגדול למסתורין"מועדון הקוסמים הישראלי"אושרשינוי שםהמסדר הגדול למסתורין580071041 08/10/1986

אינטרסל - מכון בינלאומי לעניני 580071082

חברה כלכלה ומשפט -    

INTERSEL 

INSTERNATIONAL 

INSTITUTION FOR 

SOCIAL ECONOMIC AND 

LEGAL AFFAIRS

אינטרסל - מכון בינלאומי אושרשינוי שם

לעניני חברה כלכלה ומשפט 

INTERSEL -

INTERNATIONAL 

INSTITUTION FOR 

SOCIAL, ECONOMIC 

AND LEGAL AFFAIRS

עמותת עמי חן 10/11/1991
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חיים - חינוך יהודי מתקדם 580071223

בישראל

חיים - חינוך יהודי מתקדם בישראלגן ברק ירושליםאושרשינוי שם 29/07/1988

ברכה - החברה לעולים 580071348

מבריטניה   העמותה מפורקת 

BARECHA - BRITISH מרצון

 OLIM SOCIETY

ברכה - החברה לעולים מבריטניה   קרן עידוד הגלילאושרשינוי שם

העמותה מפורקת מרצון
03/03/1985

המרכז הרפואי מעיני הישועה 580071637

)ע"ר(

העמותה למען המרכז הרפואי אושרשינוי שם

מעיני הישועה )ע"ר( ,

המרכז הרפואי מעיני הישועה )ע"ר( 01/05/2008

עמותה למען בית חולים בבני אושרשינוי שם

ברק ע"ש יהושע מאיר 

פרשווטר ,

העמותה למען המרכז הרפואי מעיני 

הישועה )ע"ר(
21/11/2007

עמותה למען בית חולים בבני אושרשינוי שם

ברק

עמותה למען בית חולים בבני ברק ע"ש 

יהושע מאיר פרשווטר
25/09/1996

עמותת חיל הטכנולוגיה 580071777

והאחזקה )חיל החימוש( )ע''ר(

עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה )חיל עמותת חיל החימוש ,אושרשינוי שם

החימוש( )ע''ר(
20/11/2016

"ניצן" אגודה לקידום ילדים אושרשינוי שםעמותת ניצן קריות580071827

לקויי למידה והסתגלות 

בקרית ביאליק.

עמותת ניצן קריות 15/02/1988

בית איזי שפירא - עמותת אביעמותת "אבי"אושרשינוי שםבית איזי שפירא - עמותת אבי580071850 14/10/1996

מרכז לתורה ולחסידות נועם 580071934

אלימלך ליז'ענסק )ע"ר(

מרכז לתורה ולחסידות אושרשינוי שם

"ליזענסק" ,

מרכז לתורה ולחסידות נועם אלימלך 

ליז'ענסק )ע"ר(
04/10/2010

המכון לתכנון מדיניות ביחסי 580072148

ישראל והתפוצות העמותה 

בהליכי פירוק מרצון

המכון לתכנון מדיניות יהודית אושרשינוי שם

ביחסי ישראל והתפוצות

המכון לתכנון מדיניות ביחסי ישראל 

והתפוצות
12/10/1988

אופק - מינהל קהילתי גילה 580072411

)ע"ר(

מינהל קהילתי גילה ע"ש עדי אושרשינוי שם

יפה )ע"ר( ,

אופק - מינהל קהילתי גילה )ע"ר( 21/12/2015

מינהל קהילתי גילה ע"ש עדי יפה )ע"ר(מרכז קהילתי ע"ש עדי יפהאושרשינוי שם 20/01/1997

בית כנסת בית הלל שכון ותיקים 580072601

כפר סבא

בית הכנסת הספרדי שכון אושרשינוי שם

ותיקים כפר סבא

בית כנסת בית הלל שכון ותיקים כפר 

סבא
11/02/1992

קרן נייר חדרה )ע"ר(קרן מנא"י ,אושרשינוי שםקרן נייר חדרה )ע"ר(580072619 02/03/2009
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ביהכ"נ שערי עזרא בנוה יעקב 580072908

ע"ש עזרא נאצר בן בוליסה ז"ל 

)ע"ר(

ביהכנ"ס הספרדי בית-אל - אושרשינוי שם

נוה יעקב ,

ביהכ"נ שערי עזרא בנוה יעקב ע"ש 

עזרא נאצר בן בוליסה ז"ל )ע"ר(
24/04/2018

מכון שמיר למחקר )ע''ר(המכון לחקר הגולן ,אושרשינוי שםמכון שמיר למחקר )ע''ר(580072965 28/08/2016

קרן יסלזון לתמיכה במכון הגבוה 580073039

לתורה

קרן ג`סלסון לתמיכה במכון אושרשינוי שם

הגבוה לתורה

קרן יסלזון לתמיכה במכון הגבוה לתורה 08/10/1986

מפעלי החסד בישראל - חסדי אושרשינוי שםחסדי נעמי )ע"ר(580073146

נעמי )ע"ר( ,

חסדי נעמי )ע"ר( 04/07/2010

מפעלי החסד בישראל - חסדי נעמי גמ"ח "חסדי נעמי" בני ברקאושרשינוי שם

)ע"ר(
14/05/1997

מגדל עוז סמינר למורות מחוץ 580073203

לארץ

מגדל עוז סמינר למורות מחוץ לארץמגדל עוז סמינר למורותאושרשינוי שם 25/12/1986

לשכת בני-ברית משה שור גליל 580073310

יד, מס' 1645 )ע"ר(

לשכת בני ברית "משה שור" אושרשינוי שם

מס` 1645 למסדר היהודי 

העולמי "בני ברית" גליל י"ד 

בישראל

לשכת בני-ברית משה שור גליל יד, מס` 

1645 )ע"ר(
29/08/2000

המרכז הבינתחומי לניתוח 580073328

ותחזית טכנולוגית ליד 

אוניברסיטת תל אביב

המרכז הבינתחומי לניתוח אושרשינוי שם

וחיזוי טכנולוגי ליד 

אוניברסיטת תל-אביב

המרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית 

טכנולוגית ליד אוניברסיטת תל אביב
03/07/1994

בית כנסת ומרכז קהילתי 580073401

"מורשת אבות - רעננה"

בית כנסת ומרכז קהילתי - אושרשינוי שם

מורשת אבות רעננה - רעננה, 

רח` שברץ, ת.ד. 395, רעננה

בית כנסת ומרכז קהילתי "מורשת אבות 

- רעננה"
06/11/1995

הגנת האזרח בתיאום עם 580073674

השלטון המקומי בישראל )ע"ר(

הגנת האזרח מפני השלטון אושרשינוי שם

המקומי בישראל )ע"ר(

הגנת האזרח בתיאום עם השלטון 

המקומי בישראל )ע"ר(
03/09/2003

עמותת שרותי רווחה של עובדי 580073724

בזק )ע"ר(

קרן שירותי רווחה של עובדי אושרשינוי שם

חברת הבזק

עמותת שרותי רווחה של עובדי בזק 

)ע"ר(
17/10/1999

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של 580073831

אוניברסיטת חיפה )ע"ר(

ארגון הסגל האקדמי - אושרשינוי שם

אוניברסיטת חיפה

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של 

אוניברסיטת חיפה )ע"ר(
21/07/2003

מסדר הבפלוס בישראל הלשכה 580073948

המחוזית

לשכת בני גדעון מס` 8537 אושרשינוי שם

ר.או.בי

מסדר הבפלוס בישראל הלשכה 

המחוזית
14/06/1993



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 83414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה
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"חיים" למען ילדים חולי סרטן 580073955

בישראל )ע"ר(

"חיים" - חוג ידידי ילדי מרכז אושרשינוי שם

סמבור להמטולוגיה 

ואונקולוגיה לילדים מרכז 

שניידר לרפואת ילדים 

בישראל )ע"ר(

"חיים" למען ילדים חולי סרטן בישראל 

)ע"ר(
10/06/1998

אגודת ישיבת מכנובקה - בעלזא 580073963

)ע"ר(

אגודת ישיבת בעלזא- אושרשינוי שם

מכנובקה )ע"ר( ,

אגודת ישיבת מכנובקה - בעלזא )ע"ר( 10/04/2016

אגודת ישיבת בעלזא- מכנובקה )ע"ר( ,אגודת ישיבת מכנובקה ,אושרשינוי שם 08/08/2004

בית הכנסת הספרדי ע"ש משכן 580074029

גבריאל ובניו )ע"ר(

בית כנסת בית גילה ה/2 אושרשינוי שם

ירושלים

בית הכנסת הספרדי ע"ש משכן גבריאל 

ובניו )ע"ר(
18/10/1999

מרכז תורני עץ חיים - היכל 580074052

אליהו

מרכז תורני עץ חיים - אדרת אושרשינוי שם

אליהו

מרכז תורני עץ חיים - היכל אליהו 03/07/1987

"שובה"-מרכז ללמודי יהדות - 580074086

עפרה

"שובה"-מרכז ללמודי יהדות - עפרהמרכז "שובה" בעפרהאושרשינוי שם 27/11/1984

"שערי עזרה נתניה" אושרשינוי שםעמותת "עזרה ותקוה" )ע"ר(580074227

למשפחות מרובות ילדים 

ולבני תורה

עמותת "עזרה ותקוה" )ע"ר( 27/02/2003

משכן יוסף וחנניה הכהן זצק"ל - 580074235

קרית מלאכי

בית הכנסת - רשב"י קרית אושרשינוי שם

מלאכי

משכן יוסף וחנניה הכהן זצק"ל - קרית 

מלאכי
09/09/1996

בית הכנסת והכולל ע"ש 580074680

האדמו"ר בבא סאלי זצ"ל, גילה 

ירושלים.

בית הכנסת בבא סלי על שם אושרשינוי שם

הרב האדמו"ר רבי ישראל 

אבוחצירא טליט"א זצ"ל

בית הכנסת והכולל ע"ש האדמו"ר בבא 

סאלי זצ"ל, גילה ירושלים.
15/05/1990

עמותת מורי הדרך בתיירות אושרשינוי שםאגודת מורי הדרך בישראל )ע"ר(580074730

ASSOCIATION  בישראל

OF ISRAEL TOURIST 

, GUIDES

אגודת מורי הדרך בישראל 

ASSOCIATION OF ISRAEL,)ע"ר(

) TOURIST GUIDES )R.A

07/06/2005

נתיבות התורתית הועד אושרשינוי שםנתיבות של תורה וחסד580074763

לקידום ופיתוח קהילת בני 

התורה בעיירה נתיבות

נתיבות של תורה וחסד 29/07/1988

המרכז להכשרה ושיקום אושרשינוי שםמכללת גל )ע"ר(580074953

מקצועי ליד בי"ח לוינשטיין, 

רעננה )ע"ר( ,

מכללת גל )ע"ר( 18/03/2015



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 84414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

המרכז לשיקום מקצועי, אושרשינוי שם

רעננה

המרכז להכשרה ושיקום מקצועי ליד 

בי"ח לוינשטיין, רעננה )ע"ר(
27/07/1999

עמותה להספקת מזון לנצרכים 580075265

שעל יד מועדון רוטרי נתניה 

)ע"ר(

ליגה למניעת מחלות ריאה אושרשינוי שם

ושחפת - נתניה

עמותה להספקת מזון לנצרכים שעל יד 

מועדון רוטרי נתניה )ע"ר(
11/02/1997

האגודה לפתוח תרבות וספורט - 580075349

שמעונים

אגודה לפיתוח תרבות וספורט אושרשינוי שם

- דביר

האגודה לפתוח תרבות וספורט - 

שמעונים
02/07/1990

מרכז רוחני "עזרת אחים" אשדוד 580075539

)ע"ר(

צרכנית הלבשה שעל ידי אושרשינוי שם

"אגודת עזר לאחים"

מרכז רוחני "עזרת אחים" אשדוד )ע"ר( 11/08/1997

האגודה לקידום להקת הבלט 580075687

חיפה

האגודה לקידום להקת הבלט חיפהלהקת הבלט חיפהאושרשינוי שם 21/02/1985

ישיבת תורה אור - ירושלים 580075737

מיסודו של מרן הגאון רבי חיים 

פינחס שיינברג זצוק"ל )ע"ר(

ישיבת תורה אור - ירושלים אושרשינוי שם

בנשיאות הרה"ג רבי חיים 

פנחס שיינברג שליט"א 

TORAH 0RE YESHIVA 

JERUSALEM 

BENESIUT HARAV 

CHAIM PINCHOS 

, SCHEINBERG

09/07/2013

התאחדות יוצאי צ`כוסלובקיההתאחדות יוצאי צ`כוסלובקיהאושרשינוי שםהתאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה580075851 10/03/1999

מועדון הטיפוס הישראלי אושרשינוי שםמועדון המטפסים הישראלי )ע"ר(580075885

)ע"ר( ,

מועדון המטפסים הישראלי )ע"ר( 27/02/2012

מועדון הטיפוס הישראלי )ע"ר(מועדון אלפיני לישראל ,אושרשינוי שם 17/03/2011

בית הכנסת משכן ראובן ע"ש 580076115

הנדיב מר ראובן זלוף הי"ו בן 

חכם יחזקאל זלוף זצ"ל

בית הכנסת גור-אריה ארמון אושרשינוי שם

הנציב ירושלים

בית הכנסת משכן ראובן ע"ש הנדיב מר 

ראובן זלוף הי"ו
06/09/1993

בית הכנסת שערי צדק ע"ש 580076198

מנשה ושרה זרגרוף )ע"ר(

בית כנסת שערי צדק - אושרשינוי שם

אושיות רחובות ,

בית הכנסת שערי צדק ע"ש מנשה 

ושרה זרגרוף )ע"ר(
17/01/2010
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איגוד תעשיות החדשנות 580076206

ועתירות הידע בישראל )ע"ר(

איגוד תעשיות האלקטרוניקה אושרשינוי שם

והתוכנה בישראל )ע"ר( , 

Israel Association Of 

Electronics And 

)Software Industries )R.A

איגוד תעשיות החדשנות ועתירות הידע 

Israel High Tech , )בישראל )ע"ר

and Innovation Industries 

).Association )R.A

11/07/2017

איגוד תעשיות האלקטרוניקה אושרשינוי שם

והמידע )ע"ר( ,

איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה 

Israel Association Of,)בישראל )ע"ר

 Electronics And Software 

)Industries )R.A

08/08/2005

איגוד תעשיות האלקטרוניקה והמידע איגוד תעשיות האלקטרוניקהאושרשינוי שם

)ע"ר(
10/09/2000

אגודת לב בשראגודת לב בשראושרשינוי שםאגודת לב בשר580076263 25/12/1995

מכון בני משה לחקר כתבי יד 580076339

ע"ש המהר"ם שי"ק זצ"ל

מכון להוצאת ספרים בני משה אושרשינוי שם

וחקר כתבי יד ע"ש המהר"ם 

שי"ק

מכון בני משה לחקר כתבי יד ע"ש 

המהר"ם שי"ק זצ"ל
31/03/1992

האגודה לידידות ישראל - קוסטה 580076354

ריקה

ליגת ידידות ישראל קוסטה אושרשינוי שם

ריקה

האגודה לידידות ישראל - קוסטה ריקה 21/02/1985

י.ע.ל. יד עזר לחולה ליד בית 580076362

הרצפלד - גדרה

י.ע.ל. יד עזר לחולה ליד בית אושרשינוי שם

הרצפלד - גדרה

י.ע.ל. יד עזר לחולה ליד בית הרצפלד - 

גדרה
03/09/2003

יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש 580076438

)ע"ר(

יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש )ע"ר( ,יד ריבה יצוג משפטי לקשיש ,אושרשינוי שם 24/08/2004

גלעד - האגודה להנצחת קדושי 580076461

השואה

גלעד - האגודה להנצחת קדושי השואהגמ"ח חסדי ישראלאושרשינוי שם 24/10/1993

מעיינות - לעיון בערכי תורה - 580076594

תכנית יעוד

מעיינות - לעיון בערכי תורה - תכנית מעיינות - לעיון בערכי תורהאושרשינוי שם

יעוד
23/01/1996

בני קצין )ע"ר(ישיבת "טרקלין בני קצין"אושרשינוי שםבני קצין )ע"ר(580076701 12/02/2003

אמ"א - אגוד משפחות אומנות 580076743

בישראל

אמ"א - אגודת משפחות אושרשינוי שם

אומנות

אמ"א - אגוד משפחות אומנות בישראל 10/02/1985

אגודת אמני מלאכת מחשבת אושרשינוי שםאמנים יוצרים בישראל )ע"ר(580076842

בישראל

אמנים יוצרים בישראל )ע"ר( 27/03/1997

ביהמ"ד וביה"כ מעיינות באר 580076875

שבע

ביהמ"ד/ביה"כ מעיינות שע"י אושרשינוי שם

המעיין

ביהמ"ד וביה"כ מעיינות באר שבע 03/01/1995
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ניצן - אגודה לקידום ילדים לקויי 580076883

למידה, באר-שבע

אגודה למתן שרותים אושרשינוי שם

לאוכלוסיה בעלת ליקויי 

למידה והתפתחות

ניצן - אגודה לקידום ילדים לקויי למידה, 

באר-שבע
28/11/1986

מוסדות בית ומנוחה בית שמשכולל אברכים שערי נפתליאושרשינוי שםמוסדות בית ומנוחה בית שמש580076990 12/09/1995

מוסדות התורה והחסד מאיר 580077030

נתיבים מישקאלץ בני ברק

מוסדות התורה והחסד מאיר אושרשינוי שם

נתיבים בני ברק

מוסדות התורה והחסד מאיר נתיבים 

מישקאלץ בני ברק
17/05/1992

עמותת ותיקי וידידי גולני )ע"ר(אגודת ידידי חטיבת גולני ,אושרשינוי שםעמותת ותיקי וידידי גולני )ע"ר(580077139 20/10/2015

איגוד ספקי שרותי מידע ושרותי 580077352

וידאוטקס בישראל

איגוד ספקי שרותי וידאוטקס אושרשינוי שם

בישראל

איגוד ספקי שרותי מידע ושרותי 

וידאוטקס בישראל
15/02/1988

קרן עתיד - רנה וייל )ע"ר(קרן עתיד )ע"ר(אושרשינוי שםקרן עתיד - רנה וייל )ע"ר(580077469 27/08/2000

בית הכנסת ובית מדרש - אושרשינוי שםנתיבות ראובן יוסף )ע"ר(580077865

שכונת שלום בונייך - נתיבות 

)ע"ר(

נתיבות ראובן יוסף )ע"ר( 15/07/1998

ג'מעיית אלנור-אלעיאדאת, בית 580077881

זרזיר

מסגד אל-נור ערב עיאדאת אושרשינוי שם

)בית-זרזיר(

ג`מעיית אלנור-אלעיאדאת, בית זרזיר 03/07/1991

העמותה להקמת בית כנסת 580077899

מרכזי בקרני שומרון

"הקמת בתי כנסת מרכזיים אושרשינוי שם

קרני שומרון"

העמותה להקמת בית כנסת מרכזי 

בקרני שומרון
08/10/1986

מוזיאון עתיקות הגולןמוזיאון הגולן - קצריןאושרשינוי שםמוזיאון עתיקות הגולן580077964 13/01/1986

מוסדות התורה והחסד "מאור 580078194

ישראל" שע"י חסידי גור בני ברק 

)ע"ר(

מוסדות "מאור ישראל" של אושרשינוי שם

חסידי גור בני ברק ,

מוסדות התורה והחסד "מאור ישראל" 

שע"י חסידי גור בני ברק )ע"ר(
17/06/2012

פנימה תנועה להתחדשות ערכית 580078277

בחברה הישראלית )ע"ר(

פנימה תנועה להתחדשות ערכית "אורות ישראל" - אילת ,אושרשינוי שם

בחברה הישראלית )ע"ר(
22/02/2015

עמותת הציירים והפסלים )ת"א( 580078293

)ע"ר(

אגודת הציירים והפסלים - אושרשינוי שם

סניף תל אביב

עמותת הציירים והפסלים )ת"א( )ע"ר( 22/11/2001

עמותת נאות רעות )ע"ר(נאות מודיעיןאושרשינוי שםעמותת נאות רעות )ע"ר(580078699 31/03/1997

בחברה טובה - עמותת חן - 580078731

שיקום בעבודה )ע"ר(

עמותת ח"ן יחידה שיקומית אושרשינוי שם

תעסוקתית )ע"ר( ,

בחברה טובה - עמותת חן - שיקום 

בעבודה )ע"ר(
06/11/2012

ח"ן - עמותה ציבורית אושרשינוי שם

לרווחתם של חולי נפש 

כרוניים תושבי הוד השרון.

עמותת ח"ן יחידה שיקומית תעסוקתית 

)ע"ר(
12/03/2001
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חבורת "אור זרוע"חבורת "אור זרוע"אושרשינוי שםחבורת "אור זרוע"580078764 10/09/1990

אגודת "תוחלת הקשיש" בת ים 580078822

)ע"ר(

אגודת "תוחלת רקשיש" בת אושרשינוי שם

ים

אגודת "תוחלת הקשיש" בת ים )ע"ר( 23/04/2001

אגודת ידידי מדעטק- המוזיאון 580079002

הלאומי למדע )ע"ר(

אגודת ידידי מדעטק- המוזיאון הלאומי אגודת ידידי טכנודע ,אושרשינוי שם

למדע )ע"ר(
14/04/2008

עמותת ידידי המרכז הרפואי 580079044

קפלן )ע"ר(

עמותת שוחרי בית חולים אושרשינוי שם

קפלן

עמותת ידידי המרכז הרפואי קפלן )ע"ר( 18/03/2001

עמותה לתורה ולגמ"ח "בית אושרשינוי שםגמ''ח ''בית יוסף'' )ע''ר(580079069

יוסף" ע"ש ר' יוסף אלפסי 

זצ"ל ואשתו המנוחה אסתר 

ע"ה )ע"ר( ,

גמ''ח ''בית יוסף'' )ע''ר( 20/11/2016

גמ"ח בית יוסף ע"ש ר` יוסף אושרשינוי שם

אלפסי זצ"ל ואשתו המנוחה 

אסתר אלפסי ע"ה

עמותה לתורה ולגמ"ח "בית יוסף" ע"ש 

ר` יוסף אלפסי זצ"ל
19/11/2001

ועד תושבי שיכון עולים בקרית אושרשינוי שםתושי"ע - פיתוח קהילתי )ע"ר(580079135

יובל ירושלים

תושי"ע - פיתוח קהילתי )ע"ר( 29/07/1998

סדנא למוסיקה ומחול - רמת 580079168

שרת

סדנה למוסיקה ומחול, ע"ש אושרשינוי שם

גלדיס ק` קראון - בי"ס רמת 

שרת

סדנא למוסיקה ומחול - רמת שרת 24/12/1989

עמותת ידידי מכבי תל-אביב 580079200

כדורסל

אגודת ידידי מכבי תל אביב אושרשינוי שם

כדורסל

עמותת ידידי מכבי תל-אביב כדורסל 17/02/1991

מועצת שכונת קדמת ראשוןמועצת שכונת גני אסתראושרשינוי שםמועצת שכונת קדמת ראשון580079663 18/11/1988

"עזר - מציון" מרכז עזר אושרשינוי שםעזר מציון580079978

לחולה ולנזקק ע"ש הר` ר` בן 

ציון במברגר זצ"ל

עזר מציון 01/06/1995

ישיבת חסידי ברסלב - אור 580080109

צדיקים של נחל נבע מקור 

חכמה, צפת

ישיבת חסידי ברסלב - אור צדיקים של אור צדיקיםאושרשינוי שם

נחל נבע מקור חכמה, צפת
18/01/1990

מוסדות נחלת צבי ללימודי יהדות 580080141

והוראה )ע"ר(

נחלת צבי מכון ללימודי יהדות אושרשינוי שם

ע"ש מרן הרצ"י הכהן קוק - 

תל חיים

מוסדות נחלת צבי ללימודי יהדות 

והוראה )ע"ר(
19/07/1998
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עמותת ידידי בית הספר 580080166

לאמנויות בתל-אביב

אגודה לקידום החינוך אושרשינוי שם

והתרבות של תלמידי בית 

הספר לאמנויות בתל-אביב.

עמותת ידידי בית הספר לאמנויות 

בתל-אביב
15/02/1988

למען הגולןתנועה תורה ועליה - קומיאושרשינוי שםלמען הגולן580080505 29/08/1993

אר"י - אגודת ריצ'מונד ישראל - 580080661

רווחה ושיקום נפשי

אר"י - אגודת ריצ`מונד ישראל - רווחה ריצ`מונד - האגודה בישראלאושרשינוי שם

ושיקום נפשי
15/02/1988

אחיעזר עמותת יוצאי תנועת 580080703

השומר הצעיר )ע"ר(

"אחיעזר" קופה לעזרה אושרשינוי שם

הדדית של ותיקי יוצאי 

התנועה העולמית של 

"השומר הצעיר"

אחיעזר עמותת יוצאי תנועת השומר 

הצעיר )ע"ר(
05/03/1997

בית הכנסת אוהל יצחק ליוצאי 580081065

עיראק

בית הכנסת לעדה הבבלית אושרשינוי שם

בשכונת גילה ירושלים

בית הכנסת אוהל יצחק ליוצאי עיראק 15/05/1990

קופת גמילות חסדים צדקת 580081198

רבקה נתניה

קופת גמ"ח ע"ש האשה אושרשינוי שם

דבורה רבקה לאה שטרק ע"ה

קופת גמילות חסדים צדקת רבקה 

נתניה
27/09/1985

קרן לקידום חניכי בי"ס מפתן אושרשינוי שםנוער רענן )ע"ר(580081255

רעננה ,

נוער רענן )ע"ר( 06/09/2011

מרכז תורני קהילתי "תפארת 580081412

ישראל" בני עי"ש )ע"ר(

בית הכנסת "תפארת-ישראל" אושרשינוי שם

בני עי"ש

מרכז תורני קהילתי "תפארת ישראל" 

בני עי"ש )ע"ר(
10/02/1999

קרן פיבי לויב ע"ה לטיפוח בני 580081495

תורה ולעילוי מרים תורגמן ז"ל 

)ע"ר(

קרן פיבי לויב ע"ה לטפוח בני אושרשינוי שם

תורה ,

קרן פיבי לויב ע"ה לטיפוח בני תורה 

ולעילוי מרים תורגמן ז"ל )ע"ר(
16/06/2016

שווים- עמותה לשיקום תעסוקתי 580081594

)ע"ר(

אגודה לשיקום תעסוקתי - אושרשינוי שם

אש"ת ,

שווים- עמותה לשיקום תעסוקתי )ע"ר( 26/04/2009

עמותה לשקום תעסוקתי אושרשינוי שם

וחברותי לנפגעי נפש בישראל

אגודה לשיקום תעסוקתי - אש"ת 17/05/1992

אגודת גבעת שעל הגליל אושרשינוי שםנוה זיו הגליל המערבי580081602

המערבי

נוה זיו הגליל המערבי 18/01/1990

בית כנסת ומרכז קהילתי "היכל 580081651

רמות"

בית הכנסת רמות ב` בשם אושרשינוי שם

"היכל רמות" בנוסח יהודי 

תימן- בלאדי

בית כנסת ומרכז קהילתי "היכל רמות" 29/10/1996

עמותת עיצוב - הגרפוטק 580081719

הישראלי

עיצוב, עמותה לעידוד ציור אושרשינוי שם

ופיסול בישראל

עמותת עיצוב - הגרפוטק הישראלי 19/06/1996
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מרכז רוחני - יד לחללי צה"ל 580081743

ומצבה לעילוי נשמות פגועי פח"ע 

)ע"ר(

יד לחללי צה"ל ומצבה לעילוי אושרשינוי שם

נשמות פגועי פח"ע )ע"ר(

מרכז רוחני - יד לחללי צה"ל ומצבה 

לעילוי נשמות פגועי פח"ע )ע"ר(
21/08/2002

לב אל לב ישראל - האגודה 580081859

הארצית למלחמה במחלות הלב

לב אל לב ישראל, האגודה אושרשינוי שם

הישראלית למלחמה במחלות 

לב

לב אל לב ישראל - האגודה הארצית 

למלחמה במחלות הלב
22/04/1996

משכן ישראל - מנוחת עולמיםמשכן ישראל - "ספינקא"אושרשינוי שםמשכן ישראל - מנוחת עולמים580081883 29/07/1988

העמותה למען חולי קצרת ערד 580081917

)הנגב(

אגודה לחולי קצרת - ערד אושרשינוי שם

)הנגב(

העמותה למען חולי קצרת ערד )הנגב( 28/02/1988

ניצן - אגודה לקידום ילדים ליקויי 580082105

למידה, הסתגלות ותפקוד - סניף 

הרצליה וכפר שמריהו )ע"ר(

ניצן - אגודה לקדום ילדים אושרשינוי שם

לקויי למידה והסתגלות - סניף 

הרצליה וכפר שמריהו

ניצן - אגודה לקידום ילדים ליקויי 

למידה, הסתגלות ותפקוד -
11/09/2001

המכון הגבוה לתורה ע"ש לודביג 580082121

ז"ל ואריקה יסלזון )ע"ר(

המכון הגבוה לתורה ע"ש לודביג ז"ל מכון גבוה לתורהאושרשינוי שם

ואריקה יסלזון )ע"ר(
21/09/1999

אגודת מורשת חיל האויר 580082311

AIRFORCE HERITAGE 

ASSOCIATION

אגודת מורשת חיל האויר"אגודת חיל אויר"אושרשינוי שם 14/03/1991

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה 580082402

בישראל

ארגון ישראלי למנהלי רכש אושרשינוי שם

והספקה

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל 04/03/1996

35 מבצע למען יהדות בריה"מ 580082444

S ISRAEL '35 בישראל

CAMPAIGN FOR SOVIET 

JEWRY

"35 - אגודת נשים למען אושרשינוי שם

יהדות ברית - המועצות"

35 מבצע למען יהדות בריה"מ בישראל 21/05/1991

קרן להנצחת ניצה מקיטן ז"ל 580082550

)ע"ר(

קרן מילגות ע"ש ניצה מקיטן אושרשינוי שם

ז"ל

קרן להנצחת ניצה מקיטן ז"ל )ע"ר( 11/11/2002

העמותה לקידום החינוך 580082659

לאומנויות בירושלים )ע"ר(

האגודה לקידום החינוך אושרשינוי שם

לאומנויות בירושלים ,

העמותה לקידום החינוך לאומנויות 

בירושלים )ע"ר(
29/06/2016

מוזיאון לאמנות ישראלית רמת-גן 580082733

)ע"ר(

המרכז לאמנות ישראלית אושרשינוי שם

רמת-גן )ע"ר( ,

מוזיאון לאמנות ישראלית רמת-גן )ע"ר( 08/09/2005

המוזיאון לאמנות ישראלית אושרשינוי שם

רמת-גן

המרכז לאמנות ישראלית רמת-גן )ע"ר( 08/06/2003
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סמינר בית יעקב באר מרים, 580082865

קריה חסידית חצור הגלילית

מכון לחינוך בנות ישראל קריה אושרשינוי שם

חסידית - חצור הגלילית

סמינר בית יעקב באר מרים, קריה 

חסידית חצור הגלילית
17/05/1992

"הניצוץ" - בית הוצאה לאור אושרשינוי שם"הניצוץ" - בית הוצאה לאור580082931

העמותה הוחייאה ע"י בית 

משפט ,

"הניצוץ" - בית הוצאה לאור 25/09/2006

תנועת הנוער של האיחוד 580083046

החקלאי )ע"ר(

חטיבת הנוער של האיחוד אושרשינוי שם

החקלאי

תנועת הנוער של האיחוד החקלאי 

)ע"ר(
13/11/2002

המרכז הישראלי לרפואת 580083053

אמנויות הבמה )ע"ר(

המרכז הישראלי לרפואת אושרשינוי שם

THE ISRAEL  המחול

DANCE MEDICINE 

CENTER

המרכז הישראלי לרפואת אמנויות 

הבמה )ע"ר(
25/07/2002

עמינדב - אגודה תורנית 580083111

להתנדבות

"עמי-נדב" אגודה תורנית אושרשינוי שם

להתנדבות בשירותי החינוך, 

הרווחה והבריאות

עמינדב - אגודה תורנית להתנדבות 22/05/1995

חופש - עמותה לחופש מדת 580083335

)ע"ר(

חופש - עמותה לחופש מדת )ע"ר( ,ע.ל.ה. - חופש )ע"ר( ,אושרשינוי שם 08/09/2004

ע.ל.ה. - עמותה למניעת אושרשינוי שם

ההשתלטות החרדית - 

מיסודה של נפגעי החזרה 

בתשובה

ע.ל.ה. - חופש )ע"ר( 23/07/2000

זוהר החיים - ע"ש הרה"ג ר' 580083475

חיים זוהר זצ"ל

אוצר חיים ע"ש הרה"ג ר` אושרשינוי שם

חיים זוהר זצ"ל

זוהר החיים - ע"ש הרה"ג ר` חיים זוהר 

זצ"ל
15/09/1985

עמותת יצרני ויבואני אושרשינוי שםארגון האופטיקה בישראל )ע"ר(580083574

האופטיקה ,

ארגון האופטיקה בישראל )ע"ר( 08/09/2009

ידידי סרווס אינטרנשיונל אושרשינוי שםידידי סרווס בישראל )ע"ר(580083582

בישראל ,

ידידי סרווס בישראל )ע"ר( 16/07/2015

מרכז לשירותי בריאות וקהילה 580083608

HEALTH AND .( )ע"ר(

COMMUNITY SERVICES 

CENTER )R.A

מרכז לשירותי בריאות אושרשינוי שם

וקהילה בוכרים - בית ישראל 

HEALTH AND 

COMMUNITY 

SERVICES CENTER 

BUKHARAN - BEIT 

YISRAEL

מרכז לשירותי בריאות וקהילה )ע"ר( 24/10/2000
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"מעין חיים" ע"ש חיים בן אושרשינוי שםמעיין חיים ושלום - אשקלון580083756

אברהם הכהן ז"ל מכון 

להפצת ערכי היהדות

מעיין חיים ושלום - אשקלון 20/09/1995

עמותה לקידום החינוך הטכנולוגי 580083905

מדעי שליד רשת עמל )ע"ר(

עמותה לקידום החינוך הטכנולוגי מדעי ידידי עמלאושרשינוי שם

שליד רשת עמל )ע"ר(
08/06/1999

"מגן אברהם" ע"ש הנדיב ר' 580084036

אברהם מצרי ז"ל )ע"ר(

מרפאת שיניים "מגן אברהם" אושרשינוי שם

שע"י "קהל מחזיקי הדת" 

דחסידי בעלזא בארץ ישראל

"מגן אברהם" ע"ש הנדיב ר` אברהם 

מצרי ז"ל )ע"ר(
10/02/2000

הפרס לספרות צבאית ע"ש 580084077

האלוף יצחק שדה )ע"ר(

העמותה להענקת פרס אושרשינוי שם

לספרות צבאית על שם אלוף 

יצחק שדה ז"ל ,

הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף 

יצחק שדה )ע"ר(
15/09/2011

המכללה הטכנולוגית לנשים - 580084119

מדרשת מוריה )ע"ר(

המכללה הטכנולוגית לנשים אושרשינוי שם

ISRAEL INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY FOR 

, WOMEN

המכללה הטכנולוגית לנשים - מדרשת 

מוריה )ע"ר(
22/10/2007

כולל "בית דוד" ע"ש הרב חביב 580084416

דוד זצ"ל

כולל "בית יוסף ודוד" ע"ש אושרשינוי שם

הרבנים יוסף אמיר וחביב דוד 

זצ"ל לע"נ הצדקת אסתר 

מזרחי ע"ה בת סיסינה ויוסף 

נכדת מלכה אמיר ז"ל

כולל "בית דוד" ע"ש הרב חביב דוד 

זצ"ל
03/09/1985

אורות ישראל בציון ע"ש הרה"צ 580084564

ר' ישראל פערלאוו זצ"ל לחינוך 

ועידוד עליה ממדינות חבר 

העמים )ע"ר(

מוסדות "אורות ישראל" ע"ש אושרשינוי שם

אדמו"ר הרה"צ רבי ישראל 

פערלאוו זצ"ל, מרכז לתשובה 

תורה תפלה וחסד. ,

אורות ישראל בציון ע"ש הרה"צ ר' 

ישראל פערלאוו זצ"ל לחינוך ועידוד 

עליה ממדינות חבר העמים )ע"ר(

01/08/2005

תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף 580084713

)ע"ר(

תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(מועדון בית ליסין ,אושרשינוי שם 16/10/2007

שובל - ארגון פורשי השב"כ 580084846

)ע"ר(

שובל - ארגון פורשי השב"כ )ע"ר(אגודת גימלאי שב"כ - שובל ,אושרשינוי שם 19/12/2016

דרכיה שלום לחיים טוביםדרכיה שלוםאושרשינוי שםדרכיה שלום לחיים טובים580084952 28/04/1993

"גבורת מרדכי" בית כנסת ומרכז 580084978

קהילתי תורני, גבעתיים )ע"ר(

בית הכנסת ומרכז אושרשינוי שם

קהילתי-תורני, רחוב הרב 

הרצוג גבעתיים

"גבורת מרדכי" בית כנסת ומרכז 

קהילתי תורני, גבעתיים )ע"ר(
27/09/1998



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 92414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית הכנסת דביר יהונתן )ע"ר(מנין צעירי כפר-סבאאושרשינוי שםבית הכנסת דביר יהונתן )ע"ר(580085033 24/07/2003

קול רינה שיעורי תורה לעם אושרשינוי שםקול רינה, שעורי תורה580085116

ובעלי תשובה

קול רינה, שעורי תורה 27/07/1994

"אהל שרה" מרכז לחינוך 580085140

ולשיקום הילד המיוחד )ע"ר(

"אהל שרה"- מרכז חרדי אושרשינוי שם

לחינוך ולשיקום הילד החריג 

)ע"ר( ,

"אהל שרה" מרכז לחינוך ולשיקום הילד 

המיוחד )ע"ר(
10/02/2005

מכון להוצאה לאור אושרשינוי שםמכון בית דז'יקוב חסדי יהודה580085249

"בית-דז`יקוב"

מכון בית דז`יקוב חסדי יהודה 03/07/1991

פל"ח - פעילות למעורבות 580085256

חברתית

פל"ח - פעילות להקמת אושרשינוי שם

חמולה מקצועית מודרנית

פל"ח - פעילות למעורבות חברתית 07/07/1991

"סמינר ירושלים" סניף ארץ אושרשינוי שםסמינר ירושלים - בית וגן580085355

ישראל של סמינר שרה שנירר 

בניו-יורק

סמינר ירושלים - בית וגן 07/11/1996

רימון בית ספר לג'אז אושרשינוי שםרימון בית ספר למוסיקה )ע''ר(580085371

ולמוסיקה בת זמננו ,

רימון בית ספר למוסיקה )ע''ר( 29/11/2016

בית הספר לג`אז ומוסיקה בת אושרשינוי שם

זמננו

רימון בית ספר לג`אז ולמוסיקה בת 

זמננו
17/05/1992

ישיבה וכולל חסד ישראל צפתישיבת שמחת רחלאושרשינוי שםישיבה וכולל חסד ישראל צפת580085629 13/06/1996

שדולת הנשים בישראל - 580085686

ISRAEL WOMEN'S 

NETWORK לובי אלנישא פי 

אישראיל

שדולת הנשים בישראל -  ISRAELשדולת הנשים בישראלאושרשינוי שם

WOMEN`S NETWORK
21/08/1995

"מעייני תורה - למשה" ע"י אושרשינוי שםמרכז רוחני - מעייני תורה למשה580086148

משה ואידה נחום סמבירא נ"י

מרכז רוחני - מעייני תורה למשה 26/08/1990

בית התבשיל ומפעלי צדקה 580086221

וחסד רומם קרן דוד )ע"ר(

מפעלי צדקה וחסד "רומם קרן אושרשינוי שם

דוד" ,

בית התבשיל ומפעלי צדקה וחסד רומם 

קרן דוד )ע"ר(
22/04/2009

"בן יהוידע מקבציאל" ע"ש רבנו 580086247

הגדול הבן איש חי זצוק"ל )ע"ר(

"בן יהוידע מקבציאל" ע"ש רבנו הגדול "שי עולמות" ישיבה וכולל ,אושרשינוי שם

הבן איש חי זצוק"ל )ע"ר(
13/12/2011

ארגון מרכזי הסיעוד והגריאטריה 580086254

הפרטיים והציבוריים )ע"ר(

ארגון בתי חולים פרטיים אושרשינוי שם

לחולים כרוניים ,

ארגון מרכזי הסיעוד והגריאטריה 

הפרטיים והציבוריים )ע"ר(
16/12/2007



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 93414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

קרן אהבת קדומים - תזמורת 580086270

ירושלים מזרח ומערב )ע"ר(

קרן אהבת קדומים - גבעת אושרשינוי שם

אולגה )ע"ר( ,

קרן אהבת קדומים - תזמורת ירושלים 

מזרח ומערב )ע"ר(
15/01/2018

כולל שס דעת יוסף )ע"ר(נתיבות דעת )ע"ר( ,אושרשינוי שםכולל שס דעת יוסף )ע"ר(580086379 04/05/2016

נתיבות דעת )ע"ר(כולל ש"ס דעת יוסף ,אושרשינוי שם 30/12/2014

עמותת עינבר למחלות 580086429

ריאומטיות, אוטואימוניות 

ודלקתיות )ע''ר(

עינבר - עמותה ישראלית אושרשינוי שם

לנפגעים במחלות ראומטיות ,

עמותת עינבר למחלות ריאומטיות, 

אוטואימוניות ודלקתיות )ע''ר(
21/07/2016

סל"ע ירושלמי - סעד לדלי אושרשינוי שםצל קורתינו580086676

עמי

צל קורתינו 11/11/1991

ועדה להקמת מעונות יום ובית 580086726

כנסת ברחוב החרצית - אשדוד

הוועדה להקמת בית כנסת אושרשינוי שם

ברח` החרצית אשדוד

ועדה להקמת מעונות יום ובית כנסת 

ברחוב החרצית - אשדוד
16/05/1993

המוזיאון הפתוח, גן התעשייה 580086775

תפן )ע"ר(

המוזיאון הפתוח - כפר ורדים אושרשינוי שם

- תפן - הגליל

המוזיאון הפתוח, גן התעשייה תפן 

)ע"ר(
10/06/1999

יד רחל וראובן זאביד רחל וראובןאושרשינוי שםיד רחל וראובן זאב580086825 07/11/1985

ארגון יוצאי פינסק- קארלין, יאנוב 580086908

והסביבה )ע"ר(

ארגון יוצאי פינסק והסביבה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ארגון יוצאי פינסק- קארלין, יאנוב 

והסביבה )ע"ר(
22/04/2009

נתיבי אחווה: אגודה יהודית 580087047

ערבית למען הילד והמשפחה 

)ע"ר(

אגודה יהודית ערבית למען אושרשינוי שם

הילד והמשפחה

נתיבי אחווה: אגודה יהודית ערבית 

למען הילד והמשפחה )ע"ר(
27/07/1997

איגוד הישראלי לאנדוקרינולוגיה 580087120

וסוכרת בילדים )ע"ר(

איגוד ישראלי לאנדוקרינולוגיה אושרשינוי שם

פדיאטרית ,

איגוד הישראלי לאנדוקרינולוגיה וסוכרת 

בילדים )ע"ר( ,
31/05/2004

קרן האופן הפנימי הבינלאומי בת 580087229

ים

קרן האופן הפנימי הבינלאומי אושרשינוי שם

בת-ים

האופן הפנימי - מועדון בת ים ישראל 26/11/1989

הוועד הישראלי למען יוניסף 580087310

)ע"ר(

הוועד הישראלי למען יוניסף )ע"ר(יונסיף - הוועד הישראליאושרשינוי שם 30/09/2002

איגוד הדאיה - קלוב התעופה 580087757

לישראל )ע"ר(

קלוב התעופה לישראל - אושרשינוי שם

דאיה ,

איגוד הדאיה - קלוב התעופה לישראל 

)ע"ר(
23/07/2014

בית המדרש "קהל חסידים" 580087807

שכונת שפירא ת"א )ע"ר(

בית מדרש "קהל חסידים" אושרשינוי שם

שכונת שפירא ת"א )ע"ר( ,

בית המדרש "קהל חסידים" שכונת 

שפירא ת"א )ע"ר( ,
18/04/2004



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 94414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

כולל "זקני קהל חסידים" אושרשינוי שם

תל-אביב, ע"ש מרן הגרי"מ 

קיהן זצ"ל ,

בית מדרש "קהל חסידים" שכונת 

שפירא ת"א )ע"ר( ,
05/01/2004

תלמוד תורה ספרדי "לב אושרשינוי שםלב חיים580087914

חיים"

לב חיים 28/02/1994

"שלהבת ירוחם" שיבה לערכי אושרשינוי שםשלהבת הדרום580088060

היהדות ברוח התורה

שלהבת הדרום 05/07/1989

מוסדות בית אשר ובית המדרש 580088201

בית יעקב דחסידי סטולין-קרלין

בית מדרש "בית יעקב" אושרשינוי שם

דחסידי סטולין-קרלין ע"ש 

ולזכרו של מרן אדמור ר` 

יעקב חיים פערלאוו זצ"ל 

מסטולין בנשיאות מרן אדמור 

שליט"א מסטולין קרלין

מוסדות בית אשר ובית המדרש בית 

יעקב דחסידי סטולין-קרלין
25/08/1993

עמותת ועד מקומי - כמאנה 580088375

)ע"ר( העמותה פורקה מרצון

עמותת ועד מקומי - כמאנה )ע"ר(עמותת ועדת מקומי - כמאנהאושרשינוי שם 29/07/1997

אלאן ויטל ישראל  ELANאושרשינוי שםמטל- מגמה טובה לחיים )ע"ר(580088433

, VITAL ISRAEL

מטל- מגמה טובה לחיים 

)MTL-more2life )R.A,)ע"ר(
26/01/2009

"אילת" - אגודה ישראלית אושרשינוי שם

לפעילות תרבותית חברתית

אלאן ויטל ישראל 21/10/1987

580088524A.I.F.S - א.י.פ.ס - ישראל

 ISRAEL

א.י.פ.ס - ישראלאי.אף.אס A.F.Sאושרשינוי שם 25/11/1990

580088532OPEN  דלת פתוחה - ישראל

DOOR - ISRAEL

דלת פתוחה - ישראל - OPEN DOORאופן דור OPEN DOORאושרשינוי שם

 ISRAEL
25/11/1990

ילדי טרנסניסטריה - ארגון אושרשינוי שםארגון ניצולי טרנסניסטריה )ע"ר(580088581

ניצולי השואה ,

ארגון ניצולי טרנסניסטריה )ע"ר( 07/01/2007

אליאנס צרפתית ירושלים - קרן 580088607

פול ובטי וינקלר

אליאנס צרפתית ירושלים - קרן פול אליאנס צרפתית בירושליםאושרשינוי שם

ובטי וינקלר
11/05/1986

האגודה לספורט מנועי- אוטו/ 580088714

ראלי קרוס )ע"ר(

האגודה לספורט מנועי- ראלי אושרשינוי שם

קרוס )ע"ר( ,

האגודה לספורט מנועי- אוטו/ ראלי 

קרוס )ע"ר(
15/03/2010

האגודה לספורט מנועי- ראלי קרוס האגוד לספורט מנועי ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
08/02/2009



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 95414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

"גדולים מהחיים" מרכז פיטר 580088797

פריישטדט לקולנוע ביוגראפי על 

דמויות בהיסטוריה היהודית 

)ע"ר(

אורי - המרכז הבינ"ל להפקת אושרשינוי שם

סרטים על אישים דגולים 

ביהדות

"גדולים מהחיים" מרכז פיטר 

פריישטדט לקולנוע ביוגראפי על דמויות
04/07/2001

כפר ילדים ונוער "אהבה" - 580088995

עמותה לקידום ילדים, נוער 

וצעירים בסיכון )ע"ר(

כפר ילדים ונוער "אהבה" אושרשינוי שם

אגודה לטובת הכלל )ע"ר( ,

כפר ילדים ונוער "אהבה" - עמותה 

לקידום ילדים, נוער וצעירים בסיכון 

)ע"ר(

20/02/2008

בית ילדים ונוער אהבה - אושרשינוי שם

עמותה לטובת הכלל

כפר ילדים ונוער "אהבה" אגודה לטובת 

הכלל )ע"ר(
20/05/1997

כולל "גילת מאיר - פורת יוסף" 580089142

)ע"ר(

בית מדרש וכולל אברכים אושרשינוי שם

גילת מאיר - פורת יוסף, 

רחובות )ע"ר( ,

כולל "גילת מאיר - פורת יוסף" )ע"ר( 14/10/2013

האגודה למען הישיבה אושרשינוי שם

הקדושה "פורת יוסף" 

רחובות, שעריים

בית מדרש וכולל אברכים גילת מאיר - 

פורת יוסף, רחובות )ע"ר(
04/04/2001

בית המדרש לרבנים על שם 580089167

שכטר )ע"ר(

מרכז שכטר ללימודי היהדות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית המדרש לרבנים על שם שכטר 

THE SCHECHTER  , )ע"ר(

).RABBINICAL SEMINARY )R.A

22/04/2004

מכון שכטר ללימודי היהדות אושרשינוי שם

)ע"ר(

מרכז שכטר ללימודי היהדות )ע"ר( 28/05/2003

התאחדות המלאכה והתעשיה 580089225

מחוז אשדוד )ע"ר(

התאחדות בעלי מלאכה אושרשינוי שם

ותעשיה אשדוד

התאחדות המלאכה והתעשיה מחוז 

אשדוד )ע"ר(
21/10/2002

מוסדות היכל אסתר - ע"ש 580089464

האישה הצדקת והחסידה מרת 

אסתר מזרחי ע"ה

מוסדות "היכל אסתר" לע"נ אושרשינוי שם

אמי, מורתי היקרה מרת 

"אסתר מזרחי" ע"ה בת 

סיסינה ויוסף נכדת מלכה 

אמיר זצ"ל, נלב"ע י"ח ניסן 

תשמ"ג ת.נ.צ.ב.ה.

מוסדות היכל אסתר - ע"ש האישה 

הצדקת והחסידה מרת אסתר מזרחי 

ע"ה

21/08/1985

האגודה למען הזקן במטה אושרשינוי שםעמותת ותיקי מטה יהודה )ע"ר(580089761

יהודה ,

עמותת ותיקי מטה יהודה )ע"ר( 23/07/2014

ישע בנימיןהקרן לכתיבת ספרי תורהאושרשינוי שםישע בנימין580089829 30/01/1990



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 96414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מפעלי דת וסיוע הדדי - גבעת 580089878

זאב

מפעלי דת וסיוע הדדי - גבעת זאבהקרן למען מקוה בגבעת זאבאושרשינוי שם 29/07/1988

בית מדרש להוראה "שער 580089894

שמעון- אור תורה" )ע"ר(

בית מדרש להוראה "שער שמעון- אור כולל שער שמעון - אור תורהאושרשינוי שם

תורה" )ע"ר(
22/02/1999

אגודת הידיד הטוב - הגדה 580090231

ALSADIQ  המערבית

ALTAIEB ASSOCIATION -

 WEST BANK

השומרוני הטוב, אגודת-סעד - אושרשינוי שם

GOOD  הגדה המערבית

SAMARITAN 

MINISTRIES - WEST 

BANK, ASSOCIATION

אגודת הידיד הטוב - הגדה המערבית 14/04/1989

עמותת הורים וידידים יד להוד 580090256

)ע"ר(

"יד להוד" ארגון הורים לעזרת אושרשינוי שם

ילדים פגועי מוח ,

עמותת הורים וידידים יד להוד )ע"ר( 07/11/2005

מכון מעשה רוקח שע"י קהל אושרשינוי שםמכון מעשה רוקח )ע"ר(580090298

מחזיקי הדת בארץ ישראל ,

מכון מעשה רוקח )ע"ר( 15/07/2007

עמותה ישראלית של פדרציית סן 580090363

פרנסיסקו )ע"ר(

הפדרציה הקהילתית היהודית אושרשינוי שם

של סן-פרנציסקו, חצי-האי, 

ומחוזות מרין וסינומה 

)ישראל( ,

עמותה ישראלית של פדרציית סן 

פרנסיסקו )ע"ר(
04/10/2006

אל המעיין קרן חנוך למורשת 580090405

יהדות ספרד

אל המעיין קרן חנוך למורשת יהדות קרן חינוך "אל המעין"אושרשינוי שם

ספרד
29/07/1988

בית הכנסת שערי רצון גונן ח 580090652

ירושלים )ע"ר(

שערי רצון בית הכנסת של אושרשינוי שם

העדה הכורדית בירושלים 

)ע"ר(

בית הכנסת שערי רצון גונן ח ירושלים 

)ע"ר(
16/09/1998

קרן אורה - ישיבת קרית מלאכי 580090702

)ע"ר(

מרכז להפצת תורה "קרן אושרשינוי שם

אורה" נגב

קרן אורה - ישיבת קרית מלאכי )ע"ר( 09/01/2002

יוגה מוסיקה וחינוך"ראשית חכמה - ביווייז`"אושרשינוי שםיוגה מוסיקה וחינוך580091056 04/07/1995

אגודת הקוסמים - האגודה 580091247

לקידום אמנות הקסמים בישראל 

)ע"ר(

האגודה לקידום אומנות אושרשינוי שם

הקסמים בישראל-אגודת 

הקוסמים ,

אגודת הקוסמים - האגודה לקידום 

אמנות הקסמים בישראל )ע"ר(
11/03/2014

מורשת המוסיקה של ישראל 580091437

)ע"ר( פורקה מרצון

מורשת המוסיקה של ישראל )ע"ר(מורשת המוסיקה הישראליתאושרשינוי שם 19/03/1997

יד ביד אוזן קשבת עזרה לזולת 580091486

מיסודה של שלי חשן )ע"ר(

יד ביד, אוזן קשבת ועזרה אושרשינוי שם

לזולת ,

יד ביד אוזן קשבת עזרה לזולת מיסודה 

של שלי חשן )ע"ר(
24/02/2015
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יד ביד, אוזן קשבת ועזרה לזולת"יד ביד עזרה לזולת"אושרשינוי שם 02/01/1989

קרן לגמ"ח ע"ש ר' ישראל 580091817

אבוחצירה ובנו ר' מאיר 

אבוחצירה זצוק"ל

קרן לגמ"ח ע"ש ר` ישראל אושרשינוי שם

אבוחצירה ובנו ר` מאיר 

אבוחצירה

קרן לגמ"ח ע"ש ר` ישראל אבוחצירה 

ובנו ר` מאיר אבוחצירה זצוק"ל
29/07/1988

"מתן" - עמותה לקידום פיתוח 580091965

ומחקר שתילות אברים בישראל, 

בחסות ידידי היחידה לשתילות 

אברים - במרכז הרפואי בילינסון.

-ע.מ.ך - לעזרת מחלות כליהאושרשינוי שם 24/02/1986

האות הבינלאומי לנוער ולצעירים 580092120

ישראל )ע"ר(

אות הנוער הישראלי )ע"ר( , אושרשינוי שם

THE ISRAEL YOUTH 

).AWARD )R.A

האות הבינלאומי לנוער ולצעירים ישראל 

The International Award For,)ע"ר(

). Young People Israel )R.A

30/03/2015

פרס ישראל לנוער  THEאושרשינוי שם

ISRAEL YOUTH 

, , AWARD

THE ,)אות הנוער הישראלי )ע"ר

).ISRAEL YOUTH AWARD )R.A
03/11/2010

אגודת ידידי המרכז לאמנות 580092138

ומוזיאון הנגב )ע"ר(

אגודת ידידי המרכז לאמנות ומוזיאון אגודת ידידי מוזיאון הנגב ,אושרשינוי שם

הנגב )ע"ר(
18/05/2009

המועצה לקידום ערכי המורשת 580092252

הישראלית )ע"ר(

הסלונים היהודים )ע"ר( , אושרשינוי שם

THE JEWISH SALONS

) )R.A

המועצה לקידום ערכי המורשת 

THE COUNCIL ,)הישראלית )ע"ר

FOR PROMOTING THE 

ISRAELI HERITAGE VALUES

). )R.A

05/12/2012

הסלונים היהודים )ע"ר(, THEהפורום הישראלי ,אושרשינוי שם

)JEWISH SALONS )R.A
20/06/2007

האיגוד הישראלי לכדורגל 580092559

ISRAEL  באולמות וקט-רגל

FEDERATION OF 

INDOOR & MINI 

FOOTBALL

"האיגוד הישראלי לכדורגל אושרשינוי שם

ISRAEL "( " "באולמות

FEDERATION OF 

INDOOR FOOTBALL

" )"IFTF

האיגוד הישראלי לכדורגל באולמות 

וקט-רגל
25/12/1987

מדרש ותלמוד תורה בני אושרשינוי שםבית שלום ומרדכי580092567

יהודה לק"ק יהודי תימן

בית שלום ומרדכי 17/11/1988

איגוד הבמאים )ע''ר( , אושרשינוי שםאיגוד הבמאיות והבמאים )ע"ר(580092609

).Directors Guild )R.A

איגוד הבמאיות והבמאים )ע"ר( 

).Directors Guild )R.A,
16/10/2017
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

איגוד הבמאים- איגוד במאי אושרשינוי שם

הקולנוע והטלוויזיה בישראל 

Israel Film and  , )ע"ר(

Television Directors 

)Guild )R.A

Directors Guild, )איגוד הבמאים )ע''ר

). )R.A
21/07/2016

איגוד הבמאים )ע"ר( , אושרשינוי שם

DIRECTORS GUILD

) )R.A

איגוד הבמאים- איגוד במאי הקולנוע 

Israel Film ,)והטלוויזיה בישראל )ע"ר

and Television Directors Guild

) )R.A

26/05/2009

איגוד מקצועי של במאי קולנוע אושרשינוי שם

וטלויזיה ע"ש יעקב בן-דב ,

Directors Guild ,)איגוד הבמאים )ע"ר

)Of Israel )R.A
27/02/2006

איגוד קציני בטיחות מקצועיים 580092724

בתעבורה )ע"ר(

איגוד קציני בטיחות מקצועיים אושרשינוי שם

בתעבורה )שכירים ועצמאיים( 

)ע"ר( ,

איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה 

)ע"ר(
21/01/2015

איגוד קציני בטיחות מקצועיים אושרשינוי שם

בתעבורה ,

איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה 

)שכירים ועצמאיים( )ע"ר(
22/09/2011

מכון שערי לימוד - ירושלים 580092849

)ע"ר(

מכון שערי לימוד - מכון תורני אושרשינוי שם

מקצועי ,

מכון שערי לימוד - ירושלים )ע"ר( 30/09/2014

עמותת בית הכנסת הגדול 580092880

קיראון

עמותת בית הכנסת הגדול קיראוןבית כנסת משה שרתאושרשינוי שם 12/08/1991

אגודת נאמני קרן המילגות 580093086

והשרות לזולת של חברי מועדון 

רוטרי כרמל )ע"ר(

אגודת נאמני קרן מילגות של אושרשינוי שם

מועדון רוטרי כרמל

אגודת נאמני קרן המילגות והשרות 

לזולת של חברי מועדון רוטרי כרמל 

)ע"ר(

14/12/1998

אולפנת עפרה לבנות בית אושרשינוי שםאולפנת עפרה )ע"ר(580093102

ספר תורני מקיף

אולפנת עפרה )ע"ר( 21/09/2000

המטמון"גן המטמון"אושרשינוי שםהמטמון580093268 18/08/1987

תורה ואמונה אחדות הנוער אושרשינוי שםמוסדות תורה ואמונה580093722

המרכז ללימודי יהדות 

TORAH V`EMUNAH 

ACHDUT HANOAR -

 THE CENTER FOR 

JEWISH STUDIES

מוסדות תורה ואמונה 26/09/1993
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ישיבה וכולל "משכן שלמה" אושרשינוי שםכולל כתר שלמה580093763

ע"ש המנוח הרב שלמה 

מוסיוף זצ"ל

כולל כתר שלמה 12/10/1988

טללי ברכה"אור ממזרח"אושרשינוי שםטללי ברכה580093904 11/07/1994

עמותה לשירותים להכשרה 580094019

ולהשכלה למבוגרים ונוער )ע"ר(

עמותה לפיתוח שרותים אושרשינוי שם

לקשישים בקהילה - 

קרית-אתא ,

עמותה לשירותים להכשרה ולהשכלה 

למבוגרים ונוער )ע"ר(
16/02/2009

ארגון המהנדסים והאדריכלים 580094191

העצמאיים בישראל )ע"ר(

ארגון האקדמאים העצמאיים אושרשינוי שם

במקצועות ההנדסה 

האדריכלות והטכנולוגיה 

בישראל

ארגון המהנדסים והאדריכלים 

העצמאיים בישראל )ע"ר(
19/04/2001

עמותת רודת אלגנה,????? ???? מסגד אלנור בכפר קרע ,אושרשינוי שםעמותת רודת אלגנה580094225

?????
13/06/2010

בית הכנסת היכל יוסף חי ע"ש 580094266

הרב יוסף מועלמי )ע"ר(

בית הכנסת היכל יוסף חי ע"ש הרב אגודת בית הכנסת בית טנוסאושרשינוי שם

יוסף מועלמי )ע"ר(
28/06/1998

עלה - מוריה )ע"ר(מוריה - מפעלי רווחה ,אושרשינוי שםעלה - מוריה )ע"ר(580094381 29/07/2013

מוריה - מפעלי רווחהבתי אבות מוריהאושרשינוי שם 18/11/1993

אילה - וי. בי. וי. - ישראל אושרשינוי שםאילה - ישראל )ע"ר(580094464

AJALAH  - V.B.V. -;

,  ISRAE

AJALAH -,)אילה - ישראל )ע"ר

) ISRAEL )R.A
04/12/2008

ארגון יוצאי רוסיה הלבנה 580094480

בישראל

ארגון יוצאי רוסיה הלבנה בישראלארגון יוצאי מינסק וסביבתהאושרשינוי שם 27/12/1994

ארגון נכים נפגעי הנאצים אושרשינוי שםארגון נפגעי הנאצים )ע"ר(580094621

)ע"ר( ,
12/02/2014

ארגון נכים נפגעי הנאצים אושרשינוי שם

וגרורותיהם ,

ארגון נכים נפגעי הנאצים )ע"ר( 03/05/2010

עידן - העמותה לשרותים 580094654

קהילתיים לקשישים בירושלים

עמותה לשרותים קהילתיים אושרשינוי שם

לקשישים בירושלים

עידן - העמותה לשרותים קהילתיים 

לקשישים בירושלים
23/02/1994

ארגון הרופאים העצמאיים של 580094688

מכבי שירותי בריאות )ע"ר(

ארגון הרופאים העצמאיים של אושרשינוי שם

קופת חולים מכבי

ארגון הרופאים העצמאיים של מכבי 

שירותי בריאות )ע"ר(
08/07/1999
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580094704SHOCHREI  "שוחרי הפשרה"

HAPSHARA

"שוחרי הפשרה"עבדי ה` שוחרי הפשרהאושרשינוי שם 05/02/1987

עמותת ריזל לאוניברסליות, 580094803

תרבות וסובלנות )ע"ר(

עמותה לקידום המחקר אושרשינוי שם

מיסודה של חברת ריזל

עמותת ריזל לאוניברסליות, תרבות 

וסובלנות )ע"ר(
23/09/1999

חברה קדישא גחש"א שעריים 580094829

רחובות )ע"ר(

חברה קדישא שעריים אושרשינוי שם

רחובות ,

חברה קדישא גחש"א שעריים רחובות 

)ע"ר(
14/12/2004

בית הכנסת קול ששון- עמותת 580094860

מגן דוד גאולים )ע"ר(

בית הכנסת "מגן דוד" גאולים אושרשינוי שם

,

בית הכנסת קול ששון- עמותת מגן דוד 

גאולים )ע"ר(
17/11/2009

שופר - ארגון להפצת יהדות"שופר"אושרשינוי שםשופר - ארגון להפצת יהדות580095198 20/05/1987

אולפנת "רעות" המרכז לחינוך 580095669

בנות בית בלומה )ע"ר(

המרכז לחינוך בנות בית אושרשינוי שם

בלומה כפר אברהם 1978 ,

אולפנת "רעות" המרכז לחינוך בנות 

בית בלומה )ע"ר(
27/02/2005

עמותת תפארת נוף - בית שלמה 580095768

ד'בוסטון )ע"ר(

עמותת תפארת נוף - בית שלמה תפארת נוף - הר-נוףאושרשינוי שם

ד`בוסטון )ע"ר(
28/10/1997

הנצחת בתי הכנסת שבגולה 580095867

)ע"ר(

הנצחת בתי הכנסת שבגולה )ע"ר(הנצחת ליל הבדולחאושרשינוי שם 26/03/2000

עלה נעלה - עמותה למינהל אושרשינוי שםעמותת עלה נעלה - שלומית580095925

המדרשה בשלומי

עמותת עלה נעלה - שלומית 10/04/1989

העמותה למען גילעם )ע"ר(העם למען גיל-עםאושרשינוי שםהעמותה למען גילעם )ע"ר(580095966 26/08/2002

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות 580096030

בישראל )ע"ר(

עמותת מבקרי העיריות אושרשינוי שם

בישראל

איגוד מבקרי הרשויות המקומיות 

בישראל )ע"ר(
24/06/1998

מנורה- העלאת בתי כנסת 580096386

מהגולה לישראל )ע"ר(

מנורה - הרשות להעלאת בתי אושרשינוי שם

כנסת מהגולה לישראל ,

מנורה- העלאת בתי כנסת מהגולה 

לישראל )ע"ר(
14/08/2008

בית נועם - העמותה למניעת 580096519

אלימות במשפחה )ע"ר(

האגודה לגמילה מאלימות אושרשינוי שם

במשפחה

בית נועם - העמותה למניעת אלימות 

במשפחה )ע"ר(
17/08/2003

הדוושנים - מועדון רוכבי 580096527

האופנים בישראל

"הדוושנים - אגודת רוכבי אושרשינוי שם

אופניים"

הדוושנים - מועדון רוכבי האופנים 

בישראל
05/05/1987

גיל-עד מרכז גריאטרי ציבורי 580096717

אזורי )ע"ר(

העמותה לפתוח שרותים אושרשינוי שם

למען הזקן באזור המרכז

גיל-עד מרכז גריאטרי ציבורי אזורי 

)ע"ר(
04/02/1998

ישיבת ערב שע"י המועצה אושרשינוי שםעמותת מל"ת קרית ארבע580096949

הדתית חברון קרית-ארבע

עמותת מל"ת קרית ארבע 07/09/1989

ישיבת נתיבות משה )ע"ר(יבת נתיבות משה ,אושרשינוי שםישיבת נתיבות משה )ע"ר(580096956 07/11/2010



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 101414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מוסד ילדים וישיבת תפארת 580097095

שלמה ע"ש הר' שלמה משיח 

זצ"ל

מוסד ילדים וישיבה קטנה אושרשינוי שם

תפארת שלמה - ע"ש הרב 

שלמה משיח זצ"ל

מוסד ילדים וישיבת תפארת שלמה ע"ש 

הר` שלמה משיח זצ"ל
14/05/1995

בית הכנסת "יד רמ"א" נתיבות 580097145

על שם רבי מסעוד אביחצירא 

זצוק"ל )ע"ר(

בית הכנסת "יד רמ"א" נתיבות על שם בית כנסת "יד רמ"א" נתיבותאושרשינוי שם

רבי מסעוד אביחצירא זצוק"ל )ע"ר(
09/05/2002

"גן הרמוני" - תכנית אושרשינוי שםמרכז הרמוני )ע"ר(580097269

אינגרטיבית מוקדמת עבור 

פעוטות וילדים

מרכז הרמוני )ע"ר( 08/07/1999

חורב ירושלים אולפנא תורנית 580097608

לבנות חנה וינגרטן

חורב ירושלים אולפנה תורנית אושרשינוי שם

לבנות חנה ויינגרטן

חורב ירושלים אולפנא תורנית לבנות 

חנה וינגרטן
29/11/1995

עמותת בית הספר הקהילתי 580097616

ישגב תל-אביב

אגודת ידידי בית ספר ישגב, אושרשינוי שם

תל-אביב

עמותת בית הספר הקהילתי ישגב 

תל-אביב
18/08/1987

בית הכנסת "עטרת יוסף" לעדה 580097756

הבבלית ע"ש רבנו יוסף חיים 

זיע"א

בית הכנסת הספרדי -עטרת אושרשינוי שם

יוסף- ע"ש רבינו יוסף חיים 

זצ"ל

בית הכנסת "עטרת יוסף" לעדה 

הבבלית ע"ש רבנו יוסף חיים זיע"א
23/02/1994

האגודה הישראלית לצוותי שיפור 580097889

ושש סיגמא )ע''ר(

האגודה הישראלית לצוותי אושרשינוי שם

שיפור )ע"ר( ,

האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש 

סיגמא )ע''ר(
03/11/2016

האגודה לחוגי איכות בישראל אושרשינוי שם

שליד המכון לפריון העבודה 

והייצור ,

האגודה הישראלית לצוותי שיפור )ע"ר( 15/07/2013

גימלאים למען גימלאי ישראל 580097954

)ע"ר(

עמותה של הסתדרות אושרשינוי שם

הגימלאים ,

גימלאים למען גימלאי ישראל )ע"ר( , 30/09/2003

הקרן למתן פרסים לציירי 580097988

ירושלים ע"ש שושנה ומרדכי 

איש-שלום ז"ל )ע"ר(

הקרן למתן פרסים לציירי אושרשינוי שם

ירושלים ע"ש שושנה 

איש-שלום ז"ל ,

הקרן למתן פרסים לציירי ירושלים ע"ש 

שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל )ע"ר(
19/01/2005

בית כנסת "בית יוסף" ע"ש יוסף 580098176

כהן ז"ל שעל יד בית הכנסת 

"צעירי תימן" )ע"ר(

בית הכנסת צעירי תימן גבעת אושרשינוי שם

שרת בית-שמש

בית כנסת "בית יוסף" ע"ש יוסף כהן ז"ל 

שעל יד בית הכנסת
03/02/2003



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת בית מדרש, בית 580098374

התבשיל וחלוקת מזון ומוצרים 

לנזקקים בשכונת תל עמל 

בחיפה )ע"ר(

בית מדרש לתורה ולמודי אושרשינוי שם

יהדות בשכונת תל עמל 

בחיפה

עמותת בית מדרש, בית התבשיל 

וחלוקת מזון ומוצרים לנזקקים
12/11/2001

ישיבת כולל אברכים אור אושרשינוי שםמוסדות אור ההלכה )ע"ר(580098663

ההלכה

מוסדות אור ההלכה )ע"ר( 17/06/1999

ערכים - אגודה להפצת התודעה 580098754

היהודית

ערכים - עמותה להחדרת אושרשינוי שם

התודעה היהודית

ערכים - אגודה להפצת התודעה 

היהודית
09/09/1996

גמ"ח זכרון לדוד לעי"נ דוד אושרשינוי שםזכרון דוד לעי"נ דוד נגר בן דאדא580098895

נגר בן דאדא

זכרון דוד לעי"נ דוד נגר בן דאדא 03/01/1995

אגודת בית המדרש "יחווה דעת" 580099042

- מרכז עולמי לתורה ולתפילה 

)ע"ר(

אגודת "יחוה דעת" להקמת אושרשינוי שם

בית כנסת ובית מדרש בהר 

נוף ,

אגודת בית המדרש "יחווה דעת" - 

מרכז עולמי לתורה ולתפילה )ע"ר( ,
09/03/2004

עמותת שערים - רעים האהובים 580099067

)ע"ר(

עמותת שערים - רעים האהובים )ע"ר(רעים האהוביםאושרשינוי שם 23/03/2000

אגודת מעצבי הפנים בישראל - 580099166

אקדמאים בעיצוב והנדסאים 

רשומים )ע''ר(

אגודת אדריכלי הפנים אושרשינוי שם

בישראל ,

אגודת מעצבי הפנים בישראל - 

אקדמאים בעיצוב והנדסאים רשומים 

IID - Israeli Association of , )ע''ר(

Interior Designers - Academic 

Graduates & Practical Engineers

). )R.A

04/06/2017

אגודת ידידי חיל החינוך והגדנ"עאגודת ידידי הגדנ"עאושרשינוי שםאגודת ידידי חיל החינוך והגדנ"ע580099224 01/11/1993

ח"ן וחסד בציון )ע"ר( ,חן וחסד בציון )ע"ר( ,אושרשינוי שםחן וחסד בציון )ע"ר(580099349 21/03/2004

חן וחסד בציון )ע"ר( ,חן וחסן בציון )ע"ר( ,אושרשינוי שם 21/03/2004

חן וחסן בציון )ע"ר( ,ח"ן וחסד בציון )ע"ר( ,אושרשינוי שם 28/01/2004

אחותי כלה - קרן מלגות ע"ש אושרשינוי שם

משה בורכוביץ ז"ל )ע"ר(

ח"ן וחסד בציון )ע"ר( 30/12/2002

תלמוד תורה אהבת ישראל ע"ש 580099356

ר' יהושע בן גמלא, רמלה

תלמוד תורה רבי יהושע בן אושרשינוי שם

גמלא רמלה

תלמוד תורה אהבת ישראל ע"ש ר` 

יהושע בן גמלא, רמלה
18/08/1987

ועד בקשות דוד המלך- שירת 580099489

הבקשות אעירה- ש.ח.ר )ע"ר(

ועד בקשות דוד המלך- שירת הבקשות וועד בקשות "דוד המלך" ,אושרשינוי שם

אעירה- ש.ח.ר )ע"ר(
24/05/2009



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

קרן באר-שבע לפיתוח )ע"ר(קרן באר שבעאושרשינוי שםקרן באר-שבע לפיתוח )ע"ר(580099521 14/05/2001

בית חינוך יתומים הכללי לעדת 580099620

הספרדים, ישיבה וכולל ירושלים

בית חינוך יתומים לעדת אושרשינוי שם

הספרדים בירושלים

בית חינוך יתומים הכללי לעדת 

הספרדים, ישיבה וכולל ירושלים
30/01/1995

האופרה הישראלית - תל 580099638

אביב-יפו }ע"ר{

האופרה הישראלית החדשה, אושרשינוי שם

תל אביב ,

האופרה הישראלית - תל אביב-יפו 

}ע"ר{ ,
17/09/2003

האופרה הישראלית החדשה, תל אביבהאופרה הישראלית החדשהאושרשינוי שם 26/11/1989

המועדון הרמת-גני לקידום 580099794

חברתי העמותה נמחקה

המועדון הרמת-גני לקידום חברתימועדון יוצאי האליאנסאושרשינוי שם 14/12/1986

בית יעקב- בית יהודה אריה 580099869

)ע"ר(

ועד ידידי גני ילדים ומעונות אושרשינוי שם

יום בית יעקב ירושלים ,

בית יעקב- בית יהודה אריה )ע"ר( 07/09/2009

הקרן לעתיקות טבריה 580100113

TIBERIAS ANTIQUITIES 

FUND

עמותה לקידום ולשחזור אושרשינוי שם

אתרים היסטוריים בטבריה

הקרן לעתיקות טבריה 23/02/1987

נוות בית הסמינר להקניית ערכי 580100154

היהדות לבנות )ע"ר(

נות בית - הסמינר לערכי אושרשינוי שם

היהדות לבנות

נוות בית הסמינר להקניית ערכי היהדות 

לבנות )ע"ר(
27/07/1998

העמותה העירונית לקידום רווחת 580100469

תושבי מגידו )ע"ר(

האגודה לקידום רווחת תושבי אושרשינוי שם

אזור מגידו ,

העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי 

מגידו )ע"ר(
24/11/2008

לב לעם - הארגון למען העגונות 580100527

ומוסרבות/י הגט וילדיהם

הארגון למען העגונות ומעוכבי אושרשינוי שם

גט ולמען היות משפחות 

מאושרות

לב לעם - הארגון למען העגונות 

ומוסרבות/י הגט וילדיהם
07/02/1996

עמותת ידידי מפתנים )ע"ר( ,חוג ידידי מפתנים ,אושרשינוי שםעמותת ידידי מפתנים )ע"ר(580100840 31/05/2004

"מכורים אנונימיים אנ. איי. 580101046

ישראל"

"מכורים אנונימיים אנ. איי. ישראל"קבוצת אנ. איי. תל-אביבאושרשינוי שם 30/08/1995

עמותת בית ספר קהילתי אילנותבית ספר אחראושרשינוי שםעמותת בית ספר קהילתי אילנות580101145 25/12/1986

בית הכנסת החדש ברח` אושרשינוי שםבית הכנסת משכן אחוה580101970

אח"י אילת, קרית מוצקין

בית הכנסת משכן אחוה 12/08/1993

מוסדות ישיבת קול יהודה - 580102028

סטרעטין - בארץ ישראל

ישיבת "קול יהודה צבי" אושרשינוי שם

ירושלים

מוסדות ישיבת קול יהודה - סטרעטין - 

בארץ ישראל
28/05/1989

אגוד ספורט  דתי אליצור 580102051

יאיר-סניף הרצליה

אגוד ספורט דתי אליצור יאיר אושרשינוי שם

- סניף הרצליה

אגוד ספורט  דתי אליצור יאיר-סניף 

הרצליה
18/06/2001



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמנואל - עמיחילעזר ליולדת - עמנואלאושרשינוי שםעמנואל - עמיחיל580102077 03/03/1991

המכון להנצחת יהדות גליציה אושרשינוי שםיהדות גליציה ובוקובינה )ע"ר(580102093

,

Jewish ,)יהדות גליציה ובוקובינה )ע"ר

).Galicia and Bukovina )R.A
06/09/2011

"עמית" - העמותה לרווחת 580102275

האזרח הותיק בנס-ציונה )ע"ר(

"עמית"- העמותה למען אושרשינוי שם

הקשיש בנס ציונה )ע"ר( ,

"עמית" - העמותה לרווחת האזרח 

הותיק בנס-ציונה )ע"ר(
31/03/2011

העמותה למען הקשיש נס אושרשינוי שם

ציונה "עמית" \ ,

"עמית"- העמותה למען הקשיש בנס 

ציונה )ע"ר(
16/04/2007

העמותה הישראלית לחקר 580102408

שורשי משפחה )עיל"ם( )ע"ר(

העמותה הישראלית לחקר אושרשינוי שם

שורשי משפחה )ע"ר( ,

העמותה הישראלית לחקר שורשי 

משפחה )עיל"ם( )ע"ר(
15/01/2017

החברה הגינאולוגית אושרשינוי שם

הישראלית ,

העמותה הישראלית לחקר שורשי 

משפחה )ע"ר(
10/02/2010

העמותה למען המפגר בקרית אושרשינוי שםרבדים בגליל )ע"ר(580102416

שמונה והסביבה ,

רבדים בגליל )ע"ר( 08/05/2018

ארגון גולשי גלים ושלג אושרשינוי שםארגון גולשי גלים בישראל )ע"ר(580102432

בישראל )ע"ר(

ארגון גולשי גלים בישראל )ע"ר( 02/03/2000

עמותת בית כנסת קהילתי מעיין 580102481

- באר-שבע )ע"ר(

עמותת בית כנסת קהילתי מעיין - מפיקי נגה )ע"ר(אושרשינוי שם

באר-שבע )ע"ר(
08/04/2002

מרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת 580102754

יצחק" "היכל דוד" )ע"ר(

ישיבה וכולל בית יוסף ועטרת אושרשינוי שם

יצחק ע"ש הרה"ג יוסף משאש 

זצוק"ל והרה"ג יצחק חזן 

זצוק"ל ,

מרכז רוחני "בית יוסף" "עטרת יצחק" 

"היכל דוד" )ע"ר(
12/10/2009

"ישיבה וכולל יד בית יוסף - אושרשינוי שם

חיפה"

ישיבה וכולל בית יוסף ועטרת יצחק ע"ש 

הרה"ג יוסף משאש זצוק"ל
15/10/1990

העמותה לפיתוח וחינוך - הר 580102804

חברון )ע"ר(

העמותה לפיתוח וחינוך - הר חברון חנוך לנער הר חברון ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
16/11/2008

האחווה- אגודה למען הקשיש 580102911

ובעלי הצרכים המיוחדים בנצרת 

)ע"ר(

אגודת האחווה למען הקשיש אושרשינוי שם

- נצרת ,

האחווה- אגודה למען הקשיש ובעלי 

הצרכים המיוחדים בנצרת )ע"ר(
17/02/2008

טל חיים )ע"ר(קרן "טל-חיים"אושרשינוי שםטל חיים )ע"ר(580102952 18/06/2001

עמותת ילדי השלום ישראל 580102986

)ע"ר(

עמותת ילדי השלום ישראל אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותת ילדי השלום ישראל )ע"ר( 27/09/1998
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סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מרכז רוחני "אהלי אברהם" בבני 580103117

ברק )ע"ר(

בית כנסת ובית המדרש אהלי אושרשינוי שם

אברהם - קרית הרצוג, בני 

ברק

מרכז רוחני "אהלי אברהם" בבני ברק 

)ע"ר(
19/06/1997

מרכז קטיף למחקר ולפיתוח 580103166

מדבריות החוף

מרכז קטיף למחקר ולפיתוח מדבריות המכון לחקר חבל עזה וסיניאושרשינוי שם

החוף
22/03/1990

המקהלה הקאמרית הישראלית - 580103323

טבעון )ע"ר(

המקהלה הקאמרית של אושרשינוי שם

טבעון ,

המקהלה הקאמרית הישראלית - טבעון 

)ע"ר(
26/10/2014

מכללה לפיתוח ההשכלה אושרשינוי שםהמכללה האזורית צפת )ע"ר(580103471

בגליל )ע"ר( ,

המכללה האזורית צפת )ע"ר( 19/12/2007

מיכללת צפת - שלוחת אושרשינוי שם

בר-אילן

מכללה לפיתוח ההשכלה בגליל )ע"ר( 07/11/2001

שאנן- המכללה האקדמית 580103661

הדתית לחינוך ע"ש ד"ר י. בן-נון 

ז"ל )ע"ר(

שאנן - המכללה הדתית אושרשינוי שם

לחינוך, ע"ש ד"ר י. בן-נון 

)ע"ר ,

שאנן- המכללה האקדמית הדתית 

לחינוך ע"ש ד"ר י. בן-נון ז"ל )ע"ר( ,
20/07/2004

קרן תרומות למטרות צדקה אושרשינוי שם

בסמינר הממלכתי דתי

שאנן - המכללה הדתית לחינוך, ע"ש 

ד"ר י. בן-נון )ע"ר
22/01/1997

מועדון ספורט וחברה לנכים אושרשינוי שםחוסן - חברה וספורט לנכים580103778

באר-שבע

חוסן - חברה וספורט לנכים 21/08/1987

איתא- אגודת ידידי תחנת אילן 580103927

לטיפול בילד ובמשפחה )ע"ר(

אגודת ידידי התחנה לטיפול אושרשינוי שם

בילד ובנוער ע"ש אילן ,

איתא- אגודת ידידי תחנת אילן לטיפול 

בילד ובמשפחה )ע"ר(
17/01/2010

עמותת שכונת מרכז בעלי 580104040

מלאכה - קהלת משכנות יעקב - 

בני ברק

שכונת מרכז בעלי מלאכה אושרשינוי שם

בני-ברק

עמותת שכונת מרכז בעלי מלאכה - 

קהלת משכנות יעקב - בני ברק
31/08/1988

בימת קדם - על"ה עמותה 580104065

לקידום האמנות הישראלית 

)ע"ר(

על"ה עמותה לקידום האמנות אושרשינוי שם

הישראלית

בימת קדם - על"ה עמותה לקידום 

האמנות הישראלית )ע"ר(
11/10/2001

בית חב"ד קרית ארבע חברון - 580104420

להפצת יהדות

מרכז חב"ד להפצת יהדות הר אושרשינוי שם

חברון

בית חב"ד קרית ארבע חברון - להפצת 

יהדות
26/06/1995

מוזיאון הכותלמוזיאון היכל הכותלאושרשינוי שםמוזיאון הכותל580104503 05/02/1987



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

קרן למימון מגמות לימודים 580104529

במכללה למינהל בירושלים

קרן מילגות לימודים ע"ש אושרשינוי שם

שושנה אמיר ז"ל בשביל בני 

משפחות נכי צה"ל ושוחרי 

לימוד מקצועות הפקידות ע"ש 

דוד רמז שבבית הפקיד ע"ש 

משה שרת בירושלים.

קרן למימון מגמות לימודים במכללה 

למינהל בירושלים
06/08/1989

הועד למלחמה באיידס - אושרשינוי שםהוועד למלחמה באיידס )ע"ר(580104545

הסברה וסיוע לחולים

הוועד למלחמה באיידס )ע"ר( 08/02/2001

דרכי מורשת )ע"ר( ,מכון מהר"י אסאד ,אושרשינוי שםדרכי מורשת )ע"ר(580104560 31/03/2004

הפקות הבמה הירושלמית 580104578

בנשיאות צפורה פלד 

JERUSALEM STAGE 

PRODUCTIONS PRES -

 ZIPORA PELED

שחקני הבמה הירושלמית אושרשינוי שם

בנשיאות צפורה פלד 

JERUSALEM STAGE 

PLAYERS PRESIDED 

BY ZIPORA PELED

הפקות הבמה הירושלמית בנשיאות 

צפורה פלד
30/01/1990

אלי בעזרי - מפי עוללים, חולוןמפי עוללים - חולוןאושרשינוי שםאלי בעזרי - מפי עוללים, חולון580104701 30/07/1995

"עמך" העמותה המרכזית אושרשינוי שםעמך )ע"ר(580104859

הלאומית לסיוע נפשי לניצולי 

השואה בישראל )ע"ר(

עמך )ע"ר( 10/11/1999

בעד חיים - אגודה למען הגנת 580104867

האישה והעובר )ע"ר(

בעד חיים - אגודה למען הגנת אושרשינוי שם

העובר

בעד חיים - אגודה למען הגנת האישה 

והעובר )ע"ר(
28/08/1997

אבי חי ישראל )ע"ר(אבי חי - מחויבות לעם היהודיאושרשינוי שםאבי חי ישראל )ע"ר(580104891 25/11/1997

580105153 B.M.X האיגוד הישראלי לאופני

ISRAEL B.M.X & ואופני הרים

 MOUNTAIN BIKES 

FEDERATION

האיגוד הישראלי לאופני אושרשינוי שם

B.M.X

האיגוד הישראלי לאופני B.M.X ואופני 

הרים
16/07/1987

מרכז ללימודי יהדות כפר גנים 580105252

)ע"ר(

מרכז ללימודי יהדות כפר גנים )ע"ר(ישיבה תיכונית כפר-גנים ,אושרשינוי שם 13/02/2018

מוסדות פרמישלאן בארה"קחסדים מאירים דפרמישלאןאושרשינוי שםמוסדות פרמישלאן בארה"ק580105641 26/05/1991

אגמון - עמותת גמלאי המוסד 580105666

למודיעין ולתפקידים מיוחדים 

ופורשיו )ע"ר(

עמותת גמלאי המוסד אושרשינוי שם

למודיעין ולתפקידים מיוחדים 

ופורשיו )ע"ר( ,

אגמון - עמותת גמלאי המוסד למודיעין 

ולתפקידים מיוחדים ופורשיו )ע"ר(
30/12/2015
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שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 107414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת גמלאי המוסד למודיעין אגמון ,אושרשינוי שם

ולתפקידים מיוחדים ופורשיו )ע"ר(
23/12/2014

העמותה להנצחת חללי חטיבת 580105765

הגולן- אלכסנדרוני )מיסודה של 

חטיבה 3( )ע"ר(

העמותה להנצחת חללי אושרשינוי שם

חטיבת הגולן - מיסודה של 

חטיבה 3 ,

העמותה להנצחת חללי חטיבת הגולן- 

אלכסנדרוני )מיסודה של חטיבה 3( 

)ע"ר(

04/01/2010

הקרן הציבורית לעידוד הסרט אושרשינוי שםהקרן לעידוד הסרט הישראלי580105823

הישראלי

הקרן לעידוד הסרט הישראלי 17/05/1992

האיגוד הישראלי לבקורת 580105906

ואבטחת מערכות מידע 

INFORMATION SYSTEMS

 AUDIT AND CONTROL 

ASSOCIATION IN ISRAEL

האיגוד הישראלי לביקורת אושרשינוי שם

מערכות מידע

האיגוד הישראלי לבקורת ואבטחת 

מערכות מידע
14/08/1996

ל.ה.ב. - למען האסיר בישראלל.ה.ב. - למען האסיר בישראלאושרשינוי שםל.ה.ב. - למען האסיר בישראל580105948 15/02/2001

עמותת חיל הים )ע"ר(עמותת ידידי חיל היםאושרשינוי שםעמותת חיל הים )ע"ר(580106060 28/10/2002

מכון ע"ש אמיל תומא לעיונים 580106672

פלסטיניים וישראליים )ע"ר(

מכון ע"ש אמיל תומא למחקר אושרשינוי שם

חברתי-פוליטי

מכון ע"ש אמיל תומא לעיונים פלסטיניים 

וישראליים )ע"ר(
11/02/2003

ישיבת "פאר משה" פתח אושרשינוי שםישיבות פאר משה )ע"ר(580106763

תקוה, ברח` קרול 20 פתח 

תקוה )ע"ר(

ישיבות פאר משה )ע"ר( 24/06/2001

ספריית חב"ד ומכון הפצת 580106797

מעיינות חסידות חב"ד

מכון להפצת מעיינות חסידות אושרשינוי שם

חב"ד

ספריית חב"ד ומכון הפצת מעיינות 

חסידות חב"ד
18/07/1989

תומכי תורה - ע"ש הרב צמח אושרשינוי שםמעין תורה זכרון צמח580106813

גרין ז"ל

מעין תורה זכרון צמח 20/02/1989

התאחדות המלאכה והתעשיה 580106920

מחוז תל-אביב והמרכז )ע"ר(

התאחדות המלאכה והתעשיה אושרשינוי שם

בתל-אביב-יפו והסביבה

התאחדות המלאכה והתעשיה מחוז 

תל-אביב והמרכז )ע"ר(
09/02/1998

"קופת גמ"ח תפארת איתמר" 580106953

שליד חסידי נדבורנא )ע"ר(

קופת גמ"ח דחסידי ויזניץ - אושרשינוי שם

שיכון אהבת ישראל ואור 

החיים בני-ברק ,

"קופת גמ"ח תפארת איתמר" שליד 

חסידי נדבורנא )ע"ר(
29/12/2008

העמותה לחינוך וקהילה אושרשינוי שםעמותה לפיתוח קהילתי, עכו580107167

יהודי-ערבי עכו - פרוייקט קרן 

ברנרד ואן-ליר וקרן דורון

עמותה לפיתוח קהילתי, עכו 16/10/1996
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תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

קרן לעזרה הדדית של העובדים 580107225

בבנק מזרחי טפחות בע"מ )ע"ר(

קרן עזרה הדדית של אושרשינוי שם

העובדים בבנק המזרחי 

המאוחד בע"מ ,

קרן לעזרה הדדית של העובדים בבנק 

מזרחי טפחות בע"מ )ע"ר(
14/08/2007

מרכז קהילתי שפרעם - מתנ"ס 580107530

)ע"ר(

מרכז תרבות נוער וספורט אושרשינוי שם

)מתנ"ס( שפרעם

מרכז קהילתי שפרעם - מתנ"ס )ע"ר( 17/06/1998

כנסת יצחק חדרהכנסת יצחק בני-ברקאושרשינוי שםכנסת יצחק חדרה580107571 04/06/1991

בית מדרש עליון בני ברק - ע"י 580107613

קונגרגיישן מתיבתא מיסודו של 

הגאון רבי ראובן גרוזובסקי ז"ל.

בית מדרש עליון בני-ברק - אושרשינוי שם

מיסודו של הגאון רבי ראובן 

גרוזובסקי זצ"ל

בית מדרש עליון בני ברק - ע"י 

קונגרגיישן מתיבתא מיסודו
17/05/1992

אגודת ידידי הפועל חיפה 580107662

לקבוצות נוער על שם יהודה בן 

נון ז"ל

אגודת ידידי הפועל חיפה אושרשינוי שם

לקבוצות נוער

אגודת ידידי הפועל חיפה לקבוצות נוער 

על שם יהודה בן נון ז"ל
28/04/1991

אגודת "אמרי משה" ע"ש הרב 580107704

משה חי הכהן זצ"ל

אגודת "אמרי משה" ע"ש הרב משה חי קרן אמרי משהאושרשינוי שם

הכהן זצ"ל
08/07/1996

ע.ח.ו.ת. - עליה, חוגים אושרשינוי שם"האופרטה הישראלית"580107779

ותרבות בירושלים

"האופרטה הישראלית" 27/02/1990

קרן סיוע רפואי לעובדי תנובה 580107902

סניף פ"ת

קרן סיוע רפואי לעובדי תנובה סניף פ"תקרן בוז`יקובסקי אהרוןאושרשינוי שם 22/01/1995

העמותה למניעת וחקר האיידס 580107910

בישראל

עמותה לקידום חקר האיידס אושרשינוי שם

ומניעתה בישראל

העמותה למניעת וחקר האיידס בישראל 03/10/1991

מרכז קהילתי בית יתיר לזכרו 580107936

של שמואל בזק

מרכז קהילתי בית יתיר לזכרו של מרכז קהילתי בית יתיראושרשינוי שם

שמואל בזק
16/07/1991

קידום פעילות סטודיו אושרשינוי שםקידום נתיב האמן )ע"ר(580107977

למשחק, מיסודו של ניסן נתיב 

,

קידום נתיב האמן )ע"ר( 03/04/2016

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי 580107993

תקיפה מינית - השרון )ע"ר(

קש"ב - קו שרות לאשה אושרשינוי שם

במצוקה, מרכז סיוע לנשים - 

השרון,רעננה

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה 

מינית - השרון )ע"ר(
19/06/2002

איגוד יועצי התקשורת ויחסי 580108223

הציבור בישראל )ע"ר(

האיגוד הישראלי ליחסי ציבור אושרשינוי שם

,

איגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור 

בישראל )ע"ר(
20/08/2012
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותה לקרדיולוגיה בישראל 580108231

)ע"ר(

עמותה למניעת מחלות לב אושרשינוי שם

וקידום הקרדיולוגיה בישראל 

)ע"ר( ,

עמותה לקרדיולוגיה בישראל )ע"ר( 07/10/2010

עמותה לפתוח המחקר אושרשינוי שם

בקרדיולוגיה ,

עמותה למניעת מחלות לב וקידום 

הקרדיולוגיה בישראל )ע"ר(
19/01/2005

ברית הדרךנתיב המעלותאושרשינוי שםברית הדרך580108389 01/02/1993

מנהיגות אזרחית )ע"ר(, CIVICמגזר ההתנדבות והמלכ"רים ,אושרשינוי שםמנהיגות אזרחית )ע"ר(580108520

)LEADERSHIP )R.A
24/05/2007

מתנ"ס מעלה יוסף מרכז קהילתי 580108561

ע"ש אייל דרור ז"ל )ע"ר(

מתנ"ס מעלה יוסף מרכז קהילתי ע"ש מתנ"ס מעלה יוסף ,אושרשינוי שם

אייל דרור ז"ל )ע"ר(
11/01/2005

בית המדרש רם - רבנות מעשית 580108587

ירושלים

המרכז הרוחני על שם צדיקי אושרשינוי שם

ישראל

בית המדרש רם - רבנות מעשית 

ירושלים
30/01/1995

עמותת יד לשריון )ע"ר(עמותה להקמת יד לשריון ,אושרשינוי שםעמותת יד לשריון )ע"ר(580108645 09/11/2015

מקימיגחלי אשאושרשינוי שםמקימי580108892 15/10/1991

מוסדות בנתיבות אמת להפצת 580108926

תורה ומורשת אבות

מוסדות בנתיבות אמת שכונת אושרשינוי שם

רמת עמידר - רמת גן

מוסדות בנתיבות אמת להפצת תורה 

ומורשת אבות
29/05/1995

מרכז קהילתי בית עובדיה בית 580109007

כנסת עץ החיים ע"ש עובדיה בן- 

שלום ז"ל )ע"ר(

מרכז קהילתי עץ-חיים ע"ש אושרשינוי שם

הרב אברהם טביב ז"ל ,

מרכז קהילתי בית עובדיה בית כנסת עץ 

החיים ע"ש עובדיה בן- שלום ז"ל )ע"ר(
11/10/2005

בית כנסת עץ-חיים - ע"ש אושרשינוי שם

הרב אברהם טביב

מרכז קהילתי עץ-חיים ע"ש הרב 

אברהם טביב ז"ל
27/01/1992

מסד אליצור רחובות )פתח 580109064

תקווה( )ע"ר(

איגוד ספורטיבי דתי "אליצור" אושרשינוי שם

סניף פתח-תקוה ,

מסד אליצור רחובות )פתח תקווה( 

)ע"ר(
17/06/2012

כדור בסיס ישראלי-אמריקאי - אושרשינוי שםהאגודה הישראלית לבייס-בול580109247

"בייסבול"

האגודה הישראלית לבייס-בול 30/07/1987

ילדים בסיכוי - המועצה לילד 580109254

החוסה )ע"ר(

''ילדים בסיכוי - המועצה לילדי אושרשינוי שם

פנימיות'' ,
17/06/2008

ילדים - המועצה לילד החוסה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

''ילדים בסיכוי - המועצה לילדי פנימיות'' 13/07/2006

ילדים - המועצה לילד החוסה )ע"ר(המועצה לילד החוסה )ע"ר(אושרשינוי שם 05/05/1997
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עמותת אלפתיאן אלקאדה )ע"ר( אלאח'לאס ,אושרשינוי שםעמותת אלפתיאן אלקאדה )ע"ר(580109494

?.?(  ?????? ??????? ?????(,
01/10/2017

המרכז לתקשוב טכנולוגיה וארגון 580109718

במערכות חינוך

שח"מ - שרותי חינוך אושרשינוי שם

ממוחשבים

המרכז לתקשוב טכנולוגיה וארגון 

במערכות חינוך
30/03/1989

אבא שלום שבזי גן יבנהבית הכנסת פינת ארבעאושרשינוי שםאבא שלום שבזי גן יבנה580109759 26/06/1991

לשכת המסחר והתעשיה ישראל 580109775

- צרפת )ע"ר(

לשכת המסחר ישראל-צרפת אושרשינוי שם

וארצות אפריקה דוברות 

צרפתית ,

לשכת המסחר והתעשיה ישראל - 

צרפת )ע"ר(
29/03/2005

דעת - רשת לחינוך והכשרה 580109817

מקצועית )ע"ר(

רשת תורה ומלאכה ע"ש ד.צ. אושרשינוי שם

פנקס ,

דעת - רשת לחינוך והכשרה מקצועית 

)ע"ר(
31/05/2015

כולל אברכים "שערי לימוד" 580109882

)ע"ר(

כולל אברכים "שערי לימוד" אושרשינוי שם

בני-ברק ,

כולל אברכים "שערי לימוד" )ע"ר( 01/07/2009

כולל אברכים היכל משה, בני 580109924

ברק

כולל אברכים היכל משה, בני ברקמשה אמתאושרשינוי שם 15/02/1988

עמודי עולםעמוד העולםאושרשינוי שםעמודי עולם580110179 25/09/1990

העמותה לקידום ביה"ס 580110260

הדמוקרטי בחדרה )ע"ר(

עמותה לקידום ביה"ס אושרשינוי שם

הנסיוני-החדש בחדרה ,

העמותה לקידום ביה"ס הדמוקרטי 

בחדרה )ע"ר(
19/05/2011

מתנ"ס ערבה- עמותה לקידום 580110351

הקהילה בערבה )ע"ר(

"הערבה" עמותה לישוב אושרשינוי שם

וקליטה של העם היהודי על 

אדמתו ,

מתנ"ס ערבה- עמותה לקידום הקהילה 

בערבה )ע"ר(
21/05/2008

קהילה לתיקון חברתי ותרבותי 580110567

בישראל )עמותה רשומה(

קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל המרכז ללמידה שיתופיתאושרשינוי שם

)עמותה רשומה(
24/05/2000

מדרשת פרידמן לתורה וחברה 580110625

ציונית )ע"ר(

מדרשה לתורה וחברה ציונית אושרשינוי שם

ברמות שפירא, מושב בית 

מאיר

מדרשת פרידמן לתורה וחברה ציונית 

)ע"ר(
27/03/1997

תלמוד תורה משכן שאולישיבת משכן שאולאושרשינוי שםתלמוד תורה משכן שאול580110633 31/10/1996

העמותה למשפחות השכולות אושרשינוי שםהעמותה להנצחת חללי הצנחנים580110724

של הצנחנים

העמותה להנצחת חללי הצנחנים 25/12/1995

מכון מקורות לתלמודאגוד מחבריםאושרשינוי שםמכון מקורות לתלמוד580110955 26/07/1993

בית הכנסת "רמב"ם" שכונת 580110997

האילנות מעלות )ע"ר(

בית הכנסת "רמב"ם" שכונת האילנות בית-כנסת האילנותאושרשינוי שם

מעלות )ע"ר(
07/09/1999
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הליגה נגד השמצה - ישראל 580111060

ANTI-DEFAMATION.( )ע"ר(

 LEAGUE - ISRAEL )R.A

הליגה נגד השמצה של בני אושרשינוי שם

ברית - ישראל

הליגה נגד השמצה - ישראל )ע"ר( 29/04/2001

פורקס ישראל - ארגון השווקים 580111144

FOREX .( )הפיננסיים )ע"ר

ISRAEL - THE FINANCIAL 

MARKETS ASSOCIATION

 ).R.A

פורקס ישראל - ארגון השווקים מועדון פורקס בישראלאושרשינוי שם

הפיננסיים )ע"ר(
12/12/1999

עמותת בית הכנסת חברת 580111409

משניות - עדת ישראל )ע"ש שיף 

שול - וינה(

ועד ציבורי לבניית ביהכ"נ אושרשינוי שם

חברת משניות - גבעת 

מרדכי, ירושלים

עמותת בית הכנסת חברת משניות - 

עדת ישראל )ע"ש שיף שול - וינה(
26/06/1995

בית הכנסת האשכנזי פסגת 580111540

זאב.

בית הכנסת האשכנזי פסגת זאב.בית כנסת פסגת זאבאושרשינוי שם 25/07/1990

בית חב"ד ליובאוויטש רעננה 580111771

שע"י צעירי אגודת חב"ד )ע"ר(

בית חב"ד רעננה שע"י צעירי אושרשינוי שם

אגודת חב"ד ,

בית חב"ד ליובאוויטש רעננה שע"י 

צעירי אגודת חב"ד )ע"ר(
21/12/2004

בית חב"ד המרכזי באר שבע, 580111805

שע"י צעירי אגודת חב"ד.

צעירי אגודת חב"ד - באר אושרשינוי שם

שבע

בית חב"ד המרכזי באר שבע, שע"י 

צעירי אגודת חב"ד.
08/07/1992

עמותת בית כנסת שיבת ציון - 580112381

תפילה כל פה

בית כנסת שיבת ציון - רח` אושרשינוי שם

אהרונוביץ 51, ותיקים - 

נתניה

עמותת בית כנסת שיבת ציון - תפילה 

כל פה
02/03/1992

עמותה לתורה ולחינוך מעונות 580112472

יום עמנואל )ע"ר(

עמותה לתורה ולחינוך אושרשינוי שם

ב"שיכון חסידים" בעיר 

עמנואל

עמותה לתורה ולחינוך מעונות יום 

עמנואל )ע"ר(
06/07/1997

ביתנו - המרכז לגימלאי 580112688

רמת-השרון

ביתנו - המרכז לגימלאי אושרשינוי שם

ולקשיש ברמת השרון

ביתנו - המרכז לגימלאי רמת-השרון 25/10/1993

נטע - העמותה למען יהדות חבר 580112837

העמים בלוד )ע"ר(

נטע - העמותה למען יהדות אושרשינוי שם

גרוזיה בלוד

נטע - העמותה למען יהדות חבר 

העמים בלוד )ע"ר(
19/06/1997

מאור התורה ב"ב )ע"ר(תפארת יהודה ,אושרשינוי שםמאור התורה ב"ב )ע"ר(580113017 24/06/2014
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אור עמרם ומשה - ע"ש עמרם 580113264

בר רחל ביתן ומשה בר רחל 

ביתן ז"ל ולע"נ הקדושים ר' 

עמרם בן דיוואן ור' דוד ומשה 

זצוק"ל

אור עמרם ע"ש אבי עמרם בר אושרשינוי שם

רחל ז"ל לע"נ הקדושים ר` 

עמרם בן דיואן ור` דוד ומשה 

זצ"ל

אור עמרם ומשה - ע"ש עמרם בר רחל 

ביתן ומשה בר רחל ביתן ז"ל
21/10/1987

עמותת "אוהב ישראל" בית וגן 580113397

ירושלים )ע"ר(

בית הכנסת אוהב ישראל - אושרשינוי שם

בית-וגן ירושלים ,

עמותת "אוהב ישראל" בית וגן ירושלים 

)ע"ר( ,
07/07/2004

נשי מזרחי והפועל המזרחי - אושרשינוי שםנשות אמונה קנדה, בישראל580113686

קנדה

נשות אמונה קנדה, בישראל 16/01/1996

אגודת הכנסת כלה ע"ש ר` אושרשינוי שםמוסדות איש רב חסד - מאר"ח580113702

שבתאי בן אסתר ממו ז"ל

מוסדות איש רב חסד - מאר"ח 23/12/1990

בתי דולב לנוער )ע"ר(אולפנת דולב )ע"ר( ,אושרשינוי שםבתי דולב לנוער )ע"ר(580113710 13/08/2012

דלב - פנימיה לבנות - רשת אושרשינוי שם

תורה ומלאכה

אולפנת דולב )ע"ר( 27/06/2000

פנימית מרכז בית יעקב רחובות 580113819

)ע"ר(

פנימית מרכז בית יעקב רחובות )ע"ר(פנימית בית יעקב רחובותאושרשינוי שם 22/05/2002

העמותה לפרישה ולרווחה - בית 580114130

גימלאי "אתא"

ההסתדרות הכללית של אושרשינוי שם

העובדים בא"י - העמותה 

לפרישה ולרווחה בחיפה

העמותה לפרישה ולרווחה - בית גימלאי 

"אתא"
26/11/1989

בית הספר הישראלי לשירת 580114239

מקהלה ע"ש גארי ברתיני )ע"ר(

בית הספר הישראלי לשירת מקהלה בית ספר לשירת מקהלה ,אושרשינוי שם

ע"ש גארי ברתיני )ע"ר(
26/06/2008

מפעל למען צפת - מוסד לילדים 580114411

ותלמוד תורה תמימי דרך ע"ש 

רבי מאיר בעל הנס זיע"א    

)בהליך מחיקה(

מוסד לילדים ותלמוד תורה אושרשינוי שם

ע"ש רבי שמעון בר-יוחאי

מפעל למען צפת - מוסד לילדים ותלמוד 

תורה תמימי דרך
21/10/1987

המרכז הישראלי למצוינות 580114536

בחינוך )ע"ר(

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך העמותה למצויינות בחינוך ,אושרשינוי שם

Israel Center For ,)ע"ר(

Excellence through Education

) )R.A

09/09/2008

רוח ישראל - ארגמןרוח ישראלאושרשינוי שםרוח ישראל - ארגמן580114619 28/11/1996

ותיקי הצנחנים משחררי ירושלים 580114783

וצולחי התעלה

ותיקי הצנחנים משחררי אושרשינוי שם

ירושלים

ותיקי הצנחנים משחררי ירושלים וצולחי 

התעלה
03/07/1989
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אתר המים ובטחון הנגב בניר עם 580114817

)ע"ר(

אתר המים ובטחון הנגב בניר עם )ע"ר(מוזיאון המים ובטחון הנגבאושרשינוי שם 11/06/2001

העמותה למשחקים אולימפיים 580114825

המיוחדים- ספיישל אולימפיקס 

ישראל )ע"ר(

העמותה למשחקים אושרשינוי שם

אולימפיים המיוחדים - 

ספיישל אולימפיקס ,

העמותה למשחקים אולימפיים 

המיוחדים- ספיישל אולימפיקס ישראל 

)ע"ר(

30/01/2007

עמותת אלאעתסאם אושרשינוי שםאלעוליא ללעולום )ע''ר(580114957

אלאסלאמי בקלנסווה ,

אלעוליא ללעולום )ע''ר( 03/11/2016

כפר התקוה הטובה - עמותה 580115053

לטיפול ושיקום לנפגעי סמים

"קרן תקוה" - עמותה לטיפול אושרשינוי שם

ושיקום לנפגעי סמים

כפר התקוה הטובה - עמותה לטיפול 

ושיקום לנפגעי סמים
27/02/1987

הקרנות המאוחדים לגמילות אושרשינוי שםגבעת אהרן-ירושלים580115137

חסדים

גבעת אהרן-ירושלים 25/12/1990

אגודת חברי קהילת עדת 580115277

ישראל-ברלין וצאצאיהם בישראל 

ובתפוצות

אגודה לקידום ענייני ק"ק עדת אושרשינוי שם

ישראל ברלין

אגודת חברי קהילת עדת ישראל-ברלין 

וצאצאיהם בישראל ובתפוצות
12/01/1995

צעד קדימה - עמותה לחינוך 580115319

ושיקום באמצעות גישת החינוך 

המדריך - פטו )ע"ר(

צעד קדימה - הארגון לקידום אושרשינוי שם

שיטת פטו בישראל

צעד קדימה - עמותה לחינוך ושיקום 

באמצעות גישת החינוך המדריך - פטו 

)ע"ר(

14/11/2001

האגודה הישראלית לטיפול מיני - 580115418

איט"מ )ע"ר(

האגודה הישראלית לטיפול אושרשינוי שם

מיני - איט"מ ,

האגודה הישראלית לטיפול מיני - איט"מ 

ISRAEL SOCIETY OF SEX ,)ע"ר(

).THERAPY - ISST )R.A

08/11/2015

המרכז למבוגר - סיני - כולל 580115509

בעלי בתים

המרכז למבוגר - כולל בעלי אושרשינוי שם

בתים

המרכז למבוגר - סיני - כולל בעלי בתים 14/12/1988

אדם - המדרשה לדמוקרטיה 580115541

ולשלום ע"ש אמיל גרינצווייג

אדם - המדרשה לדמוקרטיה ולשלום המדרשה לדמוקרטיה ולשלוםאושרשינוי שם

ע"ש אמיל גרינצווייג
01/03/1990

בית חב"ד טבריה שע"י צעירי 580115608

אגודת חב"ד

בית חב"ד טבריה שע"י צעירי אגודת הכתובת לכל ענין יהודיאושרשינוי שם

חב"ד
22/07/1992

א.ה.ב.ת - אגודת האמנים אושרשינוי שםאהבת - אגודת אמנים דתיים580115657

בעלי תשובה שע"י מוסדות 

שערי יושר

אהבת - אגודת אמנים דתיים 15/02/1988

האגודה הירושלמית לתרבות 580115772

ואחווה

האגודה הירושלמית לתרבות אושרשינוי שם

אחווה ונופש

האגודה הירושלמית לתרבות ואחווה 31/05/1993
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מכבי ירושלים - מחלקת אושרשינוי שםעמותת שחייני ירושלים580115814

השחייה

עמותת שחייני ירושלים 14/06/1989

האיגוד לבטחון תעשייתי אושרשינוי שםפורום לבטחון ואבטחה בישראל580116051

בישראל

פורום לבטחון ואבטחה בישראל 12/09/1996

מרכז ווגנרמרכז גרטרוד ווגנר לחריגיםאושרשינוי שםמרכז ווגנר580116176 27/12/1992

התאחדות המלאכה והתעשייה 580116465

נתניה )ע"ר(

התאחדות בעלי מלאכה אושרשינוי שם

ותעשיה זעירה בנתניה 

והסביבה

התאחדות המלאכה והתעשייה נתניה 

)ע"ר(
18/03/2002

מוסדות אור הנחלתלמוד תורה פתח תקוהאושרשינוי שםמוסדות אור הנחל580116499 15/02/1988

"יידישפיל" - תיאטרון היידיש 580116515

בישראל

דער יידישער טעאטער אין אושרשינוי שם

ישראל - התיאטרון היידי 

בישראל

"יידישפיל" - תיאטרון היידיש בישראל 10/07/1991

בית כנסת תפארת שלום - ע"ש 580116549

שלום ז"ל ורומה אפרתי- אלקנה 

)ע"ר(

בית הכנסת מורשת יהדות אושרשינוי שם

תימן - אלקנה ,

בית כנסת תפארת שלום - ע"ש שלום 

ז"ל ורומה אפרתי- אלקנה )ע"ר(
05/07/2007

מכללת נצרת עילית- יזרעאל על 580116697

שם מרדכי )מוטקה( אלון )ע"ר(

מכללת נצרת עילית - יזרעאל אושרשינוי שם

,

מכללת נצרת עילית- יזרעאל על שם 

מרדכי )מוטקה( אלון )ע"ר(
21/10/2009

עמותת התיירות - ארץ הגליל 580116739

)ע"ר(

עמותת התיירות הגליל העליון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת התיירות - ארץ הגליל )ע"ר( 31/07/2008

העמותה לפיתוח וקידום אושרשינוי שם

התיירות באצבע הגליל )ע"ר(

עמותת התיירות הגליל העליון )ע"ר( 18/01/2001

מרכז תורני, כולל אברכים זכותא 580116804

דמשה לע"נ הרה"ח ר' משה ב"ר 

יוסף ניימאן ז"ל

כולל אברכים זכותא דמשה - אושרשינוי שם

לע"נ הרה"ח ר` משה ב"ר 

יוסף ניימאן ז"ל

מרכז תורני, כולל אברכים זכותא דמשה 

לע"נ הרה"ח ר` משה ב"ר
18/08/1994

האגודה הישראלית לתעופה אושרשינוי שםאיגוד לתעופה ספורטיבית )ע"ר(580116887

זעירה ,

איגוד לתעופה ספורטיבית )ע"ר( 07/10/2015

משיב נפש חברון )ע"ר(המכון לסמינרים וקונגרסיםאושרשינוי שםמשיב נפש חברון )ע"ר(580117059 24/02/2003

שקמה - שרות למען מטופלי 580117091

המרכז הקהילתי לבריאות הנפש 

- יפו

ש.ק.מ.ה. - שירות קהילתי אושרשינוי שם

מטופלי המרכז

שקמה - שרות למען מטופלי המרכז 

הקהילתי לבריאות הנפש - יפו
29/07/1988
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התאחדות משרדי הנסיעות 580117356

ויועצי התיירות בישראל )ע"ר(

התאחדות סוכני נסיעות אושרשינוי שם

ISRAEL  ותיירות בישראל

TOURIST & TRAVEL 

AGENTS 

, ASSOCIATION

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי 

The Israel ,)התיירות בישראל )ע"ר

Association of Travel Agencies &

). Consultants )R.A

17/04/2013

אגודת עזרה למרפא עזרה אושרשינוי שםהמרכז לסיוע ומרפא )ע"ר(580117398

וסיוע לחולים ונזקקים שע"י 

קהל מחזיקי הדת בא"י

המרכז לסיוע ומרפא )ע"ר( 04/12/2002

המזגגה - מרכז לארכיאולוגיה אושרשינוי שםהמזגגה )ע"ר(580117521

ימית וסביבתית - דור, קבוץ 

נחשולים ,

המזגגה )ע"ר( 14/06/2015

מית"ר - מכללה ליהדות כתרבות 580117562

- ירושלים )ע"ר(

מית"ר - מכללה ליהדות כתרבות - מכללה ליהדות פלורליסטיתאושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר(
27/04/2000

מנוחה נכונה - ישראלהצנע לכת - עמותה רשומהאושרשינוי שםמנוחה נכונה - ישראל580117596 22/01/1995

אלי בעזרי - ראשית חכמה נוה 580117943

עופר תל-כביר

ראשית חוכמה, נוה עופר - אושרשינוי שם

תל כביר

אלי בעזרי - ראשית חכמה נוה עופר 

תל-כביר
02/08/1995

עליית בית חנניה - שערי ניסים 580117984

)ע"ר(

עליית בית חנניה - שערי ניסים )ע"ר(עליית בית חנניה ,אושרשינוי שם 09/08/2009

המרכז לערכים בעסקים - 580118016

BUSINESS .( )ירושלים )ע"ר

ETHICS CENTER OF 

JERUSALEM )R.A

מכון למחקר יחסי אושרשינוי שם

כלכלה-ערכים

המרכז לערכים בעסקים - ירושלים 

)ע"ר(
06/11/2002

פ.ש.ר - העמותה לפיתוח שירותי 580118032

רווחה וחינוך )ע"ר(

עמותה לפיתוח שרותי רווחה אושרשינוי שם

בלוד ,

פ.ש.ר - העמותה לפיתוח שירותי רווחה 

וחינוך )ע"ר(
13/01/2015

יקר, תורה, יצירה והתחדשות 580118297

YAKAR, TRADITION ( )ע"ר(

CREATIVITY

 )REGISTERED AMUTA

יקר, תורה, יצירה והתחדשות )ע"ר(יקר - מוסד חינוכי בירושליםאושרשינוי שם 13/01/1998

קרן אמ"י לקידום התרבות 580118412

והאומנות בישראל )ע"ר(

קרן אומני ישראל לעזרה אושרשינוי שם

הדדית - תשמ"ז1987- ,

קרן אמ"י לקידום התרבות והאומנות 

בישראל )ע"ר(
25/04/2012

ידידי מחלקת היולדות אושרשינוי שםהאגודה למען בריאות הילוד580118560

הציבורית - אסותא תל-אביב

האגודה למען בריאות הילוד 19/09/1989
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תפוצות המזרח - בית הכנסת 580118818

הספרדי )ע"ר(

בית כנסת תפוצות המזרח אושרשינוי שם

)ע"ר(

תפוצות המזרח - בית הכנסת הספרדי 

)ע"ר(
08/09/1998

"שים לב ללב" - מיסודה של 580118941

רבקה דוידס ז"ל )ע"ר(

"שים לב ללב" - מיסודה של רבקה שים לב ללב - חיפה ,אושרשינוי שם

דוידס ז"ל )ע"ר(
18/11/2013

העמותה לטיפוח מורשת חיל 580119444

העורף לדורותיו )ע"ר(

אזרחים לטיפוח חיל העורף אושרשינוי שם

לדורותיו ,

העמותה לטיפוח מורשת חיל העורף 

לדורותיו )ע"ר(
21/12/2009

הכנסיה הבפטיסטית בראמה - 580119501

בית האהבה והשלום

הכנסיה הבפטיסטית בראמה - בית הכנסיה הבפטיסטית בראמהאושרשינוי שם

האהבה והשלום
26/05/1994

ידידי מרכז רפואי רביןידידי המרכז הרפואי בילינסוןאושרשינוי שםידידי מרכז רפואי רבין580119519 23/07/1996

אגודת הסטודנטים המכללה 580119683

האקדמית בית ברל )ע"ר(

אגודת הסטודנטים של אושרשינוי שם

מכללת בית ברל ,

אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית 

בית ברל )ע"ר(
07/01/2010

המדרשה הלאומית ע"ש שלמה 580119766

בן יוסף הי"ד

המדרשה הלאומית כלכלית אושרשינוי שם

וחברתית ע"ש בן יוסף שלמה 

הי"ד

המדרשה הלאומית ע"ש שלמה בן יוסף 

הי"ד
12/10/1988

ח"ןחי עציוןאושרשינוי שםח"ן580119907 31/08/1988

ישיבה ובית הכנסת שערי עזרא 580119998

וקרן ארוכה ומרפא

ישיבת שערי עזרא וקרן אושרשינוי שם

ארוכה ומרפא

ישיבה ובית הכנסת שערי עזרא וקרן 

ארוכה ומרפא
11/09/1991

העמותה למען עובדי כור סחר - 580120079

החטיבה לסחר פנים

העמותה למען עובדי כור סחר - העמותה למען שמעון גלעדיאושרשינוי שם

החטיבה לסחר פנים
03/07/1987

עטרת ירושלים )ע"ר(כולל עטרת ירושלים )ע"ר(אושרשינוי שםעטרת ירושלים )ע"ר(580120129 22/06/1999

קיקבוקס - קראטה, אמנות אושרשינוי שםלחימה משולבת580120202

לחימה משולבת

לחימה משולבת 08/02/1994

"או אי" אכלני יתר אנונימיים 580120244

O.A." בישראל

 OVEREATERS 

"ANONYMOUS ISRAEL

"או אי" אכלני יתר אנונימיים אושרשינוי שם

בישראל

"או אי" אכלני יתר אנונימיים בישראל 30/08/1995

עמותת בית בני ציון - בית מדרש 580120293

להוראה כרמיאל

בית בני ציון - בית מדרש אושרשינוי שם

להוראה כרמיאל, ע"ש בן ציון 

ז"ל בר הרב כמוס סופר זצ"ל

עמותת בית בני ציון - בית מדרש 

להוראה כרמיאל
09/08/1989
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עמותת חוויה במרחבים- 580120442

העמותה למען החבר הוותיק 

הנכה והנזקק במרחבים )ע"ר(

העמותה למען הקשיש הנזקק אושרשינוי שם

והנכה במרחבים ,

עמותת חוויה במרחבים- העמותה למען 

החבר הוותיק הנכה והנזקק במרחבים 

)ע"ר(

17/01/2010

העמותה למען הקשיש אושרשינוי שם

במרחבים

העמותה למען הקשיש הנזקק והנכה 

במרחבים
30/09/1990

בית הכנסת נר רפאל צדקה אושרשינוי שםכולל נר רפאל צדקה )ע"ר(580120590

)ע"ר(

כולל נר רפאל צדקה )ע"ר( 25/03/2001

מרכז רוחני תורני מדרש בית 580121366

נשיא

מרכז רוחני תורני מדרש בית נשיאמדרש בית נשיאאושרשינוי שם 30/01/1990

מנחת ישראלמורשת בית פילץאושרשינוי שםמנחת ישראל580121481 23/01/1996

מדרשת רמון ניתן צו פירוק ע"י 580121697

בית משפט

מדרשת רמוןאל-עמי מצפה רמוןאושרשינוי שם 29/10/1989

עמותת בית הכנסת על-שם 580121762

כדורי מועלם ז"ל

עמותת בית הכנסת על-שם כדורי בית הכנסת עץ חיים - רמת גןאושרשינוי שם

מועלם ז"ל
12/09/1996

מרכז שבי ציון - מפעל אושרשינוי שםשבי ציון - מחניים580121788

לקליטה חברתית-רוחנית של 

עולי ברה"מ

שבי ציון - מחניים 18/01/1989

מפעלי עזרה ורווחה חסדי אושרשינוי שםמפעלי החסד שמחת יהודה580121796

יהודה שע"י חסידי בעלזא 

אשדוד

מפעלי החסד שמחת יהודה 06/04/1995

רשת מעיין החינוך התורני בא"י 580121952

בני יוסף )ע"ר(

מרכז מעיין החינוך התורני אושרשינוי שם

בארץ ישראל ,

רשת מעיין החינוך התורני בא"י בני 

יוסף )ע"ר(
15/01/2018

מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראלמעין החינוך התורניאושרשינוי שם 14/12/1988

תלמוד תורה "אור מרדכי" רמת 580121994

אהרון בני ברק

תלמוד תורה רמת אהרן בני אושרשינוי שם

ברק

תלמוד תורה "אור מרדכי" רמת אהרון 

בני ברק
04/07/1996

אור ישראל ע"ש רבי ישראל 580122059

אביחצירא )ע"ר(

אור ישראל ע"ש רבי ישראל אביחצירא אור לישראל - רמלהאושרשינוי שם

)ע"ר(
30/01/2000

הקרן לעזרת חולי כליות ולבלבהקרן לעזרת יאיר פויראושרשינוי שםהקרן לעזרת חולי כליות ולבלב580122067 18/08/1987

עמותת עובדי המלונות באילתצוות ישרוטלאושרשינוי שםעמותת עובדי המלונות באילת580122307 02/07/1990

העמותה לגיל הרך - אזור השרון 580122448

העמותה פורקה מרצון

העמותה האיזורית לגיל הרך אושרשינוי שם

- ואן-ליר - אזור השרון

העמותה לגיל הרך - אזור השרון 18/03/1990
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הפועל תל-אביב - מועדון ימי 580122570

קיאקים-שייט-חתירה )ע"ר(

ההסתדרות הכללית של אושרשינוי שם

העובדים בארץ ישראל 

התאגדות לתרבות גופנית 

הפועל מועדון השייט - מרינה 

תל אביב ,

הפועל תל-אביב - מועדון ימי 

קיאקים-שייט-חתירה )ע"ר( ,
01/10/2003

תפלה למשה - חוג לשעורי אושרשינוי שםגמ"ח תפילה למשה - ירושלים580122661

תהילים בגבעת שאול

גמ"ח תפילה למשה - ירושלים 27/04/1994

ישיבת הרעיון"ישיבת הרעיון"אושרשינוי שםישיבת הרעיון580122810 10/04/1991

רצון יהודה ברוח הציונות הדתית 580122901

ע"ש מרן הרב צבי יהודה הכהן 

קוק זצ"ל )ע"ר(

רצון יהודה - כולל ברוח אושרשינוי שם

הציונות הדתית ע"ש מרן הרב 

צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ,

רצון יהודה ברוח הציונות הדתית ע"ש 

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל 

)ע"ר(

02/06/2014

האגודה למען הזכות למות אושרשינוי שםלילך - לחיות ולמות בכבוד580123222

בכבוד

לילך - לחיות ולמות בכבוד 29/04/1996

אור לאחינו )ע"ר(תנועת אור מציוןאושרשינוי שםאור לאחינו )ע"ר(580123289 16/04/2001

שמע ירושלים, עמותה לקידום 580123404

ליקויי שמיעה )ע"ר(

שמע ירושלים, עמותה לקידום ליקויי שמע, ירושליםאושרשינוי שם

שמיעה )ע"ר(
26/03/1998

ילדים - מפעלי חינוך לזכר ילדי 580123503

YELADIM - השואה

 HOLOCAUST CHILDREN 

MEMORIAL EDUCATION 

PROJECT

קרן לחינוך יהודי להנצחת אושרשינוי שם

ילדי ישראל שנספו בשואה

ילדים - מפעלי חינוך לזכר ילדי השואה 20/11/1990

תלמוד תורה משכן שמעון, רמת 580123511

אשכול, ירושלים )ע"ר(

תלמוד תורה משכן שמעון, רמת אשכול, תלמוד תורה - רמת אשכולאושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר(
10/04/2000

א"בי - האגודה הבינלאומית 580123610

לזכויות הילד די.סי.אי. - ישראל 

AVI - THE 

INTERNATIONAL 

ASSOCIATION FOR 

CHILDRENS RIGHTS 

D.C.I.-ISRAEL

אבי - האגודה הבינלאומית אושרשינוי שם

לזכויות הילד - ישראל

א"בי - האגודה הבינלאומית לזכויות 

הילד די.סי.אי. - ישראל
25/07/1994

בית כנסת כולל ובית מדרש כתר 580123644

תורה מחזיק ברכה

בית כנסת כולל ובית מדרש כתר תורה כולל כתר תורה מחזיק ברכהאושרשינוי שם

מחזיק ברכה
06/11/1990
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מוסדות תפארת אוהל משה בית 580123792

שמש )ע"ר(

מוסדות תפארת אוהל משה בית שמש מוסדות תפארת-אוהל משה ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
21/06/2017

מוסדות תפארת-אוהל משהאוהל משה - בית שמשאושרשינוי שם 29/07/1988

איגוד תעשיות הריהוט בישראל 580123826

)ע"ר(

איגוד יצרני מוצרי עץ ורהיטים אושרשינוי שם

בישראל, עמותה רשומה

איגוד תעשיות הריהוט בישראל )ע"ר( 26/08/2002

נחלת אברהם ע"ש ר' אברהם 580124030

בן-שושן ז"ל

נחלת אברהם ע"ש ר` אברהם בן-שושן הליכות והלכותאושרשינוי שם

ז"ל
31/01/1989

היחידה למחקר וללמידה ע"ש אושרשינוי שםחיבורים וקשרים )ע"ר(580124113

ברנט ז'נר בחסותה של קרן 

ברנט ז'נר לילד ולמשפחה ,

29/11/2005

בית הכנסת אהבת חיים - בית 580124154

ישראל ירושלים

בית הכנסת אהבת חיים - בית ישראל בית הכנסת אוהבי חייםאושרשינוי שם

ירושלים
15/05/1990

חיים ארוכים - בנשיאות כ"ק אושרשינוי שםחיים ארוכים580124261

הרה"צ רבי דוב רוזנבוים 

שליט"א, מבני ברק

חיים ארוכים 26/06/1991

פורום למדיניות כלכלית ע"ש 580124469

פנחס ספיר מיסודו של סם 

רוטברג

פורום למדיניות כלכלית ע"ש אושרשינוי שם

THE PINHAS  פנחס ספיר

SAPIR ECONOMIC 

POLICY FORUM

פורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס 

ספיר
23/04/1996

מוסדות נחלת מאיר העמותה 580124568

נמחקה

נחלת מאיר ע"ש הרב מאיר אושרשינוי שם

רבוח ז"ל

מוסדות נחלת מאיר 05/05/1993

קרן רווחה למען נהגי ועובדי 580124626

החברה להובלת דלק וחברות 

בנות או קשורות, ובני משפחתם 

)ע"ר(

קרן רווחה למען נהגי החברה אושרשינוי שם

להובלת דלק ובני משפחתם 

)ע"ר( ,

קרן רווחה למען נהגי ועובדי החברה 

להובלת דלק וחברות בנות או קשורות, 

ובני משפחתם )ע"ר(

16/02/2005

הפורום הבינלאומי של מנהיגות 580124667

צעירה למען חופש

הפורום הבינלאומי של אושרשינוי שם

מנהיגות פוליטית צעירה למען 

חופש

הפורום הבינלאומי של מנהיגות צעירה 

למען חופש
19/12/1990

מוסדות אוצרות חיים ע"ש רבי 580124998

חיים פינטו זצוק"ל )ע"ר(

בית מדרש גבוה להכשרת אושרשינוי שם

רבנים ודיינים אוצרות חיים 

ע"ש רבי חיים פינטו זצוק"ל ,

מוסדות אוצרות חיים ע"ש רבי חיים 

פינטו זצוק"ל )ע"ר(
07/09/2006

דאגודת העיתונאים בתל אביבאושרשינוי שםאגודת העיתונאים בתל אביב580125060 14/01/2001
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עמותת תורת זרעיםכולל תורת זרעיםאושרשינוי שםעמותת תורת זרעים580125201 23/06/1993

העמותה לשיפור העיר התחתית 580125433

בחיפה

העמותה לשיפור דרך אושרשינוי שם

העצמאות בחיפה

העמותה לשיפור העיר התחתית בחיפה 17/11/1991

בית כנסת חסידי ברסלב - הר אושרשינוי שםדרך ה' - הר נוף )ע"ר(580125623

נוף ,

דרך ה' - הר נוף )ע"ר( 08/01/2013

בי"כ "מעלות-אמיתי" ע"ש אמיתי 580125631

צדוק קאפח הי"ד

העמותה להקמת ותפעול בית אושרשינוי שם

הכנסת בנוסח תימן בית אל, 

בבית אל

בי"כ "מעלות-אמיתי" ע"ש אמיתי צדוק 

קאפח הי"ד
10/07/1995

קרן אשכולות לעזרה הדדית 580126373

)ע"ר(

קרן חתלי לעזרה הדדית - אושרשינוי שם

1987

קרן אשכולות לעזרה הדדית )ע"ר( 12/02/1998

חסד ואמונה- מפעל תורני חסד 580126381

ושיקום )ע"ר(

חסד ואמונה - מפעל שקומי אושרשינוי שם

דפוס וכריכה ,

חסד ואמונה- מפעל תורני חסד ושיקום 

)ע"ר(
24/05/2007

מפעל חסד ואמונה - דפוס אושרשינוי שם

וכריכה לריפוי בעיסוק

חסד ואמונה - מפעל שקומי דפוס 

וכריכה
05/11/1991

העמותה הישראלית של אושרשינוי שםג'י.סי. סי עולמי )ע''ר(580126449

הקונפדרציה העולמית של 

מרכזים קהילתיים יהודיים ,

J CC GI o b a l,)ג'י.סי. סי עולמי )ע''ר

). )R.A
29/11/2016

מרכז מפנה התערבות טיפולית 580126464

מוקדמת באוטיזם )ע"ר(

מפנה - טפול אחר בילד אושרשינוי שם

האוטיסט ובמשפחתו ,

מרכז מפנה התערבות טיפולית 

מוקדמת באוטיזם )ע"ר(
27/01/2009

בית הכנסת עולי גרוזיה - אוהל 580126548

משה פסגת זאב ירושלים )ע"ר(

את אחי אנכי מבקש - עולי אושרשינוי שם

גרוזיה

בית הכנסת עולי גרוזיה - אוהל משה 

פסגת זאב ירושלים )ע"ר(
24/06/1999

ירדן בית ספר התיכון השש שנתי 580126654

לישובי בקעת הירדן ומעלה 

אפרים )ע''ר(

ירדן - בית ספר התיכון אושרשינוי שם

האזורי בקעת הירדן מעלה 

אפרים ,

ירדן בית ספר התיכון השש שנתי 

לישובי בקעת הירדן ומעלה אפרים 

)ע''ר(

03/07/2006

מרכז לתורה - נוה יעקב, אושרשינוי שםמרכז לתורה - ישראל )ע"ר(580126704

ירושלים

מרכז לתורה - ישראל )ע"ר( 17/06/2002

הדר שמואל- כולל לדוברי 580126746

צרפתית )ע"ר(

הדר שמואל אירגון לבעלי אושרשינוי שם

תשובה צרפתים ,

הדר שמואל- כולל לדוברי צרפתית 

)ע"ר(
15/09/2005

אגודת ספורט הפועל רמלה 580126811

)1997( )ע"ר(

אגודת ספורט הפועל רמלה )1997( אגודת ספורט - הפועל רמלהאושרשינוי שם

)ע"ר(
27/10/1998
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"המתמיד" - העמותה לקידום 580127033

החינוך התורני, קרית שמונה 

)ע"ר(

העמותה לקידום החינוך אושרשינוי שם

התורני - המתמיד

"המתמיד" - העמותה לקידום החינוך 

התורני, קרית שמונה )ע"ר(
07/07/1997

ארגון הסטודנטים המשיחיים 580127082

בישראל )ע"ר(

התחברות הסטודנטים אושרשינוי שם

המשחיים בישראל ,

ארגון הסטודנטים המשיחיים בישראל 

)ע"ר(
05/11/2008

המרכז לחינוך ומדעי הבריאות 580127173

ניתן צו פירוק ע"י בית משפט

המרכז לחינוך ומדעי הבריאותהמרכז לחינוך ונופשאושרשינוי שם 23/02/1994

אגודת ידידי המרכז הירושלמי 580127322

לבריאות הנפש כפר שאול- 

איתנים )ע"ר(

אגודת ידידי בית החולים אושרשינוי שם

איתנים ,

אגודת ידידי המרכז הירושלמי לבריאות 

הנפש כפר שאול- איתנים )ע"ר(
10/02/2010

רונן- עמותה לפעילות הומניטרית 580127330

)ע"ר(

עמותת ידידי נעורים, רוחמה אושרשינוי שם

ונוה מנשה )ע"ר( ,

רונן- עמותה לפעילות הומניטרית )ע"ר( 13/04/2008

עמותת ידידי מעון חברת אושרשינוי שם

נעורים

עמותת ידידי נעורים, רוחמה ונוה מנשה 

)ע"ר(
16/02/1998

העמותה להנצחת זיכרו של רוני 580127348

שלם ז"ל )עמותה רשומה(

עמותה להנצחת זכרו של רוני אושרשינוי שם

שלם ז"ל - יו"ר הועד הארצי 

לעובדי בתי החולים 

הממשלתיים

העמותה להנצחת זיכרו של רוני שלם 

ז"ל )עמותה רשומה(
07/02/2001

פרי הארץ - גבעת זאב, עמותה 580127355

לסיוע הדדי ולעליה

פרי הארץ - גבעת זאב, אושרשינוי שם

עמותה לסיוע הדדי לעליה 

ולהתיישבות

פרי הארץ - גבעת זאב, עמותה לסיוע 

הדדי ולעליה
28/05/1990

המרכז לחינוך וחסד בארץ 580127363

ישראל יד אריה - לזכר ולע"נ 

הגה"ח רבי יהודה אריה אלטר 

זצ"ל נכד כ"ק מרן בעל ה"אמרי 

אמת" מגור זצוק"ל )פורקה 

מרצון(

המרכז לחינוך וחסד בישראל אושרשינוי שם

יד ארי`ה לע"נ הגה"ח רבי 

יהודה אריה אלטר זצ"ל נכד 

כ"ק מרן בעלי האמרי אמת 

מגור זצוק"ל

המרכז לחינוך וחסד בארץ ישראל יד 

אריה - לזכר ולע"נ הגה"ח רבי יהודה
31/08/1988

"תקומת-אריה" עמותה לקידום 580127371

שרותי חברה ורווחה

תקומה - עמותה לקידום אושרשינוי שם

שרותי חברה ורווחה

"תקומת-אריה" עמותה לקידום שרותי 

חברה ורווחה
12/06/1995

מוסדות זבחי צדק - אשדוד 580127488

)ע"ר(

בית מדרש לאברכים - זבחי אושרשינוי שם

צדק, אשדוד.

מוסדות זבחי צדק - אשדוד )ע"ר( 19/06/2002

אגודת שוחרי האקדמיה ללשון 580127520

העברית

ידידי האקדמיה ללשון אושרשינוי שם

העברית

אגודת שוחרי האקדמיה ללשון העברית 15/02/1988
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העמותה לתכנון, פיתוח ושימור 580127538

THE  )אורבני - ירושלים )ע"ר

ASSOCIATION ).FOR 

URBAN PLANNING,

 DEVELOPMENT AND 

PRESERVATION -

 JERUSALEM )R.A

המרכז לתכנון בערים אושרשינוי שם

THE  היסטוריות - ירושלים

CENTER FOR 

PLANNING IN 

HISTORIC CITIES -

 JERUSALEM

העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - 

THE ASSOCIATION )ירושלים )ע"ר
22/07/2002

מוסדות תורה וחסד חכמה ומוסרישיבת חכמה ומוסראושרשינוי שםמוסדות תורה וחסד חכמה ומוסר580127579 10/01/1990

עמותת ילדי ציון וירושלים )ע"ר(פעוטון מוריהאושרשינוי שםעמותת ילדי ציון וירושלים )ע"ר(580127744 05/09/2001

קול יעקב, יגדיל תורהקול יעקב - באר יעקבאושרשינוי שםקול יעקב, יגדיל תורה580127918 13/02/1994

בית כנסת היכל דוד ע"ש הרב 580128163

דוד דיין זצ"ל גני הדר צפת

הקמת בית הכנסת בשכונת אושרשינוי שם

גני הדר בצפת

בית כנסת היכל דוד ע"ש הרב דוד דיין 

זצ"ל גני הדר צפת
10/12/1989

אגודת מוסדות ליסקא ע"ש 580128288

האדמו"ר הצדיק הק' צבי הירש 

זצ"ל אב דק"ק ליסקא

אגודת מוסדות ליסקא ע"ש האדמו"ר אגודת עזר לזוג הצעיראושרשינוי שם

הצדיק הק` צבי הירש זצ"ל אב דק"ק 

ליסקא

05/08/1991

עמותת הידידים של המרכז 580128593

הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי )ע"ר(

עמותת הידידים של המרכז אושרשינוי שם

הרפואי ע"ש סוראסקי בתל 

אביב ,

עמותת הידידים של המרכז הרפואי 

ת"א ע"ש סוראסקי )ע"ר(
23/10/2007

חבר הנאמנים של המרכז אושרשינוי שם

הרפואי ע"ש סורסקי בתל 

אביב

עמותת הידידים של המרכז הרפואי 

ע"ש סוראסקי בתל אביב
12/11/1996

קרן המצוות יבנהקרן המצוות סניף יבנהאושרשינוי שםקרן המצוות יבנה580128601 10/11/1991

אגודת שמחה ומזוראגודת מזור שמחהאושרשינוי שםאגודת שמחה ומזור580128635 24/05/1994

קרן עזרה הדדית של לשכת רואי 580128692

חשבון

קרן עזרה הדדית לחברי אושרשינוי שם

לשכת רואי חשבון

קרן עזרה הדדית של לשכת רואי חשבון 02/04/1989

ישיבה וכולל נתיב יוסף אושרשינוי שםכולל וישיבה נתיבי שמעון580128973

ושמעון

כולל וישיבה נתיבי שמעון 18/01/1990

580129013C.G. .קרן סי.גי

 FOUNDATION

קרן סי.גי.קרן קפלן קושליקאושרשינוי שם 19/09/1993



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 123414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

העמותה למתן שירותי אושרשינוי שם"הד" המרכז למוסיקה יהוד580129096

מוסיקה ליד הקונסרבטוריון 

ביהוד

"הד" המרכז למוסיקה יהוד 01/05/1994

בית הכנסת שארית יוסף - שע''י 580129260

הקהילה הספרדית ברחוב 

סורוצקין, ירושלים )ע''ר(

הקהילה הספרדית למען אושרשינוי שם

בית-כנסת ברחוב סורוצקין 

ירושלים ,

בית הכנסת שארית יוסף - שע''י 

הקהילה הספרדית ברחוב סורוצקין, 

ירושלים )ע''ר(

28/08/2006

מקוה-טהרה תורה וחסד - אושרשינוי שםמעגלי טהרה וחסד אשדוד580129385

אשדוד

מעגלי טהרה וחסד אשדוד 15/05/1990

אלאסואר - עמותה לקידום 580129708

תרבותי וחברתי

אלאסואר - לתרבות ולהוצאה אושרשינוי שם

לאור

אלאסואר - עמותה לקידום תרבותי 

וחברתי
03/10/1994

העמותה למען הילד הנזקק אושרשינוי שםוחי אחיך עימך בישראל )ע"ר(580129757

בישראל ,

וחי אחיך עימך בישראל )ע"ר( 11/08/2008

עמותה ארצית לחשמלאים אושרשינוי שםאיגוד ארצי לחשמלאים מורשים580129765

מורשים

איגוד ארצי לחשמלאים מורשים 08/06/1992

עמותת המכללה לחינוך, תרבות 580130003

חברה וקהילה ע"ש רא"ם ליפשיץ 

)ע"ר(

המכללה האקדמית הדתית אושרשינוי שם

לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ - 

ירושלים )ע"ר( ,

עמותת המכללה לחינוך, תרבות חברה 

וקהילה ע"ש רא"ם ליפשיץ )ע"ר( 

LIFSHITZ COLLEGE FOR ,

EDUCATION, CULTURE,

 SOCIETY AND COMMUNITY

). )R.A

19/12/2016

עמותת שוחרי המכללה אושרשינוי שם

לחינוך ירושלים

המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש 

רא"מ ליפשיץ - ירושלים )ע"ר(
04/07/2002

מוסדות חב"ד גילה ירושלים ת"ו 580130078

נער ישראל ע"י צעירי אגודת 

חב"ד

מוסדות חב"ד גילה ירושלים ת"ו נער מוסדות נער ישראלאושרשינוי שם

ישראל ע"י צעירי אגודת חב"ד
01/02/1993

זכרון יוסף ראדזין בנשיאות אושרשינוי שםזכרון יוסף ראדזין חיפה580130086

כ"ק מרן אדמו"ר הרב אברהם 

ישכר אנגלרד שליט"א

זכרון יוסף ראדזין חיפה 21/08/1990

בית כנסת תפארת שלמה ע"ש 580130219

שלמה סטפן בן פורטונה ודוד 

אילוז )ע"ר(

בית כנסת תפארת ישראל אושרשינוי שם

באר שבע

בית כנסת תפארת שלמה ע"ש שלמה 

סטפן בן פורטונה ודוד אילוז )ע"ר(
12/10/2000

מוסדות התורה והחינוך גור אושרשינוי שםמוסדות התורה והחינוך גור ערד580130482

בעיר האבות - ערד שבנגב

מוסדות התורה והחינוך גור ערד 29/07/1993



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 124414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מרכז קהילתי וספורט כרמי יוסף 580130508

)ע"ר(

מרכז קהילתי כרמי יוסף ע"ש אושרשינוי שם

שמחה ארליך ז"ל ,

מרכז קהילתי וספורט כרמי יוסף )ע"ר( , 05/02/2004

האגודה לחינוך ותרבות דרך 580130664

חיוך נתינה ואהבה )ע"ר(

מרכז רוחני - שובה ישראל אושרשינוי שם

בית מדרש כולל תלמוד תורה 

קרית עקרון ע"ש מו"ר המאור 

הרש"ש זצוק"ל זתע"א ,

האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה 

ואהבה )ע"ר(
07/05/2015

עמדא- עמותה לחולי דמנציה, 580130714

אלצהיימר ומחלות דומות 

בישראל )ע"ר(

עמותת אלצהיימר ומחלות אושרשינוי שם

דומות בישראל ,

עמדא- עמותה לחולי דמנציה, 

אלצהיימר ומחלות דומות בישראל )ע"ר(
02/05/2007

עמותת משפחות חולי אושרשינוי שם

אלצהיימר ומחלות דומות

עמותת אלצהיימר ומחלות דומות 

בישראל
18/11/1996

מרכז יעוץ לאשהמרכז להתפתחות האשהאושרשינוי שםמרכז יעוץ לאשה580130789 14/02/1989

קדם - מרכז לימודי שדהמרכז לימודי שדה ארץ יהודהאושרשינוי שםקדם - מרכז לימודי שדה580130979 29/07/1988

ישיבה ובית כנסת אור זרוע 580131092

לצדיק לעדת הארבלים הי"ו 

)ע"ר(

ישיבת אור זרוע לצדיק ע"ש אושרשינוי שם

אדוננו יחזקאל הנביא זיע"א 

)ע"ר(

ישיבה ובית כנסת אור זרוע לצדיק 

לעדת הארבלים הי"ו )ע"ר(
26/07/1998

התאחדות יוצאי אוקראינה 580131480

בישראל )ע''ר(

עמותה למען יוצאי קייב אושרשינוי שם

בישראל

התאחדות יוצאי אוקראינה 29/11/1995

כולל אברכים אהל משה חיפה 580131720

)ע"ר(

כולל אברכים אהל משה חיפה אושרשינוי שם

- אשדוד )ע"ר( ,

כולל אברכים אהל משה חיפה )ע"ר( 03/03/2014

כולל אברכים מצויינים - אהל אושרשינוי שם

משה - חיפה ,

כולל אברכים אהל משה חיפה - אשדוד 

)ע"ר(
23/12/2007

המרכז למניעת נפגעים בדרכים 580131878

THE CENTER FOR ( )ע"ר(

PREVENTION OF ROAD 

INJURIES )R.A

המרכז לחקר הנהיגה וצמצום אושרשינוי שם

נפגעים שליד בית הספר 

הגבוה לטכנולוגיה ירושלים

המרכז למניעת נפגעים בדרכים )ע"ר( 08/07/1999

את העמותה לקידום ולפיתוח 580131928

המודעות החברתית בישראל

העמותה לקידום ולפיתוח אושרשינוי שם

המודעות החברתית בישראל

את העמותה לקידום ולפיתוח המודעות 

החברתית בישראל
31/08/1988

גג לחיותצער בעלי חיים - חולוןאושרשינוי שםגג לחיות580132025 03/08/1994



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 125414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית יוסף - ע"ש מרן ר' יוסף 580132090

קארו זיע"א, מרכז קהילתי תורני 

לישובי מרום הגליל לזכרו של 

הרב יוסף חדיף זצ"ל )ע"ר(

בית יוסף - ע"ש מרן ר` יוסף אושרשינוי שם

קארו זיע"א )ע"ר( ,

בית יוסף - ע"ש מרן ר' יוסף קארו 

זיע"א, מרכז קהילתי תורני לישובי מרום 

הגליל לזכרו של הרב יוסף חדיף זצ"ל 

)ע"ר( ,

20/10/2003

בית יוסף - ע"ש מרן ר` יוסף אושרשינוי שם

קארו זיע"א לזכרו של בן ציון 

סופר ז"ל

בית יוסף - ע"ש מרן ר` יוסף קארו 

זיע"א )ע"ר( ,
19/10/2003

מכללת חדרה מנשה )ע"ר(מכללה אזורית מנשהאושרשינוי שםמכללת חדרה מנשה )ע"ר(580132280 14/01/1997

"אגודת הארבעים" - למען אושרשינוי שםאגודת הארבעים )ע"ר(580132561

הכרה בכפרים ערביים לא 

מוכרים )ע"ר(

אגודת הארבעים )ע"ר( 20/10/1998

רשת ישיבות ערב ומועדוני אושרשינוי שםרשת "לב משה"580132686

נוער ישיבת המתמידים לב 

משה

רשת "לב משה" 17/02/1994

עמותת קראטה שוטו קאן קי 580132744

בצפון )ע"ר(

עמותת קראטה שוטו קאן אושרשינוי שם

בשפרעם ,

עמותת קראטה שוטו קאן קי בצפון 

)ע"ר(
21/11/2007

כולל אברכים ובית הכנסת "עקבי 580132900

אליהו" )ע"ר(

כולל לאברכים מצויינים עקבי אושרשינוי שם

אליהו

כולל אברכים ובית הכנסת "עקבי אליהו" 

)ע"ר(
14/01/2001

00000000000000000000000000בני דוד - מכינה ישיבתיתאושרשינוי שםבני דוד - מכינה ישיבתית580133247

000000
26/01/1989

שמועות הלוישמועות שיחהאושרשינוי שםשמועות הלוי580133395 10/12/1989

העמותה לזקן - גיל עוז - בקעת 580133437

בית שאן

העמותה למען הקשיש אושרשינוי שם

גיל-עוז בקעת בית-שאן

העמותה לזקן - גיל עוז - בקעת בית 

שאן
27/11/1991

גני עולם התנ"ך, עין כרם )ע"ר( 580133536

WORLD OF THE BIBLE (

GARDENS, EIN KAREM

 )REGISTERED AMUTA

המרכז ללימודי מקורות אושרשינוי שם

THE BIBLICAL  התנ"ך

RESOURCES STUDY 

CENTER

גני עולם התנ"ך, עין כרם )ע"ר( 03/12/1998

הנצחת החללים הבדואים - יד 580133874

לבנים )ע"ר(

הנצחת החללים הבדוים - יד אושרשינוי שם

לבנים ,

הנצחת החללים הבדואים - יד לבנים 

)ע"ר(
18/07/2018

כולל עליות אליהו לתפארת 580133932

התורה )ע"ר(

כולל עליות אליהו לתפארת התורה כולל עליות אליהו ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
03/10/2011



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 126414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מבוע - ליצירה יהודית בספרות, 580134021

בחברה ובמחשבה )ע"ר(

מבוע ליצירה דתית בספרות, אושרשינוי שם

בחברה ובמחשבה

מבוע - ליצירה יהודית בספרות, בחברה 

ובמחשבה )ע"ר(
02/12/1997

מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים - 580134070

מוזיאון פרטי )ע"ר(

מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים - מוזיאון מוזיאון הלוחמים והפרטיזניםאושרשינוי שם

פרטי )ע"ר(
03/12/2001

מרכז ערד להכרת היהדות אושרשינוי שםמרכז ערד להכרת היהדות )ע"ר(580134088

ולחקר המורשת היהודית

מרכז ערד להכרת היהדות )ע"ר( 20/11/2000

גניזה כלליתהגניזה בית וגןאושרשינוי שםגניזה כללית580134385 25/08/1993

שע"מ - שרותי עזרה ומרפא, 580134427

שדרות

האגודה לקידום ופיתוח אושרשינוי שם

קהילת שדרות

שע"מ - שרותי עזרה ומרפא, שדרות 04/06/1989

רגש - לרווחת הגיל השלישי 580134500

)ע''ר(

שוחרי המרכז הגריאטרי אושרשינוי שם

פרדס-חנה ,

רגש - לרווחת הגיל השלישי )ע''ר( 22/01/2017

קרן עזרה לתלמידים מאשדוד 580134526

והסביבה )ע"ר(

קרן עזרה לילדים יתומים אושרשינוי שם

ומחוסרי אמצעים

קרן עזרה לתלמידים מאשדוד והסביבה 

)ע"ר(
09/01/2002

העמותה לחינוך וגנים בעמנואל 580134658

)ע"ר(

עמותה למען חסידי גור אושרשינוי שם

בעמנואל ,

העמותה לחינוך וגנים בעמנואל )ע"ר( 13/02/2018

איחוד בתי הכנסת באור אושרשינוי שםאיחוד בתי כנסת באור יהודה580134682

יהודה

איחוד בתי כנסת באור יהודה 01/02/1993

ק.מ.י. - העמותה לקרב מגן 580134831

ישראלי - מיסודו של אלי אביקזר 

)ע"ר(

קמי - האגודה לקרב מגן אושרשינוי שם

ישראלי - מיסודו של אלי 

אביקזר

ק.מ.י. - העמותה לקרב מגן ישראלי - 

מיסודו של אלי אביקזר )ע"ר(
16/10/2002

עמותת ידידי המרכז הרפואי 580134856

מאיר )ע"ר(

עמותת ידידי המרכז הרפואי מאיר ידידי מרכז רפואי ספיר ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
23/06/2013

מעונות יום תורניים אושרשינוי שםיסודות גבריאל )ע"ר(580134906

זכרון-יעקב )ע"ר(

יסודות גבריאל )ע"ר( 26/02/2001

מבצע הביתה )ע"ר( 580134971

OPERATION (

HOMEWARD

) )REGISTERED AMUTA

המרכז לפעילות יהודית )ע"ר( אושרשינוי שם

THE CENTER FOR (

JEWISH ACTIVISM

 )REGISTERED AMUTA

מבצע הביתה )ע"ר( 27/09/1998

המרכז היהודי ערבי לפיתוח 580135283

כלכלי

המרכז לפיתוח כלכלי אושרשינוי שם

יהודי-ערבי

המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי 10/11/1993



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 127414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת ידידים למען מטופלי 580135408

דיאליזה - תל אביב

קרן ידידים למען מטופלי אושרשינוי שם

דיאליזה - בי"ח רוקח - הדסה 

תל-אביב

עמותת ידידים למען מטופלי דיאליזה - 

תל אביב
28/05/1990

כולל שערי ישועה - מכון אושרשינוי שםישיבת שערי ישועה ירושלים580135655

להוראה ודיינות וישיבה לבעלי 

תשובה

ישיבת שערי ישועה ירושלים 01/12/1992

מוסדות עטרת דוד ע"ש אושרשינוי שםמוסדות עטרת דוד ויצחק580135986

הצדיק רבי דוד לרי זצ"ל

מוסדות עטרת דוד ויצחק 02/05/1993

כולל תפארת יצחק שבשכונת 580136091

שמגר בירושלים

כולל תפארת יצחק שבשכונת שמגר תפארת יצחק ורפאלאושרשינוי שם

בירושלים
14/08/1996

בית הכנסת חניכי הישיבות בית 580136547

וגן ירושלים )ע"ר(

בית הכנסת חניכי הישיבות אושרשינוי שם

בית וגן ירושלים ,

בית הכנסת חניכי הישיבות בית וגן 

ירושלים )ע"ר(
30/12/2004

ישיבת "בני-ראם"כל טובאושרשינוי שםישיבת "בני-ראם"580136570 09/01/1994

קרן רוקייה ביאדסה לתמיכה 580136612

בסטודנטים הערבים

עמותה רקייה ביאדסי אושרשינוי שם

לתמיכה בסטודנטים הערביים 

- בקה אלג`רבייה

קרן רוקייה ביאדסה לתמיכה 

בסטודנטים הערבים
16/07/1996

580136661I.F.T.T.A  אי.פ.ט.ט.א ישראל

ISRAEL

אי.פ.ט.ט.א ישראלאי.פ.ט.ט.א I.F.T.T.Aאושרשינוי שם 25/07/1994

קרן גלגל הזהב - ע"ש רחל 580136927

משכית של עמותת האופן 

הפנימי )ע"ר(

עמותת "האופן הפנימי" אזור אושרשינוי שם

99 ישראל

קרן גלגל הזהב - ע"ש רחל משכית של 

עמותת האופן הפנימי )ע"ר(
28/12/1998

חברה צודקת - אזרחים תומכי 580136992

סויסה לכנסת ה12- העמותה 

נמחקה

חברה צודקת - אזרחים תומכי אושרשינוי שם

סויסה לכנסת ה12-

חברה צודקת - אזרחים תומכי סויסה 

לכנסת ה12-
01/02/1993

מולדת - תנועת נאמני ארץ 580137297

ישראל

מולדת - חוג נאמני ארץ אושרשינוי שם

ישראל

מולדת - תנועת נאמני ארץ ישראל 18/01/1989

העמותה לקידום סיעוד קרדאלי 580137362

וטיפול נמרץ בישראל )ע"ר(

עמותה לקידום סיעוד אושרשינוי שם

קרדיאלי בישראל

העמותה לקידום סיעוד קרדאלי וטיפול 

נמרץ בישראל )ע"ר(
30/10/2002

כולל אברכים ע"ש הרב הלל אושרשינוי שםבריתי יומם ולילה )ע"ר(580137479

פאליי ז"ל ירושלים ,

בריתי יומם ולילה )ע"ר( 27/09/2017
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אגודת ידידי המחלקה הכירורגית 580137578

במרכז שניידר לרפואת ילדים 

בישראל )ע"ר(

אגודת ידידי מחלקת כירורגית אושרשינוי שם

ילדים - בית חולים בילינסון 

)ע"ר(

אגודת ידידי המחלקה הכירורגית 

במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל 

)ע"ר(

18/05/1998

מרכז תורני כולל תורה והוראה 580137610

במושב ברקת

כולל תורה והוראה מושב אושרשינוי שם

ברקת

מרכז תורני כולל תורה והוראה במושב 

ברקת
02/03/1992

העמותה לפיתוח שירותים 580137701

חברתיים בשער הנגב )ע"ר(

העמותה לפיתוח שירותים חברתיים פתוח שרותים למען גיל הזהבאושרשינוי שם

בשער הנגב )ע"ר(
25/06/2001

מכון שלום וריעות לאחדות עם אושרשינוי שםעמותת מכון שלום ורעות )ע"ר(580137750

ישראל ולהעמקת התודעה 

היהודית - מרכז 

תורני-קהילתי וחברתי במשכן 

שלום ,

עמותת מכון שלום ורעות )ע"ר( 24/08/2010

עמותת בית הכנסת הספרדי 580137925

אלקנה

עמותת בית הכנסת הספרדי אושרשינוי שם

המרכזי באלקנה

עמותת בית הכנסת הספרדי אלקנה 16/12/1996

עמותת צבי אלימלךכולל צבי אלימלךאושרשינוי שםעמותת צבי אלימלך580138253 27/09/1993

המכון הצ'רקסי לחקר העמים 580138535

בקווקז

כזריה - עמותת הצ`רקיסים אושרשינוי שם

הכוזרים בארץ ישראל

המכון הצ`רקסי לחקר העמים בקווקז 23/02/1994

תושבים תומכי זאביק בילסקי 580138618

CITIZENS FOR ZE'EVIK 

BIELSKI

תושבים תומכי זאביק בילסקירשימה עצמאית למען רעננהאושרשינוי שם 21/06/1993

בית הילד א.י. מעון לבחורים 580138626

אוטיסטים )ע"ר(

בית הילד - א.י. מעון לשהיה אושרשינוי שם

קצרה לילדים נכים ,

בית הילד א.י. מעון לבחורים אוטיסטים 

)ע"ר(
10/05/2018

עמותה לקידום שרותי הבריאות 580138915

בבית שאן וישובי העמקים 

הצפוניים

עמותה לקידום שרותי אושרשינוי שם

הבריאות בבית שאן

עמותה לקידום שרותי הבריאות בבית 

שאן וישובי העמקים הצפוניים
17/10/1995

נוצרים ידידי ישראל )ע"ר( 580139053

CHRISTIAN FRIENDS OF(

 ISRAEL )REGISTERED 

AMUTA

קריסצ`ן פרנדס אוף ישראל אושרשינוי שם

CHRISTIAN FRIENDS 

OF ISRAEL

נוצרים ידידי ישראל )ע"ר( 27/09/1998

המרכז למוסיקה מן המזרח 580139061

)ע"ר(

המרכז לשיפור היציבה, אושרשינוי שם

הנשימה וההבעה הקולית

המרכז למוסיקה מן המזרח )ע"ר( 18/09/2002

בני ובנות חייל )ע"ר(בנות חייל - ירושליםאושרשינוי שםבני ובנות חייל )ע"ר(580139079 26/11/2001
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

תלמוד תורה ע"ש רשב"י פ"תתלמוד תורה - יוספטל פ"תאושרשינוי שםתלמוד תורה ע"ש רשב"י פ"ת580139202 19/11/1992

המרכז האולימפי הלאומי 580139384

לקליעה ע"ש יגאל אלון - הרצליה 

)ע"ר(

עמותה לניהול המטווח אושרשינוי שם

האולימפי הלאומי 

הרצליה-ישראל ע"ש יגאל 

אלון ז"ל

המרכז האולימפי הלאומי לקליעה ע"ש 

יגאל אלון - הרצליה )ע"ר(
24/01/2002

בית הכנסת - דלתי תשובה 580139715

ומרכז תורני לבעלי תשובה

מרכז תורני בעל תשובה בית אושרשינוי שם

שמש

בית הכנסת - דלתי תשובה ומרכז תורני 

לבעלי תשובה
15/05/1990

מפעל תלמוד הירושלמי אושרשינוי שםדרכי שמחה580140143

השלם - ערד

דרכי שמחה 02/05/1994

בית הכנסת יחזקאל בכור )ע"ר(משכן - דוד, פתח תקוהאושרשינוי שםבית הכנסת יחזקאל בכור )ע"ר(580140259 24/08/1999

עמותה לטיפול באמצעות 580140267

אמנויות

עמותה לטיפול באמצעות אמנויותמכון לטיפול באמנויותאושרשינוי שם 21/08/1991

מפי עוללים זכרון יעקבמפי עולליםאושרשינוי שםמפי עוללים זכרון יעקב580140432 01/02/1993

המכינה לישיבות ההסדר - אושרשינוי שםעצם - מכינה תורנית לצה"ל580140606

כפר דרום

עצם - מכינה תורנית לצה"ל 06/02/1996

נר למאור החיים )ע"ר(נר-למאור החייםאושרשינוי שםנר למאור החיים )ע"ר(580140705 01/09/2002

מרכז אירגונים של ניצולי שואה 580140804

CENTRE OF  בישראל

ORGANIZATIONS OF 

HOLOCAUST 

SURVIVORS IN ISRAEL

ועדת התביעות של אירגוני אושרשינוי שם

יוצאי מזרח אירופה, מזרח 

אירופה והבלקן

מרכז אירגונים של ניצולי שואה בישראל 07/11/1993

לב אריה - להאדרת תורה וחסדכולל קדשים לב אריהאושרשינוי שםלב אריה - להאדרת תורה וחסד580141083 03/10/1994

סימן  - לקידום היוזמה החופשית 580141158

בישראל

סימן - לקידום היוזמה אושרשינוי שם

החופשית בישראל

סימן - לקידום היוזמה החופשית 

בישראל
21/02/1990

האגודה לקידום החינוך, הרווחה 580141281

והבטחון בקרית ארבע - חברון 

)ע"ר(

אגודה לקידום החינוך בקרית אושרשינוי שם

ארבע ,

האגודה לקידום החינוך, הרווחה 

והבטחון בקרית ארבע - חברון )ע"ר( ,
20/07/2004

בית הכנסת הכללי בנורדיה 580141380

)ע"ר(

בית הכנסת הכללי בנורדיה - אושרשינוי שם

רחוב בוגרשוב 63 תל אביב ,

בית הכנסת הכללי בנורדיה )ע"ר( 28/02/2006
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מסל"ן - מרכז הסיוע לנפגעות 580141455

ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות, 

נגב )ע"ר(

מסל"ן - מרכז סיוע לנשים - אושרשינוי שם

נגב ,

מסל"ן - מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי 

תקיפה מינית ואלימות, נגב )ע"ר(
24/06/2014

ישיבת השמש ע"ש המקובל 580141570

הקדוש הרש"ש זיע"א

ישיבת שער התלמוד לתורה אושרשינוי שם

ולהוראה

ישיבת השמש ע"ש המקובל הקדוש 

הרש"ש זיע"א
08/08/1996

עמותה לקידום הסיעוד 580141646

האונקולוגי בישראל

קבוצת ענין של אחיות אושרשינוי שם

אונקולוגיות

עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 

בישראל
01/01/1992

מעין לנכהקרן חתן וכלהאושרשינוי שםמעין לנכה580141901 13/09/1989

הדרך הראשיתאשריתאושרשינוי שםהדרך הראשית580141919 02/07/1995

בית ומנוחה - עמותה לפתרון 580142081

מצוקת הדיור ניתן צו פירוק ע"י 

בית משפט

בית ומנוחה - עמותה לפתרון מצוקת משק מים קרן להחזקת תורהאושרשינוי שם

הדיור
09/08/1990

עמותת רופאים ישראלים אושרשינוי שםרופאים לזכויות אדם - ישראל580142214

ופלסתינאים

רופאים לזכויות אדם - ישראל 14/08/1996

מכון עוגב ע"ש מלכה אורזיצר 580142255

ז"ל

קרן המחקר לליפידים ע"ש אושרשינוי שם

מלכה אורזיצר ז"ל שעל יד 

היחידה המטבולית בבית 

החולים ביקור חולים ירושלים

מכון עוגב ע"ש מלכה אורזיצר ז"ל 10/09/1998

מצפה הדרום )ע"ר(המרכז התורני - מצפה רמון ,אושרשינוי שםמצפה הדרום )ע"ר(580142461 25/03/2012

הגדעונים אנשי שרות הקשר 580142735

ב"הגנה"

הגדעונים - אנשי הקשר אושרשינוי שם

במחתרת

הגדעונים אנשי שרות הקשר ב"הגנה" 04/10/1989

דור לדור - עולם יהודי לתיעוד 580142784

והנצחת מסורות, עדות ותרבויות 

יהודיות בפילם ובוידאו

עולם יהודי - תיעוד והנצחת אושרשינוי שם

מסורות, עדות ותרבויות 

יהודיות בפילם ובוידאו

דור לדור - עולם יהודי לתיעוד והנצחת 

מסורות, עדות
20/07/1995

מוסדות בית אבא יעקבישיבת בית אבא יעקבאושרשינוי שםמוסדות בית אבא יעקב580142891 01/04/1993

הפורום הציוני של יהודי ברית אושרשינוי שםהפורום הציוני580142917

המועצות

הפורום הציוני 24/05/1994

יהללו שמו ע"ש יהושע וטוני 580142941

מוסרי עמותה מחוקה

יהללו שמו ע"ש יהושע וטוני מוסרייהללו שמואושרשינוי שם 13/09/1989
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האגודה להגברת תרבות אושרשינוי שםביהכ"נ משכן יוסף, גבעת זאב580143139

תורנית במורשת בנימין, שלב 

ב`, גבעת זאב

ביהכ"נ משכן יוסף, גבעת זאב 15/10/1991

האיגוד הישראלי לאיכות 580143220

ISRAEL SOCIETY FOR .

QUALITY - I.S.Q

האיגוד הישראלי לאבטחת אושרשינוי שם

ISRAEL SOCIETY. איכות

 FOR QUALITY 

ASSURANCE - I.S.Q.A

האיגוד הישראלי לאיכות 07/08/1995

בית הכנסת משכן יעקב - טבריה 580143345

)ע"ר(

בית הכנסת "משכן יעקב" אושרשינוי שם

ע"ש יעקב חראר ז"ל )ע"ר( ,

בית הכנסת משכן יעקב - טבריה )ע"ר( 30/11/2011

בית הכנסת משכן יעקב - אושרשינוי שם

טבריה )ע"ר(

בית הכנסת "משכן יעקב" ע"ש יעקב 

חראר ז"ל )ע"ר(
10/05/2001

תיאטרון חזית מיסודו של מוטי 580143550

בהרב

תיאטרון חזית ע"ש מוטי אושרשינוי שם

בהרב

תיאטרון חזית מיסודו של מוטי בהרב 15/05/1990

ההתאחדות הישראלית להחלקה 580143816

ISRAEL ICE.( )על הקרח )ע"ר

 SKATING FEDERATION

 )R.A

אגודה ישראלית להוקי קרח אושרשינוי שם

והחלקה על קרח

ההתאחדות הישראלית להחלקה על 

הקרח )ע"ר(
25/05/2000

חזון )ע"ר(חזון, להווי חברתי ודתיאושרשינוי שםחזון )ע"ר(580143857 17/09/2000

העמותה לאיכות בחינוך - 580143915

THE  תשמ"ט1988- - נתניה

FELLOWSHIP FOR 

QUALITY IN EDUCATION

 -TASHMAT - 1988 -

 NETANYA

העמותה לאיכות בחינוך - אושרשינוי שם

תשמ"ט1988- - נתניה

העמותה לאיכות בחינוך - תשמ"ט-

1988 - נתניה
29/10/1991

קהילת רעות - בית הכנסת משכן 580143923

אורי ברעננה )ע"ר(

"רעות" - בית הכנסת לצעירים אושרשינוי שם

ולנוער רעננה

קהילת רעות - בית הכנסת משכן אורי 

ברעננה )ע"ר(
14/05/2002

אור לגיל )ע"ר(אור רפאל - בית כנסתאושרשינוי שםאור לגיל )ע"ר(580144160 07/05/1997

קרן נתניה )ע"ר(קרן לפיתוח נתניה ,אושרשינוי שםקרן נתניה )ע"ר(580144228 16/12/2010

המסלול האקדמי של המכללה 580144251

למינהל מיסודה של הסתדרות 

הפקידים בת"א

המכללה למינהל מיסודה של אושרשינוי שם

הסתדרות הפקידים - מסלול 

אקדמי

המסלול האקדמי של המכללה למינהל 

מיסודה של הסתדרות הפקידים בת"א
26/11/1989



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 132414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

העמותה לקידום החינוך אושרשינוי שםמרכז חינוך מדעי בגליל )ע"ר(580144426

המדעי בישובי אצבע הגליל ,

מרכז חינוך מדעי בגליל )ע"ר( 08/01/2008

עמותת ידידי תזמורת אטלס 580144483

קאמרטה )ע"ר(

ע.ל.ו.ה עמותה לאיכות אושרשינוי שם

ותרבות החיים

עמותת ידידי תזמורת אטלס קאמרטה 

)ע"ר(
26/04/1998

מכון אברהם לפעילות ספרותית 580144525

ורוחנית

מכון אברהם לפעילות ספרותית ורוחניתמכון אברהםאושרשינוי שם 22/07/1991

מרכז קהילתי אבות ובנים 580144558

נתיבות )ע"ר(

מרכז קהילתי אבות ובנים שכ' אושרשינוי שם

שלום בונייך, נתיבות ,

מרכז קהילתי אבות ובנים נתיבות )ע"ר( 22/04/2009

מכון וכולל תוספות יום טוב אושרשינוי שםמוסדות תוספות יום טוב580144723

ע"ש רבינו בעל תוי"ט זי"ע

מוסדות תוספות יום טוב 05/09/1995

הסתדרות אגודת החרדים - דגל 580145159

התורה

הסתדרות אגודת החרדים - דגל התורהאגודת החרדים דגל התורהאושרשינוי שם 14/02/1994

עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2( 580145191

)ע"ר(

ש.מ. 2 - עמותת ותיקי יחידת אושרשינוי שם

האיסוף המרכזית )ע"ר( ,

עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2( )ע"ר( 01/05/2008

ש.מ. 2 - עמותת ותיקי יחידת האיסוף עמותת ש.מ.2אושרשינוי שם

המרכזית )ע"ר(
15/09/1998

עמותת בית ספר תיכון "יעדים" 580145456

לחינוך, עיצוב וסיעוד )ע"ר(

עמותת בית-ספר תיכון לחינוך אושרשינוי שם

וסיעוד )ע"ר( ,

עמותת בית ספר תיכון "יעדים" לחינוך, 

עיצוב וסיעוד )ע"ר(
27/11/2008

עמותת בית-הספר התיכון אושרשינוי שם

למקצועות חינוכיים סעודיים 

ע"ש באטה ברגר

עמותת בית-ספר תיכון לחינוך וסיעוד 

)ע"ר(
08/04/2002

מכוני השכלה, תרבות ואומנויות 580145696

- תל חי בגליל הגליון

מכון לאומנויות - תל חי - אושרשינוי שם

בגליל העליון

מכוני השכלה, תרבות ואומנויות - תל חי 

בגליל הגליון
15/05/1990

העמותה לרכיבה וכלבנות 580145746

טיפולית )ע"ר(

המרכז לרכיבה טיפולית אושרשינוי שם

THE .( )בישראל )ע"ר

THERAPEUTIC RIDING 

CENTER OF ISRAEL

,  )R.A

העמותה לרכיבה וכלבנות טיפולית 

Therapeutic Riding &, )ע"ר(

). Canine Institute )R.A

05/02/2018

המועדון לרכיבה טיפולית אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(

המרכז לרכיבה טיפולית בישראל )ע"ר( 06/03/2002



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 133414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת המחלקה לספורט 580145936

במקומות עבודה וספורט עממי, 

הפועל מחוז ת"א

ספורט במקומות עבודה אושרשינוי שם

הפועל מחוז תל אביב

עמותת המחלקה לספורט במקומות 

עבודה וספורט עממי, הפועל מחוז ת"א
21/11/1996

אזרחים למען יואל אלראי 580146165

לראשות העיר נתניה

אל"י - אזרחים למען יואל אושרשינוי שם

אלראי לראשות העיר נתניה - 

1989

אזרחים למען יואל אלראי לראשות 

העיר נתניה
23/10/1990

אורות יהודה ויוסף )ע"ר(אורות יהודה - זבדיאלאושרשינוי שםאורות יהודה ויוסף )ע"ר(580146249 23/06/2003

בצלם - מרכז המידע הישראלי 580146256

לזכויות האדם בשטחים )ע"ר(

בצלם - המרכז הישראלי אושרשינוי שם

למידע ולמעקב בתחום זכויות 

האדם בשטחים המוחזקים

בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות 

האדם בשטחים )ע"ר(
28/07/2002

טניס שולחן ראשון - אקדמיה 580146298

לבדמינטון )ע"ר(

טניס שולחן ראשון - אקדמיה לבדמינטון טניס שולחן ראשוןאושרשינוי שם

)ע"ר(
10/04/2002

במות - מרכז ללימודי תרבות 580146462

וחברה

במות - מרכז ללימודי תרבות וחברהאגודת הרונימוס מרקיןאושרשינוי שם 07/09/1989

אזרחים למען בחירת שלמה 580146678

בוחבוט למועצה המקומית 

מעלות-תרשיחא ולכנסת

אזרחים למען שלמה בוחבוט אושרשינוי שם

- מעלות תרשיחא שלנו

אזרחים למען בחירת שלמה בוחבוט 

למועצה המקומית מעלות-תרשיחא 

ולכנסת

26/01/1992

מפעל חסד מוסדות "יהודה אושרשינוי שםמוסדות תורה וחסד יהודה יעלה580146827

יעלה"

מוסדות תורה וחסד יהודה יעלה 17/12/1989

מעוף כרמיאל - מרכז טיפוח יזמי 580146843

MAOF KARMIEL -

 ENTERPRENERIAL 

ENCOURAGEMENT 

CENTER

אפרסק - עמותה למדע, אושרשינוי שם

חינוך, תרבות,וספורט.

מעוף כרמיאל - מרכז טיפוח יזמי 02/04/1992

ארנון - עמותה לחינוך, אמנות אושרשינוי שםמתנ"ס שער הנגב )ע"ר(580146850

תרבות וספורט ,

מתנ"ס שער הנגב )ע"ר( 07/02/2018

"המרכז לתרבות השלום - 580146975

לקראת מחר"

"המרכז לתרבות השלום - לקראת כמעיין - לקידום קשרי תרבותאושרשינוי שם

מחר"
14/05/1996

עמותה להנצחת החללים בפיגוע 580147015

הרצחני בקו 405

עמותה להנצחת החללים בפיגוע אהבת ישראל - נתניהאושרשינוי שם

הרצחני בקו 405
24/12/1989

עמותת סקי המים בישראלעמותת סקי המים בארץאושרשינוי שםעמותת סקי המים בישראל580147783 03/07/1989



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 134414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

לקיבוץ גלויות וקידום אומנות 580148401

בעם

לקיבוץ גלויות וקידום אומנות בעםקיבוץ גלויות עזר לעולהאושרשינוי שם 19/09/1993

"עלי באר"בית ספר מקצועי יד ליהודיםאושרשינוי שם"עלי באר"580148492 06/11/1990

בית המדרש תכלת מרדכי )ע"ר(ישיבת תכלת מרדכיאושרשינוי שםבית המדרש תכלת מרדכי )ע"ר(580148757 27/11/1997

אגודת חייה מושקא ע"ה - 580148948

רפואה התנדבותית

אגודת חייה רפ"ה )אגודה אושרשינוי שם

רפואית התנדבותית(

אגודת חייה מושקא ע"ה - רפואה 

התנדבותית
04/10/1989

כולל ע"ש הבן איש חי זצוק"ל, 580149003

קרית אונו

ישיבה ובית מדרש הבן איש אושרשינוי שם

חי זצוק"ל וזיע"א ע"ש מורינו 

ורבינו הגאון יוסף חיים זיע"א 

ק` אונו

כולל ע"ש הבן איש חי זצוק"ל, קרית 

אונו
01/02/1993

עמותת הקרן לעידוד יזמות 580149144

ויצירה מקורית בתקשורת 

ובקהילה

עמותת הקרן למען הקמפוס אושרשינוי שם

ותלמידיו במכללה למורים 

ירושלים

עמותת הקרן לעידוד יזמות ויצירה 

מקורית בתקשורת ובקהילה
04/01/1993

מחניים - רשת חינוך יהודי - 580149151

ישראלי לדוברי רוסית )ע''ר(

מחניים - מרכז לקליטה אושרשינוי שם

רוחנית ,

מחניים - רשת חינוך יהודי - ישראלי 

לדוברי רוסית )ע''ר(
17/05/2006

עמותת אולפנת להב"ה )ע"ר(ידידי אולפנת להבה ,אושרשינוי שםעמותת אולפנת להב"ה )ע"ר(580149177 18/11/2013

חושים שיקום חינוך וטיפול 580149367

בעיוורים )ע"ר(

עחש"י )י.א.ה.ר.( עמותת אושרשינוי שם

עובדי-חינוך, טיפול ושיקום 

עיוורים וכבדי ראיה בישראל ,

חושים שיקום חינוך וטיפול בעיוורים 

)ע"ר( ,
22/09/2004

עמותת עובדי חינוך ושיקום אושרשינוי שם

עיוורים וכבדי ראיה בישראל 

ISRAEL ASS .OF 

EDUCATION &

 REHABILITATION 

WORKERS FOR THE 

BLIND & VISUALLY 

IMPAIRED

עחש"י )י.א.ה.ר.( עמותת עובדי-חינוך, 

טיפול ושיקום עיוורים וכבדי
02/01/1996

בית הכנסת אליהו הנביא 580149375

רוממה, ירושלים.

בית הכנסת עטרת רשב"י, אושרשינוי שם

רוממה, ירושלים.

בית הכנסת אליהו הנביא רוממה, 

ירושלים.
05/11/1989

אקט איגוד עובדים בקולנוע 580149540

ובטלוויזיה בישראל )ע"ר(

אגוד עובדים בקולנוע אושרשינוי שם

ובטלויזיה בישראל ,

אקט איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה 

בישראל )ע"ר(
15/09/2005



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 135414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אוהל חיים בית כנסת ובית אושרשינוי שםיד ברודמן580149615

מדרש לחקר החברה 

והכלכלה עפ"י התורה, 

רחובות

יד ברודמן 10/01/1990

עמותת "היכל יוסף" באריאל 580149672

)ע"ר(

עמותת "היכל יוסף" באריאל )ע"ר(עמותת "אוהל יוסף" באריאל ,אושרשינוי שם 12/12/2010

עמותת "אוהל יוסף" באריאלבית כנסת אוהל יוסף אריאלאושרשינוי שם 23/10/1990

עמותת אלול - אלו ואלואלו ואלואושרשינוי שםעמותת אלול - אלו ואלו580149698 10/01/1990

אגודה בין לאומית למושתלי אושרשינוי שםאגודה למושתלי מפרקים580149706

מפרקים

אגודה למושתלי מפרקים 15/03/1993

מכון הרש"מ )ע"ש מוה"ר שמואל 580149748

מרציאנו זצוק"ל( ובית כנסת ע"ש 

"זוהר מיכל"

מכון הרש"מ ע"ש הרב שמואל אושרשינוי שם

מרציאנו זצ"ל ,

מכון הרש"מ )ע"ש מוה"ר שמואל 

מרציאנו זצוק"ל( ובית כנסת ע"ש "זוהר 

מיכל"

18/07/2011

המרכז הרוחני ברית שלום כולל 580149839

תהילה לדוד )ע"ר(

המרכז הרוחני ברית שלום - אושרשינוי שם

כולל תהלה לדוד גן יבנה ,

המרכז הרוחני ברית שלום כולל תהילה 

לדוד )ע"ר(
14/03/2010

המרכז הרוחני ברית שלום גן אושרשינוי שם

יבנה

המרכז הרוחני ברית שלום - כולל 

תהלה לדוד גן יבנה
20/09/1995

מרכז קהילתי לתורה וחסד 580149904

אפריון שלמה

מרכז קהילתי לתורה וחסד אפריון מרכז אפריון ר` שלמהאושרשינוי שם

שלמה
25/05/1995

רינת בית דוד קטמונים ירושלים 580150035

)ע"ר(

רינת בית דוד קטמונים אושרשינוי שם

ירושלים ,

רינת בית דוד קטמונים ירושלים )ע"ר( , 12/08/2004

רפואה וישועה - אגודת ביקור 580150043

חולים דחסידי גור בארץ ישראל

רפואה וישועה אגודת ביקור אושרשינוי שם

חולים דחסידי גור, בני ברק

רפואה וישועה - אגודת ביקור חולים 

דחסידי גור בארץ ישראל
06/12/1992

התאחדות הסטודנטים 580150100

והסטודנטיות בישראל - ארגון 

ארצי יציג )ע"ר(

התאחדות הסטודנטים אושרשינוי שם

והסטודנטיות בישראל )ע"ר( ,

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 

בישראל - ארגון ארצי יציג )ע"ר( 

national union of israeli students,

 - national representative 

).association )R.A

24/09/2017

התאחדות הסטודנטים אושרשינוי שם

בישראל ,

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 

בישראל )ע"ר(
01/09/2015

עמותה להקמת בית הכנסת אושרשינוי שםהיכל בנימין זאב - חיפה )ע''ר(580150266

רחוב הרופא  חיפה ,

היכל בנימין זאב - חיפה )ע''ר( 11/05/2017



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 136414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ישיבת נחלת-דוד ע"ש הרב 580150332

הגאון ר' דוד סלומון זצ"ל

הישיבה הגדולה נחלת דוד אושרשינוי שם

ע"ש הרב הגאון דוד סלומון 

זצ"ל, כפר אברהם - פתח 

תקוה

ישיבת נחלת-דוד ע"ש הרב הגאון ר` 

דוד סלומון זצ"ל
19/11/1996

ישיבה גבוהה למצויינים מאור פני 580150456

אליהו על שם החסיד המתחסד 

עם קונו רבי אליהו אבא שאול 

זצ"ל

ישיבה גבוהה למצויינים מאור פני אליהו ישיבת חצוראושרשינוי שם

על שם החסיד
16/07/1991

עמותת ותיקי המורים הגימלאים 580150639

שליד הסתדרות המורים

עמותת ותיקי המורים אושרשינוי שם

הגימלאיים

עמותת ותיקי המורים הגימלאים שליד 

הסתדרות המורים
21/07/1993

מכון ע"ש הרב דוד סלומון זצ"ל 580150662

ליד הישיבה הטכנולוגית בכפר 

אברהם

האגודה לפיתוח חינוך אושרשינוי שם

טכנולוגי ישיבתי

מכון ע"ש הרב דוד סלומון זצ"ל ליד 

הישיבה הטכנולוגית בכפר אברהם
18/01/1993

ישיבת היכל נחמיה בני ברק 580150704

)ע"ר(

ישיבת תורת ישראל בני ברק אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ישיבת היכל נחמיה בני ברק )ע"ר( 25/05/2010

ישיבת היכל נחמיה ב"ב )ע"ר( אושרשינוי שם

,

ישיבת תורת ישראל בני ברק )ע"ר( 25/05/2010

ישיבת אוהל נחמיה ב"ב אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ישיבת היכל נחמיה ב"ב )ע"ר( 24/03/2010

ישיבת תורת ישראל בני ברק אושרשינוי שם

,

ישיבת אוהל נחמיה ב"ב )ע"ר( 21/01/2010

מוסררה ביה"ס לצילום, מדיה, 580150761

אנימציה, פוטותראפיה ומוסיקה 

חדשה )ע"ר(

העמותה שליד בית הספר אושרשינוי שם

ללימודי צילום - מוסררה ,

מוסררה ביה"ס לצילום, מדיה, אנימציה, 

פוטותראפיה ומוסיקה חדשה )ע"ר(
30/11/2010

עמותת המורים לקידום ההוראה 580150886

והחינוך מיסודה של הסתדרות 

המורים

עמותת מורים לקידום אושרשינוי שם

ההוראה והחינוך

עמותת המורים לקידום ההוראה 

והחינוך מיסודה של הסתדרות המורים
10/12/1989

האגודה לקידום הסובלנות 580150894

החברתית בישראל

העמותה לשויון זכויות אושרשינוי שם

ליהודים בארצם

האגודה לקידום הסובלנות החברתית 

בישראל
05/09/1990

ארגון נשי אגודת ישראל אושרשינוי שםאבני נעם580150985

המאוחדת למען פעולות חינוך 

וחסד

אבני נעם 06/05/1996



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 137414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

קרן הקולנוע הישראלי )ע"ר( 580151033

ISRAEL FILM FUND )R.A.(

הקרן לעידוד קולנוע ישראלי אושרשינוי שם

איכותי מיסודם של משרד 

החינוך והתרבות משרד 

המסחר והתעשיה

קרן הקולנוע הישראלי )ע"ר( 09/11/1999

משגב לקשיש - עמותה לסיעוד, 580151140

חסד ורווחה )ע"ר(

משגב לקשיש - עמותה לסיעוד, חסד משגב לסיעוד ורווחה )ע"ר(אושרשינוי שם

ורווחה )ע"ר(
25/07/2001

האקדמיה הישראלית לקולנוע 580151272

וטלוויזיה )ע"ר(

אגודה לקידום הקולנוע אושרשינוי שם

בישראל ,

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה 

)ע"ר(
28/05/2018

העולה המכבי - אגודה אושרשינוי שםהעולה המכבי580151322

לאומית לשילוב יהודי גרוזיה 

בישראל

העולה המכבי 26/08/1991

מעונות יום וגני יעקב ורחל 580151371

ירושלים

מעונות יום וגני יעקב ורחל ירושליםגני יעקב ורחל ירושליםאושרשינוי שם 21/05/1989

580151413SEA  עמותת ים - מפרשיות

SOCIETY - SAILING 

BOATS פירוק מרצון

עמותת ים - צוות אולימפי אושרשינוי שם

SEA SOCIETY -

 OLYMPIC CREW

עמותת ים - מפרשיות 09/04/1989

החוג הישראלי לנירופיזיולוגיה 580151439

ISRAEL SOCIETY  קלינית

OF CLINICAL 

NEUROPHYSIOLOGY

עמותה ישראלית לאי.אי.ג`י, אושרשינוי שם

אי.אמ.ג`י ונוירופיסיולוגיה 

ISRAEL  קלינית

ASSOCIATION FOR 

EEG EMG AND 

CLINICAL 

NEUROPHYSIOLOGY

החוג הישראלי לנירופיזיולוגיה קלינית 27/04/1994

מוסדות תורה וחסד "שערי 580151561

טובה" ע"ש טובה פישר ז"ל 

)ע"ר(

מוסדות תורה וחסד תורת אושרשינוי שם

הלווים ,

מוסדות תורה וחסד "שערי טובה" ע"ש 

טובה פישר ז"ל )ע"ר( ,
15/02/2004

מוסדות תורה וחסד "שערי אושרשינוי שם

טובה" ע"ש טובה פישר ז"ל 

)ע"ר( ,

מוסדות תורה וחסד תורת הלווים  , 15/02/2004

מוסדות תורה וחסד תורת אושרשינוי שם

הלויים ,

מוסדות תורה וחסד "שערי טובה" ע"ש 

טובה פישר ז"ל )ע"ר( ,
15/02/2004

מוסדות תורה וחסד תורת הלוייםחסדי שמן שמעוןאושרשינוי שם 18/12/1990



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 138414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

משכן התורה - טריסק )ע"ר(ישיבת משכן התורהאושרשינוי שםמשכן התורה - טריסק )ע"ר(580151900 17/08/2000

תנועת בית יעקב- קרן חינוך 580152098

ופיתוח )ע"ר(

קרן הבנין של תנועת בית אושרשינוי שם

יעקב ,

תנועת בית יעקב- קרן חינוך ופיתוח 

)ע"ר(
16/01/2007

א.ל.ה - מפעלי חינוך ורווחה 580152114

)ע"ר(

א.ל.ה. - ארגון לעידוד העליה אושרשינוי שם

,

א.ל.ה - מפעלי חינוך ורווחה )ע"ר( , 19/10/2004

בית - נריה, ליחוד כלי ומהות, אושרשינוי שםנריה - בדרך אל הדרך580152148

גוף ורוח

נריה - בדרך אל הדרך 18/01/1990

העמותה לקידום החינוך 580152163

בהשראת ולדורף )ע"ר(

עמותה לקידום החינוך אושרשינוי שם

בהשראת וולדורף - גבעתיים 

,

העמותה לקידום החינוך בהשראת 

ולדורף )ע"ר(
22/05/2008

מל"ה - מכון לחקר הכתבים 580152288

היהודיים בחמ"ע

המכון לחקר הכתבים אושרשינוי שם

היהודיים בברית המועצות

מל"ה - מכון לחקר הכתבים היהודיים 

בחמ"ע
04/05/1994

מל"י - מכון ללימודי יהדות בחבר 580152395

מדינות עצמאיות

מכון ללימודים יהודיים בברית אושרשינוי שם

המועצות

מל"י - מכון ללימודי יהדות בחבר 

מדינות עצמאיות
01/02/1994

מרכז להפצת תורה וחסד אושרשינוי שםמכון מאורי ספרד580152502

זכור לאברהם ע"ש הרה"צ 

אברהם הכהן זצ"ל בני ברק

מכון מאורי ספרד 09/11/1992

עטרת שאולכולל באר יצחקאושרשינוי שםעטרת שאול580152726 13/02/1990

ישיבת נחלת יוסף ע"ש יוסף 580152791

מזרחי בירושלים

ישיבת נחלת יוסף ע"ש יוסף מזרחי כולל נצח אברהםאושרשינוי שם

בירושלים
15/10/1990

עמותת  טורקל טראויס - לטיפול 580153088

בילדים בעלי תסמונת דאון

עמותת טורקל-טראויס - אושרשינוי שם

לטיפול בילדים בעלי תסמונת 

דאון

עמותת טורקל טראויס - לטיפול בילדים 

בעלי תסמונת דאון
06/02/1996

מדרשייה קו לקו במה לשורשים 580153278

יהודיים ואקטואליה )ע"ר(

קו - לקו במה לשורשים אושרשינוי שם

יהודייים ואקטואליה ,

מדרשייה קו לקו במה לשורשים יהודיים 

ואקטואליה )ע"ר(
04/11/2009

עמותת חיל האויר )ע"ר(עמותת ידידי חיל האויר )ע"ר(אושרשינוי שםעמותת חיל האויר )ע"ר(580153294 17/01/2001

מיחד לעתיד - עמותה של 580153328

משפחות חד-הוריות )ע"ר(

מ י ח ד - נעמת ארגון אושרשינוי שם

למשפחות חד הוריות

מיחד לעתיד - עמותה של משפחות 

חד-הוריות )ע"ר(
01/11/2001

ברית ותיקי מלחמת העולם 580153393

השניה שלחמו בנאצים )ע"ר(

אחוות חיילי מלחמת העולם אושרשינוי שם

השניה ומשפחותיהם בישראל

ברית ותיקי מלחמת העולם השניה 

שלחמו בנאצים )ע"ר(
12/03/1997



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 139414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית ספר מסורות אמהות - אושרשינוי שםעמותת מסורת אמהות באשדוד580153807

אשדוד פיתוח וסיוע

עמותת מסורת אמהות באשדוד 19/04/1993

שמס - המוסד לילד המוגבל 580153823

בנגב )ע"ר(

העמותה לבעור אושרשינוי שם

האנאלפאבתיות במיגזר 

הבדואי בנגב

שמס - המוסד לילד המוגבל בנגב )ע"ר( 11/10/2000

קרן לקידום לימודי יידיש ע"ש בן 580153872

BEN HIMEL  הימל

F0UNDATION FOR THE 

ADVANCEMENT OF 

YIDDISH STUDIES

קרן לקידום לימודי יידיש אושרשינוי שם

FOUNDATION FOR 

THE ADVANCEMENT 

OF YIDDISH STUDIES

קרן לקידום לימודי יידיש ע"ש בן הימל 15/07/1992

תנועת מחשבת הדורתנועת התורה הגואלתאושרשינוי שםתנועת מחשבת הדור580153880 22/03/1995

בית כנסת ובית המדרש ישיבת 580153963

עטרת שלמה אריה ירושלים 

)ע"ר(

בית תרבות תורנית אושרשינוי שם

"אור-משה" ע"ש ר' משה ב"ר 

יוסף ניימאן, ירושלים ,

בית כנסת ובית המדרש ישיבת עטרת 

שלמה אריה ירושלים )ע"ר(
04/05/2009

בית כנסת - אור משה אושרשינוי שם

ירושלים ע"ש ר` משה ב"ר 

יוסף ניימן

בית תרבות תורנית "אור-משה" ע"ש ר` 

משה ב"ר יוסף ניימאן, ירושלים
30/03/1995

עלמי"א - העמותה לקידום 580154045

המשפחה והילד בקהילה 

האתיופית בישראל )ע"ר(

העמותה לקידום המשפחה אושרשינוי שם

והילד בקהילה האתיופית 

בישראל ,

עלמי"א - העמותה לקידום המשפחה 

והילד בקהילה האתיופית בישראל 

)ע"ר(

16/05/2012

קרן רפאל ויוסף ע"ש הרב רפאל 580154193

כהן אצבאן זצ"ל ובנו )מייסד 

הקרן( הרבי יוסף כהן אצבאן 

זצ"ל )ע"ר(

קרן הרב רפאל כהן אצאבאן אושרשינוי שם

זצוק"ל ובנו )מיסד הקרן( הרב 

יוסף כהן אצבאן זצוק"ל )ע"ר(

קרן רפאל ויוסף ע"ש הרב רפאל כהן 

אצבאן זצ"ל ובנו )מייסד הקרן( הרבי
15/08/2001

מוסדות ניאמץ - "אמונת יוסף" 580154334

)ע"ר(

אמונת יוסף - ע"ש הרב יוסף אושרשינוי שם

רוזנצוייג זצ"ל

מוסדות ניאמץ - "אמונת יוסף" )ע"ר( 12/02/1997

מרכז ללימודי יהדות וקבלה נתיב 580154383

אמת

מרכז ללימודים רוחניים אושרשינוי שם

ל.ש.ב.ר.ו.ב.

מרכז ללימודי יהדות וקבלה נתיב אמת 12/12/1991

עמותת בית חיל האויר , אושרשינוי שםעמותת בית חיל האויר )ע"ר(580154631

ISRAEL AIRFORCE 

HOUSE ASSOCIATION

Israel ,)עמותת בית חיל האויר )ע"ר

Air Force Center Association

). )R.A

09/12/2012



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 140414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מתן - מפעל תורני לנוער אושרשינוי שםמתן - מפעל תורני לנוער580154730

לעדוד חינוך פנימייתי תורני

מתן - מפעל תורני לנוער 04/03/1991

מרכזי יד לילד - רשת מועדוני אושרשינוי שםמרכזי יד לילד - חב''ד )ע''ר(580154854

נוער חב"ד באזור הדרום 

)ע"ר( ,

מרכזי יד לילד - חב''ד )ע''ר( 14/09/2016

רשת מועדוני נוער חב"ד אושרשינוי שם

באזור הדרום ,

מרכזי יד לילד - רשת מועדוני נוער 

חב"ד באזור הדרום )ע"ר(  ,
28/06/2004

מועדוני נוער חב"ד קרית אושרשינוי שם

מלאכי

רשת מועדוני נוער חב"ד באזור הדרום 18/07/1995

משאבים - לפתוח משאבי 580154888

התמודדות מיסודו של המרכז 

לשעת חירום )ע''ר(

משאבים - לפתוח משאבי התמודדות המרכז לשעת חרום ,אושרשינוי שם

מיסודו של המרכז לשעת חירום )ע''ר(
13/07/2006

מתמידים סנהדריה המורחבת, 580155075

ירושלים

בית הכנסת למתמידים אושרשינוי שם

סנהדריה המורחבת ירושלים

מתמידים סנהדריה המורחבת, ירושלים 31/12/1992

נחלת אהרון בית כנסת ומרכז 580155596

רוחני

נחלת אהרון בית כנסת ומרכז רוחנינחלת אהרן בית כנסתאושרשינוי שם 21/06/1992

זכור לאברהם אבינו ע"ה - פתח 580155752

תקוה

זכור לאברהם אבינו ע"ה - פתח תקוהזכור לאברהם פתח-תקוהאושרשינוי שם 11/07/1994

גרעין תורני - מגן דוד דימונה 580155919

)ע"ר(

גרעין תורני - מגן דוד דימונה )ע"ר(ישיבת מגן דוד  - דימונה ,אושרשינוי שם 27/10/2013

שדות - שיכון דיור והפצת תורהשדות - דיור חרדיאושרשינוי שםשדות - שיכון דיור והפצת תורה580155950 30/09/1990

אגודת שלום לעם וגבעות אושרשינוי שםמגדל חסד580156073

בצדקה - שלו"ב

מגדל חסד 03/07/1994

קרן דוד ושלמה דלארוזה ז"ל 580156107

)ע"ר(

קרן דוד ושלמה דלארוזה ז"ל )ע"ר(קרן דוד דלארוזהאושרשינוי שם 08/02/1998

אגודת אליהו הנביא וינון הפצת 580156487

תורה בישראל

אגודת אליהו הנביא וינון אושרשינוי שם

הפצת תורה בישראל - ערד

אגודת אליהו הנביא וינון הפצת תורה 

בישראל
05/07/1994

מועדון הברידג` כפר סבא )ע"ר(מועדון הברידג` השרוןאושרשינוי שםמועדון הברידג' כפר סבא )ע"ר(580156552 23/08/2001

קהילת מעיין )ע"ר(קונוניהאושרשינוי שםקהילת מעיין )ע"ר(580156776 01/01/2003

ישיבת שארית יוסף אשר בעיה"ק 580156818

ירושלים )ע"ר(

בית מדרש שארית יוסף אשר אושרשינוי שם

,

ישיבת שארית יוסף אשר בעיה"ק 

ירושלים )ע"ר(
28/10/2007



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 141414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

איגוד תלמידי ישיבת ורפלט אושרשינוי שם

שארית יוסף אשר

בית מדרש שארית יוסף אשר 27/04/1994

קרן החסד חסדי רחל שע"י נשי 580156958

טלז סטון )ע"ר(

קרן החסד שע"י נשי טלז-סטון אושרשינוי שם

,

קרן החסד חסדי רחל שע"י נשי טלז 

סטון )ע"ר( ,
17/05/2004

קרן ישראלית לחינוך ותרבות 580157162

בגולה בהליכי פירוק מרצון

קרן ישראלית לחינוך ותרבות בגולהקרן חינוך ותרבות לגולהאושרשינוי שם 14/05/1995

בית מדרש לצעירים לתורה אושרשינוי שםבית רחשון580157345

ולתפילה - אשדוד

בית רחשון 01/02/1993

איי.די.איי. - מעבדה גמולוגית 580157451

I.D.I. -( )ע"ר(

 GEMOLOGICAL 

LABORATORY

 )REGISTERED AMUTA

מעבדות המכון הגמולוגי אושרשינוי שם

GEMOLOGICAL הישראלי

 INSTITUTE 

LABORATORIES OF 

ISRAEL

איי.די.איי. - מעבדה גמולוגית )ע"ר( 03/04/1997

ידידי בית הספר הגבוה אושרשינוי שםידידי המרכז האקדמי לב )ע"ר(580157485

לטכנולוגיה בירושלים )ע"ר( ,
11/12/2014

ידידי בי"ס גבוה לטכנולוגיה אושרשינוי שם

בישראל ,

ידידי בית הספר הגבוה לטכנולוגיה 

בירושלים )ע"ר( ,
31/05/2004

בית מדרש הרש"ש - מושב אושרשינוי שםמוסדות הרש"ש )ע"ר(580157683

אחיעזר

מוסדות הרש"ש )ע"ר( 16/10/2002

יחד בגליל )ע"ר(מוסד חינוכי שיקומי - יחד ,אושרשינוי שםיחד בגליל )ע"ר(580157840 06/02/2012

איר"א - אגודת יוצאי רומניה 580158103

באשדוד

איר"א - אגודת יוצאי רומניה באשדודאגוד יוצאי רומניה באשדודאושרשינוי שם 26/11/1992

אפק - ארגון, פרט, קבוצה. 580158145

OFEK -

 ORGANIZATION,PERSO

N,GR0UP

האגודה הישראלית ללימוד אושרשינוי שם

תהליכים קבוצתיים וארגוניים 

TEH ISRAEL )אילתק"א(

 )ASSOCIATION FOR 

THE STUDY OF 

GROUP AND 

ORGAIZATIONAL 

PROCESSES)LASGOP

אפק - ארגון, פרט, קבוצה. 25/01/1993

מקלט 209 ע"ש דן זקהייםמקלט 209אושרשינוי שםמקלט 209 ע"ש דן זקהיים580158210 27/07/1994
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שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 142414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

העמותה להנצחת זכרו ופועלו 580158244

של עוזי נרקיס )ע"ר(

העמותה לשיפור תדמית אושרשינוי שם

ישראל בעמים ובעולם, הרם 

קרן ישראל.

העמותה להנצחת זכרו ופועלו של עוזי 

נרקיס )ע"ר(
16/12/1998

העמותה לעידוד מנהיגות אושרשינוי שםעמותה לעידוד ושילוב מנהיגות580158277

בקרב בני עדות המזרח

עמותה לעידוד ושילוב מנהיגות 21/02/1990

מרכז תורני "תלם אור" אושרשינוי שםמרכז תורני פאר נסים )ע"ר(580158376

תלמים

מרכז תורני פאר נסים )ע"ר( 01/01/2003

מקור המעינות - מכון אושרשינוי שםמקור המעיינות580158582

להכשרת רמי"ם

מקור המעיינות 22/05/1995

קרן בנימין מתתיהו ושרה לייבקרן בנימין מתתיהו ושרהאושרשינוי שםקרן בנימין מתתיהו ושרה לייב580158665 18/01/1990

העמותה לניהול סיעת צומת אושרשינוי שםתנועת צומת580158723

בכנסת

תנועת צומת 15/05/1990

בית כנסת רובע ט"ו היכל נפתלי 580158988

ע"ש נפתלי מגד ז"ל )ע"ר(

בית כנסת רובע ט"ו היכל נפתלי ע"ש בית כנסת רובע ט"ו אשדוד ,אושרשינוי שם

נפתלי מגד ז"ל )ע"ר(
05/07/2007

כולל דחסידי סוכטשוב - בני אושרשינוי שםמאורות - כולל סוכוטשוב )ע"ר(580159044

ברק ,

מאורות - כולל סוכוטשוב )ע"ר( 05/11/2017

רשת דובדבן -רשת מרגלית אושרשינוי שםרשת דובדבן )ע"ר(580159275

)ע"ר( ,

רשת דובדבן )ע"ר( 29/06/2016

רשת דובדבן -רשת מרגלית )ע"ר(רשת מרגלית ,אושרשינוי שם 05/09/2005

רשת מרגליתרשת מעונות מרגליתאושרשינוי שם 25/07/1990

קהילת אהלי יעקב, נוה יעקב 580159655

מזרח, ירושלים

קהילת אהלי יעקב, נוה יעקב מזרח, אבן השתיהאושרשינוי שם

ירושלים
02/03/1994

הישיבה החסידית הכללית 580160323

לצעירים מצוינים )ע"ר(

הישיבה החסידית הכללית לצעירים מעיין חסידות כלליתאושרשינוי שם

מצוינים )ע"ר(
14/09/1997

בית כנסת היכל רפאל - גינות 580160364

שומרון

בית כנסת החדש של גינות אושרשינוי שם

שומרון

בית כנסת היכל רפאל - גינות שומרון 21/11/1996

אל עמי - אל עצמי )ע"ר(אל עמי בצפון ,אושרשינוי שםאל עמי - אל עצמי )ע"ר(580160430 20/10/2010

אל עמי בצפוןאל עמי מעלותאושרשינוי שם 20/10/1994

עליו"ן - עמותה לרווחת ילדים 580160505

נערים ונערות בחולון )ע"ר(

עליו"ן - עמותה לרווחת ילדים אושרשינוי שם

נערים ונערות

עליו"ן - עמותה לרווחת ילדים נערים 

ונערות בחולון )ע"ר(
28/05/2003



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 143414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת משיטי היאכטות והסירות 580160554

בישראל )ע"ר(

איגוד השייטים ומשתמשים אושרשינוי שם

במרינה ת"א ,

עמותת משיטי היאכטות והסירות 

בישראל )ע"ר(
12/11/2008

בית כנסת נווה שלום - גבעת 580160935

זאב )ע"ר(

בית כנסת נווה שלום - גבעת זאב )ע"ר( נווה שלום - גבעת זאב ,אושרשינוי שם

,
15/02/2004

ישיבת "עופר איילים" ע"ש עופר 580161081

אליהו הכהן הי"ד מוסדות בית 

הוראה יורה דעה

ישיבת "עופר איילים" ע"ש עופר אליהו מוסדות בית הוראה יורה דעהאושרשינוי שם

הכהן הי"ד
10/07/1995

סמינר בהתכתבות לתרבות 580161107

תורנית מרכז לסיוע בקליטת 

עולים חדשים

סמינר בהתכתבות לתרבות אושרשינוי שם

תורנית

סמינר בהתכתבות לתרבות תורנית 

מרכז לסיוע בקליטת עולים חדשים
01/02/1993

איגוד הג'ו ג'יטסו בישראל - מגע 580161370

ISRAEL JU .( )מלא )ע"ר

JITSU - FULL CONTACT -

 ASSOCIATION )R.A

איגוד הג`ו ג`יטסו בישראל - אושרשינוי שם

מגע מלא )ע"ר(

איגוד הג`ו ג`יטסו בישראל - מגע מלא 

)ע"ר(
05/03/2000

ע"ץ - עושים ציונות, צמרת )ע"ר(ע"ץ - עושים ציונות )ע"ר( ,אושרשינוי שםע"ץ - עושים ציונות, צמרת )ע"ר(580161404 25/12/2013

ע"ץ - עושים ציונות )ע"ר(הקרן ע"ש אריה צימוקי ז"לאושרשינוי שם 11/02/1997

האגודה הישראלית 580161446

לאנדוקרינולוגיה )ע"ר( 

ISRAEL ENDOCRINE (

SOCIETY )REGISTERED 

AMUTA

האגודה הישראלית אושרשינוי שם

לאנדוקרינולוגיה

האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה 

)ע"ר(
21/06/1998

"נשמת" מדרשה גבוהה ללימודי 580161628

תורה לנשים

"נשמת" מדרשה גבוהה ללימודי תורה נשמת - נשים עמילות בתורהאושרשינוי שם

לנשים
22/06/1994

מוסדות צוף דבש מיסודו של 580161636

ארגון קהילות יהודי צפון אפריקה 

)ע"ר(

ישיבת צוף דבש שליד ועד אושרשינוי שם

עדת המערבים בירושלים ,

מוסדות צוף דבש מיסודו של ארגון 

קהילות יהודי צפון אפריקה )ע"ר(
28/05/2008

הצילו ישראל עזרה לבעלי חיים 580161883

במצוקה )ע"ר(

הצילו עזרה לבעלי חיים אושרשינוי שם

במצוקה ,

הצילו ישראל עזרה לבעלי חיים במצוקה 

)ע"ר(
13/02/2007

הארגון הציוני של יהודי אתיופיה 580161925

בישראל

להקת גשר של העדה אושרשינוי שם

האתיופית - באשדוד

הארגון הציוני של יהודי אתיופיה 

בישראל
28/01/1992
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תאריך:
מתוךעמוד 144414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית כנסת "תפארת ישראל" ע"ש 580162048

הבבא סאלי רבי ישראל 

אבוחצירה זצ"ל, לוד

בית כנסת לעולי צפון אפריקה אושרשינוי שם

ע"ש בבא סאלי לוד

בית כנסת "תפארת ישראל" ע"ש הבבא 

סאלי רבי ישראל אבוחצירה זצ"ל, לוד
23/10/1990

עמותת חסד לאברהם גבעת 580162121

שאול

עמותת חסד לאברהם גבעת שאולתלמוד תורה פסגת זאבאושרשינוי שם 30/10/1994

אגודת מן המסד לחינוך תורניאגודת מן המסדאושרשינוי שםאגודת מן המסד לחינוך תורני580162170 28/10/1996

ל.ה.ם. - עמותה למניעת 580162188

הדרדרות נערים קרית אונו

עמותה למניעת התדרדרות אושרשינוי שם

נערים קרית-אונו

ל.ה.ם. - עמותה למניעת הדרדרות 

נערים קרית אונו
04/07/1996

ביה"ס סם שפיגל לקולנוע 580162220

ולטלוויזיה - ירושלים

בית הספר לקולנוע וטלויזיה אושרשינוי שם

בירושלים

ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - 

ירושלים
02/09/1996

מוסדות מעיין גנים ירושלים 580162238

)ע"ר(

מעיין גנים ע"ש מוהר"ן אושרשינוי שם

מברסלב ,

מוסדות מעיין גנים ירושלים )ע"ר( 07/10/2007

יוסף וחיים ומשה עמידר - בת ים 580162675

)ע"ר(

יוסף וחיים ומשה עמידר - בת ים )ע"ר(יוסף וחיים עמידר - בת ים ,אושרשינוי שם 02/01/2011

ישיבת חיי משה לצעירים, 580162717

ירושלים

ישיבת חיי משה לצעירים, ירושליםישיבת חיי משה - ירושליםאושרשינוי שם 12/09/1995

מוסדות ישיבה תיכונית " אור 580162873

מנחם" קרית ארבע חברון )ע"ר(

ישיבת תיכונית "אור מנחם" אושרשינוי שם

קרית ארבע חברון )ע"ר( ,

מוסדות ישיבה תיכונית " אור מנחם" 

קרית ארבע חברון )ע"ר( ,
27/05/2004

ישיבת תיכונית "אור מנחם" קרית ארבע ישיבה תיכונית קרית ארבעאושרשינוי שם

חברון )ע"ר(
17/10/1999

קרן "יומא" )ע"ש יחיאל ומרים 580163095

אליאש ז"ל( )ע"ר(

קרן "יומא" )ע"ש יחיאל ומרים אליאש עטרת - מפעלי חסד ורווחהאושרשינוי שם

ז"ל( )ע"ר(
27/12/1999

העמותה לסיעוד פסיכיאטרי 580163186

בישראל )ע''ר(

העמותה לסיעוד פסיכיאטרי בישראל עמותה לסיעוד פסיכיאטרי ,אושרשינוי שם

)ע''ר(
25/06/2006

הישיבה הגדולה שע"י מרכז 580163293

התורה בבית חלקיה

הישיבה הגדולה שע"י מרכז התורה מרכז התורה בבית חלקיהאושרשינוי שם

בבית חלקיה
02/07/1990

המוקד להגנת הפרט מיסודה של 580163517

ד"ר לוטה זלצברגר

המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר מוקד להגנת הפרטאושרשינוי שם

לוטה זלצברגר
02/01/1996

גורדון המכללה האקדמית לחינוך 580163525

)ע"ר(

עמותת השוחרים של מרכז אושרשינוי שם

החינוך המחוזי חיפה ,

גורדון המכללה האקדמית לחינוך )ע"ר( 28/11/2013
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

שוחרי המרכז החינוכי המחוזי אושרשינוי שם

- חיפה

עמותת השוחרים של מרכז החינוך 

המחוזי חיפה
14/05/1996

מרכז תורני מוהרי"ל אשל"ג 580163533

שד"ל 3 בני ברק

מרכז תורני מוהרי"ל אשל"ג שד"ל 3 בני שערי זיואושרשינוי שם

ברק
13/09/1992

אלקאסמי חוסני, כוליית אושרשינוי שםאקדמיית אלקאסמי )ע"ר(580163574

אלשריעה ואלדראסאת 

אלאסלאמיה - המכללה 

ללימודי השריעה ומדעי 

האיסלם

אקדמיית אלקאסמי )ע"ר( 03/08/2003

ש.י.ן. שויון בייצוג נשים אושרשינוי שםש.י.ן. שויון בייצוג נשים580163632

בפוליטיקה

ש.י.ן. שויון בייצוג נשים 03/07/1994

אחי 1995פריימריז PRIMARIESאושרשינוי שםאחי 5801638061995 13/11/1996

מיתר- עמותה לטיפוח הזמר 580163814

העברי בעם היהודי )ע"ר(

מיתר אגודה לטיפוח קשרי אושרשינוי שם

תרבות בעם היהודי ,

מיתר- עמותה לטיפוח הזמר העברי 

בעם היהודי )ע"ר(
19/12/2005

אגודה לתרבות יהודית לשנת אושרשינוי שם

2000

מיתר אגודה לטיפוח קשרי תרבות בעם 

היהודי
15/05/1990

המרכז הבינלאומי לקידום אושרשינוי שםמכון פוירשטיין )ע"ר(580163830

THE  כושר הלמידה

INTERNATIONAL 

CENTER FOR THE 

ENHANCEMENT OF 

 LEARNING POTENTIAL

,

מכון פוירשטיין )ע"ר( 10/02/2010

המכון הבינלאומי לחקר אושרשינוי שם

וקידום כושר ההשתנות 

המבנית של האדם

המרכז הבינלאומי לקידום כושר 

הלמידה
12/09/1991

כן - העמותה להספקת כלבי 580164085

נכים בישראל

עוז - העמותה להספקת כלבי אושרשינוי שם

נחייה בישראל

כן - העמותה להספקת כלבי נכים 

בישראל
23/02/1994

בית כנסת ומדרש ע"ש התה"ק 580164192

רבי שמעון בר יוחאי זיע"א-חיפה 

)ע"ר(

בית הכנסת ע"ש אפרים אושרשינוי שם

ואסתר גנון ז"ל

בית כנסת ומדרש ע"ש התה"ק רבי 

שמעון בר יוחאי זיע"א-חיפה )ע"ר(
04/10/1999
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תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

"ללמוד וללמד" מפעלי תורה 580164218

חינוך וחסד

ללמוד וללמד מפעלי תורה אושרשינוי שם

חינוך וחסד

"ללמוד וללמד" מפעלי תורה חינוך וחסד 03/09/1995

מועדון ליונס "אבוקה" 580164457

פתח-תקוה )ע"ר(

מועדון נשים ליונסס - אבוקה אושרשינוי שם

פתח תקוה

מועדון ליונס "אבוקה" פתח-תקוה )ע"ר( 25/09/2000

עמותת הגליל לחינוך ערכי - 580164531

שורשים )ע"ר(

עמותת חינוך להתיישבות אושרשינוי שם

יהודית בגליל - מושב שורשים

עמותת הגליל לחינוך ערכי - שורשים 

)ע"ר(
13/11/2000

מרכז מוסדות מישקולץ ישיבת 580164614

זכרון אליעזר

מוסדות אור לישרים אושרשינוי שם

מישקולץ, ישיבת זכרון 

אליעזר

מרכז מוסדות מישקולץ ישיבת זכרון 

אליעזר
03/04/1994

בית כנסת תגל הארץבית כנסת זכרון מנסאושרשינוי שםבית כנסת תגל הארץ580164952 14/06/1993

ישני חברוןתחינהאושרשינוי שםישני חברון580165017 17/02/1991

ישיבת "ברכת אהרן הכהן" אושרשינוי שםישיבת "ברכת אהרן הכהן"580165025

ע"ש הרה"צ ר` אהרן דוד 

טוויל מעלי הכהן זצ"ל

ישיבת "ברכת אהרן הכהן" 11/06/1996

יוזמות קרן אברהם לחינוך לדו אושרשינוי שםיוזמות קרן אברהם )ע"ר(580165256

קיום יהודי-ערבי בישראל 

)ע"ר( ,

יוזמות קרן אברהם )ע"ר( 15/09/2010

קרן אברהם לחינוך לדו-קיום אושרשינוי שם

THE ABRAHAM FUND 

FOR EDUCATION FOR 

COEXISTENCE

יוזמות קרן אברהם לחינוך לדו קיום 

יהודי-ערבי בישראל )ע"ר(
12/07/1994

"תכלית - אנשים למען אחרים"א.ל.א -אנשים למען אחריםאושרשינוי שם"תכלית - אנשים למען אחרים"580165660 24/03/1991

המכון לחקר החשיבה 580165678

המערכתית וישומה

המכון לחשיבה האסטרטגית אושרשינוי שם

ויישומה

המכון לחקר החשיבה המערכתית 

וישומה
02/12/1996

ד.נ. - דרך נכונה למועצת אושרשינוי שםדרך נכונה580165843

פועלי רמת השרון

דרך נכונה 03/11/1992

מגל - מכון להכשרת רבנים אושרשינוי שםתורת החיים נווה דקלים )ע"ר(580166171

להתישבות

תורת החיים נווה דקלים )ע"ר( 28/01/2002

אב לצעירים - אגודה לחנוך 580166213

צעירים לתורה וחסד

אב לצעירים - אגודה לחנוך אושרשינוי שם

צעירים לתורה וחסד בהנהלת 

הרב אהרן בריזל שליט"א

אב לצעירים - אגודה לחנוך צעירים 

לתורה וחסד
27/10/1993
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

קרן מחקרים על יד הסתדרות 580166387

מדיצינית הדסה )ע"ר(

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח אושרשינוי שם

תשתית ושיפור השירות על יד 

הסתדרות מדיצינית הדסה ,

קרן מחקרים על יד הסתדרות מדיצינית 

Research Foun of ,)הדסה )ע"ר

Hadassah medical Organization

). )R.A

03/12/2014

קול יעקב וחסד לאברהםקול יעקב - יבנהאושרשינוי שםקול יעקב וחסד לאברהם580166577 21/07/1994

קרן משה זהבי ז"ל למורשת 580167161

המזרח

קרן משה, אופקים, ע"ש משה אושרשינוי שם

זהבי ז"ל

קרן משה זהבי ז"ל למורשת המזרח 18/06/1995

עמותה לפתוח פרוייקטי אנרגיה 580167419

בינלאומיים

כנסים בינלאומיים מ.ה.ד. אושרשינוי שם

MHD INTERNATIONL 

CONFERENCES

עמותה לפתוח פרוייקטי אנרגיה 

בינלאומיים
27/09/1993

אלמגור - ארגון נפגעי טרור 580167450

)ע"ר(

אלמגור - ארגון נפגעי טרור )ע"ר(מ.מ.ט. מטה מותקפי הטרוראושרשינוי שם 13/07/2003

תלמוד תורה שע"י ישיבת 580167849

שדרות

תלמוד תורה שע"י ישיבת שדרותמוסדות למודי ציוןאושרשינוי שם 26/06/1991

עזית עמותת זמר ישראלי ים 580168128

AZIT ISRAELI  תיכוני

MEDITERRANEAN MUSIC

 ASSOCIATION

עזית עמותת זמר ישראלי ים תיכוניעזית עמותת זמר ים תיכוניאושרשינוי שם 29/07/1993

רשת שעורי תורה זכרון אב"אזכרון אבאאושרשינוי שםרשת שעורי תורה זכרון אב"א580168185 31/01/1995

אנחנו אתכם בעיר בריאהאנחנו אתכםאושרשינוי שםאנחנו אתכם בעיר בריאה580168227 15/07/1996

העמותה למען יצירה צעירההעמותה למען אנשי תקשורתאושרשינוי שםהעמותה למען יצירה צעירה580168342 24/03/1991

עמותת מוסדות חינוך מאר 580168524

אליאס - אעבלין )ע"ר(

מכללת מר אליאס - אעבלין אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת מוסדות חינוך מאר אליאס - 

אעבלין )ע"ר(
11/08/2014

בי"ס תיכון ומכללת מר אליאס אושרשינוי שם

- אעבלין

מכללת מר אליאס - אעבלין )ע"ר( 04/01/1998

פאר התלמוד )ע"ר(קרנות עולם נוה יעקבאושרשינוי שםפאר התלמוד )ע"ר(580168615 25/03/2002

מכון ברנקו וייס - חינוך, חשיבה, 580168789

יוזמה )ע"ר(

מכון ברנקו וויס לטיפוח אושרשינוי שם

THE BRANCO  החשיבה

WEISS INSTITUTE FOR

 THE DEVELOPMENT 

, OF THINKING

מכון ברנקו וייס - חינוך, חשיבה, יוזמה 

Branco Weiss  Institute -,)ע"ר(

) Think, Innovate, Educate )R.A

17/10/2010
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

המכון למדעים, טכנולוגיה 580168821

ואומנויות - חולון )ע"ר(

המכון למדעים, טכנולוגיה ואומנויות - המרכז לחינוך טכנולוגי חולוןאושרשינוי שם

חולון )ע"ר(
09/02/1998

כולל ע"ש הרב ישראל מאיר זצ"ל 580168870

בפ"ת

כולל ע"ש הרב יצחק מאיר אושרשינוי שם

זצ"ל בפ"ת

כולל ע"ש הרב ישראל מאיר זצ"ל בפ"ת 17/02/1991

זכרון סיני ונועם התורה, בני ברקזכרון סיניאושרשינוי שםזכרון סיני ונועם התורה, בני ברק580168912 08/12/1993

מרכז ישראלי לכלבי נחיה 580168961

לעיוורים )ע"ר(

המוביל - מרכז ישראלי לכלבי אושרשינוי שם

הנחייה לעוורים

מרכז ישראלי לכלבי נחיה לעיוורים 

)ע"ר(
18/07/1999

המועצה הציבורית למען מרכז אושרשינוי שםנאמני מרכז שניידר )ע"ר(580168987

שניידר לרפואת ילדים 

בישראל )ע"ר( ,

נאמני מרכז שניידר )ע"ר( , 10/06/2004

המועצה הציבורית למען אושרשינוי שם

המרכז הרפואי לילדים 

בישראל )ע"ר(

המועצה הציבורית למען מרכז שניידר 

לרפואת ילדים בישראל )ע"ר(
19/10/1998

מפעלי תרבות והפצת יהדות 580169050

קול-הדף

מפעלי תרבות והפצת יהדות קול-הדףבית הכנסת - קול הדףאושרשינוי שם 18/04/1996

גמ"ח לעולים ונזקקים אושרשינוי שםארגון חסדי שלמה )ע"ר(580169670

ירושלים )ע"ר(

ארגון חסדי שלמה )ע"ר( 28/01/1999

מו"ח- ארגון מורים וחוקרים 580169837

באוניברסיטה העברית )ע"ר(

סגל הדוקטורנטים של אושרשינוי שם

האוניברסיטה העברית )ע"ר( 

,

מו"ח- ארגון מורים וחוקרים 

באוניברסיטה העברית )ע"ר(
23/09/2008

ארגון הסגל האקדמי של אושרשינוי שם

תלמידי המחקר )ע"ר( ,

סגל הדוקטורנטים של האוניברסיטה 

העברית )ע"ר(
15/09/2005

ארגון מורים עוזרים אושרשינוי שם

באוניברסיטה העברית

ארגון הסגל האקדמי של תלמידי 

המחקר )ע"ר(
06/01/2000

המרכז לעידוד מפעלי תרבות 580170058

ומחקרים תורניים בישראל 

)העמותה פורקה מרצון(

המרכז לעידוד מחקרים אושרשינוי שם

תורניים בישראל

המרכז לעידוד מפעלי תרבות ומחקרים 

תורניים בישראל
26/01/1992

אגודת ידידי עמק יזרעאל - חיפה 580170066

- מחלקת הכדורגל 2001 )ע"ר(

אגודת ידידי הפועל חיפה - אושרשינוי שם

מחלקת הכדורגל 1989

אגודת ידידי עמק יזרעאל - חיפה - 

מחלקת הכדורגל 2001 )ע"ר(
19/11/2001
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רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותה לקידום יוזמות 580170371

אנתרופוסופיות בישראל

העמותה למען המרכז אושרשינוי שם

ללימודים אנתרופוסופיים 

בקבוץ הרדוף 

ASSOCIATION FOR 

ANTHROPOSOPHICAL 

STUDIES CENTRE IN 

KIBUTZ HARDUF

עמותה לקידום יוזמות אנתרופוסופיות 

בישראל
22/06/1994

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה 580170397

)ע"ר(

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה )ע"ר(איגוד ישראלי לפסיכותרפיה ,אושרשינוי שם 16/12/2010

תלמוד תורה זכרון צבי ע"ש צבי 580170868

הרמן ז"ל

תלמוד תורה ע"ש צבי הרמן אושרשינוי שם

ז"ל

תלמוד תורה זכרון צבי ע"ש צבי הרמן 

ז"ל
06/06/1993

חסדי גפן פוריה למען זוגות אושרשינוי שםגפן פוריה - ירושלים )ע"ר(580170983

המטופלים בבעיות פוריות 

וגיניקולוגיה )ע"ר(

גפן פוריה - ירושלים )ע"ר( 11/05/1998

העמותה ע"ש שי בלקר ז"ל 580171031

)ע"ר(

תלמוד תורה ע"ש בלקר שי אושרשינוי שם

ז"ל ,

העמותה ע"ש שי בלקר ז"ל )ע"ר( 04/12/2013

עידוד לעולהעידוד ועמית לעולהאושרשינוי שםעידוד לעולה580171163 14/05/1996

אמרי דודכולל ובית הכנסת אמרי דודאושרשינוי שםאמרי דוד580171296 09/01/1991

בית הכנסת שלמי אורשלמי אוראושרשינוי שםבית הכנסת שלמי אור580171379 05/02/1991

כולל ערב היכל שלום וגמ"ח אושרשינוי שםמרכז תורני שלומי580171452

חסדי שלום

מרכז תורני שלומי 31/12/1991

עמותת מעומק הלב - קרית 580171494

טבעון )ע"ר(

עמותה לקידום ופיתוח שרותי אושרשינוי שם

רווחה בקרית טבעון ,

עמותת מעומק הלב - קרית טבעון )ע"ר( 

,
29/06/2004

העמותה לקדום ופתוח אושרשינוי שם

בקרית-טבעון

עמותה לקידום ופיתוח שרותי רווחה 

בקרית טבעון
12/08/1993

רא"ם- מועצת ראשי ארגוני 580171668

המתנדבים בבאר שבע והסביבה 

)ע"ר(

רא"ם - מועצת ראשי ארגוני  אושרשינוי שם

מתנדבים בבאר שבע ,

רא"ם- מועצת ראשי ארגוני המתנדבים 

בבאר שבע והסביבה )ע"ר(
09/07/2007

המכללה העירונית להכשרת אושרשינוי שםמכללת אשדוד )ע"ר(580171700

טכנאים והנדסאים באשדוד

מכללת אשדוד )ע"ר( 04/02/2001
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת האיגוד הבינלאומי של 580171924

הליונס נציבות מחוז 128 ישראל 

)ע"ר(

האיגוד הבינלאומי של הליונס אושרשינוי שם

נציבות מחוז 356 - ישראל

עמותת האיגוד הבינלאומי של הליונס 

נציבות מחוז 128 ישראל )ע"ר(
20/04/1998

לשכת המסחר והתעשיה ישראל 580172013

- רוסיה וחבר המדינות )ע"ר(

לשכת התעשיה והמסחר אושרשינוי שם

ישראל-רוסיה וחבר העמים

לשכת המסחר והתעשיה ישראל - 

רוסיה וחבר המדינות )ע"ר(
21/12/1999

פלס - עמותת יוצאי חיל אושרשינוי שםעמותת חיל ההנדסה )ע"ר(580172211

ההנדסה בישראל ,

עמותת חיל ההנדסה )ע"ר( 30/11/2009

ארגון הנכים הכללי וספורט 580172443

הנכים הכללי )ע"ר(

ס.פ.נ.כ.ל. ספורט הנכסים אושרשינוי שם

הכללי

ארגון הנכים הכללי וספורט הנכים 

הכללי )ע"ר(
18/07/1999

עץ הדעת - לפעילות חברתית 580172674

תורנית וחינוכית

עץ הדעת - לפעילות חברתית אושרשינוי שם

תורנית

עץ הדעת - לפעילות חברתית תורנית 

וחינוכית
26/12/1995

עמי-דע פעילות תורנית והסברת 580172682

ערכי היהדות )ע"ר(

סוכת שלום - לימוד תורה אושרשינוי שם

לטף ולנוער בחיפה )ע"ר( ,

עמי-דע פעילות תורנית והסברת ערכי 

היהדות )ע"ר(
22/04/2009

עמי - דע להסברת ערכי אושרשינוי שם

היהדות בבתי הספר 

התיכוניים

סוכת שלום - לימוד תורה לטף ולנוער 

בחיפה )ע"ר(
09/11/1997

עמותה לשיקום ילדים חריגים אושרשינוי שםעלי שיח )ע"ר(580172831

- ע.ל.י.ש.י.ח

עלי שיח )ע"ר( 16/01/2002

אזרחים למען הסביבה )אל"ס( 580172872

)ע"ר(

אזרחים למען סביבה בגליל אושרשינוי שם

CITIZENS FOR THE 

ENVIRONMENT IN THE

,  GALILEE

אזרחים למען הסביבה )אל"ס( 

CITIZENS FOR THE ,)ע"ר(

).ENVIRONMENT )CFE( )R.A

05/11/2012

אזרחים למען סביבה בגלילאזרחים למען סביבהאושרשינוי שם 02/05/1996

עזר לאחים למען אחינו יוצאי 580173011

רוסיה והגולה

עזר לאחים - למען אחינו יוצאי אושרשינוי שם

רוסיא שע"י חסידי 

ואחמיסטריווקא ירושלים

עזר לאחים למען אחינו יוצאי רוסיה 

והגולה
26/12/1990

טוהר - מרכז הטהרה העולמי 580173094

)ע"ר(

טוהר - מרכז הטהרה העולמי )ע"ר(הנתיב לטהר ולשלמות ,אושרשינוי שם 07/11/2010

מרכז שמעון ויזנטל- ישראל 580173201

)ע"ר(

מרכז שמעון ויזנטל- ישראל )ע"ר(מרכז סימון ויזנטל - ישראל ,אושרשינוי שם 17/01/2010

אגודת באולינג אמריקאי רמת גן 580173441

)ע"ר(

אגודת באולינג אמריקאי רמת גן )ע"ר( ,אגודת באולינג אמריקאי ,אושרשינוי שם 17/05/2004
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פינג פונג הפועל ראשון ובי"ס 580173474

לקט- רגל ולכדורגל )ע"ר(

פינג פונג הפועל ראשון ובי"ס לקט- רגל פינג-פונג הפועל ראשון ,אושרשינוי שם

ולכדורגל )ע"ר(
13/04/2008

המועצה העולמית של שירות 580173482

THE .( )קהילתי יהודי )ע"ר

WORLD COUNCIL OF 

JEWISH COMMUNAL 

SERVICE )R.A

הועידה העולמית של שירות אושרשינוי שם

קהילתי יהודי

המועצה העולמית של שירות קהילתי 

יהודי )ע"ר(
23/01/2003

עמותת "יובל" לקידום ופיתוח 580173581

תרבות ואמנות השכונות

העמותה לקידום ופיתוח אושרשינוי שם

תרבות ואמנות בשכונות

עמותת "יובל" לקידום ופיתוח תרבות 

ואמנות השכונות
27/04/1994

אולפני קליטה שומרון שליד אושרשינוי שםאולפני קליטה שומרון )ע"ר(580173656

מדרשת א"י קדומים

אולפני קליטה שומרון )ע"ר( 03/09/2000

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות 580173730

תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה 

מינית בישראל )ע"ר(

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות אושרשינוי שם

תקיפה מינית בישראל ,

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה 

מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל 

)ע"ר( ,

27/05/2004

עמותת ידידי חיל השלישות 580173821

)ע"ר(

עמותת ידידי חיל השלישות )ע"ר(עמותת יוצאי חש"ל ,אושרשינוי שם 16/11/2011

שלוה - האגודה הישראלית 580173987

לטיפול באנשים עם מוגבלויות 

ושילובם בחברה )ע"ר(

שלוה - אגודת שחרור אושרשינוי שם

למשפחה ולילד המוגבל 

SHALVA - THE 

ASSOCIATION TO 

RELIEVE THE 

HANDICAPPED CHILD 

, AND FAMILY

שלוה - האגודה הישראלית לטיפול 

באנשים עם מוגבלויות ושילובם בחברה 

Shalva - The Israel ,)ע"ר(

Association for Care and 

Inclusion of Persons with 

).Disabilities )R.A

02/06/2016

זכרון שמואל - אוהל מועד יבנה 580174159

)ע"ר(

בית כנסת אוהל מועד ע"ש אושרשינוי שם

ציון מוסאי ז"ל יבנה ,

זכרון שמואל - אוהל מועד יבנה )ע"ר( 27/04/2014

"ערוגות" המרכז לקידום הילד 580174225

והמשפחה )ע"ר(

"ערוגות" המרכז לקידום הילד אושרשינוי שם

והמשפחה בחיפה )ע"ר( ,

"ערוגות" המרכז לקידום הילד 

והמשפחה )ע"ר(
30/03/2015

ה.ל.כ.ה. - מכון לפיתוח כושר אושרשינוי שם

הלמידה ,

"ערוגות" המרכז לקידום הילד 

והמשפחה בחיפה )ע"ר(
24/02/2015

יד-לאדם סיוע ותמיכה לילדי 580174605

אסירים ונשותיהם )ע"ר(

"יד-לאדם" - סיוע ותמיכה אושרשינוי שם

לנשות אסירים וילדיהן )ע"ר(

יד-לאדם סיוע ותמיכה לילדי אסירים 

ונשותיהם )ע"ר(
22/01/2001

דברי דודדברי דודאושרשינוי שםדברי דוד580174696 18/12/1991
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נווה מנחם תורני )ע"ר(אור לעולהאושרשינוי שםנווה מנחם תורני )ע"ר(580174936 01/09/1999

כולל שארף - עמק הלכה 580175164

ד'באבוב )ע''ר(

בית מדרש גבוה לרבנות אושרשינוי שם

ודיינות - עמק הלכה ,

כולל שארף - עמק הלכה ד'באבוב 

)ע''ר(
26/07/2016

בית מדרש בית יוסף ע"ש יוסף 580175172

בן נזירה ז"ל במעלה עמוס

ועד כתיבת ספר תורה ובנין אושרשינוי שם

בית הכנסת מעלה עמוס

בית מדרש בית יוסף ע"ש יוסף בן נזירה 

ז"ל במעלה עמוס
30/06/1992

אלרביע - אביב - עמותה לחינוך, 580175198

תרבות וקידמה

העמותה לקידום לימודי אושרשינוי שם

השפות במגזר הערבי

אלרביע - אביב - עמותה לחינוך, תרבות 

וקידמה
09/01/1994

מאורות משה )ע''ר(מוסדות המאור ברמה ,אושרשינוי שםמאורות משה )ע''ר(580175362 31/05/2006

כולל ע"ש חבאני משה זצ"ל אושרשינוי שםיד ברית משה580175412

פתח תקוה

יד ברית משה 27/04/1994

"קו לחיים" ארגון הסיוע הישראלי 580175677

לחולים )ע"ר(

"קו לחיים" ארגון הסיוע הישראלי קו לחיים, חי לייפלייןאושרשינוי שם

לחולים )ע"ר(
26/08/2002

הועד הצבורי להרחבת החינוך 580175719

הגבוה המועצה להכוונת 

מקצועות העתיד בישראל )ע"ר(

עמותה להרחבת החינוך אושרשינוי שם

הגבוה - לקידום מנהל תקין

הועד הצבורי להרחבת החינוך הגבוה 14/01/1997

העמותה לקידום הקליטה 580175826

והאמנות

תחביבים רמת גן - העמותה אושרשינוי שם

לטיפוח האמנות והתחביבים

העמותה לקידום הקליטה והאמנות 04/03/1993

580175966THE  תזמורת הבארוק ירושלים

JERUSALEM BAROQUE 

ORCHESTRA

תזמורת הבארוק ירושליםתזמורת קשת הבארוקאושרשינוי שם 16/10/1996

האגודה הישראלית לביוכימיה 580176063

וביולוגיה מולקולרית )ע"ר(

האגודה הישראלית לביוכימיה וביולוגיה האגודה הישראלית לביוכימיהאושרשינוי שם

מולקולרית )ע"ר(
31/12/2001

ובחרת בחיים מוסדות חינוך 580176089

ולימודי יהדות ע"ש חיים ונסריה 

רוחמה סוויד ז"ל, נוה שרת, 

תל-אביב )ע"ר(

המדרשה ללימודי היהדות - אושרשינוי שם

ובחרת בחיים ע"ש המנוח ר` 

חיים סוויד ז"ל נוה-שרת, תל 

אביב

ובחרת בחיים מוסדות חינוך ולימודי 

יהדות ע"ש חיים ונסריה רוחמה סוויד
13/10/1997

עמותת שופאנייהעין אלתינהאושרשינוי שםעמותת שופאנייה580176279 09/12/1990

ארגון חברות הסיעוד אושרשינוי שםעמותת חברות הסיעוד )ע"ר(580176360

ASSISTANCE 

SOCIETIES 

ORGANIZATOIN

עמותת חברות הסיעוד )ע"ר( 18/02/2001
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העמותה לקידום הטיפול ומחקר 580176469

במחלות כליה ויתר לחץ דם 

)ע"ר(

ארגון הקונגרס הבינלאומי אושרשינוי שם

ה_12- לנפרולוגיה 1993 ,

העמותה לקידום הטיפול ומחקר 

במחלות כליה ויתר לחץ דם )ע"ר(
30/04/2006

בית כנסת משכן אברהם כפר 580176519

סבא )ע''ר(

בית כנסת משכן אברהם כפר סבא משכן הראל כפר סבא ,אושרשינוי שם

)ע''ר(
11/01/2017

המכללה לאמנות ועיצוב ת"א 580176709

אסכולה-מימד )ע"ר(

המכללה לאמנות ועיצוב ת"א בית ספר לאומנות חזותיתאושרשינוי שם

אסכולה-מימד )ע"ר(
30/12/2002

מרכז שלם - מכון למדיניות אושרשינוי שםמרכז שלם )ע"ר(580176899

לאומית

מרכז שלם )ע"ר( 31/05/1999

גולן - לפיתוח הכפרים הערביים 580177384

)ע"ר(

אלג`מעיה אלערביה ללתטויר אושרשינוי שם

- האגודה הערבית לפתוח

גולן - לפיתוח הכפרים הערביים )ע"ר( 10/04/2000

אגודת חסד עזרה ליעקב - 580177426

מפגשי הלב )ע"ר(

אגודת חסד עזרה ליעקב - אושרשינוי שם

ירושלים ע"ש המקובל האלוקי 

המלומד בנסים רבי יעקב 

אביחצירא זצוק"ל

אגודת חסד עזרה ליעקב - מפגשי הלב 

)ע"ר(
18/09/2000

ח.ס.ן - חולי סרטן נפגשים )ע"ר(ח.ס.ן. - חולי סרטן נלחמים ,אושרשינוי שםח.ס.ן - חולי סרטן נפגשים )ע"ר(580178085 08/05/2007

ארגון מורי טכניקת אלכסנדר 580178309

בישראל )ע"ר(

עמותת אירגון המורים אושרשינוי שם

לטכניקת אלכסנדר בישראל ,

ארגון מורי טכניקת אלכסנדר בישראל 

)ע"ר(
17/02/2008

התנועה למען איכות השלטון 580178697

בישראל

איכות - התנועה למען איכות אושרשינוי שם

השלטון, החיים, הטבע הנוף 

והסביבה בישראל

התנועה למען איכות השלטון בישראל 05/08/1991

חומש - החטיבה השיקומית של 580178754

העובדים הסוציאלים בישראל 

)ע"ר(

חומש - חטיבה מקצועית אושרשינוי שם

שקומית

חומש - החטיבה השיקומית של 

העובדים הסוציאלים בישראל )ע"ר(
25/07/2002

העמותה להתחדשות לאומית אושרשינוי שםיתר דמוקרטיה )ע"ר(580178994

)ע"ר( ,

יתר דמוקרטיה )ע"ר( , 25/09/2003

העמותה להתחדשות לאומית )ע"ר(יתר דמוקרטיהאושרשינוי שם 27/07/1999

אוצר צדקה וחייםיד אחרקאושרשינוי שםאוצר צדקה וחיים580179125 17/02/1991

מפעלי זכרון מנחם ירושלים, אושרשינוי שםזכרון מנחם )ע"ר(580179372

לרפואה וחסד ,

זכרון מנחם )ע"ר( 08/02/2015
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ארגון מקצועי ארצי לעוסקים 580179430

בשיטות טיפול אלטרנטיביות - 

משלימות בישראל

ארגון מקצועי לעוסקים אושרשינוי שם

בשיטות טיפול אלטרנטיביות

ארגון מקצועי ארצי לעוסקים בשיטות 

טיפול אלטרנטיביות - משלימות 

בישראל

31/12/1991

עמותה ישראלית לריפוי בעיסוק 580179539

)ע"ר(

עמותה לקדום מקצוע הרפוי אושרשינוי שם

בעיסוק בישראל

עמותה ישראלית לריפוי בעיסוק )ע"ר( 25/03/2001

עמותת מכללת העולם המאוחד 580179851

בישראל )ע"ר(

העמותה להקמת מכללת אושרשינוי שם

העולם המאוחד במדבר ,

עמותת מכללת העולם המאוחד 

UNITED WORLD , )בישראל )ע"ר

COLLEGE IN ISRAEL 

).FOUNDATION )R.A

19/03/2012

אורות לדוד- ביהמ"ד וביהכ"נ 580180008

ע"ש זלמן דוד ז"ל )ע"ר(

בית המדרש ובית הכנסת אושרשינוי שם

ע"ש זלמן דוד ,

אורות לדוד- ביהמ"ד וביהכ"נ ע"ש זלמן 

דוד ז"ל )ע"ר(
15/12/2008

מרכז תורני קב ונקי )ע"ר(אור שרגא יצחק ,אושרשינוי שםמרכז תורני קב ונקי )ע"ר(580180479 14/12/2011

העמותה להנצחת מפעלו של 580180651

פרופ' יאן קלרמן ז"ל בשטח 

הקרדיולוגיה הקלינית העמותה 

נמחקה

האגודה לקרדיולוגיה קלינית אושרשינוי שם

בישראל

העמותה להנצחת מפעלו של פרופ` יאן 

קלרמן ז"ל בשטח הקרדיולוגיה הקלינית
27/04/1994

קול הקריות - לתודעה יהודית 580180669

)ע"ר(

קול הקריות - לתודעה אושרשינוי שם

יהודית, אשקלון ,

קול הקריות - לתודעה יהודית )ע"ר( 28/07/2011

מקור הברכהבית אלשיךאושרשינוי שםמקור הברכה580180768 08/06/1992

עתי"ד - עמיתי תיעוד ירוחם אושרשינוי שםעתיד במידבר )ע"ר(580180883

לדורותיה ,

עתיד במידבר )ע"ר( , 23/06/2004

עתי"ד - עמיתי תיעוד ירוחם לדורותיה ,עתיד במדבר )ע"ר( ,אושרשינוי שם 23/06/2004

עתי"ד - עמיתי תיעוד ירוחם אושרשינוי שם

לדורותיה ,

עתיד במדבר )ע"ר( , 27/05/2004

עמותת קרן סאקט"א - רש"י אושרשינוי שםעמותת קרן רש"י )ע"ר(580180941

)ע"ר( ,

עמותת קרן רש"י )ע"ר( 06/11/2007

עמותת קרן רש"י לאיתור אושרשינוי שם

פרוייקטים פילנטרופיים 

בישראל

עמותת קרן סאקט"א - רש"י )ע"ר( 21/07/1999

ארגון הקבלנים והבונים מחוז 580181113

השרון והשומרון )ע"ר(

ארגון הקבלנים והבונים אושרשינוי שם

השרון והשומרון

ארגון הקבלנים והבונים מחוז השרון 

והשומרון )ע"ר(
10/02/1999
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"שירה - עמותה לקידום מפעלי 580181683

תרבות ואמנות בינלאומיים 

בישראל"

שירה - עמותה יהודית לקידום אושרשינוי שם

מפעלי תרבות ואמנות 

בינלאומיים בישראל

"שירה - עמותה לקידום מפעלי תרבות 

ואמנות בינלאומיים בישראל"
09/01/1991

המרכז לתרבות האנדלוסית 580181741

ולפיוט בישראל )ע"ר(

מרכז לתרבות האנדלוסית אושרשינוי שם

ולפיוט בישראל )ע"ר( ,

המרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט 

בישראל )ע"ר(
08/05/2018

המרכז לתרבות האנדלוסית אושרשינוי שם

ולפיוט בישראל )ע"ר( ,

מרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט 

בישראל )ע"ר(
08/05/2018

מרכז לתרבות האנדלוסית אושרשינוי שם

ולפיוט בישראל )ע"ר( ,

המרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט 

בישראל )ע"ר(
06/05/2018

המרכז לפיוט ושירה - אשדוד אושרשינוי שם

,

מרכז לתרבות האנדלוסית ולפיוט 

בישראל )ע"ר(
24/12/2017

אגודת עולי הודו בפתח תקוה אושרשינוי שםבית כנסת שערי אחדות )ע"ר(580181881

INDIAN SETTLERS 

ASSOCIATIN PETACH 

TIKVA

בית כנסת שערי אחדות )ע"ר( 20/06/2000

רעות - אגודה לקידום קליטה 580181915

חברתית בשכונות ובערי פיתות

רעות - קרן לקידום חינוך, אושרשינוי שם

תרבות ורווחה בשכונות 

ובקרב עולים

רעות - אגודה לקידום קליטה חברתית 

בשכונות ובערי פיתות
07/02/1991

בית הכנסת הגדול מניין הנץ 580182012

החמה בפסגת זאב היכל "רחל 

וסלים בנין" )ע"ר(

מניין הנץ החמה בפסגת זאב אושרשינוי שם

,

בית הכנסת הגדול מניין הנץ החמה 

בפסגת זאב היכל "רחל וסלים בנין" 

)ע"ר(

24/08/2010

מכון שערי לימוד - ירושלים )ע"ר(בית דוד - קרית גת ,בוטלשינוי שםבית דוד - קרית גת580182301 30/09/2014

מוסדות אמת ושלום אוהל 580182392

אברהם )ע"ר(

אוהל אברהם מוסדות אמת אושרשינוי שם

ושלום )ע"ר( ,

מוסדות אמת ושלום אוהל אברהם 

)ע"ר(
21/01/2010

כולל אוהל אברהם מרכז אושרשינוי שם

אלומה ,

אוהל אברהם מוסדות אמת ושלום 

)ע"ר(
08/12/2009

המרכז החינוכי תורני "אהבת 580182426

ציון" נווה יעקב, ירושלים

המרכז החינוכי תורני "אהבת ציון" נווה חמדה גנוזהאושרשינוי שם

יעקב, ירושלים
15/01/1996

קופת עזרה וקרן פרסים ומילגות 580182806

"נחלת משה"

קופת עזרה וגמ"ח נחלת אושרשינוי שם

משה

קופת עזרה וקרן פרסים ומילגות "נחלת 

משה"
06/06/1995

העמותה לקליעה ולספורט 580182830

בחדרה והסביבה )ע"ר(

העמותה לקליעה ולספורט בחדרה מועדון קליעה הפועל חדרה ,אושרשינוי שם

והסביבה )ע"ר(
26/07/2015
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מועדון קליעה הפועל חדרהמועדון קליעה חדרהאושרשינוי שם 03/11/1992

איגוד יצרנים ויבואנים של 580182848

תכשירים להגנת הצומח )ע"ר(

אגוד יצרני ויבואני תכשירים אושרשינוי שם

להגנת הצומח )ע"ר(

איגוד יצרנים ויבואנים של תכשירים 

להגנת הצומח )ע"ר(
31/12/1998

קרן מילגות ע"ש הרב אהרן אושרשינוי שםקרן על שם חנה ייכל ז"ל580183036

וחנה ייכל חייט

קרן על שם חנה ייכל ז"ל 26/01/1992

עטרת מרדכי צפת )ע"ר(אורות האר"י )ע"ר( ,אושרשינוי שםעטרת מרדכי צפת )ע"ר(580183184 08/01/2018

אורות האר"י )ע"ר(מכון קודש צפת )ע"ר(אושרשינוי שם 18/05/2003

בית כנסת ובית מדרש בגבעת 580183291

הולילנד ע"ש משה אהרון ואשתו 

מרים מוזס ז"ל )ע"ר(

בית כנסת ישראל הצעיר - אושרשינוי שם

רמת שרת

בית כנסת ובית מדרש בגבעת הולילנד 

ע"ש משה אהרון
09/08/1999

סיכוי- העמותה לקידום שוויון 580183580

אזרחי )ע"ר(

סיכוי - העמותה לקידום שויון אושרשינוי שם

SIKKUY-THE  הזדמנויות

ASSOCIATION FOR 

THE ADVANCEMENT 

OF EQUAL 

, OPPORTUNITY

סיכוי- העמותה לקידום שוויון אזרחי 

Sikkuy- The Association for ,)ע"ר(

the Advancement of Civic 

)Equality )R.A

19/07/2005

סיכוי - המרכז לקידום שויון אושרשינוי שם

SIKKUY THE  הזדמנויות

CENTER FOR THE 

ADVANCEMENT OF 

EQUAL OPPORTUNITY

סיכוי - העמותה לקידום שויון הזדמנויות 12/09/1991

"מעוז לעולה ולתושב" מרכז 580183622

עזרה וסיוע לעולים ולתושבים 

נזקקים - ומרכזים קהילתיים

"מעוז לעולה ולתושב" מרכז עזרה וסיוע מעוז לעולהאושרשינוי שם

לעולים ולתושבים נזקקים -
28/02/1996

אופקים טכנולוגיות חדשניותמרכז טכנולוגי - אופקיםאושרשינוי שםאופקים טכנולוגיות חדשניות580183820 27/10/1993

מוסדות סגולת ישראל אושרשינוי שםמוסדות מדרש דוד בירושלים580183978

בירושלים

מוסדות מדרש דוד בירושלים 10/11/1992

עמותה לילדים בסיכון )ע"ר( 580183986

ASSOCIATION .(

CHILDREN AT RISK )R.A

עמותה לטיפול בילדים בעלי אושרשינוי שם

סיכון נפשי גבוה

עמותה לילדים בסיכון )ע"ר( 20/03/2001

חיים חדשים - מרכז ארצי 580184067

לגמילה מסמים

עזרה בירושלים  HELP INאושרשינוי שם

JERUSALEM

חיים חדשים - מרכז ארצי לגמילה 

מסמים
22/02/1993
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

יד אסף- מפעלי צדקה וחסד אושרשינוי שםדרך הרמב"ם )ע"ר(580184190

)ע"ר( ,

דרך הרמב"ם )ע"ר( 27/04/2009

יד אסף- מפעלי צדקה וחסד )ע"ר(אהלי אברהם יעקב )ע"ר( ,אושרשינוי שם 07/03/2005

אהלי אברהם יעקב )ע"ר(אהל אברהם ביתר עליתאושרשינוי שם 11/12/1995

ויאמר שאולמכון ספרי שאולאושרשינוי שםויאמר שאול580184216 15/04/1992

מרכז תרבות לעולים בירושלים 580184307

ניתן צו פירוק ע"י בית משפט

מרכז תרבות לעולי ברית אושרשינוי שם

המועצות

מרכז תרבות לעולים בירושלים 04/07/1993

האגודה הישראלית לטיפול 580184414

אינטגרטיבי

מסל"ה - אגודה לטיפול אושרשינוי שם

רב-מימדי בילד ובמערכותיו

האגודה הישראלית לטיפול אינטגרטיבי 11/09/1994

מכון סעד ישראל - ע"ש כה"ר אושרשינוי שםמכון סעד ישראל580184455

סעדיה ור` ישראל ב"ר יחיאל 

ב"ר יעקב צאלח זצ"ל

מכון סעד ישראל 11/02/1992

ל"ב -לציון ברינה-עמותה אושרשינוי שםלציון ברינה לחינוך ורווחה )ע"ר(580184463

לסיוע בעליה וקליטה של עולי 

רוסיה ירושלים - קיוב לבוב ,

לציון ברינה לחינוך ורווחה )ע"ר( 15/01/2018

ראש אמנהראש אמנהאושרשינוי שםראש אמנה580184554 25/05/1993

עמותת יער פאול האריס לשלום 580184679

)ע"ר(

עמותת יער פאול האריס לשלום )ע"ר(יער פאול הריס בצפת ,אושרשינוי שם 07/09/2014

מנורה - מועדוני תרבות אושרשינוי שםמנורה - מועדוני תרבות )ע"ר(580184893

בית"ר )ע"ר(

מנורה - מועדוני תרבות )ע"ר( 15/10/2002

מועדון מרוצי ישראל- העמותה 580185064

לספורט מוטורי בישראל )ע"ר(

מרכז מוטורי ישראלי - מועדון אושרשינוי שם

מרוצי ישראל ,

מועדון מרוצי ישראל- העמותה לספורט 

מוטורי בישראל )ע"ר(
04/05/2006

כרמל - לבניה עצמיתארץ - לבניה עצמיתאושרשינוי שםכרמל - לבניה עצמית580185106 31/03/1992

משמרת מאירעזרזרתאושרשינוי שםמשמרת מאיר580185239 09/01/1996

משנת החסד )ע"ר(משנת דןאושרשינוי שםמשנת החסד )ע"ר(580185437 23/09/1998

עמותת אלבלד הפדגוגית )ע"ר(בני סח`נין הפדגוגית )ע"ר(אושרשינוי שםעמותת אלבלד הפדגוגית )ע"ר(580185478 21/03/2000

ארגון פעילים לב לאחים - מרכז 580185502

לפעילות התנדבותית בארץ 

ישראל )ע"ר(

מרכז לפעילות התנדבותית אושרשינוי שם

בא"י )ע"ר(

ארגון פעילים לב לאחים - מרכז 

לפעילות התנדבותית בארץ ישראל 

)ע"ר(

02/07/1997
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

העמותה הישראלית לגושה, ע"ש 580186161

ד"ר ניסים לוי )ע"ר(

עמותה למען חולי גושה - אושרשינוי שם

ע"ש ד"ר ניסים לוי ז"ל ,

העמותה הישראלית לגושה, ע"ש ד"ר 

ניסים לוי )ע"ר(
26/03/2008

העמותה לקידום וחקר הדרוזים 580186203

)ע"ר(

העמותה לחקר ולימוד אושרשינוי שם

הדרוזים ,

העמותה לקידום וחקר הדרוזים )ע"ר( 19/02/2007

כתר שלום שבזי- ביכנ"ס ליוצאי 580186252

תימן באשדוד )ע"ר(

כתר שלום - ביכנ"ס ליוצאי אושרשינוי שם

תימן אשדוד ,

כתר שלום שבזי- ביכנ"ס ליוצאי תימן 

באשדוד )ע"ר(
07/07/2005

עמותה לשילוב מוסיקלי מזרח אושרשינוי שםמוסיקה מזרח-מערב }ע"ר{580186278

- מערב ,

מוסיקה מזרח-מערב }ע"ר{ , 17/09/2003

קשת אילון )ע"ר(כתות אמן קשת אילוןאושרשינוי שםקשת אילון )ע"ר(580186377 05/08/2003

אגוד בני תורה יוצאי תימן אושרשינוי שםאיגוד בני תורה רחובות )ע"ר(580186617

ועוד ,
14/09/2010

איגוד דוברי הרשויות המקומיות 580186971

בישראל )ע"ר(

איגוד דוברי הרשויות המקומיות איגוד דוברי עיריותאושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(
16/07/1998

עמותה לבנייה עצמית במבואות 580187250

ירושלים

עוגן - העמותה למען טוהר המידות אושרשינוי שם

ולמאבק בשחיתות בישראל )ע"ר(
18/06/2001

עוגן- מיסודה של מיה קוך 580187268

העמותה למען טוהר המידות 

ולמאבק בשחיתות ע"ש השופט 

חיים כהן ז"ל )ע"ר(

עוגן, העמותה למען טוהר אושרשינוי שם

המידות ולמאבק בשחיתות 

ע"ש השופט חיים כהן ז"ל 

)ע"ר( ,

עוגן- מיסודה של מיה קוך העמותה 

למען טוהר המידות ולמאבק בשחיתות 

ע"ש השופט חיים כהן ז"ל )ע"ר(

10/04/2008

עוגן - העמותה למען טוהר אושרשינוי שם

המידות ולמאבק בשחיתות 

בישראל )ע"ר( ,

עוגן, העמותה למען טוהר המידות 

ולמאבק בשחיתות ע"ש השופט חיים 

כהן ז"ל )ע"ר(  ,

16/03/2004

עוגן - לעקירת השחיתות אושרשינוי שם

במגזר העסקי והציבורי 

בישראל

עוגן - העמותה למען טוהר המידות 

ולמאבק בשחיתות בישראל )ע"ר(
18/06/2001

"רוטס" - עמותה לקליטת עליה 580187706

)ע"ר(

רוטס - עמותה לארגון שיכונים אושרשינוי שם

של עולים ותיקים

"רוטס" - עמותה לקליטת עליה )ע"ר( 31/08/1998

מעייני התורה וחסד וצדקה 580187730

ברכסים )ע"ר(

מעייני התורה וחסד וצדקה ברכסים עמותת - מאור אליעזראושרשינוי שם

)ע"ר(
20/03/1997

קהילות למען ירושלים )ע"ר(עולים לירושלים )ע"ר(אושרשינוי שםקהילות למען ירושלים )ע"ר(580188274 24/09/1998
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ישיבת  נר-ישראל ע"ש הרב 580188555

ישראל אבוחצירא זצ"ל ובית 

מדרש להוראה זכרון יעקב ע"ש 

הרב יעקב תורג'מן זצ"ל

ישיבת נר-ישראל ע"ש הרב אושרשינוי שם

ישראל אבוחצירא זצ"ל ובית 

מדרש להוראה ע"ש הרב 

יעקב תורג`מן זצ"ל

ישיבת  נר-ישראל ע"ש הרב ישראל 

אבוחצירא זצ"ל ובית מדרש
15/04/1992

עמותה לקידום פרוייקטים 580188589

לילדים בלוד - עפ"י

עוז - עמותה לעולים וזוגות אושרשינוי שם

צעירים בלוד

עמותה לקידום פרוייקטים לילדים בלוד 

- עפ"י
13/09/1994

ישיבת בית אלשיךאגודת דרכי יושראושרשינוי שםישיבת בית אלשיך580188696 26/07/1993

מכון מילקן לחקר מערכות חינוךאייסס - ISESאושרשינוי שםמכון מילקן לחקר מערכות חינוך580188704 25/12/1996

העמותה להפצת מידע אושרשינוי שםמידע לשלום )ע"ר(580188720

רדיופוני מירושלים. ,
14/12/2005

"יד-לעד" בית העדות למורשת 580188746

הציונות הדתית והשואה, מיסודם 

של ותיקי בני-עקיבא מרכז 

אירופה )ע"ר(

"יד לעד" בית עדות למורשת אושרשינוי שם

הציונות הדתית. , ,

"יד-לעד" בית העדות למורשת הציונות 

הדתית והשואה, מיסודם של ותיקי 

בני-עקיבא מרכז אירופה )ע"ר(

20/12/2010

ארגון הצלת נוער - תפארת 580188910

בחורים )ע"ר(

ארגון הצלת נוער - תפארת בחורים ארגון הצלה בשרוןאושרשינוי שם

)ע"ר(
14/03/2000

העמותה למען העוור - כפר כנא 580189074

והאזור

העמותה למען העוור - כפר אושרשינוי שם

כנא

העמותה למען העוור - כפר כנא והאזור 03/09/1991

"דולה ומשקה" קרן להחזקת אושרשינוי שםדולה ומשקה )ע"ר(580189140

תורה ,

דולה ומשקה )ע"ר( 11/12/2016

בית הכנסת- "היכל מרדכי"- 580189553

הרצליה פיתוח )ע"ר(

נאמני הקמת בית הכנסת אושרשינוי שם

הספרדי בהרצליה פתוח ,

בית הכנסת- "היכל מרדכי"- הרצליה 

פיתוח )ע"ר(
23/01/2008

קהילתיים - תרבות פנאי וקהילה 580189595

בגבעתיים )ע"ר(

הקונסרבטוריון העירוני אושרשינוי שם

גבעתיים ,

קהילתיים - תרבות פנאי וקהילה 

בגבעתיים
15/07/2015

אגודת הסטודנטים HIT מכון 580189694

טכנולוגי חולון )ע"ר(

אגודת הסטודנטים של המכון אושרשינוי שם

האקדמי טכנולוגי בחולון 

)ע"ר( ,

אגודת הסטודנטים HIT מכון טכנולוגי 

חולון )ע"ר(
14/11/2012

אגודת הסטודנטים של המרכז אושרשינוי שם

לחינוך טכנולוגי חולון

אגודת הסטודנטים של המכון האקדמי 

טכנולוגי בחולון )ע"ר(
24/02/2003

עמותת דיור,בני עמישב - פתח 580189728

תקוה.

דיור לזוגות צעירים ועולים אושרשינוי שם

חסרי בית - בן דרור, אפק, 

פתח תקוה

עמותת דיור,בני עמישב - פתח תקוה. 23/10/1991



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 160414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

העמותה לקידום תיאטרון אושרשינוי שםעמותת תיאטרון נוצר )ע"ר(580189769

ביפו ,

עמותת תיאטרון נוצר )ע"ר( 11/06/2008

חסדי שלמה- מודיעין עילית 580189785

)ע"ר(

חסדי שלמה- מודיעין עילית )ע"ר(פרדס דוד ,אושרשינוי שם 13/01/2005

עמותת פרוייקט תיאטרוני אושרשינוי שםתיאטרון "גשר"580190080

לעולים

תיאטרון "גשר" 17/04/1996

איגוד חברות ציבוריות אושרשינוי שםאיגוד החברות הציבוריות )ע"ר(580190270

הרשומות בבורסה

איגוד החברות הציבוריות )ע"ר( 07/08/2000

יונתן בנגב )ע''ר(בית המדרש הפעיל - במה ,אושרשינוי שםיונתן בנגב )ע''ר(580190676 18/09/2016

ברכת הרשבא, מרכז קהילתי 580190973

חברתי

מרכז קהילתי חברתי דחסידי אושרשינוי שם

גור - רובע ח` - אשדוד

ברכת הרשבא, מרכז קהילתי חברתי 22/07/1992

השטיבל - כפר גנים אושרשינוי שםרינת אשר580191104

פתח-תקוה

רינת אשר 27/04/1994

בית כנסת ובית מדרש לוית חן יד 580191138

מנחם ושרה )ע"ר(

בית כנסת ובית מדרש אושרשינוי שם

לויית-חן וחסד רמת גן

בית כנסת ובית מדרש לוית חן יד מנחם 

ושרה )ע"ר(
05/09/1999

בית דורשי ע"ש דרור ושי וינברג 580191161

ז"ל )ע"ר(

בית כנסת-בית בנימין מינץ - אושרשינוי שם

כפר סבא ,

בית דורשי ע"ש דרור ושי וינברג ז"ל 

)ע"ר(
20/02/2008

העמותה לקידום אמנות הריקוד 580191229

THE  הסלוני בישראל

SOCIETY FOR 

PROMOTING THE ART 

OF BALLROOM DANCING

 IN ISRAEL

העמותה לקדום הרקוד אושרשינוי שם

הסלוני

העמותה לקידום אמנות הריקוד הסלוני 

בישראל
11/12/1991

מפעל החסד הגדול עזרה אושרשינוי שםמוסדות נצח-להושיע )ע"ר(580191609

וישועה בארץ הקודש - 

ירושלים

מוסדות נצח-להושיע )ע"ר( 30/01/1997

עמותת גמלאי מגה קמעונאות 580191732

)הרבוע הכחול( )ע"ר(

עמותת גימלאי קו-אופ הרבוע אושרשינוי שם

הכחול )ע"ר( ,

עמותת גמלאי מגה קמעונאות )הרבוע 

הכחול( )ע"ר(
18/11/2013

ארגון גמלאי קו-אופ` תל-אביב אושרשינוי שם

דן השרון

עמותת גימלאי קו-אופ הרבוע הכחול 

)ע"ר(
26/11/1998

מוסדות תורת עולםתורת עולםאושרשינוי שםמוסדות תורת עולם580192151 02/11/1995



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 161414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

העמותה להקמת בית הספר אושרשינוי שםבית הספר מקור התקווה )ע"ר(580192300

מקור התקוה ,

Makor,)בית הספר מקור התקווה )ע"ר

). HaTikvah School )R.A
14/01/2013

מזור בית ומנוחה באלעדאור נחמהאושרשינוי שםמזור בית ומנוחה באלעד580192789 30/08/1994

אגודת מתנדבים לעזרה אושרשינוי שםדברי יציב )ע"ר(580192862

בשיכון בפתח-תקוה

דברי יציב )ע"ר( 26/03/2000

אור עזרא ובית שלמה )ע"ר( ,אור עזרא ,אושרשינוי שםאור עזרא ובית שלמה )ע"ר(580193001 03/11/2004

עמותת יוצאי לוב באשקלון 580193225

לקידום החינוך של העדה

קרן לעזרה הדדית ליוצאי עולי אושרשינוי שם

לוב באשקלון וקידום החינוך 

של העדה

עמותת יוצאי לוב באשקלון לקידום 

החינוך של העדה
21/04/1993

מט"י מרכז טיפוח יזמות המרכז 580193548

לפיתוח עסקים בירושלים )ע"ר(

המרכז לפיתוח עסקים אושרשינוי שם

בירושלים - מט"י ירושלים 

JERUSALEM )ע"ר(

 )BUSINESS 

DEVELOPMENT 

CENTER MATI 

JERUSALEM

 )REGISTERED AMUTA

מט"י מרכז טיפוח יזמות המרכז לפיתוח 

עסקים בירושלים )ע"ר(
26/06/1995

מועדון הכדורגל הפועל מרמורק 580193563

רחובות )ע"ר(

התאגדות לתרבות גופנית - אושרשינוי שם

הפועל מועדון הכדורגל 

מרמורק רחובות

מועדון הכדורגל הפועל מרמורק רחובות 

)ע"ר(
30/10/2001

"ארצי שלי" קרן לעולים )ע"ר( 580193589

THIS LAND IS MINE".(

" OLIM FUND )R.A

ארצי שלי קרן לעולים מרוסיה אושרשינוי שם

THIS LAND IS 

MINE,RUSSIAN OLIM 

FUND

"ארצי שלי" קרן לעולים )ע"ר( 13/11/2000

קרן אמתי רוקם )ע"ר(קרן אמיתי רוקם ז"לאושרשינוי שםקרן אמתי רוקם )ע"ר(580193639 05/05/1997

האגודהת למען בהירות אושרשינוי שםקהילת סם החיים לתורה580193647

רעיונית בישראל

קהילת סם החיים לתורה 04/01/1993

אור פנימי ברסלב )ע"ר(חסידות עכשיו ,אושרשינוי שםאור פנימי ברסלב )ע"ר(580193936 21/01/2015



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 162414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מכון אופק לכתבי- יד עבריים 580194017

)ע"ר(

מכון  אופק  לכתבי-יד עבריים אושרשינוי שם

OFEQ  בישראל

INSTITUTE FOR 

HEBREW 

MANUSCRIPTS, IN 

, ISRAEL

מכון אופק לכתבי- יד עבריים )ע"ר( 07/09/2006

דגל ראובן ק"ק מחנה יהודה 580194249

ירושלים )ע"ר(

בית הכנסת דגל ראובן שכ' אושרשינוי שם

מחנה יהודה ירושלים ,

דגל ראובן ק"ק מחנה יהודה ירושלים 

)ע"ר( ,
27/10/2004

חלונות - אפיקים לתקשורתצבר - ירחון לילדיםאושרשינוי שםחלונות - אפיקים לתקשורת580194371 04/10/1994

מרכז חינוכי של קהילת קמניץ אושרשינוי שםלב החינוך )ע"(580194595

בנוה יעקב )ע"ר( ,

לב החינוך )ע"( 24/02/2009

תלמוד תורה של קהילת אושרשינוי שם

קמניץ בנוה-יעקב

מרכז חינוכי של קהילת קמניץ בנוה 

יעקב )ע"ר(
26/11/2002

ישיבת "ארץ הצבי" פדואלמכינת פדואלאושרשינוי שםישיבת "ארץ הצבי" פדואל580194637 15/01/1996

סטודנטים למען ישראל- 580194694

STUDENTS FOR ISRAEL

פ.א.י.ר. פייטינג אנטי-ישראל אושרשינוי שם

F.A.I.R. - רטוריק

 FIGHTING 

ANTI-ISRAEL 

RHETORIC

STUDENTS  -סטודנטים למען ישראל

FOR ISRAEL
17/05/1992

צרכניית אחיעזר חצור אושרשינוי שםאחיעזר חצור הגלילית580194967

הגלילית

אחיעזר חצור הגלילית 17/11/1991

העמותה להגנת הסוס בישראלעמותת מגיני הסוסים בישראלאושרשינוי שםהעמותה להגנת הסוס בישראל580195261 18/12/1994

אלסלאם - עמותה לקידום אושרשינוי שםהפועל אלסלאם בני תמרה580195303

הספורט והתרבות בתמרה

הפועל אלסלאם בני תמרה 09/06/1993

אור יקר צפתמי כעמךאושרשינוי שםאור יקר צפת580195394 09/06/1994

איגוד תעשיות המתכת והחשמל 580195600

בישראל )ע"ר(

עמותת אגף תעשיות המתכת אושרשינוי שם

והחשמל בהתאחדות 

התעשיינים

איגוד תעשיות המתכת והחשמל 

בישראל )ע"ר(
10/04/2002

האגודה ליוצאים לשאלה - ה.ל.ל 580195766

)ע"ר(

האגודה ליוצאים לשאלה - ה.ל.ל )ע"ר(האגודה לחוזרים לשאלה ,אושרשינוי שם 27/12/2004



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 163414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ארגון סגל המחקר במשרד 580195790

הבטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש 

הממשלה )ע"ר(

ארגון סגל המחקר במערכת אושרשינוי שם

הבטחון ובמשרד ראש 

הממשלה

ארגון סגל המחקר במשרד הבטחון, 

ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה )ע"ר(
15/07/2001

מוסדות רבנו מצליח מאזוז זצ"ל 580195915

הי"ד )ע"ר(

מוסדות רבנו מצליח מאזוז זצ"ל הי"ד עוד יוסף חי עימנו, בית שאן ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
18/11/2004

ח.פ.ש. - לחילופי משלחות, 580196012

לתרבות, נוער וספורט )ע"ר(

ח.פ.ש. העמותה לחילופי אושרשינוי שם

משלחות ולפיתוח מפעלי 

תרבות, נוער וספורט שליד 

מועצת פועלי קרית אונו )ע"ר(

ח.פ.ש. - לחילופי משלחות, לתרבות, 

נוער וספורט )ע"ר(
28/02/1999

בית הכנסת היכל יעקב וחנה- תל 580196046

אביב )ע"ר(

בית כנסת אהבת חיים קרית אושרשינוי שם

שלום ,

בית הכנסת היכל יעקב וחנה- תל אביב 

)ע"ר(
07/01/2007

ג'יאפ - נלס, החברה הישראלית 580196327

לפסיכואנליזה באסכולה 

הלאקאניאנית החדשה )ע"ר(

ג'יאפ - החברה הישראלית אושרשינוי שם

באסכולה הלאקאניאנית 

החדשה )ע"ר( ,

ג'יאפ - נלס, החברה הישראלית 

לפסיכואנליזה באסכולה הלאקאניאנית 

GIEP - NLS, the ,)החדשה )ע"ר

Israeli Society for Psychoanalysis

 in the New Lacanian School

). )R.A

22/11/2015

הקבוצה הישראלית של אושרשינוי שם

האסכולה האירופאית 

לפסיכואנליזה )ע"ר( ,

ג'יאפ - החברה הישראלית באסכולה 

הלאקאניאנית החדשה )ע"ר(
30/12/2014

קבוצה ללימודים אושרשינוי שם

פסיכואנליטיים ישראל - 

אירופה

הקבוצה הישראלית של האסכולה 

האירופאית לפסיכואנליזה )ע"ר(
26/03/1998

קרן זיקחול ואלד ישראל 580196517

SIKCHOL WALD ISRAEL 

FUND

קרן זיקחול ישראל אושרשינוי שם

SIKCHOL ISRAEL 

FUND

SIKCHOL  קרן זיקחול ואלד ישראל

WALD ISRAEL FUND
31/03/1992

התאחדות ישראלית לספורט 580196582

הריקוד )ע"ר(

התאחדות ישראלית לספורט אושרשינוי שם

THE ISRAEL  הריקוד

DANCE SPORT 

, ASSOCIATION

התאחדות ישראלית לספורט הריקוד 

Israel Dance Sport ,)ע"ר(

).Federation )R.A

04/03/2015

עמותת הורים וידידים חטיבת 580196723

קלמן )ע"ר(

אגודת הורים וידידים של אושרשינוי שם

חטיבת הביניים ע"ש קלמן - 

רמת-השרון ,

עמותת הורים וידידים חטיבת קלמן 

)ע"ר(
30/06/2008
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תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עוז לציון )ע"ר(עדיאל - מרכז תורני בנגבאושרשינוי שםעוז לציון )ע"ר(580196970 01/07/2002

קרן התזמורת הסימפונית - אושרשינוי שםהקרן למוסיקה ראשון לציון )ע"ר(580197010

ראשון לציון ,

הקרן למוסיקה ראשון לציון )ע"ר( 08/03/2016

בוגרי בית ספר לתיירות אושרשינוי שםעמותת מלווי קבוצות לחו"ל580197044

במגמת מלווי קבוצות בחו"ל

עמותת מלווי קבוצות לחו"ל 02/09/1996

אור חיה- המרכז לאישה 580197408

היהודיה )ע"ר(

אור חיה - מכללה תורנית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אור חיה- המרכז לאישה היהודיה )ע"ר( 28/06/2010

אור חיה - מכללה תורנית אושרשינוי שם

לנשים

אור חיה - מכללה תורנית )ע"ר( 26/11/2002

עמותת חזן ע"ש בנימין זאב חזן 580197549

ז"ל

עמותת חזן ע"ש בנימין זאב חזן ז"ליד זאב בנימין בן משה חזןאושרשינוי שם 19/12/1993

ידידים - לקליטת נוער על ידי אושרשינוי שם"ידידים" למען הנוער והחברה580197796

נוער

"ידידים" למען הנוער והחברה 08/07/1996

אגודת תפארת דב- דרך השם 580197812

ע"ש דב אינדיג הי"ד )ע"ר(

אגודת תפארת דב - ע"ש דב אושרשינוי שם

אינדיג הי"ד ,

אגודת תפארת דב- דרך השם ע"ש דב 

אינדיג הי"ד )ע"ר(  ,
06/09/2004

קרן צדקה וחסד תפארת דב אושרשינוי שם

ע"ש דב אינדיג הי"ד

אגודת תפארת דב - ע"ש דב אינדיג 

הי"ד
30/06/1992

גאון צבי - טשערנאביל )ע"ר(גאון צבי ,אושרשינוי שםגאון צבי - טשערנאביל )ע"ר(580197937 18/04/2018

בית המדרש נתיבות חיים, אושרשינוי שםעלי שלמה )ע"ר(580198315

ירושלים

עלי שלמה )ע"ר( 26/06/1997

עמותה ע"ש פרופ` י` חוברסעמותה ע"ש י` חוברסאושרשינוי שםעמותה ע"ש פרופ' י' חוברס580198703 21/06/1992

העמותה לענייני סטודנטים 580198752

ערבים )ע"ר(

העמותה לענייני סטודנטים ערבים )ע"ר(ראבטת שאון אלטלאב אלערבאושרשינוי שם 25/11/1997

איגוד התסריטאים- איגוד 580198802

תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה 

בישראל )ע"ר(

איגוד התסריטאים- איגוד תסריטאי איגוד התסריטאים בישראל ,אושרשינוי שם

הקולנוע והטלוויזיה בישראל 

Scriptwriters Guild Of Israel,)ע"ר(

) )R.A

23/02/2009

טי.אס.קיי.די. - טרדישיונל 580198901

שוטוקאן קראטה דוז'ו

טי.אס.קיי.די. - טרדישיונל אושרשינוי שם

שוטו קאן דוז`ו

טי.אס.קיי.די. - טרדישיונל שוטוקאן 

קראטה דוז`ו
06/04/1995

מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה 580199289

)ע"ר(

העמותה לקידום הגיל הרך אושרשינוי שם

והמשפחה בקרית גת )ע"ר(

מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה )ע"ר( 25/05/1998



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 165414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית הכנסת המרכזי "שערי 580199347

משה" קרית ים

בית הכנסת המרכזי קרית-ים אושרשינוי שם

ב`

בית הכנסת המרכזי "שערי משה" קרית 

ים
23/02/1994

העמותה לקידום העובדים אושרשינוי שםעמותה לקידום הפיזיוטרפיה580199511

הפיזיותרפיסטים

עמותה לקידום הפיזיוטרפיה 22/03/1993

בית השנטי )ע"ר(העמותה ליד בית השנטי ,אושרשינוי שםבית השנטי )ע"ר(580199594 02/03/2009

עמותת ארגון מורי הנהיגה 580199933

בירושלים )ע"ר(

עמותת ארגון בתי - ספר אושרשינוי שם

ומורים לנהיגה בירושלים ,

עמותת ארגון מורי הנהיגה בירושלים 

)ע"ר(
22/12/2004

תפארת וגדולהשמחת בניםאושרשינוי שםתפארת וגדולה580200012 17/11/1991

מוסדות תפארת אמונה - ע"ש 580200038

גולי אמונה ע"ה )ע"ר(

מוסדות תפארת אמונה - ע"ש גולי תפארת אמונהאושרשינוי שם

אמונה ע"ה )ע"ר(
02/01/2002

קהילת העבריים של דימונה 580200657

THE HEBREW ( )ע"ר(

COMMUNITY OF DIMONA

 )REGISTERED AMUTA

קרן איחוד בינלאומי שחור אושרשינוי שם

INTERNATIONAL 

UNITED BLACK FUND

קהילת העבריים של דימונה )ע"ר( 16/06/1997

נוה מריםאיש תחת גפנואושרשינוי שםנוה מרים580200806 29/11/1995

מרכז התנועה שדרות אדמה 580200830

)ע''ר(

ליאת דרור ניר בן גל - אושרשינוי שם

הלהקה ,

מרכז התנועה שדרות אדמה )ע''ר( 21/05/2017

מרכזי תורה וחינוך דימונה, 580201002

ישיבת הסדר וישיבה תיכונית 

לצעירים דימונה )ע"ר(

מרכזי תורה וחינוך דימונה, ישיבת ישיבת ההסדר דימונה ,אושרשינוי שם

הסדר וישיבה תיכונית לצעירים דימונה 

)ע"ר(

22/07/2015

המרכז ליצירתיות בחינוך 580201184

ובמורשת התרבות )ע"ר( 

CENTRE FOR

 )CREATIVITY IN 

EDUCATION AND 

CULTURAL HERITAGE

 )REGISTERED AMUTA

המרכז ליצירתיות במורשת אושרשינוי שם

החינוך והתרבות

המרכז ליצירתיות בחינוך ובמורשת 

CENTRE FOR )התרבות )ע"ר
13/10/1997

מרכז קהילתי חב"ד ליובאוויטש 580201234

)ע"ר(

בית כנסת חב"ד ליובאוויטש אושרשינוי שם

כפר - סבא ,

מרכז קהילתי חב"ד ליובאוויטש )ע"ר( , 24/08/2004

מעלה בית הספר לקולנוע 580201309

ולטלוויזיה ע"ש אורי אליצור 

)ע"ר(

מעלה בית הספר לטלוויזיה אושרשינוי שם

לקולנוע ולאמנויות )ע"ר( ,

מעלה בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה 

ע"ש אורי אליצור )ע"ר(
05/02/2017



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 166414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

העמותה ללימודי טלויזיה אושרשינוי שם

ותקשורת - מעלה  ירושלים ,

מעלה בית הספר לטלוויזיה לקולנוע 

ולאמנויות )ע"ר(
11/11/2010

המועדון הישראלי לכלבי צייד 580201440

)ע"ר(

החוג הישראלי לפוינטר אושרשינוי שם

THE .( )ודלמטי )ע"ר

POINTER AND 

DALMATION CLUB OF 

, ISRAEL )R.A

המועדון הישראלי לכלבי צייד 

THE HUNTING DOGS ,)ע"ר(

)CLUB OF ISRAEL )R.A

09/12/2008

החוג הישראלי לפוינטר ודלמטי )ע"ר(החוג לפוינטר קונטיננטליאושרשינוי שם 10/11/1999

מדרשת בת עין - לחיות תורת 580201523

הארץ

ארץ - חפץ. לחיות תורת אושרשינוי שם

הארץ

מדרשת בת עין - לחיות תורת הארץ 08/11/1995

העמותה הדרוזית לקידום קשרי 580201598

החוץ, החינוך והתרבות של דלית 

אל כרמל )ע"ר(

העמותה לקידום קשרי החוץ אושרשינוי שם

של דלית אל כרמל

העמותה הדרוזית לקידום קשרי החוץ, 

החינוך והתרבות של דלית אל כרמל 

)ע"ר(

11/07/2001

אנסאן - עמותה למחקר, ייעוץ 580201630

ושירותי חינוך ותרבות )ע"ר(

אנסאן - עמותה למחקר, ייעוץ אושרשינוי שם

ושירותי חינוך

אנסאן - עמותה למחקר, ייעוץ ושירותי 

חינוך ותרבות )ע"ר(
25/06/1997

בית מאיר וגבריאל )ע"ר(אהל רזלי ,אושרשינוי שםבית מאיר וגבריאל )ע"ר(580201655 08/09/2005

רינת זכריה ע"ש אבישי )נתנאל( 580201986

ואסתר זכריה ז"ל אשדוד )ע"ר(

רינת זכריה  ע"ש אבישי אושרשינוי שם

ואסתר זכריה ז"ל ,

רינת זכריה ע"ש אבישי )נתנאל( ואסתר 

זכריה ז"ל אשדוד )ע"ר(
03/03/2016

העמותה למען ציבור שארי אושרשינוי שםארגון אלמנות ויתומי צה"ל )ע"ר(580202166

חללי מערכות ישראל )ע"ר(

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל )ע"ר( 08/03/1999

עמותת הספורט ואומנויות 580202513

הלחימה המשולש וג'לג'וליה 

)ע"ר(

העמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

בג'לג'וליה )ע"ר( ,

עמותת הספורט ואומנויות הלחימה 

המשולש וג'לג'וליה )ע"ר(
23/07/2009

העמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

במגזר הערבי

העמותה לקידום הספורט בג`לג`וליה 

)ע"ר(
31/08/2003

עמותת איכות חיים פרויקט 580202893

מגורים וגיל הזהב לעובדי בנק 

דיסקונט

עמותת איכות חיים - פרוייקט אושרשינוי שם

מגורים לעובדי בנק דיסקונט

עמותת איכות חיים פרויקט מגורים וגיל 

הזהב לעובדי בנק דיסקונט
24/03/1992

העמותה לבריאות ורפואה - 580203057

נצרת עלית

העמותה לבריאות הגוף אושרשינוי שם

וחינוך רפואי - נצרת עלית

העמותה לבריאות ורפואה - נצרת עלית 19/02/1995

עמותת חטיבת כרמלי מיסודה 580203065

של וותיקי גדוד 22 תש"ח )ע"ר(

עמותת חטיבת כרמלי מיסודה של ותיקי גדוד 22 תש"ח ,אושרשינוי שם

וותיקי גדוד 22 תש"ח )ע"ר(
30/08/2017



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 167414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית כנסת ובית מדרש וגמ"ח 580203073

"שאולי וכאשי" בירושלים )ע"ר(

בית כנסת ובית מדרש "שאולי אושרשינוי שם

וכאשי" ,

בית כנסת ובית מדרש וגמ"ח "שאולי 

וכאשי" בירושלים )ע"ר(
02/12/2007

רשת שיעורי תורה ומפעלי 580203156

קליטה תרבותית

רשת שיעורי תורה ומפעלי קליטה מפעלי קליטה תרבותיתאושרשינוי שם

תרבותית
31/01/1995

יד ישראל לסיוע בחינוך תרבות 580203164

ורווחה לקהילות ישראל בחבר 

העמים

יד ישראל לסיוע בחינוך תרבות ורווחה יד לשבים לציוןאושרשינוי שם

לקהילות ישראל בחבר העמים
13/02/1994

מוסדות בוסטון בארה"ק אושרשינוי שםעמותת קדושת פינחס )ע"ר(580203255

)ע"ר( ,

עמותת קדושת פינחס )ע"ר( 30/12/2014

תלמוד תורה אהרן יוסף - אושרשינוי שם

מוסדות בוסטון בארה"ק ,

מוסדות בוסטון בארה"ק )ע"ר( , 23/02/2004

והודעתם לבניך - משכן שלמה 580203313

ירושלים )ע"ר(

והודעתם לבניך - משכן שלמה ירושלים והודעתם לבניך )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
28/02/1999

ישיבת שדמות נריה )ע"ר(בני אלישע ,אושרשינוי שםישיבת שדמות נריה )ע"ר(580203552 30/09/2009

מ.ט.י. - מרכז לטיפוח יזמות 580203883

חיפה

מ.ט.י. - מרכז לטיפוח יזמות חיפהמ.ט.י. חיפהאושרשינוי שם 09/01/1996

מרכז בינלאומי ללימודי והפצת 580204246

יהדות - מצירק תחיה

מרכז בינלאומי ללימודי והפצת יהדות - מצירק - תחיהאושרשינוי שם

מצירק תחיה
13/04/1992

איגוד מורים עולים ובני אושרשינוי שםאיגוד מורים עולים - איגום )ע"ר(580204493

משפחותיהם

איגוד מורים עולים - איגום )ע"ר( 15/03/2001

בית הכנסת ישמח משה לעולי 580204865

אפגניסטן עמישב, פתח תקוה

בית כנסת לצעירים לעולי אושרשינוי שם

אפגניסטן עמישב פתח תקוה

בית הכנסת ישמח משה לעולי אפגניסטן 

עמישב, פתח תקוה
20/09/1995

מטי מינעם )ע"ר(מינעם - מ.ט.י. נע"מאושרשינוי שםמטי מינעם )ע"ר(580204956 01/07/1997

בית הכנסת בית יצחק ראשל"צפועלי צדק ראשון לציוןאושרשינוי שםבית הכנסת בית יצחק ראשל"צ580205094 27/12/1994

עליות - עמותה להפצת יהדות, 580205235

תרבות תורנית ומכון למחקרים 

תורניים

מכון לתרגומים ומחקרים אושרשינוי שם

תורניים והלכתיים ברכסים

עליות - עמותה להפצת יהדות, תרבות 

תורנית ומכון למחקרים תורניים
25/12/1996

ארגון ארצי "מגיני ארץ" למען אושרשינוי שםמכון וארגון מגיני ארץ באר"י580205367

הנוער

מכון וארגון מגיני ארץ באר"י 02/05/1996

ווג`ס - פרויקט כל ישראל אושרשינוי שםכל ישראל ערבים זה בזה )ע"ר(580205508

ערבים זה בזה

כל ישראל ערבים זה בזה )ע"ר( 02/07/2002



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 168414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

חיים של תורה ויראת שמים 580206001

)ע"ר(

חיים של תורה ויראת שמים )ע"ר(תנו עוז ,אושרשינוי שם 21/01/2008

עמותה לקידום חינוך חב"ד 580206043

בארה"ק

עמותה לקידום חינוך חב"ד אושרשינוי שם

בארה"ק ולילדי צ`רנוביל

עמותה לקידום חינוך חב"ד בארה"ק 25/12/1996

מבקשי תורה וחסדספריה תורנית - ביתראושרשינוי שםמבקשי תורה וחסד580206167 04/01/1993

ארגון בעלי המשאיות וההסעים 580206506

בישראל )ע"ר(

ארגון בעלי המשאיות בישראל אושרשינוי שם

,

ארגון בעלי המשאיות וההסעים בישראל 

)ע"ר(
06/03/2005

עמותת הספורט הייצוגי - 580206563

מבשרת ציון

מועדון הבודו מבשרת ציון אושרשינוי שם

THE 

MEVASSERET-ZION 

BUDO CLUB

עמותת הספורט הייצוגי - מבשרת ציון 14/11/1995

צעירים למען עמישבבניה לחייל המשוחרראושרשינוי שםצעירים למען עמישב580206621 03/10/1994

ישיבה וכולל רוח אליהו ירושלים 580206746

)ע"ר(

ישיבה וכולל רוח אליהו ירושלים )ע"ר(ישיבת רוח אליהו ירושלים ,אושרשינוי שם 09/03/2005

רינת יעקב - רבי חיים בן דיוואןרינת יעקבאושרשינוי שםרינת יעקב - רבי חיים בן דיוואן580206779 02/07/1995

זכרון נחמיה ע"ש ברוך נחמיה 580206969

דב בהר"ר רפאל זבולון זצ"ל

זכרון נחמיה ע"ש נחמיה אושרשינוי שם

חרלפ`

זכרון נחמיה ע"ש ברוך נחמיה דב 

בהר"ר רפאל זבולון זצ"ל
31/12/1992

מפעל קליטה לעולים חדשים 580207033

שע"י כולל חב"ד )ע"ר(

מרכז גוטניק מפעל קליטה אושרשינוי שם

לעולי רוסיה

מפעל קליטה לעולים חדשים שע"י כולל 

חב"ד )ע"ר(
07/01/2001

ישיבה וכולל חיי עולם )ע"ר(מדרשה ליהדות "חיי עולם" ,אושרשינוי שםישיבה וכולל חיי עולם )ע"ר(580207066 07/09/2008

ארגון ותיקי בנק ברקליס אושרשינוי שםארגון ותיקי ב.מ.ד )ע"ר(580207173

דיסקונט ,

ארגון ותיקי ב.מ.ד )ע"ר( 13/02/2008

מרכז קהילתי עזרת ישראל 580207249

)ע''ר(

מרכז קהילתי עזרת ישראל אושרשינוי שם

חיפה ,

מרכז קהילתי עזרת ישראל )ע''ר( 11/08/2016

לב מלכה )ע"ר(ארגון לב מלכהאושרשינוי שםלב מלכה )ע"ר(580207330 26/06/2000

מפעלי גבורה שבחסד מיסודו 580207348

ולזכרו של הגאון החסיד והמחנך 

רבי גודל אייזנר זצ"ל

מפעלי גבורה שבחסד - ע"ש אושרשינוי שם

ולזכר הגאון החסיד והמחנך 

רבי גד )גודל( אייזנר זצ"ל

מפעלי גבורה שבחסד מיסודו ולזכרו של 

הגאון החסיד והמחנך
03/09/1995

תורת יעקב ע"ש ר` יעקב קוניי אושרשינוי שםכולל "בית מרדכי אהרון" )ע"ר(580207751

ז"ל ב"ב )ע"ר(

כולל "בית מרדכי אהרון" )ע"ר( 17/02/2003



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 169414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עולי לנינגרד - סנט פטרבורגעולי לנינגרד - סנקטפטרבורגאושרשינוי שםעולי לנינגרד - סנט פטרבורג580207843 04/08/1994

מרכז יזמות טכנולוגיות בתנאי 580207959

חממה - מיט"ב - קרית שמונה 

והגליל העליון )ע"ר(

מרכז יזמות טכנולוגית בתנאי אושרשינוי שם

חממה - מיט"ב - ק"ש ואצבע 

הגליל

מרכז יזמות טכנולוגיות בתנאי חממה - 

מיט"ב - קרית שמונה והגליל
19/04/2001

מפעלי תורה וחסד עזרת ישראל 580208155

- ירושלים )ע"ר(

מפעלי חינוך ורווחה עזרת אושרשינוי שם

ישראל, ירושלים ע"ש הסק' 

רבי ישראל מרוזין זצוקללה"ה 

,

מפעלי תורה וחסד עזרת ישראל - 

ירושלים )ע"ר(
16/11/2010

"זבחי צדק" ע"ש רבנו רבי 580208189

עבדאללה סומך זיע"א ירושלים 

ורמלה

זבחי צדק - ע"ש ר` עבדאללה אושרשינוי שם

סומך זיע"א ירושלים

"זבחי צדק" ע"ש רבנו רבי עבדאללה 

סומך זיע"א ירושלים ורמלה
28/10/1993

בית הכנסת הספרדי הגדול בית 580208452

יעקב פסגת זאב, ירושלים

בית כנסת הספרדי הגדול אושרשינוי שם

ת"ת שפתי כהן פסגת זאב 

ירושלים

בית הכנסת הספרדי הגדול בית יעקב 

פסגת זאב, ירושלים
15/07/1996

קול תפילה ותחינהמשכן עזרא הסופר זיע"אאושרשינוי שםקול תפילה ותחינה580208502 25/12/1995

יחד - ארגון עזרה לנוער )ע"ר(מאור - חי`האושרשינוי שםיחד - ארגון עזרה לנוער )ע"ר(580208585 05/07/2000

חברה קדישא חסדי דוד ליוצאי 580208825

בוכרה מיסודו של הרב דוד 

ניסנוף שליט"א )ע"ר(

חברה קדישא חסדי דוד אושרשינוי שם

ליוצאי בוכרה מיסודם של כ' 

דוד ניסנוף ור' אברהם חי 

שליטא ,

חברה קדישא חסדי דוד ליוצאי בוכרה 

מיסודו של הרב דוד ניסנוף שליט"א 

)ע"ר(

27/09/2012

ארץ נחלת הצבי - תלמוד אושרשינוי שםמכון ראשית )ע"ר(580208841

תורה

מכון ראשית )ע"ר( 18/08/1999

מוסדות שאו מרום עיניכם )ע"ר(בית הכנסת "זכרון רחמים"אושרשינוי שםמוסדות שאו מרום עיניכם )ע"ר(580208916 08/08/2002

עמותת אלהדף - עמותה 580209807

הומניטרית, חברתית, תרבותית.

עמותת אלהדף - עמותה הומניטרית, ועד שכונת שיך עבדאללהאושרשינוי שם

חברתית, תרבותית.
09/07/1996

אגודת עיסוי וטיפולי גוף בישראל 580209922

)ע"ר(

אגודת מסג` ובודיוורק אושרשינוי שם

בישראל

אגודת עיסוי וטיפולי גוף בישראל )ע"ר( 18/10/2001

מועדון שחמט ע"ש שמואל שוחט 580209955

- קרית חיים )ע"ר(

"אליצור" קרית חיים מועדון אושרשינוי שם

השח-מט

מועדון שחמט ע"ש שמואל שוחט - 

קרית חיים )ע"ר(
01/04/2001



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 170414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אגודת האקטוארים בישראל 580209971

)ע"ר(

אגודת האקטוארים בישראל )ע"ר(,Theאגודת האקטוארים בישראל ,אושרשינוי שם

 Israel Association of Actuaries

). )R.A

01/11/2015

מכון פוע"ה - פוריות ורפואה 580210060

עפ"י ההלכה

מרכז סיוע לפתרון בעיות אושרשינוי שם

פוריות

מכון פוע"ה - פוריות ורפואה עפ"י 

ההלכה
03/11/1992

תעשיידע- תעשייה למען חינוך 580210094

מתקדם )ע"ר(

העמותה לקשרי התעשיה עם אושרשינוי שם

הקהילה ,

תעשיידע- תעשייה למען חינוך מתקדם 

)ע"ר(
04/05/2005

שמע קולנו - מרכז ארצי שיקום 580210243

והדרכה ללקויי שמיעה )ע"ר(

שמע קולינו - מרכז לכבדי אושרשינוי שם

שמיעה ירושלים

שמע קולנו - מרכז ארצי שיקום והדרכה 

ללקויי שמיעה )ע"ר(
12/02/2003

ניצולי מחנות הריכוז והגטאות 580210318

בישראל )ע"ר(

העמותה למען אסירי מחנות אושרשינוי שם

הריכוז הפשיסטיים הקטינים

ניצולי מחנות הריכוז והגטאות בישראל 

)ע"ר(
20/02/2002

נחלת שמואל- נוה יעקב )ע"ר(מגדל תורה ,אושרשינוי שםנחלת שמואל- נוה יעקב )ע"ר(580210326 08/09/2009

מגדל תורהישיבת מגדל תורהאושרשינוי שם 28/03/1996

מכון הערבה ללימודי הסביבה 580210375

)ע"ר(

הקרן הישראלית לקידום אושרשינוי שם

חינוך ומחקר סביבתי

מכון הערבה ללימודי הסביבה )ע"ר( 05/03/1997

מרכז נריה - קרית מלאכי )ע"ר(נתיבי עציון ,אושרשינוי שםמרכז נריה - קרית מלאכי )ע"ר(580210508 04/05/2005

עמותה לקידום הפסיכותרפיה 580210821

בישראל )ע"ר(

עמותה לקידום הפסיכותרפיה בישראל גני - תרבותאושרשינוי שם

)ע"ר(
25/07/2001

ארגון הסטודנטים לתארים 580210888

גבוהים בטכניון )ע"ר(

ארגון המשתלמים לתארים אושרשינוי שם

גבוהים בטכניון - מכון 

טכנולוגי לישראל, מייסודו של 

ארגון המלגאים הנספחים 

בטכניון

ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים 

בטכניון )ע"ר(
01/08/2002

תלמוד תורה "חפץ חיים" 580210896

ירושלים )ע"ר(

תלמוד תורה "חפץ חיים" ירושלים )ע"ר(תלמוד תורה יסוד ישראלאושרשינוי שם 14/07/1997

יוזמה לקידום מדע, חינוך 580211027

וטכנולוגיה )ע"ר(

יוזמה - התאחדות מהנדסים אושרשינוי שם

ואקדמאים עולי חבר העמים 

הרוסי לשעבר בריה"מ

יוזמה לקידום מדע, חינוך וטכנולוגיה 

)ע"ר(
25/06/2001

אגודת הסטודנטים קמפוס 580211225

המכללה האקדמית גליל מערבי 

)ע"ר(

אגודת הסטודנטים של אושרשינוי שם

המכללה האקדמית גליל 

מערבי ומכללת הגליל 

המערבי )ע"ר( ,

אגודת הסטודנטים קמפוס המכללה 

האקדמית גליל מערבי )ע"ר(
07/01/2007



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אגודת הסטודנטים מכללת אושרשינוי שם

הגליל המערבי

אגודת הסטודנטים של המכללה 

האקדמית גליל מערבי ומכללת הגליל 

המערבי )ע"ר(

19/06/2002

מכון אחיה לקידום תלמידים אושרשינוי שםאחיה-ללמוד שאתה יכול )ע"ר(580211472

והכשרת מורים בתחומי חינוך 

חברה ורווחה )ע"ר( ,

אחיה-ללמוד שאתה יכול )ע"ר( 17/03/2011

מכון אחי`ה לקידום תלמידים אושרשינוי שם

בתחומי חינוך חברה ורווחה

מכון אחיה לקידום תלמידים והכשרת 

מורים בתחומי חינוך חברה ורווחה 

)ע"ר(

01/03/2001

קריה חינוכית תורנית במצפה אושרשינוי שםישיבה תיכונית מצפה רמון )ע"ר(580211548

רמון ,

ישיבה תיכונית מצפה רמון )ע"ר( 27/02/2017

עמותת אומני מדרחוב נחלת 580211613

בנימין )ע"ר(

עמותת מדרחוב נחלת בנימין, אושרשינוי שם

תל אביב

עמותת אומני מדרחוב נחלת בנימין 

)ע"ר(
25/12/2002

מכון מעתיקי השמועה )ע"ר(מעתיקי השמועה ,אושרשינוי שםמכון מעתיקי השמועה )ע"ר(580211696 30/01/2006

היכל הספורט מכבי חולון )ע"ר(מכבי חולוןאושרשינוי שםהיכל הספורט מכבי חולון )ע"ר(580211712 03/12/2002

היי-טק הר החוצבים מרכז 580211993

ליזמות טכנולוגיות 

HITEC-HAR HOTZVIM 

TECHNOLOGY 

ENTERPRENEURSHIP 

CENTER

הר חוצבים - עמותה ליזמות אושרשינוי שם

טכנולוגית

היי-טק הר החוצבים מרכז ליזמות 

טכנולוגיות
08/06/1994

קרן תרבות ישראל-פולין 580212058

ISRAEL-POLISH 

CULTURAL FOUNDATION

העמותה לחלופי תרבות אושרשינוי שם

ישראל - פולין

קרן תרבות ישראל-פולין 11/07/1994

המוקד לפיתוח כלכלי אזורי - 580212504

מ.ט.י. בית שאן )ע"ר(

מרכז לטיפוח העסק הקטן אושרשינוי שם

לאזור בית שאן

המוקד לפיתוח כלכלי אזורי - מ.ט.י. 

בית שאן )ע"ר(
20/06/2001

המורשת לחינוך תרבות וספורט 580212801

הפועל כפר סבא 1928 )ע"ר(

אגודת הספורט הפועל אושרשינוי שם

כפר-סבא )ע"ר( ,

המורשת לחינוך תרבות וספורט הפועל 

כפר סבא 1928 )ע"ר(
04/03/2015

"תורת ציון" מרכז התורה 580212892

והמוסר ע"ש הגה"צ רבי א. 

בן-ציון ברוק זצ"ל

מרכז התורה והמוסר תורת אושרשינוי שם

ציון

"תורת ציון" מרכז התורה והמוסר ע"ש 

הגה"צ רבי א. בן-ציון ברוק זצ"ל
28/02/1994
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תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד 580213023

ירושלים )ע"ר(

מוזיאון המדע על שם ברנרד אושרשינוי שם

בלומפילד, ירושלים ,

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים 

)ע"ר(
26/11/2014

בית חב"ד לסטודנטים אושרשינוי שםבית חב"ד מרכז הסטודנט )ע"ר(580213379

בירושלים שע"י צעירי אגודת 

חב"ד

בית חב"ד מרכז הסטודנט )ע"ר( 19/06/1997

מכון יקותיאל מכון להוצאת 580213502

ספרים וכתבי יד לאור )ע"ר(

ישיבת שבות יהודה הר נוף אושרשינוי שם

ירושלים

מכון יקותיאל מכון להוצאת ספרים 

וכתבי יד לאור )ע"ר(
25/06/1997

דברי מרדכיאבא חייםאושרשינוי שםדברי מרדכי580213544 08/11/1994

בית ספר מנדל למנהיגות 580213627

חינוכית )ע"ר(

בית ספר למנהיגות חינוכית אושרשינוי שם

SCHOOL FOR  , )ע"ר(

EDUCATIONAL 

)LEADERSHIP )R.A

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית 

Mandel School for ,)ע"ר(

)Educational Leadership )R.A

25/08/2010

בית ספר מנדל למנהיגות אושרשינוי שם

חינוכית )ע"ר( ,

בית ספר למנהיגות חינוכית 

SCHOOL FOR ,)ע"ר(

EDUCATIONAL LEADERSHIP

) )R.A

25/08/2010

בית ספר  למנהיגות חינוכית אושרשינוי שם

SCHOOL FOR 

EDUCATIONAL 

, LEADERSHIP

24/08/2010

אולפנת נווה רוחמה - קרן אושרשינוי שםאולפנא נוה רוחמה )ע"ר(580213700

בניה ,

Neve ,)אולפנא נוה רוחמה )ע"ר

)Ruchama Academy )R.A
26/01/2005

התאחדות או-שו )קונג-פו( 580213775

WU-SHU.( )בישראל )ע"ר

 )KUNG-FU( FEDERATION

 OF ISRAEL )R.A

התאחדות או-שו )קונג-פו( בישראל התאחדות ספורט האו-שואושרשינוי שם

)ע"ר(
30/07/2002

עמותת צורים - יוצרים מציאות 580213882

)ע"ר(

העמותה לפיתוח היזמות אושרשינוי שם

והיצוא ,

עמותת צורים - יוצרים מציאות )ע"ר( 05/09/2017

מדרשת נצרים )ע"ר(מרכז למורשת יהודי עזהאושרשינוי שםמדרשת נצרים )ע"ר(580213916 08/11/2001

אופק לתעסוקה מעברים בעמק 580213932

)ע"ר(

אופק לתעסוקה מעברים בעמק )ע"ר(אופק לעולה ,אושרשינוי שם 15/09/2011

ישיבת הר ברכה )ע"ר(קרן ידידי ישיבת הר - ברכה ,אושרשינוי שםישיבת הר ברכה )ע"ר(580213973 23/01/2007
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ארגון סיוע לחינוך עולי רוסיה 580214062

בישראל

ארגון לסיוע לחינוך ילדי עולי אושרשינוי שם

רוסיה בישראל

ארגון סיוע לחינוך עולי רוסיה בישראל 19/09/1993

ישמע חכם אוהל שלמהישמע חכםאושרשינוי שםישמע חכם אוהל שלמה580214146 29/11/1995

אגודת "משכנות דור-ודור" אושרשינוי שםמוסדות דור ודור )ע"ר(580214211

)ע"ר(

מוסדות דור ודור )ע"ר( 22/01/1997

בלב אחד ירוחם )ע"ר(ישיבת ההסדר - ירוחם ,אושרשינוי שםבלב אחד ירוחם )ע"ר(580214294 21/12/2014

ישיבה לבוגרי כיתות י"ב אושרשינוי שם

בירוחם

ישיבת ההסדר - ירוחם 28/04/1993

עמותה ישראלית למדעי המוח 580214419

)ע"ר(

עמותה ישראלית למדעי המוח )ע"ר(מדעי המוח )ע"ר(אושרשינוי שם 10/12/2001

אי.סי.אר.אף. - הקרן לחקר 580214666

הסרטן בישראל )ע"ר( 

I.C.R.F. - ISRAEL .(

CANCER RESEARCH 

FUND )R.A

אי.סי.אר.אף. - הקרן לחקר הסרטן אי.סי.אר.אף. .I.C.R.Fאושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(
01/12/2002

מדרש שמואל ע"ש הרב שמואל 580214971

רוזובסקי זצ"ל )ע"ר(

מדרש שמואל ע"ש הרב שמואל אגודת ברכת מרדכיאושרשינוי שם

רוזובסקי זצ"ל )ע"ר(
14/01/2002

הידור והשבחה במטבח אושרשינוי שםטבור הארץ580215028

היהודי

טבור הארץ 30/10/1994

מועדון קלעי חיפהמועדון קליעה חיפהאושרשינוי שםמועדון קלעי חיפה580215150 26/04/1994

האגודה לשמירת טוהר אושרשינוי שםהאגודה למען טוהר המחנה580215259

המחנה

האגודה למען טוהר המחנה 29/04/1996

עמותת יוצרים עצמאיים אושרשינוי שםעמותת הכוריאוגרפים )ע"ר(580215333

בריקוד )ע"ר( ,

עמותת הכוריאוגרפים )ע"ר( 19/01/2005

עמותת יוצרים עצמאיים בריקוד )ע"ר( ,עמותת הכוריאוגרפים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 05/02/2004

עמותת יוצרים עצמאיים אושרשינוי שם

בריקוד )ע"ר( ,

עמותת הכוריאוגרפים )ע"ר( , 20/01/2004

עמותת יוצרים עצמאיים בריקוד )ע"ר(מחולליםאושרשינוי שם 14/05/1997



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 174414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת מומחים לפיתוח אושרשינוי שםעמותת אימפרס )ע"ר(580215341

פרויקטים בינלאומיים 

בתעשיית המתכת - אימפרס  

, IMPERS

AMUTA  , )עמותת אימפרס )ע"ר

)IMPERS )R.A
20/07/2004

בית כנסת מורשת ישראל 580215580

ירושלים

בית כנסת מורשת ישראל ירושליםק"ק די זהבאושרשינוי שם 27/12/1992

תיאטרון ארצי לילדים ונוער 580215846

)ע"ר(

תיאטרון ארצי לילדים ונוער )ע"ר(תיאטרון  ארצי לנוער ,אושרשינוי שם 13/04/2015

אורות ישראל- מכללה אקדמית 580215853

לחינוך מיסודן של מורשת יעקב 

ואורות ישראל )ע"ר(

אורות ישראל מכללה אקדמית אושרשינוי שם

לחינוך )ע"ר( ,

אורות ישראל- מכללה אקדמית לחינוך 

מיסודן של מורשת יעקב ואורות ישראל 

)ע"ר(

13/11/2008

מכללות לחינוך על שם גולדה אושרשינוי שם

וישראל

אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך 

)ע"ר(
31/03/1997

מועדון כדוריד חולון )ע"ר(,  handballמועדון כדוריד חולון )ע"ר( ,אושרשינוי שםמועדון כדוריד חולון )ע"ר(580215861

).club holon )R.A
11/09/2011

מועדון הכדוריד מכבי אושרשינוי שם

קרית-שרת חולון ,
08/05/2011

בית כנסת שערי רחמים ע"ש 580215879

זכאי סימן טוב ז"ל כפר יונה 

)ע"ר(

בית כנסת שערי רחמים כפר אושרשינוי שם

יונה ,

בית כנסת שערי רחמים ע"ש זכאי סימן 

טוב ז"ל כפר יונה )ע"ר(
22/04/2007

עמותת הספורט, החינוך, 580215978

והתרבות בכפר תרשיחא )ע"ר(

עמותת הספורט בכפר אושרשינוי שם

תרשיחא ,

עמותת הספורט, החינוך, והתרבות 

בכפר תרשיחא )ע"ר(
10/07/2011

מוסדות חינוך חב"ד רשת גני 580216034

חמ"ש ע"ש הרבנית חי-ה 

מושקה, באר-שבע )ע"ר(

רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית אושרשינוי שם

חי-ה מושקה, באר שבע

מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש 

ע"ש הרבנית חי-ה מושקה, באר-שבע 

)ע"ר(

22/01/1998

יסוד האמונה )עמותה(בנין של שמחה )ע"ר(אושרשינוי שםיסוד האמונה )עמותה(580216513 04/02/1997

צדקת הצדיק )עמותה(שמחת בנים )ע"ר(אושרשינוי שםצדקת הצדיק )עמותה(580216521 04/02/1997

"נר שמחה" בית כנסת ישיבה אושרשינוי שםנר שמחה580216638

וכולל אברכים

נר שמחה 03/06/1996

"שמן המור" ע"ש בושרי אושרשינוי שםמנוחת אהבה )ע"ר(580216679

שמעון ז"ל )ע"ר(

מנוחת אהבה )ע"ר( 01/04/2001



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 175414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

''קרן מילגות ע''ש חיים וגרשון 580216687

נדיבי ז''ל'' )ע''ר(

קרן מילגות ע"ש גרשון נדיבי אושרשינוי שם

ז"ל ,

''קרן מילגות ע''ש חיים וגרשון נדיבי 

ז''ל'' )ע''ר(
12/07/2006

קמ"ה - קהילה מרפאת בהרדוף 580216703

)ע"ר(

העמותה להקמת קהילה אושרשינוי שם

מרפאת בהרדוף

קמ"ה - קהילה מרפאת בהרדוף )ע"ר( 03/03/2003

התאחדות הקליעה בישראל 580216810

)ע"ר(

התאחדות הקליעה בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

התאחדות הקליעה בישראל 

Israel Shooting Federation,)ע"ר(

) )R.A

07/01/2007

התאחדות הקליעה בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
07/01/2007

התאחדות הקליעה בישראל )ע"ר(איגוד הקליעה בישראלאושרשינוי שם 08/07/2001

מועדון סייף ואגרוף - מכבי נתניהמועדון סייף -מכבי נתניהאושרשינוי שםמועדון סייף ואגרוף - מכבי נתניה580216943 20/10/1994

קרן אסתר ויונה קירשנבאום 580217172

עבור קשישים )ע"ר(

קרן יונה קירשנבאום עבור אושרשינוי שם

קשישים )ע"ר(

קרן אסתר ויונה קירשנבאום עבור 

קשישים )ע"ר(
16/07/1998

עמותה לויפאסנה בישראל )ע"ר( ,עמותה לויפאסאנה בישראל ,אושרשינוי שםעמותה לויפאסנה בישראל )ע"ר(580217214 27/09/2004

עמותה לויפאסאנה בישראלעמותה לויפסנה בישראלאושרשינוי שם 09/06/1994

לחצ"ב - למען חברה צודקת 580217248

בישראל )ע"ר(

לחצ"ב - למען חברה צודקת בישראל עמותת חברים עם דוד לויאושרשינוי שם

)ע"ר(
07/01/2002

בית כנסת גלנווד - חשמונאים 580217305

)רמת מודיעים( )ע"ר(

אגוד בתי הכנסת ברמת אושרשינוי שם

מודיעים ,

בית כנסת גלנווד - חשמונאים )רמת 

מודיעים( )ע"ר(
23/03/2015

קרן ברית החסד ע"ש ראובן אושרשינוי שםקרן החסד למען הזולת )ע"ר(580217354

מנדלוביץ ז"ל

קרן החסד למען הזולת )ע"ר( 21/11/2001

"בני שמחה" בית כנסת אושרשינוי שם"בני שמחה"580217370

ישיבה וכולל אברכים

"בני שמחה" 03/06/1996

עין צופיה לזכרו של הרב שי צוף 580217495

ז"ל )ע"ר(

עין צופיה לזכרו של הרב שי צוף ז"ל עין צופיהאושרשינוי שם

)ע"ר(
18/11/2002

בית הכנסת "רמת דיקלה" אושרשינוי שםמרכז תרבות תורני - דקלה580217602

אפרת

מרכז תרבות תורני - דקלה 30/08/1995

המפעל הרוחני "חסדי שמחה" 580217677

באור יהודה

מפעל חסד חסדי שמחה לע"נ אושרשינוי שם

הבחורה שמחה קוקו ז"ל

המפעל הרוחני "חסדי שמחה" באור 

יהודה
14/02/1994



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 176414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אורות שמעון ע"ש הרב דריהם 580217974

שמעון זצ"ל )ע"ר(

בית הכנסת הספרדי שלבים אושרשינוי שם

ג-ד

אורות שמעון ע"ש הרב דריהם שמעון 

זצ"ל )ע"ר(
15/11/1998

קידום בית הכנסת עץ חיים 580218139

והאדרתה בקרית אתא

קידום בית הכנסת עץ חיים אושרשינוי שם

והאדרתה בקרית אתא

קידום בית הכנסת עץ חיים והאדרתה 

בקרית אתא
07/05/2001

היכלי ענג - ארגון נשות גורהיכלי ענ"גאושרשינוי שםהיכלי ענג - ארגון נשות גור580218543 07/08/1994

בני ארזים - מרכז טיפולי לילד 580218733

ע"ש ד"ר יצחק בלנק )ע"ר(

בני ארזים - מרכז טיפולי לילד ע"ש ד"ר בני ארזים מרכז טיפולי לילד ,אושרשינוי שם

יצחק בלנק )ע"ר(
12/03/2014

מופת - קבוצה לקידום הוראה 580218949

)ע"ר(

מופת - קבוצה לקידום הוראת אושרשינוי שם

מתמטיקה ופיסיקה לבני נוער 

מוכשרים בישראל

מופת - קבוצה לקידום הוראה )ע"ר( 03/04/1997

י.ט.ט.א- האיגוד הישראלי 580218998

לטמבלינג ולטרמפולינה )ע"ר(

י.ט.ט.א - אגודה ישראלית אושרשינוי שם

לטמכלינג ולטרמפולין ,

י.ט.ט.א- האיגוד הישראלי לטמבלינג 

ולטרמפולינה )ע"ר(
20/06/2007

תלמוד תורה דרכי תורה, אושרשינוי שםזכרו רכסים )ע"ר(580219004

רכסים ,

זכרו רכסים )ע"ר( 04/03/2015

התאחדות יזמים בישראל - אושרשינוי שםהתאחדות יזמים בישראל )ע"ר(580219020

עמותה לקידום היוזמה 

הפרטית בקרב העולים )ע"ר( 

,

התאחדות יזמים בישראל )ע"ר( 13/09/2011

התאחדות יזמים חדשים- אושרשינוי שם

עמותה לקידום היוזמה 

הפרטית בקרב העולים )ע"ר(

התאחדות יזמים בישראל - עמותה 

לקידום היוזמה הפרטית בקרב העולים 

)ע"ר(

20/05/1998

מוסדות "אוהל ישרים לרבינו 580219210

אברהם ענתבי אבא"ד אר"ץ 

זיע"א, לשרה ואבא באדיוב 

זיע"א

אוהל ישרים ע"ש רבינו אושרשינוי שם

אברהם ענתבי זיע"א

מוסדות "אוהל ישרים לרבינו אברהם 

ענתבי אבא"ד אר"ץ זיע"א,
27/04/1994

מט"י )מרכז טיפוח יזמות( צפון 580219327

הגליל )ע"ר(

מ.א.ג.,מרכז טיפוח יזמות אושרשינוי שם

קרית שמונה ואצבע הגליל ,

מט"י )מרכז טיפוח יזמות( צפון הגליל 

)ע"ר(
18/06/2007

רמה לישראל - התנועה למען אושרשינוי שםרמה לישראל )ע"ר(580219533

הגולן

רמה לישראל )ע"ר( 16/07/1997

האגודה לספורט על הקרח 580219624

והגלגלת - חיפה רבתי )ע"ר(

האגודה לספורט על הקרח אושרשינוי שם

חיפה רבתי ,

האגודה לספורט על הקרח והגלגלת - 

חיפה רבתי )ע"ר(
24/11/2008



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 177414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

המברסייד )ע"ר( 580219756

HUMBERSIDE )R.A(

עמותת האמנים - דלית אושרשינוי שם

אלכרמל )ע"ר(

המברסייד )ע"ר( 11/08/1999

מרכז רוחני עולמי ליהדות תימן 580219848

ובית כנסת הגדול על שם הגה"צ 

רבי שלום שבזי זצוק"ל )ע"ר(

בית הכנסת תפארת יוסף אושרשינוי שם

ראש העין

מרכז רוחני עולמי ליהדות תימן ובית 

כנסת הגדול על שם הגה"צ
14/07/1999

העמותה להצלת הילד אור חי אושרשינוי שםעמותת אור לב580219889

שאשא

עמותת אור לב 01/04/1993

בני תפארתבני יואלאושרשינוי שםבני תפארת580220077 14/12/1993

מוסדות אורך ימים  בימינהאורך ימים בימינהאושרשינוי שםמוסדות אורך ימים  בימינה580220085 25/05/1993

תמיכה - האגודה הישראלית 580220218

SUPPORT - לטיפול תומך

 ISRAEL ASSOCIATION 

OF PALLIATIVE CARE

האגודה לתומכים בחולים אושרשינוי שם

הנוטים למות

תמיכה - האגודה הישראלית לטיפול 

תומך
27/11/1996

קרן עמק חברוןקרן עמק הברוןאושרשינוי שםקרן עמק חברון580220234 25/11/1993

אורות החיים )ע"ר(אעופה אשכונה ,אושרשינוי שםאורות החיים )ע"ר(580220275 25/10/2010

י.ע.ל- יד עזר לחולה מרכז רפואי 580220317

רבין ביה"ח השרון )ע"ר(

יעל - יד עזר לחולה ליד מרכז אושרשינוי שם

רפואי רבין קמפוס גולדה 

בפתח-תקוה )ע"ר( ,

י.ע.ל- יד עזר לחולה מרכז רפואי רבין 

ביה"ח השרון )ע"ר(
27/01/2009

יעל - יד עזר לחולה ליד בי"ח אושרשינוי שם

השרון בפתח-תקוה

יעל - יד עזר לחולה ליד מרכז רפואי 

רבין קמפוס גולדה בפתח-תקוה )ע"ר(
12/03/1997

בית מדרש לתורה נתיב בנימין 580220515

)ע"ר(

בתי מדרש נתיב בנימין ע"ש אושרשינוי שם

הרב בנימין גרג'י זצ"ל 

לקהילת יהודים יוצאי 

אפגניסטן ,

בית מדרש לתורה נתיב בנימין )ע"ר( 17/11/2005

עוז מאיר - חב"דעוז מאיראושרשינוי שםעוז מאיר - חב"ד580220549 11/09/1994

מרכז ספורט לנכים- אזור אושרשינוי שםמרכז ספורט לנכים )ע"ר(580220580

השפלה )ע"ר( ,

מרכז ספורט לנכים )ע"ר( 16/02/2009

מרכז ספורט נופש ושיקום אושרשינוי שם

לנכים - אזור השפלה ,

מרכז ספורט לנכים- אזור השפלה )ע"ר( 10/05/2006

מזכרת רוחמה פלסר לבית אושרשינוי שםקרית לימודים ירושלים580220648

בציא

קרית לימודים ירושלים 04/08/1994
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית כנסת זכור לאברהם )ע"ש 580220853

שלמה שבו זצ"ל( )ע"ר(

בית הכנסת זכור לאברהם אושרשינוי שם

עפולה

בית כנסת זכור לאברהם )ע"ש שלמה 

שבו זצ"ל( )ע"ר(
22/08/2001

ישיבה גדולה ידיד מרדכי - אושרשינוי שםיעד מרדכי - צרפת )ע"ר(580221000

צרפת )ע"ר_(

יעד מרדכי - צרפת )ע"ר( 23/12/2002

ישיבת נחלת יוסף שבי שומרון 580221067

)ע''ר(

ישיבת נחלת יוסף שבי שומרון )ע''ר(ישיבה כולל שבי שומרון ,אושרשינוי שם 07/06/2017

בית כנסת אור החיים הקדוש על 580221232

שם ר' חיים בן עטר זצוק"ל 

אשדוד )ע"ר(

בית כנסת "אור החיים אושרשינוי שם

הקדוש" ע"ש ר' חיים בן עטר 

זצוק"ל רובע י' - רח' יצחק 

ורדימון 4 - אשדוד )ע"ר( ,

בית כנסת אור החיים הקדוש על שם ר' 

חיים בן עטר זצוק"ל אשדוד )ע"ר(
17/04/2013

בית כנסת "אור החיים הקדוש" ע"ש ר` בית כנסת רובע י` אשדודאושרשינוי שם

חיים בן עטר זצוק"ל רובע י` -
28/01/1998

מוקד ליזמות עסקית - מ.ט.י. 580221349

אשדוד

מוקד אזורי ליזמות עסקית - אושרשינוי שם

אשדוד

מוקד ליזמות עסקית - מ.ט.י. אשדוד 07/06/1995

אלואחה בנגב עמותה לשרותי 580221687

רווחה וחינוך )ע"ר(

שירות רווחה לישובי הבדואים אושרשינוי שם

בנגב

אלואחה בנגב עמותה לשרותי רווחה 

וחינוך )ע"ר(
20/01/2000

סדאקה רעות - שותפות נוער 580221901

ערבי יהודי )ע"ר(

סדאקה - רעות למען דו-קיום אושרשינוי שם

בישראל ,
21/12/2008

עמותת בית הכנסת ומרכז תורני 580221927

קהילתי גבעת דוד

עמותת בית הכנסת ומרכז תורני עמותת בית הכנסת גבעת דודאושרשינוי שם

קהילתי גבעת דוד
29/11/1995

"שמש צדקה וחיים" ע"ש הרה"ק 580222057

אדמו"ר חיים חורי זיע"א

שמש צדקה ע"ש מרן הגאון אושרשינוי שם

רבי יהודה צדקה זצ"ל

"שמש צדקה וחיים" ע"ש הרה"ק 

אדמו"ר חיים חורי זיע"א
13/03/1995

מוסדות חינוך לבנות "עטרת 580222107

חי'ה", בני ברק

מוסדות חינוך לבנות "עטרת חי`ה", בני גן אהל הלל ואלישבעאושרשינוי שם

ברק
03/08/1994

המכון לקידום החרש והנכה אושרשינוי שםהמכון לקידום החרש בישראל580222230

בישראל

המכון לקידום החרש בישראל 16/07/1996

מרכז לב אברהםישיבת לב אברהםאושרשינוי שםמרכז לב אברהם580222297 27/06/1994

תל-חי - כיתות אמן בינ"ל 580222545

לפסנתר )ע"ר(

רינה - כיתת אמן בינלאומית אושרשינוי שם

לנגינה בפסנתר )ע"ר( ,

תל-חי - כיתות אמן בינ"ל לפסנתר 

)ע"ר( ,
03/06/2004

תל-חי - כיתות אמן בינ"ל אושרשינוי שם

לפסנתר )ע"ר( ,

רינה - כיתת אמן בינלאומית לנגינה 

בפסנתר )ע"ר( ,
27/05/2004
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

רינה - כיתת אמן בינלאומית אושרשינוי שם

לנגינה בפסנתר. ,

תל-חי - כיתות אמן בינ"ל לפסנתר 

)ע"ר(  ,
27/05/2004

מרכז לתרבות ולשימור מורשת 580222552

יהדות קוצ'ין )ע"ר(

מרכז לתרבות ולשימור אושרשינוי שם

מורשת יהדות קוצ`ין בנבטים 

CENTER FOR THE 

CULTURE AND 

C0NSERVATION OF 

THE COCHIN JEWRY 

HERITAGE IN NEVATIM

מרכז לתרבות ולשימור מורשת יהדות 

קוצ`ין )ע"ר(
03/09/2003

עמותת מכון מפנה לפתוח אמנה 580222628

חינוכית חדשה

העמותה לפיתוח אמנה אושרשינוי שם

חינוכית חדשה

עמותת מכון מפנה לפתוח אמנה 

חינוכית חדשה
12/12/1993

עמותת אזרחים למען החינוך אושרשינוי שםהליגה לשיפור חברתי )ע"ר(580222669

CITIZENS FOR  בנהריה

EDUCATION IN 

NAHARIYA

הליגה לשיפור חברתי )ע"ר( 22/10/2002

איש פלא )ע"ר(ארגון חסד דורות ,אושרשינוי שםאיש פלא )ע"ר(580222917 25/05/2006

ארגון חסד דורותחסד דורותאושרשינוי שם 27/04/1994

580222974FRIENDS שוחרי הספר היהודי

 OF THE JEWISH BOOK

מוזיאון פרטי של הספר אושרשינוי שם

היהודי בארץ ובעולם

שוחרי הספר היהודי 12/08/1993

"יד יוסף" ע"ש יוסף רצון שרעבי 580223089

ז"ל

יד יוסף ע"ש רצון שרעבי אושרשינוי שם

עזרה לנזקקים וגמילות 

חסדים

"יד יוסף" ע"ש יוסף רצון שרעבי ז"ל 08/10/1996

חלקת מחוקק"בן מלך"אושרשינוי שםחלקת מחוקק580223360 06/02/1994

תלפיות - משכנות תורה והוראה 580223378

)ע"ר(

כולל אברכים מצויינים אושרשינוי שם

להוראה שעל יד חסידי באיאן, 

ביתר עילית ,

תלפיות - משכנות תורה והוראה )ע"ר( 03/09/2008

עטרת ביתר - מאור דוד אושרשינוי שם

וגאלדה

כולל אברכים מצויינים להוראה שעל יד 

חסידי באיאן, ביתר עילית
08/08/1994

בית מדרש לתורה "אש דת" אושרשינוי שםבית מוריה באר שבע580223386

באר שבע

בית מוריה באר שבע 27/01/1994

לנתיבי אוצר דעתכולל אוצר דעתאושרשינוי שםלנתיבי אוצר דעת580223394 21/07/1994
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מועדון שחמט - אליצור ירושלים 580223543

)ע"ר(

מרכז השחמט ירושלים- ירו- אושרשינוי שם

שחמט )ע"ר( ,

מועדון שחמט - אליצור ירושלים )ע"ר( 27/12/2017

מרכז השחמט- ירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מרכז השחמט ירושלים- ירו- שחמט 

)ע"ר(
05/01/2009

מועדון שחמט - אליצור אושרשינוי שם

ירושלים ,

מרכז השחמט- ירושלים )ע"ר( , 22/04/2004

תמורות - התנועה להתחדשות 580223733

הציונות הדתית )ע"ר(

חמד - התנועה להתחדשות אושרשינוי שם

הציונות הדתית )ע"ר(

תמורות - התנועה להתחדשות הציונות 

הדתית )ע"ר(
20/07/1998

אשת חיל - אשדוד )ע"ר(אשת חיל-תפארת אבותאושרשינוי שםאשת חיל - אשדוד )ע"ר(580223741 27/10/1999

מדרשת שכטר )ע"ר(מדרשת ירושלים ,אושרשינוי שםמדרשת שכטר )ע"ר(580223899 07/10/2015

בית הכנסת ע"ש נעמי עיני 580223964

בחולון

סולם יעקב - קרית בן גוריון, אושרשינוי שם

חולון

בית הכנסת ע"ש נעמי עיני בחולון 21/10/1996

מרכז ליובאוויטש ליוצאי רוסיה 580223998

)ע"ר(

בית הכנסת חב"ד - אושרשינוי שם

ליובאוויטש ליוצאי רוסיה 

ברמות

מרכז ליובאוויטש ליוצאי רוסיה )ע"ר( 25/03/2002

יעד - מרכז טכנולוגיות )ע"ר( 580224020

TARGET TECHNOLOGY (

CENTER )R.A

חמניה - עמותה למחקר אושרשינוי שם

ופיתוח )ע"ר(

יעד - מרכז טכנולוגיות )ע"ר( 25/07/1999

הפועל אשדוד כדוריד ,אושרשינוי שםהפועל אשדוד ענפים )ע"ר(580224046 05/09/2005

אוצרות חיים ע"ש המקובל ר' 580224061

חיים ויטאל זצוק"ל )ע"ר(

אוצרות חיים ע"ש המלובן אושרשינוי שם

המקובל ר' חיים ויטאל זצוק"ל 

ע"ש שלום אביזוב זצל ,

אוצרות חיים ע"ש המקובל ר' חיים 

ויטאל זצוק"ל )ע"ר(
17/04/2005

מאהבה- חסדי זכריה )ע"ר(מרכז להפצת יהדות בית גדי ,אושרשינוי שםמאהבה- חסדי זכריה )ע"ר(580224079 19/01/2006

מרכז תורני דרכי ה' - רבינו 580224152

יחיאל

מרכז תורני דרכי ה` - רבינו יחיאלישיבת "דרכי ה`" - בני ברקאושרשינוי שם 12/07/1994

סאויה - ארגון לנכים כאבול 580224814

)ע"ר(

סאויה - ארגון לנכים כאבול )ע"ר(ארגון לנכים ולנזקקים - כאבולאושרשינוי שם 21/05/2000

בית כנסת עטרת חיים ע"ש חיים 580224988

מלכה ניסים וחסיבה עטר בית 

שמש )ע"ר(

בית כנסת "עטרת חיים" ע"ש אושרשינוי שם

חיים מלכה ושלמה אפריאט 

ז"ל, בית שמש ,

בית כנסת עטרת חיים ע"ש חיים מלכה 

ניסים וחסיבה עטר בית שמש )ע"ר(
31/07/2007
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

פורום חרדי כלכלי לטובת 580225068

ירושלים )ע"ר(

התנועה לשמירת זכויות אושרשינוי שם

הציבור הדתי והחרדי בישראל 

)ע"ר(

פורום חרדי כלכלי לטובת ירושלים 

)ע"ר(
15/08/2000

עמותת פרקינסון בישראל )ע"ר( 580225225

ISRAEL PARKINSON .(

ASSOCIATION )R.A

עמותה לחולי פרקינסון ע"ש אושרשינוי שם

דר` ויסברוט ז"ל

עמותת פרקינסון בישראל )ע"ר( 21/11/2001

איגוד הגזברים ברשויות 580225415

המקומיות בישראל )ע"ר(

איגוד גזברי הרשויות אושרשינוי שם

המקומיות בישראל )ע"ר(

איגוד הגזברים ברשויות המקומיות 

בישראל )ע"ר(
21/10/2002

מוסדות דרכי אבות חסידי צאנז 580225571

ירושלים )ע"ר(

תלמוד תורה דרכי אבות אושרשינוי שם

צאנז, ירושלים

מוסדות דרכי אבות חסידי צאנז ירושלים 

)ע"ר(
20/07/1998

"מעין בינה" מכון ללימוד יהדות 580225589

ברמות שונות

ישיבת מעין הצבי - מכון אושרשינוי שם

ללימודי יהדות ברמות שונות

"מעין בינה" מכון ללימוד יהדות ברמות 

שונות
09/06/1994

המרכז לישיבות וכוללים שע"י 580225985

"אור-החיים"

המרכז לישיבות וכוללים שע"י פרי תואראושרשינוי שם

"אור-החיים"
09/01/1994

המכון למחקר תורני שעל יד 580225993

"אור החיים"

המכון למחקר תורני שעל יד "אור דעת חייםאושרשינוי שם

החיים"
09/01/1996

קרן ידידי המוסדות אור החיים 580226017

לסיוע לאברכים. ניתן צו לפירוק 

ע"י בית משפט

קרן ידידי מוסדות אור החיים אושרשינוי שם

לסיוע לבעלי תשובה

קרן ידידי המוסדות אור החיים לסיוע 

לאברכים.
07/11/1993

מועדון ראגבי השרון )ע"ר( ,מועדון רוגבי רעננה ,אושרשינוי שםמועדון ראגבי השרון )ע"ר(580226082 01/10/2003

בית יאיר מזוזתפארת וקדושהאושרשינוי שםבית יאיר מזוז580226090 16/01/1996

התאחדות ישראלית לאיגרוף 580226116

תאילנדי מסורתי

העמותה לאיגרוף תאילנדי אושרשינוי שם

מסורתי

התאחדות ישראלית לאיגרוף תאילנדי 

מסורתי
14/03/1994

ירושלים המלוכדת אושרשינוי שםירושלים לנצח )ע"ר(580226314

JERUSALEM UNIFIED

ירושלים לנצח )ע"ר( 19/05/1998

הרברט והניה - עמותה אושרשינוי שםבנין אריאל580226751

לרווחת נזקקים

בנין אריאל 09/06/1994

העמותה לקידום הספורט 580226785

במרחבים )ע"ר(

העמותה לקידום החנוך אושרשינוי שם

והתרבות והספורט במרחבים 

,

העמותה לקידום הספורט במרחבים 

)ע"ר(
27/12/2005

העמותה לקידום התרבות אושרשינוי שם

והספורט - מרחבים

העמותה לקידום החנוך והתרבות 

והספורט במרחבים
19/02/1996
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בית ספר אלחיאת - כפר יאסיף 580226918

)ע"ר(

בית ספר אלאחד למדעי אושרשינוי שם

התאולוגיה ולחינוך ותרבות 

הילד

בית ספר אלחיאת - כפר יאסיף )ע"ר( 25/06/2000

קרית חינוך תורה וחסד בני אושרשינוי שםבני אברהם פיטסבורג )ע"ר(580227205

אברהם )ע"ר( ,

בני אברהם פיטסבורג )ע"ר( 18/11/2013

קרית חינוך תורה וחסד בני אברהם תלמוד תורה בני אברהםאושרשינוי שם

)ע"ר(
30/09/2002

אגודת חסידי צאנז דברי חיים 2 580227247

ירושלים

אגודת חסידי צאנז דברי חיים 2 כולל אשמורת הבוקראושרשינוי שם

ירושלים
22/06/1994

אח-שב-ציונות 2000 )ע"ר(אח-שב )ע"ר(אושרשינוי שםאח-שב-ציונות 2000 )ע"ר(580227346 16/09/1998

ישיבת ההסדר רמת גן )ע"ר( אושרשינוי שםלהאיר את העיר )ע"ר(580227353

,

להאיר את העיר )ע"ר( 03/02/2014

ישיבת ההסדר רמת גן )ע"ר(הישיבה הגבוהה רמת-גןאושרשינוי שם 18/03/2002

מנוף - מכון לתקשורת וחינוך אושרשינוי שםמנוף - המרכז למידע יהודי580227437

יהודי

מנוף - המרכז למידע יהודי 11/04/1995

מ.ט.י באר - שבע והנגב אושרשינוי שםמ.ט.י באר - שבע והנגב )ע"ר(580227965

Mati beer - sheva  , )ע"ר(

).End The Negev )R.A

Mati ,)מ.ט.י באר - שבע והנגב )ע"ר

beer - sheva And The Negev

). )R.A

14/01/2013

מט"י - מרכז טיפוח יזמות אושרשינוי שם

באר-שבע ,

Mati ,)מ.ט.י באר - שבע והנגב )ע"ר

beer - sheva End The Negev

). )R.A

20/09/2012

העמותה לקידום תעסוקת אושרשינוי שם

עולים וותיקים בבאר-שבע - 

מרכז טיפוח יזמות - מט"י 

ב"ש

מט"י - מרכז טיפוח יזמות באר-שבע 04/12/1995

"עוז יונתן" ע"ש התנא הקדוש ר' 580228138

יונתן בן עוזיאל זיע"א

תפארת אור יהונתן הצדיק אושרשינוי שם

ע"ש התנא הקדוש ר` יונתן 

בן-עוזיאל זיע"א

"עוז יונתן" ע"ש התנא הקדוש ר` יונתן 

בן עוזיאל זיע"א
25/07/1995

לטם - טבע נגיש לכולם )ע"ר(,LOTEMלטם - לימודי טבע משולבים ,אושרשינוי שםלטם - טבע נגיש לכולם )ע"ר(580228161

 - Making Nature Accessible

). )R.A

29/08/2012
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עמותת בית הכנסת פורת יוסף 580228328

ע"ש לוחמי העיר העתיקה )ע"ר(

בית הכנסת ע"ש לוחמי העיר אושרשינוי שם

העתיקה ,

עמותת בית הכנסת פורת יוסף ע"ש 

לוחמי העיר העתיקה )ע"ר(
31/01/2007

המרכז לטיפוח יזמות ראשון 580228393

לציון והסביבה )ע"ר(

המרכז לטיפוח יזמות, ראשון אושרשינוי שם

לציון ,

המרכז לטיפוח יזמות ראשון לציון 

והסביבה )ע"ר( ,
08/08/2004

בדרך הביתה - העמותה למען 580228435

הסעת חיילי ישראל )ע"ר(

עם-חי - העמותה למען הסעת אושרשינוי שם

חיילי ישראל )ע"ר(

בדרך הביתה - העמותה למען הסעת 

חיילי ישראל )ע"ר(
12/12/2001

מרכז תורני לערכי היהדות 580228641

והפצתה - קול היהדות

מרכז תורני לערכי היהדות והפצתה - קרן תומכי תורה לתלמידיםאושרשינוי שם

קול היהדות
29/04/1996

ידידי בית ספר על יסודי עצמאי 580229136

בית יעקב בתיה, ירושלים

ידידי בית ספר על יסודי אושרשינוי שם

עצמאי בית יעקב, רחוב דוד, 

ירושלים.

ידידי בית ספר על יסודי עצמאי בית 

יעקב בתיה, ירושלים
31/01/1996

עמותת יהדות קוצ'ין ע"ש יוחנן 580229383

)ג'וני( דניאל ז"ל )ע"ר(

עמותת יהדות קוצ`ין "במטה אושרשינוי שם

יהודה" ע"ש יוחנן )ג`וני( 

דניאל ז"ל

עמותת יהדות קוצ`ין ע"ש יוחנן )ג`וני( 

דניאל ז"ל )ע"ר(
11/08/1999

ארגון הצלה ירושליםארגון הצלה בירושליםאושרשינוי שםארגון הצלה ירושלים580229482 05/07/1994

מרכז רוחני שיבת ציון לעולי 580229508

אתיופיה בלוד )ע"ר(

בית כנסת שיבת ציון של יהודי אושרשינוי שם

אתיופיה בלוד

מרכז רוחני שיבת ציון לעולי אתיופיה 

בלוד )ע"ר(
21/09/1999

העמותה למען הזקן באשכול 580229656

)ע"ר(

העמותה למען הקשיש אושרשינוי שם

באשכול

העמותה למען הזקן באשכול )ע"ר( 08/04/1997

עזרת ישראל, גבעת שמואל אושרשינוי שםמדרשת ישראל לתרבות580229698

)ע"ר(

מדרשת ישראל לתרבות 23/01/1997

התנועה להפרדות העמים אושרשינוי שםמשמרת שלום580229813

ולחילופי אוכלוסין

משמרת שלום 29/12/1993

תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים 580229979

דתיים )ע"ר(

תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים מרכז הסיוע לנשים דתיות ,אושרשינוי שם

TAHEL - Crisis Center for , )ע"ר(

Religious Women and Children

). )R.A

05/11/2014

בית הכנסת "מצפה קדם" בנוסח 580230142

ספרדי - ירושלמי.

בית הכנסת "מצפה קדם" בנוסח ספרדי מצפה קדםאושרשינוי שם

- ירושלמי.
18/11/1993

המרכז החינוכי חיי שלום אושרשינוי שםמוסדות חיי שלום580230175

בירושלים

מוסדות חיי שלום 21/03/1996
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עמותת הכדורת סניף באר אושרשינוי שםעמותת הכדורת באר-שבע )ע"ר(580230456

שבע

עמותת הכדורת באר-שבע )ע"ר( 22/07/1997

580230571THE קרן הרב משה ועמליה רוזן

 RABBI MOSES & AMALIA

 ROSEN FOUNDATION

קרן משה ועמליה רוזן  THEאושרשינוי שם

MOSES & AMALIA 

ROSEN FOUNDATION

קרן הרב משה ועמליה רוזן 04/12/1995

"ולמדתם" - ארגון להכוונת אושרשינוי שםולמדתם )ע"ר(580230712

מלמדים ,

ולמדתם )ע"ר( 25/09/2005

ארגון פעילים ארצי "לב אושרשינוי שםמתן לאחים )ע"ר(580230985

לאחים"

מתן לאחים )ע"ר( 02/07/1997

ת"ל הדרכה מקצועית לעולים 580231009

להשתלבות בעבודה בישראל

טל הדרכה מקצועית לעולים אושרשינוי שם

להשתלבות בעבודה בישראל

ת"ל הדרכה מקצועית לעולים 

להשתלבות בעבודה בישראל
29/05/1995

ישיבת כנסת יששכר בנשיאות אושרשינוי שםהיכל יוסף - בני ברק )ע"ר(580231074

רב שטיינמן ,

היכל יוסף - בני ברק )ע"ר( , 27/10/2003

ברכת עמרם ע"ש רבי עמרם אושרשינוי שםאור אברהם וברכת עמרם580231082

בן דיואן זיע"א

אור אברהם וברכת עמרם 19/12/1995

קול הלב הרשימה החדשה אושרשינוי שםשערי רחמים - אשדוד580231637

לשנוי מעמד וצביון העיר 

אשדוד

שערי רחמים - אשדוד 28/02/1995

עמותה למורשת משה שרת 580231645

)ע"ר(

עמותה להנצחת מורשת משה אושרשינוי שם

שרת ,

עמותה למורשת משה שרת 

Moshe Sharett Heritage ,)ע"ר(

)Society )R.A

20/06/2007

קרן לחינוך עולים על שם רפאל 580231850

RAPHAEL ( )רקנאטי ז"ל )ע"ר

RECANATI EDUCATION 

FUND FOR IMMIGRANTS

 )R.A

קרן לחינוך עולים על שם רפאל רקנאטי קרן רקנאטי לחינוך עוליםאושרשינוי שם

ז"ל )ע"ר(
12/10/1999

תנועת התשובה באור יהודהעוזי וזמרת יהאושרשינוי שםתנועת התשובה באור יהודה580231942 16/01/1994

מעגל - מעון לנשים דתיות חוסותרפא נא להאושרשינוי שםמעגל - מעון לנשים דתיות חוסות580232007 16/08/1993

בית הכנסת בית יצחק במודיעין 580232031

עילית )ע"ר(

היכל הכולל "תורה וספר" אושרשינוי שם

במודיעין )ע"ר(

בית הכנסת בית יצחק במודיעין עילית 

)ע"ר(
07/06/1998

מוסדות חנוך "צפנת פענח" 580232049

)ע"ר(

מוסדות חינוך "צפנת פענח" אושרשינוי שם

לתורה ולחסד )ע"ר(

מוסדות חנוך "צפנת פענח" )ע"ר( 25/06/1997
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העמותה לטיפול הומניסטי- 580232148

ביה"ס עמית )ע"ר(

העמותה לטיפול הומניסטי אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

העמותה לטיפול הומניסטי- ביה"ס 

עמית )ע"ר(
28/11/2007

העמותה לטיפול הומניסטי אושרשינוי שם

בנפגעי נפש קרית טבעון

העמותה לטיפול הומניסטי )ע"ר( 20/06/2001

בית כנסת בית יעקב - שכ' 580232635

גאולים עפולה מיסודם של עולי 

תוניס

בית כנסת בית יעקב - שכ` אושרשינוי שם

גאולים עפולה

בית כנסת בית יעקב - שכ` גאולים 

עפולה
12/06/1995

עמותת קווקז, תנועה לקידום 580232668

יהודי קווקז בחברה הישראלית

קווקז ת.ר.ס. - תרבות - אושרשינוי שם

רווחה - סיוע

עמותת קווקז, תנועה לקידום יהודי 

קווקז בחברה הישראלית
08/11/1994

עולמי, עולים למען אחדותע.ו.ל.מ.י.אושרשינוי שםעולמי, עולים למען אחדות580232775 29/11/1995

המרכז לקידום התרבות, החינוך 580233047

וההכשרה - באקה אלגרבייה

המרכז לקידום התרבות, אושרשינוי שם

המוסיקה והספורט - באקה 

אלגרבייה

המרכז לקידום התרבות, החינוך 

וההכשרה - באקה אלגרבייה
03/01/1995

קרנות קורת ישראל - עמותה 580233211

לפיתוח כלכלי

קרן קורת ישראל לפיתוח אושרשינוי שם

הנגב

קרנות קורת ישראל - עמותה לפיתוח 

כלכלי
16/03/1994

הפועל חיפה - הר הכרמל )ע"ר(עמותת הפועל הר-הכרמל ,אושרשינוי שםהפועל חיפה - הר הכרמל )ע"ר(580233245 09/08/2009

עמותת "רסאלה" להתחנכות, 580233450

למידה והשכלה )ע"ר(

העמותה לקידום החינוך אושרשינוי שם

והספורט בקלנסוה ,

עמותת "רסאלה" להתחנכות, למידה 

והשכלה )ע"ר(
09/08/2010

מרכז תורת ישראל ע"ש הצדיק 580233617

רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל

תלמוד תורה תורת ישראל אושרשינוי שם

ע"ש הרה"ק רבי ישראל 

אבוחצירא הבבא סאלי

מרכז תורת ישראל ע"ש הצדיק רבי 

ישראל אבוחצירא זצוק"ל
19/08/1996

אגלי טל )ע"ר(נזר החכמה ,אושרשינוי שםאגלי טל )ע"ר(580233625 15/05/2008

מרכז רמת-גן לחקר וסיעוד נפגעי 580234037

אלצהיימר ע"ש סופי ואברהם 

SOPHIE .ABRAM סטוצינסקי

STUCHYNSKI

 ,ALZHEIMER RESEARCH

 & TREATMENT CENTER 

& RAMAT-GAN

"עטרת" מרכז רמת-גן לחקר אושרשינוי שם

וסיעוד נפגעי אלצהיימר

מרכז רמת-גן לחקר וסיעוד נפגעי 

אלצהיימר ע"ש סופי ואברהם 

SOPHIEסטוצינסקי

12/09/1996

בית הכנסת וישיבה נר עזרא אושרשינוי שםנר עזרא )ע"ר(580234474

וקרן צדקה ומרפא ,

נר עזרא )ע"ר( 22/11/2015
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אגודת חסדי שרה - אהבת חסד 580234482

)ע"ר(

אגודת "חסדי שרה - אהבת אושרשינוי שם

חסד" - ע"ש הנערה יענטא 

חיה שרה בת יבלחט"א 

הרה"ח יצחק יוסף זיגלמן הי"ו

אגודת חסדי שרה - אהבת חסד )ע"ר( 14/09/1999

האגודה לעידוד אמנים, אושרשינוי שםקליטה 5802346722000

מדענים ואנשי רוח עולים

קליטה 2000 15/05/1996

קדושת דודמרכז קהילתי ברכת יוחנןאושרשינוי שםקדושת דוד580234680 10/08/1995

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה 580234870

)ע"ר(

הקרן החדשה לקידום ולעידוד אושרשינוי שם

יוצרי קולנוע וטלוויזיה ,

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה )ע"ר( 21/10/2010

אל אליהוסערת אליהואושרשינוי שםאל אליהו580234938 30/05/1994

תיאטרון יפו )ע"ר(תאטרון מקומי ,אושרשינוי שםתיאטרון יפו )ע"ר(580234995 09/11/2014

מרכז רוחני י"ג אשדוד היכל 580235018

יצחק

בית הכנסת המרכזי רובע י"ג אושרשינוי שם

אשדוד

מרכז רוחני י"ג אשדוד היכל יצחק 24/06/1996

קשר-הבית של המשפחות 580235125

המיוחדות )ע"ר(

"קשר"-מרכז מידע, הכוונה אושרשינוי שם

ויעוץ להורים ,

קשר-הבית של המשפחות המיוחדות 

)ע"ר(
09/03/2011

בית ספר על יסודי עצמאי בית 580235638

יעקב בתיה, ירושלים

בית ספר על יסודי עצמאי בית אושרשינוי שם

יעקב, רחוב דוד, ירושלים

בית ספר על יסודי עצמאי בית יעקב 

בתיה, ירושלים
02/08/1995

בית הכנסת תורני תרבותי הדר 580235653

יוסף, קרית עקרון )ע"ר(

בית כנסת ומרכז תורני אושרשינוי שם

תרבותי נחלת יוסף, קרית 

עקרון ,

בית הכנסת תורני תרבותי הדר יוסף, 

קרית עקרון )ע"ר(
04/09/2011

עמותת נאות מודיעין )ע"ר(נאות רעותאושרשינוי שםעמותת נאות מודיעין )ע"ר(580236008 03/04/1997

עמותת ק.ה.ל. - קרית הרי"מ לוין 580236057

- נוה שרת )ע"ר(

עמותת ק.ה.ל. - קרית הרי"מ לוין - נוה בית כנסת ק.ה.ל., נוה שרתאושרשינוי שם

שרת )ע"ר(
30/03/1998

אומ"ץ - אור ואמונה מבשרת אושרשינוי שםאומ"ץ - מפעלים חינוכיים )ע"ר(580236099

ציון )ע"ר(

אומ"ץ - מפעלים חינוכיים )ע"ר( 18/05/2003

גולנית עמותה לפיתוח אושרשינוי שםעמותת התיירות גולן )ע"ר(580236412

התיירות ברמת הגולן )ע"ר(

עמותת התיירות גולן )ע"ר( 04/02/1997

מבט לשלוםמשמרת השלוםאושרשינוי שםמבט לשלום580236479 19/12/1993
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מועצת הסטודנטים למשפטים, 580236586

אוניברסיטת תל אביב )ע"ר(

עמותת הסטודנטים של אושרשינוי שם

הפקולטה למשפטים 

באוניברסיטת תל אביב ,

מועצת הסטודנטים למשפטים, 

Law ,)אוניברסיטת תל אביב )ע"ר

Students' Association, Tel Aviv 

)University )R.A

28/10/2007

עמותת זהבה וג'ק דלל )ע"ר(מאץ' פוינט )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת זהבה וג'ק דלל )ע"ר(580236594 16/06/2016

מאץ' פוינט )ע"ר(קרן דלל ,אושרשינוי שם 09/10/2011

אגודת כותבי ספרות בשפה 580236727

הגרוזינית )ע"ר(

אגודת יוצאי גרוזיה להעמקת אושרשינוי שם

הידע על התרבות היהודית 

ולקידום הסופרים )ע"ר( ,

אגודת כותבי ספרות בשפה הגרוזינית 

)ע"ר(
11/12/2006

אגודת כותבי ספרות בשפה אושרשינוי שם

הגרוזינית

אגודת יוצאי גרוזיה להעמקת הידע על 

התרבות היהודית ולקידום הסופרים 

)ע"ר(

06/05/2002

ישיבת אור שרגא ירושלים על 580236784

שם המקובל האלקי הרב אור 

שרגא זצ"ל

ישיבת אור שרגא ירושלים על שם ישיבת אור שרגא ירושליםאושרשינוי שם

המקובל האלקי הרב אור שרגא זצ"ל
12/04/1994

עמותת גימלאי רפא"ל עובדי 580236826

מדינה )ע"ר(

עמותת גימלאי רפא"ל עובדי אושרשינוי שם

מדינה )ע"ר( ,

עמותת גימלאי רפא"ל עובדי מדינה 

ASSOCIATION OF ,)ע"ר(

RETIRED STATE EMPLOYEES 

)OF RAFAEL )R.A

17/07/2007

התחרויות הבינלאומיות למוסיקה 580236982

ע"ש לאונרד ברנשטיין, ירושלים 

LEONARD BERNSTEIN 

JERUSALEM 

INTERNATIONAL MUSIC 

COMPETITIONS

העמותה לתחרות אושרשינוי שם

הבינלאומית למוסיקה 

ע"שלאונרד ברנשטיין, 

THE AMUTA  ירושלים

FOR THE LEONARD 

BERNSTEIN 

JERUSALEM 

INTERNATIONAL 

MUSIC COMPETITI0N

התחרויות הבינלאומיות למוסיקה ע"ש 

לאונרד ברנשטיין, ירושלים
18/08/1994

"מאירים בתורה ובחסד" ע"ש 580237014

הרב מאיר ארביב זצ"ל )ע"ר(

מרכז רוחני אוצר התלמוד אושרשינוי שם

ירושלים ,

"מאירים בתורה ובחסד" ע"ש הרב 

מאיר ארביב זצ"ל )ע"ר(
07/02/2018

מרכז השל- המכון הישראלי אושרשינוי שםמרכז השל לקיימות )ע"ר(580237097

לחשיבה ומנהיגות סביבתית 

)ע"ר( ,

מרכז השל לקיימות )ע"ר( 03/03/2014
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מרכז השל - המכון הישראלי אושרשינוי שם

לחשיבה והגות סביבתית 

)ע"ר( ,

מרכז השל- המכון הישראלי לחשיבה 

ומנהיגות סביבתית )ע"ר( ,
25/10/2004

מרכז לחקר האדם והטבע אושרשינוי שם

ע"ש אברהם יהושע השל

מרכז השל - המכון הישראלי לחשיבה 

והגות סביבתית )ע"ר(
24/02/2000

מוסדות "אור מאיר" אשדודברכת מאיר אשדודאושרשינוי שםמוסדות "אור מאיר" אשדוד580237188 06/02/1994

בית מדרש חסדי א"ם בישראלחסדי אם בישראלאושרשינוי שםבית מדרש חסדי א"ם בישראל580237311 07/11/1994

חברים למען אשדוד )ע"ר(אור הירח - אשדודאושרשינוי שםחברים למען אשדוד )ע"ר(580237535 30/01/1997

עמותה ע"ש יצחק רבין - סיוע 580237618

ועזרה לנזקקים

עמותת כוכבית - סיוע ועזרה אושרשינוי שם

לניזקקים

/ 25/12/1995

לב-זהב - שרות לקשיש אושרשינוי שםלב-זהב - שירותי סיעוד ורווחה580237667

בקהילה

לב-זהב - שירותי סיעוד ורווחה 24/06/1996

אגודת יהודי אתיופיה בישראל אושרשינוי שם"אגודת יהודי אתיופיה" )ע"ר(580237709

)ע"ר( ,

"אגודת יהודי אתיופיה" )ע"ר( 16/10/2017

אגודה ישראלית למען יהודי אושרשינוי שם

אתיופיה ,

אגודת יהודי אתיופיה בישראל )ע"ר( 03/08/2016

עמותת בית הכנסת אור החיים 580237790

נהריה )ע"ר(

עמותת בית כנסת אור חדש אושרשינוי שם

נהריה ,

עמותת בית הכנסת אור החיים נהריה 

)ע"ר(
07/12/2016

מרכז ליובאוויטש בירושלים אושרשינוי שםמכון מעיינות ללמודי יהדות580237931

העתיקה

מכון מעיינות ללמודי יהדות 24/07/1996

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים 580238392

בישראל )ע"ר(

הרשות לעסקים קטנים אושרשינוי שם

ובינוניים בישראל )ע"ר( ,

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים 

SMALL AND  , )בישראל )ע"ר

MEDIUM BUSINESS 

)AUTHORITY OF ISRAEL )R.A

11/08/2004

הרשות לעסקים קטנים אושרשינוי שם

SMALL  בישראל

BUSINESS AUTHORITY

 OF ISRAEL

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים 

בישראל )ע"ר(
19/10/1999

עמותת מקהלות מורן והבית 580238699

לשירה בישראל )ע"ר(

העמותה לפתוח וקידום אושרשינוי שם

מקהלת "מורן" - בית יצחק ,

עמותת מקהלות מורן והבית לשירה 

בישראל )ע"ר(
16/02/2009
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כפר חב"ד, מפעלי חינוך תרבות 580238863

רווחה ופיתוח )ע"ר(

ארגון נשי ובנות חב"ד, סניף  אושרשינוי שם

כפר חב"ד ,

כפר חב"ד, מפעלי חינוך תרבות רווחה 

ופיתוח )ע"ר(
27/10/2008

עלנ"ה, עמותה למען רווחת 580239119

מחלקות נשים ויולדות והפריה 

חוץ גופית בבתי חולים בישראל

העמותה למען מחלקת נשים אושרשינוי שם

יולדות והפריה חוץ גופית בית 

חולים השרון עלנה

עלנ"ה, עמותה למען רווחת מחלקות 

נשים ויולדות והפריה
13/11/1996

קרן ישעי- מרפא לחיים )ע"ר(גמ"ח  קרן  ישעי ,אושרשינוי שםקרן ישעי- מרפא לחיים )ע"ר(580239184 24/05/2009

גמ"ח  קרן  ישעישן וחסדאושרשינוי שם 18/04/1996

מרכז רוחני "מאור החיים" מצפה 580239234

העמק )ע"ר(

בית הכנסת "מאור החיים" אושרשינוי שם

מצפה העמק מגדל העמק 

)ע"ר(

מרכז רוחני "מאור החיים" מצפה העמק 

)ע"ר(
11/12/1997

קרן רוטרי ישראל לקידום החינוך 580239382

הגבוה בישראל )ע"ר(

קרן רוטרי איזור ישראל אושרשינוי שם

לקידום החינוך בישראל

קרן רוטרי ישראל לקידום החינוך הגבוה 

בישראל )ע"ר(
11/12/1997

תקון השכינה )ע"ר(יבא שילה ,אושרשינוי שםתקון השכינה )ע"ר(580239523 20/06/2005

הכנסת אורחים אשל אברהם אושרשינוי שםאשל אברהם בכותל )ע"ר(580239747

בכותל

אשל אברהם בכותל )ע"ר( 25/06/1997

עמותה ישראלית לפעילות 580239770

גופנית מותאמת )ע"ר(

ארגון ישראלי לספורט טיפולי אושרשינוי שם

THE ISRAELI  , )ע"ר(

ORGANIZATION FOR 

)SPORT THERAPY )R.A

עמותה ישראלית לפעילות גופנית 

Israeli Organization ,)מותאמת )ע"ר

for Adapted Physical Activity

) )R.A

11/12/2008

עמותה ישראלית לפעילות אושרשינוי שם

גופנית מותאמת )ע"ר( ,

ארגון ישראלי לספורט טיפולי 

THE ISRAELI ,)ע"ר(

ORGANIZATION FOR SPORT 

)THERAPY )R.A

11/12/2008

ארגון ישראלי לספורט טיפולי אושרשינוי שם

THE ISRAELI 

ORGANIZATION FOR 

, SPORT THERAPY

עמותה ישראלית לפעילות גופנית 

מותאמת )ע"ר(
11/12/2008

א.ס.ז. - אקילי סירסאנטה 580239879

זאנוזאני )ע"ר(

אל"י, אמנות לחימה ישראלית אושרשינוי שם

)ע"ר(

א.ס.ז. - אקילי סירסאנטה זאנוזאני 

)ע"ר(
05/08/2001

מוסדות צאנז ביתר- גני הילדים 580239895

מרים )ע"ר(

מוסדות צאנז ביתר- גני הילדים מרים מוסדות צאנז ביתר ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
23/02/2006
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"קנה ישראל" עמותה לעידוד אושרשינוי שםעצמאות כלכלית לישראל580240059

היצור וקידום התעסוקה 

בישראל

עצמאות כלכלית לישראל 23/12/1996

קרן דוד לחייל הבודד המשוחרר 580240398

)ע"ר(

קרן דוד לחייל הבודד המשוחרר )ע"ר(קרן דוד לחייל הבודדאושרשינוי שם 16/10/2002

בית הכנסת נחלת ש"י - אושרשינוי שםנחלת הבנים )ע"ר(580240695

פנינת העמק )ע"ר(

נחלת הבנים )ע"ר( 11/08/1999

מוסד אלאמירה בסמה בירושלים 580240703

)ע''ר(

עמותת אלאמירה בסמה אושרשינוי שם

ללאולאד אלמועאקין )ע"ר( ,

מוסד אלאמירה בסמה בירושלים )ע''ר( 

The Jerusalem Princess Basma ,

 ??????? ????? ).Centre  )R.A

?.? ?????? ????

10/10/2016

עמותת אלאמירה בסמה אושרשינוי שם

ללאולאד אלמוקעדין

עמותת אלאמירה בסמה ללאולאד 

אלמועאקין )ע"ר(
26/02/2002

בית-כנסת שכונתי עפולה אושרשינוי שםבית כנסת היכל השבעה )ע"ר(580240752

הצעירה

בית כנסת היכל השבעה )ע"ר( 17/06/1999

580240802A.V. ISRAEL אושרשינוי שםא.וי. ישראלA.V.I .א.וי. ישראלא.וי. איי 07/08/1994

חכמה ודעת לצדקת רבי אושרשינוי שםחכמה ודעת לב חם )ע"ר(580240828

שמעון בר יוחאי ורבי מאיר 

בעל הנס זיע"א

חכמה ודעת לב חם )ע"ר( 08/06/1997

בית הכנסת ובית המדרש נחלת 580241131

המזרח-בית יצחק

בית הכנסת ובית המדרש נחלת נחלת המזרחאושרשינוי שם

המזרח-בית יצחק
23/08/1999

ראבאת טלאב אלמעאהד 580241164

אלעליא פי טמרה

ראבטת טלאב אלמעאהד אושרשינוי שם

אלעליא פי טמרה

ש 08/04/1997

חיי יעקבחיי עולםאושרשינוי שםחיי יעקב580241271 06/06/1994

מדרשת בית שאן - ללכת בדרכיוללכת בדרכיואושרשינוי שםמדרשת בית שאן - ללכת בדרכיו580241321 15/01/1996

מרכז קהילתי מתנ"ס בנימינה- 580241610

גבעת עדה )ע"ר(

מרכז קהילתי מתנ"ס בנימינה אושרשינוי שם

,

מרכז קהילתי מתנ"ס בנימינה- גבעת 

עדה )ע"ר(
13/04/2008

בית כנסת ספרדי "חזון גבריאל" 580241859

ע"ש הבחור גבריאל דעדוש ז"ל 

חדרה )ע"ר(

בית כנסת ספרדי "קול יעקב" אושרשינוי שם

חדרה

בית כנסת ספרדי "חזון גבריאל" ע"ש 

הבחור גבריאל דעדוש ז"ל חדרה )ע"ר(
27/01/1997
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התאחדות הספורט לבתי-הספר 580242220

בישראל )ע"ר(

התאחדות לספורט לבתי אושרשינוי שם

הספר בישראל

התאחדות הספורט לבתי-הספר 

בישראל )ע"ר(
19/12/1999

ברכת הורי )ע"ר(מרכז רוחני בארות התורהאושרשינוי שםברכת הורי )ע"ר(580242279 19/03/1997

כולל וישיבה ע"ש אברהם אושרשינוי שםמשנת אברהם580242436

שוורץ

משנת אברהם 30/05/1994

עמותת אבן סינא לקשישים 580242766

באקה אלגרבייה

העמותה למען הקשיש באקה אושרשינוי שם

אל גארבייה

עמותת אבן סינא לקשישים באקה 

אלגרבייה
19/09/1996

אנימלס )ע"ר(אנונימוס ,אושרשינוי שםאנימלס )ע"ר(580242808 10/05/2018

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני 580243111

וכלכלי )ע"ר(

עמותת פרופסורים ומרצים אושרשינוי שם

למען חוסן מדיני וכלכלי

חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי 

)ע"ר(
08/06/1997

עמיחי ע''ש עמיחי שולזינגר ז''ל 580243129

)ע''ר(

עמיח"י עמותת משפחות אושרשינוי שם

לילדים חריגים בישראל )ע"ש 

עמיחי שולזינגר ז"ל( )ע"ר( ,

עמיחי ע''ש עמיחי שולזינגר ז''ל )ע''ר( 21/07/2016

עמי"חי - עמותת משפחות אושרשינוי שם

לילדים חריגים ,

עמיח"י עמותת משפחות לילדים חריגים 

בישראל )ע"ש עמיחי שולזינגר ז"ל( 

)ע"ר(

28/06/2007

עמותת הדרך - מרכז טיפול 580243160

רוחני בהתמכרויות )מטר"ה( 

)ע"ר(

קרן הדרך - מרכז לשיקום אושרשינוי שם

וגמילה מסמים ,

עמותת הדרך - מרכז טיפול רוחני 

בהתמכרויות )מטר"ה( )ע"ר( ,
22/10/2003

העמותה לבחירת בני כשריאל 580243210

לראשות עירית מעלה אדומים - 

סיעת כחול לבן סיעה עצמאית 

בתמיכת הליכוד, העבודה ובלתי 

מפלגתיים

עמותה לבחירת בני כשריאל אושרשינוי שם

לראשות עירית מעלה אדומים

העמותה לבחירת בני כשריאל לראשות 

עירית מעלה אדומים - סיעת כחול לבן
07/11/1994

אגודת נכים יוצאי חבר העמים 580243269

)ע"ר(

אגודת בודדים ונכים יוצאי אושרשינוי שם

חבר העמים

אגודת נכים יוצאי חבר העמים )ע"ר( 22/08/2001

ישיבת מעלה-חבר )ע"ר(ישיבת שבי חברון לצעיריםאושרשינוי שםישיבת מעלה-חבר )ע"ר(580243319 27/03/1997

ארגון נשים - מרגלית - אם 580243335

בישראל

ארגון נשים - מרגלית - אם בישראלארגון נשים אם בישראלאושרשינוי שם 09/08/1994

מוסדות צדקה וחסד צפת ע"ש 580243442

מרן החפץ חיים זיע"א )ע"ר(

מוסדות צדקה וחסד צפת ע"ש מרן צדקה וחסד-צפת ,אושרשינוי שם

החפץ חיים זיע"א )ע"ר(
26/12/2005



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 192414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

תנועת נוער פרחי הדגל )ע"ר( אושרשינוי שםארגון נוער פרחי הדגל )ע"ר(580243723

,

ארגון נוער פרחי הדגל )ע"ר( 17/11/2014

תנועת נוער פרחי הדגל )ע"ר(ארגון נוער ארצי "פרחי הדגל"אושרשינוי שם 12/02/1998

מרכז לכוח אדם בכיר לחינוך 580243798

היהודי

עמיתי ירושלים, עתודת אושרשינוי שם

מנהיגות לחינוך יהודי 

בתפוצות

מרכז לכוח אדם בכיר לחינוך היהודי 17/04/1996

קרן מנדל - ישראל )ע"ר(, Mandelמכון מנדל ,אושרשינוי שםקרן מנדל - ישראל )ע"ר(580243806

).Foundation - Israel )R.A
22/09/2011

"נוה הדסה" ע"ש הרבנית הדסה 580243863

אבא שאול ע"ה

"נוה הדסה" ע"ש הרבנית הדסה אבא נתיב חןאושרשינוי שם

שאול ע"ה
12/01/1995

זהות - הסברה ערכיתערכים זה חייםאושרשינוי שםזהות - הסברה ערכית580243889 24/10/1996

מדבר קדש )ע"ר(קדושת אהרן הקדוש )ע"ר(אושרשינוי שםמדבר קדש )ע"ר(580243970 04/02/1997

אהבת חיים, ישיבה תיכונית 580244184

ללימודי ארץ ישראל

ישיבה תיכונית ללימודי ארץ אושרשינוי שם

ישראל

אהבת חיים, ישיבה תיכונית ללימודי 

ארץ ישראל
11/09/1994

חובטי הכדורים דימונהחובטי הכדוריםאושרשינוי שםחובטי הכדורים דימונה580244424 15/02/1996

השולחן השחור מכביםהשולחן השחוראושרשינוי שםהשולחן השחור מכבים580244432 15/02/1996

מועדון חובטי הכסף בני ראמהמועדון חובטי הכסףאושרשינוי שםמועדון חובטי הכסף בני ראמה580244440 15/02/1996

עמותת השולחן הצהוב אשדודהשולחן הצהובאושרשינוי שםעמותת השולחן הצהוב אשדוד580244473 15/02/1996

"א-קפלה - אנסמבל קולי 580244747

ירושלים"

"א-קפלה - אנסמבל קולי ירושלים"אנסמבל זמרי מגדל דודאושרשינוי שם 11/09/1994

איגוד האתלטיקה הקלה אושרשינוי שםאיגוד האתלטיקה בישראל )ע"ר(580244952

בישראל ,

איגוד האתלטיקה בישראל )ע"ר( 12/04/2010

"לכלה בעין יפה"  לזכרה של יפה 580245009

הקר ז"ל לבית ינובסקי ויפה 

פורת ז"ל לבית מונטג )ע"ר(

"לכלה בעין יפה" לזכרה של אושרשינוי שם

יפה הקר ז"ל לבית ינובסקי 

)ע"ר( ,

"לכלה בעין יפה"  לזכרה של יפה הקר 

ז"ל לבית ינובסקי ויפה פורת ז"ל לבית 

מונטג )ע"ר(

22/09/2014

"לכלה בעין יפה" לזכרה של יפה הקר יד בתיה לכלה ,אושרשינוי שם

ז"ל לבית ינובסקי )ע"ר(
20/01/2009

שולחן עגול מס' 3, חיפה )ע"ר(שולחן עגול מס' 103 - חיפה ,אושרשינוי שםשולחן עגול מס' 3, חיפה )ע"ר(580245033 02/09/2009

האגודה הישראלית להומאופתיה 580245165

קלאסית )ע"ר(

אגודת ההומאופטים אושרשינוי שם

הקלאסים ,

האגודה הישראלית להומאופתיה 

קלאסית )ע"ר(
15/12/2008



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מסילה - מוקד סיוע ליזם אושרשינוי שםמסילה מ.ט.י. הייטק )ע"ר(580245223

הטכנולוגי

מסילה מ.ט.י. הייטק )ע"ר( 10/04/1997

עמותת יום טוב )ע"ר(גמילות חסדים יום טובאושרשינוי שםעמותת יום טוב )ע"ר(580245249 16/12/2002

עמותת בית כנסת "אוהל יעקב" 580245272

בית נחמיה )ע"(

"בית הכנסת - מושב בית אושרשינוי שם

נחמיה"

עמותת בית כנסת "אוהל יעקב" בית 

נחמיה )ע"(
23/04/2001

עמותת הגליל לקידום הספורט 580245348

)ע"ר(

עמותת המזרח התיכון אושרשינוי שם

לספורט עילבון )ע"ר( ,

עמותת הגליל לקידום הספורט )ע"ר( 02/12/2007

ארגון המזרח התיכון לתרבות אושרשינוי שם

וספורט - א.מ.ל. ,

עמותת המזרח התיכון לספורט עילבון 

)ע"ר( ,
09/06/2004

המרכז האקדמי שערי מדע 580245355

ומשפט )ע"ר(

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מכללת שערי משפט ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
22/02/2015

בית ספר חסידי לבנות הצנע אושרשינוי שםבית ספר לבנות הצנע לכת580245371

לכת נוה יעקב ירושלים

בית ספר לבנות הצנע לכת 21/08/1995

עמותת אלסנאבל המדעית 580245462

והתרבותית - ירושלים

עמותת אלסנאבל המדעית והתרבותית אלסנאבל אלנסאאיהאושרשינוי שם

- ירושלים
02/09/1996

מרכז עמודי עולם בית שמש 580245488

)ע"ר(

אגודת "תפארת הנחל" ע"ש אושרשינוי שם

רבנו הקדוש מוהר"ן מברסלב 

בארץ הקודש

מרכז עמודי עולם בית שמש )ע"ר( 15/03/2001

בית הקהילות דוברי אושרשינוי שםאוניפן אשדוד580245520

הצרפתית של אשדוד

אוניפן אשדוד 21/03/1996

הפועל הוד השרון בית ברל ,אושרשינוי שםהפועל כ"ס בית ברל )ע"ר(580245561 18/02/2009

אגודה ישראלית לתקשורת 580245603

קהילתית )ע"ר(

האגודה לתקשורת קהילתית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
15/02/2015

אגודה ישראלית לטלויזיה, אושרשינוי שם

רדיו ותקשורת קהילתית ,

האגודה לתקשורת קהילתית )ע"ר( 03/09/2008

הרשות לקליטת עליה בחיפה 580245645

)ע"ר(

העמותה לקליטת עליה אושרשינוי שם

בחיפה ,

הרשות לקליטת עליה בחיפה )ע"ר( 29/01/2013

מכון שמש לחינוך היהודיאם לא עכשיו אימתיאושרשינוי שםמכון שמש לחינוך היהודי580246155 06/11/1995

ישיבה תיכונית רמב"םתיכון רש"יאושרשינוי שםישיבה תיכונית רמב"ם580246320 09/06/1994

הצלה - ישראל )ע"ר( ,ארגון מתנדבי הצלה )ע"ר( ,אושרשינוי שםהצלה - ישראל )ע"ר(580246486 22/12/2003



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ארגון מתנדבי הצלה )ע"ר(מתנדבי "הצלה" בני ברקאושרשינוי שם 17/05/2001

בן עמינדבילדי אחיעזראושרשינוי שםבן עמינדב580246627 26/06/1995

יד לשייקה דן - לזכר אוה ושייקה 580246692

דן

יד לשייקה דן - לזכר אוה ושייקה דןיד דן - לזכר אווה ושייקהאושרשינוי שם 11/09/1994

עמותת ספורט לקידום הכדורגל 580246734

והכדורסל ברמלה הוגשה בקשת 

פירוק לבית משפט ע"י נושים

עמותת ספורט לקידום אושרשינוי שם

הכדורגל ברמלה

עמותת ספורט לקידום הכדורגל 

והכדורסל ברמלה
01/09/1996

בית כנסת קרית אליהו, אושרשינוי שםשטיבל יד בנימין )רעננה( )ע"ר(580246833

רעננה ,

שטיבל יד בנימין )רעננה( )ע"ר( 04/11/2009

העולם שייך לזהיריםעת לחייםאושרשינוי שםהעולם שייך לזהירים580247120 09/01/1995

מועדון הספורט בני - בת ים 580247252

)ע"ר(

מועדון הספורט בני - בת ים )ע"ר(מועדון הכדורסל בני - בת יםאושרשינוי שם 19/05/1997

ברכת אמת, ברכת יעקב, דרך 580247260

אמת )ע"ר(

ברכת אמת, ברכת יעקב, דרך אמת ברכת אמת ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
29/01/2013

מכון ירושלים להשכלה אושרשינוי שםמכון ירושלים להשכלה )מיל"ה(580247450

-מיל"ה

מכון ירושלים להשכלה )מיל"ה( 06/04/1995

התנועה לגבריות חדשה )ע"ר(גברים נגד אלימותאושרשינוי שםהתנועה לגבריות חדשה )ע"ר(580247468 05/08/2002

עמותת קמפוס מכללות אושרשינוי שםעמותת קמפוס מכללה בירושלים580247500

לימודים

עמותת קמפוס מכללה בירושלים 22/11/1994

איילת השחר - מרכז חינוכי בית 580247690

יעקב למצטיינות

מרכז חינוכי בית יעקב אושרשינוי שם

למצטיינות רח` חיים פרחי 

ירושלים

איילת השחר - מרכז חינוכי בית יעקב 

למצטיינות
06/11/1995

ארגון מועדוני האבקות ע.מ.י. 580247724

)ע''ר(

מכבי ע.מ.י. באר שבע - אושרשינוי שם

מועדון האבקות )ע''ר( ,

ארגון מועדוני האבקות ע.מ.י. )ע''ר( 30/07/2006

האיחוד הישראלי למועדוני אושרשינוי שם

האבקות ''ע.מ.י. - עלית מגיני 

ישראל'' )ע''ר( ,

מכבי ע.מ.י. באר שבע - מועדון האבקות 

)ע''ר(
30/07/2006

מכבי ע.מ.י. באר שבע - אושרשינוי שם

מועדון האבקות ,

האיחוד הישראלי למועדוני האבקות 

''ע.מ.י. - עלית מגיני ישראל'' )ע''ר(
19/07/2006

עצת זקניםתלמוד תורה ,עצת זקנים"אושרשינוי שםעצת זקנים580247765 30/08/1994



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 195414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עושה חיל - אחיעזרעושה חילאושרשינוי שםעושה חיל - אחיעזר580247781 09/01/1995

נועם אלכסנדר )ע"ר(למען בני עץ חיים ,אושרשינוי שםנועם אלכסנדר )ע"ר(580248011 12/05/2008

למען בני עץ חיים"יד נרקיס"אושרשינוי שם 08/05/1995

חיים ושלום - ארגון הצלה וחסדחיים של שלוםאושרשינוי שםחיים ושלום - ארגון הצלה וחסד580248128 24/11/1994

עמותת בית הכנסת תפארת 580248144

אבות, אפרת )ע"ר(

עמותת בית הכנסת תפארת אבות נווה צבי הדקל ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
11/01/2005

580248268THE  המרכז הישראלי לגישור

ISRAELI CENTER FOR 

DISPUTE RESOLUTION

המרכז הישראלי לגישורמרכז הגישור - חיפהאושרשינוי שם 22/02/1995

בית"ם - בית המשולשים ניתן צו 580248292

פירוק ע"י בית משפט

בית"ם - בית המשולשיםבית המשולשיםאושרשינוי שם 05/11/1996

בית מדרש אהל יונה בעיה"ק 580248409

ירושלים )ע"ר(

בית מדרש "כנפי יונה" אושרשינוי שם

בעיה"ק ירושלים )ע"ר( ,

בית מדרש אהל יונה בעיה"ק ירושלים 

)ע"ר( ,
07/09/2004

בית מדרש ובית כנסת אהל אושרשינוי שם

יונה לעדת היהודים ההרריים 

הקוקזים בעיה"ק ירושלים 

)ע"ר( ,

בית מדרש "כנפי יונה" בעיה"ק ירושלים 

)ע"ר( ,
27/05/2004

בית כנסת ותלמוד תורה אושרשינוי שם

"עדת היהודים ההרריים 

-הקוקזים- בעיה"ק ירושלים"

בית מדרש ובית כנסת אהל יונה לעדת 

היהודים ההרריים הקוקזים
10/08/2003

ישיבת מיר לצעירים )נוה אושרשינוי שםישיבת מיר לצעירים )ע"ר(580248458

מלכיאל( )ע"ר( ,

ישיבת מיר לצעירים )ע"ר( 04/09/2011

ישיבת מיר לצעירים )נוה מלכיאל( )ע"ר("נוה מלכיאל"אושרשינוי שם 27/05/2002

הל"ב - העמותה למלחמה אושרשינוי שםהל"ב - התנועה למלחמה בעוני580248532

בעוני

הל"ב - התנועה למלחמה בעוני 30/07/1995

זכרון חננאל )ע"ר(היכל נווה חננאלאושרשינוי שםזכרון חננאל )ע"ר(580248615 26/05/1997

בית הכנסת הספרדי ליוצאי 580248748

כורדיסתאן עטרת ציון ע"ש ציון 

בטיש ז"ל )ע"ר(

העמותה להקמת בית הכנסת אושרשינוי שם

ליוצאי קורדיסטאן בשכונת 

רמות בירושלים ,

בית הכנסת הספרדי ליוצאי כורדיסתאן 

עטרת ציון ע"ש ציון בטיש ז"ל )ע"ר(
16/11/2010



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מרכז להפצת אורייתא קדישתא 580249001

ישיבה גבוהה קול יהודה- ישיבה 

לצעירים בית שמעיה בראשות 

הרב עובדיה פטל שליט"א )ע"ר(

בית מדרש גבוה לתורה אושרשינוי שם

ישיבת קול יהודה ישיבה 

לצעירים בית שמעיה )ע"ר( ,

מרכז להפצת אורייתא קדישתא ישיבה 

גבוהה קול יהודה- ישיבה לצעירים בית 

שמעיה בראשות הרב עובדיה פטל 

שליט"א )ע"ר(

20/02/2006

ישיבת קול יהודה בני ברק - אושרשינוי שם

מרכז להפצת אורייתא 

קדישתא ,

בית מדרש גבוה לתורה ישיבת קול 

יהודה ישיבה לצעירים בית שמעיה 

)ע"ר(

30/05/2005

המרכז להפצת "אורייתא אושרשינוי שם

קדישתא"

ישיבת קול יהודה בני ברק - 05/01/1995

מוסדות מנוחה וקדושה )ע"ר("מנוחה וקדושה"אושרשינוי שםמוסדות מנוחה וקדושה )ע"ר(580249357 08/11/2000

תנו לילדים את העולם - ע"ש 580249506

מירי שטרית ז"ל

תנו לילדים את העולם  GIVEאושרשינוי שם

KIDS THE WORLD

תנו לילדים את העולם - ע"ש מירי 

שטרית ז"ל
27/06/1996

רעות - מנין צעירי הפועל 580249605

המזרחי פ"ת

מנין בוגרי בני עקיבא - בית אושרשינוי שם

בלומה

רעות - מנין צעירי הפועל המזרחי פ"ת 11/03/1996

עמותת "הצבי" ספורט לקידום 580249936

עולי אתיופיה )ע"ר(

עמותת ספורט לקידום עולי אושרשינוי שם

אתיופיה ,

עמותת "הצבי" ספורט לקידום עולי 

אתיופיה )ע"ר(
21/02/2010

נוער השלום )ע"ר(נוער שלום עכשיואושרשינוי שםנוער השלום )ע"ר(580250058 05/02/1997

אחוה - המכללה האקדמית אושרשינוי שםהמכללה האקדמית אחוה )ע"ר(580250231

לחינוך )ע"ר( ,

המכללה האקדמית אחוה 

ACHVA ACADEMIC ,)ע"ר(

).COLLEGE )R.A

23/06/2013

אחוה - המכללה האקדמית לחינוך עמותת מכללת אחוה )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
13/06/2001

דור לדור- מרכז פעילות והעשרה 580250256

קרית ביאליק והעליה החמישית 

)ע"ר(

מרכז פעילות והעשרה- קרית אושרשינוי שם

ביאליק והעלייה החמישית 

)ע"ר( ,

דור לדור- מרכז פעילות והעשרה קרית 

ביאליק והעליה החמישית )ע"ר(
08/08/2007

העמותה למען תיעוד העלייה אושרשינוי שם

החמישית ,

מרכז פעילות והעשרה- קרית ביאליק 

והעלייה החמישית )ע"ר(
19/02/2006

עמותת פורום הנשים קרית 580250462

שמונה ואצבע הגליל )ע"ר(

עמותת פורום הנשים קרית שמונה פורום הנשים קרית שמונהאושרשינוי שם

ואצבע הגליל )ע"ר(
26/02/2001

מוסדות התורה דחסידי גור אושרשינוי שםמוסדות תורה וחסד פני יצחק580250652

קרית גת

מוסדות תורה וחסד פני יצחק 10/09/1996
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זוג מוצלח מקווה שבת אחים 580250827

)ע"ר(

זוג מוצלח מקווה שבת אחים )ע"ר( ,זוג מוצלח ,אושרשינוי שם 25/10/2004

אלארד - עמותה לפיתוח אדמות 580251114

אלמל ואלבטוף

אלארד - עמותה לפיתוח אושרשינוי שם

אדמות אלמל

אלארד - עמותה לפיתוח אדמות אלמל 

ואלבטוף
31/01/1996

טיפול-שרותי הצלה והדרכה 580251395

TIPUL-RESCUE  רפואית

SERVICE & MEDICAL 

TRAINING

טיפול-שרותי הצלה והדרכה אושרשינוי שם

רפואית

טיפול-שרותי הצלה והדרכה רפואית 22/01/1995

העמותה להצלת חיי חנניה בן אושרשינוי שםרפואה ומשען580251585

דוד כהן מנתיבות

רפואה ומשען 30/08/1995

חסדי אזור חיאזור חיאושרשינוי שםחסדי אזור חי580251874 02/05/1995

580251882DAVID'S.( )דיירי כפר דוד )ע"ר

 VILLAGE HOMEOWNERS

 ASSOCIATION )R.A

כפר דוד רוכשי דירות אושרשינוי שם

DAVID`S VILLAGE 

HOMEOWNERS 

ASSOCIATION

דיירי כפר דוד )ע"ר( 27/12/1999

בנין שלם במודיעין עיליתבנין תקוהאושרשינוי שםבנין שלם במודיעין עילית580252211 22/11/1994

פתח הבית - תשב"ר ברמת 580252237

שלמה

פתח הבית - תשב"ר ברמת שלמהפתח הביתאושרשינוי שם 25/09/1996

ארגון נפגעי טרור ואיבה בישראלע.ע.נ.ט.א.אושרשינוי שםארגון נפגעי טרור ואיבה בישראל580252468 10/12/1996

עמותת התיירות, הספורט 580252815

והכדורגל כפר-סמיע

עמותת התיירות, הספורט והכדורגל עמותת הכדורגל - כפר סמיעאושרשינוי שם

כפר-סמיע
02/08/1995

מוסדות "חסידי דאראג" )ע"ר(קהילת דאראג, בני ברק ע"ר(אושרשינוי שםמוסדות "חסידי דאראג" )ע"ר(580252872 26/03/1998

פאר ביתר )ע"ר(יאספני )ע"ר( ,אושרשינוי שםפאר ביתר )ע"ר(580252914 02/01/2014

יאספני )ע"ר(פאר ביתר ,אושרשינוי שם 09/10/2011

כולל להפצת תורה ע"ש אושרשינוי שם

הילדה איריס פרץ ע"ה

פאר ביתר 17/01/1995

תאנה - עמותה לתרבות 580253037

ולהשכלה )ע"ר(

תאנה - עמותה לתרבות ולהשכלה מועדון תאנה ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
24/08/2005

התזמורת האנדלוסית הישראלית 580253250

)ע"ר(

תזמורת אנדלוסית ישראלית - אושרשינוי שם

אשדוד )ע"ר( ,

התזמורת האנדלוסית הישראלית )ע"ר( 

,
27/05/2004
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תזמורת אנדלוסית ישראלית - אשדוד תזמורת אנדלוסית ישראליתאושרשינוי שם

)ע"ר(
30/09/1997

580253359MASS  מכון למיגרציה המונית

MIGRATION INSTITUTE

מכון לחקר השתלבות אושרשינוי שם

חברתית ומקצועית בתהליך 

הגירה המונית

מכון למיגרציה המונית 28/10/1996

רומח אבירים - סיוף עכו )ע"ר( ,"רומח אבירים" ,אושרשינוי שםרומח אבירים - סיוף עכו )ע"ר(580253375 17/06/2004

המכללה האקדמית לחינוך 580253565

חמדת הדרום )ע"ר(

חמדת הדרום - המכללה אושרשינוי שם

התורנית לחינוך ,

המכללה האקדמית לחינוך חמדת 

הדרום )ע"ר(
16/07/2014

בית המדרש ועד טובפלפולא חריפתאאושרשינוי שםבית המדרש ועד טוב580253649 30/01/1995

מועדון ספורט וחינוך הוד השרון 580253714

)ע"ר(

מועדון ספורט וחינוך הוד השרון )ע"ר(מועדון הספורט הוד השרון ,אושרשינוי שם 04/09/2008

רעות אפוטרופסות )לשעבר 580253730

ש.פ.ר העמותה לשירותי 

אפוטרופסות ( )ע"ר(

ש.פ.ר. - עמותה למען שירותי אושרשינוי שם

אפוטרופסות ,

רעות אפוטרופסות )לשעבר ש.פ.ר 

העמותה לשירותי אפוטרופסות ( )ע"ר(
23/03/2016

מחמל"י )ע"ר(יד ליונק הימיאושרשינוי שםמחמל"י )ע"ר(580253748 09/08/2000

ענב - הזדמנות לשינוי )ע"ר(ענב - עדוד נוער במצוקה ,אושרשינוי שםענב - הזדמנות לשינוי )ע"ר(580253995 10/01/2016

ישועות יוסף לצרפתיםישועות יוסףאושרשינוי שםישועות יוסף לצרפתים580254001 23/08/1995

ישיבת מהרי"למדרש בוגרי ישיבות גדולותאושרשינוי שםישיבת מהרי"ל580254027 30/07/1995

בית החסידות - מפעלי חינוך, 580254456

תורה וחסד )ע"ר(

בית החסידות - מפעלי חינוך, תורה סמינר תורני חסידי בני ברקאושרשינוי שם

וחסד )ע"ר(
08/04/1997

נחלי דמעות )ע"ר(זמרת הארץאושרשינוי שםנחלי דמעות )ע"ר(580254514 26/11/2002

המכון למצוות התלויות בארץ 580254845

)ע"ר(

בית מדרש ללימוד הלכה אושרשינוי שם

ולמעשה ומכון למצוות 

התלויות בארץ

המכון למצוות התלויות בארץ )ע"ר( 19/07/1999

ישיבה וכולל ע"ש אבא שמעון 580255255

זצ"ל )ע"ר(

ישיבה וכולל ע"ש אבא שמעון זצ"ל שלהבת המערב - אבי העזריאושרשינוי שם

)ע"ר(
07/05/2002

עוז לישראל )ע"ר(טל חרמוןאושרשינוי שםעוז לישראל )ע"ר(580255289 03/10/2002

מגלה עמוקות, ע"ש הגאון אושרשינוי שםמגלה עמוקות לב ירושלים )ע"ר(580255586

הצדיק ר` נתן שפירא זצוק"ל

מגלה עמוקות לב ירושלים )ע"ר( 13/11/1997
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ארגון יוצאי הודו פתח תקווה 580255669

)ע"ר(

ארגון לרווחה של יוצאי הודו אושרשינוי שם

בפתח-תקוה ,

ארגון יוצאי הודו פתח תקווה )ע"ר( 26/11/2015

מתנ"ס אזורי בקעת בית שאן אושרשינוי שםמתנ"ס עמק המעיינות )ע"ר(580255875

,

מתנ"ס עמק המעיינות )ע"ר( 12/05/2013

יד ל.א. מאיר, מוזיאון לאמנות 580255909

L.A. (1994( )1994( האסלאם

 MAYER MUSEUM FOR 

.ISLAMIC ART

יד ל.א. מאיר, מוזיאון לאמנות האסלאם לאממא 2 )1994(אושרשינוי שם

)1994(
02/11/1995

מוסדות חינוך ותרבות ישראל 580256089

לילד )ע"ר(

מוסדות חינוך ותרבות "אור אושרשינוי שם

לילד" )ע"ר(

מוסדות חינוך ותרבות ישראל לילד 

)ע"ר(
21/01/1999

אננדה מרגה )ע"ר(דרך האושראושרשינוי שםאננדה מרגה )ע"ר(580256444 18/02/2002

ישיבת עטרת שלמה בארה"ק 580256527

ע"ש מרן הגרש"ז אויערבאך 

זצוק"ל )ע"ר(

ישיבת עטרת שלמה - הכולל אושרשינוי שם

המרכזי - בית שמש )ע"ר( ,

ישיבת עטרת שלמה בארה"ק ע"ש מרן 

הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל )ע"ר(
02/12/2007

ישיבת אדרת שלמה ע"ש מרן אושרשינוי שם

הגרש"ז אוירבך זצ"ל

ישיבת עטרת שלמה - הכולל המרכזי - 

בית שמש )ע"ר(
18/07/1995

הלשכה לאסטרולוגיה מדעית 580256832

בישראל

הלשכה לאסטרולוגיה מדעית בישראלהלשכה לאסטרולוגיה מדעיתאושרשינוי שם 03/09/1995

עמותת מילגות - בואינג, ללימודי 580256964

הנדסה

עמותת מילגות לילדי עובדי אושרשינוי שם

אל על

עמותת מילגות - בואינג, ללימודי 

הנדסה
21/08/1995

אלמומיאזון - מצוינות לחברה 580256998

הערבית בישראל )ע"ר(

מרכז "אלשאגור" להכשרה אושרשינוי שם

מקצועית ולתרבות,מוסיקה 

וספורט ,

אלמומיאזון - מצוינות לחברה הערבית 

בישראל )ע"ר(
15/03/2007

מרכז שיקום גראבסקי )ע"ר( ,משכן מנחם ,אושרשינוי שםמרכז שיקום גראבסקי )ע"ר(580257145 12/11/2003

פותח שערים )ע"ר( ,נושא בעול עם חברו ,אושרשינוי שםפותח שערים )ע"ר(580257194 08/08/2004

עמותת בית הכנסת המרכזי - 580257343

צור יגאל )ע"ר(

מתפללי בית הכנסת המרכזי אושרשינוי שם

בצור יגאל

עמותת בית הכנסת המרכזי - צור יגאל 

)ע"ר(
15/11/1998

התאחדות נשים לשלום עולמי, 580257400

ישראל )ע"ר(

פדרצית הנשים למען שלום אושרשינוי שם

עולמי, ישראל

התאחדות נשים לשלום עולמי, ישראל 

)ע"ר(
22/09/1999
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העמותה הלאומית הישראלית 580257491

למושתלי כליה ומטופלי 

הדיאליזה )ע"ר(

עמותה לחולי כליה ומושתלים אושרשינוי שם

THE .( )ע"ר(

ASSOCIATION OF 

KIDNEY PATIENTS 

AND TRANSPLANTEES

,  )R.A

העמותה הלאומית הישראלית למושתלי 

The ,)כליה ומטופלי הדיאליזה )ע"ר

Israeli National Kidney-

 Transplantees and Dialisys 

)Patients )R.A

30/07/2008

עמותה לחולי כליה ומשותלים אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותה לחולי כליה ומושתלים )ע"ר( 25/04/2001

שבת אחים- אור לגויים )ע"ר(אור לגויים ,אושרשינוי שםשבת אחים- אור לגויים )ע"ר(580257509 17/02/2008

ברית שלום וחסד )ע"ר(ברית שלום וחסד נתיבות ,אושרשינוי שםברית שלום וחסד )ע"ר(580257624 24/06/2014

איגוד התאגידים העירוניים 580257863

ברשויות המקומיות )ע"ר(

איגוד החברות העירוניות אושרשינוי שם

ברשויות המקומיות )ע"ר( ,

איגוד התאגידים העירוניים ברשויות 

המקומיות )ע"ר(
06/09/2011

איגוד מנהלי החברות אושרשינוי שם

העירוניות ברשויות המקומיות 

,

איגוד החברות העירוניות ברשויות 

המקומיות )ע"ר(
03/09/2008

בית הכנסת הכללי קהל אושרשינוי שםמרכז הכשרה בדרך היהדות580257889

חסידים אשדוד

מרכז הכשרה בדרך היהדות 14/08/1996

ספקטור- מרכז לרפואה מונעת 580257921

איכות הסביבה ועולם צירנוביל 

)ע"ר(

ספקטור מרכז לרפואה מונעת אושרשינוי שם

ואיכות הסביבה )ע"ר( ,

ספקטור- מרכז לרפואה מונעת איכות 

הסביבה ועולם צירנוביל )ע"ר(
19/01/2005

ספקטר - מרכז לרפואה אושרשינוי שם

מונעת לעולים חדשים בחיפה

ספקטור מרכז לרפואה מונעת ואיכות 

הסביבה )ע"ר(
08/07/1999

עמותה לקידום טניס השולחן אושרשינוי שםביתר אשדוד - טניס שולחן580258119

באשדוד

ביתר אשדוד - טניס שולחן 02/08/1995

תלמוד תורה רזי-לי נוה אחיעזר 580258150

ב"ב )ע"ר(

תלמוד תורה ובית ספר נוה אושרשינוי שם

אחיעזר בני ברק ,

תלמוד תורה רזי-לי נוה אחיעזר ב"ב 

)ע"ר(
05/08/2008

מוסדות "אור חדש" הר נוף 580258432

)ע"ר(

תלמוד תורה "אור חדש" אושרשינוי שם

הר-נוף

מוסדות "אור חדש" הר נוף )ע"ר( 19/11/2001

עמותת אוהל יצחק צבי- צלותא 580258564

דאברהם, שעל יד כולל שומרי 

החומות לצדקת רבי מאיר בעל 

הנס )ע"ר(

עמותת אוהל יצחק צבי- צלותא צלותא דאברהם ,אושרשינוי שם

דאברהם, שעל יד כולל שומרי החומות 

לצדקת רבי מאיר בעל הנס )ע"ר(

25/11/2007
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מעוף - עמותה לחינוך, לתרבות 580258598

ולספורט )ע"ר(

מעוף - העמותה למען תושבי אושרשינוי שם

קרית-אונו )ע"ר(

מעוף - עמותה לחינוך, לתרבות 

ולספורט )ע"ר(
04/02/1998

ישיבת דובר שלום )ע"ר(ישיבת דובר שלום ראשון לציוןאושרשינוי שםישיבת דובר שלום )ע"ר(580258663 12/10/1999

עמותה להנצחת שבעת הצנחנים 580258796

שלא שבו משליחותם )ע"ר(

להנצחת הצנחנים אנצו סרני, אושרשינוי שם

חנה סנש וחבריהם שפעלו 

להצלת שארית הפליטה 

באירופה

עמותה להנצחת שבעת הצנחנים שלא 

שבו משליחותם )ע"ר(
19/02/1997

מייק א ויש - MAKE -Aאושרשינוי שםמשאלת לב )ע"ר(580258820

 WISH

משאלת לב )ע"ר( 24/01/2002

עזרה ויעוץ לנכה )ע"ר(ארגון גומל חסדים טוביםאושרשינוי שםעזרה ויעוץ לנכה )ע"ר(580258945 02/02/1998

תלמוד תורה, גני ילדים, ביה"ס 580259059

וחט"ב - "כנסת יצחק" )ע"ר(

תלמוד תורה שעל-יד ישיבת אושרשינוי שם

כנסת יצחק

תלמוד תורה, גני ילדים, ביה"ס וחט"ב - 

"כנסת יצחק" )ע"ר(
15/05/2002

עמותה לעיכוב תהליכים התלויים 580259224

SOCIETY FOR THE  בגיל

INHIBITION OF 

AGE-RELATED 

PROCESSES

עמותה לעיכוב תהליכים אושרשינוי שם

התלויים בגיל

עמותה לעיכוב תהליכים התלויים בגיל 21/09/1995

בית כנסת נר ישראל אשקלון אושרשינוי שםמרכז רוחני נר ישראל )ע"ר(580259448

)ע"ר( ,

מרכז רוחני נר ישראל )ע"ר( 17/02/2011

בית כנסת ברית שלום, אושרשינוי שם

אשקלון ,

בית כנסת נר ישראל אשקלון )ע"ר( 15/12/2004

עמותת הטכנודע - מדעת, מרכז 580259620

לחינוך טכנולוגי ומדעי )ע"ר(

מדעת מרכז לחינוך טכנולוגי אושרשינוי שם

ומדעי

עמותת הטכנודע - מדעת, מרכז לחינוך 

טכנולוגי ומדעי )ע"ר(
18/12/2002

לבב - למען בית שאן באהבה 580259646

)ע"ר(

לבב - למען בית שאן באהבה )ע"ר(נעם בית שאן ,אושרשינוי שם 28/08/2005

בהלצ'ין - מרכז מורשת ליהדות 580259745

אתיופיה )ע"ר(

בהלצ'ין,  מרכז ליהדות אושרשינוי שם

אתיופיה ,

בהלצ'ין - מרכז מורשת ליהדות אתיופיה 

)ע"ר(
18/11/2015

בית הכנסת "מגן אבות" פסגת 580259869

זאב, ירושלים

בית הכנסת ברית שלום אושרשינוי שם

פסגת זאב ירושלים

בית הכנסת "מגן אבות" פסגת זאב, 

ירושלים
30/08/1995

העמותה הישראלית אופשיין אושרשינוי שםעמותת בחירה )ע"ר(580259901

סאנרייז )ע"ר(

עמותת בחירה )ע"ר( 18/09/2002



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 202414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית מדרש ומוסדות חינוך היכל 580259976

הפלאה והלכה למשה )ע"ר(

בית מדרש היכל הפלאה אושרשינוי שם

והלכה למשה

בית מדרש ומוסדות חינוך היכל הפלאה 

והלכה למשה )ע"ר(
13/02/2002

מועצת העסקים ולשכת המסחר 580260008

והתעשיה ישראל טורקיה )ע"ר(

מועצת העסקים ישראל אושרשינוי שם

טורקיה ,

מועצת העסקים ולשכת המסחר 

Israel ,)והתעשיה ישראל טורקיה )ע"ר

Turkey Business Council and 

Chamber of Commerce and 

).Industry )R.A

06/07/2015

מועצת העסקים ישראל אושרשינוי שם

טורקיה ,

מועצת העסקים ולשכת המסחר ישראל 

Israel Turkey ,)טורקיה )ע"ר

Business Council and Chamber 

).of Commerce and Industry )R.A

20/04/2015

אפקה - המכללה האקדמית 580260164

להנדסה בתל - אביב )ע"ר(

המכללה האקדמית להנדסה אושרשינוי שם

בתל אביב )ע"ר( ,

אפקה - המכללה האקדמית להנדסה 

בתל - אביב )ע"ר(
08/12/2004

המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב המכללה להנדסה בתל-אביבאושרשינוי שם

)ע"ר(
14/10/1999

כולל ישיבת הר"ן )בא"י( )ע"ר( ,מלכה של תורה, בית שמש ,אושרשינוי שםכולל ישיבת הר"ן )בא"י( )ע"ר(580260255 20/07/2004

ניסן - מנהיגות צעירות )ע"ר( 580260586

NISAN - YOUNG WOMEN 

LEADERS

ניסן - מנהיגות צעירות )ע"ר(מועדון ניסןאושרשינוי שם 14/05/1997

ישיבת נהורא - תלמי אברהם 580260693

)ע"ר(

ישיבת נהורא - תלמי אברהם )ע"ר(תלמי אברהםאושרשינוי שם 08/04/1997

חוג להסכמה כללית )ע"ר(קרן אווה היימן )ע"ר(אושרשינוי שםחוג להסכמה כללית )ע"ר(580260701 16/03/1998

עלי"ת - עמותה לקידום יזמות אושרשינוי שםמט"י עלי"ת ת"א-יפו )ע"ר(580260727

בתל אביב - יפו, מיסודה של 

קרן טיפוח יזמות

מט"י עלי"ת ת"א-יפו )ע"ר( 04/11/1998

מרכז תורני עפולה כולל אושרשינוי שםמרכז תורני עפולה )ע"ר(580260792

ישראל צעירי עפולה )ע"ר(

מרכז תורני עפולה )ע"ר( 28/08/2000

מלכות של חסד בהליכי פירוק 580260933

מרצון

ארגון נו"י - נשי ויז`ניץ אושרשינוי שם

ירושלים

מלכות של חסד 16/07/1996

בני מגאר לספורט ותרבותבני מגאר לספורטאושרשינוי שםבני מגאר לספורט ותרבות580261097 25/12/1995



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 203414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית הספר העל יסודי מבשרת אושרשינוי שםתיכון הראל )ע"ר(580261121

ציון

תיכון הראל )ע"ר( 12/03/2001

''העמותה לקידום פרוייקטים 580261279

בחינוך, תרבות וספורט ליד 

המכללה האקדמית לחינוך ע''ש 

קיי'' )ע''ר(

העמותה לקידום פרוייקטים אושרשינוי שם

במערכת החינוך שליד 

המכללה לחינוך ע"ש קיי 

בבאר שבע ,

''העמותה לקידום פרוייקטים בחינוך, 

תרבות וספורט ליד המכללה האקדמית 

לחינוך ע''ש קיי'' )ע''ר(

12/07/2006

"אור" עמותה להקמת מרכז 580261535

שיקום, תמיכה וטיפולים לחולי 

סרטן ומשפחותיהם עמק ובגליל 

)ע"ר(

אור - העמותה להקמת אושרשינוי שם

מחלקה לטיפול בחולי סרטן 

בעמק

"אור" עמותה להקמת מרכז שיקום, 

תמיכה וטיפולים לחולי סרטן 

ומשפחותיהם

04/08/1997

הר איתן, מקום שלוםמקום חלוםאושרשינוי שםהר איתן, מקום שלום580261717 17/04/1996

"וחי בהם" - בית המדרש 580261972

המרכזי לחיבור התורה והחיים 

)ע"ר(

ירושלם - העמותה להנחלת אושרשינוי שם

מורשת ירושלים

"וחי בהם" - בית המדרש המרכזי 

לחיבור התורה והחיים )ע"ר(
08/02/2001

ארגון מנהלי שרותי רווחה 580262012

ברשויות המקומיות )ע"ר(

ארגון מנהלי מחלקות אגפים אושרשינוי שם

לשרותי רווחה ברשויות 

המקומיות

ארגון מנהלי שרותי רווחה ברשויות 

המקומיות )ע"ר(
03/02/2003

מרכז גוננים אחיסמך לישראל 580262020

)ע''ר(

מרכז גוננים אחיסמך לישראל )ע''ר(אחיסמך לישראל ,אושרשינוי שם 03/09/2006

אליצור קרית שמואל )ע"ר(אליצור קרית שמואל מוצקיןאושרשינוי שםאליצור קרית שמואל )ע"ר(580262202 23/04/2001

בית הטכנולוגיה להשתלמות 580262210

העולים בירושלים )ע"ר(

בית הטכנולוגיה להשתלמות העולים ידע-כחאושרשינוי שם

בירושלים )ע"ר(
10/05/2001

צלשא"י - צעירים למען שלמות 580262525

ארץ ישראל

העמותה לקידום ההתנדבות אושרשינוי שם

העברית בארץ ישראל

צלשא"י - צעירים למען שלמות ארץ 

ישראל
04/04/1995

מרכז לטיפוח יזמות - טבריה 580262590

סובב כנרת )ע"ר(

מ.ט.י. טבריה - מרכז לטיפוח אושרשינוי שם

יזמות

מרכז לטיפוח יזמות - טבריה סובב 

כנרת )ע"ר(
04/07/2001

ע.א.נ.י - עמותת אחים/יות 580263051

נפרולוגים בישראל )ע"ר(

עמותת אחיות ואחים אושרשינוי שם

נפרולוגים בישראל ,

ע.א.נ.י - עמותת אחים/יות נפרולוגים 

INNA- Israeli , )בישראל )ע"ר

Nephrology Nurses Association

) )R.A

22/01/2008

חברה רצויה )ע"ר(המעגל השלישי ,אושרשינוי שםחברה רצויה )ע"ר(580263465 05/02/2007



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 204414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

האנסמבל הקולי הישראלי 580263507

)1995( )ע"ר(

האנסמבל הקולי החדש )ע"ר( אושרשינוי שם

,

האנסמבל הקולי הישראלי )1995( 

)ע"ר(
27/05/2014

האנסמבל הקולי החדש )ע"ר(ידידי האנסמבל הקולי החדשאושרשינוי שם 06/08/2000

המכללה האקדמית תל-חי )ע"ר( ,המכללה האקדמית בתל חי ,אושרשינוי שםהמכללה האקדמית תל-חי )ע"ר(580263572 17/12/2003

גמ"ח חסדי אסתר - ירושלים 580263606

)ע"ר(

גמ"ח חסדי אסתר - ירושלים )ע"ר(מכון ירושלים לבנותאושרשינוי שם 03/05/1998

קהילת חניכי הישיבות הספרדים 580263622

- אלעד )ע"ר(

קהילת חניכי הישיבות הספרדים - מוסדות זכרון יהודה בירושליםאושרשינוי שם

אלעד )ע"ר(
29/03/2001

אביר- קשת אומנות לחימה 580263630

עברית )ע"ר(

אביר - אמנות לחימה עברית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אביר- קשת אומנות לחימה עברית 

)ע"ר(
20/07/2009

עמותת קוק סול הפקידו אושרשינוי שם

והוארנג-דו ,

אביר - אמנות לחימה עברית )ע"ר( , 08/08/2004

גימלאים יוצריםמ.ג.י. מרכז גימלאים יוצריםאושרשינוי שםגימלאים יוצרים580263721 29/06/1995

אלה אזכרה - מפעלי הנצחה 580263739

לגאוני ורשה וחכמי פולין

מתיבתא עמק הלכה ע"ש אושרשינוי שם

גאוני ורשה וחכמי פולין, חיפה

אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני 

ורשה וחכמי פולין
02/07/1995

בית כנסת קיבוץ גלויות,רעננהבית כנסת שיבת ישראלאושרשינוי שםבית כנסת קיבוץ גלויות,רעננה580263796 12/03/1996

קהילת בית אל המקומית - חיפה 580263887

)ע"ר(

קהילת האחים המשיחית אושרשינוי שם

בחיפה ,

קהילת בית אל המקומית - חיפה )ע"ר( 14/08/2007

ישיבת בני עקיבא "נר תמיד", 580263911

חשמונאים )ע"ר(

ידידי ישיבה תיכונית בני אושרשינוי שם

עקיבא "נר תמיד", חשמונאים 

)ע"ר( ,

ישיבת בני עקיבא "נר תמיד", 

חשמונאים )ע"ר(
17/10/2007

אגודת ידידי ישיבה תיכונית אושרשינוי שם

"נר תמיד" חשמונאים )ע"ר(

ידידי ישיבה תיכונית בני עקיבא "נר 

תמיד", חשמונאים )ע"ר(
09/02/1998

אור בית שמש - תורה חינוך אושרשינוי שםאור בית שמש )ע"ר(580263945

וחסד

אור בית שמש )ע"ר( 17/05/1998

עמותת "היכל חביב" ע"ש חביב 580264125

יוסף בן סעידה ולטיפה יוסף בת 

זבדה זצ"ל )ע"ר(

עמותת "היכל חביב" ע"ש חביב יוסף בן אהל תורה - צעירי עפולה ,אושרשינוי שם

סעידה ולטיפה יוסף בת זבדה זצ"ל 

)ע"ר(

18/12/2014

אורות - קרן החסד והרווחה בית 580264281

אהרן וישראל )ע"ר(

אורות - רשת שיעורי תורה אושרשינוי שם

ותרבות קרלין סטולין ,

אורות - קרן החסד והרווחה בית אהרן 

וישראל )ע"ר(
25/09/2005



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 205414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

יד יצחק ע"ש הרב יצחק אושרשינוי שםליבו חפץ תפארת זלמן )ע''ר(580264380

אדלר, זצ"ל ,

ליבו חפץ תפארת זלמן )ע''ר( 26/09/2016

בית הבעל שם טוב )ע"ר(סולם רפאל ,אושרשינוי שםבית הבעל שם טוב )ע"ר(580264448 09/08/2010

ההתאחדות הבינלאומית 580264547

INTERNATIONAL  אקוואטלון

AQUATHLON 

ASSOCIATION

ההתאחדות הבינלאומית אושרשינוי שם

אקוואטלון 

INTERNATIONAL 

AQUATHLON 

ASSOCIATION

ההתאחדות הבינלאומית אקוואטלון 

INTERNATIONAL AQUATHLON 

ASSOCIATION

15/02/2001

קרן לקרית גתהקרן לפיתוח קרית גתאושרשינוי שםקרן לקרית גת580264745 08/03/2001

המכללה האקדמית להנדסה 580264877

אורט בראודה )ע"ר(

המכללה האקדמית להנדסה אורט מכללת אורט בראודהאושרשינוי שם

בראודה )ע"ר(
16/01/2002

המרכז לתרבות תורנית "אורחות 580264893

חכמה" ירושלים

המרכז לתרבות תורנית אושרשינוי שם

"שערי דעת" ירושלים

המרכז לתרבות תורנית "אורחות 

חכמה" ירושלים
12/09/1995

"ציר חמד, ע"ש הרב מ.ד. אושרשינוי שםציר חמד )ע"ר(580264901

טננבוים זצ"ל ור' יצחק צבי 

רוזנברג זצ"ל ,

ציר חמד )ע"ר( 12/10/2015

התאחדות הזיו זיטסו הבינלאומי 580264935

תחרותי ומסורתי בישראל

אגודת הזיו זיטסו הבינלאומי אושרשינוי שם

תחרותי ומסורתי בישראל

התאחדות הזיו זיטסו הבינלאומי 

תחרותי ומסורתי בישראל
22/09/1996

פרוייקט איידס - ירושלים 580265098

JERUSALEM AIDS 

PROJECT

פרוייקט איידס - ירושליםפרוייקט איידסאושרשינוי שם 02/01/1996

מרכז עלה ירושלים )ע"ר(מעונות על"ה ירושלים ,אושרשינוי שםמרכז עלה ירושלים )ע"ר(580265155 08/08/2011

עמותה לחינוך ליזמות אושרשינוי שםבעצמי )ע"ר(580265163

בינתחומית ,

בעצמי )ע"ר( , 17/06/2004

אור הרש"ש בית כנסת למדרש 580265387

ותפילה ע"ש מרן ר' שלום מזרחי 

שרעבי זצוק"ל - כרמיאל )ע"ר(

אור הרש"ש בית כנסת אושרשינוי שם

למדרש ותפילה ע"ש מרן ר' 

שלום מזרחי שרעבי זצוק"ל - 

כרמיאל )ע"ר( ,

אור הרש"ש בית כנסת למדרש ותפילה 

ע"ש מרן ר' שלום מזרחי שרעבי זצוק"ל 

- כרמיאל )ע"ר( ,

02/10/2003

"אור הרש"ש" - בית הכנסת אושרשינוי שם

התימני למידרש ותפילה ע"ש 

מרן ר` שלום מזרחי שרעבי 

זצוק"ל, כרמיאל ,

אור הרש"ש בית כנסת למדרש ותפילה 

ע"ש מרן ר' שלום מזרחי שרעבי זצוק"ל 

- כרמיאל )ע"ר( ,

29/09/2003
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סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מרכז התורה והחינוך שעל יד אושרשינוי שםחומת בת ציון )ע"ר(580265403

מורשת בית פילץ ,

חומת בת ציון )ע"ר( 09/08/2010

עמותת בית הכנסת המרכזי 580265577

קדומים צפון

העמותה לבינוי בית הכנסת אושרשינוי שם

קדומים צפון

עמותת בית הכנסת המרכזי קדומים 

צפון
29/11/1995

מט"י כפרים - מרכז טיפוח יזמים 580265668

בגליל ומוסדות תרבות )ע"ר(

מ.ט.י. דרוזי - מרכז טיפוח אושרשינוי שם

יזמים דרוזים בגליל

מט"י כפרים - מרכז טיפוח יזמים בגליל 

ומוסדות תרבות )ע"ר(
02/05/2002

מוסדות חסידי בעלזא חיפה 580265718

)ע"ר(

מוסדות חסידי בעלזא - חיפה אושרשינוי שם

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר 

שליט"א ,

מוסדות חסידי בעלזא חיפה )ע"ר( 30/01/2005

העמותה לקידום החינוך על פי 580265742

עקרונות קשת )ע"ר(

העמותה לקידום החינוך על פי עקרונות עמותה ליד בית הספר "קשת"אושרשינוי שם

קשת )ע"ר(
28/10/2002

לשכת המסחר ישראל בריטניה 580265775

ISRAEL -( )עמותה רשומה(

 BRITISH CHAMBER OF 

COMMERCE )NON 

PROFIT ASSOCIATION

עמותה לקידום וטיפוח קשרים אושרשינוי שם

בין ישראל והממלכה 

המאוחדת )ע"ר(

לשכת המסחר ישראל בריטניה )עמותה 

רשומה(
03/10/2002

בנות בני ציון - פרוייקטים 580265833

חינוכים לנוער עולה )ע"ר(

"בנות ציון" - בית ספר לבנות אושרשינוי שם

עולות בבית מאיר

בנות בני ציון - פרוייקטים חינוכים לנוער 

עולה )ע"ר(
20/03/1997

תלמוד תורה "בריתי שלום" אושרשינוי שםמרכז תורני בריתי שלום580266088

בית שמש

מרכז תורני בריתי שלום 15/01/1996

בית אבות אבן העזר, חיפה 580266146

EBENEZER SENIOR 

CITIZENS HOME, HAIFA

האגודה הלותרנית, אושרשינוי שם

הפילנטרופית, דתית, רפואית 

THE LUTHERAN וחינוכית

 PHILANTHROPIC

 ,RELIGIOUS ,MEDICAL

 AND EDUCATIONAL 

SOCIETY

בית אבות אבן העזר, חיפה 12/11/1996

אמיד - ברית יוצאי קווקז )ע"ר(אור זרוע בית שמשאושרשינוי שםאמיד - ברית יוצאי קווקז )ע"ר(580266286 24/02/2000

המרכז האקדמי למשפט 580266302

ולעסקים )ע"ר(

המרכז האקדמי למשפט אושרשינוי שם

ולעסקים )ע"ר( ,

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 

College of Law & Business,)ע"ר(

). )R.A

10/10/2012
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

המרכז האקדמי למשפט אושרשינוי שם

ולעסקים )ע"ר( ,
10/10/2012

המרכז האקדמי למשפט אושרשינוי שם

ולעסקים )ע"ר( ,

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים )ע"ר( 

College of Law & Business ,

). )R.A

10/10/2012

המרכז האקדמי למשפט אושרשינוי שם

ולעסקים )ע"ר( ,

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 

College of Law & Business,)ע"ר(

). )R.A

10/10/2012

המכללה האקדמית למשפטים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים )ע"ר( 03/12/2007

המרכז האקדמי למשפט אושרשינוי שם

ועסקים )ע"ר( ,

המכללה האקדמית למשפטים )ע"ר( 03/12/2007

המכללה האקדמית למשפטים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המרכז האקדמי למשפט ועסקים )ע"ר( 14/11/2007

עמותת ירושלים לקידום אושרשינוי שם

החינוך והמחקר במשפט

המכללה האקדמית למשפטים )ע"ר( 25/06/2000

הנותן אמרי שפר - מפעל הליכות 580266328

עולם )ע"ר(

הנותן אמרי שפר - מפעל הליכות עולם הנותן אמרי שפר ,אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
04/04/2004

מעשי אליהו )ע"ר(אליהו אי"ראושרשינוי שםמעשי אליהו )ע"ר(580266344 05/03/1997

ישיבת ברכת מרדכי - ביתר 580266674

עילית )ע"ר(

ישיבת ברכת מרדכי - ביתר עילית ישיבת שערי מאיר ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
04/10/2006

אגודה לביסוס ההתיישבות אושרשינוי שםמוסדות יד רמ"א מפאבניץ' )ע"ר(580266815

החסידית בקרית גת ,

מוסדות יד רמ"א מפאבניץ' )ע"ר( 12/04/2015

היכל נסים ורחלהיכל התורה והעבודהאושרשינוי שםהיכל נסים ורחל580266872 25/12/1995

פורום נשות קריירה במזרח 580266997

MIDDLE .( )התיכון )ע"ר

EAST CAREER WOMEN'S

 FORUM )R.A

פורום נשות קריירה במזרח אושרשינוי שם

התיכון

פורום נשות קריירה במזרח התיכון 

)ע"ר(
22/12/1998

ישיבה וכולל "חיי איש" ע"ש הרב 580267037

רפאל ביטון זצ"ל רבה הראשי 

לשעבר של הוד השרון )ע"ר(

ישיבה וכולל "זכרון יוסף" על אושרשינוי שם

שם הצדיק ר` יוסף כהן

ישיבה וכולל "חיי איש" ע"ש הרב רפאל 

ביטון זצ"ל רבה הראשי לשעבר
01/11/2001
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת בית כנסת אור יום טוב 580267227

)ע"ר(

עמותת בית כנסת אור יום טוב )ע"ר(בית הכנסת רותם ערדאושרשינוי שם 24/06/2002

עמותה להשכלה טכנולוגית 580267235

)ע"ר(

עמותה להשכלה טכנולוגית )ע"ר(עמותה למען טכנאי שרותאושרשינוי שם 27/03/1997

תנועת דרך ארץ )ע"ר(דרך ארץ - חסד לאברהםאושרשינוי שםתנועת דרך ארץ )ע"ר(580267649 03/04/2001

קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש 580267854

יעקב אוניקובסקי ז"ל

קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב קרן ידע לאקדמאים במח"ראושרשינוי שם

אוניקובסקי ז"ל
28/10/1996

אגודת ידידי בית"ר חולון סיטי 580267904

)ע"ר(

אגודת ידידי בית"ר חולון סיטי )ע"ר(עמותת ספורט חולון סיטיאושרשינוי שם 24/02/1997

מנהיגות 2000 - פרוייקט 580268050

למעורבות קהילתית )ע"ר(

א.א.א. - אזרחים אוהדי אהוד אושרשינוי שם

ברק )ע"ר(

מנהיגות 2000 - פרוייקט למעורבות 

קהילתית )ע"ר(
11/05/1998

עמותת ידידי בית החולים 580268274

יוספטל באילת )ע"ר(

עמותת תומכי בית החולים אושרשינוי שם

יוספטל )ע"ר( ,

עמותת ידידי בית החולים יוספטל 

באילת )ע"ר(
06/03/2011

נזר הבריאה )ע"ר(עם שלםאושרשינוי שםנזר הבריאה )ע"ר(580268654 13/11/1997

ההתאחדות הלאומית לתחרויות 580268670

הסוסים בישראל )ע"ר(

התאחדות בינלאומית למירוצי אושרשינוי שם

סוסים בישראל )ע"ר(

ההתאחדות הלאומית לתחרויות 

הסוסים בישראל )ע"ר(
14/07/1997

גובלאי חקר ותעוד המורשת 580268696

)ע"ר(

גובלאי חקר ותעוד המורשת )ע"ר(גיבלאי חקר ותעוד המורשת ,אושרשינוי שם 03/02/2008

עלא"י - עדוד לימוד אומנות 580268993

יהודית לתלמידים )ע"ר(

עלא"י - עדוד לימודי אומנות אושרשינוי שם

יהודית לתלמידים נבחרים

עלא"י - עדוד לימוד אומנות יהודית 

לתלמידים )ע"ר(
19/09/1999

עמותה לבחירת אלי כהן לכנסת 580269090

)ע"ר(

עמותה לבחירת אליהו כהן אושרשינוי שם

לכנסת ה14-

עמותה לבחירת אלי כהן לכנסת )ע"ר( 24/01/1999

המרכז לחינוך, מוסיקה, מחול, 580269272

תרבות פנאי ומשאבי אנוש בגליל 

העליון )ע"ר(

העמותה למשאבי אנוש בגליל אושרשינוי שם

העליון ,

המרכז לחינוך, מוסיקה, מחול, תרבות 

פנאי ומשאבי אנוש בגליל העליון )ע"ר(
08/09/2009

בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות 580269645

ולבריאות ילדים )ע"ר(

עמותה לקידום בטיחות אושרשינוי שם

ובריאות הילד

בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות 

ולבריאות ילדים )ע"ר(
16/06/2002

קרן יד שמואל ותמר - מפעלי 580269975

תורה וחסד ע"ש שמואל ותמר 

קצביאן ז"ל )ע"ר(

קרן יד שמואל ותמר - מפעלי אושרשינוי שם

תורה וחסד ע"ש שמואל ותמר 

קצריאן ז"ל )ע"ר(

קרן יד שמואל ותמר - מפעלי תורה 

וחסד ע"ש שמואל ותמר קצביאן ז"ל 

)ע"ר(

17/02/2003
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אוצרות שלמה להוצאת וההדרת 580270163

כתבי מרן הגרש"ז אויערבאך 

זצ"ל )ע"ר(

מכון אוצרות שלמה - ע"ש אושרשינוי שם

מרן רבי שלמה זלמן 

אויערבאך זצ"ל

אוצרות שלמה להוצאת וההדרת כתבי 

מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל )ע"ר(
17/05/2001

''מרכז תמיכה לנפגעות אלימות 580270767

במשפחה, חיפה'' )ע''ר(

''מרכז תמיכה לנפגעות אלימות קו חרום לנפגעות אלימות ,אושרשינוי שם

Support '', )במשפחה, חיפה'' )ע''ר

Center for Victims of Domestic 

)Violence, Haifa'' )R.A

19/07/2006

פורום הורים עולים - ידידות אושרשינוי שםפורום עולים ידידות )ע''ר(580270858

ועבודה )ע"ר( ,

פורום עולים ידידות )ע''ר( 15/11/2016

פורום הורים עולים - ידידות ועבודה ידידות ועבודה ,אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
20/07/2004

מעז העמותה למען האזרח 580270874

הוותיק בקרית עקרון )ע"ר(

מעז - מרכז עזרה לזקן אושרשינוי שם

בקרית עקרון ,

מעז העמותה למען האזרח הוותיק 

בקרית עקרון )ע"ר(
05/12/2016

מרכז עזרה לזקן בקרית אושרשינוי שם

עקרון

מעז - מרכז עזרה לזקן בקרית עקרון 14/05/1996

עמותת מדבא לתרבות )ע"ר( 580271021

MADABA CULTURAL .(

ASSOCIATION )R.A

עמותת מדבא  MIDBAאושרשינוי שם

FOUNDATION

עמותת מדבא לתרבות )ע"ר( 05/11/1996

הפועל ג'ודו )ענפים שונים( תל 580271153

אביב-יפו )ע"ר(

הפועל ג'ודו- ענפים שונים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

הפועל ג'ודו )ענפים שונים( תל אביב-יפו 

)ע"ר(
14/12/2005

הפועל ג'ודו- ענפים שונים )ע"ר( ,הפועל ג'ודו זן הקמאי ,אושרשינוי שם 09/09/2004

עמותת בית הצופה - עכו 580271245

העתיקה

עמותת בית הצופה - עכו העתיקהצופים מתוך החומותאושרשינוי שם 05/06/1996

מרכז רוחני אור ציון ובית שמשון 580271450

ע"ש ציון ושמשון מוסאי ז"ל 

)ע"ר(

מרכז רוחני אור ציון ובית שמשון ע"ש כולל אור ציון - יבנה ,אושרשינוי שם

ציון ושמשון מוסאי ז"ל )ע"ר(
20/02/2005

אגודת הפסוריאזיס הישראלית 580271476

)ע"ר(

אגודת חולי פסוריאזיס אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(

אגודת הפסוריאזיס הישראלית )ע"ר( 23/06/2003

דרכים- קבוצות גורדייף בישראל 580271492

)ע"ר(

דרכים- קבוצות גורדייף )ע"ר( אושרשינוי שם

,

דרכים- קבוצות גורדייף בישראל 

DRAHIM- THE GURDJIEFF,)ע"ר(

) GROUPS OF ISRAEL )R.A

13/08/2008

דרכים- קבוצות גורדייף )ע"ר("דרכים" ,אושרשינוי שם 20/06/2007
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת העין )ע"ר(עתון העין ,אושרשינוי שםעמותת העין )ע"ר(580271567 23/09/2008

קרן מרתה ברודאי )ע"ר( , אושרשינוי שםקרן מרתה ומרדכי ברודאי )ע"ר(580271641

THE MARTHA BRODAY

) FOUNDATION )R.A

THE , )קרן מרתה ומרדכי ברודאי )ע"ר

MARTHA AND MORDECHAI 

)BRODAY FOUNDATION )R.A

19/01/2005

קרן ע"ש מרתה ברודאי ז"ל אושרשינוי שם

)ע"ר(

קרן מרתה ברודאי )ע"ר( 15/07/1998

בית כנסת נווה יוסף, באר אושרשינוי שםנווה יוסף חיים - באר שבע )ע"ר(580271732

שבע

נווה יוסף חיים - באר שבע )ע"ר( 24/06/1999

מסע ישראלי - חיבור, דרך, ארץ 580272011

)ע"ר(

מבראשית - תנועה חברתית אושרשינוי שם

רוחנית )ע"ר( ,

מסע ישראלי - חיבור, דרך, ארץ )ע"ר( 14/12/2017

מבראשית - תנועה חברתית רוחנית "אמונות"אושרשינוי שם

)ע"ר(
12/12/2001

תיאטרון אלמידאן )ע"ר(התיאטרון הערבי בישראל ,אושרשינוי שםתיאטרון אלמידאן )ע"ר(580272086 12/11/2006

הקרן לפיתוח קהילת נצרים בנגב 580272094

)ע"ר(

הקרן לפיתוח קהילת נצרים בנגב )ע"ר(הקרן לפיתוח נצרים ,אושרשינוי שם 04/04/2006

מפעל החסד שפע חיי"ם 580272144

ורחמי"ם )ע"ר(

מפעל החסד שפע חיים אושרשינוי שם

ורחמים בנשיאות כ"ק מרן 

אדמו"ר מצאנז שליט"א )ע"ר(

מפעל החסד שפע חיי"ם ורחמי"ם )ע"ר( 27/12/1999

הילד והוריו - העמותה לקידום 580272219

אימוץ בין ארצי )ע"ר(

הילד והוריו - הורים למען אושרשינוי שם

אימוץ בין ארצי )ע"ר(

הילד והוריו - העמותה לקידום אימוץ בין 

ארצי )ע"ר(
25/05/1998

ישראל בשביל אופניים- עמותה 580272359

למען תחבורת אופניים בישראל 

)ע"ר(

תל אביב בשביל אופניים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ישראל בשביל אופניים- עמותה למען 

תחבורת אופניים בישראל )ע"ר(
19/03/2008

עמותה למען תחבורת אושרשינוי שם

אופניים בישראל )ע"ר( ,

תל אביב בשביל אופניים )ע"ר( 19/03/2008

תל אביב בשביל אופניים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותה למען תחבורת אופניים בישראל 

)ע"ר(
21/02/2008

תל אביב בשביל אופניים )ע"ר(אופנים בשביל תל-אביבאושרשינוי שם 19/06/1997

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה 580272409

)ע"ר(

הקרן לעידוד הפקות מקור אושרשינוי שם

בכבלים )ע"ר(

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה )ע"ר( 14/05/2001
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העמותה לשירותי חינוך, תרבות 580272714

וספורט בניר צבי )ע"ר(

העמותה לשירותי חינוך אושרשינוי שם

ותרבות משלימים בניר-צבי ,
22/08/2005

זכות שבזי - חובות הלבבות 580272789

)ע"ר(

זכות שבזי - חובות הלבבות )ע"ר(החייאת מורשת יהדות תימןאושרשינוי שם 15/08/2000

ישיבת באר החיים טלז סטוןאגודת מחזיקי החייםאושרשינוי שםישיבת באר החיים טלז סטון580272805 22/04/1996

העמותה להנצחת ד"ר חיים 580272912

שהם ז"ל ופרופ' אבנר רבן )ע"ר(

העמותה להנצחת ד"ר חיים אושרשינוי שם

שהם ז"ל ,

העמותה להנצחת ד"ר חיים שהם ז"ל 

ופרופ' אבנר רבן )ע"ר(
28/08/2005

עמותת רעות - שירותי שיקום 580273209

ושילוב בקהילה לאנשים עם 

מוגבלות )ע''ר(

רעות - עמותה לבריאות נפש אושרשינוי שם

קהילתית )ע"ר( ,

עמותת רעות - שירותי שיקום ושילוב 

בקהילה לאנשים עם מוגבלות )ע''ר( 

Reut - Rehabilitation and ,

integration services in the 

commmmunity for persons with 

).disabilities )R.A

23/08/2016

רעות - קרן ישראלית לבריאות אושרשינוי שם

נפש קהילתית ,

רעות - עמותה לבריאות נפש קהילתית 

)ע"ר( ,
27/11/2003

צהר - עם אחד בלב אחדכולל יד ליד י-םאושרשינוי שםצהר - עם אחד בלב אחד580273217 12/02/1996

סביבה בריאה )ע"ר( 580273530

HEALTHY (

ENVIRONMENT

 )REGISTERED AMUTA

אחד מהסביבה - ד"ר ישראל אושרשינוי שם

פלג לכנסת

סביבה בריאה )ע"ר( 29/12/1997

"גומל חסד" ע"ש רבי משה אושרשינוי שםמרכז רוחני גומל חסד )ע"ר(580273985

דרמון זצוק"ל

מרכז רוחני גומל חסד )ע"ר( 24/04/2002

עמותת לב חסדי משה- ע"ש 580274231

משה אלמליח ז"ל )ע"ר(

עמותת לב חסדי משה- ע"ש משה לב חם ,אושרשינוי שם

אלמליח ז"ל )ע"ר(
22/11/2005

עמותת לוחמי חטיבת עציוני, 580274298

מיסודם של לוחמי גדוד מוריה 

תש"ח )ע"ר(

עמותת לוחמי חטיבת עציוני, מיסודם עמותת ותיקי גדוד מוריה ,אושרשינוי שם

של לוחמי גדוד מוריה תש"ח )ע"ר(
24/02/2015

עמותת חסדי רבקה ולאה )ע"ר(זכרון לאה ורבקה )ע"ר(אושרשינוי שםעמותת חסדי רבקה ולאה )ע"ר(580274348 17/03/1998

מוסדות חינוך וחסד פני מנחם 580274504

בית שמש )ע"ר(

"עמותת שמש מרפא לתורה אושרשינוי שם

חינוך וחסד"

מוסדות חינוך וחסד פני מנחם בית 

שמש )ע"ר(
05/08/2002

מגן שאול - קרית חינוך נוקדים 580274546

)ע"ר(

מגן שאול - קרית חינוך נוקדים )ע"ר(קרית חינוך נוקדיםאושרשינוי שם 24/08/1999
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

"גאון הירדן" לקידום החינוך 580274710

והיהדות בבקעת הירדן )ע"ר(

"גאון הירדן" לקידום החינוך והיהדות ישיבת שדמות נריהאושרשינוי שם

בבקעת הירדן )ע"ר(
15/01/2003

כולל אברכים "אור ישראל" - אושרשינוי שםאור ישראל - באר יצחק )ע"ר(580274835

"באר יצחק" שכ' אור החיים ,

אור ישראל - באר יצחק )ע"ר( 21/11/2010

עמותה להנצחת זכרו של עמיחי 580274918

פאגלין )גידי( ז"ל )ע"ר(

עמותה להוצאת ספר להנצחת אושרשינוי שם

זכרו של עמיחי פאגלין )גידי( 

ז"ל

עמותה להנצחת זכרו של עמיחי פאגלין 

)גידי( ז"ל )ע"ר(
14/01/1997

מכבי בית דגן כדורסלמועדון ספורט בית דגןאושרשינוי שםמכבי בית דגן כדורסל580275352 17/04/1996

מוסדות כנסת שלמה )ע"ר(ישיבת כנסת שלמהאושרשינוי שםמוסדות כנסת שלמה )ע"ר(580275527 02/04/2003

"הזן את הכל" גמ"ח ע"ש יעקב 580275535

פינקרט ז"ל )ע"ר(

קרן גמ"ח ע"ש פינקרט יעקב אושרשינוי שם

ז"ל ,

"הזן את הכל" גמ"ח ע"ש יעקב פינקרט 

ז"ל )ע"ר( ,
31/05/2004

580275600PROJECT  קרן מבצע מוחין

MIND FOUNDATION

קרן מבצע מוחין  PROJECT MINDקרן מבצע מוחיןאושרשינוי שם

FOUNDATION
05/06/1996

מכון אבשלום לידיעת הארץ - 580275691

ע"ש חיים אבשלום, מיסודה של 

הסתדרות העובדים הכללית 

החדשה - עמותה רשומה

מכון אבשלום לידיעת הארץ - אושרשינוי שם

ע"ש חיים אבשלום מיסודה 

של ההסתדרות הכללית

מכון אבשלום לידיעת הארץ - ע"ש חיים 

אבשלום, מיסודה של הסתדרות 

העובדים

12/05/1998

איגוד העמותות לזקן בישראל 580275907

)ע"ר(

עמל - העמותה המרכזית אושרשינוי שם

למען הזקן בישראל ,

איגוד העמותות לזקן בישראל )ע"ר( 30/01/2012

מאורות השרון מכל הלב )ע"ר(תלמוד תורה מאורות השרוןאושרשינוי שםמאורות השרון מכל הלב )ע"ר(580275923 31/01/2000

סיוע לעובדת הנפגעת מהעדר אושרשינוי שםלאה, למען אכיפת החוק580275964

אכיפת דיני עבודה

לאה, למען אכיפת החוק 14/08/1996

מרכז קהילתי מזרח נתניה )ע"ר(מינהל קהילתי מזרח נתניה ,אושרשינוי שםמרכז קהילתי מזרח נתניה )ע"ר(580276343 05/04/2011

רשת פנאי וקהילה- מתנ"סים 580276350

בדרום נתניה )ע"ר(

רשת פנאי וקהילה- מתנ"סים בדרום מינהל רובע דרום נתניה ,אושרשינוי שם

נתניה )ע"ר( ,
16/01/2005

תנובת יהודהענבי התורהאושרשינוי שםתנובת יהודה580276376 04/04/2001

אליאטר - עמותה לקידום 580276582

תרבותי וחברתי עכו

אליאטר - עמותה לקידום אושרשינוי שם

החינוך, התרבות והחברה 

בעכו

אליאטר - עמותה לקידום תרבותי 

וחברתי עכו
25/12/1996
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מוסדות התורה והחסד ובית 580276715

כנסת, שכון משכנות, פרדס כץ 

)ע"ר(

בית הכנסת האשכנזי, שכון אושרשינוי שם

משכנות, פרדס כץ )ע"ר(

מוסדות התורה והחסד ובית כנסת, שכון 

משכנות, פרדס כץ )ע"ר(
16/07/1997

דור שלום )ע"ר(דור שלם דורש שלום )ע"ר(אושרשינוי שםדור שלום )ע"ר(580276772 08/12/1998

נחלת חיים שלום )ע"ר( ,ישיבת רמת שמואל ,אושרשינוי שםנחלת חיים שלום )ע"ר(580276806 25/09/2003

ק.ש.ת. - קידום שירותים 580276947

חברתיים חדרה והסביבה )ע"ר(

עמותה למניעה וטיפול באסיר אושרשינוי שם

ומשפחתו חדרה )ע"ר( ,

ק.ש.ת. - קידום שירותים חברתיים 

חדרה והסביבה )ע"ר( ,
23/09/2004

ק.ש.ת- קידום שירותים אושרשינוי שם

חברתיים חדרה והסביבה 

)ע"ר( ,

עמותה למניעה וטיפול באסיר ומשפחתו 

חדרה )ע"ר( ,
23/09/2004

ק.ש.ת.- קידום שירותים אושרשינוי שם

חברתיים )ע"ר( ,

ק.ש.ת- קידום שירותים חברתיים חדרה 

והסביבה )ע"ר( ,
23/09/2004

עמותה למניעה וטיפול באסיר אושרשינוי שם

ומשפחתו חדרה )ע.ר.( ,

ק.ש.ת.- קידום שירותים חברתיים )ע"ר( 

,
20/09/2004

היכל ישי ע"ש יצחק שמואל אושרשינוי שםבתורתו יהגה. )ע"ר(580276970

יהודה ,

בתורתו יהגה. )ע"ר( 29/12/2010

יסוד מלכות סטריקוב )ע"ר(יסוד מלכות )ע"ר( ,אושרשינוי שםיסוד מלכות סטריקוב )ע"ר(580277150 13/02/2018

יסוד מלכות )ע"ר(קצב-לקידום צדקה בישראלאושרשינוי שם 14/07/1997

אוהל חיים משה ופנינה )פערל(אוהל פנינה )פערל(אושרשינוי שםאוהל חיים משה ופנינה )פערל(580277234 19/11/1996

עמותת לילך - התנדבות מכל 580277382

הלב )ע"ר(

לילך - ארגון נשים להתנדבות אושרשינוי שם

,

עמותת לילך - התנדבות מכל הלב 

)ע"ר( ,
18/11/2003

באמונה - עזר בדיור ותמיכה 580277655

לציבור הדתי לאומי )ע"ר(

אמונה - עזר בדיור לציבור אושרשינוי שם

הדתי-לאומי

באמונה - עזר בדיור ותמיכה לציבור 

הדתי לאומי )ע"ר(
07/06/1999

העמותה לחבר הותיק דורות 580277713

זבולון )ע"ר(

העמותה לחבר הותיק, מועצה אושרשינוי שם

אזורית זבולון )ע"ר( ,

העמותה לחבר הותיק דורות זבולון 

)ע"ר(
21/04/2010

בית הכנסת המרכזי - ורדיה 580277739

)ע"ר(

בית הכנסת המרכזי - ורדיה )ע"ר(בית הכנסת "נאות שלום"אושרשינוי שם 16/01/2002

לומדי תורה דחסידי בעלזא אושרשינוי שםבית שלום ואחוה )ע"ר(580277879

מכנובקה ,

בית שלום ואחוה )ע"ר( 12/07/2010

מועצת הכהנים של יהודי 580277986

אתיופיה בישראל )ע"ר(

מועצת הכהנים של העדה אושרשינוי שם

האתיופית

מועצת הכהנים של יהודי אתיופיה 

בישראל )ע"ר(
04/08/1997
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קרן לקידום פרוייקטים תורניים 580278166

בירושלים )ע"ר(

"לוחות ושברי לוחות" - נר אושרשינוי שם

זכרון לזכר קדושי השואה 

הי"ד )ע"ר(

קרן לקידום פרוייקטים תורניים 

בירושלים )ע"ר(
17/11/1997

הנקודה היהודית בתל - אביב 580278216

)ע"ר(

הישיבה הגבוהה תל-אביב אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

הנקודה היהודית בתל - אביב )ע"ר( 08/06/2014

הישיבה הגבוהה תל-אביב )ע"ר(טללי אביבאושרשינוי שם 19/11/1997

נעימות התורה- שירה חדשה 580278380

)ע"ר(

נעימות התורה- שירה חדשה )ע"ר(נעימות התורה ,אושרשינוי שם 11/12/2008

העמותה לקידום הנוער בכדורסל 580278463

בירושלים ומבשרת ציון - הפועל 

ירושלים )ע"ר(

העמותה לקידום הנוער אושרשינוי שם

בכדורסל - הפועל ירושלים 

)ע"ר( ,

העמותה לקידום הנוער בכדורסל 

בירושלים ומבשרת ציון - הפועל 

ירושלים )ע"ר(

03/09/2015

מכללת אמונה להכשרת אושרשינוי שםאמונה - מכינה לאקדמיה )ע"ר(580278620

עובדי הוראה ,

אמונה - מכינה לאקדמיה )ע"ר( 12/01/2016

מרכז רוחני מגן יוסף אשדודמגן יעקב אשדודאושרשינוי שםמרכז רוחני מגן יוסף אשדוד580278844 23/06/1996

בית מדרש גבוה טללי אורות 580278893

עמנואל )ע"ר(

בית מדרש גבוה, טללי אורות אושרשינוי שם

ק"ק יהדות תימן בעמנואל ,

בית מדרש גבוה טללי אורות עמנואל 

)ע"ר(
19/12/2005

580279008COMMON  מכנה משותף

DENOMINATOR

מכנה משותףמכנה משותףאושרשינוי שם 14/08/1996

שערי תורה שע"י אחוד בני 580279040

הישיבות בית שמש )ע"ר(

הקהילה התורנית בבית שמש אושרשינוי שם

)ע"ר(

שערי תורה שע"י אחוד בני הישיבות 

בית שמש )ע"ר(
08/02/1999

"בנות הדסה" - מוסדות חינוך 580279255

ותרבות )ע"ר(

איגוד אברכים להקמת אושרשינוי שם

מוסדות תורה וחסד, 

בית-שמש

"בנות הדסה" - מוסדות חינוך ותרבות 

)ע"ר(
26/07/2000

התאחדות המלונות בים המלח 580279529

)ע"ר(

התאחדות המלונות בים אושרשינוי שם

המלח )ע"ר( ,

התאחדות המלונות בים המלח 

Hotels Association at the ,)ע"ר(

).Dead Sea )R.A

28/03/2012

נתיבי ההלכה - מאגרי מידע 580279693

תורניים )ע"ר(

נתיבי ההלכה - מאגרי מידע תורניים אוסף הפוסקיםאושרשינוי שם

)ע"ר(
14/05/1997

איגוד נהגי המוניות חברי אושרשינוי שםאיגוד נהגי המוניות הארצי )ע"ר(580279768

ההסתדרות החדשה ,

איגוד נהגי המוניות הארצי )ע"ר( 13/02/2008

אדירי התורה )ע"ר(דגל העמק ,אושרשינוי שםאדירי התורה )ע"ר(580279982 03/09/2008
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נותנים מקום )ע"ר(דורשי חסד ,אושרשינוי שםנותנים מקום )ע"ר(580280097 08/07/2018

מוסדות משכן משה ברמה"ש 580280139

)ע"ר(

מוסדות משכן משה אושרשינוי שם

ברמת-השרון בנשיאות הרה"ג 

ר' יעקב אדלשטיין שליט"א ,

מוסדות משכן משה ברמה"ש )ע"ר( 05/12/2005

דעת קדושים )ע"ר(ישיבת דעת קדושיםאושרשינוי שםדעת קדושים )ע"ר(580280345 21/01/1997

מועדון הספורט מכבי אסף עכו 580280394

)ע"ר(

מועדון הספורט מכבי אסף עכו )ע"ר(מועדון הכדור-סל מכבי עכואושרשינוי שם 27/05/1998

עמותת תורת חן וחסד ורחמים - 580280485

רמות ירושלים )ע"ר(

עמותת חן וחסד ורחמים - אושרשינוי שם

רמות ירושלים

עמותת תורת חן וחסד ורחמים - רמות 

ירושלים )ע"ר(
03/08/1997

מדעני אופקים )ע"ר( 580280519

SCIENTISTS OF OFAKIM

מדעני אופקים )ע"ר(מדעני אופקיםאושרשינוי שם 20/05/1997

"ג-קוים" פרוייקטים אומנותיים 580280527

)ע"ר(

תאטרון "ג` קוים" פרוייקטים אושרשינוי שם

אמנותיים

"ג-קוים" פרוייקטים אומנותיים )ע"ר( 18/01/2000

מוסדות תפארת דוד ושארית 580280857

בנימין )ע"ר(

מעונות תפארת דוד ושארית אושרשינוי שם

בנימין )ע"ר( ,

מוסדות תפארת דוד ושארית בנימין 

)ע"ר( ,
31/12/2003

מעונות תפארת דוד ושארית בנימין מעונות תפארת דוד )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
04/02/2002

מרכז קהילתי "מודיעין עילית" 580280956

)ע"ר(

גמילות חסדים הכולל סיוע אושרשינוי שם

לקשישים בקרית ספר 

)מתתיהו(

מרכז קהילתי "מודיעין עילית" )ע"ר( 20/01/1998

כרמון - עמותה לאמנות מחול 580281012

ישראלי )ע"ר(

כרמון - עמותה לאמנות מחול ישראלי ע.מ.י. עמותת מחול ישראליאושרשינוי שם

)ע"ר(
08/01/2002

העמותה למען ילדי מפתן והשרון 580281160

)ע"ר(

העמותה למען ילדי מפתן והשרון )ע"ר(למען ילדי מפתן השרון ,אושרשינוי שם 26/08/2014

אילת - התאחדות ישראלית 580281426

לספורט תחרותי לא אולימפי 

)ע"ר(

ההתאחדות הישראלית אושרשינוי שם

לספורט תחרותי לא אולימפי

אילת - התאחדות ישראלית לספורט 

תחרותי לא אולימפי )ע"ר(
13/07/2000

המכללה לצילום קריית אונו 580281657

)ע"ר(

העמותה ללימודי הצילום אושרשינוי שם

והתקשורת בקרית אונו ,

המכללה לצילום קריית אונו )ע"ר( 04/03/2008

קרן אייזיקוביץ יפה ז"ל - קבוץ 580281889

פרוד )ע"ר(

קרן אייזיקוביץ יפה ז"ל - קבוץ פרוד קרן איסיקוביץ יפה ז"לאושרשינוי שם

)ע"ר(
26/03/1998
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מוסדות מכון מאור ישראל - 580281905

פרסומים תורניים )ע"ר(

מכון "מאור ישראל" פירסומים אושרשינוי שם

תורניים

מוסדות מכון מאור ישראל - פרסומים 

תורניים )ע"ר(
08/11/2001

כולל אש התורה שע"י קרן כבוד 580281954

שמים )ע"ר(

כולל אש התורה שע"י קרן כבוד שמים קרן כבוד שמיםאושרשינוי שם

)ע"ר(
28/04/1999

מכון ומחקר תורני "עטרת אושרשינוי שםעזרה וחסד שערי אשדוד )ע"ר(580281962

מרדכי"

עזרה וחסד שערי אשדוד )ע"ר( 28/01/1997

עמותת רבבות אפרים - מעלה 580281988

יוסף ורבקה )ע"ר(

ישיבת מעלה אפרים - מעלה אושרשינוי שם

יוסף ורבקה )ע"ר( ,

עמותת רבבות אפרים - מעלה יוסף 

ורבקה )ע"ר(
04/08/2014

בית הכנסת האשכנזי-לב אושרשינוי שם

רמות )ע"ר(

ישיבת מעלה אפרים - מעלה יוסף 

ורבקה )ע"ר(
01/08/1999

"הרי ירושלים" מוסדות לטיפול 580282085

פנימייתי )לשעבר מוסד 

בני-ברית( )ע"ר(

מוסד בני-ברית - טיפול אושרשינוי שם

פנימייתי בילדים ובבני נוער 

)לשעבר - בית הילדים של 

נשי בני ברית( )ע"ר( ,

"הרי ירושלים" מוסדות לטיפול פנימייתי 

The ,)לשעבר מוסד בני-ברית( )ע"ר(

Jerusalem Hills Therapeutic 

Centers )formerly the J.W.I.

 Residential Treatment Center

) )R.A

08/09/2009

מוסד בני ברית - טיפול אושרשינוי שם

פנימייתי בילדים ובבני נוער

מוסד בני-ברית - טיפול פנימייתי בילדים 

ובבני נוער
05/03/1997

זק"א )זהוי קורבנות אסון( חסד 580282150

של אמת, לכיש ודרום )ע"ר(

ארגון מתנדבים לזיהוי אושרשינוי שם

קרבנות אסון, דרום )ע"ר( ,

זק"א )זהוי קורבנות אסון( חסד של 

אמת, לכיש ודרום )ע"ר( ,
08/06/2004

ארגון מתנדבים לזיהוי קרבנות אסון, חסד ואמת - לכיש )ע"ר(אושרשינוי שם

דרום )ע"ר(
16/06/1998

מכון דרזניק גוטליב לרפואה 580282267

THE DRESNICK  דחופה

GOTTLIEB INSTITUTE 

FOR EMERGENCY 

MEDICINE

מכון דרזניק גוטליב לרפואה דחופהדרמלאושרשינוי שם 14/11/1996

מפעלי ספרות ומחקר מורשת אושרשינוי שםמכון מורשת גד )ע"ר(580282333

גד )ע"ר(

מכון מורשת גד )ע"ר( 30/11/1997

עלמא מכללה עברית )ע"ר(מכללה עברית - עלמאאושרשינוי שםעלמא מכללה עברית )ע"ר(580282341 22/12/1999

מקור חיים - חולון )ע"ר(ונקרא בשם ,אושרשינוי שםמקור חיים - חולון )ע"ר(580282416 12/07/2010
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בית המדרש ומכון מעשי השלום 580282549

)ע"ר(

בית המדרש ומכון מעשי השלום )ע"ר(מכון "מעשי השלום" ,אושרשינוי שם 05/03/2008

עמותת ההורים לקידום החינוך 580282697

בתיכון א' ת"א )ע"ר(

עמותה לשם קידום הספורט אושרשינוי שם

בבית ספר עירוני א` ע.ת.א.

עמותת ההורים לקידום החינוך בתיכון 

א` ת"א )ע"ר(
18/12/2002

מ.ט.י ש"י- מוקד טיפוח יזמים- 580282838

שומרון, בקעת הירדן ובנימין 

)ע"ר(

מוקד טיפוח יזמים בקעת אושרשינוי שם

הירדן, מגילות, בנימין )ע"ר( ,

מ.ט.י ש"י- מוקד טיפוח יזמים- שומרון, 

בקעת הירדן ובנימין )ע"ר(
21/05/2008

מוקד סיוע וקידום עסקים - אושרשינוי שם

בקעת הירדן, מגילות, בנימין 

)ע"ר( ,

מוקד טיפוח יזמים בקעת הירדן, 

מגילות, בנימין )ע"ר(
29/03/2005

מוקד סיוע וקידום עסקים אושרשינוי שם

ערבות הירדן, מגילות ומעלה 

אפרים

מוקד סיוע וקידום עסקים - בקעת 

הירדן, מגילות, בנימין )ע"ר(
22/10/2001

שלבים העצמה וקידום אישי 580283026

)ע''ר(

תקוות אחינו   TIKVATאושרשינוי שם

, ACHEINU

שלבים העצמה וקידום אישי )ע''ר( 23/03/2017

"עמנו אל"- בריאות וחינוך העם 580283042

)ע"ר(

"עמנו אל"- בריאות וחינוך העם )ע"ר(נפש פתוחה ,אושרשינוי שם 21/12/2008

המרכז לקידום האמנויות ותרבות 580283091

הפנאי באשדוד )ע"ר(

עמותת אומנים ויוצרים מקרב אושרשינוי שם

העולים החדשים באשדוד

המרכז לקידום האמנויות ותרבות הפנאי 

באשדוד )ע"ר(
24/05/1999

משכימי קום משענת הבית אושרשינוי שםהדרת המלמדים )ע"ר(580283182

היהודי עידוד ותמיכה לנזקק 

)ע"ר(

הדרת המלמדים )ע"ר( 16/06/1999

העמותה לקידום ספורט הכדוריד 580283323

ואחרים בר"ג )ע"ר(

עמותה לקידום ספורט אושרשינוי שם

בכדור-יד ברמת-גן ,
29/12/2014

בני אמוניםרשת כוללים בני אמוניםאושרשינוי שםבני אמונים580283547 29/10/1996

הישרדות+מקוה-תקוה+בלי 580283687

מקוה אין תקוה, ח"ן+הפצת מסר 

המקוה לכל יהודי )ע"ר(

הישרדות+מקוה-תקוה+בלי חדששינוי שם

מקוה אין תקוה, ח"ן+הפצת 

מסר המקוה לכל יהודי )ע"ר( 

,

14/07/2010
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הישרדות-מקוה-תקוה-בלי אושרשינוי שם

מקוה אין תקוה, ח"ו- הפצת 

מסר המקוה ליהדות העולם 

)ע"ר( ,

הישרדות+מקוה-תקוה+בלי מקוה אין 

תקוה, ח"ן+הפצת מסר המקוה לכל 

יהודי )ע"ר(

12/07/2010

הישרדות - מקוה-תקוה - אושרשינוי שם

הפצת רעיון המקוה מדן ועד 

באר שבע )ע"ר( ,

הישרדות-מקוה-תקוה-בלי מקוה אין 

תקוה, ח"ו- הפצת מסר המקוה ליהדות 

העולם )ע"ר(

15/12/2008

מקווה תקווה -מדן ועד באר אושרשינוי שם

שבע )ע"ר(

הישרדות - מקוה-תקוה - הפצת רעיון 

המקוה מדן ועד באר שבע )ע"ר(
27/03/2001

עזריאלי - מכללה אקדמית 580283729

להנדסה ירושלים )ע"ר(

המכללה האקדמית להנדסה אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר( ,

עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה 

ירושלים )ע"ר(
06/03/2013

המכללה להנדסה ירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר(

המכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

)ע"ר(
18/03/2002

יחד נתעצם )ע"ר(עמותת כל אחד )ע"ר( ,אושרשינוי שםיחד נתעצם )ע"ר(580283919 25/11/2007

כל אחד לעזרה לנפגעי אושרשינוי שם

גידולים במערכת התנועה

עמותת כל אחד )ע"ר( 14/01/2001

קרן קרית מלאכי לפיתוח ולקידום 580283950

הספורט )ע''ר(

קרן קרית מלאכי לפיתוח ולקידום קרן קרית מלאכי לפיתוח ,אושרשינוי שם

הספורט )ע''ר(
12/07/2016

המכללה האקדמית הערבית 580283976

לחינוך בישראל- חיפה )ע"ר(

המכללה הערבית לחינוך אושרשינוי שם

בישראל - חיפה ,

המכללה האקדמית הערבית לחינוך 

בישראל- חיפה )ע"ר(
31/12/2009

המכללה הערבית לחינוך אושרשינוי שם

בישראל - חיפה

* 04/08/2003

מוסדות נועם אלימלך ע"ש 580284362

אדמו"ר ר' אלימלך מליזענסק, 

ירושלים )ע"ר(

נועם אלימלך ע"ש אדמור ר` אושרשינוי שם

אלימלך מליזנסק זצוק"ל

מוסדות נועם אלימלך ע"ש אדמו"ר ר` 

אלימלך מליזענסק, ירושלים )ע"ר(
16/06/1997

מרכז קהילתי צא"י נחלת משה 580284503

בני ברק )ע"ר(

מרכז קהילתי נחלת משה בני אושרשינוי שם

ברק )ע"ר(

מרכז קהילתי צא"י נחלת משה בני ברק 

)ע"ר(
29/10/1998

שורי-טה- איגוד הקראטה 580284552

הישראלי- איגוד קרב הגנה 

ישראלי )ע"ר(

שורי טה- איגוד הקראטה אושרשינוי שם

Shuri-Te  , )הישראלי )ע"ר

Israeli Karate Union

) )R.A

שורי-טה- איגוד הקראטה הישראלי- 

איגוד קרב הגנה ישראלי 

Shuri-Te-Israeli Karate ,)ע"ר(

Union- Israeli Krav Hagana Union

) )R.A

09/12/2008
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שורי-טה                                      אושרשינוי שם

, SHURY-TE

שורי טה- איגוד הקראטה הישראלי 

Shuri-Te Israeli Karate ,)ע"ר(

)Union )R.A

16/02/2005

בית יעקב לחינוך בקרית ספר 580284651

מודיעין עלית )ע"ר(

בית יעקב על יסודי - קרית אושרשינוי שם

ספר ,

בית יעקב לחינוך בקרית ספר מודיעין 

עלית )ע"ר( ,
20/01/2004

שיח יצחק אפרת )ע"ר(ביכורי נחושה ,אושרשינוי שםשיח יצחק אפרת )ע"ר(580284677 06/04/2014

העמותה למען הכנסיה הנוצרית 580284735

גאולת אלוהים )ע"ר(

בית הידידות רקצ"ג )ע"ר( אושרשינוי שם

THE FREINDSHIP (

HOUSE - RCCG

  )REGISTERED AMUTA

,

העמותה למען הכנסיה הנוצרית גאולת 

אלוהים )ע"ר( ,
01/12/2003

עמותת חיי המסחר והעצמאים 580284792

בשרון )ע"ר(

עמותת חיי המסחר אושרשינוי שם

והעצמאים פ"ת

עמותת חיי המסחר והעצמאים בשרון 

)ע"ר(
05/09/1997

בית טובה - ירושלים )ע"ר(מכון לוין למורות בית יעקבאושרשינוי שםבית טובה - ירושלים )ע"ר(580284818 16/07/1997

אמת ושלום  מציון )ע"ר(חסד מנשה ,אושרשינוי שםאמת ושלום  מציון )ע"ר(580284842 17/12/2007

העמותה לספורט עממי - מחוז 580285013

השרון )ע"ר(

העמותה לספורט עממי אושרשינוי שם

ומקומות עבודה - מחוז השרון 

,

העמותה לספורט עממי - מחוז השרון 

)ע"ר(
13/12/2011

אגודת הסטודנטים- המרכז 580285120

הבינתחומי הרצליה )ע"ר(

אגודת הסטודנטים של המרכז אושרשינוי שם

הבינתחומי ללימודי עסקים 

משפט וטכנולוגיה )ע"ר( ,

אגודת הסטודנטים- המרכז הבינתחומי 

הרצליה )ע"ר(
19/01/2005

עתידאוןעתיד ידידיה חרדיאושרשינוי שםעתידאון580285161 31/12/1996

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות 580285328

האקדמית ת"א - יפו )ע"ר(

אגודת הסטודנטים של אושרשינוי שם

המכללה האקדמית של 

תל-אביב-יפו ,

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות 

האקדמית ת"א - יפו )ע"ר(
27/09/2017

מינהל קהילתי של השכונות: 580285609

גבעת המבתר, הגבעה 

הצרפתית, צמרת הבירה ורמות 

אשכול )ע"ר(

מינהל קהילתי של השכונות: אושרשינוי שם

גבעת המבתר, הגבעה 

הצרפתית וצמרת הבירה ,

מינהל קהילתי של השכונות: גבעת 

המבתר, הגבעה הצרפתית, צמרת 

הבירה ורמות אשכול )ע"ר(

14/11/2006

תפילה למשה לחינוך דתי-תורני 580285716

)ע"ר(

בית כנסת תפילה למשה לוד אושרשינוי שם

)ע"ר(

תפילה למשה לחינוך דתי-תורני )ע"ר( 18/01/2001



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 220414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ישע ורפואהאמנון ותמראושרשינוי שםישע ורפואה580286029 21/10/1996

קרן השבת וחומת הדת )ע"ר(גזע אבות ,אושרשינוי שםקרן השבת וחומת הדת )ע"ר(580286177 25/05/2005

מוסדות חינוך לנוער לתורה 580286391

ויהדות )ע"ר(

מוסדות "פניני מנחם" ע"ש אושרשינוי שם

רשכבה"ג כ"ק מרן אדמו"ר 

רבי פינחס מנחם מגור 

זצוקללה"ה

מוסדות חינוך לנוער לתורה ויהדות 

)ע"ר(
25/04/2001

מתנ"ס מרכז קהילתי נהורה, אושרשינוי שםמתנ"ס אזורי לכיש )ע"ר(580286615

לכיש )ע"ר( ,

מתנ"ס אזורי לכיש )ע"ר( 02/08/2017

זמארין - העמותה לתרבות, פנאי 580286847

ותיירות בזכרון יעקב )ע"ר(

מתנ"ס מרכז קהילתי זכרון אושרשינוי שם

יעקב ,

זמארין - העמותה לתרבות, פנאי 

ותיירות בזכרון יעקב )ע"ר(
20/09/2015

הקרן למורשת קבר רחל )ע"ר("יש שכר לפעולתך" ,אושרשינוי שםהקרן למורשת קבר רחל )ע"ר(580286938 04/03/2008

המועצה לחינוך מתקדם ולטיפוח 580287241

קהילתי

העמותה לחינוך מתקדם אושרשינוי שם

ולפיתוח קהילתי

המועצה לחינוך מתקדם ולטיפוח 

קהילתי
02/09/1996

דגל דוד )ע"ר(דגל יעקב )ע"ר(אושרשינוי שםדגל דוד )ע"ר(580287332 20/03/2002

תפארת החינוך - חסידות אושרשינוי שםדיור ועזרה משכן לזולת )ע"ר(580287381

בעלזא

דיור ועזרה משכן לזולת )ע"ר( 22/07/1997

אקב"ן - ארגון קבוצות בודו 580287464

נינגיטסו )ע"ר(

אקב"ן - ארגון קבוצות בודו נינגיטסו מורשת קרב-מדע ותרבות ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
19/01/2005

האגודה הישראלית למדע בדיוני 580287571

ולפנטסיה )ע"ר(

אגודה ישראלית למדע בדיוני אושרשינוי שם

ולפנטסיה )ע"ר( ,

האגודה הישראלית למדע בדיוני 

ולפנטסיה )ע"ר(
04/01/2017

פלזמה )ע"ר(אמבר - מכללת העתיד )ע"ר(אושרשינוי שםפלזמה )ע"ר(580287662 03/09/2001

מעונות חיה - רשת מעונות יום 580287753

שעל יד כולל חב"ד )ע"ר(

מעונות חיה - רשת מעונות יום שעל יד מעונות חיה )ע"ר(אושרשינוי שם

כולל חב"ד )ע"ר(
18/11/2002

"עמותת טויטו ברוכים- ביהכ"נ 580288124

משה ואהרון" בת ים )ע"ר(

"עמותת טויטו ברוכים- ביהכ"נ משה עמותת טויטו - ברוכים ,אושרשינוי שם

ואהרון" בת ים )ע"ר(
12/01/2010

מרכז פרס לשלום ולחדשנות 580288157

)ע"ר(

מרכז פרס לשלום )ע"ר( אושרשינוי שם

PERES CENTER FOR (

PEACE )REGISTERED 

, AMUTA

מרכז פרס לשלום ולחדשנות 

Peres Center for Peace and,)ע"ר(

). Innovation )R.A

04/01/2017

מרכז פרס לשלום )ע"ר(מכון פרס )ע"ר(אושרשינוי שם 07/12/1997
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העמותה למען איכות סביבה אושרשינוי שםדיאלוג אדם סביבה ומדע )ע"ר(580288181

וחיים בנהריה ,

דיאלוג אדם סביבה ומדע )ע"ר( 12/05/2014

גיל אור, העמותה לפיתוח 580288215

שירותים לאוכלוסיה מבוגרת 

במ.א מגידו )ע"ר(

העמותה לזקן - גיל אור במ"א אושרשינוי שם

מגידו ,

גיל אור, העמותה לפיתוח שירותים 

לאוכלוסיה מבוגרת במ.א מגידו )ע"ר(
24/11/2004

עזרת אחים "לב קלמן" )ע"ר(מכון "דגל החסידות"אושרשינוי שםעזרת אחים "לב קלמן" )ע"ר(580288298 05/03/1997

העמותה לקידום הטקוונדו - 580288405

האריות )ע"ר(

העמותה לקידום הטקוונדו אושרשינוי שם

במבשרת ציון - האריות

העמותה לקידום הטקוונדו - האריות 

)ע"ר(
08/06/1997

ארגון הרוקחות בישראל )ע"ר(ארגון רוקחות בישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםארגון הרוקחות בישראל )ע"ר(580288553 04/07/2010

לשכת הרוקחות בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר(

ארגון רוקחות בישראל )ע"ר( 14/01/1998

תהילים בכל יוםתהילים בכל יוםאושרשינוי שםתהילים בכל יום580288561 14/10/1999

''קשת אמנויות'' )ע''ר(מוסיקה אטרנה ,אושרשינוי שם''קשת אמנויות'' )ע''ר(580288728 19/07/2006

בית כנסת נחלת יהודה מעלה 580288819

אדומים )ע"ר(

בית כנסת למען אחי ורעי אושרשינוי שם

מצפה נבו )ע"ר(

בית כנסת נחלת יהודה מעלה אדומים 

)ע"ר(
31/10/1999

מ.ט.י. אילת - אילות מרכז טיפוח 580288835

יזמות )ע"ר(

מרכז טיפוח יזמות )מט"י( אושרשינוי שם

אילת/אילות )ע"ר(

מ.ט.י. אילת - אילות מרכז טיפוח יזמות 

)ע"ר(
26/07/1998

כפר רעות - סדאקה מרכז 580288868

בינלאומי לחינוך לפלורליזם 

FRIENDSHIP )ע"ר(

 )VILLAGE,

 INTERNATIONAL 

CENTER TO EDUCATION 

FOR PLURALISM )R.A

כפר רעות - סדאקה - מרכז אושרשינוי שם

בינלאומי לחנוך לפלורליזם

כפר רעות - סדאקה מרכז בינלאומי 

לחינוך לפלורליזם )ע"ר( 

FRIENDSHIP

14/10/2001

מרכז רוחני וחסידי דרכי נעם 580289114

)ע"ר(

מרכז רוחני וחסידי דרכי נעם )ע"ר(אורות שלמה ,אושרשינוי שם 20/10/2015

לאנטגרציה חברתית ותרבותית 580289189

)ע"ר(

לאנטגרציה חברתית ותרבותית )ע"ר(ספורטקאושרשינוי שם 29/11/2000

מכון תורת המדינה )ע"ר(מכון התורה והמלכותאושרשינוי שםמכון תורת המדינה )ע"ר(580289247 20/02/1997

מוסדות תפארת בית מרדכי 580289288

)ע"ר(

בית מדרש תפארת בית אושרשינוי שם

מרדכי ,

מוסדות תפארת בית מרדכי )ע"ר( , 12/11/2003
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ד.א.ת.א. - העמותה לקידום 580289395

מקצועי חברתי של ענפי דפוס, 

גרפיקה, נייר, קרטונז', תקשורת, 

אנרגיה, מורי דרך ואמנים )ע"ר(

העמותה לקידום מקצועי אושרשינוי שם

חברתי של עובדי הדפוס , 

הנייר והקרטונז`

ד.א.ת.א. - העמותה לקידום מקצועי 

חברתי של ענפי דפוס, גרפיקה, נייר,
18/02/2001

מכללה ב"פ )בלתי פורמלית( 580289502

מקצוען 2000 )ע"ר(

מכללה ב"פ )בלתי פורמלית( אושרשינוי שם

מקצוען 2000 )ע"ר( ,

מכללה ב"פ )בלתי פורמלית( מקצוען 

2000 )ע"ר( ,
01/11/2004

ודברת בם - להקניית אהבת 580289528

תורה )ע"ר(

זכרון בנימין ברוך ודבורה אושרשינוי שם

)ע"ר(

ודברת בם - להקניית אהבת תורה 

)ע"ר(
16/06/2003

אגודת הידידות ישראל-קוריאה 580289874

לתרבות וכלכלה

האגודה לקשרי תרבות אושרשינוי שם

וכלכלה ישראל-קוריאה

אגודת הידידות ישראל-קוריאה לתרבות 

וכלכלה
16/12/1996

העמותה לניהול פרויקטים 580289957

PROJECT .( )בישראל )ע"ר

MANAGEMENT 

INSTITUTE P.M.I. ISRAEL

 )R.A

העמותה לניהול פרויקטים אושרשינוי שם

בישראל

העמותה לניהול פרויקטים בישראל 

)ע"ר(
19/06/2002

ידידי קהילת מקור חיים בראשות 580289965

הרב עדין שטיינזלץ )ע"ר(

ידידי בית הספר היסודי מקור אושרשינוי שם

חיים בראשות הרב עדין 

שטיינזלץ

ידידי קהילת מקור חיים בראשות הרב 

עדין שטיינזלץ )ע"ר(
28/04/2003

כלכלת יוסף ע"ש רבי יוסף אושרשינוי שםכלכלת יוסף )ע"ר(580290054

לאו הי"ד

כלכלת יוסף )ע"ר( 04/02/2002

התאחדות האדריכלים ובוני 580290096

הערים בישראל )ע"ר(

עמותת אדריכלים מאוחדים אושרשינוי שם

ISRAEL .( )בישראל )ע"ר

ASSOCIATION OF 

UNITED ARCHITECTS

,  )R.A

התאחדות האדריכלים ובוני הערים 

Israel Architects , )בישראל )ע"ר

and Urban Planners Association

). )R.A

17/05/2018

אלפא-מעל"ה - משען לעולה 580290153

למען השתלבות )ע"ר(

מעל"ה - משען לעולה למען אושרשינוי שם

השתלבות

אלפא-מעל"ה - משען לעולה למען 

השתלבות )ע"ר(
04/07/2001

עמותת ניצולי יהודים ממחנות 580290393

ריכוז ראוונסבריק וזקסנהאוזן 

בישראל )ע"ר(

ניצולי היהודים ממחנה הריכוז אושרשינוי שם

זקסנהאוזן בישראל ,

עמותת ניצולי יהודים ממחנות ריכוז 

ראוונסבריק וזקסנהאוזן בישראל )ע"ר(
16/01/2013

אגודה ספורטיבית דתית, אליצור 580290435

נתניה - כפר יונה, טניס שלוחן 

)ע"ר(

איגוד ספורטיבי דתי, אליצור אושרשינוי שם

נתניה - טניס שולחן )ע"ר( ,

אגודה ספורטיבית דתית, אליצור נתניה 

- כפר יונה, טניס שלוחן )ע"ר(
10/09/2014
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תורה מציון - תנועה תורנית 580290567

ציונית )ע"ר(

תורה מציון - כוללים ציוניים אושרשינוי שם

בתפוצות )ע"ר( ,

תורה מציון - תנועה תורנית ציונית 

)ע"ר(
10/04/2014

תורה מציון - כוללים ציוניים בתפוצות פלד עולמיאושרשינוי שם

)ע"ר(
25/02/2002

אגודת הנטורופתים בישראל 580290724

)ע"ר(

''האגודה הישראלית אושרשינוי שם

לנטורופתיה ותזונה טבעית'' 

)ע''ר( ,

אגודת הנטורופתים בישראל )ע"ר( 06/01/2013

האגודה הישראלית לבריאות אושרשינוי שם

טבעית - נטורופתיה ,

''האגודה הישראלית לנטורופתיה 

ותזונה טבעית'' )ע''ר(
22/08/2006

האגודה הישראלית אושרשינוי שם

THE ( )לנטורופתיה )ע"ר

ISRAELI SOCIETY FOR 

NATUROPATHY

 )REGISTERED AMUTA

האגודה הישראלית לבריאות טבעית - 

נטורופתיה
08/02/1999

קופת הצדקה שערי רחמים 580290856

נחלת סירוקה - בני ברק )ע"ר(

נחלת סירוקה - תורה עבודה אושרשינוי שם

וגמילות חסדים ,

קופת הצדקה שערי רחמים נחלת 

סירוקה - בני ברק )ע"ר(
08/06/2016

בן פורת יוסף - אשדוד )ע"ר(אירגון נשים נב"ת )ע"ר(אושרשינוי שםבן פורת יוסף - אשדוד )ע"ר(580290864 29/07/1999

איחוד פינסק קארלין )ע"ר(נחל ומעיין ,אושרשינוי שםאיחוד פינסק קארלין )ע"ר(580291136 06/04/2014

ציוני דרך, מרכז סיור ולימוד, 580291193

מזכרת בתיה )ע"ר(

ציוני דרך המדרשה למורשת אושרשינוי שם

הציונות מזכרת בתיה )ע"ר( ,

ציוני דרך, מרכז סיור ולימוד, מזכרת 

בתיה )ע"ר(
11/08/2014

המדרשה למורשת הציונות, אושרשינוי שם

מזכרת בתיה

ציוני דרך המדרשה למורשת הציונות 

מזכרת בתיה )ע"ר(
14/11/1999

בית שלנו בגליל )ע"ר(בית גלילאושרשינוי שםבית שלנו בגליל )ע"ר(580291227 12/07/1999

עדן - העמותה לקידום פרוייקטים 580291359

חינוכיים, חברתיים ותרבותיים 

בנגב הצפוני )ע"ר(

עדן - העמותה לקידום אושרשינוי שם

פרוייקטים חינוכיים, חברתיים 

וכלכליים בנגב הצפוני )ע"ר(

עדן - העמותה לקידום פרוייקטים 

חינוכיים, חברתיים ותרבותיים בנגב
07/07/1997

עמותה לקידום מורשת יהדות אושרשינוי שםיפה-נוף קרית ספר )ע"ר(580291375

ספרד בקרית ספר

יפה-נוף קרית ספר )ע"ר( 15/12/1997

מכון אמת ליעקב - לחקר אושרשינוי שםעזר מודיעין )ע"ר(580291425

ההלכה

עזר מודיעין )ע"ר( 28/04/1999
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הועד המרכזי של היהודים יוצאי 580291441

THE  )אוסטריה בישראל )ע"ר

CENTRAL )COMMITTEE 

OF JEWS FROM 

AUSTRIA IN ISRAEL

 )REGISTERED AMUTA

הועד המרכזי של היהודים אושרשינוי שם

יוצאי אוסטריה בישראל

הועד המרכזי של היהודים יוצאי 

THE  )אוסטריה בישראל )ע"ר

CENTRAL

14/07/1997

המרכז לפעילות 580291607

קהילתית-תרבותית, חצור 

הגלילית )ע"ר(

מכון להוצאת ספרים ע"ש חוני אושרשינוי שם

המעגל )ע"ר(

המרכז לפעילות קהילתית-תרבותית, 

חצור הגלילית )ע"ר(
08/04/2002

מכללת משגב לחינוך וספורט 580291649

)ע"ר(

עמותת הספורט העממי סחנין אושרשינוי שם

,

מכללת משגב לחניוך וספורט )ע"ר( 12/01/2012

יהדות עכשיו )ע"ר(יהדות עכשיו - אשקלון ,אושרשינוי שםיהדות עכשיו )ע"ר(580292050 31/05/2015

תורה ומדע ליד המרכז האקדמי 580292159

לב )ע"ר(

תורה ומדע ליד מכון לב )ע"ר( אושרשינוי שם

,

תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב 

)ע"ר(
11/08/2014

ישיבה תיכונית - תורה ומדע אושרשינוי שם

ליד מכון לב

תורה ומדע ליד מכון לב )ע"ר( 20/10/1998

תפארת ברוך )ע"ר(עטרת שלמה אלעד )ע"ר( ,אושרשינוי שםתפארת ברוך )ע"ר(580292381 10/02/2010

חניכי הישיבות המרכזי אלעד אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עטרת שלמה אלעד )ע"ר( 26/02/2007

חניכי הישיבות המרכזי אלעד )ע"ר( ,משען ליהודי ,אושרשינוי שם 27/11/2003

מכון תפארת בחורים דווילנה 580292415

)ע"ר(

מכון תפארת בחורים דווילנה )ע"ר(מכון שפתי מנחםאושרשינוי שם 08/04/1997

ישיבת דרך ה` )ע"ר(אנוכי עמו בצרהאושרשינוי שםישיבת דרך ה' )ע"ר(580292423 10/08/2003

חוג תומכי ראש ממשלת ישראל 580292480

THE ISRAELI PRIME  )ע"ר(

MINISTER'S SUPPORT 

CIRCLE

חוג תומכי ראש ממשלת אושרשינוי שם

ישראל

חוג תומכי ראש ממשלת ישראל )ע"ר( 14/01/1997

אגוד מנין אברכים דחסידי לאיעוו 580292498

ירושלים )ע"ר(

איגוד מנין אברכים דחסידי אושרשינוי שם

טשערנאביל ירושלים ,

אגוד מנין אברכים דחסידי לאיעוו 

ירושלים )ע"ר(
27/01/2016

מה טוב חלקינו )ע"ר(לישרי לב שמחהאושרשינוי שםמה טוב חלקינו )ע"ר(580292662 16/03/1998
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בני ברוך - קבלה לעם )ע"ר(, Bneiבני ברוך )ע"ר( ,אושרשינוי שםבני ברוך - קבלה לעם )ע"ר(580292753

Baruch - Kabbalah L'Am 

).Association )R.A

12/01/2014

עמותת "פיטר פן" )ע"ר(ועד הורים גן פיטר פן )ע"ר(אושרשינוי שםעמותת "פיטר פן" )ע"ר(580292761 01/12/1997

עמותת בית עציון חוות "שדה- 580293157

בר" )ע"ר(

עמותת בית עציון חוות "שדה- בר" בית עציון ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
23/01/2007

ביה"כ צעירי קטמון, ע"ש אושרשינוי שםקהילת נתיבות - רעננה )ע"ר(580293405

"קהילת מוריה" )ע"ר( ,

קהילת נתיבות - רעננה )ע"ר( 06/06/2005

ביה"כ צעירי קטמון בירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר(

ביה"כ צעירי קטמון, ע"ש "קהילת 

מוריה" )ע"ר(
15/02/1998

התזמורת הסימפונית אשדוד 580293454

)ע"ר(

מרכז המוסיקה הקלאסית אושרשינוי שם

באשדוד )ע"ר( ,

התזמורת הסימפונית אשדוד )ע"ר( 05/02/2018

אזרחים תומכי רחמים יונה אושרשינוי שםמרחבים בתנופה )ע"ר(580293686

לראשות המועצה האזורית 

מרחבים )ע"ר(

מרחבים בתנופה )ע"ר( 14/05/1997

יד ביד: המרכז לחינוך יהודי 580293710

ערבי בישראל )ע"ר(

המרכז לחינוך דו-לשוני אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(

יד ביד: המרכז לחינוך יהודי ערבי 

בישראל )ע"ר(
26/02/2002

עמותת ח.ס.ד. - שירותי חינוך, 580293835

סיוע ודת )ע"ר(

עמותת חינוך בית חלקיה אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותת ח.ס.ד. - שירותי חינוך, סיוע 

ודת )ע"ר(
13/02/2002

תל"ל תנועה לחינוך ולעזרה - בני 580293868

ברק )ע"ר(

תל"ל תנועה לחינוך ולעזרה - בני ברק גדולת יוסף )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
28/01/1998

בית ספר שדה כפר עציון )ע"ר(מרכז סיורי תנ"ך )ע"ר( ,אושרשינוי שםבית ספר שדה כפר עציון )ע"ר(580293884 02/12/2012

ילדי ישראל למען ילדי אושרשינוי שםילדי המזרח התיכון, עמותה580294023

רואנדה, עמותה

ילדי המזרח התיכון, עמותה 12/06/1997

עמותת בית מדרש לתורה גור 580294031

בית יהודה ומחלה קוט כולל 

אברכים דחסידי גור חיפה )ע"ר(

עמותת בית מדרש לתורה גור אושרשינוי שם

בית יהודה ומחלה קוט )ע"ר( 

,

עמותת בית מדרש לתורה גור בית 

יהודה ומחלה קוט כולל אברכים דחסידי 

גור חיפה )ע"ר(

29/11/2004

עמותת בית מדרש לתורה גור בית בית יהודה ומחלה קוט )ע"ר(אושרשינוי שם

יהודה ומחלה קוט )ע"ר(
10/05/1998

שביל הקהילה )ע"ר(בשביל הקהילה )ע"ר(אושרשינוי שםשביל הקהילה )ע"ר(580294098 30/09/2002
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אפיקי משפט - ארגון הסטודנטים 580294163

למשפטים בישראל )ע"ר(

אפיקי משפט - עמותה אושרשינוי שם

לקידום המשפט בישראל

אפיקי משפט - ארגון הסטודנטים 

למשפטים בישראל )ע"ר(
19/06/1997

היכל המורה - נתניה )ע"ר(ידידי המורים - נתניהאושרשינוי שםהיכל המורה - נתניה )ע"ר(580294171 20/03/1997

שפתי תורה ודעת החסידית 580294213

בירושלים )ע"ר(

שפתי תורה ודעת החסידית בירושלים האור האמיתי )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
08/04/1997

עמותת הקריה האקדמית - אושרשינוי שםהקריה האקדמית אונו )ע"ר(580294221

ONO  , )קרית אונו )ע"ר

ACADEMIC COLLEGE

ONO ,)הקריה האקדמית אונו )ע"ר

)ACADEMIC COLLEGE )R.A
01/11/2010

עמותת הקריה האקדמית - אושרשינוי שם

קרית אונו )ע"ר( ,

עמותת הקריה האקדמית - קרית אונו 

ONO ACADEMIC  , )ע"ר(

COLLEGE

17/05/2004

עמותת הקריה האקדמית - אושרשינוי שם

שלוחת אוניברסיטת מנצ`סטר 

בישראל )ע"ר(

עמותת הקריה האקדמית - קרית אונו 

)ע"ר(
17/02/2003

מועדון ספורט על שם יונתן ברנס 580294247

פרדס- חנה כרכור )ע"ר(

בי"ס לכדורגל פרדס-חנה ע"ש אושרשינוי שם

יונתן ברנס הי"ד ,

מועדון ספורט על שם יונתן ברנס 

פרדס- חנה כרכור )ע"ר(  ,
08/08/2004

נחלת חן ברסלב )ע"ר(נחלת חן ,אושרשינוי שםנחלת חן ברסלב )ע"ר(580294304 17/09/2013

חמדת יהודה )ע"ר(מכינת צוריה )ע"ר( ,אושרשינוי שםחמדת יהודה )ע"ר(580294478 05/01/2009

העמותה למען מוזיאון )פרטי( 580294536

עוקשי, עכו )ע"ר(

עמותת מוזיאון פרטי עוקשי אושרשינוי שם

לאמנות - עכו )ע"ר( ,

העמותה למען מוזיאון )פרטי( עוקשי, 

עכו )ע"ר(
25/10/2010

מעו"פ בכפר )מפעלי עזר וסיוע 580294742

לפרט בכפר סבא( )ע"ר(

עמותת הכפר לקידום תרבות אושרשינוי שם

ואומנות בכפר סבא )ע"ר(

מעו"פ בכפר )מפעלי עזר וסיוע לפרט 

בכפר סבא( )ע"ר(
31/08/2000

ארגון לתת - סיוע הומניטרי 580294940

ישראלי )ע"ר(

ארגון לתת - סיוע הומניטרי אושרשינוי שם

ישראלי )ע"ר( ,

ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי 

)ע"ר( ,
06/11/2003

ארגון לתת - הארגון אושרשינוי שם

ההומניטרי הישראלי )ע"ר(

ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי 

)ע"ר(
25/06/2001

מוסד קרן הצלה של ארה"ב 580295095

)ע"ר(

מוסד קרן הצלה של ארה"ב )ע"ר( ,קורא הדורות )ע"ר( ,אושרשינוי שם 25/09/2003

העמותה לקידום הספורט ביהוד 580295251

)ע"ר(

עמותת קבוצת הקט רגל ליגה אושרשינוי שם

למקומות עבודה )ע"ר( ,

העמותה לקידום הספורט ביהוד )ע"ר( , 16/08/2004



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 227414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ישיבת באר יהודה מוסדות אושרשינוי שםישיבת באר יהודה )ע"ר(580295426

תורה וקרן צדקה )ע"ר( ,

ישיבת באר יהודה )ע"ר( 15/11/2006

ישיבת באר יהודה מוסדות תורה וקרן ישיבת באר יהודה )ע"ר(אושרשינוי שם

צדקה )ע"ר(
07/04/2003

המאיר לדוד - הפצת תורת אמת 580295467

להחשת הגאולה )ע"ר(

אור תפו"ח )תורה, תפילה אושרשינוי שם

וחסד( )ע"ר(

המאיר לדוד - הפצת תורת אמת 

להחשת הגאולה )ע"ר(
21/05/2000

מרכז חינוך חב"ד - יהודה 580295517

ושומרון )ע"ר(

בית ספר אזורי חב"ד שומרון אושרשינוי שם

עמנואל )ע"ר(

מרכז חינוך חב"ד - יהודה ושומרון )ע"ר( 28/04/1999

הנוער העובד והלומד - אושרשינוי שםיסודות לצמיחה דרור )ע"ר(580295533

מחוזות וקינים - יסודות 

לצמיחה )ע"ר( ,

יסודות לצמיחה דרור )ע"ר( 06/03/2006

"אל ישורון" - עמותה לקידום 580295590

החינוך, התרבות והחברה 

הקהילתית דתית ראש"לצ )ע"ר(

"אל ישורון" - עמותת הורים אושרשינוי שם

לקידום החינוך הממלכתי דתי 

- ראשל"צ )ע"ר(

"אל ישורון" - עמותה לקידום החינוך, 

התרבות והחברה הקהילתית
19/08/1999

רגע של אמת זק"א - זיהוי 580295798

קורבנות אסון )ע"ר(

רגע של אמת זק"א - זיהוי קורבנות אסון רגע של אמתאושרשינוי שם

)ע"ר(
12/02/1998

ארגון המהנדסים והאדריכלים 580295855

עולים )ע"ר(

מרכז למהנדסים עולים בשרון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ארגון המהנדסים והאדריכלים עולים 

)ע"ר(
01/11/2015

מרכז למהנדסים עולים אושרשינוי שם

בחדרה )ע"ר(

מרכז למהנדסים עולים בשרון )ע"ר( 21/08/1997

פידל עמותה לחינוך ושלוב 580295962

חברתי של יוצאי אתיופיה )ע"ר(

פידל, עמותה לחינוך ולשילוב אושרשינוי שם

חברתי של יוצאי אתיופיה 

בישראל )ע"ר( ,

פידל עמותה לחינוך ושלוב חברתי של 

יוצאי אתיופיה )ע"ר(
23/08/2010

איגוד המהנדסים לבניה 580296036

ולתשתיות בישראל )ע"ר(

איגוד המהנדסים לבניה אושרשינוי שם

ותשתיות בישראל )ע"ר( ,

איגוד המהנדסים לבניה ולתשתיות 

בישראל )ע"ר(
16/11/2015

אגודת המהנדסים האזרחיים אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(

איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות 

בישראל )ע"ר(
31/08/1998

הקרן לקידום המיעוטים בישראל 580296077

)ע"ר(

הקרן לקידום המיעוטים אושרשינוי שם

בישראל ע"ש שייך אמין טריף 

)ע"ר( ,

הקרן לקידום המיעוטים בישראל )ע"ר( 05/04/2011
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עמותה ע"ש שיח' אמין טריף - אושרשינוי שם

הקרן לקידום בני העדה 

הדרוזית )ע"ר( ,

הקרן לקידום המיעוטים בישראל ע"ש 

שייך אמין טריף )ע"ר(
06/12/2009

אגודת הסטודנטים של המכללה 580296176

האקדמית להנדסה סמי שמעון 

)ע"ר(

אגודת הסטודנטים - המכללה אושרשינוי שם

הטכנולוגית באר-שבע )ע"ר( ,

אגודת הסטודנטים של המכללה 

האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר(
23/01/2008

עמותת אלקא דמאיר )ע"ר(אלהא דמאיר )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת אלקא דמאיר )ע"ר(580296192 02/09/2009

מדרשת עין הנצי"ב של הקבה"ד 580296259

)ע"ר(

מדרשת הבנות של הקיבוץ אושרשינוי שם

הדתי - עין הנציב )ע"ר( ,

מדרשת עין הנצי"ב של הקבה"ד )ע"ר( 10/09/2014

אלסיואר - תנועה פמיניסטית 580296283

ערבית )ע"ר(

"אלסואר" - תנועה פמיניסטית אושרשינוי שם

ערבית לתמיכה בנפגעות 

תקיפה מינית )ע"ר( ,

אלסיואר - תנועה פמיניסטית ערבית 

)ע"ר(
08/02/2015

העמותה לקידום בריאות הלב 580296408

בשרון

ידידי מכון הלב - בית חולים אושרשינוי שם

"מאיר" כפר סבא )ע"ר(

העמותה לקידום בריאות הלב בשרון 02/07/2001

קרית בוניך שע"י ישיבת הנגב 580296457

)ע"ר(

קרית בוניך שע"י ישיבת הנגב )ע"ר(קרית בונייך נתיבות )ע"ר(אושרשינוי שם 19/06/1997

כומתה אדומה- וותיקי הצנחנים 580296499

להנצחת מורשת )ע"ר(

חי"ל - חסן יהודי לישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
17/09/2009

עמותה נגד חיתוכים באברי אושרשינוי שםבן שלם )ע"ר(580296929

המין בתינוקות )ע"ר( ,

בן שלם )ע"ר( 21/01/2008

קונסורציום לפיתוח טכנולוגיות 580296945

מגנזיום )ע"ר( 

DEVELOPMENT OF (

MAGNESIUM 

TECHNOLOGIES 

CONSORTIUM

 )REGISTERED AMUTA

קונסורציום לפיתוח טכנולוגיות אושרשינוי שם

סגסוגות מגנזיום )ע"ר( 

CONSORTIUM FOR

 )THE DEVELOPMENT 

OF MAGNESIUM 

ALLOYS 

TECHNOLOGIES

 )REGISTERED AMUTA

קונסורציום לפיתוח טכנולוגיות מגנזיום 

)ע"ר(
26/03/1998

אש דת למו )ע"ר(מעיינות חן וחסד )ע"ר( ,אושרשינוי שםאש דת למו )ע"ר(580297430 17/02/2011

מנארה - עמותה לקידום ולפיתוח 580297521

חברתי )ע"ר(

מנארה - עמותה לקידום ולפיתוח מנרה )ע"ר(אושרשינוי שם

חברתי )ע"ר(
08/03/1998
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

אליצור - נוצצי כדורסל בת-ים 580297778

)ע"ר(

אליצור - נוצצי כדורסל בת-ים )ע"ר(נוצצי כדורסל בת-ים )ע"ר(אושרשינוי שם 26/03/1998

מיטב קידום תרבות הספורט 580297984

צהלה - תל אביב )ע"ר(

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- תל אביב )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט צהלה - 

תל אביב )ע"ר(
24/05/2001

בן רבקה בן-פורת יוסף הי"ד אושרשינוי שםעל קידוש השם )ע"ר(580298040

ולזכר 73 הרוגי אסון 

המסוקים זכרונם לברכה 

)ע"ר(

על קידוש השם )ע"ר( 07/04/1997

קרן ברכה לצדקה - עמותה אושרשינוי שםקרן ברכה )ע"ר(580298271

רשומה

קרן ברכה )ע"ר( 14/07/1997

המכללה האקדמית להנדסה סמי 580298347

שמעון )ע"ר(

המכללה האקדמית להנדסה אושרשינוי שם

NEGEV .( )בנגב )ע"ר

ACADEMIC COLLEGE 

 OF ENGINEERING )R.A

,

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון 

SAMI SHAMOON  , )ע"ר(

COLLEGE OF ENGINEERING

) )R.A

01/08/2004

המכללה הטכנולוגית באר אושרשינוי שם

שבע, בית ספר להנדסה 

THE )ע"ר(

TECHNOLOGICAL

 )COLLEGE OF BEER 

SHEVA, SCHOOL OF 

ENGINEERING

 )REGISTERED AMUTA

המכללה האקדמית להנדסה בנגב 

)ע"ר(
10/10/1999

עמותת הורי תיכון ישורון אושרשינוי שםאולפנית בני עקיבא ישורון )ע"ר(580298404

)ע"ר(

אולפנית בני עקיבא ישורון )ע"ר( 24/01/2002

עמותה של חברים לפיתוח של 580298578

המחשבה הצרפתית בישראל - 

פ.מ.צ.י. )ע"ר(

עמותה של חברי מכון אושרשינוי שם

פילוסופיה וספרות "פריס 7" 

)ע"ר(

עמותה של חברים לפיתוח של 

המחשבה הצרפתית בישראל - פ.מ.צ.י. 

)ע"ר(

05/05/1997

רופא ומרפא וכולל הוראה ברורה 580298610

)ע"ר(

רופא ומרפא וכולל הוראה ברורה )ע"ר(רופא ומרפא )ע"ר(אושרשינוי שם 08/07/2001

אנו - עמותה העוסקת בעזרה 580298941

לנזקקים ובטיפוח בני נוער )ע"ר(

אנו - עמותה העוסקת בעזרה לנזקקים אנו, ארגון נוער וטיפוחאושרשינוי שם

ובטיפוח בני נוער )ע"ר(
20/08/2001
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותה לסיוע רפואי ולביצוע 580298990

השתלות וניתוחים מיוחדים 

לתושבי מועצה אזורית מנשה 

ועובדיה )ע"ר(

העמותה לסיוע לביצוע אושרשינוי שם

השתלות וניתוחים מיוחדים 

לתושבי ישובי המועצה 

האזורית מנשה ועובדיה 

)ע"ר( ,

עמותה לסיוע רפואי ולביצוע השתלות 

וניתוחים מיוחדים לתושבי מועצה 

אזורית מנשה ועובדיה )ע"ר(

17/08/2014

עמותה לביצוע השתלת כליה אושרשינוי שם

לאריק מתלמי אלעזר )ע"ר(

העמותה לסיוע לביצוע השתלות 

וניתוחים מיוחדים לתושבי ישובי 

המועצה

08/04/1998

אורחות חיים - אחיעזר )ע"ר(ידידי אחיעזר )ע"ר(אושרשינוי שםאורחות חיים - אחיעזר )ע"ר(580299006 08/08/2002

תיאטרון מרכז העיר )חיפה( 580299451

)ע"ר(

קבוצת "מרכז העיר" - אושרשינוי שם

תאטרון קלאסי לילדים ולא 

רק, להקת יוצרים חיפאית 

)ע"ר(

תיאטרון מרכז העיר )חיפה( )ע"ר( 27/06/2000

מיטב לקידום תרבות הספורט - 580299485

מודיעין )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט אושרשינוי שם

מעוז-אביב )ע"ר( ,

מיטב לקידום תרבות הספורט - מודיעין 

)ע"ר(
17/01/2011

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- השרון )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט מעוז-אביב 

)ע"ר(
04/04/2001

מיטב קידום תרבות הספורט 580299493

קרית יובל - ירושלים )ע"ר(

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- בת-ים )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט קרית יובל 

- ירושלים )ע"ר(
24/05/2001

תפארת ישראל ועטרת יצחק 580299584

ורבקה )ע"ר(

תפארת ישראל ועטרת יצחק ורבקה קרן שבטי ישראל )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
11/10/2001

עם ישראל אחד )ע"ר(יחי עם ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםעם ישראל אחד )ע"ר(580299733 17/06/2012

מרכז תורני משכנות הרועים 580299865

)ע"ר(

מרכז תורני משכנות הרועים )ע"ר(מסילת הרועים )ע"ר(אושרשינוי שם 02/07/1997

בית הכנסת המרכזי ברחוב הרב 580299923

כהנמן, רמת שלמה )ע"ר(

בית כנסת אגרות משה רמת אושרשינוי שם

שלמה )ע"ר(

בית הכנסת המרכזי ברחוב הרב כהנמן, 

רמת שלמה )ע"ר(
23/12/1997

עמותת הידידות ישראל אזרביז'ן 580300283

א.ו.ד.י.א. )ODIA( )ע"ר(

אתו"מ )אמנות, תרבות ומדע( אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותת הידידות ישראל אזרביז`ן 

א.ו.ד.י.א. )ODIA( )ע"ר(
16/10/2002

עמותת תנועת הנוער הדרוזי 580300432

בישראל )ע"ר(

העמותה המאוחדת לאומניות אושרשינוי שם

הלחימה בישראל - שפרעם 

)ע"ר(

עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל 

)ע"ר(
07/02/2002
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ידידים בקנדה של ישיבת ברכת 580300705

משה ומוסדות תורה תפילה 

וחסד במעלה אדומים )ע"ר(

ידידי ישיבת ברכת משה אושרשינוי שם

מעלה אדומים בקנדה )ע"ר(

ידידים בקנדה של ישיבת ברכת משה 

ומוסדות תורה תפילה וחסד
23/03/1999

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח אושרשינוי שםתאגיד הבריאות - רמב"ם )ע"ר(580300754

תשתית ושרותי בריאות - ליד 

המרכז הרפואי רמב"ם )ע"ר( 

,

תאגיד הבריאות - רמב"ם )ע"ר( 15/09/2011

מדרשת מעלה חבר )ע"ר(מדרשת פני-חבר )ע"ר(אושרשינוי שםמדרשת מעלה חבר )ע"ר(580300812 09/05/1999

תאגיד הבריאות ליד המרכז 580301182

הרפואי לגליל )ע"ר(

תאגיד הבריאות ליד בי"ח אושרשינוי שם

לגליל המערבי - נהריה )ע"ר( 

,

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי 

לגליל )ע"ר(
14/06/2015

קרן מחקרים רפואיים פיתוח אושרשינוי שם

תשתית ושירותי בריאות ליד 

בית החולים לגליל המערבי, 

נהריה )ע"ר( ,

תאגיד הבריאות ליד בי"ח לגליל 

המערבי - נהריה )ע"ר(
04/07/2011

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח אושרשינוי שם

תשתית ושרותי בריאות - ליד 

בית החולים האזורי לגליל 

המערבי, נהריה )ע"ר( ,

קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית 

ושירותי בריאות ליד בית החולים לגליל 

המערבי, נהריה )ע"ר(

14/12/2004

עמותת מענה - להגנת זכויות 580301380

חבר הקיבוץ )ע"ר(

האגודה לזכויות חבר הקיבוץ אושרשינוי שם

עמותה רשומה

עמותת מענה - להגנת זכויות חבר 

הקיבוץ )ע"ר(
08/10/1997

רפואה קרובה )ע"ר(נחלת ברוך בן ציון )ע"ר(אושרשינוי שםרפואה קרובה580301455 18/09/1997

מרכז בריאות וכושר הר נוף 580301463

THE HAR NOF ( )ע"ר(

HEALTH AND FITNESS 

CENTER )R.A

תולדות משה יוסף ע"ש משה אושרשינוי שם

יוסף סיימון )ע"ר(

מרכז בריאות וכושר הר נוף )ע"ר( 08/01/2003

כנסת אברהם - המאיר לעולם 580301638

)ע"ר(

כנסת אברהם - המאיר לעולם )ע"ר( ,המאיר לעולם )ע"ר( ,אושרשינוי שם 20/07/2004

המרכז ללימוד ההיסטוריה של 580301687

בית המקדש בירושלים )ע"ר(

המרכז ללימוד ההיסטוריה של בית יונת הקשר )ע"ר( ,אושרשינוי שם

המקדש בירושלים )ע"ר( ,
09/06/2004
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המרכז למחקר ההיסטוריה אושרשינוי שם

של בית המקדש בירושלים 

)ע"ר( ,

יונת הקשר )ע"ר( , 09/06/2004

המרכז למחקר ההיסטוריה של בית יונת הקשר )ע"ר( ,אושרשינוי שם

המקדש בירושלים )ע"ר( ,
09/06/2004

עמותת מכון המקדש - אושרשינוי שם

אירופה )ע"ר( ,

יונת הקשר )ע"ר( , 09/02/2004

עמותת מכון המקדש - אירופה )ע"ר( ,יונת הקשר )ע"ר( ,אושרשינוי שם 05/02/2004

עמותת מוזיאון פרטי הר אושרשינוי שםמוזיאון פרטי ארץ יהודה }ע"ר{580301711

חברון בקרית ארבע )ע"ר( ,

מוזיאון פרטי ארץ יהודה }ע"ר{ , 16/09/2003

קרן מחקרים ושירותי בריאות - 580301992

שיבא )ע''ר(

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח אושרשינוי שם

תשתית ושרותי בריאות - ליד 

המרכז הרפואי שיבא )ע"ר( ,

קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא 

)ע''ר(
29/01/2017

צהר - חלון בין עולמות )ע"ר( אושרשינוי שםארגון רבני צהר )ע"ר(580302099

,

ארגון רבני צהר )ע"ר( 28/08/2012

העמותה למען המרכז אושרשינוי שםמוזיאון העמק )ע"ר(580302339

לתולדות ההתיישבות בעמק 

)ע"ר( ,

מוזיאון העמק )ע"ר( 25/12/2014

העמותה למען המרכז לתולדות מוזיאון העמק )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ההתיישבות בעמק )ע"ר(
25/12/2014

העמותה למען המרכז אושרשינוי שם

לתולדות ההתיישבות בעמק 

)ע"ר( ,

מוזיאון העמק )ע"ר( 25/12/2014

ד"ר פישר - אמנות למען שלום 580302347

)ע"ר(

ד"ר פישר - קדום אומנות אושרשינוי שם

DR.( )למען שלום )ע"ר

 FISCHER ART FOR 

PEACE )REGISTERED 

AMUTA

ד"ר פישר - אמנות למען שלום )ע"ר( 04/05/1998

משקפת - העמותה לקידום 580302545

ופיתוח התיירות וההסברה )ע"ר(

העמותה לפיתוח וקידום אושרשינוי שם

התיירות בחבל בנימין )ע"ר( ,

משקפת - העמותה לקידום ופיתוח 

התיירות וההסברה )ע"ר(
07/04/2013

שובי תשובה לע"נ מימה כהן 580302750

ז"ל- בית שמש )ע"ר(

שובי תשובה בית שמש )ע"ר( אושרשינוי שם

,

שובי תשובה לע"נ מימה כהן ז"ל- בית 

שמש )ע"ר(
03/08/2010
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת בית כנסת, ברח` אושרשינוי שםעמותת נר יוסף קטן ז"ל )ע"ר(580302776

בוקסבאום 2, בשכונת רמת 

שלמה )ע"ר(

עמותת נר יוסף קטן ז"ל )ע"ר( 26/07/2000

תאיר - מרכז לתרבות יהודית 580302909

)ע"ר(

תאיר, בית מדרש תל-אביבי אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

תאיר - מרכז לתרבות יהודית )ע"ר( 16/11/2010

מעגל נשים מס' 1 תל-אביב 580302933

)ע"ר(

מעגל נשים מס` 1 תל-אביב )ע"ר(מעגל נשים מס` 1 שרון )ע"ר(אושרשינוי שם 31/08/1998

מאור ישראל-כולל אברכים 580303014

לדיינות )ע"ר(

בית מדרש להוראה ודיינות אושרשינוי שם

"מגן ישראל" עמותה ,

מאור ישראל-כולל אברכים לדיינות 

)ע"ר(
12/01/2010

מואססת אלזוהור אלתרבוויה 580303048

לג'יל אלטפולה אלמובקרה )ע"ר(

מואססת אלזוהור אלתרבוויה לג'יל אלאבתסאמה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

אלטפולה אלמובקרה )ע"ר(
03/02/2008

משביע לכל חי רצון )ע"ר(שרה ואסתר )ע"ר(אושרשינוי שםמשביע לכל חי רצון )ע"ר(580303071 25/04/2001

יחד בשמחה )ע''ר(יחד בתורה )ע"ר( ,אושרשינוי שםיחד בשמחה )ע''ר(580303212 28/07/2016

מוסדות מאורות נתן ועמרם החי 580303246

ע"ש הרה"צ נתן בקובזה זצוק"ל, 

הר' עמרם בן דיוואן זצוק"ל והרב' 

חיה בקובזה ז"ל )ע"ר(

"עמ-רם החי" ע"ש ר' עמרם אושרשינוי שם

בן דיוואן והרב' חיה בוקובזה 

זצ"ל )ע"ר( ,

מוסדות מאורות נתן ועמרם החי ע"ש 

הרה"צ נתן בקובזה זצוק"ל, הר' עמרם 

בן דיוואן זצוק"ל והרב' חיה בקובזה ז"ל 

)ע"ר(

26/04/2007

מוסדות מאורות נתן ע"ש אושרשינוי שם

הרה"צ נתן בקובזה זצוק"ל 

והר' עמרם בן דיוואן זצוק"ל 

והרב' חיה בקובזה זצוק"ל 

)ע"ר( ,

"עמ-רם החי" ע"ש ר' עמרם בן דיוואן 

והרב' חיה בוקובזה זצ"ל )ע"ר(
26/04/2007

"עמ-רם החי" ע"ש ר' עמרם אושרשינוי שם

בן דיוואן והרב' חיה בוקובזה 

זצ"ל )ע"ר( ,

מוסדות מאורות נתן ע"ש הרה"צ נתן 

בקובזה זצוק"ל והר' עמרם בן דיוואן 

זצוק"ל והרב' חיה בקובזה זצוק"ל )ע"ר(

22/04/2007

התנועה למען הציונות אושרשינוי שםהזדהות )ע"ר(580303410

הפתוחה )ע"ר(

הזדהות )ע"ר( 18/02/2001

מי הדעת )ע"ר(תורת דניאל )ע"ר(אושרשינוי שםמי הדעת )ע"ר(580303436 02/12/1998

580303469ON THE .( )על התפר )ע"ר

SEAM ASSOCIATION )R.A

על התפר )ע"ר(עמדת תורג`מן )ע"ר(אושרשינוי שם 27/01/2003

מוסדות שמחת הצדיק )ע"ר(מדרשת שמחת הצדיק )ע"ר(אושרשינוי שםמוסדות שמחת הצדיק )ע"ר(580303477 02/09/1998
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קשת הדורות )ע"ר(עולים למען קידום ביקנעם ,אושרשינוי שםקשת הדורות )ע"ר(580303600 18/12/2014

הבית הפתוח בירושלים לגאווה 580304111

ולסובלנות )ע"ר(

הבית הפתוח - למען הקהילה אושרשינוי שם

ההומו-לסבית בירושלים 

ולמען סובלנות חברתית )ע"ר( 

,

הבית הפתוח בירושלים לגאווה 

ולסובלנות )ע"ר( ,
25/10/2004

מרכז להפצת התורה - הוד 580304541

התורה )ע"ר(

מרכז להפצת התורה - הוד התורה הוד התורה )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
03/12/2001

לירי - לתת יד לרפואת ילדים אושרשינוי שםדרור - דרכי ריפוי ורוחניות )ע"ר(580304657

,

דרור - דרכי ריפוי ורוחניות )ע"ר( 22/08/2013

עמותת שח קריות והצפון אושרשינוי שםמרכז שחמט צפון )ע"ר(580304681

)ע"ר( ,

מרכז שחמט צפון )ע"ר( 21/02/2008

בית כנסת שבזי באר שבע אושרשינוי שםעמותת שבזי באר שבע )ע"ר(580304905

)ע"ר(

עמותת שבזי באר שבע )ע"ר( 04/06/2003

ישיבת חמדת שלמה מושב חמד 580305027

)ע"ר(

ישיבת חמדת שלמה מושב חמד )ע"ר(ישיבת כתר חיים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 04/05/2005

ישמח לב מרכז תורני קרית אושרשינוי שם

ספר )ע"ר( ,

ישיבת כתר חיים )ע"ר( , 04/04/2004

מנין צעירים בית לחם יהודה 580305100

)ע"ר(

מנין צעירים ומכון להוצאת אושרשינוי שם

כתבי רבותינו בית לחם יהודה 

)ע"ר(

מנין צעירים בית לחם יהודה )ע"ר( 15/11/2000

העמותה לדמוקרטיה 580305142

COUNCIL ( )פרלמנטרית )ע"ר

FOR PARLIAMENTARY 

DEMOCRACY

 )REGISTERED AMUTA

העמותה לביטול הבחירה אושרשינוי שם

הישירה של ראש הממשלה 

)ע"ר(

העמותה לדמוקרטיה פרלמנטרית )ע"ר( 14/09/1997

העמותה האזורית לקידום הילד 580305225

והנוער )ע"ר(

אגודת טמרה לקידום הילד אושרשינוי שם

)ע"ר(

העמותה האזורית לקידום הילד והנוער 

)ע"ר(
11/06/2003

העמותה לקידום הספורט 580305266

ותרבות הפנאי בגליל העליון 

)ע"ר(

העמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

בגליל העליון )ע"ר( ,

העמותה לקידום הספורט ותרבות 

הפנאי בגליל העליון )ע"ר(
06/12/2015



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 235414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

העמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

ותרבות פנאי בגליל העליון 

)ע"ר( ,

העמותה לקידום הספורט בגליל העליון 

)ע"ר(
26/09/2005

אל- סדק העמותה לשימור 580305357

המורשת ולהגנה על זכויות 

הדרוזים בישראל )ע"ר(

העמותה לשימור המורשת אושרשינוי שם

והפולקלור הדרוזי בישראל 

)ע"ר( ,

אל- סדק העמותה לשימור המורשת 

ולהגנה על זכויות הדרוזים בישראל 

)ע"ר(

10/10/2005

מדרשה לאומית ללימודי 580305456

המחתרות )ע"ר(

עתלית 2000 - עתלית אחרת אושרשינוי שם

- שלך ובשבילך )ע"ר(

מדרשה לאומית ללימודי המחתרות 

)ע"ר(
09/01/2002

אמור אל הכהנים - כפה פרשה 580305548

לעני )ע"ר(

אמור אל הכהנים - כפה פרשה לעני אמר אל הכהנים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
11/04/2011

תפארת אלישע ברמות - 580305647

ירושלים )ע''ר(

תפארת אלישע ברמות - ירושלים )ע''ר(מכון קול יצחק )ע"ר( ,אושרשינוי שם 30/08/2006

עמותת רשת גנים "צאן אושרשינוי שםרשת "צאן קדושים" )ע"ר(580305753

קדושים", )ע"ר( ,

רשת "צאן קדושים" )ע"ר( 15/06/2011

מרכז פרנקל לחינוך יהודי 580305985

במשפחה )ע"ר(

המרכז לחינוך יהודי במשפחה אושרשינוי שם

)ע"ר(

מרכז פרנקל לחינוך יהודי במשפחה 

)ע"ר(
04/07/2001

ישיבת אהבת תורה ברנוביץ 580306009

)ע"ר(

ישיבת אהל תורה ברנוביץ - אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר(

ישיבת אהבת תורה ברנוביץ )ע"ר( 28/06/1998

האירגון למניעת התבוללות 580306017

)ע"ר(

האירגון למניעת התבוללות )ע"ר(יד נפתלי )ע"ר(אושרשינוי שם 27/07/2003

בית כנסת פייגנסון בנופי אביב 580306215

)ע"ר(

בית כנסת פייגנסון בנופי אביב )ע"ר(בית כנסת נופי אביב )ע"ר(אושרשינוי שם 31/01/2002

המסע אל ציון - לקידום נוער יוצא 580306223

אתיופיה בלוד )ע"ר(

"המסע אל ציון" למורשת אושרשינוי שם

יהדות אתיופיה )ע"ר( ,

המסע אל ציון - לקידום נוער יוצא 

אתיופיה בלוד )ע"ר(
25/10/2006

נתיבות הוראה )ע"ר(דרכי הלכה )ע"ר(אושרשינוי שםנתיבות הוראה )ע"ר(580306264 27/11/1997

ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי 580306306

קזחסטן ומרכז אסיה )ע"ר(

ארגון ידידות ישראל קזחסטן אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי קזחסטן 

ומרכז אסיה )ע"ר( ,
29/06/2004

בקול, ארגון כבדי שמיעה 580306603

ומתחרשים )ע"ר(

בקול - ארגון המתקשים אושרשינוי שם

בשמיעה, עמותה

בקול, ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים 

)ע"ר(
14/10/1999

מועדון נוער ראמה על שם אושרשינוי שםמועדון נוער ראמה )ע"ר(580307122

האב פרג`י נח`לה )ע"ר(

מועדון נוער ראמה )ע"ר( 01/11/2000
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תאגיד הבריאות ליד המרכז 580307130

הרפואי זיו )ע"ר(

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח אושרשינוי שם

תשתית ושרותי בריאות - ליד 

בית החולים רבקה זיו )ע"ר( ,

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי זיו 

Health Corporation of the , )ע"ר(

).Ziv Medical Center )R.A

19/06/2017

ארגון מתנדבי זיהוי קרבנות אושרשינוי שםזק"א - איתור חילוץ והצלה )ע"ר(580307379

אסון - גחש"א )ע"ר(

זק"א - איתור חילוץ והצלה )ע"ר( 24/06/2003

בני הוד השרון - מועדון הכדורגל 580307387

)ע"ר(

בני הוד השרון - מועדון הכדורגל )ע"ר(בני הוד השרון )ע"ר(אושרשינוי שם 18/12/1997

התאחדות סוחרי הרכב ומתווכי 580307643

הרכב בישראל )ע"ר(

עמותת סוחרי ומתווכי מכוניות אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(

התאחדות סוחרי הרכב ומתווכי הרכב 

בישראל )ע"ר(
03/02/2003

ישיבת מעוז חיים- קרית אתא 580307866

)ע"ר(

עמותת "ישיבת מעוז - חיים" אושרשינוי שם

רכסים )ע"ר( ,

ישיבת מעוז חיים- קרית אתא )ע"ר( 23/12/2008

עמותת "ישיבת מעוז - חיים" רכסים אהבת תורה רכסים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
25/10/2004

מעלות בית יעקב - בית יעקב אושרשינוי שםמעלות בית יעקב - סמינר )ע"ר(580307957

על יסודי עמותה ,

מעלות בית יעקב - סמינר )ע"ר( 06/12/2017

נחל שלום ע"ש מוהר"ן מברסלב 580307981

)ע"ר(

כולל נחל שלום ע"ש מוהר"ן אושרשינוי שם

מברסלב )ע"ר( ,

נחל שלום ע"ש מוהר"ן מברסלב )ע"ר( 23/12/2013

מכינת "חוסן" פדואל )ע"ר("חוסן" פדואל )ע"ר( ,אושרשינוי שםמכינת "חוסן" פדואל )ע"ר(580308070 08/07/2008

"חוסן" פדואל )ע"ר(מכינת "חוסן" פדואל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 08/07/2008

מכינת "חוסן" פדואל )ע"ר("חוסן" פדואל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 08/07/2008

קשב - מרכז להגנת הדמוקרטיה 580308088

בישראל )ע"ר(

מרכז להגנת הדמוקרטיה אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(

קשב - מרכז להגנת הדמוקרטיה 

בישראל )ע"ר(
17/05/1998

הפועל - עמותת תסלע )ע"ר(תסלע )ע"ר(אושרשינוי שםהפועל - עמותת תסלע )ע"ר(580308161 19/11/2001

ארגון א.ב. אמונה ברכה אושרשינוי שםהצלה בקעת הירדן )ע"ר(580308336

)ע"ר(

הצלה בקעת הירדן )ע"ר( 11/07/2001

העמותה לקידום השייט בנהריה 580308427

- הימיה )ע"ר(

העמותה לקידום השייט אושרשינוי שם

בנהריה )ע"ר( ,

העמותה לקידום השייט בנהריה - 

הימיה )ע"ר(
31/12/2015

1 1 - התאחדות נוער וצעירים 580308484

עולים )ע"ר(

1 1 התאחדות נוער וצעירים אושרשינוי שם

יוצאי חמ"ע )ע"ר(

1 1 - התאחדות נוער וצעירים עולים 

)ע"ר(
15/02/1998

ארגון דרך הישר )ע"ר(ישיבת פתח התשובה )ע"ר(אושרשינוי שםארגון דרך הישר )ע"ר(580308716 24/06/2002
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מאור ישראל ע"ש מרן הגר"ע 580308864

יוסף זצ"ל )ע"ר(

מאור ישראל בנשיאות מרן אושרשינוי שם

הראשון לציון רבי עובדיה יוסף 

שליט"א )ע"ר( ,

מאור ישראל ע"ש מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 

)ע"ר(
13/11/2014

מרכז חינוכי "שלהבת רכסים" 580309078

)ע"ר(

מרכז חינוכי תורני "שלהבת אושרשינוי שם

רכסים" )ע"ר(

מרכז חינוכי "שלהבת רכסים" )ע"ר( 06/08/2001

בית מדרש וכולל אברכים אושרשינוי שםמוסדות דרכי תורה )ע"ר(580309086

"דרכי תורה" - רחובות )ע"ר( 

,

מוסדות דרכי תורה )ע"ר( 17/02/2011

הסדנא לציור ורישום, ירושלים 580309094

JERUSALEM .( )ע"ר(

STUDIO SCHOOL FOR 

PAINTING AND DRAWING

 )R.A

הסטודיו הירושלמי לציור אושרשינוי שם

ורישום פיגורטיבי )ע"ר(

הסדנא לציור ורישום, ירושלים )ע"ר( 05/02/2001

ישיבת לנתיבות ישראל ירושלים 580309110

)ע"ר(

כולל "תורה מירושלים" )ע"ר( אושרשינוי שם

,

ישיבת לנתיבות ישראל ירושלים )ע"ר( 09/09/2013

העמותה לעידוד לימוד התורה אושרשינוי שם

בירושלים שבין החומות )ע"ר(

כולל "תורה מירושלים" )ע"ר( 24/10/1999

פורת יוסף ומנחת שי אשדוד 580309185

)ע"ר(

בית כנסת פורת יוסף אשדוד אושרשינוי שם

)ע"ר(

פורת יוסף ומנחת שי אשדוד )ע"ר( 16/12/2002

הירוקים של חיפה )ע"ר(הקשר החיפאי )ע"ר(אושרשינוי שםהירוקים של חיפה )ע"ר(580309573 03/03/2003

המרכז למחול ספורטיבי אושרשינוי שםהעמותה למחול ולספורט )ע"ר(580310084

)ע"ר(

העמותה למחול ולספורט )ע"ר( 02/12/1998

עמותת הספרדים "אספניולס" 580310118

בית כנסת אהבת ציון )ע"ר(

"הספרדים" אספיניולס )ע"ר( אושרשינוי שם

,

עמותת הספרדים "אספניולס" בית 

כנסת אהבת ציון )ע"ר( ,
13/09/2004

מועדון הכדורגל מכבי חולון 580310548

)ע"ר(

היכל הספורט מכבי חולון אושרשינוי שם

)ע"ר(

מועדון הכדורגל מכבי חולון )ע"ר( 04/12/2002

ישיבת יצחק מנחם ע"ש אושרשינוי שםשלהבת דוד )ע"ר(580310597

הגה"צ יצחק מנחם קיזלניק 

זצ"ל )ע"ר(

שלהבת דוד )ע"ר( 25/05/1998

עמותת חטיבה 600 "נתיבי 580310662

האש" )ע"ר(

העמותה להנחלת מורשת אושרשינוי שם

ולהנצחת חללי חטיבת נתיבי 

האש )600( לדורות )ע"ר( ,

17/04/2012
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למען העולה, נהריה, עמותה אושרשינוי שםלמען זהות יהודית- נהריה )ע"ר(580310787

רשומה ,

למען זהות יהודית- נהריה )ע"ר( 13/04/2005

כוכב הניצחון )ע"ר(פעמון זיכרון )ע"ר(אושרשינוי שםכוכב הניצחון )ע"ר(580310795 14/09/1999

תלמי גאולה עם ישראל )ע"ר( אושרשינוי שםתלמי גאולת עם ישראל )ע"ר(580310860

,

תלמי גאולת עם ישראל )ע"ר( 25/04/2006

מועדון הספורט מכבי באר יעקב 580310902

)ע"ר(

מועדון הכדורסל מכבי באר אושרשינוי שם

יעקב )ע"ר(

מועדון הספורט מכבי באר יעקב )ע"ר( 14/02/2000

העמותה לקידום הכדורגל בנשר- 580311165

הפועל תל חנן )ע"ר(

העמותה לקידום הכדורגל אושרשינוי שם

בנשר )ע"ר( ,

העמותה לקידום הכדורגל בנשר- הפועל 

תל חנן )ע"ר( ,
11/10/2004

מו''פ אזורי מזרח: יו''ש ובקעת 580311173

הירדן )ע''ר(

מו"פ אזורי השומרון ובקעת אושרשינוי שם

הירדן )ע"ר( ,

מו''פ אזורי מזרח: יו''ש ובקעת הירדן 

)ע''ר(
09/10/2016

המרכז למחקר ופיתוח לאזור אושרשינוי שם

השומרון ובקעת הירדן )ע"ר( ,

מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן )ע"ר( 13/11/2006

"מוסתווא" מוסד למרכזים 580311470

קהילתים ערבים בישראל )ע"ר(

עמותת אלמוסתווא מרכז אושרשינוי שם

קהילתי )ע"ר(

"מוסתווא" מוסד למרכזים קהילתים 

ערבים בישראל )ע"ר(
27/01/2000

בנין שלם מכון לעניני נישואין 580311561

ומשפחה ירושלים - הוראה 

קידום והפצה )ע"ר(

בנין שלם - מכון לעניני נישואין אושרשינוי שם

ומשפחה, ירושלים )ע"ר(

בנין שלם מכון לעניני נישואין ומשפחה 

ירושלים - הוראה קידום והפצה )ע"ר(
07/05/2001

קהילת עולי צרפת ירושלים - 580311587

רמת שלמה )ע"ר(

קהילת חסידי באיאן - רמת אושרשינוי שם

שלמה )ע"ר( ,

קהילת עולי צרפת ירושלים - רמת 

שלמה )ע"ר(
21/03/2016

הרשות העירונית למאבק 580311801

בהתמכרויות ובאלימות אשדוד 

)ע"ר(

הרשות העירונית למלחמה אושרשינוי שם

בסמים אשדוד )ע"ר(

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות 

ובאלימות אשדוד )ע"ר(
22/04/2002

ידיד - מרכזי זכויות בקהילה 580312171

)ע"ר(

ידיד - העמותה לסיוע הדדי אושרשינוי שם

וקידום פעולות חברתיות 

וקהילתיות

ידיד - מרכזי זכויות בקהילה )ע"ר( 09/12/2002

מרכז להפצת תורה ויהדות "גדר 580312205

התורה" )ע"ר(

מרכז להפצת תורה ויהדות "גדר גדר התורה )ע"ר(אושרשינוי שם

התורה" )ע"ר(
13/01/1998

המרכז הישראלי לסומו )ע"ר( אושרשינוי שםהתאחדות הסומו בישראל )ע"ר(580312213

,

התאחדות הסומו בישראל )ע"ר( 06/12/2005
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העמותה הישראלית 580312254

לאוסטאופורוזיס ומחלות עצם 

I.F.O.B ISRAELI)ע.י.ל.א.)ע"ר

 )FOUNDATION FOR 

OSTEOPOROSIS AND 

BONE DISEASES

 )REGISTERED AMUTA

העמותה הישראלית אושרשינוי שם

לאופטאופורוציס ומחלות עצם 

I.F.O.B )ע.י.ל.א.)ע"ר

ISRAELI )FOUNDATION

 FOR OSTEOPOROSIS 

AND BONE DISEASES

 )REGISTERED AMUTA

העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס 

I.F.O.B )ומחלות עצם ע.י.ל.א.)ע"ר

ISRAELI

07/07/1998

תנו יד לחירש ונכים למען נכים 580312387

)ע"ר(

תנו יד לחירש ונכים למען אושרשינוי שם

נכים בת ים)ע"ר( ,

תנו יד לחירש ונכים למען נכים )ע"ר( 22/08/2013

תנו יד לחירש ונכים למען נכים בת תנו יד לחירש )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ים)ע"ר(
10/11/2004

עתיד ורוד- עמותה לקידום 580312403

והעצמת נוער ברעננה )ע"ר(

עתיד ורוד לקידום נוער מנותק אושרשינוי שם

ברעננה )ע"ר( ,

עתיד ורוד- עמותה לקידום והעצמת 

נוער ברעננה )ע"ר(
17/12/2007

אגודת הסטודנטים של המרכז 580312502

האקדמי למשפט ולעסקים ברמת 

גן )ע"ר(

אגודת הסטודנטים - מכללה אושרשינוי שם

למשפטים רמת-גן )ע"ר( ,

אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי 

למשפט ולעסקים ברמת גן )ע"ר(
04/09/2011

חותמים מחדש )ע"ר(הסכמה מחודשת )ע"ר(אושרשינוי שםחותמים מחדש )ע"ר(580312569 29/12/1997

כינור דוד- ישיבה תיכונית 580312783

מוסיקלית- עמותה לקידום 

תרבות יהודית )ע"ר(

ניגוני דוד - עמותה לקידום אושרשינוי שם

תרבות יהודית )ע"ר( ,

כינור דוד- ישיבה תיכונית מוסיקלית- 

עמותה לקידום תרבות יהודית )ע"ר(
03/12/2007

עזר יולדות המרכזי בהרי יהודה 580312858

)ע"ר(

תורה וחסד בביתר עילית אושרשינוי שם

)ע"ר(

עזר יולדות המרכזי בהרי יהודה )ע"ר( 18/01/2001

ידידי נווה מנשה וחברת נעורים 580312882

)ע"ר(

ידידי נווה מנשה וחברת נעורים )ע"ר(ידידי מעון נוה-מנשה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 13/03/2018

שלהבת - שלוב נכים בסביבה 580312973

תומכת )ע"ר(

מגורים לנכים בסביבה תומכת אושרשינוי שם

)ע"ר(

שלהבת - שלוב נכים בסביבה תומכת 

)ע"ר(
20/08/2000

ועד דתי נווה גנים - בית כנסת 580313203

אחדות ישראל )ע"ר(

ועד דתי נווה גנים - בית כנסת אחדות ועד דתי נווה גנים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ישראל )ע"ר( ,
07/03/2004

ועד דתי נווה גנים בית כנסת אושרשינוי שם

אחדות ישראל )ע"ר( ,

ועד דתי נווה גנים )ע"ר( , 07/03/2004

ועד דתי נווה גנים בית כנסת אחדות ועד דתי נווה גנים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ישראל )ע"ר( ,
07/03/2004
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קרוב אחים ועזרה - אשדוד 580313419

)ע"ר(

קרוב אחים ועזרה - אשדוד )ע"ר(קירוב אחים, אשדוד )ע"ר(אושרשינוי שם 02/12/1998

מרכז שטפנשט ירושלים )ע"ר(באר יוסף - ירושלים )ע"ר(אושרשינוי שםמרכז שטפנשט ירושלים )ע"ר(580313625 12/09/2002

מוסדות וישיבת תורת ה' 580313633

בארה"ק )ע"ר(

מוסדות אור מנחם ביתר אושרשינוי שם

עילית )ע"ר( ,

מוסדות וישיבת תורת ה' בארה"ק )ע"ר( 07/06/2018

איגוד קציני צבאות חוץ )ע"ר(פריחת נשר עם עליה )ע"ר(אושרשינוי שםאיגוד קציני צבאות חוץ )ע"ר(580313898 31/12/2001

עתיד - העמותה לרווחת 580314086

התלמיד )ע"ר(

עתיד - העמותה לקידום אושרשינוי שם

האומנות והספורט בבית 

הספר תיכון מקיף יהוד )ע"ר(

עתיד - העמותה לרווחת התלמיד )ע"ר( 07/01/2001

המרכז האקדמי רופין )ע"ר(, Ruppinהמרכז האקדמי רופין )ע"ר( ,אושרשינוי שםהמרכז האקדמי רופין )ע"ר(580314193

).Academic Center )R.A
10/05/2017

בית מדרש להפצת יהדות - ע"ש 580314342

הרב דוידאשוילי עמנואל )ע"ר(

מדרשה להפצת יהדות - ע"ש אושרשינוי שם

הרב דוידאשוילי עמנואל 

)ע"ר(

בית מדרש להפצת יהדות - ע"ש הרב 

דוידאשוילי עמנואל )ע"ר(
17/06/1998

מואססת אלאטפאל זווי 580314375

אלאחתיאג'את אלח'אסה )ע"ר( 

מוסד לילדים בעלי צרכים 

מיוחדים - בלצ"מ )ע"ר(

מואססת אלאטפאל זווי אל אושרשינוי שם

אחתיאג`את אל ח`אסה )ע"ר(

מואססת אלאטפאל זווי אלאחתיאג`את 

אלח`אסה )ע"ר(
10/04/2000

תלמוד תורה יסדת עוז קדומים 580314698

)ע"ר(

ספריית אור יצחק קדומים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

תלמוד תורה יסדת עוז קדומים )ע"ר( , 08/08/2004

לב שומע - ארגון תפילה אושרשינוי שםמוסדות אומן - לב שומע )ע"ר(580314953

והדלקת נרות בקברי צדיקים 

)ע"ר(

מוסדות אומן - לב שומע )ע"ר( 12/09/2001

חכמת מיכל, לחינוך, לתורה 580314995

ולתפילה )ע"ר(

חכמת מיכל לע"נ המחנכת אושרשינוי שם

מיכל פרימן ע"ה )ע"ר(

חכמת מיכל, לחינוך, לתורה ולתפילה 

)ע"ר(
16/10/2002

רמות- רשת מרכזי תרבות, 580315109

חינוך, קהילה ופנאי )ע"ר(

מתנ"ס מרכז קהילתי רמות אושרשינוי שם

חיפה )ע"ר( ,

רמות- רשת מרכזי תרבות, חינוך, 

קהילה ופנאי )ע"ר(
03/03/2008

מועדון השחמט הפועל 580315141

פתח-תקוה )ע"ר(

מועדון השחמט פתח תקוה אושרשינוי שם

)ע"ר(

מועדון השחמט הפועל פתח-תקוה 

)ע"ר(
13/02/2000

קהילה ספרדית סביון עמותה אושרשינוי שםבית כנסת ברימה - סביון )ע"ר(580315570

רשומה ,

בית כנסת ברימה - סביון )ע"ר( 30/12/2014
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מיטב לקידום תרבות הספורט - 580315893

אילת )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט אושרשינוי שם

בת חפר )ע"ר( ,

מיטב לקידום תרבות הספורט - אילת 

)ע"ר(
18/12/2011

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט בת חפר 

)ע"ר(
12/02/2001

מיטב - לקידום תרבות הספורט 580315901

באר-שבע )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט אושרשינוי שם

תל ברוך - תל אביב )ע"ר( ,

מיטב - לקידום תרבות הספורט 

באר-שבע )ע"ר(
13/02/2011

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- רמת גן )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט תל ברוך - 

תל אביב )ע"ר(
24/05/2001

מיטב קידום תרבות הספורט 580315919

רמת אביב )ע"ר(

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- רמת אביב )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט רמת אביב 

)ע"ר(
04/04/2001

מיטב לקידום תרבות הספורט - 580315927

רחובות )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט אושרשינוי שם

חיפה )ע"ר( ,

מיטב לקידום תרבות הספורט - רחובות 

)ע"ר(
25/03/2012

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- חיפה )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט חיפה 

)ע"ר(
04/04/2001

"מיטב לקידום תרבות הספורט - 580315935

בת - ים" )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט אושרשינוי שם

נורדיה )ע"ר( ,

"מיטב לקידום תרבות הספורט - בת - 

ים" )ע"ר(
12/12/2010

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- נורדיה )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט נורדיה 

)ע"ר(
04/04/2001

מיטב קידום תרבות הספורט 580315943

עמק חפר )ע"ר(

מיטב - לקידום תרבות ג`ודו - אושרשינוי שם

חולון )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט עמק חפר 

)ע"ר(
04/04/2001

מיטב קידום תרבות הספורט 580315950

כפר-סבא )ע"ר(

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- כפר סבא )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט כפר-סבא 

)ע"ר(
04/04/2001

מיטב קידום תרבות הספורט 580315968

ראשל"צ )ע"ר(

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- באר שבע )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט ראשל"צ 

)ע"ר(
04/04/2001

מיטב - לקידום תרבות הספורט 580315976

אור עקיבא )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט אושרשינוי שם

נאות אפקה )ע"ר( ,

מיטב - לקידום תרבות הספורט אור 

עקיבא )ע"ר(
13/02/2011

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- נאות אפקה )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט נאות 

אפקה )ע"ר(
04/04/2001

מיטב קידום תרבות הספורט 580315984

נתניה )ע"ר(

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- נתניה )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט נתניה 

)ע"ר(
04/04/2001
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מיטב קידום תרבות הספורט 580315992

אשדוד מרכז )ע"ר(

מיטב - לקידום תרבות הג`ודו אושרשינוי שם

- אופקים )ע"ר(

מיטב קידום תרבות הספורט אשדוד 

מרכז )ע"ר(
04/04/2001

ועד שעורי תורה ברבים )ע"ר( אושרשינוי שםאור החיים ואהבת חסד )ע"ר(580316032

,

אור החיים ואהבת חסד )ע"ר( 20/12/2017

העמותה לקידום הספורט 580316065

חשמונאים, מטה בנימין )ע"ר(

על"ה - עמותה לקידום אושרשינוי שם

הספורט חשמונאים, עמותה 

רשומה ,

העמותה לקידום הספורט חשמונאים, 

מטה בנימין )ע"ר(
23/02/2009

עלמה - עמותה למניעת 580316099

האלימות בערד )ע"ר(

עמל"י - ערד מושיטה לך יד אושרשינוי שם

)ע"ר(

עלמה - עמותה למניעת האלימות בערד 

)ע"ר(
23/09/1998

המרכז לפעילות שכונתית )ע"ר( ,תבונת יעקב )ע"ר( ,אושרשינוי שםהמרכז לפעילות שכונתית )ע"ר(580316115 05/11/2003

קהל לתורה והלכה )ע"ר(משאת מרדכי עמותה ,אושרשינוי שםקהל לתורה והלכה )ע"ר(580316453 31/07/2007

ישיבות לצעירים עטרת שלמה 580316602

בארה"ק )ע"ר(

ישיבה לצעירים בית שמש אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ישיבות לצעירים עטרת שלמה בארה"ק 

)ע"ר(
01/01/2012

יש- ילדים ויתומים ניצולי שואה 580316834

בישראל )ע"ר(

ילדים ויתומים ניצולי שואה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

יש- ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל 

YESH- Children and ,)ע"ר(

Orphans Holocaust Survivors in 

)israel )R.A

11/07/2005

ילדים ויתומים ניצולי שואה )ע"ר(עמותת "יש" ילדי שואהאושרשינוי שם 02/07/2001

מדענים עולים, ידידי "תכנית אושרשינוי שםיזמות טכנולוגית בעלייה )ע"ר(580317048

בשן" )ע"ר( 

IMMIGRATING 

SCIENTISTS )FRIENDS 

OF BASHAN -

 TECHNOLOGICAL 

IMPLEMENTATIONS

 )REGISTERED AMUTA

יזמות טכנולוגית בעלייה )ע"ר( 15/11/1998

עמותת "משאת חיים משה" אושרשינוי שםמשאת חיים משה )ע"ר(580317063

הגה"צ רבי חייים משה מנדל 

זצוק"ל, ושערי פנינה ויד 

נתנאל

משאת חיים משה )ע"ר( 30/07/1998

מצוות מהלב )ע"ר(אוצרות גנוזים, עמותה ,אושרשינוי שםמצוות מהלב )ע"ר(580317071 31/01/2011
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ארגון אהבת חינם ע"ש יצחק 580317154

ואסתר )ע"ר(

אהבת חינם ע"ש זכרון יצחק אושרשינוי שם

ואסתר )ע"ר(

ארגון אהבת חינם ע"ש יצחק ואסתר 

)ע"ר(
08/07/1999

אגודת ביהכ"ס ע"ש נג'יה ושאול 580317402

חבוב בקרית אתא )ע"ר(

אגודת ביהכנ"ס רבי שמעון אושרשינוי שם

בר יוחאי )רשב"י( בקרית 

אתא )ע"ר(

אגודת ביהכ"ס ע"ש נג`יה ושאול חבוב 

בקרית אתא )ע"ר(
02/09/1999

בית הכנסת "אור החיים" - קרית 580317469

ראשל"צ )ע"ר(

בית הכנסת "תולדות יצחק אושרשינוי שם

ויהודה" - קרית ראשל"צ 

)ע"ר( ,

בית הכנסת "אור החיים" - קרית 

ראשל"צ )ע"ר(
06/03/2006

הצל לבו של ילד לזכר ד"ר עמי 580317493

SAVE A .( )כהן ז"ל )ע"ר

CHILD'S HEART IN 

MEMORY OF DR. AMI 

COHEN )R.A

הצל לבו של ילד )ע"ר( אושרשינוי שם

SAVE A CHILD`S .(

HEART )R.A

הצל לבו של ילד לזכר ד"ר עמי כהן ז"ל 

)ע"ר(
06/03/2002

מרכז הספורט - בני עייש )ע"ר( ,מרכז הספורט הכללי )ע"ר( ,אושרשינוי שםמרכז הספורט - בני עייש )ע"ר(580317584 17/05/2004

המרכז למוסיקה חיפה )ע"ר( אושרשינוי שםהמרכז למוסיקה גליל )ע"ר(580317691

,

המרכז למוסיקה גליל )ע"ר( 13/01/2016

פליפר - עמותה לשחיה אושרשינוי שם"פליפר" עמותה לשחיה )ע"ר(580317709

תת-מימית )ע"ר(

"פליפר" עמותה לשחיה )ע"ר( 09/04/2003

עמותת אליהו יהודה, חיפה 580317964

)ע"ר(

בית כנסת אליהו יהודה, חיפה אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותת אליהו יהודה, חיפה )ע"ר( 10/12/2000

נט"ל- נפגעי טראומה על רקע 580318129

לאומי )ע"ר(

נט"ל - המרכז לסיוע נפשי אושרשינוי שם

במצבי לחץ וטראומה על רקע 

לאומי )ע"ר( ,

נט"ל- נפגעי טראומה על רקע לאומי 

)ע"ר(
12/02/2008

נט"ל - עמותה לסיוע נפשי אושרשינוי שם

לנפגעי טראומה על רקע 

לאומי )ע"ר(

נט"ל - המרכז לסיוע נפשי במצבי לחץ 

וטראומה על רקע לאומי )ע"ר(
10/09/2002

סמינר להכשרת עובדי הוראה, 580318137

חינוך, תרבות ודעת בית יעקב 

ויז'ניץ בני ברק )ע"ר(

סמינר להכשרת עובדי הוראה אושרשינוי שם

בית יעקב ויז`ניץ בני ברק 

)ע"ר(

סמינר להכשרת עובדי הוראה, חינוך, 

תרבות ודעת בית יעקב ויז`ניץ
25/10/2000

מדרשת צפנת - ארץ שכם )ע"ר(מדרשת "ארץ שכם" )ע"ר(אושרשינוי שםמדרשת צפנת - ארץ שכם )ע"ר(580318186 15/09/1999

עמותה לתמיכה, לטיפול ומחקר 580318194

באיידס )ע"ר(

עמותת ידידי מרכז איידס - אושרשינוי שם

מכון נווה אור )ע"ר(

עמותה לתמיכה, לטיפול ומחקר באיידס 

)ע"ר(
22/07/2002
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בית יעקב חסידי בביתר עלית 580318244

)ע"ר(

בית יעקב תורני חסידי בביתר אושרשינוי שם

עלית )ע"ר(

בית יעקב חסידי בביתר עלית )ע"ר( 29/10/1998

מוסד עם זיכרון- מכון למדע 580318251

ומורשת העם היהודי )ע"ר(

מוסד לגנאולוגיה, המורשת אושרשינוי שם

והתרבות של העם היהודי - 

עם הזיכרון )ע"ר( ,

מוסד עם זיכרון- מכון למדע ומורשת 

העם היהודי )ע"ר(
10/02/2010

מוסד לגנאולוגיה, המורשת והתרבות מכון למחקר אישיות )ע"ר( ,אושרשינוי שם

של העם היהודי - עם הזיכרון )ע"ר(
14/02/2005

חזונו של אברהם ע"ש הרב 580318400

אברהם פאם )ע"ר(

חזונו של אברהם ע"ש הרב אברהם מרכז מאור )ע"ר( ,אושרשינוי שם

פאם )ע"ר( ,
07/03/2004

הפורום הדוקומנטרי בישראל 580318590

)ע"ר(

פורום היוצרים הדוקומנטריים אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

הפורום הדוקומנטרי בישראל )ע"ר( 03/06/2018

קרן להצלת חיים של רחל 580318640

ציפורה רטבי )ע"ר(

קרן להצלה רחל ציפורה כפר אושרשינוי שם

עציון )ע"ר(

קרן להצלת חיים של רחל ציפורה רטבי 

)ע"ר(
05/03/1998

המרכז לעזרת הזולת, מפעלי 580318756

חינוך, רווחה ורפואה לקהילה 

)ע"ר(

"המרכז לעזרת הזולת" - אושרשינוי שם

מפעלי רווחה ורפואה 

בירושלים )ע"ר( ,

המרכז לעזרת הזולת, מפעלי חינוך, 

רווחה ורפואה לקהילה )ע"ר(  ,
27/05/2004

מינהל קהילתי של השכונות אושרשינוי שם

החרדיות בירושלים )ע"ר(

"המרכז לעזרת הזולת" - מפעלי רווחה 

ורפואה בירושלים )ע"ר(
06/01/2000

מוסדות "נווה שרה" להפצת 580318855

תורה ויראת שמים וקרן צדקה 

וחסד )ע"ר(

מוסדות "נווה שרה" להפצת תורה מוסדות נווה שרה )ע"ר(אושרשינוי שם

ויראת שמים וקרן צדקה וחסד )ע"ר(
11/06/1998

עמותת משי, מודיעין שווה אושרשינוי שם"ידידי עוזי זנדברג" )ע"ר(580318871

יותר )ע"ר(

"ידידי עוזי זנדברג" )ע"ר( 24/03/1998

מסורת התורה בני ברק )ע"ר(צור - מרביצי תורה )ע"ר( ,אושרשינוי שםמסורת התורה בני ברק )ע"ר(580319408 02/02/2005

מוסדות ומפעל החסד בית 580319457

שמעיה )ע"ר(

מפעל החסד "בית שמעיה", אושרשינוי שם

עמותה ,
16/06/2013

שרשי אפריים )ע"ר(עמותת הר עיבל )ע"ר(אושרשינוי שםשרשי אפריים )ע"ר(580320000 24/02/2000

קדמה- לשוויון בחינוך ובחברה 580320083

בישראל )ע"ר(

עמותת הידידים שליד בית אושרשינוי שם

ספר קדמה )ע"ר( ,

קדמה- לשוויון בחינוך ובחברה בישראל 

)ע"ר(
08/09/2009

תלמוד תורה "תולדות ציון" אושרשינוי שםמוסדות "תולדות ציון" )ע"ר(580320109

)ע"ר( ,

מוסדות "תולדות ציון" )ע"ר( , 19/08/2004
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מנין אברכים נתניה )ע"ר(מכון אברכים - נתניה )ע"ר(אושרשינוי שםמנין אברכים נתניה )ע"ר(580320174 07/01/2001

מרכז כתר 580320372

תורה-רארומסק,ירושלים    ע"ר(

ישיבת כתר תורה - אושרשינוי שם

ראדומסק, ירושלים )ע"ר(

מרכז כתר תורה-רארומסק,ירושלים    

ע"ר(
22/08/2001

יקר מרדכי ירושלים )ע"ר(יקר מרדכי )ע"ר( ,אושרשינוי שםיקר מרדכי ירושלים )ע"ר(580320406 30/12/2014

עמותת מתפללים בית הכנסת 580320505

תפארת יעקב באור עקיבא )ע"ר(

עמותת מתפללים בית הכנסת תפארת ביכנ"ס נר-עקיבא, עמותהאושרשינוי שם

יעקב באור עקיבא )ע"ר(
23/05/2000

מפעל החסד - מרכזי חסדי פסיה 580320927

)ע"ר(

מרכז הצדקה והחסד "חסדי אושרשינוי שם

פסיה" )ע"ר(

מפעל החסד - מרכזי חסדי פסיה )ע"ר( 27/09/1998

עמותת ורטיגו למחול - ירושלים 580321016

)ע"ר(

העמותה לעידוד המחול אושרשינוי שם

בירושלים )ע"ר(

עמותת ורטיגו למחול - ירושלים )ע"ר( 19/11/2000

מדה אלכרמל - המרכז הערבי 580321024

למחקר חברתי ויישומי )ע"ר(

העמותה למחקר חברתי אושרשינוי שם

יישומי במגזר הערבי )ע"ר( ,

מדה אלכרמל - המרכז הערבי למחקר 

MADA  , )חברתי ויישומי )ע"ר

AL-CARMEL - Arab center for 

).Applied Social Research )R.A

09/03/2004

מדה אלכרמל - המרכז הערבי אושרשינוי שם

למחקר חברתי ויישומי )ע"ר( , 

MADA AL-CARMEL -

 Arab center for Applied 

).Social Research )R.A

העמותה למחקר חברתי יישומי במגזר 

הערבי )ע"ר( ,
09/03/2004

העמותה למחקר חברתי אושרשינוי שם

יישומי במגזר הערבי )ע"ר( ,

מדה אלכרמל - המרכז הערבי למחקר 

MADA  , )חברתי ויישומי )ע"ר

AL-CARMEL - Arab center for 

).Applied Social Research )R.A

07/03/2004

מדה אלכרמל המרכז הערבי אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

העמותה למחקר חברתי יישומי במגזר 

הערבי )ע"ר( ,
07/03/2004

מדה אלכרמל המרכז הערבי )ע"ר( ,מדה אלכרמל המרכז הערבי ,אושרשינוי שם 12/02/2004

עמותת ידידי בית הספר 580321099

הדמוקרטי - כפר סבא )ע"ר(

עמותת הורים שליד בית אושרשינוי שם

הספר הדמוקרטי כפר סבא 

)ע"ר(

עמותת ידידי בית הספר הדמוקרטי - 

כפר סבא )ע"ר(
14/01/2002

עמותת ספורט דור העתיד 580321347

בכדור-סל הפועל גבעתיים )ע"ר(

העמותה לקידום וטיפוח דור אושרשינוי שם

העתיד בספורט בגבעתיים 

)ע"ר(

עמותת ספורט דור העתיד בכדור-סל 

הפועל גבעתיים )ע"ר(
19/12/1999
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המדרשה למנהיגות ואחריות 580321370

חברתית מיצר )ע"ר(

מכללה קדם צבאית מיצר אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המדרשה למנהיגות ואחריות חברתית 

מיצר )ע"ר(
04/06/2012

ירושלים השלמה והמלוכדת 580321396

לתמיד )ע"ר(

ירושלים המלוכדת בראשות אושרשינוי שם

אהוד אולמרט 1998 )ע"ר(

ירושלים השלמה והמלוכדת לתמיד 

)ע"ר(
26/08/2002

עמותה לזכר קורבנות השואה 580321560

במלחמת העולם השניה - ערד 

)ע"ר(

יד ושם לנספים במלחמת אושרשינוי שם

העולם השניה - ערד )ע"ר(

עמותה לזכר קורבנות השואה במלחמת 

העולם השניה - ערד )ע"ר(
08/04/2002

מהפך )ע"ר( ,)????? )?.?מהפך )ע"ר( ,אושרשינוי שםמהפך )ע"ר(580321685 20/08/2017

מכון אשכולות - ארגון, 580321735

דמוקרטיה וחברה )מיסודה של 

קרן אוסקר שינדלר()ע"ר(

מכון אוסקר שינדלר - ללימודי אושרשינוי שם

דמוקרטיה וחברה )ע"ר(

מכון אשכולות - ארגון, דמוקרטיה 

וחברה )מיסודה של קרן אוסקר 

שינדלר()ע"ר(

07/01/1999

היכל אברהם, ע"ש אברהם 580321784

אלקבץ זצ"ל )ע"ר(

היכל אברהם, ע"ש אברהם אלקבץ זצ"ל מנחת אברהם )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
04/06/2001

גרסהגרסה )ע"ר(אושרשינוי שםגרסה580321974 11/05/1998

המרכז לחקר כוח המגן מייסודו 580322519

של ישראל גלילי ז"ל )ע"ר(

העמותה לחקר כוח המגן ע"ש אושרשינוי שם

ישראל גלילי )ע"ר( ,

המרכז לחקר כוח המגן מייסודו של 

ישראל גלילי ז"ל )ע"ר(
05/12/2012

עמותת תל אביבים למען תל אושרשינוי שםהסטודיו הפתוח )ע"ר(580322683

אביב )ע"ר(

הסטודיו הפתוח )ע"ר( 28/08/2000

תפילה למשה - לעלוב, בית 580322717

שמש )ע"ר(

תפילה למשה, בית שמש אושרשינוי שם

)ע"ר(

תפילה למשה - לעלוב, בית שמש )ע"ר( 15/11/2000

בארות התורה ירושלים )ע"ר(דרכי חסדים )ע"ר(אושרשינוי שםבארות התורה ירושלים )ע"ר(580322816 29/07/1998

עמיתים - עמותת משגב לפרט 580323111

ולמשפחה )ע"ר(

עמותת משגב לפרט אושרשינוי שם

ולמשפחה )ע"ר(

עמיתים - עמותת משגב לפרט 

ולמשפחה )ע"ר(
29/07/1999

עמותת נתיב אור- חשמונאים 580323137

)ע"ר(

נתיב הרמתי ע"ש הרה"ג אושרשינוי שם

אלישע בן מו"ר יחיא נע"ג 

)ע"ר( ,

עמותת נתיב אור- חשמונאים )ע"ר( 09/01/2007

בית כנסת "נתיב אור" - אושרשינוי שם

חשמונאים )ע"ר( ,

נתיב הרמתי ע"ש הרה"ג אלישע בן 

מו"ר יחיא נע"ג )ע"ר(
11/12/2005

נועם שיח )ע"ר(מבוא הפסגה )ע"ר(אושרשינוי שםנועם שיח )ע"ר(580323210 23/11/1998
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ישיבת "עטרת יצחק" ע"ש הגאון 580323368

הגדול ר' יצחק טייב זצוקו"ל 

)ע"ר(

ווי העמודים ע"ש הגאון הגדול אושרשינוי שם

ר` יצחק טייב זצוק"ל )ע"ר(

ישיבת "עטרת יצחק" ע"ש הגאון הגדול 

ר` יצחק טייב זצוקו"ל )ע"ר(
10/09/1998

מרחבים - המכון לקידום אזרחות 580323855

משותפת בישראל )ע"ר(

מרחבים - המכון לחינוך אושרשינוי שם

רב-תרבותי ודמוקרטי לישראל 

)ע"ר(

מרחבים - המכון לקידום אזרחות 

משותפת בישראל )ע"ר(
14/05/2002

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום 580323889

)ע"ר(

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום )ע"ר(יחדיו באר שבע )ע"ר(אושרשינוי שם 25/02/2002

דוקאביב - העמותה לקידום 580324101

הסרט הדוקומנטרי }ע"ר{

דוקאביב - העמותה לקידום הסרט תל אביב שלנו )ע"ר( ,אושרשינוי שם

הדוקומנטרי }ע"ר{ ,
17/09/2003

תל אביב שלנו )ע"ר(אנחנו תל-אביבים )ע"ר(אושרשינוי שם 14/10/1999

סדנת שילוב - גבעות )ע"ר(עמותת שילוב באמונה )ע"ר( ,אושרשינוי שםסדנת שילוב - גבעות )ע"ר(580324408 16/07/2015

עמותת שילוב באמונה )ע"ר(סדנת שילוב בת-עין )ע"ר( ,אושרשינוי שם 23/01/2012

קומי אורי התחדשות וצמיחה 580324556

מתוך שבר )ע"ר(

ארגון יהודי למען ילדים )ע"ר( אושרשינוי שם

,

קומי אורי התחדשות וצמיחה מתוך 

שבר )ע"ר( ,
16/08/2004

מורשתנו - הצהרה דמוקרטית 580324580

)ע"ר(

מורשתנו - הצהרה דמוקרטית )ע"ר(מורשתנו )ע"ר( ,אושרשינוי שם 29/12/2008

המאיר אילת - לטיפוח אושרשינוי שםתהילת המאיר )ע"ר(580324671

התודעה היהודית, עמותה

תהילת המאיר )ע"ר( 27/01/2003

קופה של צדקה וחסד - רמת 580324689

שלמה- ירושלים )ע"ר(

קופה של צדקה שערי ציון אושרשינוי שם

שומרי החומות )ע"ר( ,

קופה של צדקה וחסד - רמת שלמה- 

ירושלים )ע"ר(
25/10/2006

עמותה לחינוך והפצת תורה - 580324978

כפר אליהו באר יעקב )ע"ר(

מכון חינוכי להכשרת מורות אושרשינוי שם

של כפר אליהו - באר יעקב 

)ע"ר( ,

עמותה לחינוך והפצת תורה - כפר 

אליהו באר יעקב )ע"ר(
14/03/2007

בית כנסת שארית ישראל אושרשינוי שםפני יהושוע - פתח תקווה )ע''ר(580325090

אשכנזי, שאול המלך 11 פ"ת 

)ע"ר( ,

פני יהושוע - פתח תקווה )ע''ר( 27/07/2016

מגיני ארץ למען חינוך - תל אושרשינוי שםאשד הנחלים )ע"ר(580325298

אביב )ע"ר(

אשד הנחלים )ע"ר( 02/09/1998

ישיבה וביהכ"ס "עטרת ברוך" 580325322

ירושלים )ע"ר(

ביה"כ עטרת ברוך, פסגת אושרשינוי שם

זאב ירושלים )ע"ר(

ישיבה וביהכ"ס "עטרת ברוך" ירושלים 

)ע"ר(
18/02/2001
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מועדון ימי שחפית זבולון - חיפה 580325439

)ע"ר(

מועדון השייט שחפית חיפה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מועדון ימי שחפית זבולון - חיפה )ע"ר( 28/02/2007

מועדון השייט "זבולון" חיפה אושרשינוי שם

)ע"ר(

מועדון השייט שחפית חיפה )ע"ר( 07/12/2000

זה לזה - ארגון בקור חולים נשי 580325843

ירושלים )ע"ר(

ביקור חולים - נשי ירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר(

זה לזה - ארגון בקור חולים נשי ירושלים 

)ע"ר(
18/11/2002

מדרשית "לאה ואסתר" )ע"ר( אושרשינוי שםמוסדות לאה ואסתר )ע"ר(580325876

,

מוסדות לאה ואסתר )ע"ר( 16/01/2007

מש"י - מוסד שקום ילדים אושרשינוי שםמש"י - מרכז שקום ילדים )ע"ר(580326239

)ע"ר(

מש"י - מרכז שקום ילדים )ע"ר( 15/11/2000

כרמי העיר )ע"ר( ,אמת וחסד )ע"ר( ,אושרשינוי שםכרמי העיר )ע"ר(580326247 22/01/2004

יוגה של אהבה )ע"ר(בהקתי-ודאנתה )ע"ר( ,אושרשינוי שםיוגה של אהבה )ע"ר(580326254 25/10/2006

עמותת נאות עתידים )ע"ר(עמותת נאות מיתר )ע"ר(אושרשינוי שםעמותת נאות עתידים )ע"ר(580326544 06/01/2003

עמותת רם עילית )ע"ר(עמותת נאות אבני )ע"ר(אושרשינוי שםעמותת רם עילית )ע"ר(580326551 20/03/2001

מאורות הדף היומי בני ברק 580326601

)ע"ר(

"בית יעקב " - גני ילדים, אושרשינוי שם

תלמוד תורה וכולל אברכים, 

קרית גת )ע"ר(

מאורות הדף היומי בני ברק )ע"ר( 07/01/2002

ירושלים סובלנית 2000 )ע"ר(ירושלים חופשית )ע"ר(אושרשינוי שםירושלים סובלנית 2000 )ע"ר(580326619 27/06/2000

תו"מ )תורה ומדע( תורת אליהו 580326650

)ע"ר(

תו"מ )תורה ומדע( תורת אליהו )ע"ר(תו"מ )תורה ומדע( )ע"ר( ,אושרשינוי שם 26/01/2005

ישיבת הרב שמעון ישעיהו ברזלי 580326692

)ע"ר(

המדרש, התלמוד והמחקר - אושרשינוי שם

בני ברק )ע"ר(

ישיבת הרב שמעון ישעיהו ברזלי )ע"ר( 31/08/1998

בית הכנסת המרכזי הוד והדר - 580326734

עץ אפרים )ע"ר(

בית הכנסת המרכזי )נוסח אושרשינוי שם

אחיד( עץ אפרים )ע"ר( ,

בית הכנסת המרכזי הוד והדר - עץ 

אפרים )ע"ר(
27/12/2017

העמותה לקידום מקצועי חברתי 580326866

של עובדי המוסדות הציבוריים 

החברות הממשלתיות, מד"א 

אורט וויצ"ו )ע"ר(

העמותה לקידום מקצועי אושרשינוי שם

חברתי של עובדי המוסדות 

הציבוריים החברות 

הממשלתיות, מד"א וויצו 

)ע"ר( ,

העמותה לקידום מקצועי חברתי של 

עובדי המוסדות הציבוריים החברות 

הממשלתיות, מד"א אורט וויצ"ו )ע"ר(

20/10/2010

בנות ארץ ישראל, בני ברק אושרשינוי שםנאות ארץ ישראל )ע"ר(580327054

)ע"ר(

נאות ארץ ישראל )ע"ר( 11/12/2002
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המכון הישראלי לחקר הרכוש 580327096

היהודי שנעלם בשואה )ע"ר(

המכון הישראלי לחקר הרכוש אושרשינוי שם

היהודי ההולנדי שנעלם 

בשואה )ע"ר( ,

המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי 

שנעלם בשואה )ע"ר(
22/02/2010

אלמוסתקבל - עמותה לקידום 580327195

החינוך הספורט והחברה )ע"ר(

אלמוסתקבל - עמותה לפיתוח אושרשינוי שם

כפר מושירפה )ע"ר( ,

אלמוסתקבל - עמותה לקידום החינוך 

הספורט והחברה )ע"ר(
17/04/2012

אור התורה ירושלים )ע"ר(זיכרון יוכבד )ע"ר(אושרשינוי שםאור התורה ירושלים )ע"ר(580327229 20/09/1998

מעלה- עסקים מנהיגים אחריות 580327500

חברתית )ע"ר(

מ.ע.ל.ה. מחוייבות עסקים אושרשינוי שם

לחברה בישראל )ע"ר( ,

מעלה- עסקים מנהיגים אחריות 

חברתית )ע"ר(
07/01/2009

עמותת נופית פרוייקטים בקהילה 580327526

)ע"ר(

עמותת נופית טיפול בהפרעות אושרשינוי שם

אכילה )ע"ר(

עמותת נופית פרוייקטים בקהילה )ע"ר( 13/03/2002

העמותה לחידוש הממלכתיות אושרשינוי שםעמותה להסכמה לאומית )ע"ר(580327567

)ע"ר(

עמותה להסכמה לאומית )ע"ר( 05/11/1998

בית ספר על יסודי בית רבקה 580328011

נתניה )ע"ר(

בית ספר על יסודי בית רבקה נתניה ידידי בית רבקה נתני`ה )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
19/06/2001

קולך - פורום נשים דתיות )ע"ר( ,פורום נשים דתיות )ע"ר( ,אושרשינוי שםקולך - פורום נשים דתיות )ע"ר(580328136 28/10/2004

הארגון לעלייה ולקליטת יהודי 580328318

קוארה )ע"ר(

הארגון לעליית יהודי קוארה אושרשינוי שם

)ע"ר(

הארגון לעלייה ולקליטת יהודי קוארה 

)ע"ר(
16/04/2001

ק.ע.מ.ק. = קליטת עולים אושרשינוי שםעולים על הגל )ע"ר(580328383

מקווקז )ע"ר( ,

עולים על הגל )ע"ר( 02/06/2013

תמיכה במר שמואל אבואב 580328508

בבחירות המוקדמות )פרימריס( 

לקביעת מועמד מחוז הצפון 

לכנסת ה16- )ע"ר(

א.ל.ש. - אזרחים למען אושרשינוי שם

שמוליק )ע"ר( מחוז הצפון 

לכנסת ה16- )ע"ר(

תמיכה במר שמואל אבואב בבחירות 

המוקדמות )פרימריס( לקביעת מועמד
20/08/2000

ישיבת פתח תקוה - מרכז תורני 580328615

לאומי )ע"ר(

ישיבת ההסדר פתח תקוה- אושרשינוי שם

מרכז תורני לאומי )ע"ר( ,

ישיבת פתח תקוה - מרכז תורני לאומי 

)ע"ר(
28/02/2008

ישיבת פתח תקוה - מרכז אושרשינוי שם

תורני לאומי )ע"ר( ,

ישיבת ההסדר פתח תקוה- מרכז תורני 

לאומי )ע"ר(
08/01/2008

עמדה אזרחית )ע"ר(הבית שלי בישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמדה אזרחית )ע"ר(580328896 05/04/2006

מועדון שחור-אדום - מועדון 580328987

ישראלי לכלבי סטר וספניאל 

)ע"ר(

מועדון שחור - אדום, המועדון אושרשינוי שם

הישראלי לכלבי סטר אירי 

ורטריבר חלק שיער )ע"ר(

מועדון שחור-אדום - מועדון ישראלי 

לכלבי סטר וספניאל )ע"ר(
03/01/2002
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חוג ההורים - פורום המשפחות: 580328995

משפחות שכולות למען שלום, 

פיוס וסובלנות )ע"ר(

חוג ההורים - הורים שכולים אושרשינוי שם

למען סובלנות דמוקרטיה 

ויהדות )ע"ר(

חוג ההורים - פורום המשפחות: 

משפחות שכולות למען שלום, פיוס
09/06/2003

איילות רוכבי אופניים )ע"ר( ,איילות רעננה )ע"ר( ,אושרשינוי שםאיילות רוכבי אופניים )ע"ר(580329290 05/11/2003

מ.ט. גבעת אלה חיפה )ע"ר(מ.ט. גבעת אלה )ע"ר( ,אושרשינוי שםמ.ט. גבעת אלה חיפה )ע"ר(580329316 16/02/2009

קריקט רעננה )ע"ר(  ,קריקט נתניה )ע"ר( ,אושרשינוי שםקריקט רעננה )ע"ר(580329332 20/07/2004

שער התורה אלעד )ע"ר(נפש החיים, בני ברק )ע"ר(אושרשינוי שםשער התורה אלעד )ע"ר(580329407 10/09/2001

מארג- עמותה לקידום החינוך 580329464

לחיים בחברה רב תרבותית 

)ע"ר(

העמותה לקידום החינוך אושרשינוי שם

לחיים בחברה רב תרבותית 

)ע"ר( ,

מארג- עמותה לקידום החינוך לחיים 

בחברה רב תרבותית )ע"ר( ,
25/07/2004

התאחדות בני ציון ירושלים - קרן 580329514

מלווה )ע"ר(

אגודת קרן מלווה בני ציון אושרשינוי שם

ירושלים עמותה רשומה

התאחדות בני ציון ירושלים - קרן מלווה 

)ע"ר(
08/07/2001

האגודה הישראלית למטרולוגיה 580329647

THE ISRAELI ( )ע"ר(

METROLOGICAL 

SOCIETY )R.A

האגודה הישראלית אושרשינוי שם

למטרולוגיה )ע"ר(

האגודה הישראלית למטרולוגיה )ע"ר( 11/03/1999

ערוגת הבושם בני ברק )ע"ר(כסא מלכות )ע"ר( ,אושרשינוי שםערוגת הבושם בני ברק )ע"ר(580329696 28/05/2012

עמותת בני, נכדי וצאצאי אושרשינוי שםמשפחות מייסדי תל-אביב )ע"ר(580329704

משפחות מייסדי תל אביב-יפו 

)ע"ר(

משפחות מייסדי תל-אביב )ע"ר( 21/01/2002

מועצה לשימור אתרי מורשת 580330058

בישראל )ע"ר(

מועצה לשימור אתרי מורשת אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 

The Council for ,)ע"ר(

Conservation of Heritage Sites in

). Israel )R.A

18/03/2015

עמותת ידידים לשיקום אושרשינוי שם

ולשימור אתרים היסטוריים 

בישראל )ע"ר( ,

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 

)ע"ר(
23/01/2006

חוויה- העמותה לקידום פעילות 580330116

קהילתית בכפר ורדים )ע"ר(

העמותה לקידום פעילות אושרשינוי שם

קהילתית בכפר ורדים )ע"ר( ,

חוויה- העמותה לקידום פעילות 

קהילתית בכפר ורדים )ע"ר(
25/12/2005

מוסדות חזון ישעיה ירושלים אושרשינוי שםמוסדות חזון ישעיה )ע"ר(580330181

)ע"ר( ,

מוסדות חזון ישעיה )ע"ר( , 15/02/2004



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 251414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מוסדות חזון ישעיה שובה אושרשינוי שם

ישראל )ע"ר(

מוסדות חזון ישעיה ירושלים )ע"ר( 28/12/1998

וועדת הגנים שעל יד אגודת 580330207

ישראל חיפה תפארת החינוך 

והחסד )ע"ר(

עמותת תפארת החינוך אושרשינוי שם

והחסד - חיפה )ע"ר(

וועדת הגנים שעל יד אגודת ישראל 

חיפה תפארת החינוך והחסד )ע"ר(
24/08/1999

טוב וישר )ע"ר(חסד ושמחה )ע"ר(אושרשינוי שםטוב וישר )ע"ר(580330280 19/07/1999

מרכז חב"ד חינוכי לדוברי 580330322

צרפתית )ע"ר(

מרכז חב"ד חינוכי לבנות אושרשינוי שם

דוברות צרפתית )ע"ר( ,
08/05/2013

מרכז חב"ד לדוברי צרפתית אושרשינוי שם

בארץ הקודש )ע"ר( ,

מרכז חב"ד חינוכי לבנות דוברות 

צרפתית )ע"ר(
11/04/2005

מרכז חב"ד לדוברי צרפתית אושרשינוי שם

שע"י צעירי אגודת חב"ד 

)ע"ר(

מרכז חב"ד לדוברי צרפתית בארץ 

הקודש )ע"ר(
22/04/1999

אמל - עמותה לקידום החינוך 580330462

וההשכלה )ע"ר(

אלכרמל עמותה לקידום אושרשינוי שם

החינוך וההשכלה )ע"ר( ,

אמל - עמותה לקידום החינוך וההשכלה 

)ע"ר(
15/09/2011

העמותה לקידום הספורט מכבי 580330520

טמרה )ע"ר(

העמותה לקידום הספורט מכבי טמרה לקידום ספורט טמרה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
27/01/2004

עמותת כח לגימלאים תל - אביב 580330587

- יפו )ע"ר(

כח לגימלאים - רשימה על אושרשינוי שם

מפלגתית של גימלאים 

ואזרחים ותיקים למועצת 

העיר תל אביב יפו )ע"ר( ,

עמותת כח לגימלאים תל - אביב - יפו 

)ע"ר(
30/12/2014

כח לגמלאים ברמת גן )ע"ר(עמותת "בית חם" )ע"ר(אושרשינוי שםכח לגמלאים ברמת גן )ע"ר(580330595 24/12/2001

מועדון השחמט חיפה - נשר 580330603

)ע"ר(

מועדון שחמט חיפה והשכונות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מועדון השחמט חיפה - נשר )ע"ר( 27/07/2017

מועדון שחמט חיפה והשכונות )ע"ר( ,מועדון שחמט אינטל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 01/12/2003

המכון הדמוקרטי - חברה וחינוך 580330660

)ע"ר(

המכון לחינוך דמוקרטי ישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המכון הדמוקרטי - חברה וחינוך )ע"ר( 09/04/2018

מכון לחינוך דמוקרטי - חדרה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המכון לחינוך דמוקרטי ישראל )ע"ר( 02/06/2008

חלון לעולם המחר )ע"ר(הבאנו שלום עליכם )ע"ר(אושרשינוי שםחלון לעולם המחר )ע"ר(580330843 23/11/2000
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בית כנסת מנחם ציון - גילה, 580330926

ירושלים )ע"ר(

בית כנסת מנחם ציון - גילה, אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר(

בית כנסת מנחם ציון - גילה, ירושלים 

)ע"ר(
22/06/1999

כתר שם טוב - בני ברק )ע"ר( אושרשינוי שםכתף לזולת ותומכי שבת )ע"ר(580330975

,

כתף לזולת ותומכי שבת )ע"ר( 03/09/2008

580330991CONSIST( )קונסיסט )ע"ר

 )R.A

קונסורציום כתל"ת - כלי אושרשינוי שם

תוכנה לתהליכים תעשייתיים 

)ע"ר(

קונסיסט )ע"ר( 13/04/1999

איגוד יוצאים מרוסיה- מוסקבה 580331098

הזהובה שלי )ע"ר(

מרכז לקידום יוזמות בתחום אושרשינוי שם

שרותים ותמיכה סוציאלית 

לעולים תושבי אזור השרון 

)ע"ר( ,

איגוד יוצאים מרוסיה- מוסקבה הזהובה 

שלי )ע"ר(
04/02/2007

מועדון לסופר סטרייק ראשון 580331197

לציון )ע"ר(

מועדון לסופר סטרייק ראשון לציון )ע"ר(מועדון כדורת אשדוד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 11/11/2009

מועדון האקרובטיקה 580331379

וההתעמלות מכבי דן )ע"ר(

מועדון האקרובטיקה אושרשינוי שם

וההתעמלות מכבי בני דן 

)ע"ר(

מועדון האקרובטיקה וההתעמלות מכבי 

דן )ע"ר(
06/10/1999

עמותה לאמנות הצילום 580331437

תל-אביב-יפו )ע"ר(

העמותה התל-אביבית אושרשינוי שם

לאמנות הצילום )ע"ר(

עמותה לאמנות הצילום תל-אביב-יפו 

)ע"ר(
16/07/2003

דרכים - מרכז חינוכי להכשרת 580331478

מנהיגות חלוצית - ציונית - 

יהודית )ע"ר(

המכינה הקדם צבאית אושרשינוי שם

להכשרת מנהיגות ע"ש י. רבין 

)ע"ר( ,

דרכים - מרכז חינוכי להכשרת מנהיגות 

חלוצית - ציונית - יהודית )ע"ר(
09/07/2017

עמותת הכדורעף - אליצור 580331510

אשקלון )ע"ר(

עמותת הכדורעף - אליצור אשקלון אשקלון בעלייה )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
02/04/2003

פסטיבל טלוויזיה וקולנוע ראש 580331650

פינה )ע"ר(

פסטיבל טלוויזיה וקולנוע ראש פינה ראש פנה דוקומנטרי )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
24/06/2002

Fתנועת "יש" )ע"ר(אושרשינוי שםתנועת "יש" )ע"ר(580331957 18/02/2001

מכון תאומי"ם - מעלה חבר אושרשינוי שםתרבות ישראלית מקורית )ע"ר(580331965

)ע"ר(

תרבות ישראלית מקורית )ע"ר( 27/06/2001

העמותה לאמנות בקהילה 580332120

ודיאלוג בינתרבותי )ע"ר(

למען דיאלוג בקהילה ודיאלוג אושרשינוי שם

בין תרבותי )ע"ר( ,

העמותה לאמנות בקהילה ודיאלוג 

בינתרבותי )ע"ר( ,
18/11/2003

משפחה חדשה )ע"ר(מצעד הנשים הגדול )ע"ר(אושרשינוי שםמשפחה חדשה )ע"ר(580332302 09/08/1999
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העמותה לפיתוח וקידום התיירות 580332344

בחבל גוש עציון, איו"ש וחבל 

עזה )ע"ר(

העמותה לפיתוח וקידום אושרשינוי שם

התיירות בחבל גוש עציון 

)ע"ר( ,

העמותה לפיתוח וקידום התיירות בחבל 

גוש עציון, איו"ש וחבל עזה )ע"ר(  ,
04/11/2004

בית חם אשקלון )ע"ר( ,מגן ,אושרשינוי שםבית חם אשקלון )ע"ר(580332468 17/08/2004

שבי"ל )שקיפות בי"ל( ישראל אושרשינוי שםשקיפות בינ"ל ישראל )ע"ר(580332575

SHVIL( )ע"ר(

 )TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL - TI(

,  ISRAEL )R.A

שקיפות בינ"ל ישראל )ע"ר( 03/09/2008

שבי"ל ישראל )ע"ר( ) SHVILאושרשינוי שם

ISRAEL )REGISTERED 

AMUTA

שבי"ל )שקיפות בי"ל( ישראל )ע"ר( 25/07/2001

מנהיגות - פיתוח מנהיגות צעירה 580332625

LEAD -( )בישראל )ע"ר

 ISRAEL YOUTH 

LEADERSHIP 

DEVELOPMENT )R.A

פיתוח מנהיגות ישראלית אושרשינוי שם

צעירה )ע"ר(

מנהיגות - פיתוח מנהיגות צעירה 

בישראל )ע"ר(
16/03/1999

מרכז קהילתי רוחני "אהל 580332674

התורה" פתח תקוה )ע"ר(

מרכז קהילתי רוחני "אהל התורה" פתח מכל מלמדי השכלתי )ע"ר(אושרשינוי שם

תקוה )ע"ר(
05/09/2001

רון שרון )ע"ר(שרונים רמת השרון )ע"ר(אושרשינוי שםרון שרון )ע"ר(580332732 10/05/1999

עמותת המכבים - חינוך וספורט 580332781

בקהילה )ע"ר(

עמותת המכבים - חינוך אושרשינוי שם

THE )וכדורגל בקהילה )ע"ר

 ).MACCABIM 

ASSOCIATION -

 EDUCATION AND 

SOCCER IN THE 

, COMMUNITY )R.A

עמותת המכבים - חינוך וספורט 

MACCABIM ,)בקהילה )ע"ר

ASSOCIATION - education and 

).sport in the community )R.A

09/09/2015

עמותת הכדורגל למען הילד אושרשינוי שם

THE .( )בישראל )ע"ר

FOOTBALL 

ASSOCIATION FOR 

THE ISRAELI 

CHILDREN )R.A

עמותת המכבים - חינוך וכדורגל 

THE )בקהילה )ע"ר
14/05/2002
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מוסדות תל ציון בארה"ק )ע"ר(תל ציון בארה"ק )ע"ר(אושרשינוי שםמוסדות תל ציון בארה"ק )ע"ר(580332872 27/01/2003

המרכז לתורה תפילה וחסד 580333060

ממזרח - שמש )ע"ר(

המרכז לתורה תפילה וחסד ממזרח - בית דוד ואליהו )ע"ר( ,אושרשינוי שם

שמש )ע"ר(
02/03/2011

המוקד לפליטים ולמהגרים אושרשינוי שםהמוקד לפליטים ולמהגרים )ע"ר(580333094

Hotline for  , )ע"ר(

Migrants and Refugees

). )R.A

המוקד לפליטים ולמהגרים 

Hotline for Refugees and ,)ע"ר(

).Migrants )R.A

22/07/2014

מוקד סיוע לעובדים זרים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המוקד לפליטים ולמהגרים 

Hotline for Migrants and ,)ע"ר(

).Refugees )R.A

04/12/2013

מוקד סיוע לעובדי חוץ במעצר אושרשינוי שם

)ע"ר(

מוקד סיוע לעובדים זרים )ע"ר( 27/03/2001

עמיחי - לחינוך יהודי ציוני 580333151

בישראל ובתפוצה )ע"ר(

עמיחי - לחינוך יהודי ציוני בישראל מגשימי תורה ועבודה )ע"ר(אושרשינוי שם

ובתפוצה )ע"ר(
07/07/1999

אלו"ן ארגון לקידום ילדים ונוער 580333359

)ע"ר(

"עמי-קם" העמותה לשילוב אושרשינוי שם

הקהילה הקווקזית בחינוך 

ובתרבות )ע"ר( ,

אלו"ן ארגון לקידום ילדים ונוער )ע"ר( 29/12/2004

אור ירוק - העמותה למאבק 580333524

בתאונות דרכים בישראל )ע"ר(

אור ירוק- העמותה לשינוי אושרשינוי שם

תרבות הנהיגה בישראל 

)ע"ר( ,

אור ירוק - העמותה למאבק בתאונות 

דרכים בישראל )ע"ר(
20/01/2016

אור ירוק- העמותה לשינוי תרבות אור ירוק )ע"ר( ,אושרשינוי שם

הנהיגה בישראל )ע"ר(
19/12/2005

מוסדות גור קרית הבעש"ט אושרשינוי שםחסדי עמישב )ע"ר(580333532

פתח-תקוה )ע"ר(

חסדי עמישב )ע"ר( 28/04/1999

בית רפאל- מרכז מורשת יהודי 580333540

גאורגיה ע"ש חכם רפאל 

אלהשוילי זצ"ל )ע"ר(

בית רפאל- מרכז מורשת יהודי גאורגיה מכון הספר )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ע"ש חכם רפאל אלהשוילי זצ"ל )ע"ר(
11/02/2007

העמותה למשחקי תפקידים 580333581

בישראל )ע"ר(

העמותה לקידום משחקי אושרשינוי שם

תפקידים בישראל )ע"ר( ,

העמותה למשחקי תפקידים בישראל 

)ע"ר(
06/12/2009

הקרן ע"ש דב דריבן הי"ד אושרשינוי שםעמותת שירת הנוער )ע"ר(580333656

)ע"ר(

עמותת שירת הנוער )ע"ר( 16/01/2002
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קרן ישראל לילדים ונוער אושרשינוי שםהקרן העולמית הצעירה )ע"ר(580333805

)ע"ר(

הקרן העולמית הצעירה )ע"ר( 14/10/1999

אחימעץ - ייעוץ והכוונה סיוע 580333912

ושיקום לנוער בסיכון )ע''ר(

המרכז למודעות רוחנית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אחימעץ - ייעוץ והכוונה סיוע ושיקום 

לנוער בסיכון )ע''ר(
15/08/2006

עמותת ידידי הד המכללה 580334191

למוסיקה עכשווית )ע"ר(

הד-מיתר המכללה למוסיקה אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותת ידידי הד המכללה למוסיקה 

עכשווית )ע"ר(
11/10/2000

המאור נתיבי קודש )ע"ר(נתיבי קודש )ע"ר( ,אושרשינוי שםהמאור נתיבי קודש )ע"ר(580334209 09/12/2012

העמותה לקידום מתן עזרה 580334332

נפשית - ירושלים )ע"ר(

העמותה לקידום מתן עזרה אושרשינוי שם

וסעד נפשי - ירושלים )ע"ר(

העמותה לקידום מתן עזרה נפשית - 

ירושלים )ע"ר(
28/06/2000

גדר ביהודה בית כנסת מרכזי 580334407

קרית ארבע )ע"ר(

גדר ביהודה בית כנסת מרכזי קרית גמ"ח משיב נפש )ע"ר(אושרשינוי שם

ארבע )ע"ר(
05/03/2003

הועד לאיכות החיים - הר נוף אושרשינוי שםשומרה לסביבה טובה )ע"ר(580334431

)ע"ר( ,

שומרה לסביבה טובה )ע"ר( , 14/03/2004

ועד לאיכות החיים - הר נוף אושרשינוי שם

)ע"ר(

הועד לאיכות החיים - הר נוף )ע"ר( 19/07/2000

מכון מחקר ומפעלי חינוך חסד 580334613

ורווחה - רעות )ע"ר(

מכון מחקר רעות רמת גן אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מכון מחקר ומפעלי חינוך חסד ורווחה - 

רעות )ע"ר(
24/09/2007

מכבי ספורטילנד שהם )ע"ר( אושרשינוי שםמיטב ספורטילנד שהם )ע"ר(580334696

,

מיטב ספורטילנד שהם )ע"ר( 05/01/2009

תיקון - מרכז למפגש, חינוך 580334779

ושינוי חברתי )ע"ר(

קבוצות הבחירה - מרכז אושרשינוי שם

למפגש, חינוך ושינוי חברתי 

)ע"ר(

תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי 

חברתי )ע"ר(
13/04/2000

עתיד ביחד )ע"ר(עליה ופרוגרס בלוד )ע"ר( ,אושרשינוי שםעתיד ביחד )ע"ר(580334878 17/02/2014

המייסדים - עמותת ותיקי עמק 580334894

הירדן )ע"ר(

המייסדים - העמותה אושרשינוי שם

לשרותים קהילתיים לקשישים 

בעמק הירדן )ע"ר( ,

המייסדים - עמותת ותיקי עמק הירדן 

)ע"ר(
10/10/2012

המכון לחינוך פתוח והוראה אושרשינוי שםמכון "עניין" )ע"ר(580334977

מחקרית )ע"ר(

מכון "עניין" )ע"ר( 07/11/1999

מתן- משקיעים בקהילה )ע"ר(מתן הדרך שלך לתת )ע"ר( ,אושרשינוי שםמתן- משקיעים בקהילה )ע"ר(580335057 04/01/2010

מתן הדרך שלך לתת )ע"ר(יונייטד וואי אוף ישראל )ע"ר(אושרשינוי שם 05/05/1999
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תומכי תורה שע"י ישיבת באר 580335149

יהודה )ע"ר(

ידידי מוסדות באר יהודה אושרשינוי שם

)ע"ר(

תומכי תורה שע"י ישיבת באר יהודה 

)ע"ר(
02/04/2003

קהל תורת חיים - וויזניץ אושרשינוי שםעץ חיים ויזניץ מאנסי )ע"ר(580335263

מאנסי )ע"ר(

עץ חיים ויזניץ מאנסי )ע"ר( 21/09/1999

580335321WAY OF .( )דרך הלב )ע"ר

THE HEART )R.A

דרך הלב )ע"ר(אדיוקר ישראל )ע"ר(אושרשינוי שם 25/04/2001

עליה לציון )ע"ר( ) UP TOאושרשינוי שםלמען ציון לא אשקוט )ע"ר(580335438

ZION )R.A

למען ציון לא אשקוט )ע"ר( 27/07/1999

עמותת כנפי נשרים - חגיגות 580335800

לציון עליות יהודי תימן לא"י 

)ע"ר(

עמותת יובל לעליית יהודי אושרשינוי שם

תימן )ע"ר( ,

עמותת כנפי נשרים - חגיגות לציון 

עליות יהודי תימן לא"י )ע"ר(
07/04/2010

מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד 580335818

מכון ויצמן למדע )ע"ר(

המכון לחינוך מדעי ליד מכון אושרשינוי שם

ויצמן )ע"ר(

מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן 

למדע )ע"ר(
06/07/2000

כולל לומדי שלם שעל יד ציון 580335883

שמעון הצדיק )ע"ר(

כולל לומדי שלם שעל יד ציון שמעון לומדי שלם )ע"ר(אושרשינוי שם

הצדיק )ע"ר(
07/11/1999

אזרחים למען מתן וילנאי אושרשינוי שםמתן לקהילה )ע"ר(580335925

)ע"ר(

מתן לקהילה )ע"ר( 21/12/1999

מועדון החמש- מועדון הרכב 580335990

הקלאסי והאספנות בישראל 

)ע"ר(

מועדון הרכב הקלאסי אושרשינוי שם

והאספנות בישראל )ע"ר( , 

The club - Israel 

classic&amp; collectors 

)vehicle club )R.A

מועדון החמש- מועדון הרכב הקלאסי 

The 5 Club-,)והאספנות בישראל )ע"ר

 Israel Classic & Collectors 

)Vehicle Club )R.A

11/02/2007

מועדון הרכב הקלאסי אושרשינוי שם

והאספנות בישראל )ע"ר( ,

מועדון הרכב הקלאסי והאספנות 

The club - Israel ,)בישראל )ע"ר

classic& collectors vehicle club

) )R.A

04/12/2006

בית עם נשמה- הבית היהודי אושרשינוי שםידידי חב"ד תאילנד )ע"ר(580336063

לחוזרים מהטיול )ע"ר( ,

ידידי חב"ד תאילנד )ע"ר( 23/11/2015

בית עם נשמה- הבית היהודי לחוזרים ידידי בית חב"ד בנקוק )ע"ר( ,אושרשינוי שם

מהטיול )ע"ר(
20/05/2010
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עמותה לקידום הספורט אושרשינוי שםמועדון כדורעף רעננה )ע"ר(580336154

והכדורעף ברעננה לדורותיו 

)ע"ר( ,

מועדון כדורעף רעננה )ע"ר( 27/12/2006

אחוזת רעננה - עמותה אושרשינוי שם

רעננית לקידום הספורט 

והכדורעף לדורותיו )ע"ר( ,

עמותה לקידום הספורט והכדורעף 

ברעננה לדורותיו )ע"ר( ,
27/09/2004

קרן תמיכה וסיוע לעובדים 580336295

באשדוד )ע"ר(

קרן תמיכה וסיוע לעובדים אושרשינוי שם

בעירית אשדוד )ע"ר( ,

קרן תמיכה וסיוע לעובדים באשדוד 

)ע"ר(
17/04/2005

סל"ע - סיוע לתושבי עפולה אושרשינוי שםסל"ע - סיוע למען הקהילה )ע"ר(580336444

)ע"ר(

סל"ע - סיוע למען הקהילה )ע"ר( 08/10/2002

ארגון נוער חב"ד: בת מלך, 580336535

הפנסאים - צבאות ה', מועדון 

המעשים הטובים )ע"ר(

באהלי חנה בארץ הקודש-בת אושרשינוי שם

מלך )ע"ר( ,

ארגון נוער חב"ד: בת מלך, הפנסאים - 

צבאות ה', מועדון המעשים הטובים 

)ע"ר(

11/12/2014

באהלי חנה בארץ הקודש-בת מלך באהלי חנ'ה בארה"ק )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
25/05/2006

צ.ב.ע - צעירים בונים עתיד 580336949

)ע"ר(

צ.ב.ע - צעירים בונים עתיד )ע"ר(צעירים בונים עתיד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 09/03/2005

קרית ג'וזף ופרידה נסים מייסודו 580336972

של המרכז החינוכי הספרדי 

בירושלים )ע"ר(

קריית ג'וזף נסים מייסודו של אושרשינוי שם

המרכז החינוכי הספרדי 

בירושלים )ע"ר( ,

קרית ג'וזף ופרידה נסים מייסודו של 

המרכז החינוכי הספרדי בירושלים 

)ע"ר( ,

22/12/2003

קרית ג'וזף ופרידה נסים אושרשינוי שם

מייסודו של המרכז החינוכי 

הספרדי בירושלים )ע"ר( ,

קרית ג'וזף ופרידה נסים מייסודו של 

המרכז החינוכי הספרדי בירושלים 

)ע"ר( ,

22/12/2003

פרקטיקה לקליטת עליה ודו קיום 580337053

)ע"ר(

פרקטיקה לקליטת עליה ודו קיום )ע"ר( פרקטיקה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

,
11/10/2004

תושיה - לכל דורש לחולה 580337061

לאלמנה וליתום )ע"ר(

מפעלי חסד אלמנה ויתום אושרשינוי שם

יעודד - מודיעין )ע"ר( ,

תושיה - לכל דורש לחולה לאלמנה 

וליתום )ע"ר(
04/01/2017

ביית אלמוסיקה שפרעם )ע"ר(בית המוסיקה שפרעם )ע"ר( ,אושרשינוי שםביית אלמוסיקה שפרעם )ע"ר(580337137 21/08/2005

סיכוי לצעירים סל"צ חיפה )ע"ר(עמותת ספורט לצפון )ע"ר( ,אושרשינוי שםסיכוי לצעירים סל"צ חיפה )ע"ר(580337343 07/06/2007

פארמה ישראל - ארגון חברות 580337350

התרופות העוסקות במחקר 

ופיתוח )ע"ר(

פרמה ישראל - אגודת חברות אושרשינוי שם

המחקר הפרמצוטיות )ע"ר(

פארמה ישראל - ארגון חברות התרופות 

העוסקות במחקר ופיתוח )ע"ר(
31/08/1999
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התאחדות הצעירים בישראל 580337483

)ע"ר(

התאחדות צעירים בישראל אושרשינוי שם

לקידום מדע, תרבות וחינוך 

)ע"ר( ,

התאחדות הצעירים בישראל )ע"ר( 05/11/2012

בית טכנולוגיה ומדע באשדוד אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

התאחדות צעירים בישראל לקידום 

מדע, תרבות וחינוך )ע"ר(
02/05/2010

עמותת ליאור ראשל"צ ע"ש 580337574

ליאור שבתאי ז"ל )ע"ר(

עמותת רצים וטריאטלתים אושרשינוי שם

בראשון לציון ע"ש ליאור 

שבתאי ז"ל )ע"ר( ,

עמותת ליאור ראשל"צ ע"ש ליאור 

שבתאי ז"ל )ע"ר(
15/01/2008

קרן התזמורת האנדלוסית 580337608

הישראלית- אגודת הידידים 

)ע"ר(

קרן התזמורת האנדלוסית אושרשינוי שם

הישראלית אשדוד - אגודת 

האוהבים )ע"ר( ,

קרן התזמורת האנדלוסית הישראלית- 

אגודת הידידים )ע"ר(
10/12/2006

הפדרציה הישראלית לפנקרטיון 580337657

)ע"ר(

הפדרציה הישראלית אושרשינוי שם

לפנקרטיו )ע"ר(

הפדרציה הישראלית לפנקרטיון )ע"ר( 29/03/2000

העמותה לקידום החינוך 580337715

הסביבתי והמחזור בגליל )ע"ר(

העמותה לקידום החינוך אושרשינוי שם

למיחזור בגליל המערבי )ע"ר( 

,

העמותה לקידום החינוך הסביבתי 

והמחזור בגליל )ע"ר(
08/09/2005

ישיבה גדולה זכרון מיכאל אושרשינוי שםזכרון מיכאל )ע"ר(580337814

)ע"ר(

זכרון מיכאל )ע"ר( 04/06/2000

מפעל חסד - עמותה לעזרה 580337822

רפואית וסוציאלית )ע"ר(

שלום לבניך - עמותה לייעוץ אושרשינוי שם

והכוונה רפואית )ע"ר( ,
28/11/2013

אומץ - מיסודו של בית מדרש 580337848

מר"ץ )ע"ר(

אומץ - מיסודו של בית מדרש מר"ץ אורות גבעת זאב )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
02/09/1999

מעינות החסד ראש העין אושרשינוי שםלב חב"ד - ראש העין )ע"ר(580338218

)ע"ר(

לב חב"ד - ראש העין )ע"ר( 27/07/1999

אור אליצור )ע"ר(קרבן אליצור )ע"ר(אושרשינוי שםאור אליצור )ע"ר(580338366 24/10/2001

ח.ל.ס.י., חברים למען אברהם 580338481

א. )ע"ר(

חברים למען עו"ד אבי אושרשינוי שם

אנידג`ר )ע"ר(

ח.ל.ס.י., חברים למען אברהם א. )ע"ר( 22/03/1999

העמותה לקידום העיצוב לבית אושרשינוי שםעמותת העיצוב בישראל )ע"ר(580338622

ולגן )ע"ר(

עמותת העיצוב בישראל )ע"ר( 08/09/1999

היחידה לשרותי הצלה - צפון אושרשינוי שםיחידת חילוץ אילת אילות )ע"ר(580338671

הים האדום והערבה )ע"ר(

יחידת חילוץ אילת אילות )ע"ר( 06/10/1999
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מוסדות חב"ד קרני שומרון 580338754

וסביבותיה שע"י צעירי חב"ד 

)ע"ר(

בית חב"ד אלון שבות וכרמי אושרשינוי שם

צור שע"י צעירי חב"ד )ע"ר( ,

מוסדות חב"ד קרני שומרון וסביבותיה 

שע"י צעירי חב"ד )ע"ר(
19/01/2005

בית חב"ד כרמי צור שע"י אושרשינוי שם

צעירי אגודת חב"ד )ע"ר(

בית חב"ד אלון שבות וכרמי צור שע"י 

צעירי חב"ד )ע"ר(
27/08/2000

מילן - מרכז יצירתי לנוער עולה 580338929

)ע"ר(

מילן - מרכז יצירתי לנוער עולה )ע"ר(חובטי דימונה )ע"ר(אושרשינוי שם 05/03/2000

חסדי רפאל חי )ע"ר(קבר בנימין )ע"ר(אושרשינוי שםחסדי רפאל חי )ע"ר(580338986 22/05/2000

שאגת אריה - מעשיהו )ע"ר(קול אלישמע )ע"ר(אושרשינוי שםשאגת אריה - מעשיהו )ע"ר(580339174 11/01/2001

נתיבות יצחק ידידיה תל אביב 580339364

)ע"ר(

מפעלי חינוך להנחלת מורשת אושרשינוי שם

ישראל )ע"ר( ,

נתיבות יצחק ידידיה תל אביב )ע"ר( 07/09/2008

יד לאזרח - המרכז לסיוע רפואי, 580339372

אשדוד )ע"ר(

להבות - לקידום היהדות אושרשינוי שם

בישראל וארצות תבל )ע"ר(

יד לאזרח - המרכז לסיוע רפואי, אשדוד 

)ע"ר(
01/05/2000

פסטיבל ים-סוף )פ.י.ס.( 580339414

התימניאדה באילת )ע"ר(

פסטיבל ים-סוף )פ.י.ס.( התימניאדה תימניאדה בים סוף )ע"ר(אושרשינוי שם

באילת )ע"ר(
22/04/2002

מורשת האחים הלוחמים סגן 580339455

אוריאל פרץ הי"ד ורס"ן אלירז 

פרץ הי"ד )ע"ר(

מורשת אוריאל ז"ל )הי"ד( אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מורשת האחים הלוחמים סגן אוריאל 

פרץ הי"ד ורס"ן אלירז פרץ הי"ד )ע"ר(
04/10/2010

ארגון ארצי לקבורת איברים אושרשינוי שםחסד ואמת "לב אהרון" )ע"ר(580339562

)ע"ר(

חסד ואמת "לב אהרון" )ע"ר( 22/06/2000

אלדרב - שביל התקוה )ע"ר(שביל התקוה )ע"ר(אושרשינוי שםאלדרב - שביל התקוה )ע"ר(580339661 25/10/2000

עוצמה - פורום ארצי של 580339745

משפחות נפגעי נפש )ע"ר(

עוצמה - עמותת משפחות של אושרשינוי שם

נפגעי נפש למען משפחות 

ונפגעי נפש )ע"ר(

עוצמה - פורום ארצי של משפחות 

נפגעי נפש )ע"ר(
22/01/2001

העמותה למאבק במחלת 580339877

ה-איי-טי )ע"ר( 

ASSOCIATION FOR .(

FIGHTING A-T ATAXIA -

 TELANGIECTASIA )R.A

איי-טי הורים להצלת ילדיהם אושרשינוי שם

AT - PARENTS .( )ע"ר(

TO SAVE CHILDREN

 )R.A

העמותה למאבק במחלת ה-איי-טי 

)ע"ר(
21/05/2001
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הסולם- להחדרת לימוד פנימיות 580340172

התורה )ע"ר(

דרך אמת - להחדרת לימוד אושרשינוי שם

תורת החסידות והקבלה 

)ע"ר( ,

הסולם- להחדרת לימוד פנימיות התורה 

)ע"ר( ,
15/06/2004

580340214YAD ( )יד מרלן )ע"ר

MARLENE )R.A

תנו יד לילד )ע"ר( ) YADאושרשינוי שם

MARLENE )R.A

יד מרלן )ע"ר( 08/07/1999

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה 580340370

באשדוד )ע"ר(

פורום אשדוד לאיכות הסביבה אושרשינוי שם

)ע"ר(

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה 

באשדוד )ע"ר(
01/09/2003

יד לניסים )ע"ר(יד לניסים רחובות )ע"ר(אושרשינוי שםיד לניסים )ע"ר(580340438 04/05/1999

מוסדות א.ל.ע.ד. )ע"ר(שלום ואמת אלעד )ע"ר(אושרשינוי שםמוסדות א.ל.ע.ד. )ע"ר(580340446 15/11/2000

עמותת הליכות שלום רעננה 580340693

)ע"ר(

הכולל מחזיקי היהדות רעננה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת הליכות שלום רעננה )ע"ר( 08/02/2009

עמותה ישראלית להנחייה 580340719

לטיפול קבוצתי )ע"ר(

עמותה ישראלית להנחיית אושרשינוי שם

קבוצות )ע"ר(

עמותה ישראלית להנחייה לטיפול 

קבוצתי )ע"ר(
15/08/2001

''עלמה'' עמותה למען משפחות 580340768

השכול וחולי סרטן )ע''ר(

"עלמה" עמותה למען אושרשינוי שם

משפחות השכול )ע"ר( ,

''עלמה'' עמותה למען משפחות השכול 

וחולי סרטן )ע''ר(
12/06/2006

שש וארגמן לבושה )ע"ר(תשב"ר מתמידים )ע"ר( ,אושרשינוי שםשש וארגמן לבושה )ע"ר(580340776 30/11/2009

בית חיים שטורמן - מוזיאון ומכון 580340834

לידיעת האיזור )ע"ר(

בית חיים שטורמן - מכון אושרשינוי שם

לידיעת האזור )ע"ר(

בית חיים שטורמן - מוזיאון ומכון לידיעת 

האיזור )ע"ר(
18/06/2001

אחי ארגון חסד ירושלים אושרשינוי שםאחי ארגון חסד ירושלים )ע"ר(580340990

שעוזרים )ע"ר(

אחי ארגון חסד ירושלים )ע"ר( 19/12/1999

צדקת שלום ומרים נתיבות אושרשינוי שםברכת שלום ומרים )ע"ר(580341261

)ע"ר(

ברכת שלום ומרים )ע"ר( 25/05/2000

שעלי תקווה )ע"ר(אורות בית שמש )ע"ר(אושרשינוי שםשעלי תקווה )ע"ר(580341311 16/12/2002

חיי שמחה )ע"ר(נחל השלום אחיעזר )ע"ר( ,אושרשינוי שםחיי שמחה )ע"ר(580341428 15/10/2012

החוט המשולש - בית חם לנוער 580341592

)ע"ר(

עמותת החוט המשולש- אושרשינוי שם

קירוב לבבות וקידום נוער 

)ע"ר( ,

החוט המשולש - בית חם לנוער )ע"ר( 21/02/2012

החוט המשולש - קירוב אושרשינוי שם

לבבות )ע"ר( ,

עמותת החוט המשולש- קירוב לבבות 

וקידום נוער )ע"ר( ,
27/05/2004

מתנ"ס המושבות כנרת אושרשינוי שםמתנ"ס מנחמיה )ע"ר(580341675

מנחמיה )ע"ר( ,

מתנ"ס מנחמיה )ע"ר( 04/04/2005
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מתנ"ס המושבות כנרת מנחמיה )ע"ר(מתנ"ס המושבות )ע"ר(אושרשינוי שם 26/05/2003

מאסאר - מרכז לחינוך אושרשינוי שםמאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר(580341873

MASAR - , )אונטוסופי )ע"ר

 INSTITUTION FOR 

ONTOSOPHICAL 

).EDUCATION )R.A

Masar - , )מאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר

). Institute for Education )R.A
09/06/2004

מאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר( אושרשינוי שם

MASAR - ,

 INSTITUTION FOR 

ONTOSOPHICAL 

).EDUCATION )R.A

מאסאר - מרכז לחינוך אונטוסופי )ע"ר( 

MASAR - INSTITUTION FOR  ,

ONTOSOPHICAL EDUCATION

). )R.A

09/06/2004

מאסאר - מרכז לחינוך אושרשינוי שם

MASAR - , )אונטוסופי )ע"ר

 INSTITUTION FOR 

ONTOSOPHICAL 

).EDUCATION )R.A

מאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר( , 

MASAR - INSTITUTION FOR 

ONTOSOPHICAL EDUCATION

). )R.A

09/06/2004

מאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר( אושרשינוי שם

Masar - Institute for  ,

).Education )R.A

מאסאר - מרכז לחינוך אונטוסופי )ע"ר( 

MASAR - INSTITUTION FOR  ,

ONTOSOPHICAL EDUCATION

). )R.A

09/06/2004

מאסאר- מרכז לחינוך )ע"ר( , אושרשינוי שם

MASAR- INSTITUTE 

FOR EDUCATION

Masar - , )מאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר

). Institute for Education )R.A
09/06/2004

מאסאר - מרכז לחינוך אושרשינוי שם

MASAR - , )אונטוסופי )ע"ר

 INSTITUTION FOR 

ONTOSOPHICAL 

).EDUCATION )R.A

מאסאר- מרכז לחינוך )ע"ר( , 

MASAR- INSTITUTE FOR 

EDUCATION

24/05/2004

מאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר( אושרשינוי שם

,

מאסאר - מרכז לחינוך אונטוסופי )ע"ר( 

MASAR - INSTITUTION FOR  ,

ONTOSOPHICAL EDUCATION

). )R.A

19/05/2004
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מאסאר - מרכז לחינוך אושרשינוי שם

MASAR - , )אונטוסופי )ע"ר

 INSTITUTION FOR 

ONT0S0PHICAL 

).EDUCATION )R.A

מאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר( , 19/05/2004

מאסאר - מרכז לחינוך אושרשינוי שם

אונטוסופי )ע"ר( ,

מאסאר - מרכז לחינוך אונטוסופי )ע"ר( 

MASAR - INSTITUTION FOR  ,

ONT0S0PHICAL EDUCATION

). )R.A

19/05/2004

מאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר( אושרשינוי שם

,

מאסאר - מרכז לחינוך אונטוסופי )ע"ר( 

,
19/05/2004

מאסאר - מרכז לחינוך אושרשינוי שם

MASAR -.( )אונטוסופי )ע"ר

 INSTITUTION FOR 

ONTOSOPHICAL 

, EDUCATION )R.A

מאסאר - מרכז לחינוך )ע"ר( , 19/05/2004

העמותה לחינוך אונטוסופי אושרשינוי שם

)ע"ר(

מאסאר - מרכז לחינוך אונטוסופי )ע"ר( 13/08/2000

בית כנסת יריעות שלמה מצפה 580341899

אפק )ע"ר(

מתפללי בנה דירתך - מצפה אושרשינוי שם

אפק )ע"ר( ,

בית כנסת יריעות שלמה מצפה אפק 

)ע"ר(
12/07/2018

ניסן - עמותה לקידום התרבות 580341998

והאומנות במג'אר )ע"ר(

העמותה לקידום התרבות אושרשינוי שם

והאומנויות - מג`אר )ע"ר(

ניסן - עמותה לקידום התרבות 

והאומנות במג`אר )ע"ר(
27/10/2002

עתיד - עמותה ישראלית לחקר 580342004

ומניעת מוות פתאומי של 

תינוקות )ע"ר(

עמותה ישראלית לחקר אושרשינוי שם

ומניעת מוות פתאומי 

בתינוקות )ע"ר(

עתיד - עמותה ישראלית לחקר ומניעת 

מוות פתאומי של תינוקות )ע"ר(
06/05/2002

מפעל עזר נישואין יחי ראובן אושרשינוי שםמפעל עז"נ "יחי ראובן" )ע"ר(580342137

שע"י תלמידי הישיבה הגדולה 

דחסידי גור קרית הרצוג בני 

ברק )ע"ר(

מפעל עז"נ "יחי ראובן" )ע"ר( 30/12/2002

"בראט" שרות מקיף לזקן 580342186

בכרמיאל )ע"ר(

בית אבות "בראט" בכרמיאל אושרשינוי שם

THE "BRAT" OLD.( )ע"ר(

 AGE HOME IN 

, KARMIEL )R.A

"בראט" שרות מקיף לזקן בכרמיאל 

THE "BRAT" OLD AGE .(,)ע"ר(

HOME IN KARMIEL )R.A

28/06/2011
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ביחד - יהדות, חברה, דמוקרטיה 580342301

)ע"ר(

ביחד - יהדות, חברה, דמוקרטיה )ע"ר(אחוה, שלום ורעות )ע"ר(אושרשינוי שם 10/01/2000

שיירם, עמותה למציאת פתרונות 580342376

דיור למבוגרים )ע"ר(

שר"ם - עמותה למציאת אושרשינוי שם

פתרונות דיור למבוגרים )ע"ר(

שיירם, עמותה למציאת פתרונות דיור 

למבוגרים )ע"ר(
19/06/2000

עמותת פארק התעשיה הצפוני - 580342434

יבנה )ע"ר(

העמותה לטיפוח איזור אושרשינוי שם

התעשייה ביבנה )ע"ר(

עמותת פארק התעשיה הצפוני - יבנה 

)ע"ר(
03/03/2003

מבצע תרשיש )ע"ר( 580342558

TARSHISH OPERATION.(

 )R.A

מבצע תרשיש )ע"ר(אונית תרשיש )ע"ר(אושרשינוי שם 11/10/2000

גשר לחיים - העמותה למלחמה 580342590

באלימות ובסמים )ע''ר(

גשר לחיים - עמותה למלחמה אושרשינוי שם

בסמים )ע"ר( ,

גשר לחיים - העמותה למלחמה 

באלימות ובסמים )ע''ר(
11/06/2006

גשר לחיים - עמותה לנפגעי אושרשינוי שם

סמים )ע"ר(

גשר לחיים - עמותה למלחמה בסמים 

)ע"ר(
10/02/2000

קריה יפיפייה )ע"ר(צעירי קרית-אונו )ע"ר( ,אושרשינוי שםקריה יפיפייה )ע"ר(580342640 30/07/2008

קופת מלווה ע"ש הרב 580342731

אוסטרובסקי ורב ישראל יעקב 

הכהן שפנר )ע"ר(

קופת מלווה ע"ש הרב אושרשינוי שם

אוסטרובסקי ור"ב ישראל 

יעקב הכהן שפנר ע"י בית 

הכנסת, בוגרשוב 63 תל 

אביב )ע"ר( ,

קופת מלווה ע"ש הרב אוסטרובסקי ורב 

ישראל יעקב הכהן שפנר )ע"ר(
26/02/2018

מעגן - מרכז תמיכה למתמודדים 580342798

עם מחלת הסרטן - ירושלים 

)ע"ר(

מירי - מרכז לחולי סרטן אושרשינוי שם

)ע"ר(

מעגן - מרכז תמיכה למתמודדים עם 

מחלת הסרטן - ירושלים )ע"ר(
29/07/1999

בדרך לגאולה שע"י מוסדות 580342830

ליובאוויטש גבעת אולגה )ע"ר(

בדרך לגאולה - עמותה אושרשינוי שם

לקידום העדה הבוכרית )ע"ר( 

,

בדרך לגאולה שע"י מוסדות ליובאוויטש 

גבעת אולגה )ע"ר(
06/08/2015

האלף לגאולה - קרית גת אושרשינוי שם

)ע"ר(

בדרך לגאולה - עמותה לקידום העדה 

הבוכרית )ע"ר(
08/03/2001

מכינת ארזי הלבנון )ע"ר(מעלה יוסף ורבקה )ע"ר( ,אושרשינוי שםמכינת ארזי הלבנון )ע"ר(580342863 11/12/2014

לב שומע לצעירים במצוקות 580342897

ולבטים )ע"ר(

ה.ל.ל. עמותה ליוצאים אושרשינוי שם

לשאלה )ע"ר(

לב שומע לצעירים במצוקות ולבטים 

)ע"ר(
08/07/2002

ישיבת נתיבי דעת - פתח תקוה 580343077

)ע"ר(

ישיבת נתיבי דעת - פתח תקוה )ע"ר(נתיבי דעת עמותהאושרשינוי שם 21/10/1999
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בית המדרש קהל תלמידי אושרשינוי שםעטרת משה- זכרון רחל )ע"ר(580343093

רבינו יהודה סג"ל ראזנר 

זצוק"ל )ע"ר( ,

עטרת משה- זכרון רחל )ע"ר( 07/09/2008

מעיין של חסד ע"ש אלברט 580343168

ואליס נקש ז"ל ונינם רפאל 

בנימין קרייף ז"ל )ע"ר(

מעיין של חסד ע"ש אלברט אושרשינוי שם

ואליס נקש )ע"ר(

מעיין של חסד ע"ש אלברט ואליס נקש 

ז"ל ונינם רפאל בנימין קרייף ז"ל )ע"ר(
25/02/2002

מוסדות ''צמח צדיק'' ויז'ניץ אלעד 580343655

)ע''ר(

מוסדות "צמח צדיק" ויז'ניץ אושרשינוי שם

אלעד מזור )ע"ר( ,

מוסדות ''צמח צדיק'' ויז'ניץ אלעד )ע''ר( 26/06/2006

מכון טכנולוגי חולון - מ.ט.ח 580344109

)ע"ר(

מכון אקדמי טכנולוגי חולון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מכון טכנולוגי חולון - מ.ט.ח 

Holon Institute of ,)ע"ר(

)Technology- H.I.T )R.A

13/09/2005

בית יוסף ונתן, מוסדות חינוך 580344190

ותרבות )ע"ר(

בית יוסף ונתן, מוסדות חינוך ותרבות כולל בית יוסף ונתן )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
25/07/2001

מתנ"ס חבל אילות )ע"ר(מתנ"ס העמק האדום )ע"ר(אושרשינוי שםמתנ"ס חבל אילות )ע"ר(580344448 08/11/2001

הפועל אורן מודיעין לקידום 580344646

הספורט במודיעין )ע"ר(

הפועל מודיעין לקידום אושרשינוי שם

הספורט במודיעין )ע"ר( ,

הפועל אורן מודיעין לקידום הספורט 

במודיעין )ע"ר(
10/10/2011

אילטם - איגוד משתמשים 580344661

לפיתוח מתקדם של מערכות 

מורכבות ומערכים )ע"ר(

אילטם- איגוד משתמשים אושרשינוי שם

בטכנולוגיות מתקדמות 

במערכות משולבות עתירות 

ILTAM- Users' , )ידע )ע"ר

 Association of 

Advanced Technologies 

in Hi-Tec Integrated 

)Systems )R.A

אילטם - איגוד משתמשים לפיתוח 

מתקדם של מערכות מורכבות ומערכים 

ILTAM - Users' Association ,)ע"ר(

of Advanced Development of 

Complex Systems and System of

). Systems )R.A

17/11/2014

אילטם - איגוד משתמשי אושרשינוי שם

טכנולוגיות מתקדמות לתיכון 

וייצור בתעשיית 

האלקטרוניקה )ע"ר( ,

אילטם- איגוד משתמשים בטכנולוגיות 

מתקדמות במערכות משולבות עתירות 

ILTAM- Users',)ידע )ע"ר

 Association of Advanced 

Technologies in Hi-Tec 

)Integrated Systems )R.A

16/02/2009

עמותה למען הציירים המקצועיים 580344760

בישראל )ע"ר(

אולטרהמרין - למען הצייר אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותה למען הציירים המקצועיים 

בישראל )ע"ר(
06/08/2003
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עמותת נצרת לתרבות ותיירות 580345114

)ע"ר(

העמותה לקידום ועידוד אושרשינוי שם

התיירות בנצרת והסביבה 

)ע"ר( ,

עמותת נצרת לתרבות ותיירות )ע"ר( 03/09/2008

משכן התורה בית שמש )ע"ר( ,ריב"ל, עמותה רשומה ,אושרשינוי שםמשכן התורה בית שמש )ע"ר(580345254 19/08/2004

פדרציה ישראלית לקט רגל 580345460

לעולים )ע"ר(

הפדרציה הישראלית לקט אושרשינוי שם

רגל לעולים )ע"ר(

פדרציה ישראלית לקט רגל לעולים 

)ע"ר(
11/11/1999

נטע שעשועים גני ילדים בישראל 580345486

)ע"ר(

נטע שעשועים גני ילדים בישראל )ע"ר(נטע שעשועים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 05/12/2005

580345718THE .( )קרן עמוס גנור )ע"ר

AMOS GANOR 

FOUNDATION )R.A

העמותה להנצחת זכרו של אושרשינוי שם

עמוס גנור ז"ל )ע"ר(

קרן עמוס גנור )ע"ר( 01/02/2000

מוסדות אור מאיר ושער השמים 580345791

)ע"ר(

מוסדות אור מאיר ושער השמים )ע"ר(כולל אור מאיראושרשינוי שם 04/08/2003

עמותה עירונית מעלות תרשיחא 580345973

לספורט הישגי )ע"ר(

עמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

ההישגי במעלות תרשיחא 

)ע"ר( ,

עמותה עירונית מעלות תרשיחא 

לספורט הישגי )ע"ר(
23/12/2015

עמותה לקידום הספורט ההישגי עמותת כדורסל מעלות )ע"ר(אושרשינוי שם

במעלות תרשיחא )ע"ר(
16/08/2000

עמותה לתרבות הפנאי חדרה אושרשינוי שםפנאי העיר חדרה )ע''ר(580346138

)ע"ר( ,

פנאי העיר חדרה )ע''ר( 25/10/2016

תרבות נוער ספורט ומרכזים אושרשינוי שם

קהילתיים - חדרה )ע"ר( ,

עמותה לתרבות הפנאי חדרה )ע"ר( 14/04/2008

מרכזים קהלתיים בחדרה אושרשינוי שם

לתרבות נוער וספורט )ע"ר(

תרבות נוער ספורט ומרכזים קהילתיים 

- חדרה )ע"ר(
19/12/1999

זכרון יום טוב )ע"ר(זכרון יו"ט )יום טוב( )ע"ר(אושרשינוי שםזכרון יום טוב )ע"ר(580346146 07/03/2000

"קבוצת עבודה" - עמותה ליצירה 580346161

וקידום של תיאטרון מקורי 

ועצמאי )ע"ר(

עמותה לקידום השחקן )ע"ר( אושרשינוי שם

,

"קבוצת עבודה" - עמותה ליצירה וקידום 

של תיאטרון מקורי ועצמאי )ע"ר(
16/12/2010

נכי ישראל - אנשים 580346195

מקבלים-נותנים )א.מ.ן.( )ע"ר(

עמותת "נכים דורשים שוויון" אושרשינוי שם

)ע"ר(

נכי ישראל - אנשים מקבלים-נותנים 

)א.מ.ן.( )ע"ר(
09/04/2003
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העמותה למען הקשיש בבני אושרשינוי שםעמותת ותיקי בני שמעון )ע"ר(580346229

שמעון )ע"ר( ,

עמותת ותיקי בני שמעון )ע"ר( 24/04/2017

ידידי בי"ס ממ"ד מורשת זבולון 580346351

FRIENDS OF THE .( )ע"ר(

MORESHET ZEVULUN 

SCHOOL )R.A

ידידי בי"ס - סמל מוסד אושרשינוי שם

416230 )ע"ר(

ידידי בי"ס ממ"ד מורשת זבולון )ע"ר( 02/10/2000

אונו כדוריד - ספורט )ע"ר( ,אונו כדוריד )ע"ר( ,אושרשינוי שםאונו כדוריד - ספורט )ע"ר(580346476 17/12/2003

יסודות התורה ע"ש שמואל יעקב 580346641

)ע"ר(

יסודות התורה ע"ש שמואל יעקב )ע"ר(זכרון שמואל יעקב )ע"ר(אושרשינוי שם 17/09/2000

מכון לאומי למחקר העל"ה )ע"ר(ארט-קונגרס )ע"ר(אושרשינוי שםמכון לאומי למחקר העל"ה )ע"ר(580346658 04/02/2002

עמותת נווה שקמים בראשון אושרשינוי שםעמותת נווה הדרים )ע"ר(580346807

לציון )ע"ר(

עמותת נווה הדרים )ע"ר( 08/11/1999

סמינר בני-ברק לחינוך ולהוראה 580346856

)ע"ר(

סמינר לימודי מנורת המאור אושרשינוי שם

)ע"ר(

סמינר בני-ברק לחינוך ולהוראה )ע"ר( 24/11/1999

איגוד מנהלי תרבות ברשויות 580346898

המקומיות )ע"ר(

איגוד מנהלי מחלקות תרבות אושרשינוי שם

ברשויות המקומיות )ע"ר( ,

איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות 

)ע"ר(
03/12/2007

יד רחמים - זכרון רבקה לע"נ 580346971

הצדקת רבקה מסס ז"ל )ע"ר(

ארגון החסד יד רחמים- "זכרון אושרשינוי שם

יוסף" לע"נ יוסף יעקבי ז"ל 

)ע"ר( ,

יד רחמים - זכרון רבקה לע"נ הצדקת 

רבקה מסס ז"ל )ע"ר(
02/05/2012

ארגון החסד יד-רחמים זכרון אושרשינוי שם

מג"מ )ע"ר( ,

ארגון החסד יד רחמים- "זכרון יוסף" 

לע"נ יוסף יעקבי ז"ל )ע"ר(
26/06/2008

ארגון החסד "יד רחמים - אושרשינוי שם

אורות מירב" )ע"ר( ,

ארגון החסד יד-רחמים זכרון מג"מ 

)ע"ר( ,
08/01/2004

ארגון החסד "יד רחמים - אורות מירב" יד רחמים - אורות מירב )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
13/07/2003

מוזאיקה- דת, חברה ומדינה 580347003

)ע"ר(

מוזאיקה - המרכז לחקר דת, אושרשינוי שם

חברה ומדינה )ע"ר( ,

מוזאיקה- דת, חברה ומדינה )ע"ר( 14/02/2005

המכון לחקר הדת והמדינה אושרשינוי שם

)ע"ר(

מוזאיקה - המרכז לחקר דת, חברה 

ומדינה )ע"ר(
06/07/2003

קולנוע יהודי תורת החיים )ע"ר(טהר מכללה תורנית )ע"ר( ,אושרשינוי שםקולנוע יהודי תורת החיים )ע"ר(580347086 11/09/2017
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אגודת ידידי מקור ראשון אושרשינוי שםידידי מקור ראשון )ע"ר(580347094

)ע"ר(

ידידי מקור ראשון )ע"ר( 13/01/2000

מפאתיח )ע"ר(מופתאח )ע"ר(אושרשינוי שםמפאתיח )ע"ר(580347136 27/01/2000

חסדי מדרשיית משנת יוסף 580347219

)ע"ר(

חסדי מדרשיית משנת יוסף )ע"ר(חסדי א.מ.צ. )ע"ר( ,אושרשינוי שם 22/05/2006

עמותת "קלאבהאוס עמית" 580347276

)ע"ר(

עמותת "קלאבהאוס עמית" )ע"ר(עמית שיקום )ע"ר( ,אושרשינוי שם 18/06/2017

העמותה לקשרי ספורט וחברה 580347425

למניעת אלימות דלית אל כרמל 

)ע"ר(

העמותה לקשרי ספורט אושרשינוי שם

וחברה למניעת אלימות )ע"ר( 

,

14/09/2010

קרן עולמית ללימוד והפצת 580347433

המשנה סוד שרפי קודש )ע"ר(

קרן עולמית ללימוד והפצת המשנה סוד סוד שרפי קודש )ע"ר( ,אושרשינוי שם

שרפי קודש )ע"ר(
11/03/2008

אנחנו על המפה - יש"ע והגולן אושרשינוי שםאנחנו על המפה )ע"ר(580347458

)ע"ר( ,

אנחנו על המפה )ע"ר( 08/09/2009

חסידות מנחם )ע"ר(חסידות מנחם )ע"ר(אושרשינוי שםחסידות מנחם )ע"ר(580347557 19/11/2000

ראיה - מרכז לחקר האישה אושרשינוי שםראיה - מרכז תרבות )ע"ר(580347581

והחברה )ע"ר(

ראיה - מרכז תרבות )ע"ר( 04/06/2001

חסדי אבות )ע"ר(נחלת עמק חברון )ע"ר( ,אושרשינוי שםחסדי אבות )ע"ר(580347748 07/02/2011

מוסדות "מורשת אברהם אושרשינוי שם

ושמואל" )ע"ר(

נחלת עמק חברון )ע"ר( 24/06/2002

לשכת המגשרים בישראל )ע"ר(עמותת מגשרי ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםלשכת המגשרים בישראל )ע"ר(580347805 19/09/2010

העמותה למחקר גנאלוגי 580348019

בישראל )ע"ר(

עמותה לחקר המשפחה אושרשינוי שם

היהודית )ע"ר( ,

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל 

The Israel Genealogy ,)ע"ר(

).Research Association )R.A

29/05/2013

עמותת חמשת הנשרים )ע"ר( ,מ. לב חשמל )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת חמשת הנשרים )ע"ר(580348191 14/01/2004

עמותת בית הכנסת נוה אושרשינוי שםעמותת נווה מרדכי )ע"ר(580348290

מרדכי, ראשון לציון )ע"ר(

עמותת נווה מרדכי )ע"ר( 29/01/2003

ישראל טורקיה, העמותה 580348407

לידידות בין העמים )ע"ר(

עמותה לעידוד קשרי ישראל אושרשינוי שם

טורקיה )ע"ר( ,

ישראל טורקיה, העמותה לידידות בין 

העמים )ע"ר( ,
08/08/2004

הפועל ניר רמת השרון )ע"ר(מ.כ. רמת השרון )ע"ר( ,אושרשינוי שםהפועל ניר רמת השרון )ע"ר(580348480 17/01/2011
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סקר שומרון ומזבח עיבל אושרשינוי שםסקר שומרון ובקעת הירדן )ע"ר(580348605

)ע"ר( ,

סקר שומרון ובקעת הירדן )ע"ר( 22/09/2011

העמותה לזיהוי גנטי בקרב אושרשינוי שםמאבק לחיים )ע"ר(580348621

עדות המזרח למאבק בסרטן 

- מאבק לחיים )ע"ר(

מאבק לחיים )ע"ר( 09/05/2001

אלפה - אשדוד פרוספריטי )ע"ר(אשדוד פרוספריטי )ע"ר(אושרשינוי שםאלפה - אשדוד פרוספריטי )ע"ר(580348704 10/09/2001

עמותת "לא עוד" - עמותה לסיוע 580348837

לקהילה )ע"ר(

עמותת רן לחברה ולקהילה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת "לא עוד" - עמותה לסיוע 

לקהילה )ע"ר(
15/01/2008

ש.מ.ר העמותה להתפתחות 580348951

הילד, ולנוער המתבגר שליד 

עירית מודיעין מ.ר )ע"ר(

"שמר" העמותה להתפתחות אושרשינוי שם

הילד ולנוער המתבגר שליד 

מ.מ . מכבים רעות )ע"ר( ,

ש.מ.ר העמותה להתפתחות הילד, 

ולנוער המתבגר שליד עירית מודיעין 

מ.ר )ע"ר(

19/02/2009

מרכז לספורט וכושר - השרון אושרשינוי שםהמועדון לקטלבל )ס( )ע"ר(580349108

)ע"ר( ,

המועדון לקטלבל )ס( 

)Kettlebells Club )R.A,)ע"ר(
23/11/2009

מוסדות נצח ישראל בית שמש 580349140

)ע"ר(

מוסדות תורה וחסד גדולת אושרשינוי שם

מרדכי, בית שמש )ע"ר( ,

מוסדות נצח ישראל בית שמש )ע"ר( 26/01/2009

בית כנסת ומרכז קהילתי "היכל 580349272

רחמים" גבעת שמואל )ע"ר(

בית הכנסת פארק שיקמים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית כנסת ומרכז קהילתי "היכל רחמים" 

גבעת שמואל )ע"ר(
10/01/2005

אילאף פור ריליף אנד קומיוניתי 580349314

דיבילופמינט )ע"ר(

אל- מוארקה אל- ג'דד אושרשינוי שם

להעצמת הזהות הלאומית 

New Moriscos for  , )ע"ר(

Empowerment of 

)National Identity )R.A

אילאף פור ריליף אנד קומיוניתי 

Elaf for Relief ,)דיבילופמינט )ע"ר

and Community Development

). )R.A

05/12/2012

אל- מוארקה אל- ג'דד להעצמת הזהות אלמוארקה אלג'דד )ע"ר( ,אושרשינוי שם

New Moriscos for ,)הלאומית )ע"ר

Empowerment of National 

)Identity )R.A

23/03/2006

אלמוארקה אלג'דד )ע"ר( ,אלמוארקה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 11/08/2004

לב עמי )ע"ר(גולן שלנו )ע"ר(אושרשינוי שםלב עמי )ע"ר(580349405 16/06/2002

נחלים במדבר )ע"ר( אושרשינוי שםהשער הפתוח )ע"ר(580349462

STREAMS IN THE (

, DESERT )R.A

The Open ,)השער הפתוח )ע"ר

).Gateway )R.A
18/11/2013
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מכון לנדר מרכז אקדמי י-ם 580349470

)ע"ר(

מכון לנדר מרכז אקדמי י-ם )ע"ר(מכון לנדר )ע"ר( ,אושרשינוי שם 22/09/2005

העמותה למען ילדי פנימיות 580349736

הרווחה בישראל )ע"ר(

העמותה לקידום הפנימיות אושרשינוי שם

הטיפוליות והשיקומיות 

בישראל )ע"ר( ,

העמותה למען ילדי פנימיות הרווחה 

בישראל )ע"ר(
21/08/2017

קרן גמ"ח ועידוד סטודנטים אושרשינוי שםקרן גמ"ח ע"ש יחיאל שבח )ע"ר(580349967

יוצאי תימן ע"ש יחיאל שבח 

)ע"ר( ,

קרן גמ"ח ע"ש יחיאל שבח )ע"ר( 23/01/2006

העמותה לקידום הספורט, 580350080

החינוך וחברה בקדימה- צורן 

)ע"ר(

העמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

החינוך והרווחה בקדימה 

)ע"ר( ,

העמותה לקידום הספורט, החינוך 

וחברה בקדימה- צורן )ע"ר(
04/01/2005

"אלי צפן" - ארגון להפצת אושרשינוי שם''מתיקות התורה'' )ע''ר(580350106

יהדות וצדקה בצפון )ע"( ,

''מתיקות התורה'' )ע''ר( 13/07/2006

עמותת קשת - קהילה, תרבות, 580350379

סביבה )ע"ר(

"קשת" - מסלול התחנכות אושרשינוי שם

סביבתי ניסויי במצפה רמון 

)ע"ר( ,

עמותת קשת - קהילה, תרבות, סביבה 

)ע"ר(
24/01/2018

מרכז זוהר לפעילויות ילדים אושרשינוי שםתכלית החיים )ע"ר(580350429

ונוער )ע"ר(

תכלית החיים )ע"ר( 02/06/2003

פי עוללים בני-ברק )ע"ר(אלף לבנים )ע"ר(אושרשינוי שםפי עוללים בני-ברק )ע"ר(580350544 22/10/2001

השיבנו- האגודה להפצת ערכי 580350676

היהדות )ע"ר(

השיבנו אליך ונשובה רחובות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

השיבנו- האגודה להפצת ערכי היהדות 

)ע"ר(
14/02/2005

580350718BET TIBET.( )בית טיבט )ע"ר

) )R.A

בית טיבט )ע"ר(לוטוס החמלה )ע"ר(אושרשינוי שם 04/07/2001

תולדות ישורון )ע"ר(עליה יהודית )ע"ר(אושרשינוי שםתולדות ישורון )ע"ר(580350775 10/04/2000

''צלול - עמותה לאיכות הסביבה" 580350940

)ע''''ר( ,

צלול - עמותה לאיכות אושרשינוי שם

הסביבה ושימור ים סוף)ע''ר( 

,

''צלול - עמותה לאיכות הסביבה" )ע''''ר( 

,
19/06/2006

אולפנית רחובות- בית הספר 580351138

פלך ע"ש רות קורמן )ע"ר(

אולפנית רחובות- בית הספר פלך ע"ש אולפנית - רחובות )ע"ר( ,אושרשינוי שם

רות קורמן )ע"ר(
04/10/2006
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מ.ק. - עמותה הומניטרית אושרשינוי שםעורק הומניטי )ע"ר(580351500

M.K. -.( )ע"ר(

 HUMANITARIAN 

, ASSOCIATION )R.A

AUREC ,)עורק הומניטי )ע"ר

)HUMANITY )R.A
24/03/2008

מ.ק. - עמותה הומניטרית אושרשינוי שם

)ע"ר(

מ.ק. - עמותה הומניטרית )ע"ר( 04/01/2000

אימפקט ס.א המכון למעקב אחר 580351591

השלום והסובלנות בחינוך בבתי 

ספר )ע"ר(

מרכז למעקב אחר השפעות אושרשינוי שם

השלום )ע"ר( ,

אימפקט ס.א המכון למעקב אחר 

השלום והסובלנות בחינוך בבתי ספר 

Impact- SE-Institute for ,)ע"ר(

Monitoring Peace and Cultural 

Tolerance in School Education

) )R.A

17/02/2008

שביט למטרות תרבות ורווחה 580351724

)ע"ר(

שביט - למטרות רווחה )ע"ר( אושרשינוי שם

,

שביט למטרות תרבות ורווחה )ע"ר( 22/02/2009

קרן ישמח משה - דרום )ע"ר(עטרת רחלאושרשינוי שםקרן ישמח משה - דרום )ע"ר(580351773 02/04/2000

פני הגליל )ע"ר(פני להבהאושרשינוי שםפני הגליל )ע"ר(580351799 18/01/2001

המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך 580351930

ויצו - חיפה ע"ש נרי בלומפילד 

)ע"ר(

האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו- אושרשינוי שם

חיפה ע"ש נרי בלומפילד 

הדסה ויצו- קנדה )ע"ר( ,

המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו - 

The , )חיפה ע"ש נרי בלומפילד )ע"ר

Neri Bloomfield Wizo School of 

Design and Education, Haifa

) )R.A

28/09/2008

מכללת ויצו לעיצוב והכשרת אושרשינוי שם

מורים - חיפה ע"ש נרי 

בלומפילד הדסה ויצו קנדה 

)ע"ר( ,

האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו- חיפה 

ע"ש נרי בלומפילד הדסה ויצו- קנדה 

)ע"ר(

16/01/2005

פעמונים - צליל תקוה לחסרי 580352110

ישע )ע"ר(

פעמונים - נופשון לילד אושרשינוי שם

המיוחד )ע"ר(

פעמונים - צליל תקוה לחסרי ישע )ע"ר( 20/02/2000

בית התבשיל - אש"ל צפת אושרשינוי שםאשל בנימין - צפת )ע"ר(580352144

)ע"ר(

אשל בנימין - צפת )ע"ר( 10/04/2000

ינוקא - העמותה ע"ש יוחאי 580352235

)ע"ר(

ינוקא - העמותה ע"ש יוחאי )ע"ר(העמותה להנצחת יוחאי )ע"ר(אושרשינוי שם 30/07/2000

מפעלות שמחה )ע"ר(בנות שמחה ומרגלית )ע"ר( ,אושרשינוי שםמפעלות שמחה )ע"ר(580352334 05/11/2008
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מרכז ספורט גבעת זאב )ע"ר( אושרשינוי שםבית"ר גבעת זאב )ע"ר(580352441

,

בית"ר גבעת זאב )ע"ר( , 13/09/2004

משכן לתורה - משאת משה 580352599

)ע"ר(

משכן לתורה באלעד - משאת אושרשינוי שם

משה )ע"ר(

משכן לתורה - משאת משה )ע"ר( 12/11/2001

מכבי הלוחם הצעיר )ע"ר(מכבי יסמין )ע"ר( ,אושרשינוי שםמכבי הלוחם הצעיר )ע"ר(580352771 03/08/2014

התנועה לאומית למען שוויון 580353290

הזדמנויות ליהודי אתיופיה )ע"ר(

תנועה לאומית של יהודי אושרשינוי שם

אתיופיה למען עליה וקליטה 

)ע"ר( ,

התנועה לאומית למען שוויון הזדמנויות 

NATIONAL  ,  )ליהודי אתיופיה )ע"ר

MOVEMENT FOR EQUAL 

OPPORTUNITIES OF 

ETHIOPIAN JEWRY ) NMEOEJ( 

))R.A

19/10/2004

קרן משפחת קאהן לסיוע אושרשינוי שםקרן קאהן )ע"ר(580353324

KAHN .( )הומניטרי )ע"ר

FAMILY FUND FOR 

HUMANITARIAN 

, SUPPORT )R.A

The Kahn ,)קרן קאהן )ע"ר

)Foundation )R.A
08/11/2007

משיב הרוח- לתרבות יהודית 580353597

ישראלית )ע"ר(

משיב הרוח, לקידום התרבות אושרשינוי שם

היהודית הישראלית )ע"ר( ,

משיב הרוח- לתרבות יהודית ישראלית 

)ע"ר(
25/12/2005

פתיחתא - לתרבות אושרשינוי שם

יהודית-ישראלית )ע"ר( ,

משיב הרוח, לקידום התרבות היהודית 

הישראלית )ע"ר(
07/03/2005

עולם חסד יבנה - זק"א ועזר 580353753

רפואה מרחב שרון )ע"ר(

זק"א עולם חסד יבנה - מרחב אושרשינוי שם

שרון

עולם חסד יבנה - זק"א ועזר רפואה 

מרחב שרון )ע"ר(
26/05/2003

היכל בני אסרף - עמותת 580353779

תפארת משה )ע''ר(

עמותת תפארת משה אשדוד אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

היכל בני אסרף - עמותת תפארת משה 

)ע''ר(
28/08/2006

אגודת הסטודנטים של המרכז 580353829

האקדמי שערי מדע ומשפט 

)ע"ר(

אגודת הסטודנטים מכללת אושרשינוי שם

שערי משפט )ע"ר( ,

אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי 

שערי מדע ומשפט )ע"ר(
06/06/2016

ביה"כ ספרדי רשב"י - היכל דוד - 580353878

ראשון לציון )ע"ר(

בית כנסת ספרדי ע"ש "בר אושרשינוי שם

יוחאי" זיע"א - שכונת 

בוקובינה - ראשל"צ )ע"ר( ,

ביה"כ ספרדי רשב"י - היכל דוד - ראשון 

לציון )ע"ר(
04/05/2017

עמותת ספורט בית"ר מ.ס. 580353936

טבאש כעביה )ע"ר(

עמותת ספורט בית"ר מ.ס. טבאש איחוד בני כעביה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

כעביה )ע"ר( ,
19/10/2003



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 272414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

מידע יהדות - מורשת דוד המלך 580354066

)ע''ר(

מידע יהדות - מורשת דוד המלך )ע''ר(מידע יהדות )ע"ר( ,אושרשינוי שם 10/10/2016

"של" העמותה לשירות לאומי 580354090

אזרחי חלופי )ע"ר(

שירות לאומי - שירות אזרחי אושרשינוי שם

חלופי בישראל )ע"ר( ,

"של" העמותה לשירות לאומי אזרחי 

חלופי )ע"ר(
07/12/2004

שאמה ורשת אלפנון אלשעביה, 580354132

אלנאסרה )ע"ר(

ורשת אלפנון אלשעביה אושרשינוי שם

אלנאסרה )ע"ר(

שאמה ורשת אלפנון אלשעביה, 

אלנאסרה )ע"ר(
13/07/2000

למרחב - מיסודה של קרן מוזס 580354538

וולפוביץ' )ע"ר(

למרחב - מיסודה של קרן מוזס וולפוביץ' קרן מוזס - וולפוביץ )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
12/05/2014

קרן מוזס - וולפוביץ )ע"ר(קרן שולה וזאב מוזס )ע"ר(אושרשינוי שם 05/12/2001

העמותה לקידום הספורט 580354546

בנצר-סרני )ע"ר(

העמותה לקידום החינוך אושרשינוי שם

הנוער והספורט בנצר סירני 

)ע"ר(

העמותה לקידום הספורט בנצר-סרני 

)ע"ר(
17/08/2003

בית הספר הדמוקרטי הוד השרון 580354553

)ע"ר(

בית הספר הדמוקרטי השרון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית הספר הדמוקרטי הוד השרון )ע"ר( 11/04/2005

עמותה לקידום נושאים 580354629

קהילתיים, תרבותיים ותאטרון 

בפ"ת )ע"ר(

קרן לקידום ספורטאים אושרשינוי שם

מצטיינים בפתח תקוה )ע"ר(

עמותה לקידום נושאים קהילתיים, 

תרבותיים ותאטרון בפ"ת )ע"ר(
01/07/2002

עלי נגב לשיקום ופיתוח )ע"ר( אושרשינוי שםעלה נגב- נחלת ערן )ע"ר(580354637

,

עלה נגב- נחלת ערן )ע"ר( 23/06/2008

עמותה לנוער וצעירים ערביים - 580354728

בלדנא )ע"ר(

עמותה למען נוער וצעירים אושרשינוי שם

ערביים )ע"ר( ,

עמותה לנוער וצעירים ערביים - בלדנא 

)ע"ר(
04/05/2016

אלמיאדין תיאטרון א. א. פחם 580354850

)ע"ר(

אלמיאדין תיאטרון א. א. פחם תיאטרון א. א. פחם )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ALMAYADEEN UM EL ,)ע"ר(

).FAHEM THEATER )R.A

12/03/2013

מחסה הארץ המובטחת )ע"ר( 580354884

PROMISED LAND .(

SHELTERS )R.A

מחסה הארץ המובטחת אושרשינוי שם

)ע"ר(

מחסה הארץ המובטחת )ע"ר( 10/09/2000

באר התורה מכון למחקר תורני 580354900

)ע"ר(

מכון למחקר תורני שעליד אושרשינוי שם

ישיבת באר התורה )ע"ר( ,

באר התורה מכון למחקר תורני )ע"ר( 08/02/2006

העמותה לקידום הספורט 580354991

והחינוך - כאוכב )ע"ר(

העמותה לקידום הספורט - אושרשינוי שם

הפועל כאוכב )ע"ר( ,

העמותה לקידום הספורט והחינוך - 

כאוכב )ע"ר(
09/08/2009
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הפועל מועדון ספורט 580355030

אורתודוקסים יפו )ע"ר(

הפועל הצופים האורתודוקסים אושרשינוי שם

יפו )ע"ר( ,

הפועל מועדון ספורט אורתודוקסים יפו 

)ע"ר(
17/04/2005

בנות מורשת ביתר )ע"ר(שפתי ישנים )ע"ר(אושרשינוי שםבנות מורשת ביתר )ע"ר(580355329 10/04/2000

כרמי - חיל פרד"ס רימוני אושרשינוי שםפרד"ס רימוני  )ע"ר(580355444

)ע"ר( ,

פרד"ס רימוני  )ע"ר( 19/07/2017

כרמי - חיל פרד"ס רימוני )ע"ר(כרמי-חיל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 23/04/2013

המדרשה ליהדות "קדימה אור" 580355477

שע"י כולל "יפאר ענוים" )ע"ר(

המדרשה ליהדות "קדימה אושרשינוי שם

אור" שע"י כולל "פאר ענוים" 

)ע"ר(

המדרשה ליהדות "קדימה אור" שע"י 

כולל "יפאר ענוים" )ע"ר(
09/11/2000

בית הכנסת "אשמורת אברהם" 580355568

)ע"ר(

בית הכנסת האשכנזי אחוזת אושרשינוי שם

אתרוג )ע"ר( ,

בית הכנסת "אשמורת אברהם" )ע"ר( 07/11/2004

כפר נהר הירדן )ע"ר(קרן מחנה נהר הירדן )ע"ר(אושרשינוי שםכפר נהר הירדן )ע"ר(580355584 17/10/2001

אעלאם - המרכז הערבי לחרות 580355600

המדיה, פיתוח ומחקר )ע"ר(

אעלאם - המרכז הערבי לחרות המדיה, אעלאם )ע"ר( ,אושרשינוי שם

פיתוח ומחקר )ע"ר(
01/09/2015

עמותה לקידום שיוך נכסים אושרשינוי שםדור לדור בקיבוצים )ע"ר(580355667

הוגן בקיבוצים )ע"ר(

דור לדור בקיבוצים )ע"ר( 29/07/2002

טבקה - צדק ושוויון ליוצאי 580355717

אתיופיה )ע''ר(

טבקה- משפט וצדק לעולי אושרשינוי שם

אתיופיה )ע"ר( ,

טבקה - צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה 

)ע''ר(
24/01/2017

טבקה - מרכז לסיוע משפטי אושרשינוי שם

וסנגור קהילתי ליוצאי אתיופיה 

)ע"ר( ,

טבקה- משפט וצדק לעולי אתיופיה 

)ע"ר(
27/12/2005

מרכז לסיוע משפטי ולסנגור אושרשינוי שם

קהילתי ליוצאי אתיופיה )ע"ר(

טבקה - מרכז לסיוע משפטי וסנגור 

קהילתי ליוצאי אתיופיה )ע"ר(
18/12/2002

מעיין טהור - מרכז להפצת אושרשינוי שםמעיין הטהור )ע"ר(580356038

יהדות וערכיה לדוברי רוסית 

)ע"ר(

מעיין הטהור )ע"ר( 10/04/2000

עמותת בית כנסת אוהל ארי 580356053

)ע"ר(

בית הכנסת המניין החדש - אושרשינוי שם

רעננה )ע"ר( ,

עמותת בית כנסת אוהל ארי )ע"ר( 18/11/2007

שח"ם, ארגון השחקנים בישראל 580356210

)ע"ר(

שח"ם - איגוד שחקני המסך אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

שח"ם, ארגון השחקנים בישראל )ע"ר( 01/01/2012

שח"ם - איגוד שחקני המסך )ע"ר(שח"ם - שחקני מסך )ע"ר(אושרשינוי שם 06/09/2000
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קהילת בית תפילה רמת בית אושרשינוי שםבית תפילה יונה אברהם )ע"ר(580356491

שמש )ע"ר( ,

בית תפילה יונה אברהם )ע"ר( 03/03/2008

איגוד השפים דור ההמשך 580356632

בירושלים )ע"ר(

איגוד השפים דור ההמשך אושרשינוי שם

לקידום המטבח היהודי 

הירושלמי )ע"ר(

איגוד השפים דור ההמשך בירושלים 

)ע"ר(
30/05/2000

מועדון השחמט של הבנק ב- 580356707

רמת-גן )ע"ר(

מועדון השחמט של הבנק אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מועדון השחמט של הבנק ב- רמת-גן 

)ע"ר(  ,
05/05/2004

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי 580356897

)ע"ר(

מרכז תכנון ופיתוח החברה אושרשינוי שם

הערבית )ע"ר(

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי )ע"ר( 27/06/2001

קהילת הדר חיפה )ע"ר(מתנ"ס הדר חיפה )ע"ר( ,אושרשינוי שםקהילת הדר חיפה )ע"ר(580356905 24/02/2009

עמותת הספורט במטה יהודה 580356988

)ע"ר(

עמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

בשטח השיפוט של מועצה 

אזורית במטה יהודה )ע"ר(

עמותת הספורט במטה יהודה )ע"ר( 10/07/2002

מוסדות ערלוי באלעד מזור אושרשינוי שםמוסדות ערלוי באלעד )ע"ר(580357002

)ע"ר( ,

מוסדות ערלוי באלעד )ע"ר( 21/02/2005

מוסדות ערלוי לתורה וחסד אושרשינוי שם

באלעד - מזור - בנשיאות כ"ק 

אדמו"ר מערלוי שליט"א )ע"ר(

מוסדות ערלוי באלעד מזור )ע"ר( 03/10/2000

"ערפילי טוהר" - עלי )ע"ר(כפה פרשה לעני )ע"ר(אושרשינוי שם"ערפילי טוהר" - עלי )ע"ר(580357028 17/02/2003

לב אוהב, למען ילדים ונוער 580357226

בישראל )ע''ר(

עמותת לב אוהב, על ידי מכבי אושרשינוי שם

תנועה עולמית )ע"ר( ,

לב אוהב, למען ילדים ונוער בישראל 

)ע''ר(
08/06/2017

מכבי עולמי למען הקהילה אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותת לב אוהב, על ידי מכבי תנועה 

עולמית )ע"ר(
01/12/2002

חץ- ארגון ישראלי לבריאות 580357325

הכבד )ע"ר(

עמותה ישראלית לחולי אושרשינוי שם

הפטיטיס )ע"ר( ,

חץ- ארגון ישראלי לבריאות הכבד )ע"ר( 03/09/2008

ח"צ - עמותה ישראלית לחולי אושרשינוי שם

הפטיטיס )ע"ר(

עמותה ישראלית לחולי הפטיטיס )ע"ר( 31/12/2001

מועדון ספורט הפועל מנשה 580357358

)ע''ר(

מועדון ספורט הפועל מנשה )ע''ר(הפועל המעפיל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 11/08/2016

מבשרי טהרה )ע"ר( ,אושרשינוי שםמבשר אור )ע"ר(580357515 29/01/2014
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טופז- ליזמות וחדשנות חברתית 580357556

)ע"ר(

טופז - לקידום ורווחת ילדים אושרשינוי שם

Topaz- , )ובני נוער )ע"ר

 For the well being of 

)children and youth )R.A

טופז- ליזמות וחדשנות חברתית )ע"ר( 18/01/2010

טופז - האגודה הבין לאומית אושרשינוי שם

לקידום והעצמת ילדים ובני 

נוער )ע"ר( ,

טופז - לקידום ורווחת ילדים ובני נוער 

Topaz- For the well being of,)ע"ר(

) children and youth )R.A

16/11/2004

מרכז ללימודים מחוץ לארץ 580357739

)ע"ר(

שלוחת אוניברסיטת צפון אושרשינוי שם

טכסס בישראל )ע"ר(

מרכז ללימודים מחוץ לארץ )ע"ר( 09/01/2001

מרכז לצדקה וחסד "אור רחל" 580357747

)ע"ר(

מרכז לצדקה ולחסד אורות אושרשינוי שם

דוד )ע"ר(

מרכז לצדקה וחסד "אור רחל" )ע"ר( 25/10/2001

יצ'אלאל- עמותת יוצאי אתיופיה 580357879

למען קידום הספורט בקהילה 

)ע"ר(

יוצאי אתיופיה למען קידום אושרשינוי שם

הספורט בקהילה )ע"ר( ,

יצ'אלאל- עמותת יוצאי אתיופיה למען 

קידום הספורט בקהילה )ע"ר(
09/03/2010

קרן האור לסיוע ועידוד פצועי אושרשינוי שםאם הפצועים )ע"ר(580357887

מערכות הביטחון מיסודה של 

"אם הפצועים")ע"ר(

אם הפצועים )ע"ר( 09/06/2003

"בשביל החיים" עמותה למען 580357911

משפחות שיקיריהן התאבדו 

ומניעת התאבדויות, קרן 

)AFSP(

עמותה למען משפחות אושרשינוי שם

 )ASF שיקיריהן התאבדו )קרן

)ע"ר(

"בשביל החיים" עמותה למען משפחות 

שיקיריהן התאבדו ומניעת התאבדויות,
22/05/2002

עמותת כ"ן - כוח נשים לקידום 580357929

מנהיגות נשים בישראל )ע"ר(

עמותת כ"ן - כוח נשים אושרשינוי שם

לקידום מנהיגות נשים 

WePower - , )בישראל )ע"ר

 Women's Electoral 

Power for the 

Advancement of 

Women's Leadership

) )R.A

עמותת כ"ן - כוח נשים לקידום מנהיגות 

WePower - , )נשים בישראל )ע"ר

 Women's Electoral Power for the

 Advancement of Women's 

)Leadership )R.A

20/10/2003
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עמותה לקידום מנהיגות נשים אושרשינוי שם

THE    )בישראל )ע"ר

ORGANIZATION ).FOR 

THE ADVANCEMENT 

OF WOMEN`S 

LEADERSHIP IN 

, ISRAEL )R.A

יד ללב - הקרן למניעת חולי לב }ע"ר{ , 20/10/2003

מוסדות היכל הבעש"ט )ע"ר(היכל הבעש"ט )ע"ר( ,אושרשינוי שםמוסדות היכל הבעש"ט )ע"ר(580358075 02/09/2009

מוסיקה לכל )ע"ר(קיוסק מוזיקלי )ע"ר(אושרשינוי שםמוסיקה לכל )ע"ר(580358158 10/06/2001

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי 580358190

)ע"ר(

הקרן לדיאלוג רב תרבותי אושרשינוי שם

בקולנוע )ע"ר( ,

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי )ע"ר( 22/12/2004

הקרן לעדוד היצירה היהודית אושרשינוי שם

הישראלית )ע"ר(

הקרן לדיאלוג רב תרבותי בקולנוע 

)ע"ר(
09/01/2002

מועדון הכדורעף מכבי ארזים 580358349

רעננה )ע"ר(

מועדון הכדורעף מכבי ארזים אושרשינוי שם

רמת גן )ע"ר( ,

מועדון הכדורעף מכבי ארזים רעננה 

)ע"ר(
28/10/2007

אלמוחבין - עמותה לחינוך 580358448

ותרבות לדרוזים בכפר סמיע 

)ע"ר(

אלתוחיד - עמותה לחינוך אושרשינוי שם

ותרבות כפר-סמיע )ע"ר(

אלמוחבין - עמותה לחינוך ותרבות 

לדרוזים בכפר סמיע )ע"ר(
23/01/2003

"אור" - למשימות לאומיות אושרשינוי שם"אור" - משימות לאומיות )ע"ר(580358562

)ע"ר(

"אור" - משימות לאומיות )ע"ר( 30/04/2001

עמותת הקראטה לשלום ודו-קיום 580358612

בישראל )ע"ר(

עמותת הקראטה המסורתי - אושרשינוי שם

שפרעם )ע"ר(

עמותת הקראטה לשלום ודו-קיום 

בישראל )ע"ר(
12/02/2003

לב בריא ישראל )ע"ר(עמותת רוצים לחיות )ע"ר( ,אושרשינוי שםלב בריא ישראל )ע"ר(580358802 22/07/2008

נלד יחדיו )ע"ר(נלך יחדיו )ע"ר(אושרשינוי שםנלד יחדיו )ע"ר(580358901 29/03/2001

עטרת תשע המוזות )ע"ר(עתרת תשע המוזות )ע"ר(אושרשינוי שםעטרת תשע המוזות )ע"ר(580358950 23/04/2001

יד רפאל - עמותה לאהבת 580359008

ישראל ע"ש רפאל חי טייב )ע"ר(

יד רפאל - עמותה לשיקום אושרשינוי שם

ותמיכה ע"ש רפאל חי טייב 

)ע"ר( ,

יד רפאל - עמותה לאהבת ישראל ע"ש 

רפאל חי טייב )ע"ר(
23/07/2012

עמותה למען תושבי נווה עוז אושרשינוי שםעמותה למען תושבי גלי ים )ע"ר(580359024

נתניה )ע"ר( ,

עמותה למען תושבי גלי ים )ע"ר( 14/10/2009
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מכבי זמר לספורט ותרבות אושרשינוי שםניצני הספורט זמר )ע"ר(580359040

)ע"ר( ,

ניצני הספורט זמר )ע"ר( 05/01/2015

מכון הנגב לאסטרטגיות של אושרשינוי שםאג'יק - מכון הנגב )ע"ר(580359073

שלום ופיתוח )ע"ר( ,

אג'יק - מכון הנגב )ע"ר(, )???? – 

?.?(  ????? ????
27/11/2012

מכון להוראה שירת דוד ירושלים 580359123

)ע"ר(

תורה וחסד זכרון אברהם אושרשינוי שם

יצחק )ע"ר( ,

מכון להוראה שירת דוד ירושלים )ע"ר( 21/12/2004

תורה וחסד זכרון הראי"ם אושרשינוי שם

)ע"ר(

תורה וחסד זכרון אברהם יצחק )ע"ר( 15/08/2000

מכון ללימודי לבינס )ע"ר(מכון על שם לבינס )ע"ר(אושרשינוי שםמכון ללימודי לבינס )ע"ר(580359222 13/12/2000

אבן חלדון - עמותה ערבית 580359297

למחקר ופיתוח )ע"ר(

העמותה הערבית למחקר אושרשינוי שם

ופיתוח )ע"ר( ,

אבן חלדון - עמותה ערבית למחקר 

ופיתוח )ע"ר( ,
05/11/2003

קונגרס עיתונאים ואומנים 580359305

ישראלים דוברי רוסית )ע"ר(

קונגרס עיתונאים ישראלים אושרשינוי שם

THE .( )דוברי רוסית )ע"ר

ISRAEL RUSSIAN 

SPEAKING 

JOURNALISTS 

, CONGRESS )R.A

קונגרס עיתונאים ואומנים ישראלים 

Israel Russian -,)דוברי רוסית )ע"ר

 Speaking Journalists and Artists 

)Congress )R.A

25/09/2005

קונגרס עיתונאים ישראלים אושרשינוי שם

דוברי רוסית )ע"ר(

קונגרס עיתונאים ישראלים דוברי רוסית 

)ע"ר(
25/02/2001

אפשר ישראל אחרת - 580359321

מתעוררים ונלחמים באדישות 

)ע"ר(

התעוררות לאומית - נלחמים אושרשינוי שם

באדישות )ע"ר(

אפשר ישראל אחרת - מתעוררים 

ונלחמים באדישות )ע"ר(
26/06/2002

בית כנסת הגילגל ע"ש יורם גנץ 580359487

)ע"ר(

בית כנסת הגילגל ע"ש יורם גנץ )ע"ר(ביהכנ"ס הגלגל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 08/01/2008

העמותה הישראלית של 580359529

המדריכות לגישת בובט - ילדים 

)ע"ר(

העמותה הישראלית של אושרשינוי שם

המדריכות לגישת בובט )ע"ר( 

THE ISRAELI BOBATH.(

 TUTORS 

ASSOCIATION )R.A

העמותה הישראלית של המדריכות 

לגישת בובט - ילדים )ע"ר(
31/01/2002

אלסנא )ע"ר( ).EL-SANAאושרשינוי שםאלסנא )ע"ר(580359594

 )R.A

אלסנא )ע"ר( 22/01/2001
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קרן לסיוע ורווחה יהודית - 580359628

ישראל )ע"ר(

בנק מזון - חלוקת מזון אושרשינוי שם

FOOD .( )לנצרכים )ע"ר

BANK - FOOD 

DISTRIBUTION FOR 

, THE NEEDY )R.A

קרן לסיוע ורווחה יהודית - ישראל 

Jewish Assistance and ,)ע"ר(

)Relief Fund-Israel )R.A

30/10/2008

''שערי תורה, רמת שלמה'' )ע''ר(זקני ציון )ע"ר( ,אושרשינוי שם''שערי תורה, רמת שלמה'' )ע''ר(580359693 25/06/2006

מועדון השגי מכבי בני הנגב באר 580359826

שבע )ע"ר(

מועדון האתלטיקה הקלה אושרשינוי שם

מכבי בני הנגב באר שבע 

)ע"ר(

מועדון השגי מכבי בני הנגב באר שבע 

)ע"ר(
05/03/2003

נתיבי אחיעזר אור לילד )ע"ר(נתיבי אחיעזר )ע"ר(אושרשינוי שםנתיבי אחיעזר אור לילד )ע"ר(580359883 03/10/2002

מלח הארץ עמותה לעזרה 580359958

הדדית )ע"ר(

מלח הארץ - לעזרה הדדית אושרשינוי שם

בשומרון )ע"ר( ,

מלח הארץ עמותה לעזרה הדדית )ע"ר( 03/04/2005

עמותה למשפחות נזקקות אושרשינוי שם

בשומרון )ע"ר(

מלח הארץ - לעזרה הדדית בשומרון 

)ע"ר(
02/07/2001

מרכז חינוכי מפעלות שמחה אושרשינוי שםלב בנים על אבותם )ע"ר(580359982

)ע"ר( ,

לב בנים על אבותם )ע"ר( 21/02/2007

המרכז לסגני הרשויות המקומיות 580360279

בישראל מיסודו של מר עוזי כהן 

ז"ל )ע"ר(

המרכז לסגני ראשי הרשויות אושרשינוי שם

המקומיות בישראל )ע"ר( ,

המרכז לסגני הרשויות המקומיות 

בישראל מיסודו של מר עוזי כהן ז"ל 

)ע"ר(

28/04/2013

חיים לילד )ע"ר(לב חדוה )ע"ר(אושרשינוי שםחיים לילד )ע"ר(580360428 10/12/2000

מוסדות זכרון יצחק בארץ אושרשינוי שםהיכל יצחק ספינקא )ע"ר(580360527

ישראל )ע"ר( ,

היכל יצחק ספינקא )ע"ר( 13/11/2006

נתינה- מפעל החסד של נתניה 580360626

)ע"ר(

נתינה- מפעל החסד של נתניה )ע"ר( ,באר יעקב ורחל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 17/05/2004

מרכז תל"ם - תמיכה וליווי 580360758

מקצועי )ע"ר(

מרכז תל"ם - תמיכה וליווי מקצועי )ע"ר(חי נוף 2000 )ע"ר( ,אושרשינוי שם 02/07/2012

שלום לבן דודי - טבריה )ע"ר(יקירי טוב רואי )ע"ר( ,אושרשינוי שםשלום לבן דודי - טבריה )ע"ר(580361095 01/02/2010
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העמותה למען ירושלים )ע"ש אושרשינוי שםעיר עמים )ע"ר(580361202

סר רונלד סטורס( )ע"ר( , 

THE PRO-JERUSALEM 

SOCIETY )IN THE 

NAME OF SIR RONALD

). STORRS )R.A

עיר עמים )ע"ר( , 31/05/2004

העמותה למען ירושלים )ע"ש סר רונלד עיר עמים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

THE  ,  )סטורס( )ע"ר

PRO-JERUSALEM SOCIETY )IN

 THE NAME OF SIR RONALD 

).STORRS )R.A

31/05/2004

העמותה למען ירושלים )ע"ש אושרשינוי שם

סר רונלד סטורס( )ע"ר( 

THE .(

PRO-JERUSALEM 

SOCIETY )IN THE 

NAME OF SIR RONALD

,  STORRS )R.A

עיר עמים )ע"ר( , 27/05/2004

גמילות חסדים - סידור חובות אושרשינוי שםמסילה לכלכלה נבונה )ע"ר(580361236

)ע"ר( ,

מסילה לכלכלה נבונה )ע"ר( 19/07/2005

עמותת דיירי הדיור המוגן 580361293

בישראל )ע"ר(

עמותת דיירי הדיור המוגן אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל 

THE ISRAEL ,)ע"ר(

ASSOCIATION OF SENIOR 

).HOUSING RESIDENTS )R.A

12/02/2014

עמותת הדיור המוגן בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל 

)ע"ר(
05/02/2003

מ.כ. בית"ר נילי חיפה )2000( 580361350

)ע"ר(

מועדון כדורגל נילי חיפה אושרשינוי שם

2000 )ע"ר(

מ.כ. בית"ר נילי חיפה )2000( )ע"ר( 26/05/2003

ארגון אסירי ציון, משפחות הרוגי 580361400

מלכות ונעדרים יוצאי אתיופיה 

)ע"ר(

אירגון אסירי ציון יוצאי אושרשינוי שם

אתיופיה )ע"ר( ,

ארגון אסירי ציון, משפחות הרוגי מלכות 

ונעדרים יוצאי אתיופיה )ע"ר(
19/11/2012

מוסדות ברכת משה )ע"ר(בית מדרש ברכת משה )ע"ר(אושרשינוי שםמוסדות ברכת משה )ע"ר(580361467 04/11/2002

חזון בעמק )ע"ר(עמקים תבור )ע"ר(אושרשינוי שםחזון בעמק )ע"ר(580361491 23/04/2001
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גורן ארנן )ע"ר(גורן ארנון )ע"ר(אושרשינוי שםגורן ארנן )ע"ר(580361541 20/11/2000

הרוב הציוני - אזרחים למען 580361558

שוויון זכויות וחופש דת )ע"ר(

אזרחים - תנועה לבניית אושרשינוי שם

חברה אזרחית דמוקרטית 

)ע"ר(

הרוב הציוני - אזרחים למען שוויון זכויות 

וחופש דת )ע"ר(
27/08/2001

המכללה הטכנולוגית באר שבע - 580361582

קדימה מדע )ע"ר(

המכללה הטכנולוגית אושרשינוי שם

באר-שבע )ע"ר( ,

המכללה הטכנולוגית באר שבע - 

THE ,)קדימה מדע )ע"ר

TECHNOLOGICAL COLLEGE 

OF BEER SHEVA - KADIMA 

).MADA )R.A

15/06/2016

בלקניצה- ריקודי הבלקן, חיפה 580361608

)ע"ר(

עמותה לשימור רקודי הבלקן אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בלקניצה- ריקודי הבלקן, חיפה )ע"ר( 25/05/2010

בלקנידה- ריקודי הבלקן, אושרשינוי שם

חיפה )ע"ר( ,

עמותה לשימור רקודי הבלקן )ע"ר( 25/05/2010

עמותה לשמור רקודי הבלקן אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בלקנידה- ריקודי הבלקן, חיפה )ע"ר( 09/03/2010

עמותה לפיתוח קונפדרציה 580361723

עולמית לתרפיית מסג' )ע"ר(

עמותה לפיתוח קונפדרציה עולמית עמותת מסג` לשלום )ע"ר(אושרשינוי שם

לתרפיית מסג` )ע"ר(
21/09/2000

מאורות המלך, חסדי המלך אושרשינוי שםמאורות המלך )ע"ר(580361822

)ע"ר(

מאורות המלך )ע"ר( 02/02/2003

המכללה האקדמית אשקלון 580361996

)ע"ר(

המכללה האקדמית אשקלון - אושרשינוי שם

באחריות אקדמית של 

אוניברסיטת בר אילן )ע"ר( ,

המכללה האקדמית אשקלון )ע"ר( , 22/03/2004

המכללה האקדמית גליל מערבי 580362580

)ע"ר(

המכללה האקדמית גליל אושרשינוי שם

מערבי, באחריות אקדמית של 

אוניברסיטת בר-אילן )ע"ר( ,

המכללה האקדמית גליל מערבי )ע"ר( 17/01/2010

העמותה לקידום החינוך במשגב 580362663

)ע"ר(

עמותת הורים ביה"ס היסודי אושרשינוי שם

משגב )ע"ר( ,

העמותה לקידום החינוך במשגב )ע"ר( 19/01/2005

גילאור יואב - למען הקשיש 580362721

)ע"ר(

העמותה למען הקשיש ביואב אושרשינוי שם

)ע"ר(

גילאור יואב - למען הקשיש )ע"ר( 14/05/2001

אחותי - למען נשים בישראל 580362747

)ע"ר(

אחותי - למען נשים בישראל )ע"ר(נשים מזרחיות )ע"ר(אושרשינוי שם 23/05/2001

צור חיינו )ע"ר(בני אל חי )ע"ר(אושרשינוי שםצור חיינו )ע"ר(580362895 15/08/2001
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מכללת צפת - באחריות אושרשינוי שםהמכללה האקדמית צפת )ע"ר(580362937

אקדמית של אוניברסיטת בר 

אילן )ע"ר( ,

המכללה האקדמית צפת )ע"ר( 16/12/2007

טיפוח ההשכלה והרווחה אושרשינוי שםמכללת קידמת הגליל )ע"ר(580362952

בגליל )טהו"ב( )ע"ר(

מכללת קידמת הגליל )ע"ר( 06/11/2000

עמותה למען הפרדת הדת אושרשינוי שםאלפסל )ע"ר(580363059

מהפוליטיקה )ע"ר(

אלפסל )ע"ר( 13/06/2001

אביבים, המכון למוסיקה יהודית 580363091

)ע"ר(

אביבים - המכון למוסיקה אושרשינוי שם

יהודית ע"ש הצדקת מרת 

אביבה פינסקי, ע"ה )ע"ר(

אביבים, המכון למוסיקה יהודית )ע"ר( 15/02/2001

קרן לסיוע לקהילה ע"ש משפחת 580363414

ליאו שנקר וקבוצות מונדי ונייר 

חדרה )ע"ר(

קרן לסיוע לקהילה ע"ש אושרשינוי שם

משפחת ליאו שנקר וחברות 

נויזידלר ומנא"י )ע"ר( ,

קרן לסיוע לקהילה ע"ש משפחת ליאו 

שנקר וקבוצות מונדי ונייר חדרה )ע"ר(
22/04/2009

יד לישראל ע"ש ישראל אושרשינוי שםשחר לישראל )ע"ר(580363430

הרבסטמן ז"ל )ע"ר( ,

שחר לישראל )ע"ר( , 02/05/2004

מיטב - מכון ישראלי לניהול 580363463

IIWM -.( )וטיפול בפסולת )ע"ר

 ISRAELI INSTITUTE FOR 

WASTE MANAGEMENT

 )R.A

מיטב - מכון ישראלי לטיפול אושרשינוי שם

וניהול פסולת )ע"ר(

מיטב - מכון ישראלי לניהול וטיפול 

בפסולת )ע"ר(
29/05/2001

המכללה האקדמית אחוה אושרשינוי שםהמכללה האקדמית אחוה )ע"ר(580363554

באחריות אקדמית של 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

)ע"ר( ,

המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( 02/09/2009

עמותת ציונה - ישראל לטובת אושרשינוי שםיד ביד למען ישראל )ע"ר(580363646

ולעזרת הנזקקים )ע"ר(

יד ביד למען ישראל )ע"ר( 21/05/2003

יח"ד מודיעין )ע"ר(תל"י מודיעין )ע"ר(אושרשינוי שםיח"ד מודיעין )ע"ר(580363752 10/09/2002

מוסדות קול יעקב ת"ת תורת 580363760

משה ביתר עילית )ע"ר(

מוסדות קול יעקב ביתר עילית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מוסדות קול יעקב ת"ת תורת משה 

ביתר עילית )ע"ר(
18/11/2007
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בית הכנסת רמת בית-הכרם 580363778

)ע"ר(

עמותה להקמת בית כנסת אושרשינוי שם

ומרכז רוחני לצבור האשכנזי 

בשכונת רמת בית הכרם 

בירושלים )ע"ר( ,

בית הכנסת רמת בית-הכרם )ע"ר( , 16/12/2003

המכללה האקדמית כנרת בעמק 580363786

הירדן )ע"ר(

המכללה האקדמית כנרת אושרשינוי שם

בעמק הירדן )ע"ר( , 

Kinneret College on the 

)Sea of Galilee )R.A

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן 

The academic kinneret ,)ע"ר(

college in the Jordan valley

). )R.A

29/01/2013

המכללה האקדמית כנרת אושרשינוי שם

בעמק הירדן )ע"ר( ,

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן 

Kinneret College on the Sea,)ע"ר(

) of Galilee )R.A

03/12/2007

המכללה האקדמית עמק אושרשינוי שם

JORDAN  , )הירדן )ע"ר

VALLEY COLLEGE

) )R.A

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן 

)ע"ר(
11/12/2006

המכללה האקדמית עמק אושרשינוי שם

הירדן באחריות אקדמית של 

אוניברסיטת בר אילן )ע"ר( ,

המכללה האקדמית עמק הירדן )ע"ר( , 

JORDAN VALLEY COLLEGE

) )R.A

09/06/2004

ונשמרתם לנפשותיכם לבטיחות 580363992

נהגים, נוסעים והולכי רגל )ע"ר(

ונשמרתם לנפשותיכם נהיגה אושרשינוי שם

זהירה בדרכים )ע"ר(

ונשמרתם לנפשותיכם לבטיחות נהגים, 

נוסעים והולכי רגל )ע"ר(
02/10/2000

דרך היהלום )ע"ר(בודהיזם דרך היהלום )ע"ר( ,אושרשינוי שםדרך היהלום )ע"ר(580364057 05/11/2015

עמותת הקארמה - קאג`יו אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר(

בודהיזם דרך היהלום )ע"ר( 19/06/2003

אוצרות יוסף בבית שמש )ע"ר("מוסדי ארץ" )ע"ר( ,אושרשינוי שםאוצרות יוסף בבית שמש )ע"ר(580364073 24/02/2011

אוצרות יוסף בבית שמש אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

"מוסדי ארץ" )ע"ר( 12/12/2010

מרכז ישראלי פלסטיני לשלום 580364081

אזורי )ע"ר(

מרכז ישראלי-פלסטיני אושרשינוי שם

בינלאומי לשלום ולפיתוח 

תיירות אזורית )ע"ר(

מרכז ישראלי פלסטיני לשלום אזורי 

)ע"ר(
07/04/2003

כנאר- העמותה לקידום שוויון 580364115

ההזדמנויות בין ילדים )ע"ר(

העמותה לקידום שוויון אושרשינוי שם

ההזדמנויות בין ילדים )ע"ר( ,

כנאר- העמותה לקידום שוויון 

ההזדמנויות בין ילדים )ע"ר(
21/01/2010

חינוך לפסגות )ע"ר(גם אני אהיה סטודנט )ע"ר( ,אושרשינוי שםחינוך לפסגות )ע"ר(580364347 22/08/2005
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איגוד המובייל והתקשורת 580364370

הישראלי )ע"ר(

איגוד המובייל הישראלי )ע"ר( אושרשינוי שם

ISRAEL MOBILE .(

, ASSOCIATION )R.A

איגוד המובייל והתקשורת הישראלי 

Israel Mobile and ,)ע"ר(

Communications Association

) )R.A

15/12/2008

הפורום הישראלי לאינטרנט אושרשינוי שם

נייד )ע"ר(

איגוד המובייל הישראלי )ע"ר( 24/03/2003

קופת העיר מתן בסתר אלעד 580364693

)ע"ר(

מתן בסתר - אלעד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 27/11/2008

עמותת ידידי המכללה אושרשינוי שםמכללה חרדית - ירושלים )ע''ר(580364719

החרדית ,

מכללה חרדית - ירושלים )ע''ר( 17/05/2006

מכללה חרדית - ירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת ידידי המכללה החרדית 17/05/2006

דעה והשכל - מכללה חרדית אושרשינוי שם

בירושלים )ע"ר(

מכללה חרדית - ירושלים )ע"ר( 31/12/2001

רקמ"ה - רוח - קהילה - מנהיגות 580364867

- הכשרה )ע"ר(

רקמה - רוח - קהילה - אושרשינוי שם

מעורבות - הכשרה )ע"ר( ,

רקמ"ה - רוח - קהילה - מנהיגות - 

הכשרה )ע"ר(
19/05/2011

עמותה עירונית לקידום הספורט 580364875

באזור מגידו )ע"ר(

עמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

באזור מגידו )ע"ר( ,

עמותה עירונית לקידום הספורט באזור 

מגידו )ע"ר(
06/07/2008

הפועל נירים קליעה )ע"ר(קליעה הפועל בנגב )ע"ר( ,אושרשינוי שםהפועל נירים קליעה )ע"ר(580365427 07/12/2004

בית הכנסת המרכזי לספרדים - 580365492

אדמונד ספרא )ע"ר(

מוסדות "גאולת המשיח" - אושרשינוי שם

כפר גנים פ"ת )ע"ר(

בית הכנסת המרכזי לספרדים - אדמונד 

ספרא )ע"ר(
09/04/2003

בית יעקב דחסידי גור בית שמש 580365609

)ע"ר(

בית יעקב החסידי - בית שמש אושרשינוי שם

)ע"ר(

בית יעקב דחסידי גור בית שמש )ע"ר( 12/09/2001

סאוט אלעאמל - האיגוד להגנת 580365658

זכויות העובדים והמובטלים 

)ע"ר(

סות אלעאמל - להגנת זכויות אושרשינוי שם

העובדים והמובטלים )ע"ר( ,

סאוט אלעאמל - האיגוד להגנת זכויות 

העובדים והמובטלים )ע"ר(
01/07/2008

מוסדות טשערנביל אשדוד אושרשינוי שםמוסדות טשארנאביל )ע"ר(580365732

)ע"ר( ,

מוסדות טשארנאביל )ע"ר( 28/06/2010

עולים למען איכות הסביבה אושרשינוי שםאמפרטיב האקולוגיה )ע"ר(580365823

בישראל )ע"ר( ,

אמפרטיב האקולוגיה )ע"ר( 09/10/2005
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בסיס בית הספר לאמנות אושרשינוי שםבסיס לאמנות ותרבות )ע"ר(580365849

ותרבות )ע"ר( ,

בסיס לאמנות ותרבות )ע"ר( 05/01/2015

"בסיס" בית ספר לפיסול אושרשינוי שם

ולציור )ע"ר( ,

בסיס בית הספר לאמנות ותרבות )ע"ר( 06/10/2013

"בסיס" בית ספר לפיסול אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

"בסיס" בית ספר לפיסול ולציור )ע"ר( 02/04/2013

מרכז ללימודי קבלה בישראל 580366011

ע"ש אלירן רוזנברג הי"ד )ע"ר(

מרכז ללימודי קבלה בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר(

מרכז ללימודי קבלה בישראל ע"ש אלירן 

רוזנברג הי"ד )ע"ר(
29/01/2003

עמותה לקידום רעיונות וערכי - 580366334

מפלגת זהות תנועה ישראלית 

יהודית )ע''ר(

עמותה לקידום רעיונות וערכי - מפלגת מנהיגות יהודית )ע"ר( ,אושרשינוי שם

זהות תנועה ישראלית יהודית )ע''ר(
12/03/2017

עמותת בית הכנסת, אלוני-שילה 580366623

)ע"ר(

עמותת בית הכנסת, אלוני-שילה )ע"ר( ,בית מדרש נוף קנה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 28/10/2003

סבא ג'ק - מרכז לטיפול חוויתי 580366912

משולב )ע"ר(

שביל - מרכז לטיפול חוויתי אושרשינוי שם

משולב )ע"ר( ,

סבא ג'ק - מרכז לטיפול חוויתי משולב 

)ע"ר(
29/11/2005

עמותת דור העתיד לטניס רמת 580367142

השרון )ע"ר(

עמותת דור העתיד לטניס אושרשינוי שם

מושב ישרש )ע"ר( ,

עמותת דור העתיד לטניס רמת השרון 

)ע"ר(
09/08/2005

עמותת דור העתיד לטניס אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

עמותת דור העתיד לטניס מושב ישרש 

)ע"ר( ,
27/09/2004

הפועל "קשת" הרצליה )ע"ר( אושרשינוי שםקליעה אולימפית הרצליה )ע"ר(580367167

,

קליעה אולימפית הרצליה )ע"ר( 04/10/2011

נפש החיים - לתורה חינוך וחסד 580367175

)ע"ר(

נפש החיים - לתורה חינוך וחסד )ע"ר(נפש החיים - אלעד )ע"ר(אושרשינוי שם 17/01/2001

קהילת עדי ג`הווה בישראל אושרשינוי שםעמותת המצפה לישראל )ע"ר(580367209

)ע"ר(

עמותת המצפה לישראל )ע"ר( 26/05/2003

אוניברסיטת אריאל בשומרון 580367290

)ע"ר(

המרכז האוניברסיטאי אריאל, אושרשינוי שם

בשומרון )ע"ר( ,

אוניברסיטת אריאל בשומרון )ע"ר( 28/01/2013

המכללה האקדמית יהודה אושרשינוי שם

ושומרון באריאל )ע"ר( ,

המרכז האוניברסיטאי אריאל, בשומרון 

)ע"ר(
23/07/2007

המרכז האוניברסיטאי אריאל, אושרשינוי שם

בשומרון )ע"ר( ,

המכללה האקדמית יהודה ושומרון 

באריאל )ע"ר(
23/07/2007
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המכללה האקדמית יהודה אושרשינוי שם

ושומרון באריאל )ע"ר( ,

המרכז האוניברסיטאי אריאל, בשומרון 

)ע"ר(
19/07/2007

יחדיו - עמותת ותיקי שער הנגב 580367415

)ע"ר(

העמותה למען הקשיש בשער אושרשינוי שם

הנגב )ע"ר( ,

יחדיו - עמותת ותיקי שער הנגב )ע"ר( 08/01/2014

בית מדרש נוצר חסד ליהודה אושרשינוי שםמוסדות נוצר חסד ליהודה )ע"ר(580367472

)ע"ר(

מוסדות נוצר חסד ליהודה )ע"ר( 14/11/2001

מכון ישראלי ללימודי נישואין אושרשינוי שםמשפחה מודעת )ע"ר(580367852

ומשפחה )ע"ר( ,

משפחה מודעת )ע"ר( 06/07/2008

המכון להכשרת יועצי נישואין אושרשינוי שם

רבניים )ע"ר(

מכון ישראלי ללימודי נישואין ומשפחה 

)ע"ר(
18/09/2002

התאחדות יהודי הרריים )קווקז( 580367894

באר שבע )ע"ר(

הישג 2000 - עמותה אושרשינוי שם

קהילתית, תרבות וספורט 

ליוצאי קווקז וחבר העמים 

)ע"ר( ,

התאחדות יהודי הרריים )קווקז( באר 

שבע )ע"ר( ,
05/05/2004

אבירי הספורט והתרבות אושרשינוי שם

)ע"ר(

הישג 2000 - עמותה קהילתית, תרבות 

וספורט ליוצאי קווקז וחבר העמים )ע"ר(
03/06/2002

עת לנוע - העמותה לטיפול 580367902

ומניעת מחלות בילדים ולקידום 

אורח חיים בריא )ע"ר(

יד ללב - הקרן למניעת חולי אושרשינוי שם

לב }ע"ר{ ,

עת לנוע - העמותה לטיפול ומניעת 

מחלות בילדים ולקידום אורח חיים בריא 

)ע"ר(

26/08/2014

עמותת מניעת חולי לב אדם אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

יד ללב - הקרן למניעת חולי לב }ע"ר{ , 17/09/2003

ברכת מרגלית - חסד עולם 580367910

)ע''ר(

ברכת מרגלית - חסד עולם )ע''ר(ברכת מרגלית )ע"ר( ,אושרשינוי שם 08/02/2017

חברותא ירושלים - אור מנחם דב 580368074

ע"ש ר' מנחם דב רושנבסקי ז"ל 

)ע"ר(

ארגון "חברותא-ירושלים" אושרשינוי שם

לקידום תלמידים )ע"ר(

חברותא ירושלים - אור מנחם דב ע"ש 

ר` מנחם דב רושנבסקי ז"ל )ע"ר(
07/05/2001

אינטרה- ארגון לאומי ישראלי 580368165

לרכיבה טיפולית )ע"ר(

ארגון לאומי ישראלי לרכיבה אושרשינוי שם

טיפולית )ע"ר( ,

אינטרה- ארגון לאומי ישראלי לרכיבה 

טיפולית )ע"ר(
13/12/2006

הרוח החדשה - ילדים בדו-שיח 580368173

בינתרבותי )ע"ר(

חינוך לשלום - ילדים עושים אושרשינוי שם

שלום )ע"ר(

הרוח החדשה - ילדים בדו-שיח 

בינתרבותי )ע"ר(
27/02/2003
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קולות בנגב - מרכז להכשרה 580368199

והנחייה לשינוי חברתי )ע"ר(

קולות בנגב - מדרשה לחינוך, אושרשינוי שם

חברה ותרבות )ע"ר( , 

COLOT ).IN THE 

NEGEV - INSTITUTE 

FOR EDUCATION,

 COMMUNITY AND 

CULTURE )R.A

קולות בנגב - מרכז להכשרה והנחייה 

Collot Ba'Negev,)לשינוי חברתי )ע"ר

 )Voicas in the Negev( - Atraining

 and facilitating Center for Social 

).Change )R.A

13/01/2011

המרכז הקהילתי הערבי- רמלה 580368256

)ע"ר(

המרכז הקהילתי לקידום אושרשינוי שם

האוכלוסיה הערבית ברמלה 

)ע"ר( ,

המרכז הקהילתי הערבי- רמלה )ע"ר( 11/05/2009

העמותה לקידום הספורט בגליל 580368546

התחתון )ע"ר(

עמותה לקידום ספורט, אושרשינוי שם

תרבות ומוסיקה בגליל תחתון 

)ע"ר( ,

העמותה לקידום הספורט בגליל 

התחתון )ע"ר(
10/11/2004

נתיב טפחות )ע"ר(ישיבת טפחות )ע"ר(אושרשינוי שםנתיב טפחות )ע"ר(580368553 17/07/2002

תשמע - בית ספר ומרכז לילדים 580368603

אוטיסטים )ע"ר(

תשמע - בית ספר ומרכז לילדים תשמע קולנו )ע"ר(אושרשינוי שם

אוטיסטים )ע"ר(
07/10/2002

עמותת בית הספר הדמוקרטי 580368728

בבקעת אונו )ע"ר(

העמותה להקמת בית ספר אושרשינוי שם

דמוקרטי בבקעת אונו )ע"ר( ,
23/04/2013

ערבות - פעולות למען ישראל 580368801

)ע"ר(

אמונה במרכז, עמותה אושרשינוי שם

רשומה

ערבות - פעולות למען ישראל )ע"ר( 08/11/2001

מכבי - מועדון טניס לצעירי 580369015

הרצליה )ע"ר(

עמותה לקידום טניסאים אושרשינוי שם

צעירים בישראל )ע"ר(

מכבי - מועדון טניס לצעירי הרצליה 

)ע"ר(
12/03/2002

קרן דעת ומוסר )ע"ר(חינוך תורני אמרי בינה )ע"ר(אושרשינוי שםקרן דעת ומוסר )ע"ר(580369163 24/01/2002

ארגון מאור השבת בית שמש אושרשינוי שםדין והלכה ירושלים )ע"ר(580369387

)ע"ר( ,

דין והלכה ירושלים )ע"ר( 06/10/2008

עמותת וורטון-פן בישראל )ע"ר( 580369403

THE WHARTON-PENN .(

CLUB OF ISRAEL )R.A

אנשי וורטון למען כלכלה אושרשינוי שם

חופשית בישראל )ע"ר(

עמותת וורטון-פן בישראל )ע"ר( 08/04/2002

התאחדות בעלי אולמות וגני 580369445

אירועים בישראל )ע"ר(

תאחדות בעלי אולמות, גני אושרשינוי שם

האירועים וקייטרינגים 

בישראל )ע"ר( ,

התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים 

בישראל )ע"ר(
28/12/2015
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התאחדות בעלי אולמות וגני אושרשינוי שם

אירועים בישראל )ע"ר( ,

תאחדות בעלי אולמות, גני האירועים 

וקייטרינגים בישראל )ע"ר(
17/04/2013

הקבוצה לשלום עולמי )ע"ר( 580369452

WORLD PEACE GROUP.(

 )R.A

עמותה למען שלום בעולם אושרשינוי שם

)ע"ר(

הקבוצה לשלום עולמי )ע"ר( 10/03/2003

בית תמחוי חסד שמחה אושרשינוי שםעמותת תנופה בית שמש )ע"ר(580369726

ואליהו חליוא בית שמש )ע"ר( 

,

עמותת תנופה בית שמש )ע"ר( 25/05/2011

מוסדות אור אליהו חליוא בית אושרשינוי שם

שמש )ע"ר(

בית תמחוי חסד שמחה ואליהו חליוא 

בית שמש )ע"ר(
15/07/2002

מעון התלמוד - בית יחזקאל 580369858

)ע"ר(

מעון התלמוד - בית יחזקאל )ע"ר(מעון התלמוד )ע"ר(אושרשינוי שם 23/05/2001

בית אלאמאן - יפיע )ע"ר( ,אזהאר אלרביע )ע"ר( ,אושרשינוי שםבית אלאמאן - יפיע )ע"ר(580369973 10/05/2004

מאורי צ`רנוביל )ע"ר(מאורי ג`רנוביל )ע"ר(אושרשינוי שםמאורי צ'רנוביל )ע"ר(580370146 13/03/2001

נתיבות אדם )ע"ר(עמותת הבית והעליה )ע"ר(אושרשינוי שםנתיבות אדם )ע"ר(580370195 21/07/2003

הפדרציה העולמית של יהדות 580370344

מרוקו )ע"ר(

פדרציה עולמית של יהדות אושרשינוי שם

מרוקו )ע"ר(

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו 

)ע"ר(
24/07/2001

הורות = שווה )ע"ר( ,הורות שווה )ע"ר( ,אושרשינוי שםהורות = שווה )ע"ר(580370351 13/09/2004

עמותה לקידום החינוך, אושרשינוי שםחתנס בעמק )ע"ר(580370476

התרבות, הנוער והספורט 

בעמק יזרעאל )ע"ר( ,

חתנס בעמק )ע"ר( 04/12/2017

"זו חוויה" - ע"ש ממושי, מרכז 580370625

טיפולי חינוכי באמצעות בעלי 

חיים )ע"ר(

זו חוויה - עמותה לסיוע אושרשינוי שם

באמצעות בעלי חיים )ע"ר(

"זו חוויה" - ע"ש ממושי, מרכז טיפולי 

חינוכי באמצעות בעלי חיים )ע"ר(
15/05/2002

הבדל פעוט - משפחתונים אושרשינוי שםהבדל פעוט )ע"ר(580370674

פרטיים איכותיים )ע"ר( ,

הבדל פעוט )ע"ר( , 24/09/2003

הבדל פעוט - משפחתונים פרטיים הבדל פעוט }ע"ר{ ,אושרשינוי שם

איכותיים )ע"ר( ,
24/09/2003

הבדל פעוט - משפחתונים אושרשינוי שם

פרטיים איכותיים )ע"ר( ,

הבדל פעוט }ע"ר{ , 24/09/2003
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עמותה לקידום מקצועי לעובדים 580370708

בשירות הציבורי במקצועות 

האקדמים ברוח דת ומסורת 

ישראל )ע"ר(

עמותה לקידום ההתמחות אושרשינוי שם

וההשתלמות המקצועית 

חברתית של עובדים דתיים 

ושומרי מסורת במקצועות 

אקדמאים בשירות הציבורי 

)ע"ר(

עמותה לקידום מקצועי לעובדים 

בשירות הציבורי במקצועות האקדמים
25/12/2002

עמותה לקידום מקצועי לעובדים 580370716

בשירות הציבורי ברוח דת 

ומסורת ישראל )ע"ר(

עמותה לקידום ההתמחות אושרשינוי שם

וההשתלמות המקצועית 

חברתית של עובדים דתיים 

ושומרי מסורת בשרות 

הציבורי )ע"ר(

עמותה לקידום מקצועי לעובדים 

בשירות הציבורי ברוח דת ומסורת 

ישראל )ע"ר(

10/12/2002

העמותה לטיפוח החינוך אושרשינוי שםמתנ''ס שדות נגב )ע"ר(580370781

והספורט הפורמלי והבלתי 

פורמלי בעזתה )ע"ר( ,

מתנ''ס שדות נגב )ע"ר( 24/07/2018

העמותה לטיפוח החינוך אושרשינוי שם

הפורמלי והבלתי פורמלי 

בעזתה )ע"ר(

העמותה לטיפוח החינוך והספורט 

הפורמלי והבלתי פורמלי בעזתה )ע"ר(
13/07/2003

בית האמנויות עמק יזרעאל 580370898

)ע"ר(

עמותה לקידום המחול, אושרשינוי שם

המוסיקה והאומנויות בעמק 

יזרעאל )ע"ר( ,

The, )בית האמנויות עמק יזרעאל )ע"ר

 Jezreel Valley Center for the 

).Arts )R.A

06/12/2017

חן - עמותה לנוער בסיכון אושרשינוי שםלחן - חינוך. טיפול. שיקום. )ע"ר(580370963

)ע"ר( ,

לחן - חינוך. טיפול. שיקום. )ע"ר( 07/10/2015

חן - עמותה לנוער בסיכון )ע"ר(תפארת בנים - אפרת )ע"ר( ,אושרשינוי שם 01/04/2015

בני אפרים - דגל מחנה אושרשינוי שםדגל מחנה אפרים )ע"ר(580371029

אפרים )ע"ר(

דגל מחנה אפרים )ע"ר( 23/05/2001

הפועל האבקות שמשון - קרית 580371037

גת )ע"ר(

הפועל האבקות שמשון - קרית גת שמשון - קרית גת )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
26/08/2002

חיואר לחינוך אלטרנטיבי אושרשינוי שםחיואר לחינוך אלטרנטיבי )ע"ר(580371060

במגזר הערבי )ע"ר(

חיואר לחינוך אלטרנטיבי )ע"ר( 01/10/2002

קרן אל אור ע"ש אלון בביאן 580371300

ואוריאל ואלירז פרץ )ע"ר(

קרן אל-אור ע"ש אלון בבאין אושרשינוי שם

ואוריאל פרץ )ע"ר( ,

קרן אל אור ע"ש אלון בביאן ואוריאל 

ואלירז פרץ )ע"ר(
10/04/2014
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חם בלב - מפעלי חינוך ורווחה 580371326

בישראל )ע"ר(

חם בלב - מפעלי חינוך ורווחה בישראל ברכת הצדיקים )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
25/06/2001

נתיב דרכי נועם )ע"ר(נתיב לילד )ע"ר(אושרשינוי שםנתיב דרכי נועם )ע"ר(580371458 09/06/2003

מרפאת גראבסקי שעל יד כולל 580371623

חב"ד )ע"ר(

המרפאה שעל יד כולל חב"ד, אושרשינוי שם

צפת )ע"ר(

מרפאת גראבסקי שעל יד כולל חב"ד 

)ע"ר(
07/09/2003

כולל ברסלב להוראה )ע"ר(כולל ברסלב לצעירים )ע"ר( ,אושרשינוי שםכולל ברסלב להוראה )ע"ר(580371805 09/11/2004

קול הילד - עמותה למניעת 580371870

הטרדה מינית בקרב ילדים )ע"ר(

קול הילד - עמותה למניעת הטרדה קול הילדים )ע"ר(אושרשינוי שם

מינית בקרב ילדים )ע"ר(
23/07/2001

תקוה לחיים - המרכז הארצי 580372084

לנפגעי טרור ולחולים )ע"ר(

תקוה לחיים - המרכז הארצי לנפגעי בית שואבה )ע"ר(אושרשינוי שם

טרור ולחולים )ע"ר(
27/01/2003

נטע ארז )ע"ר( ,NETA EREZ )R.A.(נטע ארז )ע"ר( ,אושרשינוי שםנטע ארז )ע"ר(580372126 05/08/2018

נצח יוסף חיים לעי"נ יוסף אושרשינוי שםנצח יוסף חיים )ע"ר(580372209

חיים בן ג`חלה רחל זצ"ל 

)ע"ר(

נצח יוסף חיים )ע"ר( 21/06/2001

אש דוד- בית קהילה יהודי 580372266

ישראלי )ע"ר(

קהילת אש-דויד ליהדות אושרשינוי שם

מתקדמת )ע"ר( ,

אש דוד- בית קהילה יהודי ישראלי 

)ע"ר(
04/11/2009

התאחדות תלמודי תורה - רשת 580372316

מוסדות חינוך ותלמודי תורה 

בישראל )ע"ר(

בית תלמודי תורה בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר(

התאחדות תלמודי תורה - רשת מוסדות 

חינוך ותלמודי תורה בישראל )ע"ר(
17/05/2001

לינת החסד- צדקת ירושלים 580372423

)ע"ר(

לינת החסד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 17/04/2005

ארגון הרופאים הוטרינרים לחיות 580372498

בית ישראל )ע''ר(

ארגון הרופאים הפרטיים אושרשינוי שם

בהסתדרות הרופאים 

הוטרינריים )ע"ר( ,

ארגון הרופאים הוטרינרים לחיות בית 

The Israeli domestic , )ישראל )ע''ר

animal veterinarian associations

) )R.A

30/07/2006

זכרון ישראל יפה )ע"ר(שמחם )ע"ר(אושרשינוי שםזכרון ישראל יפה )ע"ר(580372555 24/04/2001

קרן הגולן )ע"ר[הקרן לפיתוח הגולן )ע"ר(אושרשינוי שםקרן הגולן )ע"ר[580372654 05/11/2001

מעשה נסים, ע"ש נסים כהן בן 580372811

ריינה ז"ל )ע"ר(

ברכת נסים ע"ש נסים כהן בן אושרשינוי שם

ריינה ז"ל )ע"ר( ,

מעשה נסים, ע"ש נסים כהן בן ריינה 

ז"ל )ע"ר(
27/03/2006

המכללה לאיכות השלטון אושרשינוי שםהמכון לאיכות השלטון )ע''ר(580372845

בישראל )ע"ר( ,

המכון לאיכות השלטון )ע''ר( 18/09/2016
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תשומת לב )ע"ר( ,נדיב לב )ע"ר( ,אושרשינוי שםתשומת לב )ע"ר(580373074 28/07/2004

בית אב ליצירה והתחדשות 580373223

בתורה )ע"ר(

בית אב - מוקד להתחדשות אושרשינוי שם

התורה בתחומי היצירה, 

החינוך והקהילה בישראל 

)ע"ר(

בית אב ליצירה והתחדשות בתורה 

)ע"ר(
19/06/2001

תבל, תעסוקה בדרך לעצמאות 580373355

)ע''ר(

תב"ל - תעסוקה ובילוי אושרשינוי שם

למוגבלים )ע"ר( ,
28/08/2006

דעת ותבונה לישראל )ע"ר(יברכך ה` וישמרך )ע"ר(אושרשינוי שםדעת ותבונה לישראל )ע"ר(580373421 28/11/2001

קבוצות שער הנצחון "הפועל" 580373553

כפר סבא )ע"ר(

קבוצות שער הניצחון אורלי אושרשינוי שם

בכפר סבא )ע"ר(

קבוצות שער הנצחון "הפועל" כפר סבא 

)ע"ר(
09/05/2001

עמותה להנצחת ענת טל )ע"ר(הצלת חיי ענת טל )ע"ר(אושרשינוי שםעמותה להנצחת ענת טל )ע"ר(580373686 29/08/2001

מדיק הצלה ומזור ירושלים אושרשינוי שםמדיק הצלה ומזור ישראל )ע"ר(580373728

)ע"ר( ,

מדיק הצלה ומזור ישראל )ע"ר( 17/04/2005

אלביארק לקידום הספורט 580373744

בתרשיחא )ע"ר(

אלביארק - עמותה לקידום אושרשינוי שם

החינוך, התרבות והספורט 

תרשיחא )ע"ר( ,

אלביארק לקידום הספורט בתרשיחא 

)ע"ר(
01/12/2008

תיאטרון מיקרו )ע"ר(תיאטרון צעיר )ע"ר(אושרשינוי שםתיאטרון מיקרו )ע"ר(580373769 09/01/2002

שערי עזרה לאחדות עם ישראל 580373827

)ע"ר(

"שערי עזרה" ע"ש רבני יהודי אושרשינוי שם

גרוזיה )ע"ר( ,

שערי עזרה לאחדות עם ישראל )ע"ר( 14/08/2011

מעיין עזרה ע"ש יהודי גרוזיה אושרשינוי שם

)ע"ר(

"שערי עזרה" ע"ש רבני יהודי גרוזיה 

)ע"ר(
07/05/2001

נמ"ג - עמותה לחולי ניוון מקולרי 580374080

גילי ).AMD( )ע"ר(

נמ"ג - עמותה לחולי ניוון אושרשינוי שם

מקולרי גילי ).A.M.D( )ע"ר(

נמ"ג - עמותה לחולי ניוון מקולרי גילי 

).AMD( )ע"ר(
26/08/2002

איתן - איתנות כלכלית לישראל 580374155

)ע"ר(

איתן - איתנות כלכלית לישראל )ע"ר(החממה היהודית )ע"ר(אושרשינוי שם 02/01/2002

שחר אגודה לקידום החינוך 580374304

בישראל )ע"ר(

"שחר" אגודה לקידום החינוך אושרשינוי שם

הגבוה בישראל )ע"ר(

שחר אגודה לקידום החינוך בישראל 

)ע"ר(
05/08/2002

נאות חיים )ע"ר( ,אושרשינוי שםא.י.ל - אינך יותר לבד )ע"ר(580374601 10/05/2006

"מורשת חנה" בית חם לבנות 580374619

)ע"ר(

מורשת חנה - מדרשיה )ע"ר( אושרשינוי שם

,

"מורשת חנה" בית חם לבנות )ע"ר( 01/07/2012
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עין פרת - המדרשה למנהיגות 580374643

חברתית )ע"ר(

מדרשת עין-פרת בגוש אושרשינוי שם

אדומים )ע"ר( ,

עין פרת - המדרשה למנהיגות חברתית 

)ע"ר(
20/08/2017

עמותה למען השתלת כליה לכל 580374684

חולי הכליה בארץ וכן לישראל 

זרגרי )ע"ר(

עמותה למען השתלת כליה אושרשינוי שם

לזרגרי ישראל )ע"ר( ,

עמותה למען השתלת כליה לכל חולי 

הכליה בארץ וכן לישראל זרגרי )ע"ר(
17/05/2005

עמותה לחינוך דתי ויצרני אושרשינוי שםנוגה - לחינוך דתי ויצירתי )ע"ר(580374908

באזור הרי ירושלים )ע"ר(

נוגה - לחינוך דתי ויצירתי )ע"ר( 14/10/2001

חוזרים לאבא שבשמים )ע"ר( אושרשינוי שםמשכן שלמה רמב"ש )ע"ר(580375079

,

משכן שלמה רמב"ש )ע"ר( 16/12/2010

גומת חן - מורשת, תרבות, 580375095

חינוך, נוער )ע"ר(

גומת חן - גיור, מורשת, אושרשינוי שם

תרבות, חינוך, נוער )ע"ר( ,

גומת חן - מורשת, תרבות, חינוך, נוער 

)ע"ר(
03/11/2010

הכל חי- עמותה לעזרת בעלי 580375178

חיים בישראל ולקידום החינוך 

להומניות )ע"ר(

עמותה לעזרת בעלי חיים אושרשינוי שם

בישראל ולקידום החינוך 

להומניות - הכל חי )ע"ר( ,

הכל חי- עמותה לעזרת בעלי חיים 

בישראל ולקידום החינוך להומניות 

)ע"ר(

06/09/2007

הכל חי - עמותה לעזרת בעלי אושרשינוי שם

חיים ולקידום החינוך 

להומניות )ע"ר( ,

עמותה לעזרת בעלי חיים בישראל 

ולקידום החינוך להומניות - הכל חי 

)ע"ר(

06/09/2007

עמותה לעזרת בעלי חיים אושרשינוי שם

בישראל ולקידום החינוך 

להומניות - הכל חי )ע"ר( ,

הכל חי - עמותה לעזרת בעלי חיים 

ולקידום החינוך להומניות )ע"ר(
31/07/2007

בית ספר תורני סביבתי מצפה 580375509

רמון )ע"ר(

מדרשת יהודית - מדרשה אושרשינוי שם

לבנות במצפה רמון )ע"ר( ,

בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון 

)ע"ר(
14/11/2006

העמותה לקידום החינוך 580375533

והתרבות הערביים- חיפה )ע"ר(

העמותה לקידום החינוך אושרשינוי שם

הערבי בחיפה )ע"ר( ,

העמותה לקידום החינוך והתרבות 

הערביים- חיפה )ע"ר(
31/12/2009

העמותה לקידום ביה"ס חיפה אושרשינוי שם

"ה" )ע"ר( ,

העמותה לקידום החינוך הערבי בחיפה 

)ע"ר(
11/01/2006

איתך- מעכי- משפטניות למען 580375582

צדק חברתי )ע"ר(

איתך - משפטניות למען צדק אושרשינוי שם

חברתי )ע"ר( ,

איתך- מעכי- משפטניות למען צדק 

חברתי )ע"ר(
23/09/2008

משפטניות למען צדק חברתי אושרשינוי שם

)ע"ר(

איתך - משפטניות למען צדק חברתי 

)ע"ר(
12/08/2002

המרכז החסידי לתורה וחסד "זיו 580375608

התורה" בני ברק )ע"ר(

המרכז החסידי לתורה וחסד "זיו דודאים בשדה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

התורה" בני ברק )ע"ר( ,
21/01/2004
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מועצת העדה האורתודוקסית 580375905

באבו-סנאן )ע"ר(

העמותה לקידום הווקף אושרשינוי שם

האורתודוכסי באבו-סנאן 

)ע"ר( ,

מועצת העדה האורתודוקסית 

באבו-סנאן )ע"ר(
12/01/2010

ספורט מקומות עבודה - הפועל 580375913

מחוז השפלה )ע"ר(

ספורט מקומות עבודה אושרשינוי שם

ברחובות הפועל מחוז רחובות 

)ע"ר( ,

ספורט מקומות עבודה - הפועל מחוז 

השפלה )ע"ר(
26/02/2012

מרחבי"ה- מרכז חברתי יהודי 580375962

)ע"ר(

מרחבי"ה- מרכז חברתי יהודי )ע"ר(גרעין תורני - גבעתיים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 11/06/2009

מוסדות מאור שמואל )ע"ר(מאור שמואל )ע"ר(אושרשינוי שםמוסדות מאור שמואל )ע"ר(580375996 22/08/2001

נאמני בית"ר פרדס כץ בכדורגל 580376085

)ע"ר(

עמותה לקידום נוער פרדס-כץ אושרשינוי שם

)ע"ר(

נאמני בית"ר פרדס כץ בכדורגל )ע"ר( 17/10/2001

קופת הקהל - חיפה )ע"ר(יד לנצרך - חיפה )ע"ר( ,אושרשינוי שםקופת הקהל - חיפה )ע"ר(580376093 03/03/2008

למדא - עמותה לתרבות יהודית 580376655

LAMDA -.( )מודרנית )ע"ר

 ASSOCIATION FOR 

MODERN JEWISH 

CULTURE )R.A

עמותה להפצת התרבות אושרשינוי שם

היהודית החדשה )ע"ר(

למדא - עמותה לתרבות יהודית 

מודרנית )ע"ר(
29/10/2001

אורות הקדושה מאילת )ע"ר( אושרשינוי שםהיכל שלמה אילת )ע"ר(580376697

,

היכל שלמה אילת )ע"ר( 02/07/2018

"עורו משנתכם" 2000 חסדי 580376895

אסתר )ע"ר(

"עורו משנתכם" 2000 חסדי אסתר עורו משנתכם 2000 )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
18/07/2005

עורי משנתכם אלפיים אושרשינוי שם

)2000( )ע"ר(

עורו משנתכם 2000 )ע"ר( 23/06/2003

איחוד של עובדי השמירה ושירות 580376986

"צנתוריון" )ע"ר(

צנטוריון - עמותה לעזרה אושרשינוי שם

לעובדי שמירה )ע"ר(

איחוד של עובדי השמירה ושירות 

"צנתוריון" )ע"ר(
05/08/2002

אלסראט למורשת ולאומנות 580377265

)ע"ר(

אלסראט למורשת ולאומנות )ע"ר(אדם חברה וסביבה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 21/09/2011

אומנות ואמונה בקהילה )ע"ר( אושרשינוי שםברכת אור לציון בגליל )ע"ר(580377448

,

ברכת אור לציון בגליל )ע"ר( 28/03/2005

פדרציה ארצית של ישראלים 580377497

דוברי רוסית )עולים( )ע"ר(

פדרציה ארצית של ארגונים אושרשינוי שם

ישראלים דוברי רוסית )עולים( 

)ע"ר( ,

פדרציה ארצית של ישראלים דוברי 

רוסית )עולים( )ע"ר(
26/04/2007
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מרכז תיאום של קהילת יוצאי אושרשינוי שם

ברה"מ - חבר העמים 

בישראל )ע"ר( ,

פדרציה ארצית של ארגונים ישראלים 

דוברי רוסית )עולים( )ע"ר( ,
17/06/2004

אם נרצה - תנועה להתחדשות 580377679

מקיפה )ע"ר(

אם תרצו - תנועה אושרשינוי שם

להתחדשות מקיפה )ע"ר( ,

אם נרצה - תנועה להתחדשות מקיפה 

)ע"ר(
03/10/2011

אם תרצו - תנועה להתחדשות מקיפה תנועת צור )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
07/12/2004

בית"ר אשדוד - עמותה לקידום 580377794

ופיתוח הכדורסל בעיר )ע"ר(

ניצני סל - העמותה לקידום אושרשינוי שם

ופיתוח הכדורסל באשדוד 

)ע"ר(

בית"ר אשדוד - עמותה לקידום ופיתוח 

הכדורסל בעיר )ע"ר(
09/08/2001

מנוחה נכונה - כפר סבא אושרשינוי שםמנוחה נכונה לכולם )ע"ר(580377885

)ע"ר( ,

מנוחה נכונה לכולם )ע"ר( 29/05/2012

קרן שלח לחמך ירושלים אושרשינוי שםתהילת נאוה שלח לחמך )ע"ר(580377919

)ע"ר( ,

תהילת נאוה שלח לחמך )ע"ר( 27/12/2006

קרן שלח לחמך ירושלים- אושרשינוי שם

תהילת נאוה )ע"ר( ,

קרן שלח לחמך ירושלים )ע"ר( 27/12/2006

קרן שלח לחמך ירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קרן שלח לחמך ירושלים- תהילת נאוה 

)ע"ר(
08/11/2006

ילדים של החיים )ע"ר(, Children OFילדים של החיים )ע"ר( ,אושרשינוי שםילדים של החיים )ע"ר(580377927

)Life )R.A
03/03/2008

ביהכ"נס משכן שלום ורעות 580378115

)ע"ר(

ביהכ"נס משכן שלום ורעות )ע"ר(ביהכנ"ס משכן שלום ואחוהאושרשינוי שם 11/10/2001

רוח באדם )ע"ר( ,עץ הדעת טוב )ע"ר( ,אושרשינוי שםרוח באדם )ע"ר(580378164 22/09/2004

איגוד מדריכי הסקי והסנובורד 580378594

בישראל )ע"ר(

איגוד מדריכי הסקי בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

איגוד מדריכי הסקי והסנובורד בישראל 

)ע"ר(
20/06/2007

אגודת עיתונאים ישראלים דוברי 580378669

רוסית )ע"ר(

אגודת עיתונאים ישראלים דוברי רוסית פרס-קלוב )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
17/11/2009

ידידי מרכז חב"ד בולגריה )ע"ר(מוסדות בית חנה )ע"ר( ,אושרשינוי שםידידי מרכז חב"ד בולגריה )ע"ר(580378750 25/05/2005

עמותה לקידום הספורט בכרמל- 580378859

הפועל עוספיא )ע"ר(

העמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

בכרמל- הפועל עוספיא )ע"ר( 

,

עמותה לקידום הספורט בכרמל- הפועל 

עוספיא )ע"ר(
19/01/2005



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 294414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת דורון לזכר דורון אושרשינוי שםעמותת דורון לענב )ע"ר(580379139

זיסרמן הי"ד )ע"ר(

עמותת דורון לענב )ע"ר( 13/03/2002

עמותה לפיתוח ביה"ס והקהילה 580379170

בסביון וגני יהודה )ע"ר(

עמותה לפיתוח בית הספר אושרשינוי שם

סביון - גני יהודה )ע"ר(

עמותה לפיתוח ביה"ס והקהילה בסביון 

וגני יהודה )ע"ר(
18/05/2003

מרכז משפטי לילדים ולנוער 580379295

)ע"ר(

עמותת נציבות קבילות אושרשינוי שם

הילדים והנוער )ע"ר( ,

מרכז משפטי לילדים ולנוער )ע"ר( 09/05/2006

האיגוד המקצועי של האמנים 580379428

הפלסטיים בישראל )ע"ר(

עמותת הארגון המקצועי של אושרשינוי שם

הציירים והפסלים )ת"א( 

)ע"ר( ,

האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים 

בישראל )ע"ר(
14/09/2010

פסגה ירושלמית )ע"ר(ורד העולם )ע"ר(אושרשינוי שםפסגה ירושלמית )ע"ר(580379477 30/07/2003

עמותת "אבן שתיה" )ע"ר( ,אסדר לי סעודתה )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת "אבן שתיה" )ע"ר(580379600 25/09/2003

בכטרב, עמותת הסובלים 580379741

מתסמונת אנקילוסינג 

ספונדיליטיס )ע"ר(

בכטרב, עמותת הסובלים אושרשינוי שם

מתסמונת אנקילוסינג 

ספונציליטוס )ע"ר(

בכטרב, עמותת הסובלים מתסמונת 

אנקילוסינג ספונדיליטיס )ע"ר(
02/01/2002

ידידות וטרינרית ישראל- גרמניה 580379931

)ע"ר(

עמותת הרופאים הוטרינרים אושרשינוי שם

גרמניה - ישראל, המבורג - 

ירושלים )ע"ר( ,

ידידות וטרינרית ישראל- גרמניה )ע"ר( 07/01/2010

חניכי הישיבות שם עולם אושרשינוי שםאור נסים יגן ירושלים )ע"ר(580379964

רמות ב' ירושלים )ע"ר( ,

אור נסים יגן ירושלים )ע"ר( 13/04/2008

חניכי הישיבות שם עולם רמות ב' אור נסים יגן ירושלים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר( ,
27/09/2004

אוצר החכמה )ע"ר(שירת יצחק )ע"ר( ,אושרשינוי שםאוצר החכמה )ע"ר(580379998 03/04/2008

מרכז נר ישראל )ע"ר( ,משמר המשניות )ע"ר( ,אושרשינוי שםמרכז נר ישראל )ע"ר(580380004 20/07/2004

משמר המשניות )ע"ר(בזכות אהרן )ע"ר(אושרשינוי שם 01/01/2002

חסד שלמה בשומרון ובסביבה 580380095

)ע"ר(

מרכז חסידות צפון השומרון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

חסד שלמה בשומרון ובסביבה )ע"ר( , 20/10/2003

מרכז חסידות ליובאוויטש אושרשינוי שם

בצפון השומרון )ע"ר(

מרכז חסידות צפון השומרון )ע"ר( 27/01/2003



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 295414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

"מדור לדור למען החיים 580380368

)2010(" )ע"ר(

"מדור לדור למען החיים )2010(" תנו לנו אור )ע"ר( ,אושרשינוי שם

FROM GENERATION TO ,)ע"ר(

GENERATION AND FOR THE 

).LIVES )2010( )R.A

12/12/2010

דניאל - המטה למען נפגעי אושרשינוי שםהמטה למען נפגעי הטרור )ע"ר(580380418

הטרור )ע"ר(

המטה למען נפגעי הטרור )ע"ר( 05/03/2003

רשת שיעורי תורה )ע"ר(ארגון שדוכי תורה )ע"ר(אושרשינוי שםרשת שיעורי תורה )ע"ר(580380640 11/10/2001

עמותת ידידי המכללה החרדית 580380681

)ע''ר(

מכללה חרדית ללימודים אושרשינוי שם

אקדמאים - 2001 )ע"ר( ,

עמותת ידידי המכללה החרדית )ע''ר( 17/05/2006

עמותה לקידום ההאבקות והג'ודו 580380780

ברחובות )ע"ר(

עמותה לקידום ההאבקות אושרשינוי שם

ברחובות )ע"ר( ,

עמותה לקידום ההאבקות והג'ודו 

ברחובות )ע"ר(
26/04/2007

עמותה לקידום ההאבקות אושרשינוי שם

ברחובות ואשדוד )ע"ר(

עמותה לקידום ההאבקות ברחובות 

)ע"ר(
09/12/2002

המח"ר - מרכז חרום רפואי 580380814

אפרת וגוש עציון )ע"ר(

מרכז חרום רפואי אפרת אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המח"ר - מרכז חרום רפואי אפרת וגוש 

עציון )ע"ר(
24/10/2017

העמותה לקידום החינוך 580380855

התרבות והספורט בג'וליס )ע"ר(

העמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

בג'וליס )ע"ר( ,

העמוצתה לקידום החינוך התרבות 

והספורט בג'וליס )ע"ר(
16/01/2007

ניצני ראשון - עמותה למען ילדים 580380947

נכים )ע"ר(

ניצני ראשון - עמותה למען ילדים נכים ניצן ראשון )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
19/02/2003

המרכז למידע רפואי - מידע 580381150

ותמיכה למחלות קשות )ע"ר(

מידע של חיים - מרכז מידע אושרשינוי שם

ותמיכה למחלות קשות )ע"ר(

המרכז למידע רפואי - מידע ותמיכה 

למחלות קשות )ע"ר(
10/07/2002

עצמה ג'ודוקאן אלפי מנשה אושרשינוי שםאיזי ג'ודו - הרצליה )ע"ר(580381440

)ע"ר( ,

איזי ג'ודו - הרצליה )ע"ר( 08/07/2010

עמותה לספורט הישגי חדרה 580381457

)ע"ר(

עמותה לספורט הישגי חדרה )ע"ר(כדורסל נשים - חדרה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 06/03/2005

טבב- אומנות ידע והרחבת 580381523

אופקים )ע"ר(

עמותה לצימצום פערים )ע"ר( אושרשינוי שם

,

טבב- אומנות ידע והרחבת אופקים 

)ע"ר(
15/05/2006

טוב- אומנות ידע והרחבת אושרשינוי שם

אופקים )ע"ר( ,

עמותה לצימצום פערים )ע"ר( 15/05/2006

עמותה לצימצום פערים )ע"ר( אושרשינוי שם

,

טוב- אומנות ידע והרחבת אופקים 

)ע"ר(
30/03/2006
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תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

סמינריון אבות ומייסדים ללימוד 580381648

מורשת ישראל מייסודו של ד"ר 

אברהם צביון )ע"ר(

סמינריון אבות ומייסדים אושרשינוי שם

ללימוד מורשת ישראל בניהול 

ד"ר אברהם צביון )ע"ר( ,

סמינריון אבות ומייסדים ללימוד מורשת 

ישראל מייסודו של ד"ר אברהם צביון 

)ע"ר(

28/07/2013

סמינריון אבות ומייסדים אושרשינוי שם

ללימוד מורשת ישראל בניהול 

ד"ר אברהם סביון )ע"ר( ,

סמינריון אבות ומייסדים ללימוד מורשת 

ישראל בניהול ד"ר אברהם צביון )ע"ר( ,
31/05/2004

מרכז חינוכי לילדי ישראל אור 580381788

לילד )ע"ר(

מרכז חינוכי ישראל אחים אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר(

מרכז חינוכי לילדי ישראל אור לילד 

)ע"ר(
26/12/2001

קבוצת עניין .R.P )רטיניטס 580381879

פיגמטוזה( )ע"ר(

קבוצת עניין .R.P )רטיניטס פיגמטוזה( קבוצת עניין )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
04/11/2001

מכל הלב, תנועה למאבק 580382026

בפערים החברתיים בישראל 

)ע"ר(

מכל הלב, תנועה למאבק בפערים מכל הלב )ע"ר(אושרשינוי שם

החברתיים בישראל )ע"ר(
24/01/2002

היל"ה- הגות יהודית, לעזרה 580382067

והצלה ע"ש משה קיל ז"ל )ע"ר(

היל"ה - הגות יהודית ללא אושרשינוי שם

הפסקה ע"ש משה קיל ז"ל 

)ע"ר( ,

היל"ה- הגות יהודית, לעזרה והצלה 

ע"ש משה קיל ז"ל )ע"ר(
09/01/2007

סלבדור- עמותה למורשת יהודי 580382083

בולגריה )ע"ר(

סלבדור- עמותה למורשת יהודי בולגריה האוניה "סלבדור" )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
10/02/2010

ישיבה, כולל אברכים בית הכנסת 580382174

גמ"ח וניהול עזרה לנזקקים 

"פאר החיים" )ע"ר(

ישיבה וכולל פאר החיים ע"ש אושרשינוי שם

הצדיק המלובן ר` חיים פינטו 

זצק"ל )ע"ר(

ישיבה, כולל אברכים בית הכנסת גמ"ח 

וניהול עזרה לנזקקים
02/04/2003

קרן B M W על שם מילה אושרשינוי שםקרן מילה ברנר )ע"ר(580382281

ברנר ז"ל )ע"ר( ,

קרן מילה ברנר )ע"ר( 09/01/2012

קרן B M W על שם מילה אושרשינוי שם

ברנר )ע"ר(

קרן B M W על שם מילה ברנר ז"ל 

)ע"ר(
23/01/2003

אזרחים מנחליאל למען יש"ע 580382364

)ע"ר(

עמותת אזרחים למען יש"ע אושרשינוי שם

)ע"ר(

אזרחים מנחליאל למען יש"ע )ע"ר( 29/11/2001

אור מאלעד - קידום חינוך ורווחה 580382448

ציוני דתי )ע"ר(

אור מאלעד - קידום החינוך אושרשינוי שם

הציוני-דתי )ע"ר( ,

אור מאלעד - קידום חינוך ורווחה ציוני 

דתי )ע"ר(
30/01/2005

עמותת בית הכנסת- שכונת רבין 580382570

מיתר )ע"ר(

העמותה להקמת בית כנסת אושרשינוי שם

בשכונת רבין - מיתר )ע"ר( ,
17/11/2005
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית מדרש "אור ושם" מרכז 580382745

קהילתי רוחני אבן גבירול רחובות 

ע"ש מו"ר הרב אור שרגא יזדי 

זיע"א )ע"ר(

בית מדרש "אור ושם" ע"ש אושרשינוי שם

מו"ר הרב אור שרגא יזדי 

זיע"א )ע"ר(

בית מדרש "אור ושם" מרכז קהילתי 

רוחני אבן גבירול רחובות ע"ש מו"ר
10/08/2003

אנשי הדממה, גרין סילז 580382869

העמותה למאבק במפגעים 

סביבתיים )ע"ר(

קומנדו ירוק - גריין סילז אושרשינוי שם

העמותה למאבק במפגעים 

סביבתיים )ע"ר(

אנשי הדממה, גרין סילז העמותה 

למאבק במפגעים סביבתיים )ע"ר(
15/01/2002

עמותת גמלאי רפא"ל - עובדי 580382877

הסכם )מקצ"ט( )ע"ר(

עמותת גימלאי רפא"ל - עובדי אושרשינוי שם

הסכם )מקצ"ט( )ע"ר( ,

עמותת גמלאי רפא"ל - עובדי הסכם 

ASSOCIATION OF ,)מקצ"ט( )ע"ר(

RETIRED CONTRACT 

EMPLOYEES OF RAFAEL

 )TECHNICAL PROFESSIONS( 

))R.A

13/03/2008

מעלות דפנה - מרכז תורני )ע"ר(שלומי יוסף )ע"ר(אושרשינוי שםמעלות דפנה - מרכז תורני )ע"ר(580382927 07/08/2002

בני יהודה )רכסים( )ע"ר(דגל יהודה )רכסים(אושרשינוי שםבני יהודה )רכסים( )ע"ר(580383172 12/12/2001

עם קול הלב בשבילך )ע"ר(מקול הלב - פתח תקוה )ע"ר(אושרשינוי שםעם קול הלב בשבילך )ע"ר(580383206 26/12/2001

העמותה הנוצרית לקידום ושיקום 580383461

הנכה והקשיש בארץ הקודש 

)ע"ר(

"אנוש" עמותה לקידום אושרשינוי שם

ולשיקום הנכה )ע"ר( ,

העמותה הנוצרית לקידום ושיקום הנכה 

והקשיש בארץ הקודש )ע"ר( ,
08/09/2004

תנועת הצופים הערבים בישראל 580383834

)ע"ר(

תנועת הצופים הערבים אושרשינוי שם

והדרוזים בישראל )ע"ר( ,

תנועת הצופים הערבים בישראל )ע"ר( 17/05/2018

אמרי-שלום )ע"ר(שערי שלום - ציון )ע"ר(אושרשינוי שםאמרי-שלום )ע"ר(580383941 14/05/2002

יחידי סגולה )ע"ר(תנו שבח )ע"ר( ,אושרשינוי שםיחידי סגולה )ע"ר(580384105 11/03/2008

בית החינוך א.ד.ם. וסביבה 580384188

)ע"ר(

בית החינוך א.ד.ם. והסביבה אושרשינוי שם

)ע"ר(

בית החינוך א.ד.ם. וסביבה )ע"ר( 13/11/2002

בית הכנסת ברכת השם אושרשינוי שםבית הכנסת ברכת ה' )ע"ר(580384345

)ע"ר(

בית הכנסת ברכת ה` )ע"ר( 30/09/2002

ביד פתוחה )ע"ר(גמ"ח מצווה אורנית )ע"ר( ,אושרשינוי שםביד פתוחה )ע"ר(580384394 31/01/2005

דרשו ד` ועוז ר` דוד אושרשינוי שםדרשו ד' ועוזו )ע"ר(580384931

חופשטטר פמלי פאונדיישן 

)ע"ר(

דרשו ד` ועוזו )ע"ר( 29/04/2002
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סטרייק באולינג ראשל"צ אביב 580384972

)ע"ר(

סטרייק באולינג תל אביבי אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

סטרייק באולינג ראשל"צ אביב )ע"ר( 31/05/2005

מדרשת קשת יהונתן )ע"ר(קשת נחושה )ע"ר( ,אושרשינוי שםמדרשת קשת יהונתן )ע"ר(580385037 09/08/2010

קשת נחושה )ע"ר(קשת יהונתן )ע"ר( ,אושרשינוי שם 09/08/2010

קשת יהונתן )ע"ר(קשת נחושה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 09/08/2010

אבן ישראל - למען ילדי ישראל 580385458

)ע"ר(

מוסדות החינוך והחסד אבן אושרשינוי שם

ישראל בית שמש )ע"ר( ,

אבן ישראל - למען ילדי ישראל )ע"ר( 08/09/2008

מוסדות החינוך והחסד תפארת 580385466

נזר ישראל ראשון לציון )ע"ר(

מוסדות החינוך והחסד אושרשינוי שם

תפארת פני מנחם ראשון 

לציון )ע"ר(

מוסדות החינוך והחסד תפארת נזר 

ישראל ראשון לציון )ע"ר(
18/04/2002

התאחדות קבלני השיפוצים 580385615

שיקום שימור ושדרוג מבנים 

בישראל )ע"ר(

עמותת קבלני השפוצים אושרשינוי שם

והעסקים בענף הבניין )ע"ר( ,

התאחדות קבלני השיפוצים שיקום 

שימור ושדרוג מבנים בישראל )ע"ר(
31/12/2009

עמותת הדיסלקטים למימוש 580385714

כישרונותיהם )ע"ר(

עמותה למימוש כשרונותיהם אושרשינוי שם

של תלמידים דיסלקטיים 

)ע"ר( ,

עמותת הדיסלקטים למימוש 

כישרונותיהם )ע"ר(
11/10/2010

העמותה לשמירת זכויות 580385805

הגימלאים פורשי בזק ולרווחתם 

)ע"ר(

עמותה לשמירת זכויות אושרשינוי שם

הגימלאים פורשי בזק )ע"ר( ,

העמותה לשמירת זכויות הגימלאים 

פורשי בזק ולרווחתם )ע"ר(
21/01/2007

קרן למימון טיפולי שיניים לזכאים 580385847

)ע"ר(

קרן למימון טיפולי שיניים לזכאים )ע"ר(מרפאות כפיר )ע"ר(אושרשינוי שם 03/02/2003

העמותה לקידום ההשכלה אושרשינוי שםהמוסד האקדמי נצרת )ע"ר(580386084

מאר אליאס )ע"ר( ,

המוסד האקדמי נצרת )ע"ר( 04/07/2010

העמותה לקידום ההשכלה אושרשינוי שם

והנגישות האקדמית )ע"ר( ,

העמותה לקידום ההשכלה מאר אליאס 

)ע"ר( ,
06/07/2004

עמותת מועדון ספורט חינוך אל 580386092

פחם )ע"ר(

מועדון הכדורסל מכבי אום אל אושרשינוי שם

פחם )ע"ר( ,

עמותת מועדון ספורט חינוך אל פחם 

)ע"ר(
07/09/2015

סמינר למורות ולגננות הליכות 580386100

בית יעקב )ע"ר(

סמינר למורות אבי עזרי אושרשינוי שם

במודיעין עילית )ע"ר( ,

סמינר למורות ולגננות הליכות בית 

יעקב )ע"ר(
08/02/2009
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העמותה לפיתוח המורשת 580386431

היהודית - מיתר )ע"ר(

העמותה לקידום החינוך אושרשינוי שם

והתרבות - בני עקיבא מיתר 

)ע"ר( ,

העמותה לפיתוח המורשת היהודית - 

מיתר )ע"ר(
30/10/2007

תקווה לילדים )ע"ר( ,הצלחה בדרכים )ע"ר( ,אושרשינוי שםתקווה לילדים )ע"ר(580386498 27/05/2004

ושכנתי בתוכם משכנות התורה 580386548

)ע"ר(

ושכנתי בתוכם משכנות התורה )ע"ר(ושכנתי בתוכם )ע"ר(אושרשינוי שם 06/01/2003

יובלים- העמותה למען הקשיש 580386555

והקהילה בקציר וחריש )ע"ר(

העמותה למען הקשיש אושרשינוי שם

קציר-חריש )ע"ר( ,

יובלים- העמותה למען הקשיש והקהילה 

בקציר וחריש )ע"ר( ,
20/07/2004

חננו )ע"ר(חפשי בארצינו )ע"ר(אושרשינוי שםחננו )ע"ר(580386571 25/02/2002

מרכז גריאטרי לחולים אושרשינוי שםאחוזת רעים )ע"ר(580386894

סיעודיים ירושלים )ע"ר(

אחוזת רעים )ע"ר( 04/06/2003

מוסדות איגוד קהילת אהבת 580386985

ישראל )ע"ר(

איגוד קהילת אהבת ישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מוסדות איגוד קהילת אהבת ישראל 

)ע"ר(
18/05/2009

התאגדות מהנדסי חשמל 580387041

ואלקטרוניקה בישראל 2002 

)ע"ר(

אגודת מהנדסי חשמל אושרשינוי שם

ואלקטרוניקה בישראל 2002 

Society of  , )ע"ר(

Electrical And Electronic 

Engineers In Israel 2002

) )R.A

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה 

Society of ,)בישראל 2002 )ע"ר

Electrical And Electronics 

)Engineers in Israel 2002 )R.A

25/07/2005

רעות - רד לעידוד ותמיכה אושרשינוי שםעמותת רד )ע"ר(580387348

)ע"ר( ,

RAD SOCIETY , )עמותת רד )ע"ר

) )R.A
15/08/2004

כרצונו )ע"ר(כנגדו )ע"ר( ,אושרשינוי שםכרצונו )ע"ר(580387363 13/09/2009

עמותת הבנקים והמוסדות 580387439

הפיננסים הזרים בישראל )ע"ר(

עמותת הבנקים הזרים אושרשינוי שם

THE .( )בישראל )ע"ר

ASSOCIATION OF 

FOREIGN BANKS IN 

, ISRAEL )R.A

עמותת הבנקים והמוסדות הפיננסים 

The , )הזרים בישראל )ע"ר

Association of Foreign Banks 

and Financial Institutions in Israel

). )R.A

24/10/2017

בית המדרש אוהל שרה ואברהם 580387520

)ע"ר(

בית המקדש אהל שרה אושרשינוי שם

ואברהם )ע"ר(

בית המדרש אוהל שרה ואברהם )ע"ר( 05/06/2002

מרכז לתמיכה וסיוע קהילתי - לב 580387595

החסד )ע"ר(

מרכז לתמיכה וסיוע קהילתי - לב החסד קרן דרך אמונה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
07/12/2004
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מועדון ספורט ורווחה כפר ינוח 580388007

)ע"ר(

הפועל מ.ס. כפר יאנוח )ע"ר( אושרשינוי שם

,

מועדון ספורט ורווחה כפר ינוח )ע"ר( 23/01/2007

בית הכנסת דרך פרושים 580388049

ירושלים )ע"ר(

בית הכנסת פרושים ריב"ל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית הכנסת דרך פרושים ירושלים )ע"ר( 27/04/2010

אחים בלוז )ע"ר( ,אחים בלוז ,אושרשינוי שםהאחים בלוז ירושלים )ע"ר(580388098 07/07/2004

מרכז היוגה והמדיטציה טוריה אושרשינוי שםמרכז החיים - "עץ החיים" )ע"ר(580388338

)ע"ר( ,

מרכז החיים - "עץ החיים" )ע"ר( 09/08/2007

המרכז המדיני לישראל - למדינה 580388437

יהודית דמוקרטית )ע"ר(

המרכז המדיני - למדינה אושרשינוי שם

יהודית דמוקרטית בישראל 

)ע"ר(

המרכז המדיני לישראל - למדינה 

יהודית דמוקרטית )ע"ר(
27/05/2002

שמחת הלב- איגוד הליצנים 580388585

הרפואים - טיפולים )ע"ר(

שמחת הלב- איגוד הליצנים הרפואים - שמחת הלב )ע"ר( ,אושרשינוי שם

טיפולים )ע"ר(
11/08/2005

יהודי בראש טוב ת"א )ע"ר(שובע לרעך )ע"ר( ,אושרשינוי שםיהודי בראש טוב ת"א )ע"ר(580388692 05/02/2014

קרן עידוד לבעלי תשובה )ע"ר(ראשית עזרה )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן עידוד לבעלי תשובה )ע"ר(580388783 04/12/2008

תמיכה לכל )ע"ר(חלומות לנוער )ע"ר(אושרשינוי שםתמיכה לכל )ע"ר(580389237 05/12/2002

עמותה ישראלית למחקר בסיעוד 580389260

)ע"ר(

עמותה ישראלית למחקר אושרשינוי שם

בסיעוד - עיל"ה )ע"ר(

עמותה ישראלית למחקר בסיעוד )ע"ר( 26/08/2002

עץ חיים ע"ש חיים מיכלשוילי אושרשינוי שםעץ חיים לזכר אבותינו }ע"ר{580389781

}ע"ר{

עץ חיים לזכר אבותינו }ע"ר{ 03/06/2002

בינות רעננה )ע"ר(ישיבת בינות )ע"ר( ,אושרשינוי שםבינות רעננה )ע"ר(580389880 27/05/2014

גמילות חסדים ועזר ליולדות אושרשינוי שםארגון שמחת חסד הושיענו )ע''ר(580390060

)ע"ר( ,

ארגון שמחת חסד הושיענו )ע''ר( 21/05/2006

גמילות חסדים ועזר ליולדת אושרשינוי שם

)ע"ר(

גמילות חסדים ועזר ליולדות )ע"ר( 28/10/2002

העמותה לסיוע של ארגון עובדי 580390086

וגימלאי משרד הבטחון )ע"ר(

העמותה לסיוע של ארגון אושרשינוי שם

גמלאי משרד הבטחון )ע"ר( ,

העמותה לסיוע של ארגון עובדי וגימלאי 

משרד הבטחון )ע"ר(
21/01/2008

ישמח צדיק - קהילת ברסלב 580390136

בגליל )ע"ר(

ישמח צדיק - קהילת ברסלב בגליל ישמח צדיק )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
24/11/2004

פעילות למען קידום מעמד אושרשינוי שםאש הצדק )ע"ר(580390896

השכונות )ע"ר(

אש הצדק )ע"ר( 17/06/2002
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משמרת השבת בארץ ישראל אושרשינוי שםמלאכי מרפא )ע"ר(580390953

- אור השבת )ע"ר( ,

מלאכי מרפא )ע"ר( 28/12/2015

קופרו - קרן לשיווק סרטי תעודה 580390961

ואנימציה )ע"ר(

קופרו- קרן לשווק סרטי אושרשינוי שם

Copro- , )תעודה )ע"ר

 Documentary Marketing 

)Foundation )R.A

קופרו - קרן לשיווק סרטי תעודה 

ואנימציה )ע"ר(  

COPRO-DOCUMENTARY AND ,

ANIMATION MARKETING 

).FOUNDATION )R.A

19/06/2017

הפורום הישראלי אושרשינוי שם

לקו-פרודוקציות בינלאומיות 

)ע"ר( ,

קופרו- קרן לשווק סרטי תעודה 

Copro- Documentary ,)ע"ר(

)Marketing Foundation )R.A

21/03/2007

אור לנתיבתי - קרית אתא )ע"ר(אור לנתיבתי )ע"ר( ,אושרשינוי שםאור לנתיבתי - קרית אתא )ע"ר(580391035 04/10/2011

אלח'ימה- עמותה לחינוך ופיתוח 580391084

)ע"ר(

עמותה לקידום החינוך אושרשינוי שם

והבריאות בשכונת הבדואים 

בטייבה )ע"ר( ,

אלח'ימה- עמותה לחינוך ופיתוח )ע"ר( 23/11/2009

מוסדות שבע מאות שבעים אושרשינוי שםמוסדות 770 )ע"ר(580391142

)ע"ר(

מוסדות 770 )ע"ר( 08/07/2002

אמו"ר- אגודת מדעי רוח )למען 580391456

אומנים( )ע"ר(

אמו"ר - אגודת מדעי רוח אושרשינוי שם

עמותה רשומה ,

אמו"ר- אגודת מדעי רוח )למען אומנים( 

)ע"ר( ,
08/08/2004

אל ראיה במגזר הערבי )ע"ר(אל ראיה אל עכיה )ע"ר( ,אושרשינוי שםאל ראיה במגזר הערבי )ע"ר(580391688 03/04/2016

הארגון למלחמה בגלאוקומה 580391753

)ע"ר(

העמותה למלחמה אושרשינוי שם

בגלאוקומה )ע"ר(

הארגון למלחמה בגלאוקומה )ע"ר( 01/05/2002

עמותה לסיוע לילדים פגועי מח 580391969

)ע"ר(

עמותה לסיוע לילדים פגועי מח )ע"ר(חיים למנשה ולנשטיין )ע"ר(אושרשינוי שם 05/03/2003

העמותה לאומנויות ההגנה אושרשינוי שםסמבו- גי'- צו )ע"ר(580392025

העצמית אי-סו-ג'י-דו פרדס 

חנה )ע"ר( ,

סמבו- גי'- צו )ע"ר( , 21/03/2004

למען האמת - התנועה למען 580392033

האמת בישראל )ע"ר(

קול האמת והמוסר מישראל אושרשינוי שם

)ע"ר(

למען האמת - התנועה למען האמת 

בישראל )ע"ר(
15/05/2002

חני - העמותה לקידום תיאטרון 580392165

מובחר )ע"ר(

עמותה לקידום תיאטרון אושרשינוי שם

מובחר )ע"ר(

חני - העמותה לקידום תיאטרון מובחר 

)ע"ר(
17/08/2003
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הקונגרס העולמי של יהודי 580392199

גאורגיה )ע"ר(

הקונגרס העולמי של יהודי אושרשינוי שם

גרוזיה )ע"ר( ,

הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה 

The world Congress of ,)ע"ר(

).Georgian Jews )R.A

03/08/2011

אלומות איגוד לשימור וטיפוח 580392207

מורשת תוניסיה )ע"ר(

שירי זמרה - לחידוש מסורת אושרשינוי שם

הפיוט של יהדות תוניס )ע"ר( 

,

אלומות איגוד לשימור וטיפוח מורשת 

תוניסיה )ע"ר( ,
11/08/2004

מתן - עזרה לנזקקים אושרשינוי שםלתת מכל הלב )ע"ר(580392447

ולמשפחות במצוקה )ע"ר(

לתת מכל הלב )ע"ר( 03/03/2003

מוסדות שער התורה אשדוד 580392504

)ע"ר(

מוסדות ישיבת גרודנא - שער אושרשינוי שם

התורה )ע"ר( ,

מוסדות שער התורה אשדוד )ע"ר( 14/08/2011

עמותת ישיבת גרודנא - שער אושרשינוי שם

התורה אשדוד )ע"ר( ,

מוסדות ישיבת גרודנא - שער התורה 

)ע"ר(
13/02/2011

א.ח.ה.ב )ארגון חברות הסעה 580392512

בישראל( )ע"ר(

א.צ.ז. )אוטובוסים ציבוריים אושרשינוי שם

זעירים( )ע"ר( ,

א.ח.ה.ב )ארגון חברות הסעה בישראל( 

)ע"ר(
08/05/2006

"גדוד העליה"- תנועה ציבורית 580392520

נגד טרור ואלימות )ע"ר(

גדוד "העליה" - תנועה אושרשינוי שם

ציבורית )ע"ר( ,

"גדוד העליה"- תנועה ציבורית נגד טרור 

ואלימות )ע"ר(
11/01/2005

בית כנסת "קלחים" )ע"ר( ,אושרשינוי שםטל השמים - קלחים )ע"ר(580392546 30/04/2014

עמותה ישראלית לסיעוד בפוריות 580392652

והפריה חוץ גופית )ע"ר(

עמותה ישראלית לקידום אושרשינוי שם

הסיעוד בהפריה חוץ גופית 

)ע"ר( ,

עמותה ישראלית לסיעוד בפוריות 

והפריה חוץ גופית )ע"ר(
31/07/2005

יד ותקווה לחיים )ע"ר(עוללים בשבי )ע"ר(אושרשינוי שםיד ותקווה לחיים )ע"ר(580392942 07/04/2003

פאר החינוך )ע"ר(אפיקי מים - ברכפלד )ע"ר( ,אושרשינוי שםפאר החינוך )ע"ר(580393197 24/08/2010

אפיקי מים - ברכפלד )ע"ר(פרי התורה )ע"ר(אושרשינוי שם 10/09/2002

בית משיח מנחם - שכונת אושרשינוי שםשלושת הנהרות )ע"ר(580393320

עזרא והתקוה )ע"ר(

שלושת הנהרות )ע"ר( 01/09/2003

עמותת כרם יחיאל )ע"ר(אהבת בנים )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת כרם יחיאל )ע"ר(580393452 03/04/2005

מזור לבעיות עיכול כרוניים אושרשינוי שםעזרה ומזור לבעיות עיכול )ע"ר(580393486

)ע"ר(

עזרה ומזור לבעיות עיכול )ע"ר( 19/06/2002

נותנים באהבה - גמ"ח נוה שאנן 580393577

)ע"ר(

גמ"ח לנזקקים וחולים ע"ש אושרשינוי שם

משה וייץ ורחל שפירא, נוה 

שאנן, חיפה )ע"ר( ,

נותנים באהבה - גמ"ח נוה שאנן )ע"ר( 30/01/2006
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שלהבת תחיית הארץ)ע"ר( ,רינת שלהבת )ע"ר( ,אושרשינוי שםשלהבת תחיית הארץ)ע"ר(580393585 22/03/2004

קרן בועז ליד מכון שכטר אושרשינוי שםקרן בועז ליד מכון שכטר )ע"ר(580393718

ללימוד היהדות )ע"ר( ,

קרן בועז ליד מכון שכטר )ע"ר( 05/02/2007

ארגון ותתפלל חנה כולל מדרש 580393775

ראובן )ע"ר(

ארגון ותתפלל חנה כולל מדרש ראובן ארגון ותתפלל חנה )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
15/07/2002

כולל אחוה ושלום ע"ש שלום 580393916

ורחל יוחנן, אבנר בן-יהודה 

ומרגלית שרייבר ז"ל )ע"ר(

אחוה ושלום ע"ש יצחק אלפסי אושרשינוי שם

ויהודה אוחיון ז"ל )ע"ר( ,

כולל אחוה ושלום ע"ש שלום ורחל יוחנן, 

אבנר בן-יהודה ומרגלית שרייבר ז"ל 

)ע"ר( ,

09/03/2004

כולל אחוה ושלום ע"ש שלום אושרשינוי שם

ורחל יוחנן, אבנר בן-יהודה 

ומרגלית שרייבר ז"ל )ע"ר9 ,

אחוה ושלום ע"ש יצחק אלפסי ויהודה 

אוחיון ז"ל )ע"ר( ,
09/03/2004

אחוה ושלום ע"ש יצחק אלפסי אושרשינוי שם

ויהודה אוחיון ז"ל )ע"ר( ,

כולל אחוה ושלום ע"ש שלום ורחל יוחנן, 

אבנר בן-יהודה ומרגלית שרייבר ז"ל 

)ע"ר9 ,

09/03/2004

כולל אחוה ושלום ע"ש שלום אושרשינוי שם

ורחל יוחנן, אבנר בן-יהודה 

ומרגלית שרייבר ז"ל )ע"ר( ,

אחוה ושלום ע"ש יצחק אלפסי ויהודה 

אוחיון ז"ל )ע"ר( ,
09/03/2004

אחוה ושלום ע"ש יצחק אלפסי אושרשינוי שם

ויהודה אוחיון ז"ל )ע"ר( ,

כולל אחוה ושלום ע"ש שלום ורחל יוחנן, 

אבנר בן-יהודה ומרגלית שרייבר ז"ל 

)ע"ר( ,

01/03/2004

עמותת פטרה לקידום אוכלוסיות 580394013

חלשות בישראל )ע"ר(

עמותת פטרה לקידום קשרי אושרשינוי שם

ישראל - סלובניה )ע"ר(

עמותת פטרה לקידום אוכלוסיות חלשות 

בישראל )ע"ר(
24/03/2003

בית כנסת ומרכז תורני קהילתי 580394039

שכונתי גבעת רש"י ומצפה 

קדומים )ע"ר(

בית כנסת ומרכז תורני אושרשינוי שם

קהילתי שכונתי מצפה קדומים 

)ע"ר(

בית כנסת ומרכז תורני קהילתי שכונתי 

גבעת רש"י ומצפה קדומים )ע"ר(
25/07/2002

בית הכנסת תפילת שלמה נוסח 580394203

תימן אלון שבות )ע''ר(

בית כנסת שיח אבות נוסח אושרשינוי שם

תימן אלון שבות )ע"ר( ,

בית הכנסת תפילת שלמה נוסח תימן 

אלון שבות )ע''ר(
31/07/2006

המכינה הקדם צבאית עז שלמה, 580394229

ע''ש מרן הרב הראשי האלוף 

הרב שלמה גורן זצ''ל )ע''ר(

המכינה הקדם צבאית קרית אושרשינוי שם

מלאכי )ע"ר( ,

המכינה הקדם צבאית עז שלמה, ע''ש 

מרן הרב הראשי האלוף הרב שלמה 

גורן זצ''ל )ע''ר(

11/08/2016

המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי אמונת החיים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
22/10/2006
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ויקטור למען נתניה ותושביה - 580394344

עמותה לקידום בחירת ויקטור 

סרוסי לראשות עירית נתניה 

ולמועצתה )ע"ר(

ויקטור למען נתניה ותושביה - אושרשינוי שם

עמותה לקידום בחירת ויקטור 

לראשות עירית נתניה 

ולמועצתה )ע"ר(

ויקטור למען נתניה ותושביה - עמותה 

לקידום בחירת ויקטור סרוסי לראשות
18/09/2002

בת נדיב - מוסדות עזרה ורווחה 580394476

)ע"ר(

יד יחזקאל - מוסדות עזרה אושרשינוי שם

ורווחה )ע"ר(

בת נדיב - מוסדות עזרה ורווחה )ע"ר( 01/07/2002

קרן ישראל לנפגעי חוט שדרה 580394575

)ע"ר(

קרן ישראל לנפגעי ירי בחוט אושרשינוי שם

השדרה )ע"ר( ,

קרן ישראל לנפגעי חוט שדרה )ע"ר( , 31/05/2004

קרן ישראל לריפוי משותקי ירי אושרשינוי שם

בחוט השדרה )ע"ר(

קרן ישראל לנפגעי ירי בחוט השדרה 

)ע"ר(
10/03/2003

עמותת הספורט מנשית זבדה 580394609

)ע"ר(

עמותת הספורט מנשית זבדה אושרשינוי שם

)ע"ר(

עמותת הספורט מנשית זבדה )ע"ר( 27/10/2002

לב העם - הבית של החולמים 580394757

)ע"ר(

לב העם - למען לוחמי צה"ל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

לב העם - הבית של החולמים )ע"ר( 14/06/2015

בקהילה - משנים מציאות 580394872

חברתית )ע"ר(

ג'רוזלם ונצ'ר פרטנרס )ג'יי וי אושרשינוי שם

A .( )פי( קהילה )ע"ר

JERUSALEM VENTURE

 PARTNERS )JVP(

,  COMMUNITY )R.A

בקהילה - משנים מציאות חברתית 

)ע"ר(
05/11/2015

קהילת ג`רוזלם ונצ`ר אושרשינוי שם

פרטנרס )ג`יי ו` פ`( )ע"ר( 

JERUSALEM .(

VENTURE PARTNERS

 )JVP( COMMUNITY

 )R.A

ג`רוזלם ונצ`ר פרטנרס )ג`יי וי פי( 

קהילה )ע"ר(
19/09/2002

ב.ל.ב. בדואים למען בדואים אושרשינוי שםהמדבר לחינוך ולרווחה )ע"ר(580394948

עמותה לסיוע ותמיכה במגזר 

הבדואי )ע"ר( ,

המדבר לחינוך ולרווחה )ע"ר( 10/10/2005

עמותת בית הכנסת נאוה תהילה 580395135

רמת הדקלים )ע"ר(

בית הכנסת רמת דקלים אושרשינוי שם

גבעת שמואל )ע"ר( ,

עמותת בית הכנסת נאוה תהילה רמת 

הדקלים )ע"ר(
04/10/2011

שירת חברון - מדרשה לבנות 580395416

)ע"ר(

שירת חברון - מדרשה לבנות )ע"ר(מדרשת שבות חברון )ע"ר(אושרשינוי שם 16/10/2002
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הנוער של בית אליעזר חדרה 580395465

)ע"ר(

הנוער של בית אליעזר )ע"ר( אושרשינוי שם

,

הנוער של בית אליעזר חדרה )ע"ר( 17/05/2005

בית המדרש וקהילת אבי עזרי אושרשינוי שםתקומת עמנואל )ע"ר(580395481

תל ציון )ע"ר( ,
26/02/2012

העמותה הדרוזית למדעים 580395515

מנהיגות ומצוינות )ע"ר(

בית הספר למדעים למגזר אושרשינוי שם

הדרוזי - ירכא )ע"ר( ,

העמותה הדרוזית למדעים מנהיגות 

ומצוינות )ע"ר(
17/06/2012

העמותה לקידום הספורט 580395523

ותרבות הפנאי בשומרון )ע"ר(

עמותה לעידוד ופיתוח אושרשינוי שם

היזמות, התיירות ותרבות 

הפנאי בשומרון )ע"ר( ,

העמותה לקידום הספורט ותרבות 

הפנאי בשומרון )ע"ר(
29/07/2013

יצירה - מרכז תרבות ברוח 580395747

חסידית, כפר חב"ד )ע"ר(

יצירה - מרכז תרבות ברוח אושרשינוי שם

חסידים, כפר חב"ד )ע"ר(

יצירה - מרכז תרבות ברוח חסידית, 

כפר חב"ד )ע"ר(
10/06/2003

עמותת אלמראיא, מרואן עוקל, 580395804

ללאבדאע אלמסרחי )ע"ר(

אלמראיה ללאבדאע אלמסרח אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת אלמראיא, מרואן עוקל, 

ללאבדאע אלמסרחי )ע"ר(
04/06/2012

נזר רחל )ע"ר(אמשינוב ביתר )ע"ר( ,אושרשינוי שםנזר רחל )ע"ר(580396125 07/01/2007

מוסדות פינסק קארלין בארה"ק 580396190

)ע"ר(

בית הכנסת פינסק קארלין אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מוסדות פינסק קארלין בארה"ק )ע"ר( , 02/10/2003

האקדמיה העצמאית לפיתוח 580396224

מדע בישראל )ע"ר(

האקדמיה העצמאית לפיתוח אושרשינוי שם

מדע )ע"ר( ,

האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע 

בישראל )ע"ר( ,
02/12/2003

עמותת עמירם )ע"ר(עמי-רם ועמי-אל )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת עמירם )ע"ר(580396315 03/09/2008

מרכז לגישור בקהילה מגשרת 580396638

ציון )ע"ר(

מגשרת ציון - מרכז קהילתי אושרשינוי שם

לגישור במבשרת ציון )ע"ר( ,
22/12/2004

מגשרת ציון - מרכז קהילתי אושרשינוי שם

לגישור במבשרת ציון )ע"ר( ,

מרכז לגישור בקהילה מגשרת ציון 

)ע"ר(
10/02/2003

צעדים- עמותה ישראלית לחולי 580396695

ומושתלי מפרק/ים )ע"ר(

צעדים - עמותה למען פגועי אושרשינוי שם

ומושתלי מפרקים )ע"ר( ,

צעדים- עמותה ישראלית לחולי ומושתלי 

מפרק/ים )ע"ר(
05/03/2008

הדרך והאמת והחיים )ע"ר(דרך האמת והחיים )ע"ר(אושרשינוי שםהדרך והאמת והחיים )ע"ר(580396711 03/03/2003

נתיבי הספורט נתיבות )ע"ר(נתיבי הספורט )ע"ר( ,אושרשינוי שםנתיבי הספורט נתיבות )ע"ר(580397107 16/12/2007

אנו יכולים לעשות זאת אחרת אושרשינוי שםכי אכפת לי- ישראל )ע"ר(580397172

)ע"ר( ,

כי אכפת לי- ישראל )ע"ר( 05/03/2008
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מועדון מכוניות וספורט מוטורי 580397255

עממי )ע"ר(

מועדון סובארו טורבו ישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מועדון מכוניות וספורט מוטורי עממי 

)ע"ר(
18/07/2007

עמותת בית הכנסת אבן אושרשינוי שםבית כנסת אמונה )ע"ר(580397362

גבירול )ע"ר( ,

בית כנסת אמונה )ע"ר( , 24/12/2003

אור הטוב ירושלים )ע"ר(טוב האור )ע"ר(אושרשינוי שםאור הטוב ירושלים )ע"ר(580397594 30/09/2002

קול פרום ירושלים )ע"ר( ,  KOLקול פרום ירושלים )ע"ר( ,אושרשינוי שםקול פרום ירושלים )ע"ר(580397628

)FROM JERUSALEM )R.A
25/07/2004

מוקד י.נ.ר. - יעוץ נישואין אושרשינוי שם

ראשוני )ע"ר( ,

קול פרום ירושלים )ע"ר( , 20/07/2004

איגוד ישראלי למנחי נישואין אושרשינוי שם

ומשפחה )ע"ר( ,

מוקד י.נ.ר. - יעוץ נישואין ראשוני )ע"ר( 

,
22/01/2004

מתאי"ם- מרכז תרבות ואומנות 580397677

ישראלית משולבת )ע"ר(

מתאי"ם- מרכז תרבות ואומנות ישראל נגישה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ישראלית משולבת )ע"ר(   ,
08/09/2004

בלוק - טובת עולים חדשים אושרשינוי שםמרכז בלוק )ע"ר(580397768

קרית גת )ע"ר( ,

מרכז בלוק )ע"ר( 30/08/2010

למאור החסד - משמרת אושרשינוי שםמאור החסד ולשון חסד )ע"ר(580397776

השלום )ע"ר( ,

מאור החסד ולשון חסד )ע"ר( , 27/11/2003

התאחדות בין- דתית ובינלאומית 580397990

לשלום עולמי, ישראל )ע"ר(

בשורת השלום - .P.P.I )ע"ר( אושרשינוי שם

,

התאחדות בין- דתית ובינלאומית לשלום 

עולמי, ישראל )ע"ר(
14/03/2005

לכה דודי )ע"ר(לך דודי )ע"ר(אושרשינוי שםלכה דודי )ע"ר(580398014 17/02/2003

מכלב לב - כלבים למען האדם 580398121

}ע"ר{

מכלב לב - כלבים למען האדם }ע"ר{ ,ידידים - כלבי שרות )ע"ר( ,אושרשינוי שם 17/09/2003

'' אמרות ה' ''- '' הליכות עולם '' 580398147

קרית מלאכי )ע''ר(

אמרות ה' )ע"ר( ,אושרשינוי שם 13/07/2006

מועדון כדורגל בית"רים אריאל 580398162

)ע"ר(

מועדון כדורגל לנשים באריאל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מועדון כדורגל בית"רים אריאל )ע"ר( 24/09/2007

מועדון כדורגל בית"רים אושרשינוי שם

אריאל )ע"ר( ,

מועדון כדורגל לנשים באריאל )ע"ר( , 29/06/2004

הדור החדש לקידום הספורט 580398238

בדיר אל אסד )ע"ר(

הדור החדש לקידום הספורט אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

הדור החדש לקידום הספורט בדיר אל 

אסד )ע"ר( ,
19/07/2004
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היכלי ענ"ג )בתיה ובנות( - אושרשינוי שםהיכלי ענ"ג - תנועת נוער )ע"ר(580398279

תנועת נוער )ע"ר( ,

היכלי ענ"ג - תנועת נוער )ע"ר( , 18/10/2004

יש מוצא )ע"ר(אורחות נעם )ע"ר(אושרשינוי שםיש מוצא )ע"ר(580398444 01/09/2003

מוסדות תלמידי הכתב סופר 580398709

)ע"ר(

בית מדרש ומכון תלמידי אושרשינוי שם

הכתב סופר )ע"ר( ,

מוסדות תלמידי הכתב סופר )ע"ר( 29/12/2004

קרן לאומית לפיתוח הצלילה 580398899

בישראל )ע"ר(

קרן לאומית לפיתוח הצלילה אושרשינוי שם

)ע"ר(

קרן לאומית לפיתוח הצלילה בישראל 

)ע"ר(
27/01/2003

מאשר שמנה לחמו אופקים אושרשינוי שםאושר לישראל, אופקים )ע"ר(580398956

)ע"ר( ,

אושר לישראל, אופקים )ע"ר( , 09/10/2003

גני שובו פתח תקוה )ע"ר(גני אלי אור )ע"ר( ,אושרשינוי שםגני שובו פתח תקוה )ע"ר(580398972 25/07/2005

גני אלי אור )ע"ר(גני שובו )ע"ר(אושרשינוי שם 27/02/2003

התנועה לשילוב ערכים אושרשינוי שםוהגדת- עזרה מגד )ע"ר(580399095

יהודיים בחברה הישראלית, 

לזכר סמ"ר גד יצחק )גדי( 

עזרא )ע"ר( ,

והגדת- עזרה מגד )ע"ר( , 06/07/2004

אדרבה - למען ילדים עם צרכים 580399442

מיוחדים )ע"ר(

אדרבה - למען ילדים עם צרכים למען תשמע )ע"ר( ,אושרשינוי שם

מיוחדים )ע"ר(
05/12/2012

תלמוד תורה בנין עולם, בית וגן 580399509

)ע"ר(

תלמוד תורה בנין עולם, בית וגן )ע"ר( ,ת"ת לויכטר )ע"ר( ,אושרשינוי שם 19/10/2004

ת"ת לויכטר )ע"ר( ,זכרון רפאל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 02/10/2003

מוסדות ברכת אליהו בית שמש 580399616

)ע"ר(

מוסדות אבי עזרי שע"י אושרשינוי שם

קהילת בני הישיבות בית 

שמש )ע"ר( ,

מוסדות ברכת אליהו בית שמש )ע"ר( 13/03/2011

בזכרנו את חסדי ציון )ע"ר(בזכרנו את ציון )ע"ר( ,אושרשינוי שםבזכרנו את חסדי ציון )ע"ר(580399624 08/12/2005

עמותת מרכז האור נגב )ע"ר( אושרשינוי שםמרכז האור )ע"ר(580399871

,

מרכז האור )ע"ר( 23/08/2007

''היכל נחום'' על שם שמואל ויונה 580399889

ובנם מיכאל ז''ל )ע''ר(

''היכל נחום'' על שם שמואל ויונה ובנם היכל מיכאל נחום ז"ל )ע"ר( ,אושרשינוי שם

מיכאל ז''ל )ע''ר(
19/07/2006

שותפויות אדמונד דה רוטשילד 580399913

)ע"ר(

עמותת שותפויות רוטשילד אושרשינוי שם

קיסריה )ע"ר( ,

שותפויות אדמונד דה רוטשילד )ע"ר( 30/05/2018

עמותת שותפויות רוטשילד קיסריהקו הזינוק )ע"ר( ,אושרשינוי שם 21/02/2016
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תלמוד תורה תורת חסד ביתר 580399970

עילית )ע"ר(

תלמוד תורה תורת חסד ביתר עילית מוסדות פרחי הנחל )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
19/09/2005

בית כנסת אדמון ספרא נוסח 580400083

תימן רה"ע )ע"ר(

בית כנסת מלאכת שלמה אושרשינוי שם

רה"ע )ע"ר( ,

בית כנסת אדמון ספרא נוסח תימן 

רה"ע )ע"ר(
12/12/2010

בית כנסת מלאכת שלמה אושרשינוי שם

כה"ע )ע"ר( ,

בית כנסת מלאכת שלמה רה"ע )ע"ר( 22/01/2008

מרכז חינוכי אור אברהם בארץ 580400349

הקודש )ע"ר(

מרכז חינוכי תורת אברהם אושרשינוי שם

בארץ הקודש )ע"ר( ,

מרכז חינוכי אור אברהם בארץ הקודש 

)ע"ר( ,
17/06/2004

תפארת יהדות תימן )ע"ר(מכון תפארת יהודי תימן )ע"ר(אושרשינוי שםתפארת יהדות תימן )ע"ר(580400398 19/06/2003

העמותה להקמת מוזיאון אושרשינוי שםקרן לב ערד )ע"ר(580400505

פרטי הסטורי בערד )ע"ר( ,

קרן לב ערד )ע"ר( 27/10/2008

העמותה להקמת מוזיאון פרטי הסטורי עמותת לב ערד )ע"ר( ,אושרשינוי שם

בערד )ע"ר(
27/10/2008

העמותה להקמת מוזיאון אושרשינוי שם

פרטי הסטורי בערד )ע"ר( ,

עמותת לב ערד )ע"ר( 22/10/2008

מועדון ספורט בית"ר נשים באר 580400687

שבע )ע"ר(

מועדון ספורט בית"ר נשים באר שבע בית"ר אברהם נשים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(  ,
09/06/2004

נאמנים - נאמנות וסיוע לאנשים 580400778

עם צרכים מיוחדים )ע"ר(

נאמנים - קרן נאמנות אושרשינוי שם

ואפוטרופסות לאנשים עם 

נכויות )ע"ר( ,

נאמנים - נאמנות וסיוע לאנשים עם 

צרכים מיוחדים )ע"ר(
07/09/2011

הפורום החיפאי - לקהילה הומו- 580400802

לסבית בי וטרנס )ע"ר(

הפורום החיפאי - לקהילה הומו- לסבית משפחה גאה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

בי וטרנס )ע"ר(
14/12/2004

מוסדות חינוך ישיבה לצעירים 580401057

מצוינים גני הדר פ"ת }ע"ר{

בנים מחונכים ומצליחים )ע"ר( אושרשינוי שם

,

מוסדות חינוך ישיבה לצעירים מצוינים 

גני הדר פ"ת }ע"ר{ ,
23/09/2003

התאחדות שם עולם - ירושלים 580401750

)ע"ר(

התאחדות שם עולם - רמת אושרשינוי שם

בית שמש )ע"ר( ,

התאחדות שם עולם - ירושלים )ע"ר( 04/01/2017

התאחדות חברים רבנן אושרשינוי שם

ותלמידהון )ע"ר( ,

התאחדות שם עולם - רמת בית שמש 

)ע"ר( ,
04/11/2004

התעלות )ע"ר(היובל בני ברק )ע"ר(אושרשינוי שםהתעלות )ע"ר(580401834 20/01/2003
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''עמותת רמת שאול אלעד'' 580401917

)ע''ר(

איחוד בני הישיבות של אושרשינוי שם

קהילת קהלות יעקב סלבודקא 

חתם סופר אלעד מזור )ע"ר( 

,

''עמותת רמת שאול אלעד'' )ע''ר( 26/06/2006

בית ועד לחכמים - אלעד אושרשינוי שם

)ע"ר(

איחוד בני הישיבות של קהילת קהלות 

יעקב סלבודקא חתם סופר אלעד מזור 

)ע"ר(

19/02/2003

מועדון הספורט הדו גלגלי 580401974

בישראל )ע"ר(

אגוד הספורט המוטורי הדו אושרשינוי שם

גלגלי בישראל )ע"ר( ,

מועדון הספורט הדו גלגלי בישראל 

)ע"ר(
29/11/2005

"אהבת רבקה" ע"ש רבקה 580402113

מוסקוביץ ז"ל )ע"ר(

"אהבת רבקה" ע"ש רבקה מוסקוביץ נתיבים חדשים )ע"ר(אושרשינוי שם

ז"ל )ע"ר(
08/09/2003

שבת אחים למען אהבת אושרשינוי שםהפאר והנצח )ע"ר(580402220

ישראל )ע"ר( ,

הפאר והנצח )ע"ר( 30/11/2008

עדי - העמותה לתאטרון אושרשינוי שםתיאטרון מופע )ע"ר(580402345

ילדים ונוער )ע"ר( ,

תיאטרון מופע )ע"ר( 02/10/2014

בית הכנסת הנביא נחום 580402360

האלקושי לקהילת עולי ארביל 

)ע"ר(

בית הכנסת הנביא נחום אושרשינוי שם

האלקושי, לקהילת עולי 

ארביב )ע"ר( ,

בית הכנסת הנביא נחום האלקושי 

לקהילת עולי ארביל )ע"ר(
13/01/2016

ישיבת דרך חיים )ע"ר(ישיבה קטנה לאומית )ע"ר( ,אושרשינוי שםישיבת דרך חיים )ע"ר(580402675 01/04/2015

ישיבה קטנה לאומית )ע"ר(טל נעורים )ע"ר(אושרשינוי שם 06/01/2003

מועדון הכדורסל - אליצור אשדוד 580402808

)ע"ר(

מועדון כדורסל איזורי - אושרשינוי שם

בוגרים אשדוד גן יבנה 

והסביבה )ע"ר( ,

מועדון הכדורסל - אליצור אשדוד )ע"ר( 

,
17/05/2004

עמותת שירות כתבי הקודש 580403210

הבפטיסטי בארץ הקודש )ע"ר(

עמותת הגליל לכתבי הקודש אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

עמותת שירות כתבי הקודש הבפטיסטי 

בארץ הקודש )ע"ר(
18/01/2006

קולות- העצמה לצרכנים 580403228

בבריאות הנפש )ע"ר(

קולות - העצמה לנפגעי נפש אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קולות- העצמה לצרכנים בבריאות 

הנפש )ע"ר(
24/11/2005

אלג'מעיה אלח'יריה אלמונורה - 580403319

אבו סיאח )ע"ר(

אלג'מעיה אלח'יריה אלמונורה חדששינוי שם

- אבו סיאח ,

אלג'מעייה אלח'יריה אלמונורה אבו 

סיאח )ע"ר ,
15/02/2004

אלטרנטיבה לעולה )ע"ר(אלטרנטיבה לבורל )ע"ר( ,אושרשינוי שםאלטרנטיבה לעולה )ע"ר(580403459 16/02/2009



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 310414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ארגון ארצי לביליארד בישראל 580403483

)ע''ר(

איגוד ארצי לביליארד בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר9 ,

ארגון ארצי לביליארד בישראל )ע''ר( 20/08/2006

התאחדות האנגלו ישראלית אושרשינוי שם

לביליארד )ע"ר( ,

איגוד ארצי לביליארד בישראל )ע"ר9 , 05/01/2004

אקוואטלון נתניה- מרכז לקידום 580403491

תרבות פנאי וספורט )ע"ר(

אקוואטלון - ניצחון - מרכז אושרשינוי שם

לקידום תרבות, פנאי וספורט 

)ע"ר( ,

אקוואטלון נתניה- מרכז לקידום תרבות 

פנאי וספורט )ע"ר(  ,
17/06/2004

המכון למנהיגות פוליטית 580403905

ישראלית )ע"ר(

העמותה להכשרה ולעידוד אושרשינוי שם

מנהיגות פוליטית )ע"ר( ,

המכון למנהיגות פוליטית ישראלית 

)ע"ר( ,
21/01/2004

עמותה לטיפוח פוליטיקה אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

העמותה להכשרה ולעידוד מנהיגות 

פוליטית )ע"ר( ,
10/11/2003

הוצאות כ"ק )כתבי קודש( מדר 580403939

וסיוע לנצרכים )ע"ר(

הוצאת כ"ק )כתבי קודש( מדר אושרשינוי שם

)ע"ר(

הוצאות כ"ק )כתבי קודש( מדר וסיוע 

לנצרכים )ע"ר(
02/04/2003

מכבי תיכון חדרה - כדורעף אושרשינוי שםמכבי חדרה - כדורעף )ע"ר(580404069

)ע"ר( ,

מכבי חדרה - כדורעף )ע"ר( 09/11/2017

מוסדות זמרת חיים - אלעד אושרשינוי שםרינת חיים - אלעד )ע"ר(580404192

)ע"ר( ,

רינת חיים - אלעד )ע"ר( 24/02/2013

אזמרך בלאמים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 04/02/2009

מרכז רוחני ובית כנסת קרן אור 580404267

משה )ע"ר(

מרכז רוחני ובית כנסת קרן אור משה קרן אור משה )ע"ר(אושרשינוי שם

)ע"ר(
13/07/2003

עיני ירושלים )ע"ר( , אושרשינוי שםדירתנא )ע"ר(580404317

).Jerusalem Eye )R.A
27/01/2009

עיני ירושלים )ע"ר( , Jerusalem Eyeעיני ירושלים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

). )R.A
27/06/2004

מו"ח- איגוד ישראלי לטכנולוגיות 580404549

מידע בחינוך )ע"ר(

מו"ח- איגוד ישראלי לטכנולוגיות מידע מו"ח מחשבים וחינוך )ע"ר( ,אושרשינוי שם

Moach- Israeli ,)בחינוך )ע"ר

Association for Information 

)Technologies In Education )R.A

08/04/2008

שורשים לעם )ע"ר(שורשים דרכי אבות )ע"ר(אושרשינוי שםשורשים לעם )ע"ר(580404572 10/02/2003

הפועל אורט ימי - אשדוד אושרשינוי שםגל אולימפי הפועל אשדוד )ע"ר(580404598

)ע"ר( ,

גל אולימפי הפועל אשדוד )ע"ר( 05/03/2008
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באר מים חיים קרית צאנז 580404648

ירושלים )ע"ר(

באר מים חיים בית מדרש אושרשינוי שם

גבוה לדיינות )ע"ר( ,

באר מים חיים קרית צאנז ירושלים 

)ע"ר(
24/03/2005

קרן חומש לחינוך ואהבת הארץ 580405116

)ע"ר(

קרן חומש לחינוך ואהבת הארץ )ע"ר(אתהפכא )ע"ר( ,אושרשינוי שם 11/06/2009

אתהפכא )ע"ר(ארץ חפץ )ע"ר( ,אושרשינוי שם 16/10/2006

אוהל שם - היכל רפאל ושרה 580405173

)ע"ר(

אוהל שם - היכל רפאל ושרה )ע"ר(אוהל שם - נר שרה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 03/03/2015

בית הועד לעריכת כתבי אושרשינוי שםמטמוני ארץ )ע"ר(580405280

רבותינו )ע"ר( ,

מטמוני ארץ )ע"ר( 02/09/2009

בית הכנסת המתחדש אור 580405397

ישראל- יפו תובב"א )ע"ר(

בית כנסת ע"ש מכלוף שטרית אושרשינוי שם

זצ"ל )ע"ר( ,

בית הכנסת המתחדש אור ישראל- יפו 

תובב"א )ע"ר(
30/09/2009

חיי שרה ששון }ע"ר{ ,חיי שרה ששון ,אושרשינוי שםחיי שרה ששון }ע"ר{580405454 17/09/2003

רבנו נחמן בן פיגא )ע"ר(רבינו נחמן בן פיגא )ע"ר(אושרשינוי שםרבנו נחמן בן פיגא )ע"ר(580405470 13/07/2003

דיאר- מרכז לדמוקרטיה ושיוויון 580405793

בנגב )ע"ר(

דיאר- מרכז לדמוקרטיה ושיוויון בנגב עמותת עיון אלמהא )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
18/07/2004

גמ"ח זכרון יהודה נתיבות אושרשינוי שםתורה לשמה נתיבות )ע''ר(580405942

)ע"ר( ,

תורה לשמה נתיבות )ע''ר( 20/08/2006

עמותת ידידי המרכז הרפואי 580405975

מזור )ע''ר(

עמותה למען המרכז לבריאות אושרשינוי שם

הנפש מזרע )ע"ר( ,

עמותת ידידי המרכז הרפואי מזור )ע''ר( 17/01/2017

עמותת תל- גיבורים- אגודה 580406007

חברתית לזכויות האדם )ע"ר(

עמותת תל- גיבורים חולון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת תל- גיבורים- אגודה חברתית 

לזכויות האדם )ע"ר(
02/10/2005

עמותת שכונת תל גיבורים אושרשינוי שם

חולון )ע"ר( ,

עמותת תל- גיבורים חולון )ע"ר( , 05/08/2004

שיוויון בעולם ההוראה - אושרשינוי שםזכותינו )ע"ר(580406254

עמותה של מורים בעלי ותק 

בהוראה מחוץ לארץ )ע"ר( ,

זכותינו )ע"ר( 06/03/2011

החלוץ )ע"ר(אופקים מבריקים )ע"ר( ,אושרשינוי שםהחלוץ )ע"ר(580406270 21/02/2010

מוסדות אהל יצחק הכהן - 580406312

ירושלים )ע"ר(

מוסדות אהל יצחק הכהן אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מוסדות אהל יצחק הכהן - ירושלים 

)ע"ר(
04/12/2017
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בית חב"ד כפר סבא - לשכונות 580406429

המזרח שע"י צעירי אגודת חב"ד 

)ע"ר(

יהדות בהדרים - כפר סבא אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית חב"ד כפר סבא - לשכונות המזרח 

שע"י צעירי אגודת חב"ד )ע"ר(
08/01/2014

העמותה לקידום מועדון הכדורגל 580406437

הפועל איחוד קרית אונו - 2003 

)ע"ר(

העמותה לקידום מועדון אושרשינוי שם

הכדורגל הפועל קרית אונו - 

2003 )ע"ר( ,

העמותה לקידום מועדון הכדורגל הפועל 

איחוד קרית אונו - 2003 )ע"ר(
18/10/2006

כולל היכל הקודש בת-ים )ע"ר(אשר בנחל בת-ים )ע"ר( ,אושרשינוי שםכולל היכל הקודש בת-ים )ע"ר(580406494 31/01/2011

העמותה להעצמת נשים בספורט 580406502

ע"ש תמר וסוזי דבוסקין ז"ל 

)ע"ר(

העמותה להעצמת נשים אושרשינוי שם

בספורט ע"ש תמר דבוסקין 

Association for , )ז"ל )ע"ר

 the Empowerment of 

Women through sport,in 

Memory of Tamar 

)Dvoskin )R.A

העמותה להעצמת נשים בספורט ע"ש 

תמר וסוזי דבוסקין ז"ל )ע"ר(
29/11/2017

העמותה לטריאתלון נשים אושרשינוי שם

בישראל ע"ש תמר דבוסקין 

ז"ל )ע"ר( ,

העמותה להעצמת נשים בספורט ע"ש 

Association ,)תמר דבוסקין ז"ל )ע"ר

for the Empowerment of Women 

through sport,in Memory of 

)Tamar Dvoskin )R.A

13/09/2010

איגוד ידידי זק"א - אזור חדרה אושרשינוי שםזק"א - אזור חדרה )ע"ר(580406510

)ע"ר( ,

זק"א - אזור חדרה )ע"ר( 31/10/2013

מרכז לתסמונת רט בישראל אושרשינוי שםהעמותה לתסמונת רט )ע"ר(580406650

)ע"ר( ,

העמותה לתסמונת רט )ע"ר( 16/12/2010

כאן בשבילך - מגדל העמק )ע"ר(כאן בשבילך )ע"ר( ,אושרשינוי שםכאן בשבילך - מגדל העמק )ע"ר(580406817 27/10/2008

חסדי אפרת )ע"ר(אנשי אפרת עוזרים )ע"ר( ,אושרשינוי שםחסדי אפרת )ע"ר(580407211 12/05/2014

הוועד הפראלימפי הישראלי 580407302

והקרן לתמיכה בספורט הנכים 

)ע"ר(

הקרן לקידום ספורט הנכים אושרשינוי שם

בישראל והוועד הפראולימפי 

)ע"ר( ,

הוועד הפראלימפי הישראלי והקרן 

לתמיכה בספורט הנכים )ע"ר(
23/05/2013

קרן לקידום ספורט הנכים אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

הקרן לקידום ספורט הנכים בישראל 

והוועד הפראולימפי )ע"ר(
04/05/2009

אישית - קידום נשים ליזמות 580407377

עסקית )ע"ר(

מעלה - נשות רמת השרון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אישית - קידום נשים ליזמות עסקית 

)ע"ר(
12/05/2008
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תורת חסד - בראשות הרב אושרשינוי שםתורת חסד קהילת קודש )ע"ר(580407427

דוד גבריאלי שליט''א )ע''ר( ,

תורת חסד קהילת קודש )ע"ר( 26/10/2010

ז"ר יחיאל - ארגון להפצת אושרשינוי שם

ערכי התורה ומורשת היהדות 

)ע"ר( ,

תורת חסד - בראשות הרב דוד גבריאלי 

שליט''א )ע''ר(
03/09/2006

לה פארן דו קאר- אתכם מכל 580407526

הלב )ע"ר(

אסי )ישראל( פארן דו קאר אושרשינוי שם

ASI )ISRAEL(( )ע"ר(

 PARRAINS DU COEUR

,  )R.A

לה פארן דו קאר- אתכם מכל הלב 

)ע"ר(
17/04/2005

חכאיאת זמאן )ע"ר(אלמחבה ואלאמל )ע"ר( ,אושרשינוי שםחכאיאת זמאן )ע"ר(580407559 30/05/2006

אורות במדבר - באר שבע )ע''ר(רץ כצבי )ע"ר( ,אושרשינוי שםאורות במדבר - באר שבע )ע''ר(580407583 11/08/2016

משולחן לשולחן - לקט ישראל 580407633

)ע"ר(

משולחן לשולחן - לקט ישראל )ע"ר(משולחן לשולחן )ע"ר( ,אושרשינוי שם 10/02/2010

עמותת משולחן לשולחן- לקט אושרשינוי שם

ישראל )ע"ר( ,

משולחן לשולחן )ע"ר( 10/02/2010

עמותת משולחן לשולחן- לקט ישראל משולחן לשולחן )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
31/12/2009

עמותת משולחן לשולחן- לקט אושרשינוי שם

שראל )ע"ר( ,

משולחן לשולחן )ע"ר( 31/12/2009

עמותת משולחן לשולחן- לקט שראל משולחן לשולחן )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
16/11/2009

איגוד וועדי עובדים לזכויות 580407815

עובדים, גמלאים, מפוטרים 

ומובטלים )ע"ר(

העמותה למען המובטלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

איגוד וועדי עובדים לזכויות עובדים, 

גמלאים, מפוטרים ומובטלים )ע"ר( ,
16/02/2004

איגוד וועדי עובדים לזכויות אושרשינוי שם

עובדים, גמלאים, מפוטרים 

ומובטלים )ע"ר( ,

העמותה למען המובטלים )ע"ר( , 16/02/2004

העמותה למען המובטלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

איגוד וועדי עובדים לזכויות עובדים, 

גמלאים, מפוטרים ומובטלים )ע"ר( ,
16/02/2004

איגוד וועדי העובדים לזכויות אושרשינוי שם

עובדים, גמלאים, מפוטרים 

ומובטלים )ע"ר( ,

העמותה למען המובטלים )ע"ר( , 16/02/2004
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העמותה למען המובטלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

איגוד וועדי העובדים לזכויות עובדים, 

גמלאים, מפוטרים ומובטלים )ע"ר( ,
15/02/2004

איגוד יו"ר וועד עובדים אושרשינוי שם

לזכויות עובדים, גמלאים, 

מפוטרים ומובטלים )ע"ר( ,

העמותה למען המובטלים )ע"ר( , 15/02/2004

העמותה למען המובטלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

איגוד יו"ר וועד עובדים לזכויות עובדים, 

גמלאים, מפוטרים ומובטלים )ע"ר( ,
03/02/2004

עמותת ידידי הלוחמים באש 580407914

בישראל )ע"ר(

עמותת ידידי מכבי האש אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

עמותת ידידי הלוחמים באש בישראל 

)ע"ר(
17/04/2013

העמותה לשימור האתרים 580408151

היהודיים בעיירות קובילניק 

ומיאדל בבלה רוסיה )ע"ר(

העמותה לשימור האתרים אושרשינוי שם

היהודיים בעיירות קובילניק 

ומיאדל בבלה רוסיה )ע"ר( ,

העמותה לשימור האתרים היהודיים 

בעיירות קובילניק ומיאדל בבלה רוסיה 

Association For  , )ע"ר(

Preservation of the Jewish Sites 

in Villages of Kobylnik )Narocz(

). and Myadiel in BELARUS )R.A

27/10/2003

ישיבה לצעירים רכסים )ע"ר( אושרשינוי שםאמרי אליהו רכסים )ע"ר(580408185

,

אמרי אליהו רכסים )ע"ר( 30/04/2006

עמותת מ.ס בת- ים כדורגל 580408607

2003 )ע"ר(

עמותת מ.ס בת- ים כדורגל 2003 מ.ס. כדורגל 2003 )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
31/10/2006

העמותה לקידום ענפי ספורט 580408714

הזירה והלחימה בישראל )ע"ר(

העמותה לקידום ספורטאי אושרשינוי שם

האגרוף והלחימה בישראל 

)ע"ר(

העמותה לקידום ענפי ספורט הזירה 

והלחימה בישראל )ע"ר(
14/08/2003

חברים-מתנדבים לכל דבר אושרשינוי שםחברים לרפואה )ע"ר(580408748

)ע"ר( ,

חברים לרפואה )ע"ר( 23/06/2008

חברים - מתנדבים לשיויון אושרשינוי שם

בשירות לאזרח )ע"ר(

חברים-מתנדבים לכל דבר )ע"ר( 13/07/2003

סמינר תורני בית יעקב בני ברק 580408821

)ע"ר(

תיכון תורני בית יעקב תל אושרשינוי שם

אביב )ע"ר( ,

סמינר תורני בית יעקב בני ברק )ע"ר( 10/07/2011

"סיעתא" - הדרך מתמיכה 580409159

לצמיחה )ע"ר(

"סיעתא" המרכז לעזרה אושרשינוי שם

אמתית ויסודית לנזקקים 

לומדי תורה )ע"ר( ,

"סיעתא" - הדרך מתמיכה לצמיחה 

)ע"ר(
05/02/2018
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מרכז תורני עמק הלכה )ע"ר( אושרשינוי שם

,

"סיעתא" המרכז לעזרה אמתית ויסודית 

לנזקקים לומדי תורה )ע"ר(
03/02/2016

העמותה לקידום תרבות מרוקו- 580409290

תיאטרון ספורט ומסורת )ע"ר(

העמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

בחדרה )ע"ר( ,

העמותה לקידום תרבות מרוקו- 

תיאטרון ספורט ומסורת )ע"ר(
29/12/2005

העמותה לאיתור והצלת 580409498

תרמילאים נעדרים ע"ש ברק 

רודבסקי )ע"ר(

העמותה לאיתור והצלת אושרשינוי שם

תרמילאים נעדרים. ,

העמותה לאיתור והצלת תרמילאים 

נעדרים ע"ש ברק רודבסקי )ע"ר( ,
08/08/2004

המועצה הציבורית לבטחון 580409571

חברתי )ע"ר(

המועצה לבטחון חברתי )ע"ר( אושרשינוי שם

,

המועצה הציבורית לבטחון חברתי )ע"ר( 

,
18/11/2003

למען ישראל פורחת )ע"ר( אושרשינוי שםבלוסומינג רוז ישראל )ע"ר(580409951

FOR BLOSSOMING .(

, ISRAEL )R.A

בלוסומינג רוז ישראל 

Blossoming Rose Israel,)ע"ר(

). )R.A

02/02/2014

כולל נצח דוד וחיים ירושלים 580410033

)ע"ר(

כולל נצח דוד וחיים ירושלים )ע"ר(נצח דוד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 13/01/2005

עמותה לקידום הספורט בעמק 580410108

המעיינות )ע"ר(

עמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

בבקעת בית שאן )ע"ר( ,

עמותה לקידום הספורט בעמק 

המעיינות )ע"ר(
12/04/2010

הישיבה הגבוהה כוכב השחר 580410132

)ע"ר(

ישיבת נועם שיח- כוכב השחר אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

הישיבה הגבוהה כוכב השחר )ע"ר( 21/01/2014

ישיבת נועם שיח- כוכב השחר )ע"ר(ישיבת כוכב השחר )ע"ר( ,אושרשינוי שם 07/01/2007

גלאו"פ- גשר לאהבה ופתיחות 580410264

)ע"ר(

גלאו"פ- גשר לאהבה ופתיחות גלופ - חווה טיפולית )ע"ר( ,אושרשינוי שם

Gallop-a bridge to love &,)ע"ר(

) openness )R.A

09/05/2006

אלאביד- מעלה עירון )ע"ר(אלאביד )ע"ר( ,אושרשינוי שםאלאביד- מעלה עירון )ע"ר(580410470 18/01/2006

גלילה - לקידום ופיתוח הגליל 580410546

)ע"ר(

יחד לקידום כפר ורדים )ע"ר( אושרשינוי שם

,

גלילה - לקידום ופיתוח הגליל )ע"ר( 23/01/2006

מ.ס.ד.ר. יפו-ת"א )מרכז אושרשינוי שםמ.ס.ד.ר. יפו-ת"א )ע"ר(580410611

ספורט רוחני-דתי יפו - ת"א( 

)ע"ר( ,

מ.ס.ד.ר. יפו-ת"א )ע"ר( , 12/07/2004

מ.ס.ד.ר. יפו-ת"א )מרכז ספורט מ.ס.ד.ר. יפו-ת"א )ע"ר( ,אושרשינוי שם

רוחני-דתי יפו - ת"א( )ע"ר( ,
12/07/2004
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מתוךעמוד 316414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה
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מ.ס.ד.ר. יפו-ת"א )מרכז אושרשינוי שם

ספורט דתי-רוחני יפו-ת"א 

)ע"ר( ,

מ.ס.ד.ר. יפו-ת"א )ע"ר( , 12/07/2004

מ.ס.ד.ר. יפו-ת"א )מרכז אושרשינוי שם

ספורט רוחני-דתי יפו - ת"א( 

)ע"ר( ,

מ.ס.ד.ר. יפו-ת"א )מרכז ספורט 

דתי-רוחני יפו-ת"א )ע"ר( ,
05/02/2004

אומ"ץ - אזרחים למען מנהל אושרשינוי שםתנועת אומ"ץ )ע"ר(580410967

תקין וצדק חברתי ומשפטי 

)ע"ר( ,

תנועת אומ"ץ )ע"ר( 16/02/2009

עולם חסד )ע"ר(כי העולם - חסד ייבנה )ע"ר( ,אושרשינוי שםעולם חסד )ע"ר(580411072 09/09/2009

עמותת אדהן שמעון ואביר יעקב 580411353

- גמ"ח ואהבת לרעך כמוך }ע"ר{

עמותת אדהן שמעון ויעקב אושרשינוי שם

סגרונה - גמ"ח ואהבת לרעך 

כמוך )ע"ר( ,

עמותת אדהן שמעון ואביר יעקב - גמ"ח 

ואהבת לרעך כמוך }ע"ר{ ,
17/09/2003

אח בוגר אחות בוגרת ישראל 580411395

)ע"ר(

אח בוגר אחות בוגרת ישראל )ע"ר(אח בוגר אחות בוגרת )ע"ר( ,אושרשינוי שם 17/07/2007

אח בוגר אחות בוגרת )ע"ר(אח בוגר ואחות בוגרת )ע"ר(אושרשינוי שם 08/09/2003

ההתאחדות הישראלית לענפי 580411676

הפריסבי )ע"ר(

ההתאחדות הישראלית לענפי אושרשינוי שם

Israeli Flying  , הפריסבי

Disc Association

ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי 

Israeli Flying Disc ,)ע"ר(

).Association )R.A

27/03/2014

פלו - ההתאחדות הישראלית אושרשינוי שם

לצלחות מעופפות )פריסבי( 

FLOW - THE .( )ע"ר(

ISRAELI FLYING DISCS

 )FRISBEE(

,  ASSOCIATION )R.A

ההתאחדות הישראלית לענפי 

Israeli Flying Disc ,הפריסבי

Association

26/03/2014

פלו - ההתאחדות הישראלית בוטלשינוי שם

לצלחות מעופפות )פריסבי( 

FLOW - THE .( )ע"ר(

ISRAELI FLYING DISCS

 )FRISBEE(

,  ASSOCIATION )R.A

ההתאחדות הישראלית לענפי 

israeli flying disc ,הפריסבי

association

26/03/2014

אדם לאדם- קהילה למען 580411783

קשישים )ע"ר(

אדם לאדם- קהילה למען קשישים )ע"ר(שגיב - אדם לאדם )ע"ר( ,אושרשינוי שם 02/09/2009
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מאור התורה - פעילות אושרשינוי שםאור אברהם - רחובות )ע"ר(580411916

תורנית )ע"ר( ,

אור אברהם - רחובות )ע"ר( 28/06/2011

משכן החסד )ע"ר(עמותת אור משמיים )ע"ר( ,אושרשינוי שםמשכן החסד )ע"ר(580411940 13/03/2011

האגודה לטיפוח שותפות ודו 580411981

קיום באמצעות הספורט האמנות 

והתרבות)ע"ר(

עמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

באכסאל ובאיזור )ע"ר( ,

האגודה לטיפוח שותפות ודו קיום 

באמצעות הספורט האמנות 

והתרבות)ע"ר(

07/01/2010

הפועל-עמותה לקידום אושרשינוי שם

הספורט באכסאל ובאזור 

)ע"ר( ,

עמותה לקידום הספורט באכסאל 

ובאיזור )ע"ר(
30/06/2008

העמותה לקידום צעירים אושרשינוי שם

באכסאל ,

הפועל- עמותה לקידום הספורט 

באכסאל ובאזור )ע"ר(
25/07/2005

בית הכנסת האשכנזי אהל יוסף 580412013

)ע"ר(

בית הכנסת האשכנזי אהל בוטלשינוי שם

יוסף )ע"ר( ,

בית הכנסת האשכנזי אהל יוסף - לזכר 

ניצולי השואה )ע"ר( ,
01/09/2004

תות - עמותה לבעלי נגעי כלי דם 580412146

מולדים ובני משפחותיהם )ע"ר(

עמותה לבעלי נגעי דם אושרשינוי שם

מולדים ובני משפחותיהם 

)ע"ר( ,

תות - עמותה לבעלי נגעי כלי דם 

מולדים ובני משפחותיהם )ע"ר( ,
02/10/2003

הקרן למען חינוך ורווחה תל 580412245

אביב )ע"ר(

קרן יהודית לחינוך ורווחה אושרשינוי שם

ע"ש יהודית גוטפריד ז"ל 

)ע"ר( ,

הקרן למען חינוך ורווחה תל אביב )ע"ר( 12/08/2012

נתיבות דרור - תלם )ע"ר(נתיבות דרור )ע"ר( ,אושרשינוי שםנתיבות דרור - תלם )ע"ר(580412260 29/01/2013

נתיבות דרור )ע"ר(ישיבת תלם )ע"ר( ,אושרשינוי שם 27/11/2007

מעמק חברון- מכון חקר תורני 580412278

)ע"ר(

מעמק חברון- מכון חקר תורני )ע"ר(אולפנת טל חיים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 12/09/2005

אולפנת טל חיים )ע"ר( ,אולפנת טל נעורים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 20/01/2004

התקווה - עמותה לקידום אושרשינוי שםאל-אמל סכנין )ע"ר(580412526

זכויות הנכים )ע"ר( ,

אל-אמל סכנין )ע"ר( , 07/06/2004

התקווה - עמותה לקידום זכויות הנכים אל-אמל סכנין )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
07/06/2004

התקווה - עמותה לקידום אושרשינוי שם

זכויות הנכים )ע"ר( ,

אל-אמל סכנין )ע"ר( , 07/06/2004
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התקווה - עמותה לקידום אושרשינוי שם

זכויות הנכים ,

התקווה - עמותה לקידום זכויות הנכים 

)ע"ר( ,
07/06/2004

מעל''ה - מרכז עולמי לצעירי 580412633

התפוצות )ע''ר(

מרכז לצעירי התפוצות אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר( ,

מעל''ה - מרכז עולמי לצעירי התפוצות 

)ע''ר(
11/08/2016

הקרן לפיתוח פרדסיה ע"ש טלי 580412781

בן ארמון )ע"ר(

הקרן לפיתוח פרדסיה ע"ש טלי בן קרן פרדסיה לפיתוח )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ארמון )ע"ר( ,
04/04/2004

מוסדות "משכן שלמה" ע"ש 580412963

החכם השלם ר' שלמה טנזי 

זצוק"ל שזכה לגילוי אליהו }ע"ר{

משכן שלמה ע"ש החכם אושרשינוי שם

השלם רבי שלמה טנז`י 

זצוק"ל )ע"ר( ,

מוסדות "משכן שלמה" ע"ש החכם 

השלם ר' שלמה טנזי זצוק"ל שזכה 

לגילוי אליהו }ע"ר{ ,

17/09/2003

מרכז חב"ד קרית גת - לקבלת 580413128

פני משיח )ע"ר(

מרכז חב"ד קרית גת - לקבלת פני משיח עכשיו )ע"ר( ,אושרשינוי שם

משיח )ע"ר(
02/09/2012

זהות-איגוד המרכזים לזהות 580413433

יהודית )ע"ר(

איגוד המרכזים להעמקת אושרשינוי שם

החינוך היהודי )ע"ר( ,

זהות-איגוד המרכזים לזהות יהודית 

)ע"ר(
27/03/2011

עמותת תקווה מרקט עזרה 580413482

לנזקקים )ע"ר(

עמותת תקווה מרקט עזרה לנזקקים קרן אור לציון )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
30/11/2009

יעקוב מגן אברהם .J.M.C. אושרשינוי שםיעקב מגן אברהם )ע"ר(580413532

)ע"ר( ,

יעקב מגן אברהם )ע"ר( , 18/11/2003

אורה, מחקר ופתוח לימודי 580413706

יהדות )ע"ר(

בת-אור, אגודה להשכלה אושרשינוי שם

יהודית תורנית )ע"ר( ,

אורה, מחקר ופתוח לימודי יהדות )ע"ר( 

,
12/02/2004

משגב לי - מרכז לקידום הזקן 580413748

וחיזוק הבית היהודי )ע"ר(

אהל יצחק ומשכנות אברהם אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

משגב לי - מרכז לקידום הזקן וחיזוק 

הבית היהודי )ע"ר( ,
01/03/2004

מועדון החברים של פ"ת אושרשינוי שםלתת לחיים שלידך )ע"ר(580413904

)ע"ר( ,

לתת לחיים שלידך )ע"ר( 14/06/2010

בית"ר - לקידום הספורט במעלה 580413961

אדומים )ע"ר(

בית"ר-שילוב - לקידום אושרשינוי שם

הספורט במעלה אדומים 

)ע"ר( ,

בית"ר - לקידום הספורט במעלה 

אדומים )ע"ר( ,
26/01/2004

אוהל רחל- בית כנסת במודיעין 580414241

)ע"ר(

דוננר - עמותת גמילות חסדים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אוהל רחל- בית כנסת במודיעין )ע"ר( 17/11/2009

בית הכנסת העתיק אהבת אחים 580414274

רח' קק"ל באשקלון )ע"ר(

בית הכנסת העתיק אהבת אחים רח' אימיט לאלוקי )ע"ר( ,אושרשינוי שם

קק"ל באשקלון )ע"ר(
06/12/2009

וואי.פי.או. ישראל )ע"ר( ,אי. פי. או. ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםוואי.פי.או. ישראל )ע"ר(580414308 14/01/2004
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ישיבת "לנתיבות ישראל " אושרשינוי שםשארית נחלתו )ע"ר(580414332

)ע"ר( ,

שארית נחלתו )ע"ר( 01/11/2006

ישיבת "לנתיבות ישראל " )ע"ר( ,שארית נחלתו )ע"ר( ,אושרשינוי שם 26/01/2004

אוסף קופפרמן, עמותה אושרשינוי שםאוסף קופפרמן )ע"ר(580414381

רשומה ,

אוסף קופפרמן )ע"ר( , 09/02/2004

אשדוד בתנופה }ע"ר{ ,אשדוד בתנופה ,אושרשינוי שםאשדוד בתנופה }ע"ר{580414415 17/09/2003

חוג ידידי מוסדות מעיין אושרשינוי שםכישורים להצלחה )ע"ר(580414670

החינוך התורני בא"י )ע"ר( ,

כישורים להצלחה )ע"ר( 21/10/2014

עמותת הפועל כפר ברא לקידום 580414803

הכדורגל והספורט )ע"ר(

עמותת אחוה לספורט כפר אושרשינוי שם

ברא )ע"ר( ,

עמותת הפועל כפר ברא לקידום 

הכדורגל והספורט )ע"ר( ,
11/08/2004

מדור לדור - מורשת יהדות 580415164

אתיופיה )ע"ר(

העמותה לשיחזור האתרים אושרשינוי שם

ושימור המורשת וההיסטוריה 

של יהודי אתיופיה באתיופיה 

)ע"ר( ,

מדור לדור - מורשת יהדות אתיופיה 

)ע"ר(
20/09/2007

''אורות'' - מכללה למקצועות 580415354

המחזמר )ע''ר(

עלת"א - עמותה לשימור אושרשינוי שם

תרבויות אתניות-יהודיות של 

קהילות ישראל )ע"ר( ,

''אורות'' - מכללה למקצועות המחזמר 

)ע''ר(
04/06/2006

נאות ראשונים }ע"ר{ ,נאות ראשונים ,אושרשינוי שםנאות ראשונים }ע"ר{580415404 17/09/2003

עמותת העולם היהודי )מוזיאון 580415438

פרטי( )ע"ר(

עמותת העולם היהודי )מוזיאון פרטי( דור ודור שב )ע"ר( ,אושרשינוי שם

The Jewish World )Private ,)ע"ר(

)Museum( )R.A

28/06/2005

חסדי שלום אשקלון )ע"ר( ,חזון שלום )ע"ר( ,אושרשינוי שםחסדי שלום אשקלון )ע"ר(580415602 05/02/2004

לב יהודי )ע"ר( ,ל"י - לב יהודי )ע"ר( ,אושרשינוי שםלב יהודי )ע"ר(580415628 11/10/2004

עמירב - עמותה לסיוע אושרשינוי שםעם אוהב )ע"ר(580415651

לנזקקים )ע"ר( ,

עם אוהב )ע"ר( , 27/11/2003

נפש כל חי ,יד ברכה ,אושרשינוי שםנפש כל חי580415891 22/09/2003

קורני - שורשים }ע"ר{ ,קורני - שורשים ,אושרשינוי שםקורני - שורשים }ע"ר{580415909 17/09/2003

קרב למעורבות בחינוך }ע"ר{ אושרשינוי שםקרב יוזמות בחינוך )ע"ר(580415917

,

Karev ,)קרב יוזמות בחינוך )ע"ר

)Initiatives in Education )R.A
08/07/2009

קרב למעורבות בחינוך }ע"ר{ ,קרב למעורבות בחינוך ,אושרשינוי שם 22/09/2003
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ישיבת תורת שרגא תוכנית עת 580416055

ללמוד )ע"ר(

ישיבת תורת שרגא תוכנית עת ללמוד תוכנית עת ללמוד )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
25/02/2004

ארגון אסירי הנאצים לשעבר 580416147

ודורות ההמשך )ע"ר(

ארגוןאסירי הנאצים לשעבר - אושרשינוי שם

מחוז תל אביב )ע"ר( ,

ארגון אסירי הנאצים לשעבר ודורות 

ההמשך )ע"ר(
26/11/2014

כושרות )ע"ר( ,כושרות ,אושרשינוי שםכושרות )ע"ר(580416154 18/11/2003

עזרה הדדית בנהלל, עמותה 580416204

רשומה

עזרה הדדית בנהלל עמותה אושרשינוי שם

רשומה ,

עזרה הדדית בנהלל, עמותה רשומה  , 29/07/2004

האיגוד הישראלי לטאיקוון - דו 580416261

מסורתי )ITF( )ע"ר(

אומני הטאיקוון-דו המאוחדים אושרשינוי שם

- ישראל }ע"ר{ ,

האיגוד הישראלי לטאיקוון - דו מסורתי 

)ITE( )ע"ר(
22/07/2014

העמותה לאיכות חיים ומניעת 580416352

סרטן )ע"ר(

הקואליציה למניעת סרטן אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

העמותה לאיכות חיים ומניעת סרטן 

)ע"ר(
25/05/2006

הד הצפון )ע"ר(דרך הקאראטה בצפון )ע"ר( ,אושרשינוי שםהד הצפון )ע"ר(580416360 24/03/2010

''יחד שבטי ישראל שימשוני 580416386

מודיעין'' )ע''ר(

''יחד שבטי ישראל שימשוני מודיעין'' שערי ברטה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע''ר(
09/07/2006

בית כנסת מבשרת ציון ע"ש רבי 580416394

דוד בן ברוך זצ"ל )ע"ר(

בית כנסת מבשרת ציון ע"ש רבי דוד בן סגולה לשלום )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ברוך זצ"ל )ע"ר( ,
27/05/2004

אירגון ישראלי לאירידולוגים 580416469

קליניים )ע"ר(

אירגון ישראלי לאירידולוגים אושרשינוי שם

קליניים )ע"ר( ,

אירגון ישראלי לאירידולוגים קליניים 

Israeli Organization of  , )ע"ר(

CLINICAL IRIDOLOGYSTS

). )R.A

22/01/2004

האגודה הישראלית אושרשינוי שם

לאירידולוגים קלינים )ע"ר( , 

The Israeli Association  

oF Clinical Iridologysts

). )R.A

אירגון ישראלי לאירידולוגים קליניים 

)ע"ר( ,
22/01/2004

אל הלב - איגוד לאומנויות אושרשינוי שםאל הלב )ע"ר(580416634

הלחימה לנשים בישראל 

)ע"ר( ,

אל הלב )ע"ר( 16/12/2010

ההתאחדות הישראלית לקנדו 580416949

ובודו )ע"ר(

העמותה הישראלית לקנדו אושרשינוי שם

ובודו )ע"ר( ,

ההתאחדות הישראלית לקנדו ובודו 

)ע"ר(
10/02/2010

קופת גמ"ח איש לרעהו - 580417178

ירושלים )ע"ר(

קופת גמ"ח תפארת ישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קופת גמ"ח איש לרעהו - ירושלים )ע"ר( 

,
02/11/2004
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שערי ישועה - נר לדוד ואסתר 580417467

דבורה )ע"ר(

נר לדוד ואסתר דבורה )ע"ר( אושרשינוי שם

,

שערי ישועה - נר לדוד ואסתר דבורה 

)ע"ר( ,
11/12/2003

קרן קמח )ע"ר(הקרן לחינוך ומעשה )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן קמח )ע"ר(580417624 28/02/2007

העמותה ליישום וביצוע עקרונות 580417632

והחלטות הליכוד העולמי )ע"ר(

העמותה ליישום וביצוע אושרשינוי שם

עקרונות והחלטות הליכוד 

הלאומי )ע"ר( ,

העמותה ליישום וביצוע עקרונות 

והחלטות הליכוד העולמי )ע"ר( ,
30/11/2003

נקדישך- למען קרוב לבבות 580417665

)ע"ר(

נקדישך- למען קרוב לבבות )ע"ר(יהדות תמיד באהבה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 06/09/2006

הפועל מעגן מיכאל / שדות ים 580417715

ספורט )ע"ר(

הפועל מעגן מיכאל/שדות ים - אושרשינוי שם

כדורסל )ע"ר( ,

הפועל מעגן מיכאל / שדות ים ספורט 

)ע"ר(
25/10/2011

עמותת ספורט כפר סמיע 580417756

כדורסל )ע"ר(

עמותה לחינוך, תרבות אושרשינוי שם

וספורט בכפר סמיע )ע"ר( ,

עמותת ספורט כפר סמיע כדורסל )ע"ר( 19/01/2005

עמותת הקרימינולוגים היישומיים 580418002

והחברתיים שיקומיים )ע"ר(

עמותת הקרימינולוגים אושרשינוי שם

הישומיים )ע"ר( ,

עמותת הקרימינולוגים היישומיים 

והחברתיים שיקומיים )ע"ר(
17/04/2013

העמותה לקידום ויישום יום חינוך 580418010

ארוך )ע"ר(

העמותה לקידום ויישום חוק אושרשינוי שם

"יום חינוך ארוך ולימודי 

העשרה בבתי הספר ובגנים 

בישראל" )ע"ר( ,

העמותה לקידום ויישום יום חינוך ארוך 

The Organization for  ,   )ע"ר(

)promoting long school day )R.A

28/10/2004

קרן עזרה לזולת ע"ש הרב אושרשינוי שםקרן החסד למעוטי יכולת )ע"ר(580418069

אשר פריינד )ע"ר( ,

קרן החסד למעוטי יכולת )ע"ר( , 05/01/2004

צור עולמים - בית הכנסת הר 580418077

כתרון צור הדסה )ע"ר(

כי ביה יהיה צור עולמים )ע"ר( אושרשינוי שם

,

צור עולמים - בית הכנסת הר כתרון צור 

הדסה )ע"ר(
06/07/2014

חינוך וסיוע באהבה )ע"ר(ארגון יד אסתר ויזניץ )ע"ר( ,אושרשינוי שםחינוך וסיוע באהבה )ע"ר(580418440 26/08/2012

עמותה לחינוך ימי לנוער אושרשינוי שםעוגן לחיים )ע"ר(580418499

בסיכון )ע"ר( ,

עוגן לחיים )ע"ר( 08/09/2009

העמותה לתפנית בחינוך- 580418564

מיסודה של קרן רש"י )ע"ר(

העמותה לתפנית בחינוך - אושרשינוי שם

מייסודה של קרן סאקט"א - 

רש"י )ע"ר( ,

העמותה לתפנית בחינוך- מיסודה של 

קרן רש"י )ע"ר(
15/12/2008

תנועה ישראלית לדוברי צרפתית 580418572

)ע"ר(

תנועה ישראלית לדוברי צרפתית האמיצים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

Mouvement Israelien ,)ע"ר(

)Francophone )R.A

13/08/2008
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מרחבים - עמותה לוותיקי משגב 580418598

)ע"ר(

מרחבים - עמותה לגיל אושרשינוי שם

השלישי במשגב )ע"ר( ,

מרחבים - עמותה לוותיקי משגב )ע"ר( 16/12/2007

מ.ש.ו.ב - מרבים שלום וטובה אושרשינוי שםהיכלות )ע"ר(580418747

בעולם )ע"ר( ,

היכלות )ע"ר( 13/01/2011

עמותה לקידום הספורט בחבל 580418853

אילות )ע"ר(

העמותה לקידום הספורט אושרשינוי שם

בחבל אילות )ע"ר( ,

עמותה לקידום הספורט בחבל אילות 

)ע"ר( ,
30/12/2003

נדב- המרכז הישראלי להכשרה 580418911

וניהול התנדבות נוער וצעירים 

)ע"ר(

המרכז הישראלי להתנדבות אושרשינוי שם

The Israeli  , )נוער )ע"ר

Center For Youth 

).Volunteerism )R.A

נדב- המרכז הישראלי להכשרה וניהול 

התנדבות נוער וצעירים )ע"ר(
07/02/2008

"מתת מרדכי" ע"ש המנוח 580418986

מרדכי בן משה ז"ל )ע"ר(

קרן תורת חסד מתת מרדכי - אושרשינוי שם

ע"ש המנוח מרדכי מתתיהו בן 

משה ז"ל )ע"ר( ,

"מתת מרדכי" ע"ש המנוח מרדכי בן 

משה ז"ל )ע"ר(
21/10/2013

בית חב"ד גבעת מרדכי רמת 580419034

בית הכרם שע"י צעירי אגודות 

חב"ד, )ע"ר(

בית חב"ד גבעת מרדכי שעל אושרשינוי שם

ידי צעירי אגודת חב"ד )ע"ר( ,

בית חב"ד גבעת מרדכי רמת בית הכרם 

שע"י צעירי אגודות חב"ד, )ע"ר(
12/07/2010

עמותת בית הספר הפטרירכיה 580419190

רום האורתודוכסית סנט מיכאל 

ביפו )ע"ר(

עמותת בית ספר אושרשינוי שם

האורתודוכסי סנט מיכאיל 

ביפו )ע"ר( ,

עמותת בית הספר הפטרירכיה רום 

האורתודוכסית סנט מיכאל ביפו )ע"ר( ,
09/03/2004

מכבי שהם זה בטבע שלי )ע"ר(מכבי שוהם שחיה )ע"ר( ,אושרשינוי שםמכבי שהם זה בטבע שלי )ע"ר(580419216 29/01/2009

בית התבשיל ומפעלי עזרה לב 580419224

מתתיהו )ע"ר(

בית התבשיל ומפעלי עזרה אושרשינוי שם

לב החסד )ע"ר( ,

בית התבשיל ומפעלי עזרה לב מתתיהו 

)ע"ר(
11/12/2005

איספא- איגוד ישראלי לספורט 580419455

ביליארד )ע"ר(

איגוד ישראלי לקידום ספורט אושרשינוי שם

ביליארד )ע"ר( ,

איספא- איגוד ישראלי לספורט ביליארד 

ISPA-israel snooker & pool ,)ע"ר(

)association )R.A

17/11/2005

העמותה לקידום ספורט אושרשינוי שם

ביליארד בישראל )ע"ר( ,

איגוד ישראלי לקידום ספורט ביליארד 

)ע"ר(
14/12/2004

עמותת ירוחם לזכר רות טל - 580419497

למען החינוך בישראל )ע"ר(

עמותת ירוחם - לזכר רות טל אושרשינוי שם

ז"ל )ע"ר( ,

עמותת ירוחם לזכר רות טל - למען 

החינוך בישראל )ע"ר(
03/10/2011

קבוצת ראות - מחזון למציאות 580419513

)ע"ר(

קבוצת ראות - מחזון למציאות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קבוצת ראות - מחזון למציאות 

REUT GROUP - VISION ,)ע"ר(

).TO REALITY )R.A

10/05/2018
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מכון ראות - מחזון למדיניות אושרשינוי שם

The Re'ut Institute , )ע"ר(

 - From Vision to Policy

). )R.A

קבוצת ראות - מחזון למציאות )ע"ר( 25/07/2017

עמותת מצמיחים - המרכז 580419521

להפחתת אלימות בבתי ספר 

)ע"ר(

SOS אלימות! - המרכז אושרשינוי שם

ללימודי אלימות בישראל 

)ע"ר( ,

עמותת מצמיחים - המרכז להפחתת 

אלימות בבתי ספר )ע"ר(
07/07/2014

מכון איתן לחקר טכנולוגיות מידע 580419711

בחינוך )ע"ר(

מערכת המידע איתן )ע"ר( , אושרשינוי שם

Eitan Information 

).System )R.A

מכון איתן לחקר טכנולוגיות מידע 

Eitan - Educational ,)בחינוך )ע"ר

Information Technology 

).Research Institute )R.A

05/02/2013

חממה אקולוגית עין שמר )ע"ר(חממת עין שמש )ע"ר( ,אושרשינוי שםחממה אקולוגית עין שמר )ע"ר(580419794 21/06/2005

קרן תקנת השבים )ע"ר( ,קרן תקות השבים )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן תקנת השבים )ע"ר(580419885 26/01/2004

עש"ה- עמותת שכול הכביש 580420115

)ע"ר(

עשייה - עמותת שכול הכביש אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עש"ה- עמותת שכול הכביש )ע"ר( , 19/07/2004

קידום המחול הקלאסי אושרשינוי שםבלט ירושלים )ע"ר(580420263

בירושלים )ע"ר( ,

Jerusalem , )בלט ירושלים )ע"ר

).Ballet )R.A
11/06/2017

תלמוד תורה דברות משה- 580420321

בוסטון )ע"ר(

תלמוד תורה בוסטון הר נוף אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

תלמוד תורה דברות משה- בוסטון 

)ע"ר(
07/07/2005

מועדון צעירי הכדוריד חולון אושרשינוי שםמועדון ספורט צעירי חולון )ע"ר(580420339

)ע"ר( ,

מועדון ספורט צעירי חולון )ע"ר( 12/08/2009

צדקת שלום )ע"ר( ,צידקת שלום )ע"ר( ,אושרשינוי שםצדקת שלום )ע"ר(580420354 19/02/2004

קופה של צדקה - רמת בית 580420438

שמש א' )ע"ר(

ישראל פוד בנק )ע"ר( , אושרשינוי שם

).Israel Food Bank )R.A

קופה של צדקה - רמת בית שמש א' 

)ע"ר(
28/01/2008

שבת אחים ק"ק תימן, אחוות אושרשינוי שםמורשת אבות - אלעד )ע"ר(580420610

אחים - אלעד )ע"ר( ,

מורשת אבות - אלעד )ע"ר( , 22/03/2004

ידידים למען אחי )ע"ר(שערי אושר למען אחי )ע"ר( ,אושרשינוי שםידידים למען אחי )ע"ר(580420636 09/08/2007

שלום - תורת ישראל, ארץ 580420743

ישראל, עם ישראל )ע"ר(

משכן שלום, בית יהדות מרוקו אושרשינוי שם

ראשל"צ )ע"ר( ,

שלום - תורת ישראל, ארץ ישראל, עם 

ישראל )ע"ר(
17/04/2016

חסדי שלמה וזיכרון אריאל אושרשינוי שםחסדי שלמה ואריאל )ע"ר(580420818

)ע"ר( ,

חסדי שלמה ואריאל )ע"ר( , 06/05/2004
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עמותת אולפנת תהילה )ע"ר( אושרשינוי שםמוריה אגודה לחינוך )ע"ר(580420842

,

מוריה אגודה לחינוך )ע"ר( 05/12/2012

לב הדברים )ע"ר(לב הדברים הפקות )ע"ר( ,אושרשינוי שםלב הדברים )ע"ר(580420875 10/12/2008

עז לישראל נצרת עילית )ע"ר( אושרשינוי שםנתיבי גאולים )ע"ר(580421170

,

נתיבי גאולים )ע"ר( 25/09/2006

עוז לישראל נצרת עלית )ע"ר( אושרשינוי שם

,

עז לישראל נצרת עילית )ע"ר( , 22/03/2004

עמותת מאיר שפיה לקידום 580421253

החינוך והרווחה )ע"ר(

כפר ילדים מאיר שפיה )ע"ר( אושרשינוי שם

CHILDREN'S VILLAGE ,

 MEIER SHFEYAH

). )R.A

עמותת מאיר שפיה לקידום החינוך 

Amutat Meier ,)והרווחה )ע"ר

Shfeyah for the promotion of 

)education and Welfare )R.A

11/05/2010

העמותה לזכר יהדות מיר 580421303

בבלורוסיה )ע"ר(

מוזיאון פרטי לזכר יהדות מיר אושרשינוי שם

בבלורוסיה )ע"ר( ,

העמותה לזכר יהדות מיר בבלורוסיה 

)ע"ר( ,
16/08/2004

עמותה לפיתוח הרוגבי בירושלים 580421329

והסביבה )ע"ר(

עמותה לפיתוח הרוגבי אושרשינוי שם

בירושלים )ע"ר( ,

עמותה לפיתוח הרוגבי בירושלים 

והסביבה )ע"ר(
27/02/2018

משנה תורה- מרכז חינוכי תורני 580421576

)ע"ר(

משנה תורה- מרכז חינוכי תורני )ע"ר(ישיבת משנה תורה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 07/12/2008

עמותת חום )ע''ר(חום חסד ומשגב )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת חום )ע''ר(580421600 08/05/2017

חום חסד ומשגב )ע"ר(חסד ומשגב )ע"ר( ,אושרשינוי שם 12/10/2009

יעדים לצפון מיסודה של קרן 580421626

רש"י )ע"ר(

יעדים לצפון - מייסודה של אושרשינוי שם

קרן סאקט"א - רש"י )ע"ר( ,

יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י )ע"ר( 10/04/2008

ילדי עולים במצוקה בנגב אושרשינוי שםילדים במצוקה בנגב )ע''ר(580421667

)ע"ר( ,

ילדים במצוקה בנגב )ע''ר( 08/08/2006

ילדי עולים במצוקה בנגב )ע"ר(ילדי עולים בנגב )ע"ר( ,אושרשינוי שם 15/12/2004

עמותת הפועל אבירי בת ים 580422129

)ע"ר(

עמותת הפועל אבירי בת ים )ע"ר(אבירי בת-ים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 28/09/2005

רחמנא ליבא בעי )ע"ר( ,רחמנא ליבא רעי )ע"ר( ,אושרשינוי שםרחמנא ליבא בעי )ע"ר(580422244 09/03/2004

העמותה למען תושבי גזר )ע"ר(קרן גזר לפיתוח )ע"ר( ,אושרשינוי שםהעמותה למען תושבי גזר )ע"ר(580422533 26/01/2005

עמק התנ"ך )ע"ר( ,   Bibleאושרשינוי שםעמק התנ"ך )ע"ר(580422640

).valley )R.A

The Bible Valley , )עמק התנ"ך )ע"ר

). )R.A
28/06/2004
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האיגוד הישראלי לקואוצ'ינג 580422707

ולייעוץ ארגוני ממוקד תוצאות - 

לשכת המאמנים המקצועיים 

בישראל )ע"ר(

האיגוד הישראלי לקואוצ'ינג אושרשינוי שם

ולייעוץ ארגוני ממוקד תוצאות 

The Israeli  , )ע"ר(

Coaching And Results 

Focused Organizational 

Consultancy Association

) )R.A

האיגוד הישראלי לקואוצ'ינג ולייעוץ 

ארגוני ממוקד תוצאות - לשכת 

המאמנים המקצועיים בישראל 

The Israeli Coaching And ,)ע"ר(

Results Focused Organizational 

Consultancy Association, The 

Chamber of The Israeli 

).Professional Coachers )R.A

03/06/2012

האיגוד הישראלי לקואוצ'ינג אושרשינוי שם

The Israeli  , )ע"ר(

Caoching Associasion

). )R.A

האיגוד הישראלי לקואוצ'ינג ולייעוץ 

The ,)ארגוני ממוקד תוצאות )ע"ר

Israeli Coaching And Results 

Focused Organizational 

)Consultancy Associaition )R.A

03/04/2005

ארגון יוצאי ז'ולקיב ומוסטי וילקי 580422749

)ע"ר(

ארגון יוצאי ז'ולקיב ומוסטי וילקי )ע"ר(ארגון יוצאי ז'ולקיב )ע"ר( ,אושרשינוי שם 29/12/2005

הקרן להקמת מרכז ספורט אושרשינוי שםהקרן למצוינות בטבריה )ע"ר(580423051

לתושבי טבריה )ע"ר( ,

הקרן למצוינות בטבריה )ע"ר( 25/06/2007

מוסדות תורה בית אהרון- כולל 580423101

בית יצחק )ע"ר(

מוסדות תורה בית אהרון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מוסדות תורה בית אהרון- כולל בית 

יצחק )ע"ר(
10/11/2004

ישראלס - העמותה לחקר 580423242

האי.אל.אס. בישראל )ע"ר(

העמותה לחקר ה- אי.אל.אס. אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

ישראלס - העמותה לחקה האי.אל.אס. 

בישראל )ע"ר( ,
24/08/2004

אולפנת צביה כוכב יעקב אושרשינוי שםאולפנת כוכב יעקב )ע"ר(580423267

)ע"ר( ,

אולפנת כוכב יעקב )ע"ר( 19/03/2006

ידידי עירון )ע"ר( ,פסגות עירון )ע"ר( ,אושרשינוי שםידידי עירון )ע"ר(580423366 28/04/2004

העמותה לדנטה אליגיירי נצרת 580423390

)ע"ר(

העמותה למען הידידות נצרת אושרשינוי שם

איטליה )כולנית( )ע"ר( , 

Comitato Per L'amicizia 

Nazaret - ITALIA )Colnit(

). )R.A

העמותה לדנטה אליגיירי נצרת 

COMITATO DI DANTE ,)ע"ר(

)ALIGHIERI NAZARET)R.A

17/11/2004

הצלה כי כל שניה קובעת )ע"ר(הצלה גוש דן )ע"ר( ,אושרשינוי שםהצלה כי כל שניה קובעת )ע"ר(580423416 05/04/2016

העמותה לזכויות אזרח אושרשינוי שםהפורום נגד אפליה )ע"ר(580423424

וסובלנות )ע"ר( ,

הפורום נגד אפליה )ע"ר( 21/02/2006
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כוכב נולד- העמותה לחינוך הגיל 580423507

הרך לאמנויות הבמה ע"ש מרי 

כהן ז"ל )ע"ר(

העמותה לחינוך הגיל הרך אושרשינוי שם

לאמנויות הבמה ע"ש מרי כהן 

ז"ל )ע"ר( ,

כוכב נולד- העמותה לחינוך הגיל הרך 

לאמנויות הבמה ע"ש מרי כהן ז"ל )ע"ר( 

,

04/11/2004

מרכז יד ביד- מתן סיוע רוחני 580423549

ואלטרנטיבי )ע"ר(

מרכז יד ביד - עמותה למתן אושרשינוי שם

טיפול בריאותי סיעודי 

אלטרנטיבי ולהפצתו )ע"ר( ,

מרכז יד ביד- מתן סיוע רוחני 

ואלטרנטיבי )ע"ר( ,
14/07/2004

עמוד השדרה- לשיפור מתמיד 580423630

)ע"ר(

עמוד השדרה- לשיפור מתמיד )ע"ר( זריף לתרבות ואומנות )ע"ר( ,אושרשינוי שם

  ????? ??????? -?????? ??????,

?.?

17/09/2007

איגוד יוצאי בריה"מ בבאר- שבע 580423762

ובנגב )ע"ר(

איגוד יוצאי בריה"מ בבאר אושרשינוי שם

שבע )ע"ר( ,

איגוד יוצאי בריה"מ בבאר- שבע ובנגב 

)ע"ר(
07/07/2005

התאחדות יוצאי בריה"מ אושרשינוי שם

בבאר שבע )ע"ר( ,

איגוד יוצאי בריה"מ בבאר שבע )ע"ר( , 19/07/2004

משמר בעלי החיים בישראל 580423895

)ע"ר(

משמר בעלי החיים )ע"ר( , אושרשינוי שם

Animal Guard 

)Association )R.A

משמר בעלי החיים בישראל 

Israel Animal Guard ,)ע"ר(

)Association )R.A

22/04/2009

עמותה להקמת משטרת בעלי אושרשינוי שם

החיים )ע"ר( ,

Animal , )משמר בעלי החיים )ע"ר

)Guard Association )R.A
31/07/2005

עמותה להקמת משטרת בעלי החיים משמר בעלי החיים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
31/07/2005

עמותה להקמת משטרת בעלי אושרשינוי שם

החיים )ע"ר( ,
31/07/2005

עמותה להקמת משטרת בעלי החיים משטרת בעלי החיים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
01/04/2004

מכבי אודי- בית ספר להאבקות 580424364

חולון )ע"ר(

אודי בית ספר להאבקות חולון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מכבי אודי- בית ספר להאבקות חולון 

)ע"ר( ,
23/09/2004

מוסדות משכן מנחם חב"ד ראשון 580424497

לציון )ע"ר(

כולל "משכן מנחם" ראשל"צ אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מוסדות משכן מנחם חב"ד ראשון לציון 

)ע"ר(
13/01/2016

עמותת משכן מנחם ראשל"צ אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

כולל "משכן מנחם" ראשל"צ )ע"ר( 19/09/2007

עמותה שאד'לית-הישרוטית - אושרשינוי שםעמותת בני סטל )ע"ר(580424547

יפו )ע"ר( ,

עמותת בני סטל )ע"ר( 26/12/2012
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בית אל - עמותה לרווחת אושרשינוי שםבית אשל - בית סיעודי )ע"ר(580424711

חברי יקום )ע"ר( ,

בית אשל - בית סיעודי )ע"ר( , 23/06/2004

צעיר לנצח העמותה להצלת בני 580424802

נוער וצעירים מאימת הקטל 

בדרכים ע"ש רב"ט ניר )נירצי( 

לנדסמן ז"ל )ע"ר(

הקרן להנצחת זכרו של אושרשינוי שם

לנדסמן ניר )נירצי( ז"ל )ע"ר( 

,

צעיר לנצח העמותה להצלת בני נוער 

וצעירים מאימת הקטל בדרכים ע"ש 

רב"ט ניר )נירצי( לנדסמן ז"ל )ע"ר( ,

18/10/2004

המרכז ללימודי סביבה בחוות 580424851

כפר סבא )ע"ר(

המרכז ללימודי סביבה, חוות אושרשינוי שם

כפר סבא )ע"ר( ,

המרכז ללימודי סביבה בחוות כפר סבא 

)ע"ר( ,
29/06/2004

עמותה למען גמלאי חברת 580424984

החשמל והשאירים )ע"ר(

עמותה למען גמלאי חברת אושרשינוי שם

החשמל חיפה והצפון )ע"ר( ,

עמותה למען גמלאי חברת החשמל 

והשאירים )ע"ר(
17/01/2010

קהילת בני הישיבות, משכנות 580425106

יעקב )ע"ר(

קהל בני הישיבות בית ראובן אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קהילת בני הישיבות, משכנות יעקב 

)ע"ר(
21/01/2007

בית כנסת קול ששון לעדת תימן 580425114

- מודיעין )ע"ר(

בית הכנסת תפארת ישראל אושרשינוי שם

לעדת תימן - מודיעין )ע"ר( ,

בית כנסת קול ששון לעדת תימן - 

מודיעין )ע"ר(
23/05/2016

דאר אלחקמה- מרכז לחקר 580425122

העדה הדרוזית )ע"ר(

דאר אלתקמה - מרכז לחקר אושרשינוי שם

העדה הדרוזית )ע"ר( , 

Dar-Alhikma  - Center for

). Druze Studies )R.A

דאר אלחקמה- מרכז לחקר העדה 

Dar-Alhikma - , )הדרוזית )ע"ר

) Center For Druze Studies )R.A

02/08/2004

"מיקדש", לקידום אמנות 580425312

איכותית בישראל ובחו"ל )ע"ר(

"מיקדש", לקידום אמנות חדששינוי שם

איכותית בישראל ובחו"ל 

)ע"ר( ,

"מיקדש", לקידום אמנות איכותית 

בישראל ובחו"ל )ע"ר( ,
08/07/2004

"מיקדש", עמותה לקידום אושרשינוי שם

אמנות איכותית בישראל 

ובחו"ל )ע"ר( ,

"מיקדש", לקידום אמנות איכותית 

בישראל ובחו"ל )ע"ר( ,
07/07/2004

מיקדש עמותה לקידום אמנות אושרשינוי שם

איכותית בישראל ובחו"ל 

)ע"ר( ,

"מיקדש", עמותה לקידום אמנות 

איכותית בישראל ובחו"ל )ע"ר( ,
09/06/2004

העמותה לקידום הסמכות 580425320

הטסטינג בישראל )ע"ר(

הארגון הישראלי להסמכות אושרשינוי שם

בודקים )ע"ר( ,

העמותה לקידום הסמכות הטסטינג 

בישראל )ע"ר( ,
12/05/2004

העמותה לקידום הסמכות אושרשינוי שם

הטסטינג בישראל )ע"ר( ,

הארגון הישראלי להסמכות בודקים 

)ע"ר( ,
10/05/2004
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בית הספר לעיצוב אמנויות אושרשינוי שםדאוס אקס מכינה )ע"ר(580425395

הבמה )ע"ר( ,

Deus Ex ,)דאוס אקס מכינה )ע"ר

)Machina )R.A
15/02/2006

ארגון יוצאי נובוגרודק והסביבה 580425429

בישראל )ע"ר(

קופת גמילות חסד של עולי אושרשינוי שם

נובוגרודק ע"ש יצחק הורביץ 

ז"ל )ע"ר( ,

ארגון יוצאי נובוגרודק והסביבה בישראל 

)ע"ר( ,
05/07/2004

אבנט -37 מאגד לגילוי 580425502

אובייקטים חשודים מרחוק )ע"ר(

אבנט - מאגד גילוי אובייקטים אושרשינוי שם

חשודים מרחוק )ע"ר( ,

אבנט -37 מאגד לגילוי אובייקטים 

חשודים מרחוק )ע"ר( ,
22/09/2004

עמותת כדורסל מכבי צעירי אושרשינוי שםכדורסל מכבי צעירי יהוד )ע"ר(580425676

יהוד )ע"ר( ,

כדורסל מכבי צעירי יהוד )ע"ר( , 17/05/2004

עמותת צדק וודאה הודו )ע"ר( אושרשינוי שםעמותת צדק יוצאי הודו )ע"ר(580425692

,

עמותת צדק יוצאי הודו )ע"ר( , 10/05/2004

מועדון אורתודוקסי נצרת - 580425833

ספורט )ע"ר(

מועדון אורתודוקסי נצרת - אושרשינוי שם

ספורט )ע"ר( ,

מועדון אורתודוקסי נצרת - ספורט )ע"ר( 

NAZARETH ORTHODOX  ,

).CLUB - SPORT )R.A

17/06/2004

מ.נ. אורתודוקסי - נצרת אושרשינוי שם

)ספורט( )ע"ר( , 

NAZARETH 

ORTHODOX CLUB -

) SPORT )R.A

מועדון אורתודוקסי נצרת - ספורט )ע"ר( 

,
17/06/2004

קו לנוער )ע"ר(,KAV LNOAR )R.A.(קו לנוער )ע"ר( ,אושרשינוי שםקו לנוער )ע"ר(580425841 03/09/2017

לשכת כרמים 4 של בונים 580425882

חופשיים )ע"ר(

לשכת כרמים 76 של בונים אושרשינוי שם

חופשיים קדמונים ומקובלים 

)ע"ר( ,

לשכת כרמים 4 של בונים חופשיים 

)ע"ר(
01/10/2013

העמותה לפסיכותרפיה ממוקדת 580425890

)ע"ר(

העמותה הישראלית אושרשינוי שם

לפסיכותרפיה ממוקדת )ע"ר( 

,

העמותה לפסיכותרפיה ממוקדת )ע"ר( , 02/08/2004

ערוץ הצדקה )ע"ר(,Charity Channelמאונט ציון פלושיפ )ע"ר( ,אושרשינוי שםערוץ הצדקה )ע"ר(580426104

) )R.A
31/07/2008

מאונט זיון פלו-שיפ )ע"ר( , אושרשינוי שם

Mount Zion Fellowship

). )R.A

מאונט ציון פלושיפ )ע"ר( 08/09/2005
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עמותה לשימור מורשת באר 580426245

אורה ע"ש עקיבא עצמון )ע"ר(

העמותה ע"ש עקיבא עצמון אושרשינוי שם

למכינה קדם צבאית בבאר 

אורה )ע"ר( ,

עמותה לשימור מורשת באר אורה ע"ש 

עקיבא עצמון )ע"ר( ,
10/08/2004

עמותת ארטיסט - אמנים ללא אושרשינוי שםאמנים ללא גבולות )ע"ר(580426328

גבולות )ע"ר( ,

אמנים ללא גבולות )ע"ר( 06/03/2006

הקרן העולמית של יהודי אושרשינוי שםקרן שח"ר שירותי רווחה )ע"ר(580426351

קווקז )יהודים הרריים( )ע"ר( 

,

קרן שח"ר שירותי רווחה )ע"ר( 31/12/2009

עמותת איגי )ע"ר(כמוני כמוך )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת איגי )ע"ר(580426369 07/11/2011

טהרת ישראל - חשמונאים )ע"ר( ,טהרת שמעון )ע"ר( ,אושרשינוי שםטהרת ישראל - חשמונאים )ע"ר(580426401 31/05/2004

עמותה לקידום ספורטאים אושרשינוי שםשיא הספורט )ע"ר(580426443

נכים בישראל )ע"ר( ,

שיא הספורט )ע"ר( 06/03/2005

דרשו- הקרן לחיזוק לימוד 580426633

התורה )ע"ר(

מבחני הדף היומי - דרשו ד' אושרשינוי שם

ועוזו )ע"ר( ,

דרשו- הקרן לחיזוק לימוד התורה )ע"ר( 21/02/2010

היינט - עמותת המרצים לאנגלית 580426757

במוסדות להשכלה גבוהה 

בישראל )ע''ר(

עמותת מורים לאנגלית אושרשינוי שם

באוניברסיטאות בישראל 

UNIVERSITY  , )ע"ר(

TEACHERS OF THE 

ENGLISH LANGUAGE 

)IN ISRAEL )R.A

היינט - עמותת המרצים לאנגלית 

במוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

H - INET - Association of , )ע''ר(

Lecturers of English in 

lnstitutions of Higher Education in

). lsrael )R.A

28/11/2016

עמותת מורים לאנגלית אושרשינוי שם

באוניברסיטת בישראל )ע"ר( , 

University Teachers of 

the English Language in 

).ISRAEL )R.A

עמותת מורים לאנגלית באוניברסיטאות 

UNIVERSITY  , )בישראל )ע"ר

TEACHERS OF THE ENGLISH 

)LANGUAGE IN ISRAEL )R.A

31/08/2004

בית"ר ירושלים - מחלקת הנשים 580427045

)ע"ר(

בית"ר ירושלים - מחלקת אושרשינוי שם

קט-רגל )ע"ר( ,

בית"ר ירושלים - מחלקת הנשים )ע"ר( 07/03/2005

די קיור - ריפוי סוכרת בישראל 580427268

)ע"ר(

די קיור - ריפוי סוכרת אושרשינוי שם

D' CURE - , )בישראל )ע"ר

 DIABETES CARE IN 

).ISRAEL )R.A

די קיור - ריפוי סוכרת בישראל )ע"ר( , 

D CURE - DIABETES CARE IN 

).ISRAEL )R.A

07/06/2004
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מדרשת נגה- מפעלים חינוכיים, 580427284

חברתיים והתיישבותיים )ע"ר(

נגוהות הדרום - מפעלים אושרשינוי שם

חינוכיים, חברתיים 

והתיישבותיים )ע"ר( ,

מדרשת נגה- מפעלים חינוכיים, 

חברתיים והתיישבותיים )ע"ר(
13/01/2010

בית הכנסת אוהל רחל ע"ש 580427334

רשב"י זיע"א )ע"ר(

בית הכנסת אוהל רחל ע"ש אושרשינוי שם

רשבי זיע"א )ע"ר( ,

בית הכנסת אוהל רחל ע"ש רשב"י 

זיע"א )ע"ר( ,
29/06/2004

תורה תמימה בית שמש )ע"ר(תשב"ר ברסלב )ע"ר( ,אושרשינוי שםתורה תמימה בית שמש )ע"ר(580427409 12/07/2018

המכון הלאומי לסקרים אושרשינוי שםמכון לסקרים מדיניים )ע"ר(580427516

מדיניים )ע"ר( ,

מכון לסקרים מדיניים )ע"ר( , 23/06/2004

פלסטיניאן ארט קורט-אל חוש 580427540

)ע"ר(

פלסטיניאן ארט קורט-אל חוש )ע"ר(,                                                                                                                   פלסטיניאן ארט קולוני )ע"ר( ,אושרשינוי שם

?????????  ????  ???
28/02/2005

מוסדות התורה והחסד אלעד אושרשינוי שםמוסדות תורה וחסד אלעד )ע"ר(580427599

)ע"ר( ,

מוסדות תורה וחסד אלעד )ע"ר( , 08/06/2004

מדרשת יעוד )ע"ר( ,אושרשינוי שםיעוד מפעלים חינוכיים )ע"ר(580427706 05/11/2012

מרכז תורה וחסד ברסלב )ע"ר(ברסלב אור בשחקים )ע"ר( ,אושרשינוי שםמרכז תורה וחסד ברסלב )ע"ר(580427714 23/05/2013

שבטי ישראל - פעילות אושרשינוי שם

קהילתית )ע"ר( ,

ברסלב אור בשחקים )ע"ר( 17/06/2012

הוועד העולמי למען עניי ארץ 580427748

ישראל והתפוצות )ע"ר(

קרן מצמיח ישועות למען אושרשינוי שם

משפחות במצוקה )ע"ר( ,

הוועד העולמי למען עניי ארץ ישראל 

והתפוצות )ע"ר(
14/08/2013

קרן להצלת משפחות במצוקה אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

קרן מצמיח ישועות למען משפחות 

במצוקה )ע"ר(
04/07/2005

ר' מאיר בעה"נ נר מצוה ותורה 580427987

אור- ביתר עילית )ע"ר(

בית הכנסת רבי מאיר בעל אושרשינוי שם

הנס נר מצוה ותורה אור 

)ע"ר( ,

ר' מאיר בעה"נ נר מצוה ותורה אור- 

ביתר עילית )ע"ר(
03/01/2006

כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים 580428183

)ע"ר(

קן לזקן - הפורום האזרחי אושרשינוי שם

לשלום הזקנים בירושלים 

וברחבי הארץ )ע"ר( , ,

כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים )ע"ר( 27/12/2004

עמותת מם )ע"ר( ,  The Memעמותת מם )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת מם )ע"ר(580428332

).Foundation )R.A
23/06/2004

קרן עץ חיים ויצא חט"ר )ע"ר(ויצא חט"ר )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן עץ חיים ויצא חט"ר )ע"ר(580428357 07/11/2004

בקת- תושבים למען השכונה 580428415

גבעת גאולה )ע"ר(

רעות - תושבים למען השכונה אושרשינוי שם

גבעת גאולה )ע"ר( ,

בקת- תושבים למען השכונה גבעת 

גאולה )ע"ר( ,
23/06/2004
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גבעת חסד )ע"ר( ,גבעת חסד }ע"ר[ ,אושרשינוי שםגבעת חסד )ע"ר(580428530 29/06/2004

שובי )ע"ר( , Shuvi )R.A(שובי }ע"ר{ ,אושרשינוי שםשובי )ע"ר(580428571 05/08/2004

בית כנסת "מעיין ישראל" כפר 580428597

סבא )ע"ר(

מרכז קהילתי חב"ד אושרשינוי שם

ליובאוויטש )ע"ר( ,

בית כנסת "מעיין ישראל" כפר סבא 

)ע"ר( ,
24/08/2004

בית כנסת "מעיין ישראל" כפר אושרשינוי שם

סבא )ע"ר( ,

מרכז קהילתי חב"ד ליובאוויטש )ע"ר( , 24/08/2004

למעננו )ע"ר(חברים עם אילה }ע"ר{ ,אושרשינוי שםלמעננו )ע"ר(580428662 01/12/2005

אחת ואחד מאיתנו )ע"ר(אחת מאיתנו )ע"ר( ,אושרשינוי שםאחת ואחד מאיתנו )ע"ר(580428803 20/09/2007

עמותת פרדי קריבין להזדמנות 580429009

שווה לילדים יהודים וערבים 

בספורט בכלל ובטניס בפרט 

)ע"ר(

הזדמנות שווה לילדים יהודים אושרשינוי שם

וערבים בספורט בכלל ובטניס 

בפרט )ע"ר( ,

עמותת פרדי קריבין להזדמנות שווה 

לילדים יהודים וערבים בספורט בכלל 

ובטניס בפרט )ע"ר(

23/05/2005

עמותת אלביות אלסעידיה אושרשינוי שםעמותת אלביות אלסעידה )ע"ר(580429116

)ע"ר( ,

עמותת אלביות אלסעידה )ע"ר( , 10/08/2004

המכון הישראלי לאסטרטגיה אושרשינוי שםהמכון לאסטרטגיה ציונית )ע"ר(580429207

The Israel  , )ציונית )ע"ר

Institute for Strategic 

).Options )R.A

The ,)המכון לאסטרטגיה ציונית )ע"ר

Institute for Zionist Strategies

). )R.A

23/08/2005

עתיק - המכון לאחדות לאומית 580429223

למלחמה באנטישמיות )ע"ר( ,

עתיק - המכון לאחדות לאומית למלחמה עמותת אתיק)ע"ר( ,אושרשינוי שם

ATIK-, , )באנטישמיות )ע"ר

 INSTITUTE OF NATIONAL 

UNITY ASSOCIATION AGAINST

) ANTISEMITISM )R.A

07/11/2004

בית מדרש תפארת יהודה ע"ש 580429249

יהודה בן משה דימונה )ע"ר(

בית מדרש תפארת יהודה ע"ש יהודה בית מדרש יהודה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

בן משה דימונה )ע"ר(
29/11/2004

מרחב התנועה לעירוניות 580429256

בישראל )ע"ר(

מרחב - התנועה לעירוניות אושרשינוי שם

מתחדשת בישראל )ע"ר( ,

מרחב התנועה לעירוניות בישראל )ע"ר( 13/12/2012

גינת עדן )ע"ר(רוח אחרת )ע"ר( ,אושרשינוי שםגינת עדן )ע"ר(580429504 21/11/2005

מפעלי חסד עזרה ורווחה )ע"ר(שינשיא )ע"ר( ,אושרשינוי שםמפעלי חסד עזרה ורווחה )ע"ר(580429686 14/01/2015

דעת - מרכז לימודים חרדי 580429736

לבנות )ע"ר(

דעת - מכון לימודים ומחקר אושרשינוי שם

)ע''ר( ,

דעת - מרכז לימודים חרדי לבנות )ע"ר( 12/07/2018
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דעת- מרכז לימודים חרדי אושרשינוי שם

לבנות שע"י בית הספר הגבוה 

לטכנולוגיה- ירושלים )ע"ר( ,

דעת - מכון לימודים ומחקר )ע''ר( 03/11/2016

מכון דעת - מכון חרדי לבנות אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר( ,

דעת- מרכז לימודים חרדי לבנות שע"י 

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה- ירושלים 

)ע"ר(

05/01/2005

מחווה של רצון )ע"ר(אור להעשיר )ע"ר( ,אושרשינוי שםמחווה של רצון )ע"ר(580429777 17/02/2011

בית יעקב ברסלב )ע"ר(  ,בית יעקב ברסלב )ע"ר( ,אושרשינוי שםבית יעקב ברסלב )ע"ר(580429918 28/07/2004

בית יעקב ברסלב )ע"ר( ,בית ספר באר מרים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 28/07/2004

תומכי מרפא רפואה וחסד אושרשינוי שםחסד ומרפא )ע"ר(580429942

)ע"ר( ,

חסד ומרפא )ע"ר( 04/12/2008

עזרת חולים רפואה וחסד אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

תומכי מרפא רפואה וחסד )ע"ר( 19/06/2007

עזרת חולים רפואה וחסד )ע"ר(חסדי שיבה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 15/11/2005

פתח תקווה- זה אני, תושבים 580430031

לקידום חברתי וסביבתי )ע"ר(

פתח תקווה - זה אני תושבים אושרשינוי שם

לקידום חברתי וסביבתי )ע"ר( 

,

פתח תקווה- זה אני, תושבים לקידום 

חברתי וסביבתי )ע"ר( ,
28/07/2004

בית הכנסת שערי ציון תל אביב 580430080

)ע"ר(

בית הכנסת שערי ציון תל אביב )ע"ר( ,בית הכנסת שערי ציון )ע"ר( ,אושרשינוי שם 29/07/2004

סעד ומרפא )ע"ר(הושיענו )ע"ר( ,אושרשינוי שםסעד ומרפא )ע"ר(580430155 04/01/2010

מוסדות עטרת ברוך וזכרון אושרשינוי שםמוסדות זכרון יוסף - אלעד )ע"ר(580430163

יוסף - אלעד )ע"ר( ,

מוסדות זכרון יוסף - אלעד )ע"ר( , 04/11/2004

עמותת שוחרי מד"א בישראל 580430197

)ע"ר(

ארגון מתנדבי מגן דוד אדום אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

עמותת שוחרי מד"א בישראל )ע"ר( 25/09/2007

בינה ודעת- מרכז להכשרה 580430312

מקצועית גבוהה )ע"ר(

בינה ודעת - מכון חרדי אושרשינוי שם

להכשרה מקצועית גבוהה - 

רכסים )ע"ר( ,

בינה ודעת- מרכז להכשרה מקצועית 

גבוהה )ע"ר(
30/11/2009

הקרן לעזרת הזולת בישראל, 580430320

מפעלי חינוך, רווחה ורפואה 

לקהילה )ע"ר(

הקרן לעזרת הזולת בישראל, אושרשינוי שם

מפעלי חינוך, רווחה ורפואה 

בקהילה )ע"ר( ,

הקרן לעזרת הזולת בישראל, מפעלי 

חינוך, רווחה ורפואה לקהילה )ע"ר(  ,
04/08/2004

בית"ר אלי כהן גאולים )ע"ר(בית"ר השרון אלי כהן )ע"ר( ,אושרשינוי שםבית"ר אלי כהן גאולים )ע"ר(580430494 15/12/2004
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ישיבת מסורת מרדכי )ע"ר(מסורת מרדכי )ע"ר( ,אושרשינוי שםישיבת מסורת מרדכי )ע"ר(580430585 31/05/2005

איגוד מגדלי הצמחים בישראל 580430668

)ע"ר(

איגוד מגדלי הירקות בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

איגוד מגדלי הצמחים בישראל )ע"ר( , 23/08/2004

" בצוותא " חונכים דרך להצלחה 580430767

)ע"ר(

גמ"ח "והלכת בדרכיו" בני אושרשינוי שם

ברק )ע"ר( ,

" בצוותא " חונכים דרך להצלחה )ע"ר( 05/12/2012

מעיינות החכמה קרית יערים אושרשינוי שםמעיני חכמה קרית יערים )ע''ר(580430825

)ע"ר( ,

מעיני חכמה קרית יערים )ע''ר( 14/05/2006

העמותה לאיכות השלטון 580430833

במצודה ובפוליטיקה )ע"ר(

העמותה לאיכות השילטון אושרשינוי שם

במצודה ובפוליטיקה )ע"ר( ,

העמותה לאיכות השלטון במצודה 

ובפוליטיקה )ע"ר( ,
08/08/2004

קהילת המעצבים הישראלית 580430866

)ע"ר(

עמותת מעצבים תעשייתיים אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

קהילת המעצבים הישראלית 

The Israel Community of ,)ע"ר(

)Designers )R.A

18/09/2005

שערי דימעה - סנטויים )ע"ר( אושרשינוי שםשערי דמעה - סנטו"ם )ע"ר(580431013

,

שערי דמעה - סנטו"ם )ע"ר( , 11/08/2004

תנועת האזרחים הותיקים, 580431062

לשיפור חיי האזרחים הותיקים 

בישראל )ע"ר(

חיים בכבוד לאזרחי ישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

תנועת האזרחים הותיקים, לשיפור חיי 

האזרחים הותיקים בישראל )ע"ר(
20/09/2015

תנועת גיל הזהב לשיפור אושרשינוי שם

חייהם של הקשישים בישראל 

)ע"ר( ,

חיים בכבוד לאזרחי ישראל )ע"ר( 02/07/2013

תנועת גיל הזהב לשיפור חייהם של להזדקן בכבוד )ע"ר( ,אושרשינוי שם

הקשישים בישראל )ע"ר(
19/03/2006

אוהלי מרו"מ - העמותה אושרשינוי שםקרן מרום לאדם )ע"ר(580431153

לקידום פרוייקטים חברתיים 

)ע"ר( ,

קרן מרום לאדם )ע"ר( , 09/09/2004

מקצ"ב - מרכז קידום וצמיחה 580431294

בגבעתיים ובישראל )ע"ר(

מקצ"ב - מרכז קידום וצמיחה אושרשינוי שם

בגבעתיים )ע"ר( ,

מקצ"ב - מרכז קידום וצמיחה בגבעתיים 

ובישראל )ע"ר(
20/10/2015

השחר - מכללה לשוחרי דעת 580431336

בתל-אביב-יפו )ע"ר(

השחר - שחרית אושרשינוי שם

אינטלקטואלית לגימלאים 

)ע"ר( ,

השחר - מכללה לשוחרי דעת 

בתל-אביב-יפו )ע"ר(
02/05/2012
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עמותת ידידי "שפרירים" לקידום 580431344

פעילויות חינוך, ספורט, רווחה 

ושיקום )ע"ר(

עמותת גבעת חיים איחוד אושרשינוי שם

לקידום פעילויות חינוך, 

ספורט ורווחה )ע"ר( ,

עמותת ידידי "שפרירים" לקידום 

פעילויות חינוך, ספורט, רווחה ושיקום 

)ע"ר(

09/09/2008

עמותת ידידי "שפירים" אושרשינוי שם

לקידום פעילויות חינוך, 

ספורט, רווחה ושיקום )ע"ר( ,

עמותת גבעת חיים איחוד לקידום 

פעילויות חינוך, ספורט ורווחה )ע"ר(
09/09/2008

עמותת גבעת חיים איחוד אושרשינוי שם

לקידום פעילויות חינוך, 

ספורט ורווחה )ע"ר( ,

עמותת ידידי "שפירים" לקידום פעילויות 

חינוך, ספורט, רווחה ושיקום )ע"ר(
28/01/2008

עמותה רפואית לפיתוח וקידום 580431476

בריאות )ע"ר(

העמותה הרפואית לפיתוח אושרשינוי שם

וקידום בריאות )ע"ר( ,

עמותה רפואית לפיתוח וקידום בריאות 

)ע"ר( ,
12/09/2004

ביחד - לקידום הדרוזים בישראל 580431609

)ע"ר(

עמותה לקידום העדה אושרשינוי שם

הדרוזית- בית ג'אן )ע"ר( ,

ביחד - לקידום הדרוזים בישראל )ע"ר( 12/01/2010

כפר סבא ורעננה אוהבות חיות 580431682

)ע"ר(

כפר סבא אוהבת חיות )ע"ר( אושרשינוי שם

,

כפר סבא ורעננה אוהבות חיות )ע"ר( 05/11/2012

מאיר ישרים )ע"ר( ,מסילת ישרים )ע"ר( ,אושרשינוי שםמאיר ישרים )ע"ר(580431708 22/08/2004

הממד הפנימי )ע"ר( ,המימד הפנימי )ע"ר( ,אושרשינוי שםהממד הפנימי )ע"ר(580431815 25/08/2004

עמותת בית הכנסת יקיר אפרים 580431823

במודיעין )ע"ר(

עמותת הגבעה מודיעין )ע"ר( אושרשינוי שם

,

עמותת בית הכנסת יקיר אפרים 

במודיעין )ע"ר(
03/12/2007

בית כנסת הגבעה במודיעין אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת הגבעה מודיעין )ע"ר( 15/10/2007

היכל אליהו רמת בית שמש 580431906

)ע"ר(

משכנות שלום רמת בית אושרשינוי שם

שמש )ע"ר( ,

היכל אליהו רמת בית שמש )ע"ר( 09/07/2007

2 בי פרנדלי - צרכנות חברתית 580431922

סביבתית )ע"ר(

2 בי פרנדלי - צרכנות חברתית במעגלי צדק )ע"ר( ,אושרשינוי שם

סביבתית )ע"ר(
07/01/2018

נס לארץ ישראל )ע"ר(נס ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםנס לארץ ישראל )ע"ר(580431971 07/03/2007

עמותת מכבי צעירי בני אבו סנאן 580432011

)ע"ר(

צעירי )נוער( בני אבו סנאן אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת מכבי צעירי בני אבו סנאן )ע"ר( 30/05/2006

משמעות - לגלות חיים חדשים 580432037

)ע"ר(

משמעות - לגלות חיים חדשים )ע"ר(חסדי העמק )ע"ר( ,אושרשינוי שם 07/10/2013

להוסיף אומץ )ע"ר(תלמוד תורה חריש )ע"ר( ,אושרשינוי שםלהוסיף אומץ )ע"ר(580432128 07/10/2013
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בשביל הרוח תנועה רוחנית 580432409

יהודית )ע"ר(

בשביל הרוח תנועה רוחנית יהודית לכתחילה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
30/10/2005

קרן מורשת חברון ע"ש אושרשינוי שםמרכז מורשת חברון )ע"ר(580432425

ברנרד וברטה מיכלסון ז"ל 

The Hebron  , )ע"ר(

Heritage Fund in 

memory of Bernard and 

Bertha Michelson z"l

) )R.A

The ,)מרכז מורשת חברון )ע"ר

)Hebron Heritage Center )R.A
04/02/2010

קרן מורשת חברון ע"ש אושרשינוי שם

הגברת ברטה מיכלסון ז"ל 

The Hebron  , )ע"ר(

Heritage Fund in 

memory of Mrs. Berttha 

).Michelson Z L )R.A

קרן מורשת חברון ע"ש ברנרד וברטה 

The Hebron ,)מיכלסון ז"ל )ע"ר

Heritage Fund in memory of 

Bernard and Bertha Michelson z"l

) )R.A

14/02/2005

עמותה לתמיכה בחולים 580432441

המטולוגיים והשתלת מח- עצם 

)ע"ר(

עמותה לתמיכה בחולים אושרשינוי שם

המוטולוגים והשתלות מח- 

עצם )ער( ,

עמותה לתמיכה בחולים המטולוגיים 

והשתלת מח- עצם )ע"ר(
02/01/2005

בית הכנסת שבת אחים גם יחד 580432482

נתניה )ע"ר(

בית כנסת שבת אחים באיזה אושרשינוי שם

נתניה )ע"ר( ,

בית הכנסת שבת אחים גם יחד נתניה 

)ע"ר(
04/07/2007

העמותה לטיפוח וקידום נשים 580432508

ילדים ונוער מהעדה האתיופית 

)ע"ר(

העמותה לטיפוח וקידום ילדים אושרשינוי שם

ונוער מהעדה האתיופית 

)ע"ר( ,

העמותה לטיפוח וקידום נשים ילדים 

ונוער מהעדה האתיופית )ע"ר(
09/12/2004

קרן יד מאיר  לצדקה , חסד אושרשינוי שםקרן לסיוע לישיבות ציוניות )ע"ר(580432672

ויישוב הארץ )ע"ר( ,

קרן לסיוע לישיבות ציוניות )ע"ר( 20/09/2007

עמותת הכדורסל - אליצור 580432748

אשקלון )ע"ר(

עמותת כדורסל אליצור גן אושרשינוי שם

יבנה )ע"ר( ,

עמותת הכדורסל - אליצור אשקלון 

)ע"ר(
03/06/2007

בית כנסת שמן המשחה אושרשינוי שםבית כנסת משכן ציפורה )ע"ר(580432789

)ע"ר( ,

בית כנסת משכן ציפורה )ע"ר( 26/06/2008

קרן עזרת מנחם, אור חנה 580433076

ישראל )ע"ר(

קרן עזרת מנחם, רחובות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קרן עזרת מנחם, אור חנה ישראל )ע"ר( 06/10/2008

ארגון החסד בית דוד שאול אושרשינוי שםתורת חסד בארץ ישראל )ע"ר(580433241

אשדוד )ע"ר( ,

תורת חסד בארץ ישראל )ע"ר( 16/06/2008
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משכנות חיים ליצחק - ירושלים 580433464

)ע"ר(

משכנות חיים ליצחק - ירושלים )ע"ר(משכנות חיים ליצחק )ע"ר( ,אושרשינוי שם 24/04/2018

אור ורחמים )ע"ר(,Light and Mercyעמותת אורה ורחמים )ע"ר( ,אושרשינוי שםאור ורחמים )ע"ר(580433522

) )R.A
15/12/2008

פורום עולמי להנצחת השואה 580433746

)ע"ר(

עמותה להנצחת שחרור אושרשינוי שם

אושוויץ-בירקנאו )ע"ר( ,

פורום עולמי להנצחת השואה 

WORLD HOLOCAUST ,)ע"ר(

)FORUM )R.A

31/03/2005

בית חב"ד כותל המערבי שעל יד 580433837

צעירי אגודת חב"ד - המרכז 

)ע"ר(

מרכז דוכן חב"ד שעל יד אושרשינוי שם

צעירי אגודת חב"ד )ע"ר( ,

בית חב"ד כותל המערבי שעל יד צעירי 

אגודת חב"ד - המרכז )ע"ר(
08/09/2005

מנחת רפאל - אלעד )ע"ר(משכן אהרון )ע"ר( ,אושרשינוי שםמנחת רפאל - אלעד )ע"ר(580433969 10/11/2004

בית הכנסת "משכן שלום" - 580434579

מושב גמזו )ע"ר(

משכן שלום ישראל יוסף אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית הכנסת "משכן שלום" - מושב גמזו 

)ע"ר(
03/03/2015

מרכז מוסדות חינוך אלעד )ע"ר(שיר חדש חדיש אלעד )ע"ר( ,אושרשינוי שםמרכז מוסדות חינוך אלעד )ע"ר(580435063 09/03/2009

על"ת- העמותה לשיוויון שידור 580435253

תקשורתי בבידור )ע"ר(

על"ת -  העמותה לשיוויון אושרשינוי שם

שידור תקשורתי )ע"ר( ,

על"ת- העמותה לשיוויון שידור 

תקשורתי בבידור )ע"ר(
20/03/2005

העמותה לרווחת החוסה אושרשינוי שםאשכולות בעמק ובהר )ע"ר(580435337

בטבריה )ע"ר( ,

אשכולות בעמק ובהר )ע"ר( 24/08/2010

פעמוני מדבר - העמותה לחינוך 580435543

ולדורף, אילת )ע"ר(

העמותה לחינוך ולדורף - אושרשינוי שם

אילת )ע"ר( ,

פעמוני מדבר - העמותה לחינוך ולדורף, 

אילת )ע"ר(
02/02/2011

אלמאדאלה-עמותה לתמיכה 580435568

וקידום החברה הבדואית )ע"ר(

אלמאדילה - המטריה - אושרשינוי שם

עמותה לתמיכה וקידום 

החברה הבדואית )ע"ר( ,

אלמאדאלה-עמותה לתמיכה וקידום 

החברה הבדואית )ע"ר( ???????- 

 ??????? ?????? ???? ?????

Almadalla ,)?"?( ??????

association for support and 

development of the bedouim 

)society )R.A

23/06/2005

כולל בית ישראל דחסידי גור, 580435642

ירושלים )ע"ר(

כולל אברכים מצויינים דחסידי אושרשינוי שם

גור, ירושלים )ע"ר( ,

כולל בית ישראל דחסידי גור, ירושלים 

)ע"ר(
31/03/2011

רובנו - לטובת החברה )ע''ר(צאתכם לשלום )ע"ר( ,אושרשינוי שםרובנו - לטובת החברה )ע''ר(580435659 12/06/2006

קרן השתלת כליה בדרום )ע"ר(חייה מזל קרית מלאכי )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן השתלת כליה בדרום )ע"ר(580435667 29/11/2005
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חסידי ברסלב - שכונת נחלה 580435733

ומנוחה )ע"ר(

חסידי ברסלב - שכונת נחלה ומנוחה כולל חצות אור הזוהר)ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
26/08/2012

כולל חצות ללימוד הזוהר ע"ש אושרשינוי שם

התנא האלקי רשב"י זיע"א 

וללימוד ספרי רבנו נחמן 

מברסלב)ע"ר( ,

כולל חצות אור הזוהר)ע"ר( 30/11/2004

עמותת לימפאדמה בישראל 580435766

)ע"ר(

עמותת לימפאדה בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת לימפאדמה בישראל )ע"ר( 11/04/2005

עוטה אור - ט.נ. טמיר נעלם אושרשינוי שםמגני ומצלי )ע"ר(580435816

)ע"ר( ,

מגני ומצלי )ע"ר( 04/05/2009

דעת שלום פתח- תקווה אושרשינוי שםדעת שלום )ע"ר(580435840

)ע"ר( ,

דעת שלום )ע"ר( 21/01/2008

ארגון מחזיקים אבן ציון ירושלים 580435931

)ע"ר(

ארגון מחזיקים אבן ציון ירושלים )ע"ר(אבן ציון ירושלים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 23/06/2013

ארגון רוחני ליוצאי קווקז- 580436046

כרמיאל )ע"ר(

ארגון רוחני ליוצאי קווקז- כרמיאל )ע"ר(תמר אפרים - כרמיאל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 31/05/2005

חיבוק ראשון )ע"ר(אהבה לכל תינוק )ע"ר( ,אושרשינוי שםחיבוק ראשון )ע"ר(580436277 27/02/2006

אהבה לכל תינוק - העמותה אושרשינוי שם

לטיפול בתינוקות נטושים 

)ע"ר( ,

אהבה לכל תינוק )ע"ר( 21/12/2004

סמינר מורשת בית יעקב ע"ש 580436376

שרה שנירר ע"ה )ע"ר(

סמינר מורשת בית יעקב ע"ש שרה שלוחת מלכה ובתיה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

שנירר ע"ה )ע"ר(
11/10/2005

מוסדות דרך אמונה בארץ 580436855

הקודש )ע''ר(

אהבתו ויראתו ירושלים )ע"ר( אושרשינוי שם

,

מוסדות דרך אמונה בארץ הקודש )ע''ר( 08/06/2017

ידידי כולל עטרת אבות על אושרשינוי שםארגון חסד עזרנו )ע"ר(580437101

בנים דחסידי גור בית שמש 

)ע"ר( ,

ארגון חסד עזרנו )ע"ר( 15/01/2008

בית תורה וחסד אילת השחר 580437184

אשדוד )ע"ר(

בית תורה וחסד - טאלנא אושרשינוי שם

אשדוד )ע"ר( ,

בית תורה וחסד אילת השחר אשדוד 

)ע"ר(
04/05/2006

קרן זכרון משה רפאל ז"ל אושרשינוי שםיראי שמי )ע"ר(580437341

)ע"ר( ,

יראי שמי )ע"ר( 16/05/2007
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קרן זכרון משה רפאל ז"ל )ע"ר(מורא שמים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 16/05/2007

קרן זכרון משה רפאל  ז"ל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מורא שמים )ע"ר( 13/02/2007

העמותה לקידום החינוך בגוש 580437457

עציון )ע"ר(

עמותת הורים למען החטיבה אושרשינוי שם

הצעירה גוש עציון, הגבעה 

הצהובה )ע"ר( ,

העמותה לקידום החינוך בגוש עציון 

)ע"ר(
18/10/2017

אב"י - אפשר ביחד, עמותה אושרשינוי שם''אבי - בשביל ישראל'' )ע''ר(580437564

להנצחת זכרו של סמ"ר אבי 

אפנר שנפל באסון המסוקים 

)ע"ר( ,

''אבי - בשביל ישראל'' )ע''ר( 28/08/2006

בית "אברהם ובניו" נתניה ע"ש 580437572

סולטנה ואברהם בן סמון ז"ל 

)ע"ר(

בית הכנסת קרית השרון, אושרשינוי שם

נתניה )ע"ר( ,

בית "אברהם ובניו" נתניה ע"ש סולטנה 

ואברהם בן סמון ז"ל )ע"ר(
08/06/2016

מוסדות שם דרך מבקשי השם 580437820

)ע"ר(

שם דרך - עיר הקודש אושרשינוי שם

ירושלים תובב"א )ע"ר( ,

מוסדות שם דרך מבקשי השם )ע"ר( 20/06/2005

מרכז חינוכי ותורני טשכנוב רמת 580437861

שלמה )ע''ר(

מרכז חיי נצח ושלום ירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מרכז חינוכי ותורני טשכנוב רמת שלמה 

)ע''ר(
03/09/2006

עמותת בית דוד ביאלה צפת אושרשינוי שםמוסדות בית דוד ביאלה )ע"ר(580437986

)ע"ר( ,

מוסדות בית דוד ביאלה )ע"ר( 31/12/2009

יד לילד המיוחד - מפעלי אושרשינוי שםיד לילד המיוחד )ע"ר(580438026

החינוך החסידי )ע"ר( ,

יד לילד המיוחד )ע"ר( 06/03/2011

חינוך חסידי שורשי אמיתי אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

יד לילד המיוחד - מפעלי החינוך החסידי 

)ע"ר(
17/07/2007

יחד בלב אחד- עמנואל )ע"ר( אושרשינוי שםדלתי חיים יחד בלב אחד )ע''ר(580438091

,

דלתי חיים יחד בלב אחד )ע''ר( 15/06/2006

קופת הצדקה המרכזית )ע"ר(תמיכת הזועקים )ע"ר( ,אושרשינוי שםקופת הצדקה המרכזית )ע"ר(580438190 24/11/2008

מוסדות חינוך חב"ד אופקים שעל 580438208

ידי בית חב"ד אופקים שע"י 

צעירי אגודת חב"ד )ע"ר(

מוסדות חינוך חב"ד אופקים אושרשינוי שם

שעל ידי בית חב"ד אופקים 

שעל ידי אגודת חב"ד )ע"ר( ,

מוסדות חינוך חב"ד אופקים שעל ידי 

בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת 

חב"ד )ע"ר(

05/09/2005
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מוסדות חינוך חב"ד אופקים אושרשינוי שם

של על יד בית חב"ד אופקים 

שע"י צעירי אגודת חב"ד 

)ע"ר( ,

מוסדות חינוך חב"ד אופקים שעל ידי 

בית חב"ד אופקים שעל ידי אגודת חב"ד 

)ע"ר(

05/09/2005

עמותת חולי כליות באזור השרון 580438455

)ע"ר(

עמותת הצלת חייו של אושרשינוי שם

אלחנטי יוסף )ע"ר( ,

עמותת חולי כליות באזור השרון )ע"ר( 02/02/2005

מדריך-חי אשקלון - מאמצים אושרשינוי שםS.O.S חיות אשקלון )ע"ר(580438521

באהבה בעלי חיים בקהילה 

)ע"ר( ,

S.O.S חיות אשקלון )ע"ר( 18/06/2007

זוהר הבית )ע"ר(זוהר הבית - חיפה )ע"ר( ,אושרשינוי שםזוהר הבית )ע"ר(580438679 06/03/2006

שירת חייו- לזכרו של עפר לידר 580438984

)ע"ר(

שירת חייו - להנצחת זכרו של אושרשינוי שם

פרופ' עפר לידר )ע"ר( ,

שירת חייו- לזכרו של עפר לידר )ע"ר( 05/06/2005

ור"מ - ועד ראשי המכללות 580439032

האקדמיות הציבוריות )ע"ר(

עמותה לקידום המכללות אושרשינוי שם

האקדמיות הציבוריות )ע"ר( , 

Organization for 

furthering the interests of

 the public Academic 

).Colleges )R.A

ור"מ - ועד ראשי המכללות האקדמיות 

The Board  of ,)הציבוריות )ע"ר

).Public Academic colleges )R.A

03/06/2012

עמותה למען הילד בחינוך 580439040

המיוחד בחיפה רבתי )ע"ר(

טוב לילד - עמותה למען אושרשינוי שם

ילדים ובוגרים עם צרכים 

מיוחדים - חיפה והצפון )ע"ר( 

,

עמותה למען הילד בחינוך המיוחד 

בחיפה רבתי )ע"ר(
28/02/2007

העמותה לקרב מגע- לחימה 580439198

ישראלית )ע"ר(

העמותה לתורת ההגנה אושרשינוי שם

העצמית-לחימה ישראלית 

)ע"ר( ,

העמותה לקרב מגע- לחימה ישראלית 

)ע"ר(
08/04/2008

עמותת ההנצחה של ההתנדבות 580439206

לצבא הבריטי במלחמת העולם 

השנייה )ע"ר(

עמותת ההנצחה של אושרשינוי שם

ההתנדבות לצבא הבריטי 

במלחמת העולם השנייה 

)ע"ר( ,

עמותת ההנצחה של ההתנדבות לצבא 

הבריטי במלחמת העולם השנייה 

Non Profit Association for ,)ע"ר(

Commemoration of Volunteering 

To the British Armed Forces in 

World War Two

21/02/2006

פנים אל פנים - נועם ישראל 580439248

)ע"ר(

נועם ישראל - עמותה לקירוב אושרשינוי שם

לבבות בעם )ע"ר( ,

פנים אל פנים - נועם ישראל )ע"ר( 26/06/2014
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מצילים ללא גבולות מצילים ללא גבולות )ע"ר( ,אושרשינוי שםמצילים ללא גבולות )ע"ר(580439479

SAUVETEURS SANS ,)ע"ר(

).FRONTIERES )R.A

28/08/2013

עמותת עץ שתול לקידום 580439578

השחמט והספורט ברחובות 

)ע"ר(

עץ שתול - לקידום השחמט, אושרשינוי שם

החברה והתרבות בישראל 

)ע"ר( ,

עמותת עץ שתול לקידום השחמט 

והספורט ברחובות )ע"ר(
25/11/2007

היכל הקודש - גוש קטיף אושרשינוי שםמדרשת הגליל יבנאל )ע"ר(580439586

)ע"ר( ,

מדרשת הגליל יבנאל )ע"ר( 07/12/2005

דורות ההמשך - נושאי מורשת 580439594

השואה והגבורה )ע"ר(

דורות ההמשך - נושאי אושרשינוי שם

מורשת השואה והגבורה 

)ע"ר( ,

דורות ההמשך - נושאי מורשת השואה 

Next Generations of,)והגבורה )ע"ר

). Holocaust and Heroism )R.A

08/05/2011

מודעות - מרכז רוחני לקבלה 580439727

וחסידות )ע"ר(

מודעות - המקום ללימוד אושרשינוי שם

פנימיות התורה בדרך הקבלה 

והחסידות )ע"ר( ,

מודעות - מרכז רוחני לקבלה וחסידות 

)ע"ר(
29/01/2014

ראשית - למען החברה האזרחית 580439800

)ע''ר(

קהילת ראשית - חיי קהילה אושרשינוי שם

ברמת השרון )ע"ר( ,

ראשית - למען החברה האזרחית )ע''ר( 16/08/2016

הגרעין החינוכי רמת השרון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קהילת ראשית - חיי קהילה ברמת 

השרון )ע"ר(
23/01/2012

מעיין טוביה - מצפה יריחו אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

הגרעין החינוכי רמת השרון )ע"ר( 11/10/2005

תדמית - מרכז לקידום החינוך 580439883

והשירות הלאומי האזרחי במגזר 

הערבי )ע"ר(

תדמית- מרכז לקידום החינוך אושרשינוי שם

במגזר הבדואי )ע"ר( ,

תדמית - מרכז לקידום החינוך והשירות 

הלאומי האזרחי במגזר הערבי )ע"ר(
04/11/2010

קבוצת שכולו טוב )ע"ר(שכולו טוב )ע"ר( ,אושרשינוי שםקבוצת שכולו טוב )ע"ר(580440055 08/01/2013

בית כנסת ובית מדרש תפארת 580440105

אבות ע"ש גבריאל וברכה כהן 

ז"ל - בית שמש )ע"ר(

בית כנסת ובית מדרש אושרשינוי שם

תפארת אבות ע"ש ברכה כהן 

ז"ל - בית שמש )ע"ר( ,

בית כנסת ובית מדרש תפארת אבות 

ע"ש גבריאל וברכה כהן ז"ל - בית שמש 

)ע"ר(

05/08/2009

העמותה לקידום הספורט, אושרשינוי שםעמותת צרויה עין גדי )ע"ר(580440162

החינוך והנוער בקיבוץ עין גדי 

)ע"ר( ,

עמותת צרויה עין גדי )ע"ר( 05/07/2009

עמותת מסגד אבו בכר אלסדיק 580440444

סכנין )ע"ר(

עמותת מסגד אבו בקר אושרשינוי שם

אלסדיק סכנין )ע"ר( ,

עמותת מסגד אבו בכר אלסדיק סכנין 

)ע"ר(
04/08/2005
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מגן אברהם לחולה ולמושתל 580440568

)ע"ר(

העמותה לברק בן שימול אושרשינוי שם

ולהצלת חיי אדם )ע"ר( ,

מגן אברהם לחולה ולמושתל )ע"ר( 14/11/2006

יעזורו )ע"ר(אור ישראלי )ע"ר( ,אושרשינוי שםיעזורו )ע"ר(580440717 27/03/2012

יעזורו - ארגון להעשרה אושרשינוי שם

לימודית ועזרה הדדית )ע"ר( ,

אור ישראלי )ע"ר( 27/06/2011

כנפי רוח - מרכז לזהות וציונות 580440725

)ע''ר(

צוריאל - מרכז לזהות וציונות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

כנפי רוח - מרכז לזהות וציונות )ע''ר( 24/05/2017

מדרשת צוריאל - מרכז לזהות אושרשינוי שם

יהודית, אשדוד )ע''ר( ,

צוריאל - מרכז לזהות וציונות )ע"ר( 08/12/2015

המרכז לזהות יהודית - אושרשינוי שם

אשדוד )ע"ר( ,

מדרשת צוריאל - מרכז לזהות יהודית, 

אשדוד )ע''ר(
14/05/2006

היכל החכמה לתורת חיי האדם 580440865

)ע"ר(

אל יהיה - התחדשות רוחנית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

היכל החכמה לתורת חיי האדם )ע"ר( 12/03/2014

התאחדות קבלני התשתיות 580441111

ומפעילי הצמ''ה בישראל )ע''ר(

התאחדות קבלני התשתיות אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

התאחדות קבלני התשתיות ומפעילי 

הצמ''ה בישראל )ע''ר(
11/06/2006

כנסת ישראל- זכרון רפאל )ע"ר(כנסת רפאל בני ברק )ע"ר( ,אושרשינוי שםכנסת ישראל- זכרון רפאל )ע"ר(580441137 04/12/2005

יש לך חבר )ע"ר(, You Have aיש לך חבר )ע"ר( ,אושרשינוי שםיש לך חבר )ע"ר(580441509

)Friend )R.A
25/07/2005

יש לך חבר )ע"ר(והחזקת )ע"ר( ,אושרשינוי שם 09/06/2005

לצידך - המרכז לצעירות 580441533

המתמודדות עם סרטן השד 

)ע"ר(

לצידך - העמותה למען אושרשינוי שם

צעירות המתמודדות עם סרטן 

השד )ע"ר( ,

לצידך - המרכז לצעירות המתמודדות 

עם סרטן השד )ע"ר(
18/08/2005

כולנו למען כולנו )ע"ר(למען כולנו - קרית גת )ע"ר( ,אושרשינוי שםכולנו למען כולנו )ע"ר(580441558 17/08/2014

שערי תבונה - ב"ב, אלעד )ע"ר(וחיי עולם נטע בתוכנו )ע"ר( ,אושרשינוי שםשערי תבונה - ב"ב, אלעד )ע"ר(580441616 29/01/2013

העמותה למאבק בינלאומי 580441871

במחלת הבסט )ע"ר(

העמותה למאבק במחלת אושרשינוי שם

The  , )הבסט )ע"ר

Association For Fighting 

).Off Best Disease )R.A

העמותה למאבק בינלאומי במחלת 

הבסט )ע"ר(
05/01/2009

עמותת מועדון השייט הפועל 580442085

זבולון עכו )ע"ר(

עמותת מועדון השייט עכו אושרשינוי שם

)ימיה( )ע"ר( ,

עמותת מועדון השייט הפועל זבולון עכו 

)ע"ר(
17/09/2007
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הפורום המשפטי למען ישראל 580442127

)ע"ר(

פורום משפטי למען ארץ אושרשינוי שם

Legal  , )ישראל )ע''ר

Forum for the Land of 

)Israel )R.A

הפורום המשפטי למען ישראל 

).legal forum for Israel )R.A,)ע"ר(
29/01/2014

קבוצת המשפטנים תשס''ה אושרשינוי שם

The Legal Group , )ע''ר(

) 2005 )R.A

פורום משפטי למען ארץ ישראל 

Legal Forum for the Land of,)ע''ר(

) Israel )R.A

28/06/2006

קבוצת המשפטנים תשס"ה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

The ,)קבוצת המשפטנים תשס"ה )ע"ר

)Legal Group 2005 )R.A
26/01/2006

איחוד ישראלי של מומחי ספורט 580442242

אתגרי לפיתוח פעילות אתגרית, 

מחקר והצלה - סארמה )ע"ר(

איחוד מומחי ספורט אתגרי אושרשינוי שם

לפיתוח פעילות אתגרית, 

מחקר והצלה בישראל )ע"ר( ,

איחוד ישראלי של מומחי ספורט אתגרי 

לפיתוח פעילות אתגרית, מחקר והצלה 

- סארמה )ע"ר(

11/10/2010

עטרת הרב משה אריה פריינד 580442358

זצ"ל לתורה ולגמילות חסדים- 

ירושלים )ע"ר(

מורשת הרב משה אריה אושרשינוי שם

פריינד זצ"ל לתורה ולגמילות 

חסדים - ירושלים )ע"ר( ,

עטרת הרב משה אריה פריינד זצ"ל 

לתורה ולגמילות חסדים- ירושלים )ע"ר(
08/09/2005

צחוק בריא- העמותה הישראלית 580442390

לליצנות רפואית וג'לולוגיה )ע"ר(

העמותה הישראלית לליצנות אושרשינוי שם

רפואית )ע"ר( ,

צחוק בריא- העמותה הישראלית 

לליצנות רפואית וג'לולוגיה )ע"ר(
31/12/2007

עמותת פטריציו פאולטי 580442556

להתפתחות ותקשורת בישראל 

)ע"ר(

קרן פטריציו פאולטי אושרשינוי שם

להתפתחות ולתקשורת 

בישראל )ע"ר( ,

עמותת פטריציו פאולטי להתפתחות 

ותקשורת בישראל )ע"ר(
05/02/2013

שבענו מטובך - באר שבע אושרשינוי שםשבענו )ע"ר(580442630

)ע"ר( ,

שבענו )ע"ר( 24/02/2009

לתת בכבוד - תל ציון-כוכב אושרשינוי שםתהילה לדוד - תל ציון )ע"ר(580442689

יעקב )ע"ר( ,

תהילה לדוד - תל ציון )ע"ר( 18/05/2009

אלמנארה - עמותה לקידום 580442697

אנשים עם מוגבלות )ע"ר(

אלמנארה - עמותה לקידום אושרשינוי שם

העיוורים ואנשים עם מוגבלות 

בחברה הערבית בישראל 

)ע"ר( ,

אלמנארה - עמותה לקידום אנשים עם 

מוגבלות )ע"ר(
26/06/2013

אלמנארה - עמותה לקידום אושרשינוי שם

העיוורים הערבים בישראל 

)ע"ר( ,

אלמנארה - עמותה לקידום העיוורים 

ואנשים עם מוגבלות בחברה הערבית 

בישראל )ע"ר(

18/07/2011
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דמוקרטיה מקומית מתקדמת אושרשינוי שםממשל מקומי מתקדם )ע"ר(580442705

)ע"ר( ,

ממשל מקומי מתקדם )ע"ר( 06/03/2006

עמותת נצרת להשכלה והוקרת 580442770

אנשי השנה )ע"ר(

עמותת נצרת להשכלה אושרשינוי שם

ולמאבק באנלפבתיות וטפוח 

זכויות העמלים והסטודנטים 

)ע"ר( ,

עמותת נצרת להשכלה והוקרת אנשי 

השנה )ע"ר(
06/06/2011

עמי"ת בלשכה )ע"ר(עמי"ת למקצוע )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמי"ת בלשכה )ע"ר(580443364 08/03/2006

עמי"ת למקצוע )ע"ר(בית בלשכה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 27/02/2006

יביע אומר -חולון )ע"ר(דבר בעתו )ע"ר( ,אושרשינוי שםיביע אומר -חולון )ע"ר(580443414 22/05/2008

קרן שיקום והצלת משפחות - אושרשינוי שםארגון ובנה- בית שמש )ע"ר(580443588

בית שמש )ע"ר( ,

ארגון ובנה- בית שמש )ע"ר( 13/07/2009

נשים לגופן - עמותת נשים למען 580443661

אחריות על בריאותן )ע"ר(

נשים וגופן- עמותת נשים אושרשינוי שם

למען אחריות על בריאותן 

)ע"ר( ,

נשים לגופן - עמותת נשים למען 

אחריות על בריאותן )ע"ר(
04/04/2006

נשים וגופן - עמותת נשים אושרשינוי שם

למען אחריות על בריאותן 

)ע"ר( ,

נשים וגופן- עמותת נשים למען אחריות 

על בריאותן )ע"ר(
04/04/2006

מוסדות לעלוב בארץ ישראל 580443760

)ע"ר(

מוסדות לעלוב בארץ ישראל )ע"ר(מוסדות לעלוב ביתר )ע"ר( ,אושרשינוי שם 04/02/2009

גן חיים - אשדוד-אשקלון אושרשינוי שםאל החיים )ע"ר(580443844

)ע"ר( ,

אל החיים )ע"ר( 20/07/2014

יד בחסד ע"ש האדמו"ר 580443919

מוואלבארז' זצוק"ל )ע"ר(

יד בחסד -  ע"ש האדמו"ר אושרשינוי שם

יששכר דב בריש זצוק"ל 

)ע"ר( ,

יד בחסד ע"ש האדמו"ר מוואלבארז' 

זצוק"ל )ע"ר(
10/10/2005

בית הכנסת משכן שילה - רמת 580443984

בית שמש )ע"ר(

רמת שילה - רמת בית שמש אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית הכנסת משכן שילה - רמת בית 

שמש )ע"ר(
29/09/2014

יגל יעקב- מרכז חינוך וקידום 580444156

)ע"ר(

יגל יעקב - יד חינוך וקידום אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

יגל יעקב- מרכז חינוך וקידום )ע"ר( 18/05/2005

עמותת צמרת לחינוך )ע"ר( , ACMEצמרת לחינוך ותרבות )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת צמרת לחינוך )ע"ר(580444164

).EDUCATION & CULTURE )R.A
19/07/2017

צמרת לחינוך ותרבות )ע"ר(עמותת סג'א אלשמאל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 14/06/2015
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לייף פור ריליף אנד דיבילופמינט 580444321

)ע"ר(

אלחיאה ללאגת'ה ואל-תנמיה אושרשינוי שם

LIFE FOR RELIEF , )ע"ר(

 AND DEVELOPMENT

) )R.A

לייף פור ריליף אנד דיבילופמינט 

Life for Relief and ,)ע"ר(

).Development )R.A

17/04/2011

מכון לפיתוח ולהפצת לימוד אושרשינוי שםכולל אדם ישר )ע"ר(580444644

הקבלה כולל אדם ישר )ע"ר( 

Institut For The  ,

Devellopment of Kaballic

 Studies, Kollel, Adam 

).Yachar )R.A

כולל אדם ישר )ע"ר( 04/10/2010

ישיבת באר יצחק - מודיעין עילית 580444669

)ע"ר(

קרן תמיכה וסיוע חסדי שלמה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ישיבת באר יצחק - מודיעין עילית )ע"ר( 12/05/2015

קרן תמיכה ועזרה לבחורים אושרשינוי שם

מעוטי יכולת ע"ש שלמה זלמן 

בעיר הקודש ירושלים )ע"ר( ,

קרן תמיכה וסיוע חסדי שלמה )ע"ר( 30/10/2005

אמינות- העמותה לטיפול 580444685

באלימות במשפחה ובחברה 

ופגיעות מיניות בישראל )ע"ר(

אמינות- העמותה לטיפול אושרשינוי שם

במשפחה ובחברה ופגיעות 

מיניות בישראל )ע"ר( ,

אמינות- העמותה לטיפול באלימות 

במשפחה ובחברה ופגיעות מיניות 

בישראל )ע"ר(

04/12/2006

אמינות - העמותה לטיפול אושרשינוי שם

באלימות במשפחה ובפגיעות 

מיניות בישראל )ע"ר( ,

אמינות- העמותה לטיפול במשפחה 

ובחברה ופגיעות מיניות בישראל )ע"ר(
09/05/2006

גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש 580444826

מאיר והראל )ע"ר(

קריית חינוך ע"ש מאיר והראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
02/01/2014

מרכז ללימודים לאקאניאנים אושרשינוי שםרשת לאקאניאנית )ע"ר(580444842

)ע"ר( ,

רשת לאקאניאנית )ע"ר( 06/12/2009

מרכז חינוכי מאור ישראל 580445021

ירושלים עיר הקודש )ע"ר(

מרכז חינוכי מאור ישראל  - אושרשינוי שם

הר נוף ירושלים )ע"ר( ,

מרכז חינוכי מאור ישראל ירושלים עיר 

הקודש )ע"ר(
07/06/2005

בית הכנסת ובית המדרש 580445187

המרכזי "משכן יעקב וחנה" - 

אלעד )ע"ר(

בית הכנסת זכרון ירושלים אושרשינוי שם

אלעד )ע"ר( ,

בית הכנסת ובית המדרש המרכזי 

"משכן יעקב וחנה" - אלעד )ע"ר(
20/07/2015

חניכי הישיבות - נוסח שאמי - אושרשינוי שם

אלעד )ע"ר( ,

בית הכנסת זכרון ירושלים אלעד )ע"ר( 05/12/2007
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בחברה טובה - רואים מעבר 580445286

)ע"ר(

אנחנו בחברה טובה - אושרשינוי שם

העמותה לצמצום הסטיגמה 

והאפליה כלפי המתמודדים 

עם מחלות פסיכיאטריות 

)ע"ר( ,

בחברה טובה - רואים מעבר )ע"ר( 11/10/2005

המכללה הרב תחומית- סכנין 580445385

)ע"ר(

אלבשאאר- מוסדות למצויינות אושרשינוי שם

בחינוך )ע"ר( ,

המכללה הרב תחומית- סכנין )ע"ר( 01/07/2009

העמותה לעידוד השיח אושרשינוי שםמרכז מדא- סלוואן )ע"ר(580445393

והחינוך למניעת אלימות 

בחברה )ע"ר( ,

מרכז מדא- סלוואן )ע"ר( 01/02/2010

מרכז ישראל לחקר המזרח 580445484

הרחוק )ע"ר(

מרכז ישראל לחקר הבודהיזם אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מרכז ישראל לחקר המזרח הרחוק 

ISRAEL CENTER FOR ,)ע"ר(

THE STUDY OF THE ART EAST

) )R.A

21/07/2008

בית חב"ד מרחבים שעל יד 580445559

צעירי אגודת חב"ד )ע"ר(

מרכז ליובאוויטש להפצת אושרשינוי שם

התורה והחסידות ליישובי 

מרחבים )ע"ר( ,

בית חב"ד מרחבים שעל יד צעירי 

אגודת חב"ד )ע"ר(
24/11/2008

מרכז ליובאוויטש לעלייה וקליטה 580445690

)ע"ר(

מרכז להפצת יהדות אושרשינוי שם

ליובאוויטש לעולים יוצאי חבר 

העמים - חיפה )ע"ר( ,

מרכז ליובאוויטש לעלייה וקליטה )ע"ר( 06/03/2018

מח"צ - עמותת המחנה הציוני אושרשינוי שםארץ נהדרת )ע"ר(580445849

)ע"ר( ,

ארץ נהדרת )ע"ר( 15/07/2007

אלנהדה לחינוך ומורשת 580445955

במשולש הצפוני )ע"ר(

אל ספאא עמותה לניהול אושרשינוי שם

והפעלת גנים לגיל הרך 

בקלנסואה  )ע"ר( ,

אלנהדה לחינוך ומורשת במשולש 

הצפוני )ע"ר(,?????? ??????? 

  ??????? ?????? ?? ???????

?.?

01/09/2014

חן לכלה - לעזרת כלות אושרשינוי שםאופק חסידי - חן לכלה )ע"ר(580446227

מישראל חסרות ישע )ע"ר( ,

אופק חסידי - חן לכלה )ע"ר( 11/10/2010

יציל חיים- יד לעזרה לנזקקי 580446318

השתלת כליות לחולים סופניים 

)ע"ר(

יציל חיים - להצלת חיי דדה אושרשינוי שם

אוחנה )ע"ר( ,

יציל חיים- יד לעזרה לנזקקי השתלת 

כליות לחולים סופניים )ע"ר(
03/07/2005
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שוטוקאן קראטה - דו ארגון 580446441

בינלאומי- ישראל )ע"ר(

עמותת שוטוקאן קראטה-דו אושרשינוי שם

של מאסטר קנאזאווה - 

Shotokan  , )ישראל )ע"ר

Karate - Do of Master 

).Kanazawa - Israel )R.A

שוטוקאן קראטה - דו ארגון בינלאומי- 

SHOTOKAN ,)ישראל )ע"ר

KARATE - DO INTERNATIONAL

) FEDERATION - ISRAEL )R.A

20/01/2009

מוסדות חסדי מנחם - אזור 580446474

הצפון )ע"ר(

מוסדות חסדי מנחם - נצרת אושרשינוי שם

עילית )ע"ר( ,

מוסדות חסדי מנחם - אזור הצפון )ע"ר( 04/12/2013

ישיבת חסדי מנחם - נצרת אושרשינוי שם

עילית )ע"ר( ,

מוסדות חסדי מנחם - נצרת עילית 

)ע"ר(
07/12/2005

לשכת הרופאים ת"א- יפו רבתי 580446722

)נ.1968( )ע"ר(

הסתדרות רפואית אושרשינוי שם

תל-אביב-יפו רבתי )נ.1968(  

)ע"ר( ,

לשכת הרופאים ת"א- יפו רבתי 

)נ.1968( )ע"ר(
19/03/2006

מוסדות קהילת קריית 580446896

מטרסדורף בירושלים )ע"ר(

מקווה טהרה קריית אושרשינוי שם

מטרסדורף )ע"ר( ,

מוסדות קהילת קריית מטרסדורף 

בירושלים )ע"ר(
12/05/2008

טהרת הבית- הידור המקוואות 580447050

)ע"ר(

הקרן להצלה והקמת אושרשינוי שם

המקוואות בא"י )ע"ר( ,

טהרת הבית- הידור המקוואות )ע"ר( 01/04/2008

עטרת שלמה - ת"א ע"ש אושרשינוי שםעטרת שלמה - ת"א )ע"ר(580447241

הרה"צ ר' שלמה זעפראני 

זצוק"ל )ע"ר( ,

עטרת שלמה - ת"א )ע"ר( 28/10/2010

איגוד סיביר - ישראל לקידום 580447340

חינוך, תרבות ומדע )ע"ר(

זאוראליה - איגוד יוצאי סיביר, אושרשינוי שם

אורל, צפון והמזרח הרחוק 

של רוסיה )ע"ר( ,

איגוד סיביר - ישראל לקידום חינוך, 

תרבות ומדע )ע"ר(
23/06/2013

התאחדות בוגרי תנועת אושרשינוי שםחד נס מפעלים ציוניים )ע"ר(580447407

בית"ר בריה"מ לשעבר וחבר 

המדינות )ע"ר( ,

חד נס מפעלים ציוניים )ע"ר( 30/11/2009

ובלכתך בדרך )ע"ר(בלכתך בדרך )ע"ר( ,אושרשינוי שם''ובלכתך בדרך'' )ע''ר(580447555 19/02/2006

ישיבת כנסת ישראל - אשדוד 580447647

)ע"ר(

ישיבת כנסת ישראל - אשדוד )ע"ר(כנסת ישראל - אשדוד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 23/08/2005

ארגון מנהלים ומורשי חתימה 580447811

בבנק מזרחי טפחות בע"מ )ע"ר(

ארגון מנהלים ומורשי חתימה אושרשינוי שם

בבנק המזרחי המאוחד בע"מ 

)ע"ר( ,

ארגון מנהלים ומורשי חתימה בבנק 

מזרחי טפחות בע"מ )ע"ר(
09/06/2014
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''עמותת קהילת יוצאי בוכארה - 580447878

מאיר יגודייב ז''ל )ע''ר(

עמותת קהילת יוצאי בוכארה אושרשינוי שם

בני יעקב - בת ים )ע"ר( ,

''עמותת קהילת יוצאי בוכארה - מאיר 

יגודייב ז''ל )ע''ר(
19/07/2006

עמותת גימלאי תעש המאוחדת 580447910

)ע"ר(

עמותת גמלאי תעש - מגן אושרשינוי שם

ורומח )ע"ר( ,

עמותת גימלאי תעש המאוחדת )ע"ר( 24/11/2008

הניצוץ שבלב - פתח תקווה - 580448066

ישיבת נחלת ישראל )ע"ר(

הניצוץ שבלב - פתח תקווה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

הניצוץ שבלב - פתח תקווה - ישיבת 

נחלת ישראל )ע"ר(
20/12/2010

קו למשפט ח.ס.ד )חזון, סעד, 580448363

דרך( )ע"ר(

קו למשפט ח.ס.ד )חזון, סעד, דרך( קו למשפט )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
05/12/2007

מכבי קשתות המאה העשרים 580448397

ואחת )ע"ר(

קשתות המאה העשרים ואחת אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מכבי קשתות המאה העשרים ואחת 

)ע"ר(
24/04/2018

סימפלי יו - פיקוח על תפיסת 580448579

דימוי הגוף )ע"ר(

המרכז הישראלי לשינוי הרגלי אושרשינוי שם

אכילה )ע"ר( ,

סימפלי יו - פיקוח על תפיסת דימוי הגוף 

Simply You - Monitoring ,)ע"ר(

).Body Image Perception )R.A

30/12/2014

המרכז הישראלי לשינוי הרגלי אושרשינוי שם

אכילה על ידי מכללת ויינגייט 

)ע"ר( ,

המרכז הישראלי לשינוי הרגלי אכילה 

)ע"ר(
20/02/2008

בית יעקב-מאיר עיני ישראל- 580448835

ביתר עלית )ע"ר(

מאיר עיני ישראל - רמת בית אושרשינוי שם

שמש )ע"ר( ,

בית יעקב-מאיר עיני ישראל- ביתר עלית 

)ע"ר(
12/03/2006

עמותת צדקה צ'רקסית אושרשינוי שםעמותת צדקה בריחאניה )ע"ר(580448868

בריחאניה )ע"ר( ,

עמותת צדקה בריחאניה )ע"ר( 28/09/2008

איגוד מקצועי של מנופאים 580448884

בישראל )ע"ר(

איגוד מקצועי של מנופאים בישראל ויסוטה 2005 )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
08/05/2006

העמותה לעזרה לחולי סרטן 580448900

המעי הגס בנהריה )ע"ר(

עמותה להצלת חיי בן-חמו אושרשינוי שם

פרחה וחולי סרטן המעי הגס 

)ע"ר( ,

העמותה לעזרה לחולי סרטן המעי הגס 

בנהריה )ע"ר(
29/09/2005

עמותה להצלת חיי בן-חמו אושרשינוי שם

פרחה )ע"ר( ,

עמותה להצלת חיי בן-חמו פרחה וחולי 

סרטן המעי הגס )ע"ר(
29/08/2005

מאעאן לכולם )ע"ר(מאעאן ג'דיידה מכר )ע"ר( ,אושרשינוי שםמאעאן לכולם )ע"ר(580449015 16/07/2008

קרן אל גליל )ע"ר(קרן סייג לתורה )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן אל גליל )ע"ר(580449098 23/11/2009
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קשב - קידום השכונות בחדרה 580449585

)ע''ר(

קשב - קידום השכונות אושרשינוי שם

בחדרה )ע"ר( ,

קשב - קידום השכונות בחדרה 

keshev - Association for the,)ע''ר(

 Promotion of Neighborhoods in 

)Hadera )R.A

14/05/2006

תנועת המשפחה - הפמיליסטים 580449627

)ע"ר(

תנועת המשפחה - הפמיליסטים )ע"ר(הקול הגברי )ע"ר( ,אושרשינוי שם 07/10/2015

עמותת נדר- למען נוצרים אושרשינוי שםעמותת נדר )ע"ר(580449734

דוברי רוסית בישראל )ע"ר( ,

עמותת נדר )ע"ר( 09/05/2018

עמותת אלראד )ע"ר(אום אמיר )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת אלראד )ע"ר(580449791 08/09/2009

האיגוד לקידום גישות 580449825

פסיכולוגיות וחברתיות לפסיכוזה 

)ע"ר(

האיגוד הישראלי לקידום אושרשינוי שם

טיפול פסיכולוגי בסכיזורפניה 

ובפסיכוזות אחרות )ע"ר( ,

האיגוד לקידום גישות פסיכולוגיות 

וחברתיות לפסיכוזה )ע"ר(
29/06/2016

בית חב"ד נווה- חוף ראשון לציון 580450013

שע"י צעירי אגודת חב"ד )ע"ר(

ופרצת נוה חוף ראשון לציון אושרשינוי שם

שע"י צעירי אגודת חב"ד 

המרכז )ע"ר( ,

בית חב"ד נווה- חוף ראשון לציון שע"י 

צעירי אגודת חב"ד )ע"ר(
30/05/2006

מרכז מהות- מידע, הדרכה 580450120

ותעסוקה לנשים )ע"ר(

מהות לנשים - מידע הדרכה אושרשינוי שם

ותעסוקה )ע"ר( ,

מרכז מהות- מידע, הדרכה ותעסוקה 

לנשים )ע"ר(
19/12/2005

צעירים בירוחם )ע"ר(קרן אור לירוחם )ע"ר( ,אושרשינוי שםצעירים בירוחם )ע"ר(580450146 25/09/2006

580450518 sports drive מנוף לספורט

)ע''ר(

מנוף לספורט sports drive )ע''ר(מנוף לספורט )ע''ר( ,אושרשינוי שם 11/06/2006

מנוף לספורט spors drive אושרשינוי שם

)ע''ר( ,

מנוף לספורט )ע''ר( 11/06/2006

מנוף לספורט spors drive )ע''ר(מנוף לספורט )ע"ר( ,אושרשינוי שם 11/06/2006

העמותה להצלת חולי כליות 580450526

בתחום המועצה האזורית גזר 

)ע"ר(

העמותה להצלת חיי מיכאל אושרשינוי שם

קובי )ע"ר( ,

העמותה להצלת חולי כליות בתחום 

המועצה האזורית גזר )ע"ר(
14/11/2005

קידמה לחיים )ע"ר(בדמייך חיי )ע"ר( ,אושרשינוי שםקידמה לחיים )ע"ר(580450609 19/02/2006

תנו לחי אטיאס לחיות ולחולי לב 580450815

אחרים )ע"ר(

תנו לחי אטיאס לחיות ולחולי לב אחרים תנו לחי אטיאס לחיות )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
21/09/2005

גודמן - בית ספר למשחק בנגב 580450823

)ע"ר(

בית הספר למשחק ואומנויות אושרשינוי שם

הבמה בנגב )ע"ר( ,

גודמן - בית ספר למשחק בנגב )ע"ר( 12/01/2012
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חסדינו בישראל )ע"ר(מסילה לרפואה )ע"ר( ,אושרשינוי שםחסדינו בישראל )ע"ר(580451094 21/11/2007

עזרה ותגבור - ביה"ס רשב"י אושרשינוי שםגנים ועזרה ותגבור )ע"ר(580451581

)ע"ר( ,

גנים ועזרה ותגבור )ע"ר( 06/12/2009

ידידי בית אורי )לזכר דבורה 580451615

שיק( )ע"ר(

ידידי בית אורי )לזכר דבורה אושרשינוי שם

שיק( )ע"ר( ,

ידידי בית אורי )לזכר דבורה שיק( 

The Friends of Bet Uri )in ,)ע"ר(

)Memory Debora Schick()R.A

10/12/2008

קרן דבורה שיק )ידידי בית אושרשינוי שם

DEBORA  , )אורי( )ע"ר

SCHICK FUND

 )FRIENDS OF BET 

).URI( )R.A

ידידי בית אורי )לזכר דבורה שיק( )ע"ר( 24/12/2007

קרן אהבת אחים- סיוע לכל 580451631

דכפין )ע"ר(

מטה רב ארגוני לרווחה אושרשינוי שם

משלימה מיסודו של מר 

ארקדי גאידמק )ע"ר( ,

קרן אהבת אחים- סיוע לכל דכפין )ע"ר( 23/07/2007

מרכז אחוות רחל ירושלים אושרשינוי שםאחוות ירושלים )ע"ר(580451672

לסיוע סוציואקונומי לבנות 

)ע"ר( ,

אחוות ירושלים )ע"ר( 24/11/2005

בית הספר לכדורגל ולמיומנויות 580451896

בספורט אריאל 2005 )ע"ר(

בית הספר לכדורגל אושרשינוי שם

ולמיומנויות בספורט תל אביב 

2005 )ע"ר( ,

בית הספר לכדורגל ולמיומנויות בספורט 

אריאל 2005 )ע"ר(
05/08/2007

מעגל חברים- פרויקט תמיכה 580452118

למאושפזים במרכזי הרפואה 

ולנזקקים )ע"ר(

מעגל חברים - פרויקט תמיכה אושרשינוי שם

למאושפזים במרכזי הרפואה 

)ע"ר( ,

מעגל חברים- פרויקט תמיכה 

למאושפזים במרכזי הרפואה ולנזקקים 

)ע"ר(

05/01/2006

כן ואמן, מ.כ.ר.י. - מלך כבוד רב 580452167

ירושלים )ע"ר(

כן ואמן )ע"ר( ,אושרשינוי שם 09/01/2012

בית הכנסת ובית מדרש "בית 580452506

אהרן" חניכי הישיבות )ע"ר(

"בית אהרון" בית כנסת חניכי אושרשינוי שם

הישיבות וכולל אברכים )ע"ר( 

,

בית הכנסת ובית מדרש "בית אהרן" 

חניכי הישיבות )ע"ר(
06/02/2012

בית הכנסת חניכי הישיבות אושרשינוי שם

כתב סופר בני ברק )ע"ר( ,

"בית אהרון" בית כנסת חניכי הישיבות 

וכולל אברכים )ע"ר(
22/09/2011
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נאדה ישראל- ארגון לאומי 580452597

לגמילה באקופנטורה )ע"ר(

אקודיטוקס ישראל )ע"ר( , אושרשינוי שם

).Acudetox of Israel )R.A

נאדה ישראל- ארגון לאומי לגמילה 

NADA ISRAEL-, )באקופנטורה )ע"ר

 National Acupancture 

)Detoxification Association )R.A

01/11/2006

מדרשת שערי בינה - רמות 580452696

)ע"ר(

מדרשת בית אסתר - ירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מדרשת שערי בינה - רמות )ע"ר( 20/06/2011

צדקת רמ''א על שם רבי משה 580452837

אריה ז''ל )ע''ר(

צדקת רמ"א אך טוב וחסד על אושרשינוי שם

שם רבי משה אריה ז"ל )ע"ר( 

,

צדקת רמ''א על שם רבי משה אריה ז''ל 

)ע''ר(
06/08/2006

בית הכנסת שלהבת כפר גנים ג 580453462

פתח תקוה )ע"ר(

בית הכנסת המרכזי - כפר אושרשינוי שם

גנים ג', פתח תקווה )ע"ר( ,

בית הכנסת שלהבת כפר גנים ג פתח 

תקוה )ע"ר(
12/03/2014

יביע אומר הפצת תורה וחסד 580453520

)ע"ר(

הפצת לימוד ההלכה, תורה אושרשינוי שם

ועשיית חסד )ע"ר( ,

יביע אומר הפצת תורה וחסד )ע"ר( 27/01/2015

ברכה וחסד סל לשבת - אושרשינוי שםחלק ממני ברכה וחסד )ע"ר(580453652

ירושלים )ע"ר( ,

חלק ממני ברכה וחסד )ע"ר( 02/08/2017

העמותה לקידום ילדי ניצנים אושרשינוי שםיעדים- למען ילדים בסיכון )ע"ר(580453892

)ע"ר( ,

יעדים- למען ילדים בסיכון )ע"ר( 18/06/2007

אש התמיד ירושלים )ע"ר(חונן הדעת - ירושלים )ע"ר( ,אושרשינוי שםאש התמיד ירושלים )ע"ר(580453991 15/09/2008

קרן נדב- לקידום מורשת העם אושרשינוי שםקרן נדב )ע"ר(580454007

NADAV  , )היהודי )ע"ר

Fund for the 

Advancement of Jewish 

)Heritage )R.A

NADAV Foundation,)קרן נדב )ע"ר

) )R.A
21/12/2009

קרן נדב - לקידום מורשת אושרשינוי שם

העם היהודי )ע"ר( ,

קרן נדב- לקידום מורשת העם היהודי 

NADAV Fund for the ,)ע"ר(

Advancement of Jewish Heritage

) )R.A

21/02/2008

"מתיבתא" בית מדרש לתורה 580454296

והוראה - בני ברק )ע"ר(

פתחי הוראה ומשפט - בני אושרשינוי שם

ברק )ע"ר( ,

"מתיבתא" בית מדרש לתורה והוראה - 

בני ברק )ע"ר(
15/02/2017

משפטיך ליעקב - ירושלים אושרשינוי שםאמונה וצדק ירושלים )ע"ר(580454312

)ע"ר( ,

אמונה וצדק ירושלים )ע"ר( 15/09/2008
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מרכז תורה וחסד- חסדי תמר 580454809

)ע"ר(

מרכז תורה וחסד- חסדי תמר )ע"ר(תן לאכול )ע"ר( ,אושרשינוי שם 20/11/2006

עירוני מכבי אל אהלי אום אל 580454858

פחם / ג'ת ספורט )ע"ר(

עירוני מכבי אל אהלי אום אל פחם / ג'ת נוער ג'ת ספורט )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ספורט )ע"ר(
21/11/2010

מתגלגלים בבנימינה וגבעת עדה 580454866

)ע"ר(

העמותה לקידום ענף הוקי אושרשינוי שם

גלגיליות בנופית )ע"ר( ,

מתגלגלים בבנימינה וגבעת עדה )ע"ר( 30/12/2013

חזון ישעיה- מרכזי חינוך ורווחה 580454940

)ע"ר(

מרכזי חינוך ורווחה חזון אושרשינוי שם

ישעיה )ע"ר( ,

חזון ישעיה- מרכזי חינוך ורווחה )ע"ר( 06/09/2007

מועדון הוקי רולר תל מונד אושרשינוי שםמועדון הוקי רולר נתניה )ע"ר(580455111

)ע"ר( ,

מועדון הוקי רולר נתניה )ע"ר( 13/10/2010

לראות - העמותה לחקר בריאות 580455285

העין ומניעת עיוורון בישראל 

)ע"ר(

העמותה למחקר בריאות העין אושרשינוי שם

ומניעת עיוורון בישראל )ע"ר( 

The Israeli Research  ,

Association For Eye 

Health and  Blindness 

).Prevention )R.A

11/09/2008

עובדיה הצדיק מבוכרה )ע"ר(דוד הצדיק מבוכרה )ע"ר( ,אושרשינוי שםעובדיה הצדיק מבוכרה )ע"ר(580455335 09/10/2011

הקואליציה הישראלית לטראומה: 580455491

מניעה והתמודדות )ע"ר(

הקואליציה הישראלית אושרשינוי שם

לטראומה )ע"ר( ,

הקואליציה הישראלית לטראומה: מניעה 

Israel Trauma ,)והתמודדות )ע"ר

Coalition for Response and 

)Preparedness )R.A

26/06/2008

הקואליציה הישראלית אושרשינוי שם

לטראומה: מניעה והתמודדות 

)ע"ר( ,

הקואליציה הישראלית לטראומה )ע"ר( 26/06/2008

הקואליציה הישראלית אושרשינוי שם

Israel  , )לטראומה )ע"ר

Trauma Coalition - I.T.C.

). )R.A

26/06/2008

קרן חיים - אשקלון )ע''ר(אוהל חיים - אשקלון )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן חיים - אשקלון )ע''ר(580455814 26/07/2006

קופת עזרת ישראל מודיעין 580455905

עילית )ע"ר(

קופת עזרת ישראל מודיעין עילית )ע"ר(איגוד ידידי שערי ציון )ע"ר( ,אושרשינוי שם 27/05/2009
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תקווה לזולת ועד הרבנים 580456069

בארה"ק לסיוע בקהילה )ע"ר(

תקווה לזולת ועד הרבנים בארה"ק תקווה לזולת - ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שם

לסיוע בקהילה )ע"ר(
17/04/2016

בלוק - לקידום אמנות, תרבות 580456093

ומרחב )ע"ר(

בלוק - לקידום אמנות, תרבות ומרחב כתב העת בלוק )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
05/01/2012

החברים של המוזיקה הלטינית 580456200

מיסודו של יהודה פריידקס ז"ל 

)ע"ר(

החברים של המוזיקה אושרשינוי שם

הלטינית )ע"ר( ,

החברים של המוזיקה הלטינית מיסודו 

של יהודה פריידקס ז"ל )ע"ר(
27/11/2011

רפואה וחסד - תקוה לחולה 580456408

ולנזקק )ע"ר(

רפואה וחסד - תקוה לחולה אושרשינוי שם

ולנזקק - בני-ברק )ע"ר( ,

רפואה וחסד - תקוה לחולה ולנזקק 

)ע"ר(
06/03/2011

נוער - מתחברים למשפחה אושרשינוי שםמשפחתי )ע''ר(580456416

)ע"ר( ,

).Mishpachty )R.A,  )משפחתי )ע''ר 05/06/2017

נועם - נותנים יד לנוער אושרשינוי שם

במשבר )ע"ר( ,

נוער - מתחברים למשפחה )ע"ר( 02/06/2008

לב ישראל - למען הקהילה )ע"ר(לב ישראל - מודיעין )ע"ר( ,אושרשינוי שםלב ישראל - למען הקהילה )ע"ר(580456432 20/06/2017

חסד על שם רחמים אמת - אושרשינוי שםאחים לנצח )ע"ר(580456689

גדרה )ע"ר( ,

אחים לנצח )ע"ר( 17/07/2008

המכון לקידום תיאטרון יהודי 580456911

)ע''ר(

המכון הבינלאומי לקידום אושרשינוי שם

תרבות יהודית וישראלית 

)ע"ר( ,

המכון לקידום תיאטרון יהודי )ע''ר( 15/02/2017

עזרת אחים- צדקת ארץ ישראל 580456952

ע"י האחים עמרם ושלום ניימן 

הי"ו )ע"ר(

עזרת אחים - צדקת ארץ אושרשינוי שם

ישראל  מייסודם של האחים 

ניימן )ע"ר( ,

עזרת אחים- צדקת ארץ ישראל ע"י 

האחים עמרם ושלום ניימן הי"ו )ע"ר(
17/09/2006

ארגמן- ארגון לקידום מעמד 580457059

האזרחים הותיקים במודיעין 

וסביבותיה )ע"ר(

ארגמן - הארגון לקידום מעמד אושרשינוי שם

הגמלאי במודיעין )ע"ר( ,

ארגמן- ארגון לקידום מעמד האזרחים 

הותיקים במודיעין וסביבותיה )ע"ר(
21/11/2007

אור הפרדס - פרדס חנה אושרשינוי שםאור הפרדס )ע"ר(580457182

)ע"ר( ,

אור הפרדס )ע"ר( 29/02/2016

נתיבי אמונה ושמחה לעם אושרשינוי שםנחלת אברהם ברסלב )ע"ר(580457992

היהודי )ע"ר( ,

נחלת אברהם ברסלב )ע"ר( 12/04/2010

התנועה למען עתיד ילדינו )ע"ר(עתיד לילדי הגירושין )ע"ר( ,אושרשינוי שםהתנועה למען עתיד ילדינו )ע"ר(580458149 11/05/2010

תנועה למען עתיד ילדינו אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עתיד לילדי הגירושין )ע"ר( 11/05/2010
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תנועה למען עתיד ילדינו )ע"ר(עתיד לילדי הגירושין )ע"ר( ,אושרשינוי שם 04/05/2010

עמותת קבוצת ''אלנור - רהט'' אושרשינוי שםעמותת אלנור רהט )ע"ר(580458404

לכדורגל )ע"ר( ,

עמותת אלנור רהט )ע"ר( 08/08/2007

איגוד י.נ.ר. - יועצי נישואין אושרשינוי שםמרכז י.נ.ר )ע"ר(580458412

רבניים בישראל )ע"ר( ,

מרכז י.נ.ר )ע"ר( 08/07/2014

המכללה למדינאות ע"ש עדו 580458438

זולדן )ע"ר(

המכללה למדינאות יהודית אושרשינוי שם

ולחשיבה אסטרטגית ע"ש 

עידו זולדן הי"ד )ע"ר( ,

המכללה למדינאות ע"ש עדו זולדן 

)ע"ר(
05/12/2012

מרכז מקימי - מרכז לקידום אושרשינוי שם

מנהיגות יהודית )ע"ר( ,

המכללה למדינאות יהודית ולחשיבה 

אסטרטגית ע"ש עידו זולדן הי"ד )ע"ר(
08/04/2008

התקווה- דור חדש לחינוך אושרשינוי שםהתקווה - דור חדש )ע"ר(580458453

ילדים )ע"ר( ,

התקווה - דור חדש )ע"ר( 23/06/2013

עמותת מסלולים - לעשות את 580458677

הבחירות הנכונות )ע''ר(

עמותת מסלולים - לעשת את אושרשינוי שם

הבחירות הנכונות )ע"ר( ,

עמותת מסלולים - לעשות את הבחירות 

הנכונות )ע''ר(
12/06/2006

מרכז מדע ים המלח והערבה 580458776

)ע"ר(

מרכז מדע ערבה תיכונה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מרכז מדע ים המלח והערבה )ע"ר( 14/08/2007

עמותת ספורט נחף לקידום 580458859

ופיתוח הספורט לנשים, גברים 

וספורט נכים )ע"ר(

עמותת ספורט נחף לקידום ופיתוח עמותת כדורסל נחף )ע"ר( ,אושרשינוי שם

הספורט לנשים, גברים וספורט נכים 

)ע"ר(

28/10/2007

אלבדיל - לרווחה וחינוך קהילתי 580458883

)ע"ר(

אלבדיל- למען קידום החינוך אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אלבדיל - לרווחה וחינוך קהילתי )ע"ר( 07/05/2012

ברכת שלום ע"ש המנוחים שלום 580458909

מדמון ז"ל, אהרן ורינה טייב ז"ל 

ויעקב ואיטו פרץ )ע"ר(

ברכת שלום ע"ש המנוח אושרשינוי שם

שלום מדמון זצ"ל )ע"ר( ,

ברכת שלום ע"ש המנוחים שלום מדמון 

ז"ל, אהרן ורינה טייב ז"ל ויעקב ואיטו 

פרץ )ע"ר(

14/11/2006

ילדים חיים בשלום )ע"ר(קרן רוחניות לילדים )ע"ר( ,אושרשינוי שםילדים חיים בשלום )ע"ר(580458990 27/10/2008

התאחדות לסוגי הקיק בוקס 580459493

בישראל )ע"ר(

עמותת סוגי הקיק בוקס אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

התאחדות לסוגי הקיק בוקס בישראל 

)ע"ר(
14/11/2007

טוב ומרפא )ע"ר(מיטב הרפואה )ע"ר( ,אושרשינוי שםטוב ומרפא )ע"ר(580459592 24/07/2018

כולל יהושע אליהו )ע"ר(אומץ ישעך - ירושלים )ע"ר( ,אושרשינוי שםכולל יהושע אליהו )ע"ר(580459907 18/05/2009

התנועה לשמירת אדמות אושרשינוי שםרגבים )ע"ר(580460319

הלאום )ע"ר( ,

רגבים )ע"ר( 16/02/2009
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בית הספר החדש לאמנות אושרשינוי שםפרש ארט סטודיו )ע"ר(580460426

New  , )קלאסית )ע"ר

Classical Art School

). )R.A

Fresh Art ,)פרש ארט סטודיו )ע"ר

).Studio )R.A
03/03/2014

בית המדרש "יגל יעקב" - אושרשינוי שםנר ישראל אלעד )ע"ר(580460475

נתניה )ע"ר( ,

נר ישראל אלעד )ע"ר( 27/04/2011

קרו לתרבות ואמנות בנגב שליד 580460590

הרשות לפיתוח הנגב )ע"ר(

קרן לתרבות ואומנות בנגב אושרשינוי שם

שליד הרשות לפיתוח הנגב 

)ע"ר( ,

קרו לתרבות ואמנות בנגב שליד הרשות 

לפיתוח הנגב )ע"ר(
21/11/2006

תוצאות החיים בארץ הקודש 580460715

)ע"ר(

אשל הנחל ברסלב - ע"ש אושרשינוי שם

רביה"ק מוהר"ן זצ"ל )ע"ר( ,

תוצאות החיים בארץ הקודש )ע"ר( 10/03/2011

מוזס טאקוונדו )ע"ר( , אושרשינוי שםחינוך ספורט וטאקוונדו )ע"ר(580460988

MOZES TAEKWONDO

). )R.A

חינוך ספורט וטאקוונדו )ע"ר( 27/07/2011

עיר החיים )ע"ר(משקמי חורבות )ע"ר( ,אושרשינוי שםעיר החיים )ע"ר(580461069 13/07/2017

עמותת בית קאנא צפון 2006 580461218

לרווחה וחינוך )ע"ר(

עמותת אלביינה צפון 2006 אושרשינוי שם

לרווחה ולחינוך )ע"ר( ,

עמותת בית קאנא צפון 2006 לרווחה 

וחינוך )ע"ר(
17/02/2014

עמותת אלביינה כפר כנא אושרשינוי שם

2006 לרווחה ולחינוך )ע"ר( ,

עמותת אלביינה צפון 2006 לרווחה 

ולחינוך )ע"ר(
26/01/2009

קרן אור קיסריה ע"ש דוד ואליאן 580461283

רנסיה, ז'ק וטין, זאב ברייטמן 

וקמיל ואמיל אזולאי ז"ל )ע"ר(

קרן לחם ע"ש דוד ואליאן אושרשינוי שם

רנסיה, ז'ק וטין, זאב ברייטמן 

ו - קמיל ואמיל אזולאי ז"ל 

)ע"ר( ,

קרן אור קיסריה ע"ש דוד ואליאן רנסיה, 

ז'ק וטין, זאב ברייטמן וקמיל ואמיל 

אזולאי ז"ל )ע"ר(

07/04/2013

קרן לחם ע"ש דוד ואליאן אושרשינוי שם

רנסיה, ז'ק וטין וזאב ברייטמן 

ז"ל )ע"ר( ,

קרן לחם ע"ש דוד ואליאן רנסיה, ז'ק 

וטין, זאב ברייטמן ו - קמיל ואמיל 

אזולאי ז"ל )ע"ר(

27/07/2011

שרבי"ט החסד )ע"ר(מרכז טהרת שלמה ,אושרשינוי שםשרבי"ט החסד )ע"ר(580461416 24/09/2007

שרבי"ט החסד )ע"ר(מרכז טהרת שלמה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 21/08/2007

מרכז טהרת שלמה )ע"ר(שרבי"ט הקסם )ע"ר( ,אושרשינוי שם 21/08/2007

שרבי"ט הקסם )ע"ר(מרכז טהרת שלמה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 09/08/2007
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העמותה לקידום תפילה אושרשינוי שםקהילת קדם )ע"ר(580461440

שוויונית בירושלים )ע"ר( ,

קהילת קדם )ע"ר( 10/12/2008

ברסלב בית -שמש נר אהרן 580461630

לתורה ולחסד )ע"ר(

עמותת נר אהרון לתורה אושרשינוי שם

ולחסד - רמת בית שמש 

)ע"ר( ,

ברסלב בית -שמש נר אהרן לתורה 

ולחסד )ע"ר(
17/08/2014

לב אחד- סיוע אזרחי בחירום 580461689

)ע"ר(

לב אחד- מפעלים חברתיים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

לב אחד- סיוע אזרחי בחירום )ע"ר( 07/02/2008

קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף 580461705

גודמן ואליעזר גלוברמן )ע"ר(

קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן קרן פסיפס ישראלי )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ואליעזר גלוברמן )ע"ר(
02/11/2009

נופית יזמות חברתית )ע"ר(תעסוקת השני )ע"ר( ,אושרשינוי שםנופית יזמות חברתית )ע"ר(580461838 18/05/2015

לב לדעת )ע"ר(אבן ערך )ע"ר( ,אושרשינוי שםלב לדעת )ע"ר(580462075 20/01/2009

לב דעת )ע"ר( ,אושרשינוי שם 20/01/2009

אבן ערך )ע"ר(לב דעת )ע"ר( ,אושרשינוי שם 05/01/2009

תעצומות - לנוער )ע"ר(תורת אמת - גדרה )ע"ר( ,אושרשינוי שםתעצומות - לנוער )ע"ר(580462869 31/07/2011

קרוב ללב - המרכז להעמקת 580462885

הזהות היהודית )ע"ר(

המרכז להעמקת הזהות אושרשינוי שם

היהודית- רמת השרון )ע"ר( ,

קרוב ללב - המרכז להעמקת הזהות 

היהודית )ע"ר(
17/05/2016

נתיב עלה - עסקים וקהילה אושרשינוי שםושמחת - עסקים וקהילה )ע"ר(580462893

)ע"ר( ,

ושמחת - עסקים וקהילה )ע"ר( 24/02/2015

אריה לבן קרית ביאליק )ע"ר(אריה לבן קרית ים )ע"ר( ,אושרשינוי שםאריה לבן קרית ביאליק )ע"ר(580463040 02/05/2011

קהילת רימון )ע"ר(כפר רימון )ע"ר( ,אושרשינוי שםקהילת רימון )ע"ר(580463065 27/06/2011

צ.ל.ח.ה. צעירים למען חברה אושרשינוי שםדרך ארץ בארצנו )ע"ר(580463156

ויהדות )ע"ר( ,

דרך ארץ בארצנו )ע"ר( 15/01/2007

עמותת ישיבת ברקת )ע"ר(ישיבת זרוע )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת ישיבת ברקת )ע"ר(580463453 15/09/2011

האיגוד המקצועי לאוסטאופתיה 580463537

בישראל )ע"ר(

איגוד האוסטאופתיה הישראלי אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

האיגוד המקצועי לאוסטאופתיה בישראל 

The Professional ,)ע"ר(

Osteopathic Association Of Israel

) )R.A

19/12/2007

י"ב חשון- התנועה לחיזוק 580463933

הסובלנות בחינוך הדתי )ע"ר(

י"ב חשון - התנועה לעצירת אושרשינוי שם

הקנאות הדתית )ע"ר( ,

י"ב חשון- התנועה לחיזוק הסובלנות 

בחינוך הדתי )ע"ר(
15/11/2006
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טנקרדי - העמותה לשימור אושרשינוי שםטנקרדי )ע"ר(580464006

המורשת הצלבנית )ע"ר( ,

טנקרדי )ע"ר( 10/03/2010

עמותת אי אם פריים- שח וסנוקר 580464097

)ע"ר(

עמותת אחידה - סנוקר )ע"ר( אושרשינוי שם

,

עמותת אי אם פריים- שח וסנוקר )ע"ר( 04/05/2010

חיים לנפש ישראל )ע"ר(חיים לנפש - ירושלים )ע"ר( ,אושרשינוי שםחיים לנפש ישראל )ע"ר(580464238 12/11/2006

מאגד אייסמרט- מחקר ופיתוח 580464402

של טכנולוגיות מתקדמות לניהול 

ספקטרום )ע"ר(

מאגד נחושה )ע"ר( , אושרשינוי שם

NEHOSHA Consortium

). )R.A

מאגד אייסמרט- מחקר ופיתוח של 

טכנולוגיות מתקדמות לניהול ספקטרום 

ISMART consortium-,)ע"ר(

 Innovative Spectrum 

Management Research and 

)Technology )R.A

21/08/2007

ארץ עיר )ע"ר(תור המדבר )ע"ר( ,אושרשינוי שםארץ עיר )ע"ר(580464436 13/11/2017

מכון משפטים ישרים - אושרשינוי שםמכון לחקיקה הלכתית )ע"ר(580464857

ירושלים )ע"ר( ,

מכון לחקיקה הלכתית )ע"ר( 08/09/2009

אל"א - אזרחים לוקחים אחריות 580464972

)ע"ר(

מצ"ת - מינהל ציבורי תקין אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אל"א - אזרחים לוקחים אחריות )ע"ר( 10/07/2011

בית התבשיל ישועת שטפנשט 580465045

נתנאל )ע"ר(

ישועת  שטפנשט - נתן נתנאל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית התבשיל ישועת שטפנשט נתנאל 

)ע"ר(
08/11/2006

צוהר - קרן ידידים למען אושרשינוי שםמתן - צוהר לעזרה הדדית )ע"ר(580465078

החלשים בישראל )ע"ר( ,
05/08/2009

עטרת רחמים בת ים )ע"ר(עטרת רחמים חולון )ע"ר( ,אושרשינוי שםעטרת רחמים בת ים )ע"ר(580465177 08/12/2015

עטרת רחמים לע"נ פרלה בת אושרשינוי שם

עלו ומרים בת עלו )ע"ר( ,

עטרת רחמים חולון )ע"ר( 11/12/2006

עמי אילון - מנהיגות ראויה 580465474

לישראל )ע"ר(

עמי איילון - מנהיגות ראויה אושרשינוי שם

לישראל )ע"ר( ,

עמי אילון - מנהיגות ראויה לישראל 

)ע"ר(
25/10/2006

מכון לחקר ארגונים לא - 580465508

ממשלתיים )ע''ר(

העמותה לאחריות ארגונים אושרשינוי שם

The  , )לא ממשלתיים )ע"ר

Amuta for NGO 

)Responsibility )R.A

מכון לחקר ארגונים לא - ממשלתיים 

Institute for NGO Research, )ע''ר(

). )R.A

16/08/2016

עמותה לסיוע לאנשי מילואים- 580465656

עמית )ע"ר(

אזרחים למען אחריות לאומית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותה לסיוע לאנשי מילואים- עמית 

)ע"ר(
19/07/2009
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חלון למסורת ויד לעזרה אושרשינוי שםהמשביע בטוב )ע"ר(580465664

)ע"ר( ,

המשביע בטוב )ע"ר( 28/06/2011

דרך כפר - יוזמות חינוך ימין אושרשינוי שםדרך כפר - יוזמות חינוך )ע"ר(580465714

אורד )ע"ר( ,

THE ,)דרך כפר - יוזמות חינוך )ע"ר

VILLAGE WAY - EDUCATIONAL

). INITIATIVES )R.A

16/05/2016

דרך כפר - יוזמות חינוך ימין אורד )ע"ר(יוזמות חינוך ימין אורד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 05/12/2012

זק"א - איתור חילוץ והצלה 580465805

לנפגעים - הכח למתנדב )ע"ר(

זק"א - איתור חילוץ והצלה לנפגעים - זק"א- הכח למתנדב )ע"ר( ,אושרשינוי שם

הכח למתנדב )ע"ר(
13/06/2013

זק"א גחש"א - ארגון אושרשינוי שם

מתנדבים אזור המרכז )ע"ר( ,

זק"א- הכח למתנדב )ע"ר( 19/10/2006

חסד וחינוך- זה אלף בית )ע"ר(עזר אליהו באר שבע )ע"ר( ,אושרשינוי שםחסד וחינוך- זה אלף בית )ע"ר(580465946 28/06/2010

איחוד הצלה ישראל )ע"ר(איחוד הצלה )ע"ר( ,אושרשינוי שםאיחוד הצלה ישראל )ע"ר(580465979 09/05/2011

מתנדבי הצלה, רפואה וחילוץ אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

איחוד הצלה )ע"ר( 04/02/2009

עמיחי - תנועת נוער יהודית אושרשינוי שםשחר - עשיה ציונית )ע"ר(580466043

ציונית )ע"ר( ,

שחר - עשיה ציונית )ע"ר( 30/03/2015

קופת הצדקה רכסים - והחזקת 580466142

בו )ע"ר(

עמותת "והחזקת בו" לכלכלה אושרשינוי שם

יציבה - רכסים )ע"ר( ,

קופת הצדקה רכסים - והחזקת בו 

)ע"ר(
07/04/2013

מועדון עממי לקידום הספורט אושרשינוי שםמועדון אלוחדי טירה )ע"ר(580466290

)ע"ר( ,

מועדון אלוחדי טירה )ע"ר( 10/09/2014

תמימי יהושע- אהלי שרה- יבנה 580466324

)ע"ר(

תמימי יהושוע ע"ש יהושוע ר' אושרשינוי שם

)סובר( בן חיים ז"ל )ע"ר( ,

תמימי יהושע- אהלי שרה- יבנה )ע"ר( 24/08/2010

נידא אלאסלאם אום אל גנם 580466381

)ע"ר(

נידא אלאסלאם או אל גנם אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

נידא אלאסלאם אום אל גנם )ע"ר( 26/03/2009

איט וורקס מעצימים אנשים 580466464

)ע"ר(

העמותה לקידום לימוד אושרשינוי שם

רשתות תקשורת בישראל 

)ע"ר( ,

איט וורקס מעצימים אנשים )ע"ר( 08/12/2009

אדיר - עמותה לקידום קהילה 580466571

דוברת צרפתית בישראל )ע"ר(

אדיר - עמותה לקידום קהילה אושרשינוי שם

דוברת צרפתית באשדוד 

)ע"ר( ,

אדיר - עמותה לקידום קהילה דוברת 

צרפתית בישראל )ע"ר(
17/02/2016

להקת יסמין גודר )ע''ר(מנוע חיפוש )ע"ר( ,אושרשינוי שםלהקת יסמין גודר )ע''ר(580466787 07/11/2016
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מנוע חיפוש - מרכז ניסיוני אושרשינוי שם

ועכשווי לקידום וחינוך אמנות 

הבמה והמופע )ע"ר( ,

מנוע חיפוש )ע"ר( 31/01/2007

העמותה לקידום ועידוד הספורט 580466837

והכדורסל בהפועל קריית עקרון 

והסביבה )ע"ר(

העמותה לקידום ועידוד אושרשינוי שם

ספורט כדורסל הנוער והילדים 

בהפועל ת"א יפו והסביבה 

)ע"ר( ,

העמותה לקידום ועידוד הספורט 

והכדורסל בהפועל קריית עקרון 

והסביבה )ע"ר(

23/07/2018

נגבה - ילדים ונוער בונים עתיד 580466928

)ע"ר(

נגבה - רשת בתים חמים אושרשינוי שם

לילדים בסיכון )ע"ר( ,

נגבה - ילדים ונוער בונים עתיד )ע"ר( 

NEGBA - Children and youth ,

).building the future )R.A

04/06/2018

מועדון לקידום אימון גופני ותזונה 580466977

בריאה באיזורי תעשייה )ע"ר(

א.ג.ו. לקידום אימון גופני אושרשינוי שם

ותזונה בריאה באזורי תעשייה 

)ע"ר( ,

מועדון לקידום אימון גופני ותזונה בריאה 

באיזורי תעשייה )ע"ר(
22/04/2007

המוסיקאים של מחר מיסודו של 580467207

מקסים ונגרוב )ע"ר(

עמותה לטיפוח מצוינות של אושרשינוי שם

מוסיקאים צעירים בישראל 

בחסותו של מקסים ונגרוב 

ASSOCIATION  , )ע"ר(

OF ENCOURAGEMENT

 EXCELLENCY OF 

YOUNG MUSICIANS OF

 ISRAEL UNDER THE 

AUSPICES OF MAXIM 

).VENGEROV )R.A

המוסיקאים של מחר מיסודו של מקסים 

ונגרוב )ע"ר(
11/12/2014

מדרשת אוריה )ע"ר(טל אביב )ע"ר( ,אושרשינוי שםמדרשת אוריה )ע"ר(580467314 25/06/2007

לב יהודי ישראלי )ע"ר(יהודי - ישראלי )ע"ר( ,אושרשינוי שםלב יהודי ישראלי )ע"ר(580467348 19/12/2007

מכון רוטנברג - המרכז 580467405

לפסיכולוגיה יהודית ע"ש בעז 

רוטנברג )ע"ר(

המרכז לפסיכולוגיה יהודית אושרשינוי שם

ע"ש בעז רוטנברג )ע"ר( ,

מכון רוטנברג - המרכז לפסיכולוגיה 

יהודית ע"ש בעז רוטנברג )ע"ר(
05/11/2013

מדרש כנסת ישראל אור גדול 580467728

)ע"ר(

מדרש כנסת ישראל אור גדול )ע"ר(מדרש כנסת ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 22/10/2009

בליבנו - יש מקום כשאוהבים אושרשינוי שםוישם בליבנו - גני גאולה )ע"ר(580467736

)ע"ר( ,
11/03/2015
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אור היהדות והחסד - רמת גן אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בליבנו - יש מקום כשאוהבים )ע"ר( 03/11/2010

עמותת ידידי גדוד החבלה של אושרשינוי שםעמותת בדרכם )ע"ר(580467900

הצנחנים במילואים )ע"ר( ,

עמותת בדרכם )ע"ר( 04/03/2008

קהילת  אורות הכרמים, מודיעין 580467918

)ע"ר(

ציפור ברכה ע"ש הגברת אושרשינוי שם

ברכה פרידמן בת הרב אהרון 

פרנקל- תאומים )ע"ר( ,

קהילת  אורות הכרמים, מודיעין )ע"ר( 02/04/2013

עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה 580467926

)2014( )ע"ר(

עמותת ספורט רב- ענפי בנס אושרשינוי שם

ציונה )ע"ר( ,

עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה 

)2014( )ע"ר(
10/03/2015

קרן אחי עזר- להנצחת אחי רכוב 580467991

ז"ל )ע"ר(

קרן אחי עזר - להנצחת אחי אושרשינוי שם

רכוב ז"ל )ע"ר( ,

קרן אחי עזר- להנצחת אחי רכוב ז"ל 

Aci Ezer Fund-,)ע"ר(

 Commemorating Achi Racov

) )R.A

22/04/2007

עץ חיים נאות הפסגה - תמכין 580468270

דאורייתא, מודיעין עילית )ע"ר(

עץ חיים נאות הפסגה אושרשינוי שם

במודיעין עילית )ע"ר( ,

עץ חיים נאות הפסגה - תמכין 

דאורייתא, מודיעין עילית )ע"ר(
08/02/2015

מנין אברכים נאות הפסגה אושרשינוי שם

במודיעין עילית )ע"ר( ,

עץ חיים נאות הפסגה במודיעין עילית 

)ע"ר(
06/03/2011

העמותה לשיקום ושילוב שף 580468353

יתיב )ע"ר(

העמותה לשיקום ושילוב שף יתיב )ע"ר(בית מדרש- שף יתיב )ע"ר( ,אושרשינוי שם 07/09/2014

סת"ם לעם - להפצת סת"ם אושרשינוי שם

מהודר )ע"ר( ,

בית מדרש- שף יתיב )ע"ר( 29/01/2009

נוסח תימן בני תורה - אלעד אושרשינוי שםנוסח תימן בני תורה )ע"ר(580468593

)ע"ר( ,

נוסח תימן בני תורה )ע"ר( 12/03/2007

עמותת אור מאיר להחזקת תורה 580468635

וחסד )ע"ר(

בית כנסת ראה חיים - אלעד אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת אור מאיר להחזקת תורה וחסד 

)ע"ר(
02/06/2008

העמותה למען חולי הדיאליזה אושרשינוי שםלב אדם )ע"ר(580468890

והזיקנה בישראל )ע"ר( ,

לב אדם )ע"ר( 11/08/2014

ג'מעיית אלרסאלה ללסדקאת 580468940

)ע"ר(

ג'מעיית אלאחסאן ואלסדקה אושרשינוי שם

פי באקה אל'גרביה )ע"ר( ,

ג'מעיית אלרסאלה ללסדקאת )ע"ר( 08/08/2007

עמותת אלאבתסאמה טמרה 580469005

)ע"ר(

עמותת לואלואת טמרה )ע"ר( אושרשינוי שם

,

עמותת אלאבתסאמה טמרה )ע"ר( 07/10/2013
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מועדון כדורסל בית שמש אושרשינוי שםמכבי קרית ים )ע"ר(580469070

)ע"ר( ,

מכבי קרית ים )ע"ר( 29/05/2012

דרך אחרת )ע"ר(אחרת - בדרך נשית )ע"ר( ,אושרשינוי שםדרך אחרת )ע"ר(580469112 22/10/2008

עמותת גיטל ושושנה )ע"ר(עמותת גיטה ושושנה )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת גיטל ושושנה )ע"ר(580469385 07/03/2007

עמותת הפרחים לטיפוח אושרשינוי שםאלעלאם )ע"ר(580469393

החינוך והתרבות )ע"ר( ,

אלעלאם )ע"ר( 28/03/2012

מעגלים - הקרן למען בעלי 580469880

מקצועות שוחקים )ע"ר(

הקרן למען בעלי מקצועות אושרשינוי שם

The Fund  , )שוחקים )ע"ר

workers in grueling 

).professions )R.A

מעגלים - הקרן למען בעלי מקצועות 

Magalim - The Fund ,)שוחקים )ע"ר

for Workers of wearing 

).Profession )R.A

10/10/2012

תיכון לבנות ע"ש הרבנית חנה 580470102

שיינקר ע"ה )ע"ר(

תיכון לבנות פעמי רחל )ע"ר( אושרשינוי שם

,

תיכון לבנות ע"ש הרבנית חנה שיינקר 

ע"ה )ע"ר(
22/04/2009

מרכז תמורה - המרכז לקידום 580470201

שוויון )ע"ר(

תמורה - הארגון למאבק אושרשינוי שם

משפטי באפלייה )ע"ר( ,

מרכז תמורה - המרכז לקידום שוויון 

)ע"ר(
16/11/2015

ארטוספירה- עמותה לקידום 580470250

תיאטרון )ע"ר(

ארטוספירה - עמותה לקידום אושרשינוי שם

ופיתוח תיאטרון פיזי ותיאטרון 

רב-תחומי בהרי הכרמל, 

בחיפה ובצפון ארץ ישראל 

)ע"ר( ,

ארטוספירה- עמותה לקידום תיאטרון 

)ע"ר(
21/02/2010

יעדים לעצמי )ע"ר(כיבוד הורים )ע"ר( ,אושרשינוי שםיעדים לעצמי )ע"ר(580470300 09/04/2018

המדרשה הישראלית למנהיגות 580470433

בתל אביב - בני ציון )ע"ר(

המדרשה הישראלית אושרשינוי שם

למנהיגות תל אביב )ע"ר( ,

המדרשה הישראלית למנהיגות בתל 

אביב - בני ציון )ע"ר(
20/09/2007

אנקת אסיר הארגון הישראלי 580470789

לשיקום משפחות אסירים )ע"ר(

מפעל חסד אנקת אסיר )ע"ר( אושרשינוי שם

,

אנקת אסיר הארגון הישראלי לשיקום 

משפחות אסירים )ע"ר(
01/04/2008

העמותה לטיפול באסיר משוחרר 580470854

עכברה והצפון )ע"ר(

נוער וספורט לשינוי- שכונת אושרשינוי שם

עכברה )ע"ר( ,

העמותה לטיפול באסיר משוחרר 

עכברה והצפון )ע"ר(
06/12/2009

ק.ל.ת. קרן דוד- למוסיקה 580471043

ותזמורת )ע"ר(

ק.ל.ת. - קרן למוסיקה אושרשינוי שם

ותזמורת )ע"ר( ,

ק.ל.ת. קרן דוד- למוסיקה ותזמורת 

)ע"ר(
10/02/2010

אור מציון - יד שרגא עמותה 580471084

חינוכית )ע"ר(

אור מציון - יד שרגא, עמותה אושרשינוי שם

חינוכית להכשרת מנהיגות 

צעירה לתפוצות )ע"ר( ,

אור מציון - יד שרגא עמותה חינוכית 

)ע"ר(
05/01/2012
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משכן שאול - בית שמש )ע"ר(אדני הארץ בית שמש )ע"ר( ,אושרשינוי שםמשכן שאול - בית שמש )ע"ר(580471100 19/12/2013

תנועת תרבות - בית היוצר 580471118

לחידוש התרבות בישראל )ע"ר(

מבטאים - בית היוצר למגמה אושרשינוי שם

המגשימה )ע"ר( ,

תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש 

התרבות בישראל )ע"ר(
28/08/2013

ודברת בם - ובלכתך בדרך אושרשינוי שםמרכז המשניות העולמי )ע"ר(580471209

)ע"ר( ,

מרכז המשניות העולמי )ע"ר( 07/07/2009

מרכזים קהילתיים ע"ש אושרשינוי שםמרכז קהילתי שנטל קראיי )ע"ר(580471407

הרבנית פני קפלן בקרית גת 

)ע"ר( ,

מרכז קהילתי שנטל קראיי )ע"ר( 27/11/2007

התקשרות - מחברים קצוות 580471415

בבית )ע"ר(

התקשרות - חויה יהודית אושרשינוי שם

רוחנית )ע"ר( ,

התקשרות - מחברים קצוות בבית )ע"ר( 22/04/2018

מועדון ספורט בני מגדיאל - אושרשינוי שםאליצור הוד השרון )ע"ר(580471704

הוד השרון )ע"ר( ,

אליצור הוד השרון )ע"ר( 23/07/2007

מרחביה המסלול היהודי עכו אושרשינוי שםמרכז סיור ולימוד גליל )ע"ר(580471795

)ע"ר( ,

מרכז סיור ולימוד גליל )ע"ר( 12/01/2014

ארץ בחירה לעם נבחר )ע"ר( אושרשינוי שםמעלות הארץ )ע"ר(580471837

,

מעלות הארץ )ע"ר( 24/12/2007

עמותת אלשוג'עאן לסוכרת 580471886

נעורים )ע"ר(

עמותת האמיצים לחולי סכרת אושרשינוי שם

נעורים )ע"ר( ,

עמותת אלשוג'עאן לסוכרת נעורים 

)ע"ר(,????? ??????? ????? 

?.?  ??????

23/12/2014

מרכז ללימוד החסידות - טעמו 580471936

וראו כי טוב ה' )ע"ר(

מפעל ללימוד תורת החסידות אושרשינוי שם

- טעמו וראו כי טוב ה' )ע"ר( ,

מרכז ללימוד החסידות - טעמו וראו כי 

טוב ה' )ע"ר(
05/01/2009

העמותה לטיפול ומחקרבריאות 580472017

הילד ובריאות נפש בישראל 

ובגאנה )ע"ר(

העמותה למחקר בריאות אושרשינוי שם

הנפש בישראל ובגאנה )ע"ר( 

,

העמותה לטיפול ומחקרבריאות הילד 

ובריאות נפש בישראל ובגאנה 

Foundation for treatment ,)ע"ר(

and research of child health and 

mental health in Israel and 

)Ghana )R.A

11/09/2008

הלכתא - תורה, הלכה, חיים 580472033

)ע"ר(

הקרן לפיתוח לוז ומרכז אושרשינוי שם

בנימין )ע"ר( ,

הלכתא - תורה, הלכה, חיים )ע"ר( 24/10/2017

א.ש.ל ברפואה אנשים שאוהבים 580472066

לעזור )ע"ר(

א.ש.ל ברפואה אנשים שאוהבים לעזור חסד ברפואה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
08/11/2007



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 362414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

העמותה לקידום הספורט באזור 580472546

)ע"ר(

העמותה לקידום ספורט, אושרשינוי שם

תרבות ושעות הפנאי באזור 

)ע"ר( ,

העמותה לקידום הספורט באזור )ע"ר( 24/12/2007

לכיש - מדרשה ארץ ישראלית אושרשינוי שםעמותת מיתרים לכיש )ע"ר(580472587

)ע"ר( ,

עמותת מיתרים לכיש )ע"ר( 05/01/2009

תלמוד תורה מערת המכפלה 580473098

)ע"ר(

תלמוד תורה בשיטת הרב אושרשינוי שם

זילברמן מערכת המכפלה 

)ע"ר( ,

תלמוד תורה מערת המכפלה )ע"ר( 04/01/2017

קרן צדקה על שם שורץ ובריסקין 580473148

מאנגליה )ע"ר(

קרן צדקה על שם שורץ חדששינוי שם

ובריסקין מאנגליה )ע"ר( ,

קרן צדקה על שם שורץ ובריסקין 

SHWARTZ AND ,)מאנגליה )ע"ר

)BRISKIN UK CHARITY )R.A

19/06/2007

לרווחת חברי גינוסר ולדורות אושרשינוי שםלדורות הבאים )ע"ר(580473221

הבאים )ע"ר( ,

FUTURE ,)לדורות הבאים )ע"ר

)GENERATIONS )R.A
19/05/2008

מלחאו"ז - מכון לחינוך, אומנות 580473247

וזהות )ע"ר(

מלחאו"ז - מכון לחינוך, אושרשינוי שם

אומנות וזהות )ע"ר( ,

מלחאו"ז - מכון לחינוך, אומנות וזהות 

MILHAUZ- Institute of ,)ע"ר(

)education, art and identity )R.A

03/12/2007

מלחאו"ז - מכון לחינוך, אושרשינוי שם

אומנות וזהות )ע"ר( ,
03/12/2007

אלמנהל לקידום הספורט והחינוך 580473403

בג'ת )ע"ר(

אמנהל לקידום הספורט אושרשינוי שם

החינוך והתרבות בג'ת )ע"ר( ,

אלמנהל לקידום הספורט והחינוך בג'ת 

)ע"ר(
03/08/2008

כלבי - כלבים לעצמאות אושרשינוי שםדיאדות )ע"ר(580473791

בישראל )ע"ר( ,

דיאדות )ע"ר( 20/12/2010

מ.ר.ח.ב. - האיגוד הישראלי 580473874

לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים 

)ע"ר(

האיגוד הישראלי לטיפול רגשי אושרשינוי שם

הנעזר בבעלי-חיים -מ.ר.ח.ב 

The Israeli  , )ע"ר(

Association of Animal -

 Assisted Psychotherapy

) - I.A.A.A.P )R.A

מ.ר.ח.ב. - האיגוד הישראלי לטיפול 

IAAAP,)רגשי הנעזר בבעלי חיים )ע"ר

 - The Israeli Association of 

Animal - Assisted Psychotherapy

). )R.A

29/02/2012



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
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משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

האיגוד הישראלי לטיפול רגשי בוטלשינוי שם

הנעזר בבעלי-חיים -מ.ר.ח.ב 

The Israeli  , )ע"ר(

Association of Animal -

 Assisted Psychotherapy

) - I.A.A.A.P )R.A

מ.ר.ח.ב. - האיגוד הישראלי לטיפול 

רגשי הנעזר בבעלי חיים )ע"ר(
29/01/2012

קרן פיתוח וקידמה , אושרשינוי שםג'ניסיס קבוצה פילנתרופית )ע"ר(580474393

Development and 

Progress Foundation

ג'ניסיס קבוצה פילנתרופית 

Genesis Philanthropy ,)ע"ר(

)Group )R.A

19/05/2008

פיתוח וקידמה )ע"ר( , אושרשינוי שם

Development and 

).Progress )R.A

Development ,קרן פיתוח וקידמה

and Progress Foundation
16/10/2007

פרקטיקל פילוסופי - פילוסופיה 580474427

מעשית )ע"ר(

פרקטיקל פילוסופי - פילוסופיה מעשית פרקטיקל פילוסופי )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
09/06/2013

האגודה לאקופונקטורה, סו - ג'וק 580474591

ורפאות המזרח )ע"ר(

העמותה למטפלים באונורי אושרשינוי שם

סו- ג'וק )ע"ר( ,

האגודה לאקופונקטורה, סו - ג'וק 

ורפאות המזרח )ע"ר(
06/12/2011

מאיר פנים לחייל- לעלא מעל 580474682

הכל לחייל )ע"ר(

מאיר פנים לחייל- לעלא מעל הכל לחייל מאיר פנים לחייל )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
30/07/2008

איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות 580474716

)ע''ר(

איגוד הישיבות הגבוהות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות )ע''ר( 16/08/2016

איגוד הישיבות הגבוהות אושרשינוי שם

הלאומיות )ע"ר( ,

איגוד הישיבות הגבוהות )ע"ר( 28/10/2007

התנועה להתעוררות גלובלית 580475143

)ע"ר(

התנועה להתעוררות גלובלית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

התנועה להתעוררות גלובלית 

Organization for Global ,)ע"ר(

)Awareness )R.A

28/10/2007

המכללה הישראלית למדעי 580475317

הספורט והבריאות )ע"ר(

רג'א- לילדי החינוך המיוחד אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המכללה הישראלית למדעי הספורט 

והבריאות )ע"ר(
12/08/2009

ק.מ.א. - קיימות מקומית אושרשינוי שםקלין טיוסדיי ישראל )ע"ר(580475432

אלטרנטיבית )ע"ר( ,

Clean ,)קלין טיוסדיי ישראל )ע"ר

)Tuesday Israel )R.A
12/04/2010

היכל רחל ואסתר נוסח ירושלמי 580475457

)ע"ר(

בית הכנסת היכל ינון מרדכי - אושרשינוי שם

מעלה אדומים )ע"ר( ,

היכל רחל ואסתר נוסח ירושלמי )ע"ר( 03/12/2007



12/08/2018
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תאריך:
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משרד הפנים
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סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

נחלת בית יעקב מדרשה לבנות 580475523

ע"ש שולה רוזנברג )ע"ר(

נחלת בית יעקב ע"ש שולה אושרשינוי שם

רוזנברג )ע"ר( ,

נחלת בית יעקב מדרשה לבנות ע"ש 

שולה רוזנברג )ע"ר(
25/03/2012

עיט- העמותה הישראלית להגנה 580475598

בפני טילים )ע"ר(

העמותה הישראלית להגנה אושרשינוי שם

בפני טילים - עיל"ט )ע"ר( ,

עיט- העמותה הישראלית להגנה בפני 

טילים )ע"ר(
01/12/2008

לה"ב - לקידום המנהיגות אושרשינוי שםהרוב החדש )ע"ר(580475887

בישראל )ע"ר( ,

הרוב החדש )ע"ר( 05/01/2015

ניצני הגן - יוזמות לתמידי ביה"ס 580476109

היסודי )ע"ר(

ועד הורים בית ספר יסודי ב'' אושרשינוי שם

- ירכא )ע"ר( ,

ניצני הגן - יוזמות לתמידי ביה"ס היסודי 

)ע"ר(,????? ??????? – ????? 

?.?  ?????????? ?????

18/02/2013

פתח הדביר ע"ש אסתר סהר 580476232

ודביר גלזר )ע"ר(

פתח הדביר ע"ש אסתר סהר ודביר דעהו )ע"ר( ,אושרשינוי שם

גלזר )ע"ר(
24/09/2012

שפע חיים ורחמים - תמיכה 580476547

בבית היהודי החסידי )ע"ר(

אשרי יולדתך לזכר האדמו"ר אושרשינוי שם

בעל שפע חיים ורחמים זיע"א 

)ע"ר( ,

שפע חיים ורחמים - תמיכה בבית 

היהודי החסידי )ע"ר(
04/12/2016

אשרי יולדתך לזכר האדמו"ר בעל שפע אשרי יולדתך )ע"ר( ,אושרשינוי שם

חיים ורחמים זיע"א )ע"ר(
22/02/2015

מועדון אור יהושע )ע"ר(כולל אור יהושע )ע"ר( ,אושרשינוי שםמועדון אור יהושע )ע"ר(580476562 15/08/2012

העמותה הקוריאנית הנוצרית אושרשינוי שםמכללה קוריאנית - עברית )ע"ר(580476679

ללימודי היהדות בירושלים 

The Korean  , )ע"ר(

Christian Fellowship For 

Jewish Studies in 

)Jerusalem )R.A

מכללה קוריאנית - עברית 

Korean Hebrew College,)ע"ר(

) )R.A

01/05/2008

כל ישראל ערבין- בעיר הקודש 580476745

ירושלים )ע"ר(

תשב"ר חניכי הישיבות אושרשינוי שם

אופקים )ע"ר( ,

כל ישראל ערבין- בעיר הקודש ירושלים 

)ע"ר(
03/08/2008

העמותה לפיתוח וקידום כפר 580476778

מסעדה )ע"ר(

העמותה לפיתוח וקידום כפר אושרשינוי שם

מסעדה )ע"ר( ,

העמותה לפיתוח וקידום כפר מסעדה 

The Association for ,)ע"ר(

)Development of Masa'da )R.A

31/12/2007

העמותה לפיתוח וקידום כפר אושרשינוי שם

מסעדה )ע"ר( ,
31/12/2007
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תאריך:
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משרד הפנים
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סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

חזון דב - העמותה לשיקום 580476851

ותמיכה באנשים בעלי צרכים 

מיוחדים )ע"ר(

חזון דב - ע"ש הרב החסיד אושרשינוי שם

דב לוי זצ"ל  ירושלים )ע"ר( ,

חזון דב - העמותה לשיקום ותמיכה 

באנשים בעלי צרכים מיוחדים )ע"ר(
20/01/2013

עמותת בית הכנסת מוריה, 580476893

מודיעין )ע"ר(

בית הכנסת המרכזי כלל אושרשינוי שם

ישראל, בוכמן, מודיעין )ע"ר( ,

עמותת בית הכנסת מוריה, מודיעין 

)ע"ר(
27/07/2011

דורות חיים )ע"ר(דורות עולם )ע"ר( ,אושרשינוי שםדורות חיים )ע"ר(580477248 03/04/2008

עמותת אלמקדסי לפיתוח וקידום 580477396

החברה )ע"ר(

עמותת ואדי אל ג'וז אושרשינוי שם

הירושלמית לשיפור תנאי 

השכונה )ע"ר( ,

עמותת אלמקדסי לפיתוח וקידום 

החברה )ע"ר(
28/02/2008

מוסדות שלום בניך חולון )ע''ר(קופת חיים וחסד חולון )ע"ר( ,אושרשינוי שםמוסדות שלום בניך חולון )ע''ר(580477453 03/05/2017

תולדות ישראל )ע"ר(תולדות תש"ח )ע"ר( ,אושרשינוי שםתולדות ישראל )ע"ר(580477636 05/05/2008

העמותה למצויינות אישית אושרשינוי שםהכל אפשרי )ע"ר(580477776

)ע"ר( ,

הכל אפשרי )ע"ר( 16/07/2009

בית מדרש קהילתי מרכזי במרכז 580477883

ובשרון )ע"ר(

בית מדרש קהילתי- גבעת אושרשינוי שם

שמואל )ע"ר( ,

בית מדרש קהילתי מרכזי במרכז 

ובשרון )ע"ר(
25/03/2012

חיי תורה - מרכז תורני אושרשינוי שם

בגבעת שמואל )ע"ר( ,

בית מדרש קהילתי- גבעת שמואל )ע"ר( 20/01/2009

הפועל בני יהוד- חינוך וספורט 580477958

)ע"ר(

בני שפי - יהוד - נוה אפרים - אושרשינוי שם

חינוך וספורט )ע"ר( ,

הפועל בני יהוד- חינוך וספורט )ע"ר( 21/12/2009

זכרון משה ע"ש משה ומתילדה 580478071

הלר ז"ל )ע"ר(

זכרון משה ע"ש משה ומעטל אושרשינוי שם

הלר ז"ל )ע"ר( ,

זכרון משה ע"ש משה ומתילדה הלר 

ז"ל )ע"ר(
09/08/2010

חסדי דוד ע"ש רבי דוד בן ברוך 580478113

הכהן אזוג )ע"ר(

עמותה לסיוע לנזקקים על שם אושרשינוי שם

רבי מאיר אבוחצירה קרית גת 

)ע"ר( ,

חסדי דוד ע"ש רבי דוד בן ברוך הכהן 

אזוג )ע"ר(
01/12/2008

מוסדות עוד יוסף חי גני יער לוד 580478758

)ע"ר(

מוסדות עוד יוסף חי גני יער לוד )ע"ר(מאור מנחם - לוד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 16/02/2009

סמ"ל - סיוע מיסוי לנזקקים 580478816

)ע"ר(

פותח את ידך - סיוע לנזקקים אושרשינוי שם

ועזרה הדדית )ע"ר( ,

סמ"ל - סיוע מיסוי לנזקקים )ע"ר( 17/04/2012

עולם חסד קופת הצדקה של אושרשינוי שםעולם חסד - בונים עולמות )ע"ר(580479152

אלעד )ע"ר( ,

עולם חסד - בונים עולמות )ע"ר( 05/12/2012
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

עמותת ארגון הקבלנים והבונים 580479251

מחוזות )ע"ר(

אלמנהל לקידום הספורט אושרשינוי שם

והחינוך בג"ת )ע"ר( ,

עמותת ארגון הקבלנים והבונים מחוזות 

)ע"ר(
03/08/2008

עמותת ארגון הקבלנים אושרשינוי שם

והבונים מחוזות )ע"ר( ,

אלמנהל לקידום הספורט והחינוך בג"ת 

)ע"ר(
03/08/2008

קידנידס - השתלות כליה לילדים 580479350

)ע"ר(

קידנידס - השתלות כליה לילדים עמותת כליות לילדים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

KIDNEEDS- Kidney ,)ע"ר(

)Transplants for Children )R.A

21/10/2007

באר - קהילה לימודית דיאלוגית 580479509

)ע"ר(

פני - אדם קהילה לימודית אושרשינוי שם

דיאלוגית )ע"ר( ,

באר - קהילה לימודית דיאלוגית )ע"ר( 11/06/2008

לתת מכל הלב - ארגון חסד 580479640

ורווחה ארצי )ע"ר(

אהבת יעקב ודוד ירושלים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

לתת מכל הלב - ארגון חסד ורווחה 

ארצי )ע"ר(
23/10/2007

נאות הפרדס )ע"ר(נאות שיזף )ע"ר( ,אושרשינוי שםנאות הפרדס )ע"ר(580479707 25/07/2011

מועדון ספורט כדורגל בית"ר 580479749

נהריה )ע"ר(

מועדון ספורט כדורגל נהריה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מועדון ספורט כדורגל בית"ר נהריה 

)ע"ר(
23/08/2007

איגוד הטכנולוגיים הרפואיים 580479939

בתחום הקרדיולוגיה בישראל 

)ע"ר(

איגוד הטכנאים הרפואיים אושרשינוי שם

בתחום הקרדיולוגיה בישראל 

)ע"ר( ,

איגוד הטכנולוגיים הרפואיים בתחום 

הקרדיולוגיה בישראל )ע"ר(
10/12/2008

עמותת גרעין יחד בית שאן אושרשינוי שםגרעין יחד בית שאן והעמק )ע"ר(580479996

והעמק )ע"ר( ,

גרעין יחד בית שאן והעמק )ע"ר( 11/10/2010

קשתי בית לחם הגלילית אושרשינוי שםעמותת קשתי הגליל )ע"ר(580480200

)ע"ר( ,

עמותת קשתי הגליל )ע"ר( 11/05/2016

עמותת חסדי מלכה חיה, בית 580481018

גבי ורבקי הי"ד )ע"ר(

עמותת חסדי מלכה חיה, בית גבי ורבקי חסדי מלכה חייה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

הי"ד )ע"ר(
22/04/2009

יראו שלם )ע"ר(ירושלים במפות )ע"ר( ,אושרשינוי שםיראו שלם )ע"ר(580481059 04/03/2009

עמותת הר האש והניסים - בית 580481265

תפילה לקהילה הניגרית בישראל 

)ע"ר(

הר האש והקסמים - בית אושרשינוי שם

תפילה לקהילה הניגרית 

בישראל )ע"ר( ,

עמותת הר האש והניסים - בית תפילה 

לקהילה הניגרית בישראל )ע"ר(
28/10/2010

חסדי רחמים ושרה עוז )ע"ר( אושרשינוי שםברכת אברהם ולאה )ע"ר(580481380

,

ברכת אברהם ולאה )ע"ר( 05/01/2009

מועדון השלום הדרוזי אושרשינוי שםארגון השלום הדרוזי )ע"ר(580481554

בשפרעם )ע"ר( ,

ארגון השלום הדרוזי )ע"ר( 02/11/2014
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פור- מס, פורום יועצי המס 580481596

מייצגים בישראל )ע"ר(

יועצי מס מייצגים- קבוצת אושרשינוי שם

מרחב )ע"ר( ,

פור- מס, פורום יועצי המס מייצגים 

בישראל )ע"ר(
09/03/2009

חסד לאברהם נתיבות - טוב עין 580481844

)ע"ר(

חסד לאברהם - נתיבות )ע"ר( אושרשינוי שם

,

חסד לאברהם נתיבות - טוב עין )ע"ר( 05/11/2008

אחריות חברתית- לחם לפי הטף 580481927

)ע"ר(

רודף חסד- לחם לפי הטף אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אחריות חברתית- לחם לפי הטף )ע"ר( 08/01/2008

הפועל אוסישקין תל-אביב )ע"ר(הפועל אוסישקין )ע"ר( ,אושרשינוי שםהפועל אוסישקין תל-אביב )ע"ר(580482040 19/05/2011

עמותת ידידי הלב הקדוש )ע"ר(אסדקאי אלמחבא )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת ידידי הלב הקדוש )ע"ר(580482131 16/06/2013

אלנור ללתקאפה וללתנמיה 580482271

)ע"ר(

עמותת אלזיתונה-ללתקאפה אושרשינוי שם

ולבחות' ולאבדאע )ע"ר( ,

אלנור ללתקאפה וללתנמיה )ע"ר( 27/11/2013

עמותת אלת'קאפה אושרשינוי שם

ואלאבחאת' )ע"ר( ,

עמותת אלזיתונה-ללתקאפה ולבחות' 

ולאבדאע )ע"ר(
09/08/2010

העמותה לפיתוח בר קיימה אושרשינוי שםפרויקט גאולה )ע"ר(580482347

של פרויקטים תרבותיים 

THE  , )וחינוכיים )ע"ר

ASSOCIATION FOR 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND 

CULTURAL AND 

EDUCATIONAL 

)PROJECTS )R.A

PROJECT ,)פרויקט גאולה )ע"ר

)REDEMPTION )R.A
20/02/2008

אל ופאא ללאהל )ע"ר(חמדת הורים )ע"ר( ,אושרשינוי שםאל ופאא ללאהל )ע"ר(580482487 18/12/2008

מרכז רוחני היד החזקה על אושרשינוי שםישיבת מבקשי תורה - עכו )ע"ר(580482644

שם הרמב"ם זיע"א )ע"ר( ,

ישיבת מבקשי תורה - עכו )ע"ר( 05/01/2009

בית כנסת "זכרון טוב" - זכרון 580482842

יעקב )ע"ר(

בית כנסת זכרון טוב שכונת אושרשינוי שם

נוה הברון- זכרון יעקב )ע"ר( ,

בית כנסת "זכרון טוב" - זכרון יעקב 

)ע"ר(
29/06/2017

ויכלכל יוסף )ע"ר(לתת חיים )ע"ר( ,אושרשינוי שםויכלכל יוסף )ע"ר(580483071 10/04/2011

לתת חיים )ע"ר(ויכלכל יוסף )ע"ר( ,אושרשינוי שם 22/11/2010

פרויקט נדי"ר - העמותה לקידום 580483402

נוער דתי ומסורתי יוצר )ע"ר(

עמותת הפרוייקט - המרכז אושרשינוי שם

לפיתוח וליצירתיות הנוער 

באפרת ובגוש עציון )ע"ר( ,

פרויקט נדי"ר - העמותה לקידום נוער 

דתי ומסורתי יוצר )ע"ר(
06/12/2017
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מעוף- כי מגיע לנו הטוב ביותר 580483527

)ע"ר(

מעוף- כי מגיע לנו הטוב ביותר )ע"ר(קריאת כיוון )ע"ר( ,אושרשינוי שם 19/05/2008

קופת הקהילה "הידור 580483709

שבהידורים" שע"י ק"ק צאנז 

אלעד )ע"ר(

מוסדות צאנז אלעד בית אושרשינוי שם

המדרש בית יצחק ע"ש ר' 

יצחק נתנזון ני"ו )ע"ר( ,

קופת הקהילה "הידור שבהידורים" 

שע"י ק"ק צאנז אלעד )ע"ר(
09/02/2015

ארטיש - עמותה ישראלית 580483717

לחינוך ואמנות )ע"ר(

ארטיש- רשת גלריות לאמנות אושרשינוי שם

תרבות וחינוך )ע"ר( ,

ארטיש - עמותה ישראלית לחינוך 

Artis - The Israeli ,)ואמנות )ע"ר

Society for Education through Art

). )R.A

11/11/2010

מעיינות ר' חייא פרדס חנה אושרשינוי שםעמותת חן )ע"ר(580483790

)ע"ר( ,

עמותת חן )ע"ר( 06/10/2008

סמי ספור לכדורגל וספורט אושרשינוי שםעמותת הפועל כפר קרע )ע"ר(580483808

)ע"ר( ,

עמותת הפועל כפר קרע )ע"ר( 27/03/2011

אלגואזל- עמותה לקידום אושרשינוי שםאלביאן חינוך למצוינות )ע"ר(580483857

החינוך והתרבות בגיל הרך 

)ע"ר( ,

אלביאן חינוך למצוינות )ע"ר( 27/09/2012

עמותת קהילת גשר ומוסדות אושרשינוי שםקשת - מזכרת בתיה )ע"ר(580484020

חינוך קשת מזכרת בתיה 

)ע"ר( ,

קשת - מזכרת בתיה )ע"ר( 07/11/2011

עמותת י.ה.ב - ילדים האור 580484228

בחיינו - אימוץ ילדים )ע"ר(

ילדים האור בחיינו - העמותה אושרשינוי שם

הישראלית לאימוץ ילדים בין 

ארצי )ע"ר( ,

עמותת י.ה.ב - ילדים האור בחיינו - 

אימוץ ילדים )ע"ר(
01/12/2008

מתלות לעצמאות כלכלית - 580484335

חברתית )ע"ר(

תנועת התודעה החברתית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מתלות לעצמאות כלכלית - חברתית 

)ע"ר(
23/06/2008

וידעו כי ה' עליון על כל הארץ אושרשינוי שםסערת אליהו )ע"ר(580484384

)ע"ר( ,

סערת אליהו )ע"ר( 03/12/2007

עולים ביחד- באנדליי וודליי - 580484558

מנהיגות ומצוינות בתעסוקה 

לאקדמאים יוצאי אתיופיה )ע"ר(

זינוק בעליה - מנהיגות אושרשינוי שם

ומצויינות בתעסוקה לאדמאים 

יוצאי אתיופיה )ע"ר( ,

עולים ביחד- באנדליי וודליי - מנהיגות 

ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים יוצאי 

אתיופיה )ע"ר(

10/04/2008

בנייה לדורות- העמותה אושרשינוי שםקרן ישראל גיבס )ע"ר(580484681

לקידום יזמים חברתיים )ע"ר( 

,

Israel Gives ,)קרן ישראל גיבס )ע"ר

)Foundation )R.A
24/05/2009
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עמותת הפרופילאים בישראל 580485001

)ע"ר(

עמותת הפרופילאים בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותת הפרופילאים בישראל 

Israel Profiling Association,)ע"ר(

). )R.A

24/02/2013

ג'ון פול השני )ע"ר(,John Paul twoגשרים לחזון )ע"ר( ,אושרשינוי שםג'ון פול השני )ע"ר(580485084

). )R.A
15/07/2010

מרכז רוחני להפצת יהדות 580485225

מבקשי השם כרמיאל )ע"ר(

קהילת יהודים דוברי רוסית אושרשינוי שם

קרן עמי- כרמיאל )ע"ר( ,

מרכז רוחני להפצת יהדות מבקשי השם 

כרמיאל )ע"ר(
16/10/2013

קו משווה - קואליציית אושרשינוי שםקו משווה )ע"ר(580485241

המעסיקים לקידום שוויון 

בתעסוקה לאקדמאים ערבים 

ובני מיעוטים אחרים )ע"ר( ,

קו משווה )ע"ר( 03/12/2014

אמרי שפר - מרכז יהדות וחסד 580485597

)ע"ר(

אמרי שפר- הוד השרון )ע"ר( אושרשינוי שם

,

אמרי שפר - מרכז יהדות וחסד )ע"ר( 22/03/2015

אפיקים - להעשרת המשפחה 580485753

)ע"ר(

כנפי שחר- העת להמריא אושרשינוי שם

לשחר חדש )ע"ר( ,

אפיקים - להעשרת המשפחה )ע"ר( 30/12/2007

שתילים - כחול ולבן )ע"ר(שתילים- תל ציון )ע"ר( ,אושרשינוי שםשתילים - כחול ולבן )ע"ר(580485829 12/01/2010

יוזמת לימודי יהדות אושרשינוי שםיוזמת זהות יהודית )ע"ר(580485894

Jewish  , )בקמפוסים )ע"ר

Lerning Initiative on 

)Campus )R.A

Jewish ,)יוזמת זהות יהודית )ע"ר

).Identity Initiative )R.A
01/06/2016

שישי משפחתי )ע"ר(, Fridayשישי משפחתי )ע"ר( ,אושרשינוי שםשישי משפחתי )ע"ר(580485936

)Family-Day )R.A
09/03/2009

עמותת נשים נוצריות לצדקה אושרשינוי שםנשים נצרתיות לצדקה )ע"ר(580485993

)ע"ר( ,

נשים נצרתיות לצדקה )ע"ר( 03/04/2011

תיאטרון אנסמבל פרינג' נצרת 580486173

)ע"ר(

אנסמבל תיאטרון פרינג' נצרת אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

תיאטרון אנסמבל פרינג' נצרת )ע"ר( 20/12/2011

עמותת מלכה - ליווי ותמיכה של 580486371

בית הספר פלך זכרון יעקב 

)ע"ר(

עמותת מלכה - להקמת בית אושרשינוי שם

ספר בשיטת פלך באזור 

הצפון )ע"ר( ,

עמותת מלכה - ליווי ותמיכה של בית 

הספר פלך זכרון יעקב )ע"ר(
08/01/2017

מוסדות תורה וחינוך עתלית - 580486629

חדרה )ע''ר(

תלמוד תורה עתלית חוף אושרשינוי שם

הכרמל )ע"ר( ,

מוסדות תורה וחינוך עתלית - חדרה 

)ע''ר(
29/05/2017

מבשר ישראלנר ישראל - בית שמש )ע"ר( ,אושרשינוי שםמבשר ישראל )ע"ר(580486926 08/06/2016
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בני מנשה הצעיר )ע"ר( , אושרשינוי שםקהילת בני מנשה )ע"ר(580487023

Youg Bnei Menashe

) )R.A

Bnei ,)קהילת בני מנשה )ע"ר

)Menashe Community )R.A
14/12/2009

קהילת בני משה )ע"ר( , אושרשינוי שם

Bnei Menashe 

)Community )R.A

Youg Bnei ,)בני מנשה הצעיר )ע"ר

)Menashe )R.A
14/12/2009

בני מנשה הצעיר )ע"ר( , אושרשינוי שם

Youg Bnei Menashe

) )R.A

Bnei ,)קהילת בני משה )ע"ר

)Menashe Community )R.A
19/10/2009

ובהם נהגה - בית שמש )ע"ר( אושרשינוי שםובהם נהגה )ע"ר(580487171

,

ובהם נהגה )ע"ר( 01/04/2008

העמותה לפיתוח קהילת נווה 580488062

)ע"ר(

העמותה לפיתוח קהילת נווה )ע"ר(בית כנסת בנווה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 11/05/2016

קול הלב מכל הלב )ע"ר(הקשיבה- קול הלב )ע"ר( ,אושרשינוי שםקול הלב מכל הלב )ע"ר(580488187 02/02/2011

תפארת יעקב ישראל רמת- גן אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

הקשיבה- קול הלב )ע"ר( 08/09/2009

עמותת וואי - טק לצמצום 580488336

הפערים בחינוך )ע"ר(

עמותת עדן לצמצום הפערים אושרשינוי שם

בחינוך )ע"ר( ,

עמותת וואי - טק לצמצום הפערים 

בחינוך )ע"ר(
27/11/2012

עמותה לקידום ופיתוח כפרי אושרשינוי שםעמותת אל- זועבי )ע"ר(580488369

הזועבי )ע"ר( ,

עמותת אל- זועבי )ע"ר( 07/09/2009

אמונה - אפרתה - מכללה 580488534

אקדמית לאמנויות וחינוך )ע"ר(

אמונה - המכללה האקדמית אושרשינוי שם

לאמנות וחינוך מיסודן של 

מכללות אפרתה ואמונה 

EMUNAH - The  , )ע"ר(

Academic College of Art 

and Education 

established by the Efrata

 and Emunah Colleges

). )R.A

אמונה - אפרתה - מכללה אקדמית 

Emuna -,)לאמנויות וחינוך )ע"ר

 Efrata - Academic College of Art 

).and Education )R.A

05/01/2015

סי - אנה, למען עתיד הצ'רקסים 580488633

)ע"ר(

למען המולדת הצ'רקסית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

סי - אנה, למען עתיד הצ'רקסים 

C - ANA, for Circassian's ,)ע"ר(

).future )R.A

02/09/2012
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קרן הרברט ושרון גלזר )ע''ר(קרן הרב ושרון גלזר )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן הרברט ושרון גלזר )ע''ר(580488823 16/08/2016

ישיבת אילת השחר ירושלים 580488864

)ע"ר(

ישיבת אילת השחר ירושלים )ע"ר(אורחות נועם )ע"ר( ,אושרשינוי שם 26/02/2018

הפצת המעיינות - הודו )ע"ר( אושרשינוי שםהפצת מעיינות - ירושלים )ע"ר(580489029

,

הפצת מעיינות - ירושלים )ע"ר( 21/07/2014

רואיא- מרכז משאבים, ספריה 580489110

ומורשת בדואית בישראל )ע"ר(

סביל - מרכז לפיתוח קהילתי אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

רואיא- מרכז משאבים, ספריה ומורשת 

Royah-,)בדואית בישראל )ע"ר

 Resource Center, Library and 

)Bedouin Heritage in Israel )R.A

21/10/2009

קרן רווה רביד )ע''ר(קרן ידידי רווה רביד )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן רווה רביד )ע''ר(580489227 15/01/2017

מועדון כדורגל קביליו יפו אושרשינוי שםמכבי קביליו יפו )ע"ר(580489391

)ע"ר( ,

מכבי קביליו יפו )ע"ר( 28/09/2008

הולילנד- עזרה לתושבי ישראל 580489755

)ע"ר(

עזרת אחים - עזרה לתושבי אושרשינוי שם

ישראל )ע"ר( ,

הולילנד- עזרה לתושבי ישראל )ע"ר( 04/01/2010

זכרון יוסף ומאיר - מתחברים 580489771

לנשמה )ע"ר(

זכרון יוסף מאיר - מרכז אושרשינוי שם

קהילתי לעדה הקווקזית )ע"ר( 

,

זכרון יוסף ומאיר - מתחברים לנשמה 

)ע"ר(
09/08/2017

זכרון יוסף ומאיר- נתניה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

זכרון יוסף מאיר - מרכז קהילתי לעדה 

הקווקזית )ע"ר(
03/03/2014

קרן קרויצפלד - יעקב ישראל 580489961

)ע"ר(

קרן סי. ג'יי. די. ישראל )ע"ר( אושרשינוי שם

CJD FOUNDATION  ,

)ISRAEL )A.R

קרן קרויצפלד - יעקב ישראל )ע"ר( 

Creutzfeldt-Jakob Foundation ,

).Israel )R.A

01/07/2018

בית כנסת ע"ש החייל סמל בן 580489979

יצחק וענונו ז"ל - אשדוד )ע"ר(

בית הכנסת שירת הים אשדוד אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית כנסת ע"ש החייל סמל בן יצחק 

וענונו ז"ל - אשדוד )ע"ר(
26/06/2017

אורחות יעקב ע"ש אליהו אושרשינוי שםקריית חינוך בני יששכר )ע"ר(580490027

ורבקה פרידמן )ע"ר( ,

קריית חינוך בני יששכר )ע"ר( 26/05/2011

כולל ירושלים - עם קדוש )ע''ר(עם קדוש ביחד )ע"ר( ,אושרשינוי שםכולל ירושלים - עם קדוש )ע''ר(580490118 26/09/2016

תפארת- מוסדות חינוך רווחה 580490225

וחסד - בית שמש )ע"ר(

תפארת בית שמש- תיכון אושרשינוי שם

לבנות )ע"ר( ,

תפארת- מוסדות חינוך רווחה וחסד - 

בית שמש )ע"ר(
22/02/2009

המרכז ליוזמות מנהיגות אושרשינוי שםקהילת רועי )ע"ר(580490357

)ע"ר( ,

ROI Community,)קהילת רועי )ע"ר

). )R.A
14/03/2011
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מרכז להעמקת יהדות ע"ש 580490365

הרמב"ם )ע"ר(

מרכז להעמקת יהדות ע"ש הרמב"ם שילוב בלב רמת גן )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
08/01/2013

אדם לאדם- מנהיגות לתיקון 580490589

עולם )ע"ר(

אדם לאדם- עמותה לסיוע אושרשינוי שם

הומניטארי בינלאומי )ע"ר( ,

אדם לאדם- מנהיגות לתיקון עולם )ע"ר( 18/05/2009

בל"ב- ביחד לחיות בקהילת אושרשינוי שםעמותת בל"ב רעננה )ע"ר(580490605

רעננה- עמותת הורים לילדים 

עם צרכים מיוחדים )ע"ר( ,

עמותת בל"ב רעננה )ע"ר( 04/01/2017

הפורום למען משפחות העולים 580490985

)ע"ר(

פורום למען משפחות עולים אושרשינוי שם

בצפון )ע"ר( ,

הפורום למען משפחות העולים )ע"ר( 26/12/2012

עמותה לחיזוק האתיקה אושרשינוי שםמועצת העיתונות בישראל )ע"ר(580491223

בעיתונות )ע"ר( ,

מועצת העיתונות בישראל )ע"ר( 25/05/2011

שר שלום- הקולות הצעירים אושרשינוי שםהקולות הצעירים )ע"ר(580492015

)ע"ר( ,

YOUNG ,)הקולות הצעירים )ע"ר

).VOICES )R.A
17/02/2014

חיים מקבילים )ע"ר( , אושרשינוי שםזהות לחיים )ע"ר(580492098

).Parallel Lives )R.A

Parallel Lives,)זהות לחיים )ע"ר

) )R.A
23/09/2008

עם רוקד, עמותה למחול 580492254

ולמוזיקה ע"ש ברכה דודאי )ע"ר(

עם רוקד - עמותה למחול אושרשינוי שם

Dancing  , )ולמוסיקה )ע"ר

Nation - Assotiation for 

).Dance and Music )R.A

עם רוקד, עמותה למחול ולמוזיקה ע"ש 

ברכה דודאי )ע"ר(
24/03/2010

קרן לעזרה הדדית מעון וגמ"ח 580492460

ע"ש יעקב נתן וצבי לוין מרמת גן 

)ע"ר(

קרן עזרה הדדית לחברים אושרשינוי שם

ביישוב מעון )ע"ר( ,

קרן לעזרה הדדית מעון וגמ"ח ע"ש 

יעקב נתן וצבי לוין מרמת גן )ע"ר(
25/04/2010

אית"ם- איגוד התתי"ם הלאומיים 580492544

)ע"ר(

אית"ם- איגוד התתי"ם אושרשינוי שם

הארצי- ישראליים )ע"ר( ,
07/01/2010

לאהבת תורה, עם וארץ - אושרשינוי שם

איגוד למען תלמודי התורה 

הארץ ישראליים )ע"ר( ,

אית"ם- איגוד התתי"ם הארצי- 

ישראליים )ע"ר(
17/11/2009

אח בוגר לקידום החינוך אושרשינוי שםאור לחינוך )ע"ר(580492767

וההתנדבות בישראל )ע"ר( ,

Light Upon ,)אור לחינוך )ע"ר

)Education )R.A
09/09/2008
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סיינס אברוד - ארגון המדענים 580492809

הישראלים בחו"ל )ע"ר(

ביואברוד - לעידוד חזרה אושרשינוי שם

וקליטה של מדענים ישראלים 

)ע"ר( ,

סיינס אברוד - ארגון המדענים 

הישראלים בחו"ל 

ScienccAbroad - The ,)ע"ר(

Organization of Israeli Scientist 

).Abroad )R.A

19/06/2016

בית כנסת ברכת יצחק - ראשל"צ 580492858

)ע"ר(

שובה ישראל עד השם אלוקיך אושרשינוי שם

- ראשון לציון )ע"ר( ,

בית כנסת ברכת יצחק - ראשל"צ )ע"ר( 10/11/2014

קרן יהושע- הקרן לברכת ישראל 580493310

)ע"ר(

קרן יהושע - הקרן להעצמת אושרשינוי שם

ישראל )ע"ר( ,

קרן יהושע- הקרן לברכת ישראל )ע"ר( 09/03/2009

עמותת לפידי העתיד לספורט 580494086

בסמת טבעון )ע"ר(

עמותת לפידי העתיד לספורט בסמת עמותת לפידי העתיד )ע"ר( ,אושרשינוי שם

טבעון )ע"ר(
21/09/2011

בית מדרש ישיבתי לקהילות אושרשינוי שםבית מדרש ישיבתי )ע"ר(580494110

)ע"ר( ,

בית מדרש ישיבתי )ע"ר( 05/12/2011

מקהלת מעליא למוסיקה אושרשינוי שם"ביאת" למוסיקה ושירה )ע"ר(580494177

ושירה )ע"ר( ,

"ביאת" למוסיקה ושירה )ע"ר( 26/01/2012

שלוש השיקמים - העמותה 580494227

לקידום החיים והסביבה בגליל 

המערבי )ע"ר(

שלושת השיקמים - העמותה אושרשינוי שם

לקידום החיים והסביבה בגליל 

המערבי )ע"ר( ,

שלוש השיקמים - העמותה לקידום 

החיים והסביבה בגליל המערבי )ע"ר(
01/12/2008

גלילי זהב )ע"ר(גמ"ח גלילי זהב )ע"ר( ,אושרשינוי שםגלילי זהב )ע"ר(580494235 31/07/2011

לשכת היועצים הפנסיונים 580494557

בישראל )ע"ר(

לשכת יועצי הביטוח והפנסיה אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

לשכת היועצים הפנסיונים בישראל 

)ע"ר(
05/06/2013

עמותת כדור עף גאה ת"א אושרשינוי שםמועדון ספורט גאה ת"א )ע"ר(580495174

)ע"ר( ,

מועדון ספורט גאה ת"א )ע"ר( 12/10/2009

אלמר - אומנויות למחול וריקוד 580495265

)ע"ר(

אלמר- אומנויות לחימה, אושרשינוי שם

מחול, ריקודים )ע"ר( ,
08/06/2014

עמותת צעדים בחינוך ותרבות 580495299

עילבון )ע"ר(

העמותה לתרבות אנושית אושרשינוי שם

עילבון )ע"ר( ,

עמותת צעדים בחינוך ותרבות עילבון 

)ע"ר(
18/11/2013

העמותה לקידום אושרשינוי שםלכל נפש )ע"ר(580495471

הפסיכותרפיה 

הפסיכואנליטית בשרותי 

בריאות הנפש הציבוריים 

בישראל )ע"ר( ,

לכל נפש )ע"ר( 31/12/2009
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מדרשה לבנות ויהדות "טוהר" אושרשינוי שםאם לבינה )ע"ר(580496032

)ע"ר( ,

אם לבינה )ע"ר( 24/05/2009

מדרשה לבנות ויהדות "טוהר" )ע"ר(מדרשת טוהר חדרה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 09/09/2008

עמותה לבניית בית חם לנוער 580496073

חסר בית )ע"ר(

העמותה לבניית בית השנטי אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
16/07/2015

עוז אשדוד - למען הקהילה 580496750

ההודית )ע"ר(

עוז - כדורסל יוצאי הודו )ע"ר( אושרשינוי שם

,

עוז אשדוד - למען הקהילה ההודית 

)ע"ר(
09/08/2009

עמותת אורם- תורה וחסד )ע"ר(קהילה מתפתחת )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת אורם- תורה וחסד )ע"ר(580496867 14/03/2010

נר לישראל, מודיעין עילית )ע"ר(אחים אנחנו )ע"ר( ,אושרשינוי שםנר לישראל, מודיעין עילית )ע"ר(580497097 18/11/2013

אחים אנחנו )ע"ר(ויגדל שמואל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 21/12/2009

ויגדל שמואל )ע"ר(לאחים אנחנו )ע"ר( ,אושרשינוי שם 21/12/2009

לאחים אנחנו )ע"ר(ויגדל שמואל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 12/10/2009

העמותה לפיתוח ענף ספורטיבי 580497170

למחול, סדנאות וריקודים בבת - 

ים )ע"ר(

העמותה לפיתוח ענף אושרשינוי שם

ספורטיבי לריקודים סלוניים 

ולטינו-אמריקאיים )ע"ר( ,

העמותה לפיתוח ענף ספורטיבי למחול, 

סדנאות וריקודים בבת - ים )ע"ר(
12/08/2013

באר דבורה- מכון לפיתוח 580497550

מקוואות בתפוצות )ע"ר(

מכון לפיתוח מקוואות אושרשינוי שם

בתפוצות - באר דבורה )ע"ר( 

,

באר דבורה- מכון לפיתוח מקוואות 

BEER DVORA-,)בתפוצות )ע"ר

 Institute for Mikves development

) )R.A

18/05/2009

עם ישראל מתחברים לנשמה 580497675

)ע"ר(

עם ישראל מתחברים לנשמה )ע"ר(ארגון בני תורה - עכו )ע"ר( ,אושרשינוי שם 06/08/2017

בית כנסת אהבה של תורה - 580497808

עפולה ע"ש יעקב אבינו - שמעון 

בר יוחאי גבעת המורה- עפולה 

)ע"ר(

אהבה של תורה - עפולה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית כנסת אהבה של תורה - עפולה 

ע"ש יעקב אבינו - שמעון בר יוחאי 

גבעת המורה- עפולה )ע"ר(

04/11/2009

נווה אחיעזר- ירושלים  )ע"ר( אושרשינוי שםמשכן ראובן- אלומה )ע"ר(580497865

,

משכן ראובן- אלומה )ע"ר( 15/03/2010

ת.מ.ר- העמותה לתינוקות 580497899

במצוקה והזנחה רגשית )ע"ר(

לדבר את התינוק - העמותה אושרשינוי שם

לטיפול בתינוקות והורים 

במצבי דחק ומצוקה )ע"ר( ,

ת.מ.ר- העמותה לתינוקות במצוקה 

והזנחה רגשית )ע"ר(
19/04/2009
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חבילות לחיילים באהבה אושרשינוי שםמומנטום למשתחררים )ע"ר(580498046

)ע"ר( ,

מומנטום למשתחררים )ע"ר( 21/03/2016

ידי השם )ע"ר( ,אושרשינוי שםידידי השם )ע"ר(580498095 30/12/2008

בית הכנסת התימני אהבת חיים 580498350

קדומים צפון )ע"ר(

בית הכנסת התימני בקדומים אושרשינוי שם

צפון )ע"ר( ,

בית הכנסת התימני אהבת חיים קדומים 

צפון )ע"ר(
18/06/2015

איגוד העורכים - איגוד מקצועות 580498657

הפוסט בישראל )ע"ר(

איגוד עורכי תמונה וקול אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

איגוד העורכים - איגוד מקצועות הפוסט 

Editors Guild - Israeli,)בישראל )ע"ר

 Post Production Professionals

). )R.A

09/11/2014

העמותה לחינוך משלב בגליל 580498913

)ע"ר(

העמותה לחינוך משלב בגליל )ע"ר(בית ספר מגוון אשחר )ע"ר( ,אושרשינוי שם 02/12/2012

מועדון השחיה הפועל קרית 580499150

טבעון )ע"ר(

עמותת כוכבי הצפון - טבעון אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מועדון השחיה הפועל קרית טבעון 

)ע"ר(
17/10/2012

עמותת אלמנאא טורעאן אושרשינוי שםעמותת אלנמאא טורעאן )ע"ר(580499176

)ע"ר( ,

עמותת אלנמאא טורעאן )ע"ר( 11/01/2011

חכמת ירושלים- ארגון יוצאי 580499382

גאורגיה להפצת תורה וחסד 

)ע"ר(

חכמת ירושלים - ארגון יוצאי אושרשינוי שם

גרוזיה להפצת חינוך, תורה 

וחסד )ע"ר( ,

חכמת ירושלים- ארגון יוצאי גאורגיה 

להפצת תורה וחסד )ע"ר(
19/07/2009

מרכז חינוכי דרכי נועם לנוער 580499903

ירושלים )ע"ר(

מרכז תורני חינוכי דרכי נוער אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר( ,

מרכז חינוכי דרכי נועם לנוער ירושלים 

)ע"ר(
07/10/2008

מעמקים - מיסודה של ישיבת 580499929

תורה בציון וקרן אהבת חסד 

)ע"ר(

מעמקים - מיסודה של ישיבת תורה גמ"ח- נט )ע"ר( ,אושרשינוי שם

בציון וקרן אהבת חסד )ע"ר(
20/05/2015

עמותת יחיאל לקידום חינוך 580499952

וולדורף - הרי יהודה )ע"ר(

העמותה לקידום חינוך אושרשינוי שם

וולדורף - הרי יהודה )ע"ר( ,

עמותת יחיאל לקידום חינוך וולדורף - 

הרי יהודה )ע"ר(
02/04/2013

מוסדות ישיבת נתיבות שלום 580500130

סלונים )ע"ר(

מוסדות סלונים ביתר עילית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מוסדות ישיבת נתיבות שלום סלונים 

)ע"ר(
01/09/2015

ואהבת - אהבת חינם - דרך חיים 580500981

)ע"ר(

ואהבת - אהבת חינם - דרך חיים )ע"ר(יהודה וישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 06/10/2013

עמותת זמיר - למען הנוער אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

יהודה וישראל )ע"ר( 27/04/2010



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 376414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

קרן ישראלית לתרומה באינטרנט 580500999

)ע"ר(

קרן ג'גודרס ישראל )ע"ר( , אושרשינוי שם

JGooders Foundation 

).Israel )R.A

קרן ישראלית לתרומה באינטרנט 

)Israel giving Online )R.A,)ע"ר(
19/07/2009

אגודת הסטודנטיות והסטודנטים 580501252

של האוניברסיטה הפתוחה 

)ע''ר(

אגודת הסטודנטים של אושרשינוי שם

האוניברסיטה הפתוחה )ע"ר( 

,

אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של 

האוניברסיטה הפתוחה )ע''ר(
08/11/2016

עמותת הסטודנטים החדשה אושרשינוי שם

של האוניברסיטה הפתוחה 

)ע"ר( ,

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה 

הפתוחה )ע"ר(
27/11/2013

"יהי אור"- חינוך מואר באנרגיית 580501260

השמש ע"ש משה חסון )ע"ר(

"יהי אור" - חינוך מואר אושרשינוי שם

באנרגיית השמש )ע"ר( , 

LET THERE BE "

LIGHT"- EDUCATION 

LIGHTED BY THE 

ENERGY OF THE SUN

) )R.A

"יהי אור"- חינוך מואר באנרגיית השמש 

Let There be ,)ע"ש משה חסון )ע"ר

Light - Education Lighted By 

Energy of the Sun in the memory

) of Moshe Hasson )R.A

09/03/2010

המרכז לטיפול בטראומה מתח 580501369

וחרדה )ע"ר(

המכון לטיפול בטראומה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המרכז לטיפול בטראומה מתח וחרדה 

)ע"ר(
07/07/2014

בית לוי - בית כנסת קהילתי - 580501385

בירושלים )ע"ר(

בית לוי - מרכז להפצת אושרשינוי שם

החסידות )ע"ר( ,

בית לוי - בית כנסת קהילתי - בירושלים 

)ע"ר(
10/11/2014

מנת"ה - הארגון הישראלי 580501682

למנתחי התנהגות מוסמכים 

)ע"ר(

מנת"ה- מנתחי התנהגות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מנת"ה - הארגון הישראלי למנתחי 

התנהגות מוסמכים )ע"ר(
27/10/2013

אגודת ידידי בית החולים בני 580502367

ברק )ע"ר(

העמותה לפיתוח בית חולים אושרשינוי שם

בני ברק )ע"ר( ,

אגודת ידידי בית החולים בני ברק )ע"ר( 23/02/2009

עמותת מנחם שמי )ע"ר(עמותת זהר צבעים )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת מנחם שמי )ע"ר(580502607 21/01/2010

ישיבת נצח התורה )ע"ר(בנין זקנים )ע"ר( ,אושרשינוי שםישיבת נצח התורה )ע"ר(580502730 25/03/2012

העמותה להקמת מרכז רפואי אושרשינוי שםמרכז רפואי אסיא )ע"ר(580502821

אסיא )ע"ר( ,

ASIA ,)מרכז רפואי אסיא )ע"ר

)MEDICAL CENTER )R.A
23/02/2009

בית רות - העמותה לקידום אושרשינוי שםבית רות )ע"ר(580502870

החינוך, הרווחה והבריאות 

ביפו - ויצו ניר העמק )ע"ר( ,

בית רות )ע"ר( 26/10/2009



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 377414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

שתילים - רשת חינוך רווחה 580503167

חברה )ע"ר(

שתילים - רשת חינוך רווחה חברה שתילים רכים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
13/02/2018

בית ספר ארצי להוקי )ע"ר(בית ספר נגב להוקי )ע"ר( ,אושרשינוי שםבית ספר ארצי להוקי )ע"ר(580503373 08/09/2009

תזמורת נתניה הקאמרית 580503605

הקיבוצית )ע"ר(

התזמורת הקאמרית אושרשינוי שם

הקיבוצית )ע"ר( ,

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית 

)ע"ר(
12/11/2014

פאר ישראל ע"ש ר' ישראל אושרשינוי שםנצח ישראל - צפת )ע"ר(580503910

בר אודסר )ע"ר( ,

נצח ישראל - צפת )ע"ר( 23/01/2011

חסדי אבות ותפילה לדוד )ע"ר(נר ישראל - יהוד )ע"ר( ,אושרשינוי שםחסדי אבות ותפילה לדוד )ע"ר(580504009 10/04/2018

עזרת אחים לילדי ישראל אושרשינוי שםנפש הילד )ע"ר(580504231

)ע"ר( ,

נפש הילד )ע"ר( 31/12/2009

מקור- העמותה לקידום יצירה 580504348

מוזיקלית בקהילה )ע"ר(

העמותה לקידום יצירה אושרשינוי שם

מוזיקלית מקורית )ע"ר( ,

מקור- העמותה לקידום יצירה מוזיקלית 

Makor- The ,)בקהילה )ע"ר

Association for Music Creation in 

)the Community )R.A

24/03/2010

העמותה לחקר והפצת המורשת 580504728

הציונית ע"ש ד"ר זאב וולפגנג פון 

וייזל )ע"ר(

העמותה לחקר ושימור אושרשינוי שם

מורשתו של ד"ר זאב וולפגנג 

פון וייזל )ע"ר( ,

העמותה לחקר והפצת המורשת 

הציונית ע"ש ד"ר זאב וולפגנג פון וייזל 

)ע"ר(

26/06/2014

אאוטסט קונטמפוררי ארט פאנד 580504736

)ע"ר(

אאוטסט קונטמפוררי ארט פאנד אאוט-סט )ע"ר( ,אושרשינוי שם

Outset Contemporary Art ,)ע"ר(

)Fund )R.A

22/04/2009

בגדים מהלב לעילוי נשמת 580504751

ישראל זלמן מיכאל פרסט ז"ל 

)ע"ר(

גמ"ח חסדי מיכאל לעילוי אושרשינוי שם

נשמת ישראל זלמן מיכאל 

פרסט ז"ל )ע"ר( ,

בגדים מהלב לעילוי נשמת ישראל זלמן 

מיכאל פרסט ז"ל )ע"ר(
18/12/2017

איגוד "הפאוור ליפטינג" בישראל 580504785

)ע"ר(

איגוד "הפאוור ליפטינג" בישראל )ע"ר(פאוור-ליפטינג ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 21/11/2010

תמורה לעובדים ולגמלאים 580504934

בישראל )ע"ר(

תמורה לעובדים בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

תמורה לעובדים ולגמלאים בישראל 

)ע"ר(
22/02/2010

ארגון מרוצי הדראג בישראל- 580505162

מכוניות כידונים משאיות )ע"ר(

ארגון מרוצי הדראג בישראל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ארגון מרוצי הדראג בישראל- מכוניות 

כידונים משאיות )ע"ר(
25/04/2010

מהות- מעלות היהדות )ע"ר(למען אחי- רכסים )ע"ר( ,אושרשינוי שםמהות- מעלות היהדות )ע"ר(580505295 06/12/2009



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 378414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ילדות אבודה - ילדים שורדי 580505667

שואה )ע"ר(

ילדות עשוקה - ילדים ניצולי אושרשינוי שם

שואה )ע"ר( ,

ילדות אבודה - ילדים שורדי שואה 

Lost Childhood- Holocaust ,)ע"ר(

)Child Survivors )R.A

24/11/2009

עמותת "אור העולם" ע"ש רבי 580506442

נחמן מברסלב )ע"ר(

העמותה לקברות צדיקים אושרשינוי שם

ולקבלת המשיח )ע"ר( ,

עמותת "אור העולם" ע"ש רבי נחמן 

מברסלב )ע"ר(
13/01/2010

אגודת רובאי ישראל )ע"ר(עמותת קלעי ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםאגודת רובאי ישראל )ע"ר(580506566 21/12/2009

ידידים להצלת חולי כליות אושרשינוי שםמתנת חיים )ע"ר(580506889

)ע"ר( ,

מתנת חיים )ע"ר( 01/02/2012

נר לאחד )ע"ר(מקווה זכרון משה )ע"ר( ,אושרשינוי שםנר לאחד )ע"ר(580506962 29/02/2016

המאגר הציבורי לדם טבורי- 580507838

ג'רוזסטם )ע"ר(

המאגר הציבורי לדם טבורי אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המאגר הציבורי לדם טבורי- ג'רוזסטם 

Jerusastem, The public ,)ע"ר(

)cord blood bank )R.A

30/09/2009

ישיבת ישועת מרדכי - עמותת אושרשינוי שםישועת מרדכי אור אליסף )ע''ר(580507846

אור אליסף )ע''ר( ,

ישועת מרדכי אור אליסף )ע''ר( 24/11/2016

ישיבת ישועת מרדכי - עמותת אור אור אליסף )ע"ר( ,אושרשינוי שם

אליסף )ע"ר(
27/01/2015

אורפנד קרן ליתומים )ע"ר( , אושרשינוי שםביקם )ע"ר(580507879

Orphfund Orphans' Fund

). )R.A

).BECOME )R.A, )ביקם )ע"ר 03/06/2012

מועדון גלגליות באר טוביה ומטה 580507887

יהודה )ע"ר(

מועדון הגלגליות באר טוביה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מועדון גלגליות באר טוביה ומטה יהודה 

)ע"ר(
15/07/2013

המועדון הישראלי לכדורשת אושרשינוי שםאיגוד הכדורשת הישראלי )ע"ר(580507952

נשים )ע"ר( ,

Israeli,)איגוד הכדורשת הישראלי )ע"ר

). Catchball Association )R.A
28/05/2015

מוסדות סלונים אלעד )ע"ר(שלום לבונייך אלעד )ע"ר( ,אושרשינוי שםמוסדות סלונים אלעד )ע"ר(580508042 21/01/2018

עמותת ברכה - התמודדות 580508075

והקטנת הסיכון של סרטן 

תורשתי )ע"ר(

ברכה - התמודדות והקטנת אושרשינוי שם

הסיכון של סרטן שד ושחלות 

משפחתי )ע"ר( ,

עמותת ברכה - התמודדות והקטנת 

הסיכון של סרטן תורשתי )ע"ר(
10/05/2017

ידידי חב''ד והשלוחים נפאל 580508166

והעולם כולו )ע''ר(

ידידי חב''ד והשלוחים נפאל והעולם כולו ידידי חב"ד נפאל )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע''ר(
11/09/2016

אגודת עזרת ישראל יגדיל תורה 580508323

)ע"ר(

אגודת עזרת ישראל יגדיל תורה )ע"ר(למען צדקו יגדיל תורה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 02/08/2009



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 379414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

יחד - העמותה לחייל הבודד 580508448

)ע"ר(

אנשים בכחול לבן )ע"ר( , אושרשינוי שם

WOMEN AND MEN IN 

)BLUE AND WHITE )R.A

יחד - העמותה לחייל הבודד )ע"ר( 18/11/2013

הפועל העמותה לקידום הספורט 580508554

חיפה, קריית חיים, צפת והגליל 

)ע"ר(

הפועל כרישות הסלים קריית אושרשינוי שם

חיים חיפה )ע"ר( ,

הפועל העמותה לקידום הספורט חיפה, 

קריית חיים, צפת והגליל )ע"ר(
25/02/2016

עוד אבינו חי )ע"ר(עוד אבי חי )ע"ר( ,אושרשינוי שםעוד אבינו חי )ע"ר(580508950 04/08/2014

מרכז למידה לתלמיד - מל"ל אושרשינוי שםמשכנות יעקב )ע"ר(580509073

)ע"ר( ,

משכנות יעקב )ע"ר( 14/03/2010

נחו"ש - למען נפגעי חוט שדרה 580509156

)ע"ר(

נח"ש למען נפגעי חוט שדרה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

נחו"ש - למען נפגעי חוט שדרה )ע"ר( 01/05/2013

המח"ר בחינוך - הוראה 580509453

מערכתית חברתית רלוונטית 

)ע"ר(

המח"ר בחינוך - הוראה מערכתית לגדול בכיף )ע"ר( ,אושרשינוי שם

חברתית רלוונטית )ע"ר(
05/05/2013

מוסדות ברסלב נתיבות )ע"ר( אושרשינוי שםצדקה כהלכה )ע"ר(580509867

,

צדקה כהלכה )ע"ר( 07/09/2011

חיבור חדש )ע"ר(איש לרעהו יאמר חזק )ע"ר( ,אושרשינוי שםחיבור חדש )ע"ר(580509883 23/01/2012

מועדון ליונס לב ארי - הוד השרון 580509941

)ע"ר(

מועדון לב ארי - הוד השרון אושרשינוי שם

לטובת הקהילה )ע"ר( ,

מועדון ליונס לב ארי - הוד השרון )ע"ר( 06/07/2010

קרן לעזרה הדדית - קהילת 580510295

חב"ד - ליובאוויטש בני ברק 

)ע"ר(

קרן לעזרה הדדית - אנ"ש אושרשינוי שם

קהילת חב"ד-ליובאוויטש בני 

ברק )ע"ר( ,

קרן לעזרה הדדית - קהילת חב"ד - 

ליובאוויטש בני ברק )ע"ר(
22/09/2011

מרכז השלום לעיוור ולנכה אושרשינוי שםמרכז השלום לעיוור ולנכה )ע"ר(580510964

)ע"ר( ,

מרכז השלום לעיוור ולנכה 

Center of peace for the ,)ע"ר(

blind and the physical 

)handicapped )R.A

11/11/2009

כף החיים פאלאג'י )ע"ר(כף החיים - פלאג'י )ע"ר( ,אושרשינוי שםכף החיים פאלאג'י )ע"ר(580510972 05/08/2009

ישיבת אפיקי התלמוד )ע"ר(אפיקי התלמוד )ע"ר( ,אושרשינוי שםישיבת אפיקי התלמוד )ע"ר(580511053 19/10/2009

העמותה להנצחת חללי צה"ל 580511103

הערבים המוסלמים והנוצרים 

)ע"ר(

אוהל סעיד להנצחת החייל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

העמותה להנצחת חללי צה"ל הערבים 

המוסלמים והנוצרים )ע"ר(
30/09/2009
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אלרסאלה לשינוי חברתי בנגב 580511632

)ע"ר(

אלרסאלה לשינוי חברתי בנגב )ע"ר(אמואג' )ע"ר( ,אושרשינוי שם 25/04/2010

בית משה - באר שבע ע"ש אושרשינוי שםקול משה- באר שבע )ע"ר(580511855

הרב משה כלפון הכהן )ע"ר( ,

קול משה- באר שבע )ע"ר( 07/01/2010

באר מים חיים וטהורים )ע"ר( אושרשינוי שםבאר מים חיים ונוזלים )ע"ר(580511939

,

באר מים חיים ונוזלים )ע"ר( 14/10/2009

יחד שבטי ישראל ע"י עולי הודו 580512176

אשדוד )ע"ר(

יחד שבטי ישראל ע"י עולי הודו אשדוד שמע ישראל אשדוד )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
01/02/2011

הקשר שלי- שדה צופים )ע"ר(הקשר שלי )ע"ר( ,אושרשינוי שםהקשר שלי- שדה צופים )ע"ר(580512457 17/11/2009

עמותת הספורט אריאל לרווחת 580512507

התושבים ע"ש רון נחמן )ע"ר(

מועדון ספורט אריאל 2009 אושרשינוי שם

לרווחת התושבים )ע"ר( ,

עמותת הספורט אריאל לרווחת 

Ron ,)התושבים ע"ש רון נחמן )ע"ר

Nachman Ariel Sports 

Association For The Residents 

).Welfare )R.A

28/11/2013

בית מדרש תולדות יהודה 580512556

אמשינוב - ירושלים )ע''ר(

בית המדרש תולדות יהודה אושרשינוי שם

סטוטשין  - ירושלים )ע"ר( ,

בית מדרש תולדות יהודה אמשינוב - 

ירושלים )ע''ר(
24/07/2016

בני - למנהיגות תורנית )ע"ר(בוגרי הנח"ל החרדי )ע"ר( ,אושרשינוי שםבני - למנהיגות תורנית )ע"ר(580512622 25/10/2011

עמותת היועצים ליבוא אישי של 580512655

רכב )ע"ר(

איגוד יועצי ונותני שירותים אושרשינוי שם

בתחום ייבוא אישי של כלי 

רכב לישראל  )ע"ר( ,

עמותת היועצים ליבוא אישי של רכב 

)ע"ר(
10/07/2011

יש תקוה בגני תקוה )ע"ר(צבא ה' בגני תקווה )ע"ר( ,אושרשינוי שםיש תקוה בגני תקוה )ע"ר(580512945 27/02/2011

אהל יצחק ואסתר- גבעת שמואל 580513059

)ע"ר(

אוהל יצחק - גבעת שמואל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אהל יצחק ואסתר- גבעת שמואל )ע"ר( 08/09/2009

בית התבשיל - בית התלמוד 580513190

)ע"ר(

בית התבשיל דרך הקודש אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית התבשיל - בית התלמוד )ע"ר( 28/10/2012

קופת בית התבשיל מודיעין 580513315

עילית )ע"ר(

קופת בית התבשיל מודיעין עילית )ע"ר(חיי יוסף- נתיבות )ע"ר( ,אושרשינוי שם 10/03/2015

כ"ח ת"א העמותה לכדורעף 580513927

חופים ע"ש רועי פלס )ע"ר(

העמותה לכדורעף חופים אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

כ"ח ת"א העמותה לכדורעף חופים ע"ש 

רועי פלס )ע"ר(
30/12/2014

מאור התפילה נוה יעקב - אושרשינוי שםמאור התפילה ירושלים )ע"ר(580514016

ירושלים )ע"ר( ,

מאור התפילה ירושלים )ע"ר( 15/04/2015
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נוער ישראלי - בית הספר 580514263

לאמנויות הבמה )ע''ר(

נוער ישראלי - בית הספר לאמנויות נוער ישראלי )ע"ר( ,אושרשינוי שם

הבמה )ע''ר(
11/09/2016

כוח ועוצמה )ע"ר(אמהות נגד סמים )ע"ר( ,אושרשינוי שםכוח ועוצמה )ע"ר(580514305 08/06/2017

והדרת - המועצה הלאומית אושרשינוי שםוהדרת - הכוח השלישי )ע"ר(580514644

לקידום מעמד הזקן )ע"ר( ,

והדרת - הכוח השלישי )ע"ר( 10/04/2018

והדרת - המועצה הלאומית לקידום חוכמת הזיקנה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

מעמד הזקן )ע"ר(
08/08/2011

התחדשות ילדי ישראל )ע"ר(הרנסנס הספרדי )ע"ר( ,אושרשינוי שםהתחדשות ילדי ישראל )ע"ר(580514677 28/06/2010

שיר ושיח מפעלות לאורו של 580514891

הרב קוק )ע"ר(

מכון בניה להארת משנת הרב אושרשינוי שם

קוק )ע"ר( ,

שיר ושיח מפעלות לאורו של הרב קוק 

)ע"ר(
28/10/2015

רופאי חלום )ע"ר(,Dream Doctorsקרן פילנור )ע"ר( ,אושרשינוי שםרופאי חלום )ע"ר(580515120

). )R.A
24/04/2017

בית המדרש ובית הכנסת תורת 580515591

שלמה בית וגן ירושלים )ע"ר(

בית המדרש תורת שלמה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית המדרש ובית הכנסת תורת שלמה 

בית וגן ירושלים )ע"ר(
10/09/2014

איש יהודה חשמונאים )ע"ר(איש יהודה )ע"ר( ,אושרשינוי שםאיש יהודה חשמונאים )ע"ר(580516102 05/11/2012

עתיד כחול לבן )ע"ר(שלום כחול לבן )ע"ר( ,אושרשינוי שםעתיד כחול לבן )ע"ר(580516243 17/01/2010

סנא - יחד נשים אקדמאיות 580516318

)ע"ר(

סנא-סאוויתן )יחדיו(, נשים אושרשינוי שם

אקדמיות )ע"ר( ,

סנא - יחד נשים אקדמאיות )ע"ר( 03/11/2010

סנא - סווית )יחד(, נשים אושרשינוי שם

אקמיות )ע"ר( ,

סנא-סאוויתן )יחדיו(, נשים אקדמיות 

)ע"ר(
11/05/2010

מרכז ישראל - אסיה )ע"ר(,- Israelמרכז ישראל - אסיה )ע"ר( ,אושרשינוי שםמרכז ישראל - אסיה )ע"ר(580516714

). Asia Center )R.A
14/06/2011

סאנרייז ישראל )ע"ר( , אושרשינוי שםסאנרייז - כץ )ע"(580517167

)SUNRISE ISRAEL )RA

סאנרייז - כץ )ע"( 20/03/2017

קרן מוישי הולצברג ע"ש 580517340

הקדושים הי"ד )ע"ר(

קרן היתום ע"ש הקדושים אושרשינוי שם

הולצברג הי"ד )ע"ר( ,

קרן מוישי הולצברג ע"ש הקדושים הי"ד 

)ע"ר(
09/08/2010

עמותת הגימלאיםחדששינוי שםעמותת הגימלאים )ע"ר(580517399 08/12/2009

בני הקודש גוארגיוס עיילבון 580517647

לתרבות, תיירות ואומנות )ע"ר(

אלסאדה לתרבות, תיירות אושרשינוי שם

ואומנות )ע"ר( ,

בני הקודש גוארגיוס עיילבון לתרבות, 

תיירות ואומנות )ע"ר(
28/05/2018
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עונת התרבות הירושלמית אושרשינוי שםעונת התרבות בירושלים )ע"ר(580517845

)ע"ר( ,

עונת התרבות בירושלים )ע"ר( 10/09/2014

איגוד חברות אנרגיה ירוקה 580518025

לישראל )ע"ר(

איגוד חברות אנרגיה אושרשינוי שם

מתחדשת והתייעלות 

אנרגטית בישראל )ע"ר( ,

21/01/2014

איגוד חברות אנרגיה אושרשינוי שם

מתחדשת בישראל )ע"ר( ,

איגוד חברות אנרגיה מתחדשת 

והתייעלות אנרגטית בישראל )ע"ר(
30/01/2013

נתיבי חריש )ע"ר(חסידי הישוב הישן )ע"ר( ,אושרשינוי שםנתיבי חריש )ע"ר(580518132 27/05/2015

"מרחב - מרכז לתורה וחסד 580518439

למען אוכלוסיות חלשות" )ע"ר(

בית כנסת רשב"י משכן שמעון אושרשינוי שם

אשדוד )ע"ר( ,

"מרחב - מרכז לתורה וחסד למען 

אוכלוסיות חלשות" )ע"ר(
03/10/2017

לינק ישראל - חיזוק הקשרים בין 580518660

ישראל לתפוצות )ע"ר(

הדר - המועצה לפעילות אושרשינוי שם

אזרחית בישראל )ע"ר( ,

לינק ישראל - חיזוק הקשרים בין ישראל 

Link Israel -,)לתפוצות )ע"ר

 Strengthening Connections 

between Israel and the Diaspora

). )R.A

29/08/2012

עד האופק )ע"ר(נאות איילון )ע"ר( ,אושרשינוי שםעד האופק )ע"ר(580519163 12/04/2010

ישיבת כנסת ראובן אשדוד אושרשינוי שםישיבת דרכי דוד בני ברק )ע"ר(580519270

)ע"ר( ,

ישיבת דרכי דוד בני ברק )ע"ר( 14/12/2015

ישיבת כנסת ראובן אשדוד )ע"ר(חמדת עוז )ע"ר( ,אושרשינוי שם 11/10/2010

צהלה - צוותי האויר למען אושרשינוי שםשמים וארץ )ע"ר(580519304

הקהילה )ע"ר( ,

שמים וארץ )ע"ר( 31/12/2009

פלאיי - לקידום מעמד ומודעות 580519460

המשפחה )ע"ר(

חל"א - חינוך לילדים בעלי אושרשינוי שם

אתגרים )ע"ר( ,

פלאיי - לקידום מעמד ומודעות 

המשפחה )ע"ר(
29/02/2012

אור השבת בבית שמש ומטה 580519684

יהודה )ע"ר(

מוסדות  מרכז ברסלב  בצפת אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

אור השבת בבית שמש ומטה יהודה 

)ע"ר(
13/02/2011

העמותה למען פליטי סודן 580519809

בישראל )ע"ר(

העמותה למען פליטי סודן חדששינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

 העמותה למען פליטי סודן בישראל 

The Association of ,)ע"ר(

Sudanese Refugees In Israel

09/12/2009

אור ועתיד לחיים עמותה למען 580519817

ילדים חולים )ע"ר(

אור וחיים לילד - עמותה למען אושרשינוי שם

ילדים חולים )ע"ר( ,

אור ועתיד לחיים עמותה למען ילדים 

חולים )ע"ר(
25/03/2012
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הקונגרס העולמי של היהודים 580520054

ההרריים )ע"ר(

הקונגרס העולמי ליהודי קווקז אושרשינוי שם

)ע"ר( ,
09/05/2018

מרכז ש.ח.ם - שערי חכמת 580520294

מרדכי )ע"ר(

מרכז ש.ח.ם - שערי חכמת מרדכי שערי חכמת מרדכי )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
16/11/2011

קופת העיר ירושלים- למטרות 580520310

צדקה )ע"ר(

קופת העיר ירושלים - מתן אושרשינוי שם

בסתר )ע"ר( ,

קופת העיר ירושלים- למטרות צדקה 

)ע"ר(
31/12/2009

בית מורשת מרן )ע"ר(לתת מהלב - בני ברק )ע"ר( ,אושרשינוי שםבית מורשת מרן )ע"ר(580520724 08/11/2015

העמותה לקידום החינוך ע"ש אושרשינוי שםעמותת דנור )ע"ר(580521037

שי דנור )ע"ר( ,

עמותת דנור )ע"ר( 30/06/2016

עדן : המקום שלך, החוויה שלך 580521185

)ע"ר(

עדן : המקום שלך, החוויה שלך )ע"ר(עדן - המקום לכולם )ע"ר( ,אושרשינוי שם 20/02/2013

מלכות מיכאל מרכז להפצת 580521268

תורה וחסד )ע"ר(

מלכות מיכאל - מגדל העמק אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה וחסד 

)ע"ר(
17/04/2016

סנאבל עמותה לפיתוח מנהיגות 580521359

וצמיחה חברתית )ע"ר(

סנאבל - שיבולים - עמותה אושרשינוי שם

לפיתוח מנהיגות וצמיחה 

חברתית עיאדאת-בית זרזיר 

)ע"ר( ,

סנאבל עמותה לפיתוח מנהיגות וצמיחה 

חברתית )ע"ר(
27/04/2010

התנועה הירושלמית )ע"ר(תנועת ירושלמים )ע"ר( ,אושרשינוי שםהתנועה הירושלמית )ע"ר(580521375 30/07/2012

האומה - תנועה לאומית 580522142

חברתית לאחדות עם ישראל 

)ע"ר(

האומה - תנועה אושרשינוי שם

חברתית-רוחנית לאחדות עם 

ישראל )ע"ר( ,

האומה - תנועה לאומית חברתית 

לאחדות עם ישראל )ע"ר(
24/02/2013

כולל עיון שע"י חסידי בעלזא 580522340

)ע"ר(

כולל עיון שע"י חסידי בעלז אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

כולל עיון שע"י חסידי בעלזא )ע"ר( 04/01/2017

הקבוצה של הקהילות היהודיות 580522415

דוברי צרפתית בישראל )ע"ר(

הקבוצה הישראלית של אושרשינוי שם

הקהילות היהודיות בישראל 

)ע"ר( ,

הקבוצה של הקהילות היהודיות דוברי 

צרפתית בישראל )ע"ר(
07/02/2011

מקום לכולם - קידום שילוב 580522738

בקהילה )ע"ר(

סלע"ם - סיוע לאנשים עם אושרשינוי שם

מוגבלויות )ע"ר( ,

מקום לכולם - קידום שילוב בקהילה 

)ע"ר(
22/11/2010

איגוד אמנים פלסטיים , יהוד - 580522936

מונוסון והסביבה )ע"ר(

איגוד אמנים פלסטיים - יהוד אושרשינוי שם

מונוסון )ע"ר( ,

איגוד אמנים פלסטיים , יהוד - מונוסון 

והסביבה )ע"ר(
07/09/2011
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אגודת העובדים הסרילנקים 580523165

בישראל )ע"ר(

עמותת סרי לנקה לחברה אושרשינוי שם

Sri Lankan  , )ע"ר(

Association For Society

). )r.a

אגודת העובדים הסרילנקים בישראל 

Association for Sri Lankan ,)ע"ר(

).workers in Israel )R.A

10/04/2011

לומדים - היכל התורה והחסד 580523264

המרכזי )ע"ר(

מוסדות אור ישראל נתן- בית אושרשינוי שם

שמש )ע"ר( ,

לומדים - היכל התורה והחסד המרכזי 

)ע"ר(
08/01/2013

המכון הארצי לרפואת 580523280

האוסטיאופתיה בישראל )ע"ר(

המכון לקידום רפואת אושרשינוי שם

האוסטיאופתיה בישראל)ע"ר( 

The Institution for  ,

advancement of 

Osteopathic Medicine in 

).Israel )R.A

המכון הארצי לרפואת האוסטיאופתיה 

National Association,)בישראל )ע"ר

 for Osteopathic Medicine in 

).Israel )R.A

07/09/2011

המכון ללימודי רפואת אושרשינוי שם

האוסטופטיה בירושלים )ע"ר( 

Jerusalem Institute of  ,

Osteopathic Medicine

). )R.A

המכון לקידום רפואת האוסטיאופתיה 

The Institution for ,)בישראל)ע"ר

advancement of Osteopathic 

).Medicine in Israel )R.A

18/07/2010

"ביחד" למען משפחות נזקקות 580523827

)ע"ר(

ביחד למען משפחות נזקקות אושרשינוי שם

דרוזיות )ע"ר( ,

"ביחד" למען משפחות נזקקות )ע"ר( 26/12/2012

תלם - תמיכה לווי מקצועי אושרשינוי שםתלם - יהדות חינוך רווחה )ע"ר(580523926

לנוער בסיכון )ע"ר( ,

תלם - יהדות חינוך רווחה )ע"ר( 06/01/2011

מרכז קהילתי פיתוח )ע"ר( ,אושרשינוי שםאהבת ישראל - פיתוח )ע"ר(580524072 17/02/2014

העמותה הישראלית לזוחלים 580524379

)ע"ר(

עמותת הזוחלים הישראלית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

העמותה הישראלית לזוחלים )ע"ר( 06/03/2012

עמותת דרך הילד )ע"ר(עמותת ילדי מונטסורי )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת דרך הילד )ע"ר(580524494 09/08/2010

חסד נעורים ירושלים )ע"ר(חסד נעורים )ע"ר( ,אושרשינוי שםחסד נעורים ירושלים )ע"ר(580524569 23/03/2016

קרן הכללי למשפחות במצוקה 580524767

)ע"ר(

קרן הכללי למשפחות במצוקה )ע"ר(קרן חסדי נעמי ואסתר )ע"ר( ,אושרשינוי שם 14/04/2010

שורשים ומקורות רוט סורס 580525384

)ע"ר(

ארץ הקודש וכתבי הקודש אושרשינוי שם

יוזמות חינוכיות )ע"ר( ,

שורשים ומקורות רוט סורס )ע"ר( 08/08/2011

מעברים - שינוי בר קיימא 580525434

לקהילה הטרנסית )ע"ר(

אדם לאדם - הזדמנות לתת אושרשינוי שם

)ע"ר( , ,

מעברים - שינוי בר קיימא לקהילה 

הטרנסית )ע"ר(
10/04/2016



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 385414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

בית הכנסת סטולין קרלין בחצר 580525657

כ"ק אדמו"ר שליט"א )ע"ר(

בית מדרש סטולין קרלין אושרשינוי שם

בחצר הקודש גבעת זאב 

)ע"ר( ,

בית הכנסת סטולין קרלין בחצר כ"ק 

אדמו"ר שליט"א )ע"ר(
04/10/2010

זידני - ללתנמיה אלבשריה אושרשינוי שםנמא לשירותי חינוך ויעוץ )ע"ר(580526267

)ע"ר( ,

נמא לשירותי חינוך ויעוץ )ע"ר(,??? 

 ???????? ???????

?.?  ???????????

27/02/2012

התאחדות משרדי התיווך 580526325

העצמאיים בישראל )ע"ר(

התאחדות בעלי משרדי אושרשינוי שם

התיווך בישראל )ע"ר( ,

התאחדות משרדי התיווך העצמאיים 

בישראל )ע"ר(
11/10/2010

קרן טללי ברכה - מוסדות תורה 580526473

ורווחה )ע"ר(

יערפו טל - מוסדות תורה אושרשינוי שם

ורווחה )ע"ר( ,

קרן טללי ברכה - מוסדות תורה ורווחה 

)ע"ר(
17/07/2017

נזר כהן - הידברות ביתר אושרשינוי שםנזר כהן - ביתר עילית )ע"ר(580526580

עילית )ע''ר( ,

נזר כהן - ביתר עילית )ע"ר( 02/05/2018

נזר כהן - הידברות ביתר עילית )ע''ר(נזר כהן - הידברות )ע"ר( ,אושרשינוי שם 22/05/2017

הלב הישראלי - רווחה וסיוע 580526895

לחיים בכבוד )ע"ר(

עולמות תקווה - עמותת סיוע אושרשינוי שם

רפואי )ע"ר( ,

הלב הישראלי - רווחה וסיוע לחיים 

בכבוד )ע"ר(
06/11/2012

מוסדות בית אבא - בית שמש אושרשינוי שםמוסדות מאיר לשמואל )ע"ר(580527034

- ע"ש ר' אבא מוסיוף )ע"ר( ,

מוסדות מאיר לשמואל )ע"ר( 31/01/2011

סטיפ אפ בית ספר ללימודי 580527307

אמנויות המחול והתנועה )ע"ר(

Step Up בית ספר ללימודי אושרשינוי שם

אמנויות המחול והתנועה 

)ע"ר( ,

סטיפ אפ בית ספר ללימודי אמנויות 

המחול והתנועה )ע"ר(
22/11/2010

בית הכנסת בהר אדר שלב ב' אושרשינוי שםהוד והדר בהר אדר )ע"ר(580527323

)ע"ר( ,

הוד והדר בהר אדר )ע"ר( 27/11/2012

מכון "בעל הסולם" ע"ש דוד יונה 580527984

שאול ז"ל )ע"ר(

המכון לחקר כתבי בעל אושרשינוי שם

הסולם זצ"ל ע"ש דוד יונה 

שאול ז"ל )ע"ר( ,

מכון "בעל הסולם" ע"ש דוד יונה שאול 

ז"ל )ע"ר(
30/07/2012

המכון לחקר כתבי בעל אושרשינוי שם

הסולם זצ"ל )ע"ר( ,

המכון לחקר כתבי בעל הסולם זצ"ל 

ע"ש דוד יונה שאול ז"ל )ע"ר(
09/08/2011

בית המורשת העולמית של 580528339

יהדות מרוקו )ע"ר(

בית מורשת- יהדות מרוקו- אושרשינוי שם

עפולה )ע"ר( ,

בית המורשת העולמית של יהדות 

מרוקו )ע"ר(
14/08/2011

קהילת זמר הזית )ע"ר(זמר הזית - אפרתה )ע"ר( ,אושרשינוי שםקהילת זמר הזית )ע"ר(580528479 17/01/2011



12/08/2018
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תאריך:
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משרד הפנים
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סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

סולמות - יהדות חינוך ורווחה 580528560

)ע"ר(

סולמות - יהדות חינוך ורווחה )ע"ר(מרכז הלכה והוראה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 05/03/2018

ידידי הקהילה היהודית חב"ד אושרשינוי שםידידי חב"ד בעולם )ע"ר(580528776

ברנדנבורג גרמניה )ע"ר( ,

ידידי חב"ד בעולם )ע"ר( 24/05/2011

יראנו ניסים )ע"ר(יראינו ניסים )ע"ר( ,אושרשינוי שםיראנו ניסים )ע"ר(580528826 11/10/2010

מעגלים - מרכז עוצמה גלילי 580528966

לילדים אוטיסטים ומשפחותיהם 

)ע"ר(

מעגלים - מרכז עוצמה גלילי אושרשינוי שם

לילדים אוטיסטים 

ומשפחותיהם )ע"ר( ,

מעגלים - מרכז עוצמה גלילי לילדים 

אוטיסטים ומשפחותיהם 

MA'AGALIM - GALILEE ,)ע"ר(

CENTER FOR AUTISM 

).FAMILIES )R.A

07/11/2010

חפצנו לחיים - לשינוי תרבות 580529295

משתמשי הדרך )ע"ר(

חפצנו לחיים - לשינוי תרבות משתמשי החפצים בחיים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

הדרך )ע"ר(
14/03/2011

מוסדות לימוד לטי )ע"ר( ,אושרשינוי שםמוסדות לימודי לטי )ע"ר(580529501 24/08/2010

יד מוהר"ן מברסלב )ע"ר(יד אהרן טללים )ע"ר( ,אושרשינוי שםיד מוהר"ן מברסלב )ע"ר(580530053 01/05/2013

חינוך ושילוב - חברים למסע 580530277

)ע"ר(

חינוך ושילוב בדרך המלך אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

חינוך ושילוב - חברים למסע )ע"ר( 18/06/2017

מפעלי חינוך בדרך המלך אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

חינוך ושילוב בדרך המלך )ע"ר( 20/05/2015

יהדות וסביבה ברמה - ישיבת 580530509

רמות ירושלים )ע"ר(

יהדות וסביבה ברמה - ישיבת רמות יהדות וסביבה ברמה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר(
14/01/2013

דרייב - העמותה למימוש 580530525

הפוטנציאל בכלים מעולם 

העסקים והספורט )ע"ר(

דרייב - העמותה למיצוי אושרשינוי שם

הפוטנציאל האישי והלימודי 

בכלים מעולם העסקים )ע"ר( 

,

דרייב - העמותה למימוש הפוטנציאל 

בכלים מעולם העסקים והספורט )ע"ר(
13/06/2018

במעלה הרמ"א )ע"ר(תלמוד תורה בעזרי )ע"ר( ,אושרשינוי שםבמעלה הרמ"א )ע"ר(580530756 24/01/2011

שפע תקווה )ע"ר( , ABUNDANTצדק לדורות )ע"ר( ,אושרשינוי שםשפע תקווה )ע"ר(580530830

).HOPE )R.A
30/10/2017

שפע תקווה )ע"ר( , אושרשינוי שם

)Abundant Hope )R.A

צדק לדורות )ע"ר( 13/01/2015

אוהל יעקב ואברהם אמינוב אושרשינוי שםחסד שבחסד - אוהל יעקב )ע"ר(580530921

)ע"ר( ,
08/01/2014
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

ישועות באומן ע"ש רבי נחמן 580531200

מברסלב זי"ע )ע"ר(

ישועות באומן בית שמש אושרשינוי שם

מוסדות )ע"ר( ,

ישועות באומן ע"ש רבי נחמן מברסלב 

זי"ע )ע"ר(
26/10/2010

עזרת מנחם בית שמש )ע"ר( אושרשינוי שםידידים לחינוך ורווחה )ע"ר(580531630

,

ידידים לחינוך ורווחה )ע"ר( 21/10/2013

תקווה - שירותי בריאות ורווחה 580531994

)ע"ר(

תקווה - העמותה למצוינות אושרשינוי שם

וקידום החינוך )ע"ר( ,

תקווה - שירותי בריאות ורווחה )ע"ר( 20/03/2012

לכל אחד ואחד )ע"ר(לכל אחד ואחת )ע"ר( ,אושרשינוי שםלכל אחד ואחד )ע"ר(580532034 07/02/2011

מוסדות סערט ויז'ניץ ביתר עילית 580532448

)ע"ר(

ברוך יהיה - בית"ר עילית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מוסדות סערט ויז'ניץ ביתר עילית )ע"ר( 17/01/2011

קרן עמי"ת - עידוד מצוינות 580532794

ויצירה תורנית )ע"ר(

יגדיל תורה ירושלים - קרן אושרשינוי שם

לעידוד המצויינות והיצירה 

התורנית )ע"ר( ,

קרן עמי"ת - עידוד מצוינות ויצירה 

תורנית )ע"ר(
15/01/2014

ישראלים להצלת הדמוקרטיה 580533180

)ע"ר(

העמותה לחיזוק הדמוקרטיה אושרשינוי שם

הפרלמנטרית בישראל )ע"ר( 

,

ישראלים להצלת הדמוקרטיה )ע"ר( 24/02/2011

הפורום לקידום הקהילה אושרשינוי שםיחד למען הדור הבא )ע"ר(580533560

האיראנית )ע"ר( ,

יחד למען הדור הבא )ע"ר( 08/05/2017

כוש החדשה )ע"ר( ,  Newאושרשינוי שםכוש החדשה )ע"ר(580533966

)Chush )R.A

).New Cush )R.A,)כוש החדשה )ע"ר 06/12/2011

רוח במדבר - קירוב לבבות 580534303

דימונה )ע"ר(

נהורא - קירוב לבבות דימונה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

רוח במדבר - קירוב לבבות דימונה 

)ע"ר(
03/09/2015

הקשב"ה - התנועה לקידום שוויון 580534329

בהורות )ע"ר(

הקשבה בתנועה למען שוויון אושרשינוי שם

בהורות )ע"ר( ,

הקשב"ה - התנועה לקידום שוויון 

בהורות )ע"ר(
13/12/2011

שבילי אופק )ע"ר(שבילים )ע"ר( ,אושרשינוי שםשבילי אופק )ע"ר(580534436 17/11/2014

מילה - מומחים למען הקהילה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

שבילים )ע"ר( 22/09/2011

קרוב אליך - חסד לאברהם 580535128

)ע"ר(

חסד לאברהם - עזרה הדדית אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קרוב אליך - חסד לאברהם )ע"ר( 02/02/2014

מרכז מעלה, עזרה, תרבות 580535417

וחינוך ע"ש ג'נין רבקה )ע"ר(

קרן עזרה וחסד ע"ש ג'נין אושרשינוי שם

רבקה )ע"ר( ,

מרכז מעלה, עזרה, תרבות וחינוך ע"ש 

ג'נין רבקה )ע"ר(
22/07/2012
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רשימת פעולות ושינויים בעמותה

פורום חברות הקדישא בישראל 580535664

)ע''ר(

פורום מנהלי חברות הקדישא אושרשינוי שם

הגדולות בישראל )ע"ר( ,

פורום חברות הקדישא בישראל )ע''ר( 08/02/2017

דרכא בתי ספר, מייסודה של אושרשינוי שםדרכא בתי ספר )ע"ר(580536001

קרן רש"י )ע"ר( ,

דרכא בתי ספר )ע"ר( 04/04/2016

תנועה - להתחדשות החינוך אושרשינוי שם

בישראל - מייסודה של קרן 

רש"י )ע"ר( ,

דרכא בתי ספר, מייסודה של קרן רש"י 

)ע"ר(
13/12/2011

רטנר מרכז ספורט ישראלי אושרשינוי שםמועדון הוקי ירושלים )ע"ר(580536076

)ע"ר( ,

Jerusalem,)מועדון הוקי ירושלים )ע"ר

). Hockey Club )R.A
05/12/2012

עמותת בני דודים אנחנו ערערה 580536332

)ע"ר(

עמותת בני דודים אנחנו )ע"ר( אושרשינוי שם

,

עמותת בני דודים אנחנו ערערה )ע"ר( 17/02/2016

יהדות טי בי - טבעי לדעת אושרשינוי שםיהדות טי.וי. - טבעי לדעת )ע"ר(580536696

)ע"ר( ,

יהדות טי.וי. - טבעי לדעת )ע"ר( 18/07/2011

תפארת נתנאל מושב מנוחה 580536720

)ע"ר(

בית כנסת אוהל שלום אושרשינוי שם

הרחבה מושב מנוחה )ע"ר( ,

תפארת נתנאל מושב מנוחה )ע"ר( 01/03/2016

ספייס  איי אל )ע"ר(,SPACE ILספייס איי אל )ע"ר( ,אושרשינוי שםספייס  איי אל )ע"ר(580536894

 )Registered Voluntary 

).Association( )R.A

12/04/2011

בית קבלה לעם נהריה - גליל אושרשינוי שםהלב מבין )ע"ר(580537835

מערבי )ע"ר( ,

הלב מבין )ע"ר( 24/05/2011

מתחברים לטוב חדרה )ע"ר(בית קבלה לעם חדרה )ע"ר( ,אושרשינוי שםמתחברים לטוב חדרה )ע"ר(580537868 25/05/2011

בית קבלה לעם -באר שבע אושרשינוי שםשבט אחים באר שבע )ע"ר(580538130

)ע"ר( ,

שבט אחים באר שבע )ע"ר( 08/05/2011

רואד אלמוסתקבל כפר מנדא 580538197

)ע"ר(

רואד אלמוסתקבל כפר מנדא )ע"ר(רואד אלמוסתקבל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 17/09/2013

האיגוד לקידום הביופידבק 580538718

והנוירופידבק בישראל )ע"ר(

העמותה לקידום הביופידבק אושרשינוי שם

והנוירופידבק בישראל )ע"ר( ,

האיגוד לקידום הביופידבק והנוירופידבק 

בישראל )ע"ר(
10/04/2011

ותק -  תנועת האזרחים אושרשינוי שםהמבוגר האחראי )ע"ר(580538759

הוותיקים )ע"ר( ,

המבוגר האחראי )ע"ר( 20/02/2013

תורה וחסד באור יהודה )ע"ר( אושרשינוי שםברכת יצחק אור יהודה )ע"ר(580538841

,

ברכת יצחק אור יהודה )ע"ר( 21/10/2013
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קרן תומכיה - למען עמלי התורה 580539039

בא"י )ע"ר(

קרן תמכין דאורייתא - תומכי אושרשינוי שם

תורה בארה"ק )ע"ר( ,

קרן תומכיה - למען עמלי התורה בא"י 

)ע"ר(
03/08/2011

העמותה ללימוד והפצת חכמת 580539195

הקבלה נתניה והשרון )ע"ר(

העמותה ללימוד והפצת חכמת הקבלה בית קבלה לעם נתניה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

נתניה והשרון )ע"ר(
27/07/2011

מאור הפסגה - ירושלים )ע"ר( אושרשינוי שםשלום וצדק בירושלים )ע"ר(580539898

,
12/01/2014

מאורות רשב"י - לע"נ ר' אושרשינוי שםמאורות רשב"י )ע"ר(580539906

שמעון ריבוח ז"ל )ע"ר( ,

מאורות רשב"י )ע"ר( 10/04/2011

יד המאיר - רמלה )ע"ר(עולי מרגלן - רמלה )ע"ר( ,אושרשינוי שםיד המאיר - רמלה )ע"ר(580539955 29/12/2014

תלמוד תורה "אביר יעקב" תל אושרשינוי שםחנומג'ון קרן אור )ע"ר(580540474

אביב )ע"ר( ,

חנומג'ון קרן אור )ע"ר( 27/06/2012

תלמוד תורה "אביר יעקב" תל אביב חנומג'ן קרן אור )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
25/03/2012

העמותה למורשת מרק לברי 580540722

)ע"ר(

העמותה למורשת מרק לברי אושרשינוי שם

The Marc Lavry  , )ע"ר(

Heritage Association

). )R.A

העמותה למורשת מרק לברי 

The Marc Lavry Heritage ,)ע"ר(

).Society )R.A

04/08/2014

העמותה לקידום מורשת מרק אושרשינוי שם

The Marc  , )לברי )ע"ר

Lavry Heritage 

)Foundation )R.A

העמותה למורשת מרק לברי 

The Marc Lavry Heritage ,)ע"ר(

).Association )R.A

12/05/2014

העמותה להסדרת הזנות 580541001

בישראל )ע"ר(

העמותה למיסוד הזנות אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

העמותה להסדרת הזנות בישראל )ע"ר( 05/02/2013

מתן לנצח - בן ציון )ע"ר(מתן לנצח )ע"ר( ,אושרשינוי שםמתן לנצח - בן ציון )ע"ר(580541795 20/03/2014

באר מים חיים - מרכז להפצת 580542447

יהדות תורה וחסד עכו )ע"ר(

מרכז להפצת יהדות תורה אושרשינוי שם

וחסד עכו )ע"ר( ,

באר מים חיים - מרכז להפצת יהדות 

תורה וחסד עכו )ע"ר(
09/10/2011

עמותת מוזות - בית ספר תיכון 580542579

לאמנויות )ע"ר(

מוזות - בית ספר תיכון אושרשינוי שם

לאומנויות )ע"ר( ,

עמותת מוזות - בית ספר תיכון 

לאמנויות )ע"ר(
27/10/2013

העמותה לחיילים בודדים במירב 580542868

- בית מייקל לוין )ע"ר(

בית לחיילים בודדים במירב אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

העמותה לחיילים בודדים במירב - בית 

A HOUSE FOR ,)מייקל לוין )ע"ר

LONE SOLIDERS IN MERAV -

). BEIT MICHAEL LEVIN )R.A

06/09/2011
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"הבית של רונית" - מרכז 580543122

התפתחות חברתית לאנשים 

מיוחדים )ע''ר(

"הבית של רונית " - מרכז אושרשינוי שם

להתפתחות חברתית )ע"ר( ,

"הבית של רונית" - מרכז התפתחות 

חברתית לאנשים מיוחדים )ע''ר(
04/12/2016

הבית של רונית - מרכז אושרשינוי שם

חברתי לאנשים מיוחדים 

)ע"ר( ,

"הבית של רונית " - מרכז להתפתחות 

חברתית )ע"ר(
30/06/2016

אמיגוס את איישה - למען 580543148

העצמת הורים יחידנים ולידיהם 

)ע"ר(

איישה - למען זכויות האישה אושרשינוי שם

והילד במשפחה )ע"ר( ,

אמיגוס את איישה - למען העצמת 

הורים יחידנים ולידיהם )ע"ר(
13/06/2013

העמותה לקידום בני נוער 580543320

בכדורסל ובספורט - מכבי רמת 

גן )ע"ר(

העמותה לקידום בני נוער אושרשינוי שם

בכדורסל ובספורט - רמת גן 

)ע"ר( ,

העמותה לקידום בני נוער בכדורסל 

ובספורט - מכבי רמת גן )ע"ר(
25/03/2012

קרן ע"ש תת ניצב ליאור בוקר 580543452

ז"ל )ע"ר(

קרן ע"ש תת ניצב ליאור בוקר ז"ל )ע"ר(עמותת ליאור בוקר )ע"ר( ,אושרשינוי שם 13/09/2011

מגדל התורה מודיעין )ע"ר(דרכי שלום מודיעין )ע"ר( ,אושרשינוי שםמגדל התורה מודיעין )ע"ר(580543486 09/01/2012

"אור רחל אמנו " )ע"ר(כלות רחל אמנו )ע"ר( ,אושרשינוי שם"אור רחל אמנו " )ע"ר(580543775 10/09/2017

תנו כבוד לתורה מודיעין עילית 580543809

)ע"ר(

תנו כבוד לתורה מודיעין עילית )ע"ר(תנו כבוד לתורה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 25/03/2012

קאמרה / פרספקטיבה - לדיוק 580543932

ולאחריות בתקשורת )ע"ר(

פרספקטיבה - לדיוק אושרשינוי שם

ולאחריות בתקשורת 

הישראלית )ע"ר( ,

קאמרה / פרספקטיבה - לדיוק 

CAMERA,)ולאחריות בתקשורת )ע"ר

 / Presspective - For Accuracy 

and Responsibility in the Media

). )R.A

28/12/2015

ידידים בישראל של נפש אושרשינוי שםנפש בנפש עלייה )ע"ר(580544120

Israeli  , )בנפש )ע"ר

Friends of Nefesh 

).B'Nefesh )R.A

Nefesh ,)נפש בנפש עלייה )ע"ר

).B'Nefesh Aliyah )R.A
17/04/2016

מדרשת השילוב נטור )ע"ר(מדרשת השילוב )ע"ר( ,אושרשינוי שםמדרשת השילוב נטור )ע"ר(580544179 12/05/2014

מעבר - העמותה לגישור והכוונה 580544658

בין מגזרית )ע"ר(

ע.ב.ר. - העמותה לגשור אושרשינוי שם

והכוונה בין מגזרית )ע"ר( ,

מעבר - העמותה לגישור והכוונה בין 

מגזרית )ע"ר(
11/10/2011

רימונים - מועדון ספורט - אושרשינוי שםטייגרס רימונים - ירושלים )ע"ר(580544799

ירושלים )ע"ר( ,

טייגרס רימונים - ירושלים )ע"ר( 12/03/2013
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ארגון היתומות "בנותינו" בארץ 580544849

הקודש )ע"ר(

ארגון היתומים " בנינו " אושרשינוי שם

בארה"ק )ע"ר( ,

ארגון היתומות "בנותינו" בארץ הקודש 

)ע"ר(
08/06/2017

רשת היזמות הגלובלית - ישראל 580544864

)ע"ר(

שבוע היזמות הגלובלי )ע"ר( , אושרשינוי שם

Global Entrepreneurship 

).Week )R.A

רשת היזמות הגלובלית - ישראל )ע"ר( 24/04/2018

רופא חולי סרטן - ירושלים אושרשינוי שםרופא חולים קנסר סוסייטי )ע"ר(580545184

)ע"ר( ,
23/06/2013

עיל"ם - עמותה ישראלית 580545507

להפרעות מולדות במערכת 

החיסון )ע"ר(

עמותה לחקר הפרעות אושרשינוי שם

מולדות במערכת החיסון 

)ע"ר( ,

עיל"ם - עמותה ישראלית להפרעות 

IFID -,)מולדות במערכת החיסון )ע"ר

 Israeli Foundation for Inherited 

).immune Disorders )R.A

06/03/2012

עמותת דוד אופק לקידום ידע אושרשינוי שם

מחקר וריפוי הפרעות מולדות 

במערכת החיסון )ע"ר( ,

עמותה לחקר הפרעות מולדות במערכת 

החיסון )ע"ר(
13/12/2011

עמותה לקידום הספורט והאחוה 580545523

יקנעם )ע''ר(

עמותת מועדון ספורט השלום אושרשינוי שם

והאחווה מגידו )ע"ר( ,

עמותה לקידום הספורט והאחוה יקנעם 

)ע''ר(
12/07/2016

עמותת מועדון ספורט השלום אושרשינוי שם

והאחוה )ע"ר( ,

עמותת מועדון ספורט השלום והאחווה 

מגידו )ע"ר(
28/05/2012

איזון חוזר - להפצת ההשכלה 580545630

הבריאותית בישראל )ע"ר(

איזון חוזר - המרכז להפצת אושרשינוי שם

ההשכלה הבריאותית בישראל 

)ע"ר( ,

איזון חוזר - להפצת ההשכלה 

Back to ,)הבריאותית בישראל )ע"ר

Balance - Disseminating The 

).Health Education In Israel )R.A

30/10/2011

מועדון ירי מעשי הרצליה אושרשינוי שםמועדון ירי מעשי לנדסמן )ע"ר(580545846

)ע"ר( ,

מועדון ירי מעשי לנדסמן )ע"ר( 12/05/2015

אלו"ן - רפואה דחופה וסיוע 580546026

לזולת )ע"ר(

אלו"ן - ארגון לאיתור וחילוץ אושרשינוי שם

נעדרים הצלה וסיוע לנזקקים 

)ע"ר( ,

אלו"ן - רפואה דחופה וסיוע לזולת )ע"ר( 10/01/2016

אימפרו - הסטודיו למשחק 580546067

בקולנוע טלוויזיה ותיאטרון )ע"ר(

הסטודיו למשחק בקולנוע אושרשינוי שם

וטלויזיה )ע"ר( ,

אימפרו - הסטודיו למשחק בקולנוע 

טלוויזיה ותיאטרון )ע"ר(
03/03/2014

מרכז רוחני ובית כנסת באר מים 580546364

חיים רולר אשקלון )ע"ר(

מרכז רוחני ובית כנסת באר אושרשינוי שם

מים חיים רולר אשדוד )ע"ר( ,

מרכז רוחני ובית כנסת באר מים חיים 

רולר אשקלון )ע"ר(
14/08/2011
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העמותה לקידום היהדות 580546596

הרפורמית וקרן בכבוד )ע"ר(

העמותה לקידום היהדות אושרשינוי שם

הרפורמית )ע"ר( ,

העמותה לקידום היהדות הרפורמית 

וקרן בכבוד )ע"ר(
15/01/2014

עמותה ישראלית לתרבות 580546901

ואומנות )ע"ר(

עמותה ישראלית לקידום אושרשינוי שם

תרבות ואומנות ישראל - 

Israel  , )רוסיה )ע"ר

association to promote 

art and culture Israel -

). Russia )R.A

עמותה ישראלית לתרבות ואומנות 

Israeli culture and arts ,)ע"ר(

).association )R.A

26/12/2011

צהיי )שמש( - העמותה לשילוב 580547263

עולי אתיופיה בקרית חיים )ע"ר(

דהיי )שמש( - העמותה אושרשינוי שם

לשילוב עולי אתיופיה בקרית 

חיים )ע"ר( ,

צהיי )שמש( - העמותה לשילוב עולי 

אתיופיה בקרית חיים )ע"ר(
11/09/2014

מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית 580547511

שמש )ע"ר(

מוסדות אמרי חיים ויז'ניץ בית אושרשינוי שם

שמש )ע"ר( ,
08/07/2014

בית התיאוטרון - חיבור הגוונים 580547735

ברוחו של הרב מנחם פרומן 

)ע"ר(

בית התיאטרון - חיבור אושרשינוי שם

הגוונים ברוחו של הרב מנחם 

פרומן )ע"ר( ,

בית התיאוטרון - חיבור הגוונים ברוחו 

של הרב מנחם פרומן )ע"ר(
26/03/2018

כולל וזאת ליהודה - בית וגן - 580547875

ירושלים )ע''ר(

אלישע שבטי ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 27/07/2016

אוהלי שלום ומורדכי )ע"ר(נפשי תערג )ע"ר( ,אושרשינוי שםאוהלי שלום ומורדכי )ע"ר(580548048 05/02/2013

המכון הישראלי לחדשנות וחברה 580548162

)ע"ר(

המכון הישראלי למדיניות אושרשינוי שם

מדע, טכנולוגיה וחדשנות 

)ע"ר( ,

המכון הישראלי לחדשנות וחברה 

The Israel Innovation and ,)ע"ר(

).Society Institute )R.A

05/01/2015

קידמה בחינוך )ע"ר(שלמי תהילה )ע"ר( ,אושרשינוי שםקידמה בחינוך )ע"ר(580548337 20/02/2012

עמותת גימלאי הט''מ ואקדמאים 580548600

ברש''ת )ע''ר(

עמותת גימלאי הט"מ אושרשינוי שם

)הנדסאים, טכנאים 

ומהנדסים( ברשות שדות 

התעופה )ע"ר( ,

עמותת גימלאי הט''מ ואקדמאים 

ברש''ת )ע''ר(
23/11/2016

התאחדות רוקחי כללית 580548642

להשראה לקידום מקצועי )ע"ר(

התאחדות רוקחי כללית להשראה ארגון רוקחי כללית 2 )ע"ר( ,אושרשינוי שם

לקידום מקצועי )ע"ר(
21/03/2013

מרכז רוחני עולמי לעולי לוב בית 580548691

המדרש הגדול בושאייף זיע"א 

)ע"ר(

מרכז רוחני עולמי לעולי לוב בית כולל בושאייף )ע"ר( ,אושרשינוי שם

המדרש הגדול בושאייף זיע"א )ע"ר(
20/06/2012
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פקודת אלעזר - לע"נ רבי אושרשינוי שםפקודת אלעזר העולמית )ע"ר(580548790

אלעזר אבוחצירא זצוק"ל 

)ע"ר( ,

פקודת אלעזר העולמית )ע"ר( 23/01/2012

בשורת הארץ ע"ש יוסף, נפתלי 580548808

ודבורה בלס )ע"ר(

בשורת הארץ ע"ש יוסף אושרשינוי שם

ונפתלי בלס )ע"ר( ,

בשורת הארץ ע"ש יוסף, נפתלי ודבורה 

בלס )ע"ר(
22/02/2015

בשורת הארץ ע"ש יוסף ונפתלי בלס בשורת הארץ )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
19/03/2012

אוהל דוד ורחמים )ע"ר(סוכת דוד וחבצלת )ע"ר( ,אושרשינוי שםאוהל דוד ורחמים )ע"ר(580548816 30/10/2011

העמותה למען קרן לב''י ואגודה 580548931

למען החייל )ע"ר(

העמותה למען קרן לב"י )ע"ר( אושרשינוי שם

,

העמותה למען קרן לב''י ואגודה למען 

החייל )ע"ר(
08/01/2018

אוצרות קטנים מפעלי חינוך 580548956

וחברה )ע"ר(

אוצרות קטנים מפעלי חינוך וחברה נאות מרגלית רכסים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
24/04/2017

המכון החינוכי הישראלי ע"ש 580549004

יאנוש קורצ'אק )ע"ר(

המכון החינוכי הישראלי ע"ש אושרשינוי שם

The  , )יאנוש קורצ'אק )ע"ר

Israeli Education 

).Korczak Institute )R.A

המכון החינוכי הישראלי ע"ש יאנוש 

The Korczak ,)קורצ'אק )ע"ר

Educational Institute of Israel

). )R.A

23/01/2012

ידיד נפש - באר שבע )ע"ר( ,אושרשינוי שםידיד נפש - תקווה ושמחה )ע"ר(580549277 02/07/2013

זוזו איזון בתנועה )ע"ר(זוזו - איזון דרך תנועה )ע"ר( ,אושרשינוי שםזוזו איזון בתנועה )ע"ר(580549517 06/01/2013

עמותת עמנואל - אפוטרופסות 580549954

ללוקים באוטיזם מיסודה של 

אלוט )ע''ר(

אפוטרופסות ללוקים באוטיזם אושרשינוי שם

- מיסודה של אלו"ט )ע"ר( ,

עמותת עמנואל - אפוטרופסות ללוקים 

באוטיזם מיסודה של אלוט )ע''ר(
03/11/2016

בשביל האחדות )ע"ר(הבית שלי - ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםבשביל האחדות )ע"ר(580550226 19/01/2016

תהילים טוהר אהרון ומרגלית 580550291

)ע''ר(

תהילים טוהר אהרון ומרגלית )ע''ר(תהילים טוהר מרגלית )ע"ר( ,אושרשינוי שם 29/05/2017

מוסדות בנין שלמה בית שמש 580550598

)ע''ר(

מוסדות בית שלום רמת בית אושרשינוי שם

שמש )ע"ר( ,

מוסדות בנין שלמה בית שמש )ע''ר( 05/07/2016

מ.מ.מ )מוביימנטו מסיאניקו 580550713

מונדיאל(

מ.מ.מ )מוביימנטו מסיאניקו מונדיאל(ברית השלום - ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שם 06/10/2016

מילי - מכון ליעוץ לקרדיולוגית 580550747

ילדים )ע"ר(

מיקי - מכון יעוץ קרדיולוגי אושרשינוי שם

לילדים )ע"ר( ,

מילי - מכון ליעוץ לקרדיולוגית ילדים 

)ע"ר(
20/02/2012
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נעים בשלום )ע"ר( ,  Movingאושרשינוי שםבמה לחיים )ע''ר(580550895

).in Peace )R.A

במה לחיים )ע''ר( 11/05/2017

השדולה למאבק באנטישמיות 580550937

)ע"ר(

השדולה נגד האנטישמיות אושרשינוי שם

The Caucus  , )ע"ר(

Against Anti-Semitism

). )R.A

השדולה למאבק באנטישמיות 

The Caucus for Combating ,)ע"ר(

).Anti-Semitism )R.A

25/03/2012

עמותת שלום רעות ואחווה פתח 580551018

תקווה )ע"ר(

עמותת שלום רעות ואחווה פתח תקווה שלום רעות ואחווה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
18/03/2018

מרכז רוחני תורת ברוך חדרה אושרשינוי שםמרכז תורני תורת ברוך )ע"ר(580551190

)ע"ר( ,

מרכז תורני תורת ברוך )ע"ר( 02/06/2014

תורת עבודה וגמילות חסדים - 580551281

זכרון חיים צנאז )ע"ר(

אגודת תורה עבודה וגמילות אושרשינוי שם

חסדים - זכרון חיים ירושלים 

)ע"ר( ,

תורת עבודה וגמילות חסדים - זכרון 

חיים צנאז )ע"ר(
05/01/2015

צמ"ח הארץ - ציונות, מדע, אושרשינוי שםהפורום לישראל ירוקה )ע"ר(580551299

חברה לישראל )ע"ר( ,
10/12/2013

הפורום לישראל ירוקה )ע"ר( אושרשינוי שם

,

צמ"ח הארץ - ציונות, מדע, חברה 

לישראל )ע"ר(
18/06/2013

עמותה לרווחת הקהילה וניצולי 580551497

שואה )ע"ר(

עמותת המהפכה בבאר יעקב אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

עמותה לרווחת הקהילה וניצולי שואה 

)ע"ר(
18/03/2015

משכן החכמה - פתח תקוה 580551638

)ע''ר(

משכן החכמה - פתח תקוה )ע''ר(לא תיטוש פתח תקוה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 15/12/2016

יודעי בינה שלום אהרון )ע"ר( אושרשינוי שםאהרון שלום )ע"ר(580551885

,

אהרון שלום )ע"ר( 20/02/2013

איגוד קהילות יהדות תימן )ע"ר(דרך אבות ובנים )ע"ר( ,אושרשינוי שםאיגוד קהילות יהדות תימן )ע"ר(580552594 20/03/2016

אסואר עכא לת'קאפת אלטפל אושרשינוי שםאסואר עכא ללת'קאפה )ע"ר(580552636

)ע"ר( ,

אסואר עכא ללת'קאפה )ע"ר( 04/06/2012

התנועה לחיזוק הדמוקרטיה 580552776

בישראל )ע"ר(

התנועה למען חיזוק אושרשינוי שם

הדמוקרטיה בישראל )ע"ר( ,

התנועה לחיזוק הדמוקרטיה בישראל 

)ע"ר(
19/04/2016

התנועה לחיזוק הדמוקרטיה אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

התנועה למען חיזוק הדמוקרטיה 

בישראל )ע"ר(
27/01/2016

התנועה להגנת הדמוקרטיה אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

התנועה לחיזוק הדמוקרטיה בישראל 

)ע"ר(
05/11/2015
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תנועת המורים - מחנכים. מורים 580553410

דרך )ע"ר(

תנועת המורים - מחנכים. מורים דרך ח' זה חינוך )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
26/12/2012

כנסיית חיים תל אביב )ע"ר( , אושרשינוי שםכנסיית אייסיאפ תל אביב )ע"ר(580553519

).Life Church TLV )R.A

ICF ,)כנסיית אייסיאפ תל אביב )ע"ר

).Church Tel Aviv )R.A
20/04/2016

מגיעים רחוק - לקידום חינוך, 580553741

ספורט וכדורעף לנשים וגברים 

)ע"ר(

מגיעים רחוק- לקידום חינוך, אושרשינוי שם

תרבות, ספורט וכדורעף 

לנשים וגברים )ע"ר( , 

Reaching out far - to 

promote education,

 culture, sports, and 

vollyball for women and 

).men )R.A

מגיעים רחוק - לקידום חינוך, ספורט 

וכדורעף לנשים וגברים 

REACHING OUT FAR - TO ,)ע"ר(

PROMOTE EDUCATION,

 SPORTS, AND VOLLEBALL 

).FOR WOMEN AND MEN )R.A

06/01/2013

המכון הישראלי לקהילה אושרשינוי שםפורום קהלת )ע"ר(580553915

וחירות )ע"ר( ,

פורום קהלת )ע"ר( 22/07/2012

חיבורים - למען הדתל"שים אושרשינוי שםמפגשים שיוצרים חיבורים )ע"ר(580554244

)ע"ר( ,

מפגשים שיוצרים חיבורים )ע"ר( 28/05/2012

מרכז ביכורי ישראל לקידום 580554640

כלכלי )ע"ר(

מרכז ביכורי ישראל לקידום אושרשינוי שם

Israel  , )כלכלי )ע"ר

Firstfruit Center for 

Economic Advancement

). )R.A

מרכז ביכורי ישראל לקידום כלכלי 

Israel Firstfruits Center for ,)ע"ר(

).Economic Advancement )R.A

16/10/2012

קרן ביכורים )ע"ר( ,  Firstאושרשינוי שם

).Fruits Foundation )R.A

מרכז ביכורי ישראל לקידום כלכלי 

Israel Firstfruit Center for ,)ע"ר(

).Economic Advancement )R.A

04/06/2012

המרכז הישראלי לקידום תרבות 580555092

וידע )ע"ר(

המרכז הישראלי לקידום וידע אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

המרכז הישראלי לקידום תרבות וידע 

)ע"ר(
11/12/2014

עדן - לנוער ובוגרים צעירים 580555779

במצוקה )ע"ר(

עדן - לנוער ובוגרים צעירים במצוקה טללי שחר )ע"ר( ,אושרשינוי שם

Eden - for Youth and Young,)ע"ר(

). Adults in Distress )R.A

13/02/2013

קרן אהבת חסד - קרן חסד 580556389

)ע"ר(

אהבת חסד - קרן עניי עירך אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קרן אהבת חסד - קרן חסד )ע"ר( 24/09/2012

מוסדות חינוך שמחת התורה 580556421

)ע"ר(

ספונסר איי מיל )ע"ר( , אושרשינוי שם

)Sponsor A Meal )R.A

מוסדות חינוך שמחת התורה )ע"ר( 10/04/2018
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מועדון כדורגל ע"ש יהודה אדרי - 580556488

מושב חוסן )ע"ר(

מועדון כדורגל על שם יהודה אושרשינוי שם

אדרי מעלות )ע"ר( ,

מועדון כדורגל ע"ש יהודה אדרי - מושב 

חוסן )ע"ר(
30/10/2014

הקואליציה העולמית למען 580556702

ישראל )ע"ר(

הקואליציה העולמית למען אושרשינוי שם

Global   , )ישראל )ע"ר

)Coalition foe Israel )R.A

הקואליציה העולמית למען ישראל 

Global  Coalition for Israel,)ע"ר(

). )R.A

10/06/2012

אברהמס טנט - מרכז חינוכי 580556926

תיירותי )ע"ר(

אברהמס טנט - מרכז חינוכי אושרשינוי שם

תיירותי )ע"ר( ,

אברהמס טנט - מרכז חינוכי תיירותי 

Abraham's Tent -,)ע"ר(

 Educational Tourist Center

). )R.A

25/04/2012

תאיר בלב )ע"ר(תאיר בלב - קצרין )ע"ר( ,אושרשינוי שםתאיר בלב )ע"ר(580556991 02/08/2012

ענבר - מנגישים זוגיות )ע"ר(עינבר היכרויות )ע"ר( ,אושרשינוי שםענבר - מנגישים זוגיות )ע"ר(580557130 17/01/2016

סמינר "שירת מרים" דחסידי גור 580557502

בית שמש )ע"ר(

סמינר פנינת ישראל דחסידי אושרשינוי שם

גור בית שמש )ע"ר( ,

סמינר "שירת מרים" דחסידי גור בית 

שמש )ע"ר(
06/08/2013

לשכת כוכב הצפון 4012 אושרשינוי שםלשכת כוכב הצפון - חיפה )ע"ר(580557833

)ע"ר( ,

לשכת כוכב הצפון - חיפה )ע"ר( 20/10/2015

לשכת כוכב הצפון 4012 )ע"ר(מזרח גדול ישראלי )ע"ר( ,אושרשינוי שם 19/02/2013

השתחוויה - המקום בו תיאטרון 580558021

וקולנוע נפגשים עם אנשים )ע"ר(

השתחוויה - המקום בו אושרשינוי שם

התיאטרון והקולנוע נפגשים 

עם אנשים )ע"ר( ,

השתחוויה - המקום בו תיאטרון וקולנוע 

נפגשים עם אנשים )ע"ר(
16/10/2012

מקאן - העמותה לזכויות צעירים 580558286

ערבים בישראל )ע"ר(

בלדנא - העמותה לזכויות אושרשינוי שם

צעירים ערבים בישראל )ע"ר( 

,

מקאן - העמותה לזכויות צעירים ערבים 

בישראל )ע"ר(
06/08/2013

מודעות - משמעות )ע"ר(מודעות ערד )ע"ר( ,אושרשינוי שםמודעות - משמעות )ע"ר(580558500 12/02/2014

יסוד - עמותה לקידום זכויות יסוד 580558997

)ע"ר(

המרכז  לזכויות יסוד )ע"ר( , אושרשינוי שם

CENTER FOR 

FUNDEMENTAL 

).RIGHTS )R.A

יסוד - עמותה לקידום זכויות יסוד 

YESOD - Center For ,)ע"ר(

).Fundamental Rights )R.A

06/08/2013

המרכז  לזכויות יסוד )ע"ר(, CENTERהמרכז  לזכויות יסוד )ע"ר( ,אושרשינוי שם

FOR FUNDEMENTAL RIGHTS

). )R.A

06/11/2012

ארגון בתלם )ע"ר(יש עתיד )ע"ר( ,אושרשינוי שםארגון בתלם )ע"ר(580559219 26/11/2014
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המכון ללימודים מתקדמים במכון 580559797

הרצל )ע"ר(

המכון ללימודים מתקדמים אושרשינוי שם

במרכז שלם )ע"ר( ,

המכון ללימודים מתקדמים במכון הרצל 

)ע"ר(
16/07/2014

מקור חכמה - הוד השרון אושרשינוי שםזכרון עובדיה - גני תקווה )ע"ר(580559888

)ע"ר( ,

זכרון עובדיה - גני תקווה )ע"ר( 21/01/2014

אינטרנשיונל דרשו קרוב 580559904

העמותה להתקרבות הדדית 

)ע"ר(

קרוב העמותה להתקרבות אושרשינוי שם

הדדית )ע"ר( ,

אינטרנשיונל דרשו קרוב העמותה 

להתקרבות הדדית )ע"ר(
03/12/2014

המרכז להעצמת ארגונים של אושרשינוי שםאלומות )ע"ר(580560407

אנשים עם מוגבלויות )ע"ר( ,

אלומות )ע"ר( 17/04/2013

העמותה לשיפור חברתי כלכלי 580560514

בישראל )ע"ר(

העמותה לשיפור חברתי כלכלי בישראל ישראל יקרה לנו )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
08/01/2013

האדומים - עמותת אוהדי הפועל 580560894

ת"א בכדורגל )ע"ר(

האדומים - עמותת אוהדי הפועל ת"א אדום לעד )ע"ר( ,אושרשינוי שם

בכדורגל )ע"ר(
03/03/2014

מינהל קהילתי מעלה רמות 580561124

)ע"ר(

מינהל קהילתי לב רמות )ע"ר( אושרשינוי שם

,

מינהל קהילתי מעלה רמות )ע"ר( 23/07/2014

מינהל קהילתי לב רמות )ע"ר(נעלה ברמה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 23/06/2013

סוגיא )ע"ר(בית מדרש.קום )ע"ר( ,אושרשינוי שםסוגיא )ע"ר(580561546 27/09/2017

סיינט לזרוס ישראל עמותה אושרשינוי שםסיינט לזרוס הולי לנד )ע"ר(580561744

Saint Lazarus  , רשומה

).Israel )R.A

Saint ,)סיינט לזרוס הולי לנד )ע"ר

).Lazarus Holy land )R.A
30/07/2015

סיינט לזרוס ישראל, עמותה אושרשינוי שם

רשומה ,

סיינט לזרוס ישראל עמותה 

).Saint Lazarus Israel )R.A,רשומה
23/04/2013

אגודת בני ציון - ע"ש הרב בן אושרשינוי שםלב לרפואה )ע"ר(580561934

ציון פרץ זצ"ל )ע"ר( ,

לב לרפואה )ע"ר( 07/02/2018

בית הרבי - מרכז ירושלים אושרשינוי שם"בית הרבי" )ע"ר(580562270

)ע"ר( ,

"בית הרבי" )ע"ר( 25/09/2017

משכנות יבנה הירוקה )ע"ר(משכנות הצעירים )ע"ר( ,אושרשינוי שםמשכנות יבנה הירוקה )ע"ר(580562296 15/07/2013

מוסדות קהילת באיאן מודיעין 580563500

עילית וקרית גת )ע''ר(

תלמוד תורה דחסידי באיאן אושרשינוי שם

מודיעין עילית )ע"ר( ,

מוסדות קהילת באיאן מודיעין עילית 

וקרית גת )ע''ר(
07/03/2017

ציוני דרך - צעירים לחיזוק 580563807

החברה הישראלית )ע"ר(

תמימי דרך - צעירים לחיזוק אושרשינוי שם

החברה הישראלית )ע"ר( ,

ציוני דרך - צעירים לחזיוק החברה 

הישראלית )ע"ר(
22/08/2013
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בית כנסת כינור דוד, הדר גנים 580563955

)ע"ר(

בית כנסת כינור דוד, הדר גנים )ע"ר(הוד והדר - הדר גנים )ע"ר( ,אושרשינוי שם 06/01/2013

לעמי ישראל כי קרבו לבוא )ע"ר(עלי שילה )ע"ר( ,אושרשינוי שםלעמי ישראל כי קרבו לבוא )ע"ר(580564003 24/02/2013

קהילות צעירים תוצרת הארץ 580564045

)ע''ר(

קהילות צעירים תוצרת הארץ חלוצים למען ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שם

Tozeret Haaretz Young ,)ע''ר(

).Communities )R.A

22/03/2017

סטודנטים חלוצים למען אושרשינוי שם

ישראל )ע"ר( ,
24/11/2014

קרן מלגות שליד המרכז האקדמי 580564599

פרס )ע"ר(

העמותה למחקר ולהוראה אושרשינוי שם

שליד המרכז האקדמי פרס 

)ע"ר( ,

קרן מלגות שליד המרכז האקדמי פרס 

)ע"ר(
30/12/2014

"לצידך" - סיוע לנשים נפגעות 580564680

התמכרויות )ע"ר(

סיוע לנשים נפגעות אושרשינוי שם

התמכרויות )ע"ר( ,

"לצידך" - סיוע לנשים נפגעות 

התמכרויות )ע"ר(
06/02/2014

נשמה'לה )ע"ר(מכל הלב ביתר )ע"ר( ,אושרשינוי שםנשמה'לה )ע"ר(580564763 10/01/2016

מרכז נוהא חסיד לשלום במזרח 580565604

התיכון )ע"ר(

מרכז נוהא חסיד לשלום אושרשינוי שם

במזרח התיכון )ע"ר( , ???? 

 ?? ?????? ???? ???

?.?  ?????? ?????

מרכז נוהא חסיד לשלום במזרח התיכון 

)ע"ר(,???? ??? ???? ?????? ?? 

Noha      ?.?  ?????? ?????

Hassid Center for Peace in the 

)Middle East )R.A

04/03/2014

מרכז נוהא חשאד לשלום אושרשינוי שם

במזרח התיכון )ע"ר( ,

מרכז נוהא חסיד לשלום במזרח התיכון 

)ע"ר(,???? ??? ???? ?????? ?? 

?.?  ?????? ?????

11/12/2013

אירגון האתאיסטים הישראלי 580566438

)ע"ר(

העמותה לקידום אתאיזם אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

אירגון האתאיסטים הישראלי )ע"ר( 22/08/2013

איתני ממרא קריית ארבע )ע"ר(קוטג' בחריש )ע"ר( ,אושרשינוי שםאיתני ממרא קריית ארבע )ע"ר(580566628 17/04/2013

מידברן )ע"ר(,Midburn )R.A.(מידברן )ע"ר( ,אושרשינוי שםמידברן )ע"ר(580567600 27/07/2016

נופי הרואה )ע"ר(סאן גלסיס )ע"ר( ,אושרשינוי שםנופי הרואה )ע"ר(580567758 02/06/2013

חריש מקס )ע"ר(השלם זה הבנין )ע"ר( ,אושרשינוי שםחריש מקס )ע"ר(580567824 19/04/2015

גילת ציון )ע"ר(נצח רמת בית שמש )ע"ר( ,אושרשינוי שםגילת ציון )ע"ר(580568145 17/08/2014
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מרכז מחוננים ומצטיינים טייבה 580568210

)ע"ר(

העמותה לטיפוח תלמידים אושרשינוי שם

מחוננים ומצטיינים טייבה 

)ע"ר( ,

מרכז מחוננים ומצטיינים טייבה )ע"ר( 12/03/2013

קול קורא - למען ילדים עם 580568384

דיסלקציה ולקויות למידה )ע"ר(

קול קורא - למען ילדים עם אושרשינוי שם

דיסלקציה ולקויי למידה )ע"ר( 

,

קול קורא - למען ילדים עם דיסלקציה 

ולקויות למידה )ע"ר(
15/07/2013

מרסל, לקידום אמנות ותרבות 580569002

)ע"ר(

מגזין פיקניק להפצת אמנות אושרשינוי שם

ומוסיקה )ע"ר( ,

מרסל, לקידום אמנות ותרבות )ע"ר( 16/06/2015

מרכז מחוננים ומצטיינים טירה 580569028

)ע"ר(

אלראזי בי"ס למחוננים טירה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מרכז מחוננים ומצטיינים טירה )ע"ר( 03/05/2015

השמיים הם הגבול - שינוי. 580569812

מסוגלות. יוזמה. מנהיגות )ע"ר(

השמי"ם הם הגבול - שינוי. אושרשינוי שם

מנהיגות. יוזמה. מנהיגות 

)ע"ר( ,

השמיים הם הגבול - שינוי. מסוגלות. 

יוזמה. מנהיגות )ע"ר(
02/01/2014

קרן חינוך ג'יי סטריט בישראל אושרשינוי שםג'יי.אס.אי.אף ישראל )ע"ר(580570000

The J Street  , )ע"ר(

Education Fund In Israel

). )R.A

JSEF , )ג'יי.אס.אי.אף ישראל )ע"ר

).Israel )R.A
20/08/2017

פרוייקט תקווה )ע"ר( , Hopeאושרשינוי שםפרוייקט תקווה )ע"ר(580570018

). Project )R.A

HaTikva ,)פרוייקט תקווה )ע"ר

).Project )R.A
13/06/2013

מכון הרצל )ע"ר(, THE HERZLמכון הרצל )ע"ר( ,אושרשינוי שםמכון הרצל )ע"ר(580570299

).INSTITUTE )R.A
22/08/2013

עמותת אל - אמל לשינוי החברה 580570778

)ע''ר(

עמותת אלראזי לקידום אושרשינוי שם

החברה )ע"ר( ,

עמותת אל - אמל לשינוי החברה )ע''ר( 07/06/2017

קסם חברתי )ע"ר(רשת ביטחון חברתי )ע"ר( ,אושרשינוי שםקסם חברתי )ע"ר(580570844 19/04/2016

עמותת המעשים ההומניטארים 580570950

)ע"ר(

העמותה ההומניטארית אושרשינוי שם

למעשי צדקה )ע"ר( , 

 ????????? ???????

?.?  ??????? ???????

עמותת המעשים ההומניטארים 

)ע"ר(,????? ??????? ???????  

?.?

03/11/2013

שוויון - הארגון למניעת גזענות 580571149

ואפרטהייד בישראל )ע"ר(

המשמר האזרחי נגד אושרשינוי שם

אפרטהייד בישראל )ע"ר( ,

שוויון - הארגון למניעת גזענות 

ואפרטהייד בישראל )ע"ר(
27/10/2013

משפט וחסד )ע"ר(משנת המשפט )ע"ר( ,אושרשינוי שםמשפט וחסד )ע"ר(580571479 20/10/2015
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צוות לוחמים )ע"ר( ,  Tzevetאושרשינוי שםצוות לוחמים )ע"ר(580572089

).Lochamim )R.A

Tsevet Lohamim,)צוות לוחמים )ע"ר

). )R.A
10/01/2016

אנסיט - העמותה הארצית 580572352

לקידום בעלי לקויי שמיעה )ע''ר(

אונסוט - העמותה הארצית אושרשינוי שם

לקידום בעלי לקויי שמיעה 

בקרב ערביי ישראל )ע"ר( ,

אנסיט - העמותה הארצית לקידום בעלי 

לקויי שמיעה )ע''ר(
08/02/2017

העמותה הארצית לקידום אושרשינוי שם

בעלי לקויי שמיעה בקרב 

ערביי ישראל )ע"ר( ,

אונסוט - העמותה הארצית לקידום בעלי 

לקויי שמיעה בקרב ערביי ישראל )ע"ר(
02/07/2014

קרן השלום לזכרו של שייך אושרשינוי שםקרן השלום - שפרעם )ע"ר(580572402

סאלח ח'ניפס )ע"ר( ,

קרן השלום - שפרעם )ע"ר( 22/02/2015

העמותה למען נפגעי ההגירה אושרשינוי שםעוטף תחנה מרכזית )ע"ר(580572949

הבלתי חוקית בישראל )ע"ר( 

,

עוטף תחנה מרכזית )ע"ר( 23/05/2016

קדמה - התיישבות סטודנטים 580573640

ויזמים )ע"ר(

כפר סטודנטיות איילות )ע"ר( אושרשינוי שם

,

קדמה - התיישבות סטודנטים ויזמים 

)ע"ר(
22/01/2015

עמותה למען ילדי תענ"ך אושרשינוי שםעמיתים בעמק )ע"ר(580573749

)ע"ר( ,

עמיתים בעמק )ע"ר( 26/11/2015

אלעלם נור )ע"ר(חלוצי העתיד )ע"ר( ,אושרשינוי שםאלעלם נור )ע"ר(580574184 04/12/2013

מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, 580574275

רחובות )ע"ר(

חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, אושרשינוי שם

רחובות )ע"ר( ,

מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי, 

רחובות )ע"ר(
22/10/2015

עמותת אל - אהלייא לקידום 580574382

החינוך והתרבות ברמת הגולן 

ובירושלים וסביבתה )ע"ר(

אל-אהלייא לקידום החינוך אושרשינוי שם

והתרבות בירושלים וסביבתה 

)ע"ר( ,

עמותת אל - אהלייא לקידום החינוך 

והתרבות ברמת הגולן ובירושלים 

וסביבתה )ע"ר(

10/12/2013

הפועל קידום הספורט עלה יהוד 580574424

)ע''ר(

הפועל ג'ודו אולימפי יהוד אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

הפועל קידום הספורט עלה יהוד )ע''ר( 29/11/2016

הפועל ג'ודו אולימפי יהוד בוטלשינוי שם

)ע"ר( ,

הפועל עלה אולימפי יהוד )ע''ר( 29/11/2016

בית מדרש לרבנים ובית הוראה 580574564

- מרכז ירושלים )ע"ר(

בית מדרש לרבנים ע"ש אושרשינוי שם

משפחת פולד ירושלים )ע"ר( 

,

בית מדרש לרבנים ובית הוראה - מרכז 

ירושלים )ע"ר(
20/10/2015

עמותת מהיום לאורח חיים בריא 580574762

ומניעת סוכרת )ע"ר(

מהיום הפורום הישראלי אושרשינוי שם

לאורח חיים בריא )ע"ר( ,

עמותת מהיום לאורח חיים בריא ומניעת 

סוכרת )ע"ר(
14/02/2018
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מטה לחם בני יהודה ליבו חפץ 580574796

)ע"ר(

מטה לחם בני יהודה ליבו חפץ )ע"ר(בני יהודה לבו חפץ )ע"ר( ,אושרשינוי שם 17/02/2016

עמותת הפורום לדיאלוגים אושרשינוי שםהפורום לדיאלוג אסטרטגי )ע"ר(580575561

אסטרטגיים )ע"ר( , 

Strategic Dial0gues 

).Forum )R.A

הפורום לדיאלוג אסטרטגי 

Forum of Strategic Dialogue,)ע"ר(

). )R.A

24/06/2014

מאירים את העולם )ע"ר(אור ותקווה לנער )ע"ר( ,אושרשינוי שםמאירים את העולם )ע"ר(580575637 15/01/2014

קרן יחד - יוזמה חברתית לדורות 580575793

)ע"ר(

קרן יחד - יוזמה חברתית לדורות )ע"ר(קרן יחד ישראלי )ע"ר( ,אושרשינוי שם 21/08/2013

עמותת צעירי אכסאל והחברה אושרשינוי שםעמותת מוג'תמענא )ע"ר(580575959

הערבית  )ע"ר( ,

עמותת מוג'תמענא )ע"ר(,????? 

?.?  ???????
30/12/2013

בנין ישראל )ע"ר(בניין ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםבנין ישראל )ע"ר(580576767 11/11/2013

עמותת נווה כנען )ע"ר(נווה כנען - צפת )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת נווה כנען )ע"ר(580577153 15/01/2018

זכרון שמשון )ע"ר(עזרת מוסדות ישראל )ע"ר( ,אושרשינוי שםזכרון שמשון )ע"ר(580577583 24/11/2014

נר לאברהם - בית אליהו מסעוד 580577955

)ע''ר(

נר לאברהם -  ועד החסד אושרשינוי שם

העולמי )ע"ר( ,

נר לאברהם - בית אליהו מסעוד )ע''ר( 20/11/2016

"רוח דרומית" המרכז לרפואה 580578086

משלימה למתמודדים עם מחלת 

הסרטן בנגב )ע"ר(

המרכז לסיוע הוליסטי לחולי אושרשינוי שם

סרטן בנגב )ע"ר( ,

"רוח דרומית" המרכז לרפואה משלימה 

למתמודדים עם מחלת הסרטן בנגב 

)ע"ר(

07/10/2013

שבי אורות )ע"ר(שביי אורות )ע"ר( ,אושרשינוי שםשבי אורות )ע"ר(580578169 20/01/2016

שערים - מגשימים יהדות 580578193

ישראלית )ע"ר(

שערים - האגודה להעצמת אושרשינוי שם

ההתחדשות היהודית בישראל 

)ע"ר( ,

05/11/2015

המרכז להפקת יצירות מקור אושרשינוי שםאסאטל - אמנות ומדיה )ע"ר(580578367

TV  , )לטלוויזיה ולרדיו )ע"ר

and Radio Original 

Content Production 

).Center )R.A

Asatel -, )אסאטל - אמנות ומדיה )ע"ר

). Art & Media )R.A
18/03/2018

עקבות : המכון לחקר הסכסוך 580578680

הישראלי - פלסטיני )ע"ר(

עקבות : המכון לחקר הסכסוך הישראלי ארכיוני הכיבוש )ע"ר( ,אושרשינוי שם

- פלסטיני )ע"ר(
09/02/2015
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הקרן ע"ש שבתי ודינה שיכמן אושרשינוי שםקרן משפחת שיכמן )ע"ר(580578706

)ע"ר( ,

קרן משפחת שיכמן )ע"ר( 10/11/2013

העמותה לפיתוח כפר סולם אושרשינוי שםגרין ייס )ע"ר(580578946

)ע"ר( ,

).GREEN YES )R.A,)גרין ייס )ע"ר 15/09/2014

סבאלה מימוש זכויות של אושרשינוי שםסי סניור לאזרחים ותיקים )ע''ר(580579126

קשישים וחולים סיעודיים 

)ע"ר( ,

סי סניור לאזרחים ותיקים )ע''ר( 26/09/2016

איגוד חניכי הישיבות בת - ים 580579142

)ע"ר(

איגוד בני התורה בת - ים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

איגוד חניכי הישיבות בת - ים )ע"ר( 10/04/2018

היכל הדף היומי שושנת העמקים 580579738

)ע"ר(

היכל הדף היומי "שיעורי אושרשינוי שם

מאיר" )ע"ר( ,

היכל הדף היומי שושנת העמקים )ע"ר( 20/05/2015

אירמאנוס - העמותה לקידום 580579845

תרבות הלאדינו בבאר - שבע 

והדרום )ע"ר(

אירמאנו - העמותה לקידום אושרשינוי שם

תרבות הלאדינו בבאר-שבע 

והדרום )ע"ר( ,

אירמאנוס - העמותה לקידום תרבות 

הלאדינו בבאר - שבע והדרום )ע"ר(
16/06/2014

שמחת לבי - צפת ת"ו )ע"ר(שמחת לבי - צפת )ע"ר( ,אושרשינוי שםשמחת לבי - צפת ת"ו )ע"ר(580579886 02/02/2014

תומכי תורה עטרת שלמה אושרשינוי שםתומכי תורה אהבת תורה )ע"ר(580580264

)ע"ר( ,

תומכי תורה אהבת תורה )ע"ר( 24/06/2014

העמותה לחינוך וספורט הישגי 580580561

מכבי אשקלון )ע"ר(

העמותה לחינוך וספורט אושרשינוי שם

הישגי באשקלון )ע"ר( ,

העמותה לחינוך וספורט הישגי מכבי 

אשקלון )ע"ר(
24/05/2017

קבלת החלטות רציונאליות אושרשינוי שםרימון - פתרונות שיתופיים )ע"ר(580580603

למען כל ישראל )ע"ר( ,

רימון - פתרונות שיתופיים )ע"ר( 06/12/2017

תאטרון ניחותא )ע"ר(ירדן ודידי )ע"ר( ,אושרשינוי שםתאטרון ניחותא )ע"ר(580581155 07/05/2014

קופת החסד הכללית - במעגל 580581221

השנה )ע"ר(

קופת החסד הכללית - במעגל השנה פותחים את הלב )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
30/09/2014

העמותה לבריאות נפש מיטיבה 580581247

בישראל )ע"ר(

העמותה לבריאות נפש אושרשינוי שם

מיטיבה בישראל )ע"ר( ,

העמותה לבריאות נפש מיטיבה בישראל 

Non Profit Organization for ,)ע"ר(

the Enhancement of Mental 

).Health in Israel )R.A

22/10/2015

חשקת התלמוד )ע"ר(אורחות יוסף )ע"ר( ,אושרשינוי שםחשקת התלמוד )ע"ר(580581296 09/02/2016

הידידות בית הכנסת הספרדי 580581973

נתניה )ע"ר(

הידידות - בית הכנסת אושרשינוי שם

הספרדי נתניה )ע"ר( ,

הידידות בית הכנסת הספרדי נתניה 

)ע"ר(
11/05/2014
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אהבת ישראל ועזרה הדדית אושרשינוי שםשלום למשפחה )ע''ר(580582732

)ע"ר( ,

שלום למשפחה )ע''ר( 11/07/2016

אגודת ספורט "נורדיה" אושרשינוי שםבית"ר נורדיה ירושלים )ע"ר(580582856

ירושלים )ע"ר( ,

בית"ר נורדיה ירושלים )ע"ר( 13/01/2016

תורת משה רשת כוללי בוקר 580583003

ויז'ניץ )ע"ר(

תורת משה רשת כוללי בוקר ויז'ניץ לחם שמים ישביעם )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
22/12/2015

חזון זאב )ע"ר(חזון ישראלי )ע"ר( ,אושרשינוי שםחזון זאב )ע"ר(580583201 04/12/2017

קידום נוער בסיכון - בית שאן אושרשינוי שםקשת בית שאן )ע"ר(580583318

)ע"ר( ,
09/06/2014

חינוך פיננסי וכישורי חיים אושרשינוי שםאורות לחינוך פיננסי )ע"ר(580584266

לבני נוער )ע"ר( ,

אורות לחינוך פיננסי )ע"ר( 11/11/2015

מעשה ידי - אתגרים חינוכיים אושרשינוי שםמעשה ידי )ע"ר(580584555

לנוער )ע"ר( ,
22/06/2015

עמותת עם ישראל פאונדיישן אושרשינוי שםקרן עם ישראל בציון )ע"ר(580584704

בישראל )ע"ר( ,

Keren Am ,)קרן עם ישראל בציון )ע"ר

)Yisrael b'Tzion )R.A
04/01/2017

ברסלב חינוך וחסד תלמוד אושרשינוי שםברסלב חינוך וחסד )ע"ר(580585099

תורה וגני ילדים )ע"ר( ,

ברסלב חינוך וחסד )ע"ר( 22/02/2015

עמותת אסופים - למען כלבי 580585461

הצפון )ע"ר(

עמותת אסופים - למען כלבי הצפון עמותת אסופים )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
23/07/2014

בית כנסת ורד לדוד נתיבות 580586345

)ע"ר(

בית כנסת היכל הורד נתיבות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית כנסת ורד לדוד נתיבות )ע"ר( 14/05/2015

עמותת איגוד אמני העוגות 580586352

בישראל )ע"ר(

עמותת מעצבי העוגות אושרשינוי שם

בישראל )ע"ר( ,

עמותת איגוד אמני העוגות בישראל 

)ע"ר(
06/04/2014

הליבה - לחופש יהודי בהר אושרשינוי שםשוחרי הר הבית והמקדש )ע''ר(580586394

הבית )ע"ר( ,

שוחרי הר הבית והמקדש )ע''ר( 25/12/2016

מרכז אהבת ישראל יהדות וחסד 580586444

במאור פנים )ע''ר(

מרכז אהבת ישראל, יהדות אושרשינוי שם

וחסד במאור פנים - שכונות 

ניסן וברנדס חדרה )ע"ר( ,

מרכז אהבת ישראל יהדות וחסד במאור 

פנים )ע''ר(
07/08/2016

עמותת אלחיאת - דיר חנא לזכר 580586766

המנוחה פאיקה ח'ליפה )ע"ר(

עמותת אלחיאת - דיר חנה אושרשינוי שם

לזכר המנוחה פאיקה ח'ליפה 

)ע"ר( ,

עמותת אלחיאת - דיר חנא לזכר 

המנוחה פאיקה ח'ליפה )ע"ר(
11/03/2014
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מוסתיקה )ע"ר( , Musethicaאושרשינוי שםמוזתיקה )ע"ר(580586808

). )R.A

מוזתיקה )ע"ר( 30/04/2014

קרן עשור )ע"ר(,Asor Fund )R.A.(קרן עשור )ע"ר( ,אושרשינוי שםקרן עשור )ע"ר(580586998 06/07/2014

מורשה - המרכז לחשיבה יהודית 580587228

)ע"ר(

מורשה - ארגון להפצת יהדות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מורשה - המרכז לחשיבה יהודית )ע"ר( 25/03/2015

קהילת בית השארית ירושלים אושרשינוי שםקהילת בית הדור ירושלים )ע"ר(580587350

)ע"ר( ,

קהילת בית הדור ירושלים )ע"ר( 22/02/2015

אלעד - תיאטרון אילת והערבה 580587426

)ע''ר(

אלעד - תיאטרון אילת והערבה )ע''ר(אנסמבל אלעד )ע"ר( ,אושרשינוי שם 06/09/2016

קרית בני הישיבות - ירושלים אושרשינוי שםחריש פיקס )ע"ר(580588507

)ע"ר( ,

חריש פיקס )ע"ר( 03/08/2014

שחר צדקך - מעמד )ע"ר(שחר צדקך )ע"ר( ,אושרשינוי שםשחר צדקך - מעמד )ע"ר(580588531 21/12/2015

חומת ציון- תומכי תורה )ע"ר( אושרשינוי שםתומכי תורה - בני ברק )ע"ר(580588689

,

תומכי תורה - בני ברק )ע"ר( 04/12/2017

מועדון ספורט הפועל רובי 580589059

שפירא חיפה - עיר הפועלים 

)ע"ר(

מועדון ספורט רובי שפירא - אושרשינוי שם

חיפה "עיר הפועלים" )ע"ר( ,

מועדון ספורט הפועל רובי שפירא חיפה 

- עיר הפועלים )ע"ר(
01/06/2015

קרן לקיום מעוטי יכולת אושרשינוי שםחבר'ה דחסידי בעלזא )ע"ר(580589760

בישראל )ע"ר( ,

חבר'ה דחסידי בעלזא )ע"ר( 04/06/2018

קהילת יפו- חיים של משמעות 580590222

)ע"ר(

קהילת יפו- חיים של משמעות )ע"ר(גרעין יפו )ע"ר( ,אושרשינוי שם 24/06/2015

טהר הפרח )ע"ר(צוהר לטוהר נתניה )ע"ר( ,אושרשינוי שםטהר הפרח )ע"ר(580590263 16/05/2016

מאורות התורה להוציא יקר 580590479

מזולל )ע"ר(

הועד למען מאורות התורה אושרשינוי שם

בארץ הקודש )ע"ר( ,

מאורות התורה להוציא יקר מזולל )ע"ר( 05/11/2015

כיבוד הורים )ע"ר( , ???? אושרשינוי שםכבוד ההורים - אלשיבלי )ע"ר(580590602

?.?  ?????????

כבוד ההורים - אלשיבלי )ע"ר(,????? 

?.?  ?????? – ????????
01/03/2015

פרוייקט היד המסורה - אושרשינוי שם

מחמוד ופטמה )ע"ר( , 

 - ??????? ???? ?????

?.?  ?????? ?????

כיבוד הורים )ע"ר(,???? ?????????  

?.?
25/06/2014
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ביתי ברמות - באר שבע אושרשינוי שםביתי בחצור הגלילית )ע"ר(580590651

)ע"ר( ,
29/12/2014

חסד בשטח )ע"ר(,Ethics in the fieldחסד בשטח )ע"ר( ,אושרשינוי שםחסד בשטח )ע"ר(580590719

). )R.A
20/07/2014

מדרוגי גן גג - באר שבע אושרשינוי שםנווה מנחם - קרני שומרון )ע"ר(580590891

)ע"ר( ,

נווה מנחם - קרני שומרון )ע"ר( 17/08/2014

מוסדות תורת ראובן זורח פ"ת 580591337

)ע"ר(

ישיבת תורת יהודה שעריה אושרשינוי שם

פ"ת )ע"ר( ,

מוסדות תורת ראובן זורח פ"ת )ע"ר( 25/03/2015

עתידנו בבאר שבע )ע"ר(עתידנו בדימונה )ע"ר( ,אושרשינוי שםעתידנו בבאר שבע )ע"ר(580591378 18/03/2015

קרן צדקה וחסד לעילוי נשמת 580591428

דוד ורחל שמיר ז"ל )ע"ר(

קרן צדקה וחסד לעילוי נשמת אושרשינוי שם

דויד שמיר ז"ל )ע"ר( ,

קרן צדקה לחסד לעילוי נשמת דוד ורחל 

שמיר ז"ל )ע"ר(
24/04/2017

אמרי נועם - שמחת שבת )ע''ר(שמחת שבת וחג )ע"ר( ,אושרשינוי שםאמרי נועם - שמחת שבת )ע''ר(580592111 05/12/2016

עמותת דייגי הדייג החופי 580592152

בישראל )ע"ר(

עמותת דייגי הדייג החופי אושרשינוי שם

במעגן הדייג קישון )ע"ר( ,

עמותת דייגי הדייג החופי בישראל 

)ע"ר(
11/12/2016

העמותה הישראלית לאטופיק 580592822

דרמטיטיס )ע"ר(

העמותה הישראלית לאטופיק קומי עורי - עור חדש )ע"ר( ,אושרשינוי שם

דרמטיטיס )ע"ר(
19/04/2016

התנועה למדינה יהודית 580593119

ודמוקרטית )ע"ר(

התנועה למדינה יהודית )ע"ר( אושרשינוי שם

,

התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית 

)ע"ר(
18/10/2017

אב הרחמים בית שמש )ע"ר(אב הרחמים )ע"ר( ,אושרשינוי שםאב הרחמים בית שמש )ע"ר(580593267 24/10/2017

המרכז לקידום הגישור )ע"ר( אושרשינוי שםהמכון הישראלי לגישור )ע"ר(580593598

,

Israeli ,)המכון הישראלי לגישור )ע"ר

).Mediation Institute )IMI( )R.A
17/11/2014

עדי - מתן תעסוקה שווה אושרשינוי שםעדי - חינוך שכולו מיוחד )ע"ר(580594224

בקהילה )ע"ר( ,

עדי - חינוך שכולו מיוחד )ע"ר( 20/10/2015

קאיזן ספורט - אם המושבות 580594935

)ע"ר(

קאיזן - אומנות לחימה - פתח אושרשינוי שם

תקווה )ע"ר( ,

קאיזן ספורט - אם המושבות )ע"ר( 27/02/2018

יוזמת רוזאנה )ע"ר(פרויקט רוזנה )ע"ר( ,אושרשינוי שםיוזמת רוזאנה )ע"ר(580595783 05/11/2014

בחפץ כפיה )ע"ר(בית מלאכות )ע"ר( ,אושרשינוי שםבחפץ כפיה )ע"ר(580595809 20/10/2014

העמותה לקידום רפואה אושרשינוי שםנאוות דוד )ע"ר(580596435

דחופה בקהילה ע"ש הרב דר' 

דוד אפלבאום ז"ל )ע"ר( ,

NA'AVAT DAVID,)נאוות דוד )ע"ר

). )R.A
19/10/2015
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מרכז הצלחה - הכשרה לחיים 580597383

)ע"ר(

מרכז הצלחה - הכשרה לחיים )ע"ר(מוסדות גור חיפה )ע"ר( ,אושרשינוי שם 05/08/2018

אהלי מנחם מענדל ליובאוויטש 580597441

)ע"ר(

תומכי תמימים ליובאוויטש אושרשינוי שם

לדוברי אנגלית )ע"ר( , 

Tomchei Temimim 

Lubavitch English 

).Division )R.A

אהלי מנחם מענדל ליובאוויטש 

Ohalei Menachem mendel ,)ע"ר(

).lubavitch )R.A

16/07/2015

הפורום לדיפלומטיה ציבורית 580597516

ישראלית )ע"ר(

הפורום לדיפלומטיה ציבורית אושרשינוי שם

The  , )ישראלית )ע"ר

Israeli Public Diplomacy 

).Forum )R.A

הפורום לדיפלומטיה ציבורית ישראלית 

The Israel Public Diplomacy,)ע"ר(

). forum )R.A

19/05/2015

העמותה הישראלית לקידום 580598100

הברידג' בצפון )ע"ר(

מועדון ברידג' עפולה גליל אושרשינוי שם

תחתון )ע"ר( ,

העמותה הישראלית לקידום הברידג' 

בצפון )ע"ר(
21/01/2016

מכינה קדם צבאית - לפידות - 580598357

אמונה )ע"ר(

מכינה קדם צבאית לפידות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מכינה קדם צבאית - לפידות - אמונה 

)ע"ר(
25/02/2016

בית המדרש "נחלת יהודה" 580599009

להוראה ולדיינות, ירושלים )ע"ר(

בית המדרש "נחלת יהודה" אושרשינוי שם

להוראה ודיינות בעיה"ק 

ירושלים לע"נ יהודה ג'מיל בן 

כתון ז"ל )ע"ר( ,

בית המדרש "נחלת יהודה" להוראה 

ולדיינות, ירושלים )ע"ר(
04/03/2015

מרכז יוצאי אזרבבייג'ן אזיז )ע''ר(מרכז יוצאי אזרבייג'ן )ע"ר( ,אושרשינוי שםמרכז יוצאי אזרבבייג'ן אזיז )ע''ר(580599033 19/02/2017

הנדבנים לתמיכה באדם ובחברה 580599058

)ע"ר(

אהל אלח'יר - סאנדן אושרשינוי שם

לילאינסאן ואלמוג'תמע )ע"ר( 

 ???? - ????? ??? ,

    ?.?  ???????? ???????

Ahl Alcher - Sandn 

Lelensan 

).Walmogtamaaa  )R.A

הנדבנים לתמיכה באדם ובחברה 

)ע"ר(,??? ????? ??? ??????? 

The      ?.?  ????????

philanthropists support for human

). and socisty )R.A

24/02/2015

כולל רמות ליבי בתורתך אושרשינוי שםכולל רמות לבי בתורתך )ע"ר(580599561

)ע"ר( ,

כולל רמות לבי בתורתך )ע"ר( 22/04/2015

בית כנסת אוהל בת שבע, 580599801

ירושלים )ע"ר(

בית כנסת עדות המזרח בית אושרשינוי שם

הכרם, ירושלים )ע"ר( ,

בית כנסת אוהל בת שבע, ירושלים 

)ע"ר(
05/02/2018
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להבה - מוסדות תורה, חינוך אושרשינוי שםאור האמת - להבה )ע"ר(580599819

וחסד )ע"ר( ,

אור האמת - להבה )ע"ר( 01/08/2017

עמותה לקידום מאתרי נזילות 580600369

ותרמוגרפיה בישראל )ע"ר(

עמותה לקידום מאתרי נזילות אושרשינוי שם

ותמוגרפיה בישראל )ע"ר( ,

עמותה לקידום מאתרי נזילות 

ותרמוגרפיה בישראל )ע"ר(
25/03/2015

מפקדים למען ביטחון ישראל - 580601144

בכירי מערכת הביטחון למען 

הסדרים מדיניים - ביטחוניים 

)ע"ר(

אחרי לשלום - עמותת בכירי אושרשינוי שם

מערכת הביטחון למען 

הסדרים מדיניים )ע"ר( ,

מפקדים למען ביטחון ישראל - בכירי 

מערכת הביטחון למען הסדרים מדיניים 

- ביטחוניים )ע"ר(

12/03/2015

מרכז ליבי - לפני שיהיה מאוחר 580601748

)ע"ר(

ק.ד.מ. - קידום דרכי מניעה אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

מרכז ליבי - לפני שיהיה מאוחר )ע"ר( 25/06/2015

לתת עתיד - פיתוח יזמות אושרשינוי שםיוזמות עתיד )ע''ר(580602258

עסקית זעירה - מיסודו של 

ארגון לתת )ע"ר( ,

יוזמות עתיד )ע''ר( 21/02/2017

נאמני סטארט אפ - עמותה 580602662

לפיתוח מרכז ההזדמנויות 

לצעירים בבאר - שבע )ע"ר(

נאמני סטארט - עמותה אושרשינוי שם

לפיתוח מרכז ההזדמנויות 

לצעירים בבאר שבע )ע"ר( ,

נאמני סטארט אפ - עמותה לפיתוח 

מרכז ההזדמנויות לצעירים בבאר - 

שבע )ע"ר(

14/12/2015

השקיפה - ליווי נוער מתמודד 580602829

)ע"ר(

השקיפה - ליווי נוער מתמודד )ע"ר(דרך הרשב"י )ע"ר( ,אושרשינוי שם 16/10/2017

למען הכלבים שבחסות איריס אושרשינוי שםכלבים של החיים )ע"ר(580603199

אגיב )ע"ר( ,

כלבים של החיים )ע"ר( 01/06/2016

קופת המלכות )ע"ר(קופת החסד ויזניץ )ע"ר( ,אושרשינוי שםקופת המלכות )ע"ר(580603280 03/11/2015

קצינים במיל' למען ישראל אושרשינוי שםמבטחי ישראל )ע"ר(580604155

)ע"ר( ,

מבטחי ישראל )ע"ר( 15/07/2018

סביונים - סיוע לכל אדם בכל עת 580604429

)ע"ר(

נותנים בכבוד ובאהבה )ע"ר( אושרשינוי שם

,

סביונים - סיוע לכל אדם בכל עת )ע"ר( 03/05/2015

חלום של אבא )ע"ר(מתנה לרוני ואחרים )ע"ר( ,אושרשינוי שםחלום של אבא )ע"ר(580605384 10/04/2016

בית תענוגות )ע"ר( ,  Houseאושרשינוי שםנווה מדבר של תקווה )ע"ר(580605475

).of Pleasure )R.A

נווה מדבר של תקווה )ע"ר( 13/10/2015

בית הילד דרך טובה )ע"ר(בית הילד "עין טובה" )ע"ר( ,אושרשינוי שםבית הילד דרך טובה )ע"ר(580605947 04/05/2015

מוסדות פולנאה )ע"ר(אהל נחום )ע"ר( ,אושרשינוי שםמוסדות פולנאה )ע"ר(580605996 03/01/2018
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עמותת מרי לטיפול בתלמידים 580606655

עם הפרעות שונות )ע"ר(

עמותת מרי לטיפול אושרשינוי שם

בתלמידים עם הפרעות שונות 

)ע"ר( ,

עמותת מרי לטיפול בתלמידים עם 

Mary ,)הפרעות שונות )ע"ר

Association for the treatment of 

Pupils with various disorders

). )R.A

25/10/2015

ארגון עובדי חברת פותחים עתיד 580606697

)ע"ר(

ארגון עובדי פרויקט פותחים אושרשינוי שם

עתיד בסוכנות היהודית )ע"ר( 

,

ארגון עובדי חברת פותחים עתיד )ע"ר( 19/06/2016

בית כנסת אהבת ישראל - כולל 580606853

אבני החושן, הר שמואל )ע''ר(

כולל אבני החושן - הר שמואל אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

בית כנסת אהבת ישראל - כולל אבני 

החושן, הר שמואל )ע''ר(
18/09/2016

גינות חריש )ע"ר(גינות אלקנה )ע"ר( ,אושרשינוי שםגינות חריש )ע"ר(580607026 10/01/2016

בית מדרש ישראלי - עין פרת 580607315

)ע"ר(

בית מדרש ישראלי - עין פרת )ע"ר(בית מדרש ישראלי )ע"ר( ,אושרשינוי שם 27/11/2017

מרכז עזרה וקליטה לעולי צרפת 580607539

- מכון ישראל )ע"ר(

העמותה לשימורם של בני אושרשינוי שם

הנוער היהודים מצרפת )ע"ר( 

Association pour la  ,

sauvegarde de la 

jeunesse juive de France

). )R.A

מרכז עזרה וקליטה לעולי צרפת - מכון 

ישראל )ע"ר(
16/05/2016

קו האופק - ארגון המאמנים 580607661

האישיים )ע"ר(

קו האופק - ארגון מאמני אושרשינוי שם

הקואצ'ינג )ע"ר( ,

קו האופק - ארגון המאמנים האישיים 

)ע"ר(
22/06/2015

הקרן המיוחדת של קרן מנדל 580607836

)ע''ר(

הקרן המיוחדת של האחים אושרשינוי שם

The Mandel  , )מנדל )ע"ר

Brothers Special Fund

). )R.A

הקרן המיוחדת של קרן מנדל )ע''ר( 

Mandel Foundation Special ,

).Fund )R.A

10/11/2016

ליסאן )ע"ר( ,?.?(   ???? (דיאלוג ירושלמי )ע"ר( ,אושרשינוי שםליסאן )ע"ר(580608453 27/09/2017

י. ספארק )ע"ר( , J. Sparkאושרשינוי שםפלאים - בין שמיים לארץ )ע"ר(580608990

). )R.A

פלאים - בין שמיים לארץ )ע"ר( 21/12/2016

אי.אם.סי - מרכזי רפואה 580609410

בישראל )ע"ר(

מ.ח.ר. - מרכזי חירום אושרשינוי שם

רפואיים )ע"ר( ,

אי.אם.סי - מרכזי רפואה בישראל 

IMC - Israel Medical ,)ע"ר(

).Centers )R.A

21/09/2015
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קהילת ''משכנות יעקב'' )ע''מ( - 580609675

בני ברק  )ע''ר(

משכן החכמה בני - ברק אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

קהילת ''משכנות יעקב'' )ע''מ( - בני 

ברק  )ע''ר(
14/11/2016

קעליטה - מרכז לקידום קליטה 580609964

מיטבית של יהודי אירופה )ע"ר(

קליטה - מרכז לקידום קליטה אושרשינוי שם

מיטבית של יהודי אירופה 

Qualita - Center  , )ע"ר(

pour la Promotion d'une 

Integration Optimale des

) Juifs d'Europe )R.A

קעליטה - מרכז לקידום קליטה מיטבית 

של יהודי אירופה )ע"ר(
24/10/2017

מידה - מדינת ישראל דמוקרטית 580610046

הומניסטית )ע"ר(

מידה - מדינת ישראל אושרשינוי שם

דמוקרטית הומניסטית )ע"ר( ,

מידה - מדינת ישראל דמוקרטית 

הומניסטית )ע"ר(, ???? - ???? 

  ???????? ????????? ???????

?.?

23/11/2015

ישיבת בין הזמנים - אמת ליעקב 580610368

וחנה )ע"ר(

ישיבת בין הזמנים אמת אושרשינוי שם

ליעקב )ע"ר( ,

ישיבת בין הזמנים - אמת ליעקב וחנה 

)ע"ר(
09/05/2018

חמדת ירושלים הנאמנה )ע''ר(גמ"ח חמדת ירושלים )ע"ר( ,אושרשינוי שםחמדת ירושלים הנאמנה )ע''ר(580610525 11/09/2016

פאת'וויז - המכון לחינוך בניהול 580611044

משא ומתן )ע"ר(

שבילים - העמותה למשא אושרשינוי שם

ומתן חינוכי )ע"ר( , 

Pathways - Institute for 

Educational Negotiations

). )R.A

פאת'וויז - המכון לחינוך בניהול משא 

Pathways - Institute for ,)ומתן )ע"ר

).Negotiation Education )R.A

20/03/2016

בית כנסת ובית מדרש באש 580611648

ובמים - באר שבע )ע''ר(

נחמת ישראל ברסלב באר אושרשינוי שם

שבע )ע"ר( ,

בית כנסת ובית מדרש באש ובמים - 

באר שבע )ע''ר(
12/07/2016

עזר לחיים מרכז תמיכה וסיוע 580612034

)ע"ר(

חיינו מרכז תמיכה וסיוע )ע"ר( אושרשינוי שם

,

עזר לחיים מרכז תמיכה וסיוע )ע"ר( 17/09/2015

קהל אברכים דחסידי ברסלב 580612042

)ע''ר(

קהל אברכים דחסידי ברסלב )ע''ר(חבורת נחלי דעת )ע"ר( ,אושרשינוי שם 20/02/2017

עמותת פרחי הדרום לקידום 580612059

הספורט בגדרה )ע''ר(

פרחי הדרום מרחובות עד אושרשינוי שם

באר שבע )ע"ר( ,

עמותת פרחי הדרום לקידום הספורט 

בגדרה )ע''ר(
21/05/2017

מובינג - המכללה החרדית 580612364

למקצועות התנועה )ע"ר(

"מובינג" המכללה החרדית אושרשינוי שם

למקצועות התנועה והספורט 

)ע"ר( ,

מובינג - המכללה החרדית למקצועות 

התנועה )ע"ר(
04/11/2015



12/08/2018

שםמס'

תאריך:
מתוךעמוד 410414

משרד הפנים
רשם העמותות

סטטוסתאריך ערך חדשערך ישןסוג פעולה

רשימת פעולות ושינויים בעמותה

קריאט תוכניות חדשנות )ע"ר( אושרשינוי שםקריאייטורס פאד )ע''ר(580612497

Create Innovation  ,

).Programs )R.A

Creators Pad,)קריאייטורס פאד )ע''ר

). )R.A
20/11/2016

פורום קדם למזרחנות והסברה 580612661

)ע"ר(

פורום קדם למחקרים ערביים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

פורום קדם להסברה ומזרחנות )ע"ר( 29/06/2016

הבוסתן - בית למחול אושרשינוי שםהבוסתן בית למחול )ע"ר(580614519

ותיאטרון ומרכז פרינג' )ע"ר( ,

הבוסתן בית למחול )ע"ר( 26/03/2018

השגחה פרטית לקידום היהדות 580614790

בישראל )ע"ר(

השגחה פרטית לקידום יהדות אושרשינוי שם

פלורליסטית בישראל )ע"ר( ,

השגחה פרטית לקידום היהדות 

בישראל )ע"ר(
14/03/2016

מחודדין - לעידוד השינון אושרשינוי שםמפעל מחודדין )ע"ר(580615037

והחזרה )ע"ר( ,

מפעל מחודדין )ע"ר( 22/03/2016

כפאאת - הוועדה העממית אושרשינוי שםכפאאת - לפיתוח בזמר )ע"ר(580615136

לפיתוח בזמר )ע"ר( ,

כפאאת - לפיתוח בזמר )ע"ר( 07/02/2018

קופת העיר - קרית אתא אושרשינוי שםקופת החסד קרית אתא )ע"ר(580615524

)ע"ר( ,

קופת החסד קרית אתא )ע"ר( 21/03/2016

תלמוד תורה גור אידיש אושרשינוי שםתפארת נחמיה )ע"ר(580615821

אשדוד )ע"ר( ,

תפארת נחמיה )ע"ר( 19/07/2017

שינוי אקלים )ע"ר(הטבע זה אנחנו )ע"ר( ,אושרשינוי שםשינוי אקלים )ע"ר(580616126 04/01/2017

תמר - המרכז הרב תחומי )ע"ר(מכללת תמר )ע"ר( ,אושרשינוי שםתמר - המרכז הרב תחומי )ע"ר(580617058 30/06/2016

הכתר לך שלמה )ע"ר(גמ"ח נוה אברהם )ע"ר( ,אושרשינוי שםהכתר לך שלמה )ע"ר(580617405 18/03/2018

ארגון שמיטה כמצוותה )ע"ר( אושרשינוי שםברכת הארץ )ע"ר(580618429

,

ברכת הארץ )ע"ר( 14/06/2018

מגן אברהם ומשה )ע''ר(מגן משה )ע"ר( ,אושרשינוי שםמגן אברהם ומשה )ע''ר(580619435 07/07/2016

העמותה לטובת הילד והמשפחה 580620425

בישראל )ע"ר(

קרן הסיוע לטובת הילד אושרשינוי שם

והמשפחה )ע"ר( ,

העמותה לטובת הילד והמשפחה 

בישראל )ע"ר(
29/06/2016

מעמד - התאמה והשמה אושרשינוי שםלמעשה הכוונה והשמה )ע"ר(580621100

)ע"ר( ,

למעשה הכוונה והשמה )ע"ר( 05/04/2016

"המקרר" - קבוצת אומנות 580622066

ותרבות )ע"ר(

אטו - קבוצת אומנות ותרבות אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

"המקרר" - קבוצת אומנות ותרבות 

)ע"ר(
27/07/2017

מי הבאר בארץ הקדש )ע"ר( אושרשינוי שםבאר הפרשה )ע"ר(580622173

,

באר הפרשה )ע"ר( 08/07/2018
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עמותת אל - חכים, אג'יאל 580622546

וואעיה ומוטמאנה )ע"ר(

עמותת אלעומראן לתנמיית אושרשינוי שם

אלמוג'תמע )ע"ר( ,

עמותת אל - חכים, אג'יאל וואעיה 

ומוטמאנה )ע"ר(,)????? ??????, 

?.?(  ??????? ????? ?????

23/05/2016

מרכז לטיפול ושיקום 580623049

בהתמכרויות ניקה ישראל )ע''ר(

ניקה ישראל מרכז לגמילה אושרשינוי שם

מסמים ואלכוהול פתח תקוה 

)ע"ר( ,

מרכז לטיפול ושיקום בהתמכרויות ניקה 

ישראל )ע''ר(
27/07/2016

מורשת דרך - עמותת מורי הדרך 580623155

בתיירות נכנסת בישראל )ע"ר(

מורשת דרך - האגודה אושרשינוי שם

החדשה למורי דרך בישראל 

)ע"ר( ,

מורשת דרך - עמותת מורי הדרך 

בתיירות נכנסת בישראל )ע"ר( 

Moreshet Derech Incoming Tour,

). Guids Association )R.A

18/06/2017

'לשמה' - מדיניות, יזמות, קהילה 580623908

)ע"ר(

'לשמה' - מדיניות, יזמות, קהילה )ע"ר(חרדיות מעורבות )ע"ר( ,אושרשינוי שם 01/07/2018

בית הכנסת הכללי שכונת מחנה 580624245

שנלר ירושלים )ע"ר(

בית הכנסת מרום ירושלים אושרשינוי שם

שכונת מחנה שנלר ירושלים 

)ע"ר( ,

בית הכנסת הכללי שכונת מחנה שנלר 

ירושלים )ע"ר(
04/01/2017

השמחה תנצח - החיוך שלהם 580624930

השמחה שלנו )ע"ר(

השמחה תנצח - החיוך שלהם השמחה השמחה תנצח )ע"ר( ,אושרשינוי שם

שלנו )ע"ר(
09/04/2018

בלקיס לקידום מעמד האישה אושרשינוי שםמכללת רם )ע"ר(580627297

)ע"ר( ,

מכללת רם )ע"ר( 08/01/2018

קונסול - מאיצים עסקים )ע"ר(הקליניקה העסקית )ע"ר( ,אושרשינוי שםקונסול - מאיצים עסקים )ע"ר(580627487 26/02/2018

ש.ה.ם שאיפת התקדמות 580627610

מתמדת )ע"ר(

הישיבה הגבוהה בני נצרים אושרשינוי שם

)ע"ר( ,

ש.ה.ם שאיפת התקדמות מתמדת 

)ע"ר(
02/05/2018

לוקחים אחריות - משנים מציאות 580629541

ברשת )ע"ר(

לוקחים אחריות - משנים מציאות ברשת עזים בקדושה )ע"ר( ,אושרשינוי שם

)ע"ר(
26/02/2018

ואהבת"א - יהדות נוסח תל אביב 580629855

)ע"ר(

מאן אנא - יהדות נוסח תל אושרשינוי שם

אביב )ע"ר( ,

ואהבת"א - יהדות נוסח תל אביב )ע"ר( 07/03/2017

הבית של גלי לגיל הרך - 580630879

שיבולים )ע''ר(

הבית של גלי לגיל הרך )ע''ר( אושרשינוי שם

,

הבית של גלי לגיל הרך - שיבולים )ע''ר( 20/11/2016

השיטה צומחת שוב - עמותה 580630903

לטיפוח ילדי בית השיטה והנצחת 

מורשת הנופלים )ע"ר(

השיטה צומחת שוב - עמותה אושרשינוי שם

לטיפוח ילדי הית השיטה 

והנצחת מורשת הנופלים 

)ע''ר( ,

השיטה צומחת שוב - עמותה לטיפוח 

ילדי בית השיטה והנצחת מורשת 

הנופלים )ע"ר(

01/07/2018
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עמותת קופת החסד מאה אושרשינוי שםקופת החסד מאה שערים )ע''ר(580631547

שערים )ע''ר( ,

קופת החסד מאה שערים )ע''ר( 10/11/2016

בית אמשינוב בארה"ק )ע"ר(אור לעינים )ע''ר( ,אושרשינוי שםבית אמשינוב בארה"ק )ע"ר(580632206 17/05/2018

מעגל נשים עומר - באר שבע 580632453

)ע"ר(

מעגל נשים עומר - באר שבע )ע"ר(מעגל נשים עומר )ע''ר( ,אושרשינוי שם 03/07/2017

מועדון הקליעה והפיינטבול עירון 580632495

)ע"ר(

מועדון פיינטבול כפר - קרע אושרשינוי שם

)ע''ר( ,

מועדון הקליעה והפיינטבול עירון )ע"ר( 13/03/2018

עמותת ספורט וכדורגל מ.א 580632867

שפיר )ע"ר(

עמותת ספורט וכדורגל מכבי אושרשינוי שם

נועם )ע''ר( ,

עמותת ספורט וכדורגל מ.א שפיר )ע"ר( 20/12/2016

קונסרבטוריון מעבר למוזיקה 580633139

)ע''ר(

העמותה לקידום המוזיקה אושרשינוי שם

והמחול במגזר החרדי )ע''ר( ,

קונסרבטוריון מעבר למוזיקה )ע''ר( 25/10/2016

יש פיתרון )ע''ר(,There is a Solutionיש פיתרון )ע''ר( ,אושרשינוי שםיש פיתרון )ע''ר(580634517

). )R.A
19/02/2017

החברים של ג'וחא )ע"ר(החבר'ה של ג'וחא )ע''ר( ,אושרשינוי שםהחברים של ג'וחא )ע"ר(580634731 11/03/2018

ת"ת חזון איש )ע"ר(ת''ת חזון אי''ש )ע''ר( ,אושרשינוי שםת"ת חזון איש )ע"ר(580635175 19/12/2016

מוסדות עבודת הקודש ע"ש מרן 580635720

החיד"א )ע"ר(

לשם שמים בארץ הקודש אושרשינוי שם

)ע''ר( ,

מוסדות עבודת הקודש ע"ש מרן 

החיד"א )ע"ר(
09/05/2018

שלום - סלאם, מרכז אמנויות רב 580635746

תרבות )ע"ר(

אלסלאם - מרכז לאומנויות אושרשינוי שם

רב תרבותי )ע''ר( ,

שלום - סלאם, מרכז אמנויות רב תרבות 

)ע"ר(
14/03/2017

הפורום לפתרון בעיות ציבוריות 580635837

)ע"ר(

הפורום הישראלי למנהיגות אושרשינוי שם

)ע''ר( ,

הפורום לפתרון בעיות ציבוריות )ע"ר( 29/05/2018

עושי חיל לחייל הבודד ממוצא 580636256

דתי )ע"ר(

עושי חייל - לחייל הבודד אושרשינוי שם

ממוצא דתי )ע''ר( ,

עושי חיל לחייל הבודד ממוצא דתי 

)ע"ר(
28/06/2018

עושי חייל - לחייל הבודד בוטלשינוי שם

ממוצא דתי )ע''ר( ,

עושי חיל לחייל הבודד ממוצא דתי 

)ע"ר(
28/06/2018

אדרת יוסף עמותה לתורה אושרשינוי שםאדרת יוסף )ע"ר(580636751

וחסד )ע''ר( ,

אדרת יוסף )ע"ר( 06/03/2017

עזר לנצרכים בני ברק )ע''ר(זורע צדקות בני ברק )ע"( ,אושרשינוי שםעזר לנצרכים בני ברק )ע''ר(580637684 07/03/2017
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בארסה מאניה בישראל )ע"ר( אושרשינוי שםפנייה בלאוגרנה תל אביב )ע"ר(580637817

,

פנייה בלאוגרנה תל אביב 

PENYA BLAUGRANA TEL ,)ע"ר(

).AVIV )R.A

24/04/2017

סדנא לתיקון ציוד לבעלי 580639110

מוגבלויות על שם ר' אברהם 

פישהיימר ז''ל )ע"ר(

סדנא לתיקון ציוד לבעלי אושרשינוי שם

מוגבלויות )ע"ר( ,

סדנא לתיקון ציוד לבעלי מוגבלויות על 

שם ר' אברהם פישהיימר ז''ל )ע"ר(
08/01/2018

העמותה הישראלית למגדלי 580641504

ציפורים )ע''ר(

העמותה הישראלית למגדלי אושרשינוי שם

ציפורים )ע''ר( ,

העמותה הישראלית למגדלי ציפורים 

The Israeli Association of ,)ע''ר(

 ??????? ( ).Bird Breeders )R.A

  ?????? ????? ???????????

)?.?(

29/11/2017

אור משה אופקים על שם משה 580641918

רבינו עליו השלום )ע"ר(

אור משה אופקים על שם משה רבינו היכל יורם אופקים )ע''ר( ,אושרשינוי שם

עליו השלום )ע"ר(
04/02/2018

עמותה ליוצאי אקדמיה, חיים 580643096

לאומות העולם דוד מטצ'בי )ע"ר(

עמותת דוד מטצ'בי, חיים אושרשינוי שם

לאומות העולם )ע"ר( , 

VOLUNTARY 

ASSOCIATION DAVID 

MATCHEVI LIFE TO 

).THE NATIONS )R.A

עמותה ליוצאי אקדמיה, חיים לאומות 

העולם דוד מטצ'בי )ע"ר( 

ASSOCIATION FOR ,

UNIVERSITY GRADUATES 

LIFE TO THE NATIONS DAVID 

).MATCHEVI )R.A

14/06/2018

מדרשת רוני )ע"ר(מדרשת צהלי )ע"ר( ,אושרשינוי שםמדרשת רוני )ע"ר(580643302 20/08/2017

אוהל משה דגלי תורה - רמות - 580644201

ירושלים )ע"ר(

מנין חניכי הישיבות קרית יובל אושרשינוי שם

בית וגן  )ע''ר( ,

אוהל משה דגלי תורה - רמות - 

ירושלים )ע"ר(
08/08/2017

נולובז - חלל שיתופי לאמנות 580645497

)ע"ר(

לוויתן חלל שיתופי לאמנות אושרשינוי שם

)ע''ר( ,

נולובז - חלל שיתופי לאמנות )ע"ר( 02/05/2018

מקום לשנות - אופק אחר אושרשינוי שםאוצר גלום )ע"ר(580646727

)ע"ר( ,

אוצר גלום )ע"ר( 25/10/2017

אלטרנטיבה למפרץ חיפה אושרשינוי שםחיים במפרץ חיפה )ע"ר(580646891

)ע"ר( ,

חיים במפרץ חיפה )ע"ר( 05/02/2018

איגוד יוצרי הקולנוע והטלוויזיה 580647162

בירושלים )ע"ר(

איגוד יוצרי הקולנוע והטלויזיה אושרשינוי שם

בירושלים )ע"ר( ,

איגוד יוצרי הקולנוע והטלוויזיה 

בירושלים )ע"ר(
22/01/2018

בית משיח חופי סרילנקה אושרשינוי שםבית משיח חופי סרי לנקה )ע"ר(580647311

)ע"ר( ,

בית משיח חופי סרי לנקה )ע"ר( 15/06/2017
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אוסי - ילדודס שלנו )ע"ר(אוסי )ע"ר( ,אושרשינוי שםאוסי - ילדודס שלנו )ע"ר(580647519 26/10/2017

אלבאכור - לקידום ילדים בגיל 580647683

הרך בחברה הערבית בנגב 

)ע"ר(

יוזמת אלבאקור לקידום ילדים אושרשינוי שם

בגיל הרך בחברה הערבית 

בנגב )ע"ר( ,

אלבאכור - לקידום ילדים בגיל הרך 

בחברה הערבית בנגב )ע"ר(
13/12/2017

עמותת יסוע חי )ע"ר(,Jesus ls Aliveעמותת יסוע חי )ע"ר( ,אושרשינוי שםעמותת יסוע חי )ע"ר(580647782

). )R.A
06/12/2017

קואליציית אזרחים נגד אושרשינוי שםשומרי מישור החוף )ע"ר(580647907

הקונדנסט )ע"ר( ,

שומרי מישור החוף )ע"ר( 08/07/2018

מרומי שדה חמדת ישראל 580648392

דושינסקיא ירושלים )ע"ר(

מרומי שדה חמדת ישראל אושרשינוי שם

ירושלים )ע"ר( ,

מרומי שדה חמדת ישראל דושינסקיא 

ירושלים )ע"ר(
16/07/2018

קסם - קידום ספורטאים אושרשינוי שםמועדון ספורט חבל מודיעין )ע"ר(580648962

במודיעין )ע"ר( ,

מועדון ספורט חבל מודיעין )ע"ר( 27/02/2018

"אידיא שיח ישראל" )ע"ר(שיח ותיקון )ע"ר( ,אושרשינוי שם"אידיא שיח ישראל" )ע"ר(580651479 03/10/2017

עמותה ליצירה עכשווית במחול - 580653491

קבוצת מחול נעה דר )ע"ר(

עמותה ליצירה עכשיווית אושרשינוי שם

במחול - קבוצת מחול נעה דר 

)ע"ר( ,

עמותה ליצירה עכשווית במחול - קבוצת 

מחול נעה דר )ע"ר(
05/06/2018

ליט )ע"ר( ,Leet )R.A.(ל.י.ט )ע"ר( ,אושרשינוי שםליט )ע"ר(580657070 13/06/2018

לעשוטוב )ע"ר(נותנים מבית )ע"ר( ,אושרשינוי שםלעשוטוב )ע"ר(580658060 15/05/2018

שבת אחים לתמיד )ע"ר( ,אושרשינוי שםשבט אחים לתמיד )ע"ר(580659597 24/04/2018


