
כתובתמגרשתב"עייעודשם העמותהמספר הקצאה
אישור משרד 

הפים

16/11/2011רשב"י210/6/141621בית כסתאור ישראל רוז'ין סדיגורא16001

15/06/2017רבי שמואל 210/6/113001בית כסתמשכן אור וחיוך16002

16/11/2011שערי תשובה 210/9/452094אבית ספרכסת יצחק קרית ספר16004

16/11/2011רשב"י 210/6/141621בית כסתאגודת מוסדות קהילתיים קרית צאז16005

16006
הספריה התורית המרכזית בית יוסף מודיעין 

עילית
16/11/2011שדי חמד 210/9/190911ספריה

16/11/2011תיבות המשפט 101א210/9/45207בית כסתיוצאי פווביז בגבעה הדרומית16007

16/11/2011שד' בית שמאי 210/4/2550215ישיבההליכות חיים ישראל (זר ישראל)16008

16/11/2011שד' בית שמאי 210/4/2550217ישיבהאגודת ישיבת השרון16009

16/11/2011תיבות המשפט 101א210/9/45207אבית כסתקצות המשפט16010

04/09/2016ריטב"א 210/4/2/155259בית כסתעץ החיים אות הפסגה16011

26/07/2016אור החיים 2 905א210/9/1בית כסתחיכי ישיבת סלבודקה16012

27/02/2014רשב"י 210/6/141621בית כסתאמרי שאול חסידי מודזיץ מודיעין עילית16013

29/12/2013שערי תשובה 210/8/1520020ישיבה, בית כסת, כוללעמותת פווביז'16015

29/12/2013מסילת יוסף 210/9/194013בית כסתקהילת אבי עזרי מודיעין עילית16016

07/01/2013שד' בית שמאי 210/9/195714ישיבהאור אלחן16018



07/01/2013שד' בית שמאי 210/4/2550213ישיבהדברי שלמה16019

25/04/2013אור החיים 9052א210/9/1בית כסתמשפחת סופרים16021

25/04/2013תיבות המשפט 210/9/195775בית כסתהליכות משה16022

07/01/2016ר' יהודה השיא 35ב210/6/2406בית כסתפרחי ווה16024

07/01/2016שד' בית שמאי 210/4/2550213ישיבהחכמת התורה16025

08/02/2016בעל הטורים 210/4/255032,4מעוןגי ילדים ומעוות יום בית יעקב16026

25/04/2013יהודה השיא 3א210/6/1402בית כסתעטרת תפארת16081

16082
בית יעקב לחיוך בקרית ספר מודיעין עילית 

(פוירשטיין)
27/02/2014תיבות המשפט 210/9/1949111אולם קהילתי

17001
מרכז מעיין החיוך התורי בארץ ישראל (באיאן 

חלת שלמה ועטרת מלכה)
14/10/2021הבעש"ט 4/8צ9א210/8/12בית ספר

09/09/2021קצות החושן 210/9/19537בית כסתהיכל ראובן מודיעין עילית17002

17003
רשת מעיין החיוך התורי בא"י בי יוסף (אור 

שערים)
03/05/2022שד' בית שמאי 210/9/192112בית ספר

18/07/2022ריטב"א 210/4/2/155062בית ספררשת  מעיין החיוך התורי בא"י בי יוסף17007

23/05/2022סמטת אחיעזר 9131ב210/9/1על יסודימרכז תורי זכות לעמי (בית אבא)17008

06/10/2021חזון דוד 210/9/4301521בגי ילדיםקהילה חיוכית קצות החושן קרית ספר17009

05/09/2021הגר"א 4צ9א210/8/15גי ילדיםתלמוד תורה דחסידי באיאן מודיעין עילית17010

03/10/2021שד' יחזקאל 210/6/14041בית כסתקהילת שד' יחזקאל17012



17/07/2022רטב"א 210/4/2/155071בית כסת, מעוןארגון לתורה תפילה וחסד מודיעין עילת17013

20/10/2021תיבות המשפט 210/9/195775גי ילדיםת"ת הגבעה הדרומית (הרחבת הקצאה)17017

06/10/2021חזון דוד 210/9/4301623בגי ילדיםקהילה חיוכית קצות החושן קרית ספר17019

28/06/2022בעש"ט 8צ2א210/8/12גי ילדיםמוסדות קהילת באיאן מודיעין עילית וקרית גת17022

17023
רשת מעיין החיוך התורי בא"י בי יוסף (חסדי 

אבות)
23/05/2022יהודה השיא 41319א210/6/1בית ספר

17/08/2021שד' אביי ורבא 210/6/330210-14גי ילדיםמוסדות אמרי חיים ויזיץ מודיעין עילית17027

20/10/2021ראב"ד 210/4/255042בית ספרמכון אוהל דבורה קרית ספר17028

12/09/2021ראב"ד 210/4/255042בית ספרקרן דעת ומוסר - תיבות חכמה (סמיר הגר)17029

13/09/2021שד' יחזקאל 210/6/14014בית ספרחכמי הדורות (פרי התורה)17031

10/05/2022שדרות יחזקאל 210/6/14016גי ילדיםעץ הדעת לפעילות חברתית תורית וחיוכית17032

10/05/2022שד' יחזקאל 210/6/14041גי ילדיםעץ הדעת לפעילות חברתית תורית וחיוכית17035

15/03/2022רבי עקיבא 210/6/240630גי ילדיםעמותה לחוך דרכי יושר17037

28/04/2022יהודה השיא 210/6/240635גי ילדיםעץ הדעת לפעילות חברתית תורית וחיוכית17038

10/05/2022רבי עקיבא 210/6/240741בית ספרהשלמת פערים בחברה (דרך החיוך)17039

29/05/2022רבי עקיבא 210/6/240743גי ילדיםמורשה גי ילדים ומעוות17043

29/05/2022רבי עקיבא 210/6/240835גי ילדיםעץ הדעת לפעילות חברתית תורית וחיוכית17044



24/03/2022רבי עקיבא 210/6/240929גי ילדיםמורשה - גי ילדים ומעוות17045

24/03/2022רבי עקיבא 210/6/240929גי ילדיםעמותה לחיוך דרכי יושר17046

09/05/2022רשב"י 210/6/141621גי ילדיםעץ הדעת לפעילות חברתית תורית וחיוכית17049

06/10/2021שד' בית שמאי 210/4/2550213על יסודיאוהל אשר17056

28/04/2022אבי זר 210/9/192036גי ילדיםרשת גי ילדים של אגודת ישראל17059

24/03/2022תיבות המשפט 210/9/19251גי ילדיםרשת גי ילדים של אגודת ישראל17060

22/02/2022תיבות המשפט 210/9/19262גי ילדיםרשת גי ילדים של אגודת ישראל17061

24/03/2022תיבות המשפט 111א949ב210/9/4אבית ספר וגי ילדיםשם אבותי17065

29/05/2022תיבות המשפט 75ג'210/9/4957אגי ילדיםמכון אוהל דבורה קרית ספר17067

20/02/2022תיבות המשפט 210/9/195775גי ילדיםעץ הדעת לפעילות חברתית תורית וחיוכית17068

23/05/2022תיבות המשפט 210/9/495775אגי ילדיםרשת גי ילדים של אגודת ישראל17069

17/07/2022קצות החושן 210/9/49622אגי ילדים, בית ספרושתם לביך17073

29/05/2022שערי תשובה 210/9/452092בגי ילדים ובי"סמוסדות קרית ספר ע"ש המביט זיע"א17079

28/06/2022בעל הטורים 210/4/255032גי ילדים חוך מיוחדפתחיה מוסדות חיוך מיוחד17081

03/05/2022ריטב"א 210/4/2/1550811בית ספר וגי ילדיםישיבות לצעירים עטרת שלמה בארה"ק17083

15/05/2022רביו תם 210/4/2/555232בית ספר חיוך מיוחדטף לטף פיטוח ותחפוח הילד17084



24/03/2022ריטב"א 210/4/2/155259גי ילדיםרשת גי ילדים של אגודת ישראל17086

09/05/2022יהודה השיא  41319א210/6/1גי ילדיםעץ הדעת לפעילות חברתית תורית וחיוכית17087

06/10/2021מרומי שדה 9408א210/8/1בית ספר וגי ילדים ח"משמע קוליו מרכז לכבדי שמיעה ירושלים17089

10/05/2022תיבות המשפט 101א210/9/45207אגי ילדים שם אבותי17092

22/02/2022אשר לשמה 2צ210/9/14גי ילדיםקהילה חיוכית קצות החושן קרית ספר17104

20/02/2022שאגת אריה 210/9/4181715אגי ילדיםקהילה חיוכית קצות החושן קרית ספר17105

20/02/2022שאגת אריה 210/9/49505אגי ילדיםקהילה חיוכית קצות החושן קרית ספר17106

22/02/2022קצות החושן 210/9/19537אגי ילדיםקהילה חיוכית קצות החושן קרית ספר17107

28/06/2022ראשית חכמה 210/9/452092בבית כסתהמרכז להפצת תורה חזון דוד17108

20/10/2021יהודה השיא 41319א210/6/1גי ילדיםמרכז איגוד תתים ירושלים (חסדי אבות)17111

26/10/2021יהודה השיא 210/6/14021גי ילדיםמרכז איגוד תתים ירושלים (חסדי אבות)17112

06/10/2021רשב"י 210/6/141621גי יילדיםמרכז איגוד תתים ירושלים (חסדי אבות)17114

14/06/2022שד אביי ורבא 210/6/33023על יסודימוסדות אמרי חיים ויזיץ מודיעין עילית17115

17124
עץ הדעת לפעילות חברתית תורית וחיוכית 

(פרי התורה)
11/08/2021שד' יחזקאל 210/6/14014גי ילדים

05/09/2021הבעל שם טוב  8צ9א210/8/12בית ספרת"ת הגבעה הדרומית (תיבות התורה חפציבה)17126

17/08/2021הגר"א 4אצ9א210/8/16גי ילדיםת"ת הגבעה הדרומית (תיבות התורה חפציבה)17128



18/08/2021שד' יחזקאל 210/6/140110בית כסתתולדות ישורון17130

12/10/2021ראשית חכמה 210/9/452092בגי ילדיםסולם - סיוע ועידוד לילדים מוגבלים17132

03/10/2021חזון איש 1צ210/8/15בית כסתבית כסת קרית אבי עזרי17134

05/09/2021אבי עזרי 5צ9ב210/8/1בית ספרלב בים על אבותם17135


