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צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים
 2009ו–( )2010רשימה של מעבידים ציבוריים) ,התשע"ו2015-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (48ג) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום
התכנית הכלכלית לשנים  2009ו– ,)2010התשס"ט2009- ,1אני מצווה לאמור:
רשימת מעבידים
ציבוריים

	.1

המעבידים הציבוריים המנויים בתוספת יעבירו למוסד לביטוח לאומי את סכום
החיסכון לשנת .2009

תוספת
(סעיף )1
()1

המוסד לביטוח לאומי;

()2

רשות שדות התעופה;

()3

רשות השידור;

()4

מגן דוד אדום;

()5

מכון התקנים;

()6

בנק ישראל;

()7

מפעל הפיס;

()8

המועצה לענף הלול;

()9

המוסד לבטיחות ולגהות;

( )10הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו;
( )11המועצה להסדר ההימורים בספורט;
( )12המועצה לייצור צמחים ולשיווקם;
( )13הרשות לשיקום האסיר;
( )14הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים  -קרנית;
( )15מרכז מורשת מנחם בגין;
( )16מרכז יצחק רבין לחקר ישראל;
( )17הרשות הלאומית להסמכת מעבדות;
( )18רשות ניקוז  -כנרת;
( )19הרשות לפיתוח ירושלים;
( )20מועצת הזיתים;
( )21רשות ניקוז  -קישון;
( )22רשות נחל הקישון;
( )23בית דוד בן–גוריון;
( )24המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה;
( )25הרשות לפיתוח הגליל;
( )26רשות נחל הירקון;
( )27רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי;
( )28רשות ניקוז  -שרון;
1
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דרומי;ניקוז  -ירדן דרומי;
ירדן רשות
( )29רשות ניקוז )29(-
הרשות לפיתוח הנגב;
()30הנגב;
( )30הרשות לפיתוח
ירקון;רשות ניקוז  -ירקון;
( )31רשות ניקוז )31(-
ערבה;רשות ניקוז  -ערבה;
( )32רשות ניקוז )32(-
כרמל;רשות ניקוז  -כרמל;
( )33רשות ניקוז )33(-
רשות ניקוז  -ים המלח;
ים המלח;
( )34רשות ניקוז )34(-
מועצה למוצרי פרי הדר;
()35פרי הדר;
( )35מועצה למוצרי
לביוב ואיכות הסביבה;
הסביבה;
ערים דן
ואיכות
איגוד
()36לביוב
( )36איגוד ערים דן
ים; אזור ,חולון ,בת ים;
כבאות
חולון ,בת
לשירותי
עריםאזור,
כבאות
איגוד
לשירותי
( )37איגוד ערים ()37
הסביבה אגן בית נטופה;
לאיכותנטופה;
עריםאגן בית
הסביבה
לאיכותאיגוד
( )38איגוד ערים ()38
איכות הסביבה אשדוד;
אשדוד;
ערים -
הסביבה
איגוד
איכות
( )39איגוד ערים )39(-
הסביבה (שרון כרמל);
כרמל);
איכות
(שרון
לשמירת
הסביבה
ערים
איכות
איגוד
לשמירת
( )40איגוד ערים ()40
ביוב;אזור איילון  -ביוב;
איגוד-ערים
אזור איילון
( )41איגוד ערים ()41
תברואה;אזור דן  -תברואה;
איגוד ערים
אזור דן -
( )42איגוד ערים ()42
אזור השרון לתברואה;
לתברואה;
איגוד ערים
אזור השרון
( )43איגוד ערים ()43
חינוך;רמלה לוד  -חינוך;
ערים אזור
איגודלוד -
אזור רמלה
( )44איגוד ערים ()44
תל–אביב-יפו-חולון (בתי מטבחיים);
תל–אביב-יפו-חולון (בתי מטבחיים);
אזור איגוד ערים אזור
( )45איגוד ערים ()45
אזור המשולש הדרומי;
הדרומי;
הסביבה -
המשולש
לאיכות
ערים -אזור
הסביבה
לאיכותאיגוד
( )46איגוד ערים ()46
השרון הצפוני (תברואה);
(תברואה);
הצפוניערים
השרון איגוד
( )47איגוד ערים ()47
חינוך על יסודי  -גדרה;
עריםגדרה;
יסודי -
איגוד
חינוך על
( )48איגוד ערים ()48
(ביוב); לאזור חיפה (ביוב);
איגוד ערים
לאזור חיפה
( )49איגוד ערים ()49
הסביבה  -גליל מערבי;
מערבי;
לאיכות
ערים -גליל
הסביבה
לאיכותאיגוד
( )50איגוד ערים ()50
הסביבה דרום יהודה;
יהודה;
לאיכות
עריםדרום
הסביבה
לאיכותאיגוד
( )51איגוד ערים ()51
לאיכות הסביבה יהודה;
עריםיהודה;
הסביבה
לאיכותאיגוד
( )52איגוד ערים ()52
דרום השרון המזרחי;
המזרחי;
לביוב -
השרון
דרוםערים
לביוב -איגוד
( )53איגוד ערים ()53
אשקלון;לכבאות  -אשקלון;
איגוד ערים
לכבאות -
( )54איגוד ערים ()54
לכבאות  -באר שבע;
שבע;
ערים
איגודבאר
לכבאות -
( )55איגוד ערים ()55
ערים לכבאות  -אילת;
איגודאילת;
לכבאות -
( )56איגוד ערים ()56
לכבאות  -גליל מערבי;
מערבי;
ערים
איגודגליל
לכבאות -
( )57איגוד ערים ()57
ומזרחי; גליל עליון ומזרחי;
לכבאות -
עליון
ערים
איגודגליל
לכבאות -
( )58איגוד ערים ()58
הרצליה;לכבאות  -הרצליה;
איגוד ערים
לכבאות -
( )59איגוד ערים ()59
ערים לכבאות  -השרון;
איגודהשרון;
לכבאות -
( )60איגוד ערים ()60
ערים לכבאות  -חדרה;
איגודחדרה;
לכבאות -
( )61איגוד ערים ()61
ערים לכבאות  -חיפה;
איגודחיפה;
לכבאות -
( )62איגוד ערים ()62
טבריה; לכבאות  -טבריה;
איגוד ערים
לכבאות -
( )63איגוד ערים ()63
ערים לכבאות  -נתניה;
איגודנתניה;
לכבאות -
( )64איגוד ערים ()64
לכבאות  -פתח תקווה;
תקווה;
ערים
איגודפתח
לכבאות -
( )65איגוד ערים ()65
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( )66איגוד ערים לכבאות  -ראשון לציון;
( )67איגוד ערים לכבאות  -אילון;
( )68איגוד ערים לכבאות בית שמש;
( )69איגוד ערים לכבאות  -אזור יזרעאל;
( )70איגוד ערים לשירותי כבאות רחובות;
( )71איגוד ערים לשירותים וטרינריים  -גוש דן;
( )72איגוד ערים נפת אשקלון  -איכות הסביבה;
( )73איגוד ערים פסולת מוצקה  -גליל מזרחי וגולן;
( )74איגוד ערים שירותי כבאות בני ברק;
( )75הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -גליל עליון;
( )76הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -מורדות הכרמל;
( )77הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -אלונים;
( )78הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -הגליל המזרחי;
( )79הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -הגליל המרכזי;
( )80הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -המרכז (מצפה אפק);
( )81הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -זמורה;
( )82הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -יזרעאלים;
`

( )83הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -מבוא העמקים;
( )84הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -מעלה הגליל;
( )85הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -מעלה חרמון;
( )86הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -מעלה נפתלי;
( )87הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -קסם;
( )88הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -רכס הכרמל;
( )89הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -שורקות;
( )90הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -שמעונים א ו–ב;
( )91הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -שרונים;
( )92הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -בקעת בית הכרם;
( )93הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  -הקריות;
( )94הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל;
( )95הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לב הגליל;
( )96הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית אונו;
( )97הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שפלת הגליל;
( )98הוועדה המקומית לתכנון ולבניה  -מזרח השרון;
( )99עיריית ירושלים;
( )100עיריית תל–אביב-יפו;
( )101עיריית חיפה;
( )102עיריית ראשון לציון;
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תקווה;עיריית פתח תקווה;
( )103עיריית פתח ()103
( )104עיריית אשדוד;
( )104עיריית אשדוד;
( )105עיריית נתניה;
( )105עיריית נתניה;
( )106עיריית רעננה;
( )106עיריית רעננה;
שבע; עיריית באר שבע;
( )107עיריית באר ()107
( )108עיריית רמת גן;
( )108עיריית רמת גן;
( )109עיריית בני ברק;
( )109עיריית בני ברק;
( )110עיריית בת ים;
( )110עיריית בת ים;
( )111עיריית הרצליה;
( )111עיריית הרצליה;
( )112עיריית חולון;( )112עיריית חולון;
( )113עיריית כפר סבא;
( )113עיריית כפר סבא;
( )114עיריית אשקלון;
( )114עיריית אשקלון;
( )115עיריית רחובות;
( )115עיריית רחובות;
( )116עיריית חדרה;( )116עיריית חדרה;
מודיעין מכבים רעות;
רעות;
עיריית
()117מכבים
( )117עיריית מודיעין
( )118עיריית אילת;( )118עיריית אילת;
( )119עיריית לוד; ( )119עיריית לוד;
( )120עיריית נצרת;( )120עיריית נצרת;
( )121עיריית רמלה;( )121עיריית רמלה;
גת; עיריית קריית גת;
( )122עיריית קריית()122
( )123עיריית נהריה;
( )123עיריית נהריה;
השרון;עיריית הוד השרון;
( )124עיריית הוד ()124
( )125עיריית כרמיאל;
( )125עיריית כרמיאל;
( )126עיריית נס ציונה;
( )126עיריית נס ציונה;
העין; עיריית ראש העין;
( )127עיריית ראש ()127
אתא;עיריית קריית אתא;
( )128עיריית קריית()128
שמש; עיריית בית שמש;
( )129עיריית בית ()129
עיריית אום אל פחם;
פחם;
()130
( )130עיריית אום אל
( )131עיריית יבנה;( )131עיריית יבנה;
( )132עיריית עפולה;
( )132עיריית עפולה;
( )133עיריית גבעתיים;
( )133עיריית גבעתיים;
( )134עיריית רהט; ( )134עיריית רהט;
( )135עיריית טבריה;
( )135עיריית טבריה;
השרון;עיריית רמת השרון;
( )136עיריית רמת ()136
( )137עיריית עכו; ( )137עיריית עכו;
עילית;עיריית נצרת עילית;
( )138עיריית נצרת()138
( )139עיריית קריית ים;
( )139עיריית קריית ים;
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( )140עיריית קריית אונו;
( )141עיריית טמרה;
( )142עיריית קריית שמונה;
( )143עיריית דימונה;
( )144עיריית באקה-ג'ת;
( )145המועצה האזורית עמק חפר;
( )146עיריית קריית ביאליק;
( )147עיריית שפרעם;
( )148המועצה האזורית באר טוביה;
( )149המועצה האזורית מטה יהודה;
( )150עיריית נתיבות;
( )151המועצה המקומית מג'אר;
( )152עיריית מעלות-תרשיחא;
( )153המועצה האזורית עמק יזרעאל;
( )154עיריית אלשאג'ור;
( )155עיריית סחנין;
( )156עיריית שדרות;
( )157עיריית צפת;
( )158עיריית קרית מוצקין;
( )159עיריית ערד;
( )160המועצה האזורית משגב;
( )161עיריית נשר;
( )162המועצה האזורית אבו בסמה;
( )163המועצה האזורית מטה אשר;
( )164עיריית אור יהודה;
( )165עיריית טירת הכרמל;
( )166המועצה המקומית ג'דיידה-מכר;
( )167עיריית יהוד-מונוסון;
( )168המועצה המקומית עראבה;
( )169עיריית מגדל העמק;
( )170המועצה האזורית דרום השרון;
( )171עיריית טייבה;
( )172המועצה המקומית כפר מנדא;
( )173עיריית קריית מלאכי;
( )174עיריית כפר קאסם;
( )175עיריית הכרמל;
( )176המועצה האזורית לב השרון;
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פרדס–חנה-כרכור; פרדס–חנה-כרכור;
המקומיתהמועצה המקומית
( )177המועצה ()177
( )178עיריית בית שאן;
( )178עיריית בית שאן;
עיריית גבעת שמואל;
שמואל;
( )179עיריית גבעת()179
המועצה המקומית ערערה;
המקומית ערערה;
( )180המועצה ()180
עיריית יקנעם עילית;
עילית;
( )181עיריית יקנעם()181
המועצה האזורית גזר;
האזורית גזר;
( )182המועצה ()182
`

המקומית אבו
סנאן;המקומית אבו סנאן;
המועצה
( )183המועצה ()183

`

( )184עיריית אופקים;
( )184עיריית אופקים;
המקומית באר יעקב;
יעקב;
המועצה
המקומית באר
( )185המועצה ()185
עקיבא;עיריית אור עקיבא;
( )186עיריית אור ()186
המועצה האזורית אשכול;
האזורית אשכול;
( )187המועצה ()187
המקומית מבשרת ציון;
המועצה ציון;
המקומית מבשרת
( )188המועצה ()188
האזורית חבל מודיעין;
מודיעין;
המועצה
האזורית חבל
( )189המועצה ()189
`

האזורית שער
הנגב;האזורית שער הנגב;
המועצה
( )190המועצה ()190

`

האזורית מרום הגליל;
הגליל;
המועצה
האזורית מרום
( )191המועצה ()191
המועצה האזורית מרחבים;
האזורית מרחבים;
( )192המועצה ()192
המועצה המקומית יפיע;
המקומית יפיע;
( )193המועצה ()193
המקומית זכרון יעקב;
יעקב;
המועצה
המקומית זכרון
( )194המועצה ()194
נגב;האזורית שדות נגב;
המועצה
האזורית שדות
( )195המועצה ()195
המועצה המקומית עומר;
המקומית עומר;
( )196המועצה ()196
המועצה המקומית שהם;
המקומית שהם;
( )197המועצה ()197
קרע;המקומית כפר קרע;
המועצה
המקומית כפר
( )198המועצה ()198
( )199עיריית אל–טירה;
( )199עיריית אל–טירה;
המועצה המקומית גדרה;
המקומית גדרה;
( )200המועצה ()200
כנא;המקומית כפר כנא;
המועצה
המקומית כפר
( )201המועצה ()201
המקומית קדימה-צורן;
קדימה-צורן;
המקומיתהמועצה
( )202המועצה ()202
המועצה האזורית ברנר;
האזורית ברנר;
( )203המועצה ()203
המועצה המקומית ריינה;
המקומית ריינה;
( )204המועצה ()204
המקומית ג'יסר אל–זרקא;
אל–זרקא;
המועצה
המקומית ג'יסר
( )205המועצה ()205
המועצה האזורית הגלבוע;
האזורית הגלבוע;
( )206המועצה ()206
האזורית מעלה יוסף;
יוסף;
המועצה
האזורית מעלה
( )207המועצה ()207
המועצה המקומית נחף;
המקומית נחף;
( )208המועצה ()208
האזורית חוף הכרמל;
הכרמל;
המועצה
האזורית חוף
( )209המועצה ()209
המועצה המקומית גן יבנה;
המקומית גן יבנה;
( )210המועצה ()210
המועצה האזורית מנשה;
האזורית מנשה;
( )211המועצה ()211
המקומית קריית טבעון;
טבעון;
המועצה
המקומית קריית
( )212המועצה ()212
המועצה האזורית זבולון;
האזורית זבולון;
( )213המועצה ()213
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( )214המועצה האזורית עמק הירדן;
( )215המועצה המקומית תל שבע;
( )216המועצה המקומית ירכא;
( )217המועצה המקומית פוריידיס;
( )218המועצה המקומית כאבול;
( )219המועצה המקומית כסיפה;
( )220המועצה המקומית תל מונד;
( )221המועצה המקומית עין מאהל;
( )222המועצה המקומית ג'ל'גוליה;
( )223עיריית קלנסואה;
( )224המועצה המקומית בית ג'אן;
( )225המועצה האזורית בקעת בית שאן;
( )226המועצה האזורית שפיר;
( )227המועצה המקומית דבורייה;
( )228המועצה האזורית בני שמעון;
( )229המועצה המקומית פקיעין;
( )230המועצה האזורית עמק לוד;
( )231המועצה המקומית כסרא-סמיע;
( )232המועצה המקומית מעלה עירון;
( )233המועצה המקומית איכסאל;
( )234המועצה האזורית חבל אילות;
( )235המועצה המקומית שגב שלום;
( )236המועצה המקומית אעבלין;
( )237המועצה האזורית מבואות החרמון;
( )238המועצה המקומית כפר יאסיף;
( )239המועצה המקומית ביר אל מכסור;
( )240המועצה המקומית דיר חנא;
( )241עיריית כפר יונה;
( )242המועצה האזורית גולן;
( )243המועצה המקומית ראמה;
( )244המועצה המקומית טורעאן;
( )245המועצה האזורית הגליל העליון;
( )246המועצה המקומית חורה;
( )247המועצה המקומית בועיינה-נוג'יידאת;
( )248המועצה המקומית ערערה בנגב;
( )249המועצה האזורית יואב;
( )250המועצה המקומית אזור;
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ינוח-ג'ת;המקומית ינוח-ג'ת;
המקומיתהמועצה
( )251המועצה ()251
חורפיש; המקומית חורפיש;
המקומיתהמועצה
( )252המועצה ()252
המועצה האזורית תמר;
האזורית תמר;
( )253המועצה ()253
האזורית חוף אשקלון;
אשקלון;
המועצה
האזורית חוף
( )254המועצה ()254
המקומית טובא-זנגריה;
טובא-זנגריה;
המקומיתהמועצה
( )255המועצה ()255
המקומית מזכרת בתיה;
המועצהבתיה;
המקומית מזכרת
( )256המועצה ()256
המקומית בסמת טבעון;
המועצהטבעון;
המקומית בסמת
( )257המועצה ()257
אל–בטוף; האזורית אל–בטוף;
האזורית המועצה
( )258המועצה ()258
המקומית גני תקווה;
תקווה;
המועצה
המקומית גני
( )259המועצה ()259
המועצה המקומית ירוחם;
המקומית ירוחם;
( )260המועצה ()260
האזורית הגליל התחתון;
התחתון;
המועצה
האזורית הגליל
( )261המועצה ()261
המקומית מצפה רמון;
המועצהרמון;
המקומית מצפה
( )262המועצה ()262
המועצה המקומית ג'וליס;
המקומית ג'וליס;
( )263המועצה ()263
בנימינה-גבעת עדה;
עדה;
המקומית
בנימינה-גבעת
המקומיתהמועצה
( )264המועצה ()264
( )265עיריית אלעד;( )265עיריית אלעד;
המועצה האזורית לכיש;
האזורית לכיש;
( )266המועצה ()266
המועצה המקומית שלומי;
המקומית שלומי;
( )267המועצה ()267
המקומית מג'דל שמס;
שמס;
המועצה
המקומית מג'דל
( )268המועצה ()268
המקומית חצור הגלילית;
הגלילית;
המועצה
המקומית חצור
( )269המועצה ()269
שבלי-אום אל ג'אנם;
ג'אנם;
המקומית
שבלי-אום אל
המקומיתהמועצה
( )270המועצה ()270
המקומית קריית עקרון;
עקרון;
המועצה
המקומית קריית
( )271המועצה ()271
המועצה המקומית קצרין;
המקומית קצרין;
( )272המועצה ()272
המועצה המקומית שעב;
המקומית שעב;
( )273המועצה ()273
המועצה המקומית עילוט;
המקומית עילוט;
( )274המועצה ()274
המועצה האזורית מגידו;
האזורית מגידו;
( )275המועצה ()275
המועצה המקומית לקיה;
המקומית לקיה;
( )276המועצה ()276
המקומית קציר-חריש;
קציר-חריש;
המקומיתהמועצה
( )277המועצה ()277
המועצה האזורית גן רווה;
האזורית גן רווה;
( )278המועצה ()278
המקומית כוכב יאיר;
יאיר;
המועצה
המקומית כוכב
( )279המועצה ()279
המועצה האזורית גדרות;
האזורית גדרות;
( )280המועצה ()280
האזורית ערבה תיכונה;
תיכונה;
המועצה
האזורית ערבה
( )281המועצה ()281
גוש;המקומית אבו גוש;
המועצה
המקומית אבו
( )282המועצה ()282
עי"ש;המקומית בני עי"ש;
המועצה
המקומית בני
( )283המועצה ()283
המועצה המקומית משהד;
המקומית משהד;
( )284המועצה ()284
האזורית בוסתאן אלמרג';
המועצהאלמרג';
האזורית בוסתאן
( )285המועצה ()285
המועצה המקומית בסמ"ה;
המקומית בסמ"ה;
( )286המועצה ()286
המקומית בוקעאתא;
בוקעאתא;
המקומיתהמועצה
( )287המועצה ()287
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( )288המועצה המקומית רכסים;
( )289המועצה המקומית מיתר;
( )290המועצה המקומית פרדסיה;
( )291המועצה המקומית בית דגן;
( )292המועצה המקומית כעביה טבאש-חג'אג'רה;
( )293המועצה המקומית זרזיר;
( )294המועצה המקומית כפר ורדים;
( )295המועצה המקומית עילבון;
( )296המועצה המקומית אבן יהודה;
( )297המועצה המקומית סאג'ור;
( )298המועצה המקומית רמת ישי;
( )299המועצה המקומית זמר;
( )300מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן;
( )301המועצה האזורית חבל יבנה;
( )302המועצה המקומית גוש חלב;
( )303המועצה האזורית חוף השרון;
( )304המועצה המקומית מזרעה;
( )305המועצה המקומית להבים;
( )306המועצה המקומית מסעדה;
( )307המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א;
( )308המועצה המקומית כפר קמה;
( )309המועצה המקומית סביון;
( )310המועצה המקומית פסוטה;
( )311המועצה המקומית כפר ברא;
( )312המועצה המקומית כפר תבור;
( )313מועצה תעשיתית רמת חובב;
( )314המועצה המקומית ראש פינה;
( )315המועצה המקומית אל עג'ר;
( )316המועצה המקומית קריית יערים;
( )317המועצה האזורית רמת נגב;
( )318המועצה המקומית אליכין;
( )319המועצה המקומית מעליא;
( )320המועצה המקומית יבנאל;
( )321המועצה המקומית מגדל;
( )322המועצה האזורית נחל שורק;
( )323המועצה האזורית אלונה;
( )324המועצה המקומית עין קיניה;
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המקומית כפר שמריהו;
שמריהו;
המועצה
המקומית כפר
( )325המועצה ()325
המועצה המקומית מטולה;
המקומית מטולה;
( )326המועצה ()326
המקומית יסוד המעלה;
המעלה;
המועצה
המקומית יסוד
( )327המועצה ()327
המועצה הדתית ירושלים;
()328ירושלים;
( )328המועצה הדתית
הדתית תל–אביב-יפו;
תל–אביב-יפו;
( )329המועצה
( )329המועצה הדתית
המועצה הדתית באר שבע;
()330באר שבע;
( )330המועצה הדתית
המועצה הדתית חיפה;
()331חיפה;
( )331המועצה הדתית
המועצה הדתית אשקלון;
( )332אשקלון;
( )332המועצה הדתית
המועצה הדתית אשדוד;
()333אשדוד;
( )333המועצה הדתית
המועצה הדתית אילת;
()334אילת;
( )334המועצה הדתית
הדתית ראשון לציון;
לציון;
המועצה
()335ראשון
( )335המועצה הדתית
המועצה הדתית נתניה;
()336נתניה;
( )336המועצה הדתית
תקווה;הדתית פתח תקווה;
המועצה
()337פתח
( )337המועצה הדתית
המועצה הדתית רחובות;
()338רחובות;
( )338המועצה הדתית
המועצה הדתית רמת גן;
()339רמת גן;
( )339המועצה הדתית
המועצה הדתית כפר סבא;
()340כפר סבא;
( )340המועצה הדתית
המועצה הדתית חולון;
()341חולון;
( )341המועצה הדתית
המועצה הדתית לוד;
()342לוד;
( )342המועצה הדתית
המועצה הדתית בית שמש;
()343בית שמש;
( )343המועצה הדתית
המועצה הדתית עכו;
()344עכו;
( )344המועצה הדתית
המועצה הדתית מרחבים;
()345מרחבים;
( )345המועצה הדתית
המועצה הדתית חדרה;
()346חדרה;
( )346המועצה הדתית
המועצה הדתית הרצליה;
()347הרצליה;
( )347המועצה הדתית
המועצה הדתית בת ים;
()348בת ים;
( )348המועצה הדתית
המועצה הדתית רעננה;
()349רעננה;
( )349המועצה הדתית
הגליל;הדתית מרום הגליל;
המועצה
()350מרום
( )350המועצה הדתית
הדתית שדות נגב (עזתה);
המועצה (עזתה);
()351שדות נגב
( )351המועצה הדתית
המועצה הדתית רמלה;
()352רמלה;
( )352המועצה הדתית
אתא;הדתית קריית אתא;
המועצה
()353קריית
( )353המועצה הדתית
השרון;הדתית רמת השרון;
המועצה
()354רמת
( )354המועצה הדתית
המועצה הדתית קריית גת;
()355קריית גת;
( )355המועצה הדתית
המועצה הדתית אופקים;
()356אופקים;
( )356המועצה הדתית
המועצה הדתית לכיש;
()357לכיש;
( )357המועצה הדתית
המועצה הדתית טבריה;
()358טבריה;
( )358המועצה הדתית
המועצה הדתית צפת;
()359צפת;
( )359המועצה הדתית
המועצה הדתית עפולה;
()360עפולה;
( )360המועצה הדתית
הדתית חבל מודיעין;
מודיעין;
המועצה
()361חבל
( )361המועצה הדתית
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( )362המועצה הדתית כרמיאל;
( )363המועצה הדתית שפיר;
( )364המועצה הדתית יבנה;
( )365המועצה הדתית טירת הכרמל;
( )366המועצה הדתית גבעתיים;
( )367המועצה הדתית נהריה;
( )368המועצה הדתית הוד השרון;
( )369המועצה הדתית דימונה;
( )370המועצה הדתית קריית ים;
( )371המועצה הדתית נתיבות;
( )372המועצה הדתית בית שאן;
( )373המועצה הדתית קריית אונו;
( )374המועצה הדתית יקנעם;
( )375המועצה הדתית רמת הגולן;
( )376המועצה הדתית ראש העין;
( )377המועצה הדתית אור יהודה;
( )378מועצה הדתית ערד;
( )379המועצה הדתית יהוד;
( )380המועצה הדתית בני ברק;
( )381המועצה הדתית אור עקיבא;
( )382המועצה הדתית קריית מלאכי;
( )383המועצה הדתית קריית שמונה;
( )384המועצה הדתית פרדס–חנה-כרכור;
( )385המועצה הדתית אזורית בקעת בית שאן;
( )386המועצה הדתית מגדל העמק;
( )387המועצה הדתית קריית טבעון;
( )388המועצה הדתית שדרות;
( )389המועצה הדתית נצרת עילית;
( )390המועצה הדתית נס ציונה;
( )391המועצה הדתית גדרה;
( )392המועצה הדתית מבשרת ציון;
( )393המועצה הדתית מעלות;
( )394המועצה הדתית עמק לוד;
( )395המועצה הדתית זכרון יעקב;
( )396המועצה הדתית חבל יבנה;
( )397המועצה הדתית גליל תחתון;
( )398המועצה הדתית חצור;
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הדתית גבעת שמואל;
שמואל;
המועצה
()399גבעת
( )399המועצה הדתית
המועצה הדתית נשר;
()400נשר;
( )400המועצה הדתית
המועצה הדתית רכסים;
()401רכסים;
( )401המועצה הדתית
הדתית קריית מוצקין;
מוצקין;
המועצה
()402קריית
( )402המועצה הדתית
המועצה הדתית גן יבנה;
()403גן יבנה;
( )403המועצה הדתית
עקרון;הדתית קרית עקרון;
המועצה
()404קרית
( )404המועצה הדתית
הדתית קריית ביאליק;
ביאליק;
המועצה
()405קריית
( )405המועצה הדתית
קריית יערים-טלז סטון;
הדתית סטון;
יערים-טלז
המועצה
()406קריית
( )406המועצה הדתית
חב"ד; הדתית כפר חב"ד;
המועצה
()407כפר
( )407המועצה הדתית
המועצה הדתית ירוחם;
()408ירוחם;
( )408המועצה הדתית
המועצה הדתית גני תקווה;
()409גני תקווה;
( )409המועצה הדתית
המועצה הדתית שלומי;
()410שלומי;
( )410המועצה הדתית
המועצה הדתית בני עי"ש;
()411בני עי"ש;
( )411המועצה הדתית
המועצה הדתית כפר יונה;
()412כפר יונה;
( )412המועצה הדתית
הדתית נווה מונוסון;
מונוסון;
המועצה
()413נווה
( )413המועצה הדתית
המועצה הדתית תל מונד;
()414תל מונד;
( )414המועצה הדתית
המועצה הדתית קדימה;
()415קדימה;
( )415המועצה הדתית
המועצה הדתית אזור;
()416אזור;
( )416המועצה הדתית
המועצה הדתית בית דגן;
()417בית דגן;
( )417המועצה הדתית
הדתית אזורית עמק חפר;
עמק חפר;
המועצה
()418אזורית
( )418המועצה הדתית
המועצה הדתית עתלית;
()419עתלית;
( )419המועצה הדתית
הדתית מזכרת בתיה;
בתיה;
המועצה
()420מזכרת
( )420המועצה הדתית
המועצה הדתית מיתר;
()421מיתר;
( )421המועצה הדתית
המועצה הדתית אליכין;
()422אליכין;
( )422המועצה הדתית
המועצה הדתית יבנאל;
()423יבנאל;
( )423המועצה הדתית
יהודה;הדתית אבן יהודה;
המועצה
()424אבן
( )424המועצה הדתית
המועצה הדתית כנרות;
()425כנרות;
( )425המועצה הדתית
המועצה הדתית רמת ישי;
()426רמת ישי;
( )426המועצה הדתית
המועצה הדתית קצרין;
()427קצרין;
( )427המועצה הדתית
המועצה הדתית בני ראם;
()428בני ראם;
( )428המועצה הדתית
יעקב; הדתית באר יעקב;
המועצה
()429באר
( )429המועצה הדתית
המועצה הדתית פרדסיה;
()430פרדסיה;
( )430המועצה הדתית
יוסף;הדתית מעלה יוסף;
המועצה
()431מעלה
( )431המועצה הדתית
יאיר; הדתית כוכב יאיר;
המועצה
()432כוכב
( )432המועצה הדתית
רמון;הדתית מצפה רמון;
המועצה
()433מצפה
( )433המועצה הדתית
המועצה הדתית כפר תבור;
()434כפר תבור;
( )434המועצה הדתית
המועצה הדתית כפר פינס;
()435כפר פינס;
( )435המועצה הדתית
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( )436המועצה הדתית בנימינה;
( )437המועצה הדתית גבעת עדה;
( )438המועצה הדתית מטולה;
( )439המועצה הדתית סביון;
( )440המועצה הדתית מנחמיה;
( )441המועצה הדתית ראש פינה;
( )442המועצה הדתית מגדל;
( )443החברה העירונית ראשון לציון לתרבות וספורט;
( )444חברת מפעלי בית עמנואל בע"מ;
( )445חברה עירונית לתרבות ספורט ומתנ"סים קהילתיים באשדוד;
( )446החברה לפיתוח גוש עציון;
( )447חברת הגיחון בע"מ;
( )448המרכז לבידור ובילוי;
( )449תאטרון עירוני חיפה;
( )450החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה בע"מ;
( )451החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים בע"מ;
( )452החברה הכלכלית לאילת בע"מ;
( )453חברת גני יהושע בע"מ;
( )454החברה לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ;
( )455חברת המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן בע"מ;
( )456חברת מיתב מים תיעול וביוב בע"מ;
( )457חברת מניב ראשון בע"מ;
( )458חברת יעד החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ;
( )459חברת מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ;
( )460החברה הכלכלית מיסודה של עיריית טבריה בע"מ;
( )461החברה הכלכלית לפיתוח קריית אתא בע"מ;
( )462החברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ;
( )463החברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ;
( )464חברת מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ;
( )465החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ;
( )466חברת עזרה ובצרון  -חברה לשיכון בע"מ;
( )467החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ;
`

( )468מוזאון חיפה;
( )469מרכז הספורט הלאומי תל אביב;
( )470חברת בתי אבות ברמת גן בע"מ;
( )471חברת מי נתניה  2003בע"מ;
( )472החברה הכלכלית לערד בע"מ;
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להשקעות ופיתוח בע"מ;
כלכלית בע"מ;
להשקעות ופיתוח
גלבוע  -חברה
כלכלית
חברת
חברה
()473
( )473חברת גלבוע -
הכלכלית לבני ברק בע"מ;
ברק בע"מ;
החברה
הכלכלית לבני
()474
( )474החברה
לפיתוח אשדוד בע"מ;
בע"מ;
העירונית
החברהאשדוד
העירונית לפיתוח
()475
( )475החברה
התיירות באשדוד בע"מ;
לפיתוח בע"מ;
החברהבאשדוד
התיירות
חופית
לפיתוח
חברת
החברה
( )476חברת חופית()476
מים וביוב אילת בע"מ;
בע"מ;
מפעלי
וביוב-אילת
נטפים
מים
מפעליעין
( -)477חברת
( )477חברת עין נטפים
הכלכלית לכרמיאל בע"מ;
לכרמיאל בע"מ;
הכלכלית החברה
()478
( )478החברה
הכרמלית חיפה בע"מ;
בע"מ;
חברת
()479חיפה
( )479חברת הכרמלית
בע"מ;במטה יהודה בע"מ;
מרכזים
יהודה
לפיתוח
במטה
החברה
()480מרכזים
( )480החברה לפיתוח
לספורט תרבות בע"מ;
בע"מ;
קהילתי
תרבות
מרכז
לספורט
קהילתיחברת
( )481חברת מרכז ()481
ותיירות נתניה בע"מ;
בע"מ;
לפיתוח
נתניה
חברה
ותיירות
לפיתוחח.ל.ת
חברה חברת
( )482חברת ח.ל.ת ()482
התיירות בהרצליה בע"מ;
בהרצליה בע"מ;
החברה לפיתוח
()483התיירות
( )483החברה לפיתוח
בע"מ; נצרת עילית בע"מ;
והביוב של
המיםעילית
חברתנצרת
והביוב של
המים מי–נע
חברת חברת
( )484חברת מי–נע ()484
לפיתוח עמק חפר בע"מ;
הכלכלית בע"מ;
החברה עמק חפר
( )485לפיתוח
( )485החברה הכלכלית
בקעת בית שאן בע"מ;
בע"מ;
לפיתוח
בית שאן
הכלכלית
החברה בקעת
הכלכלית לפיתוח
()486
( )486החברה
לפיתוח כפר סבא בע"מ;
החברהבע"מ;
()487כפר סבא
( )487החברה לפיתוח
לקריית שמונה בע"מ;
בע"מ;
הכלכלית
החברהשמונה
( )488לקריית
( )488החברה הכלכלית
הכלכלית לקריית גת בע"מ;
החברהגת בע"מ;
הכלכלית לקריית
()489
( )489החברה
`

העתיקה
( )490החברה לפיתוח
בע"מ;יפו העתיקה בע"מ;
לפיתוח
()490יפוהחברה

`

הכלכלית לראש העין בע"מ;
החברה
()491
העין בע"מ;
הכלכלית לראש
( )491החברה
בע"מ;לפיתוח יואב בע"מ;
הכלכלית
()492
החברה יואב
הכלכלית לפיתוח
( )492החברה
תעסוקה שיקומיים בע"מ;
שיקומיים בע"מ;
מת"ש  -מרכזי
תעסוקה
חברת
מרכזי
()493
( )493חברת מת"ש -
לאומנויות הבמה בע"מ;
המשכןבע"מ;
לאומנויות הבמה
( )494חברת המשכן( )494חברת
לפיתוח רחובות בע"מ;
בע"מ;
החברה
()495רחובות
( )495החברה לפיתוח
בע"מ;לפיתוח חולון בע"מ;
הכלכלית
החברה חולון
הכלכלית לפיתוח
()496
( )496החברה
בע"מ;חבל מודיעין בע"מ;
לפיתוח
מודיעין
הכלכלית
החברה חבל
הכלכלית לפיתוח
()497
( )497החברה
תרשיחא ( )1989בע"מ;
בע"מ;
מעלות
לפיתוח()1989
תרשיחא
הכלכלית
החברה מעלות
הכלכלית לפיתוח
()498
( )498החברה
התנור מים וביוב בע"מ;
וביובמיבע"מ;
חברת
()499מים
( )499חברת מי התנור
ופיתוח פרויקטים בע"מ;
ייזוםבע"מ;
פרויקטים
אשר -
ופיתוח
חברת מטה
( -)500ייזום
( )500חברת מטה אשר
בע"מ; ונופש חיפה בע"מ;
לתיירות
חיפה
עמותה
לתיירות -ונופש
חברת אפת"ח
()501עמותה
( )501חברת אפת"ח -
חיסכון לחינוך בע"מ;
בע"מ;
קופת
לחינוך
חיסכוןחסך -
קופתחברת
( )502חברת חסך )502(-
בע"מ;למגדל העמק בע"מ;
הכלכלית
החברההעמק
( )503למגדל
( )503החברה הכלכלית
חברת מי מודיעין בע"מ;
( )504בע"מ;
( )504חברת מי מודיעין
לפיתוח מודיעין בע"מ;
בע"מ;
הכלכלית
החברה מודיעין
( )505לפיתוח
( )505החברה הכלכלית
באזור נחל חדרה בע"מ;
ביובבע"מ;
חדרה
נחל מי
והשבת
באזור
לטיפול
מי ביוב
החברה
והשבת
()506
( )506החברה לטיפול
לפיתוח אזור ( 1992בע"מ);
החברה (בע"מ);
אזור 1992
2000
לפיתוח
חברת אזור
()507החברה
( )507חברת אזור 2000
לפיתוח מגידו בע"מ;
בע"מ;
הכלכלית
החברה מגידו
( )508לפיתוח
( )508החברה הכלכלית
הכלכלית כפר יונה בע"מ;
יונה בע"מ;
החברה
( )509כפר
( )509החברה הכלכלית
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( )510עמותת בית הצנחן ע"ר;
( )511החברה הכלכלית לפיתוח הגליל העליון בע"מ;
( )512החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ;
( )513החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון בע"מ;
( )514חברת צ.ח.ר .פארק תעשיות הגליל בע"מ;
( )515חברת נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ;
( )516החברה הכלכלית של טל-עירון בע"מ;
( )517החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ;
( )518החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ;
( )519חברת התעשייה האווירית לישראל בע"מ;
( )520חברת החשמל לישראל בע"מ;
( )521חברת דואר ישראל בע"מ;
( )522חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ;
( )523חברת אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ;
( )524חברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ תעש;
( )525חברת מקורות חברת מים בע"מ;
( )526חברת רכבת ישראל בע"מ;
( )527חברת נמל אשדוד בע"מ;
( )528חברת נמל חיפה בע"מ;
( )529חברת עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ;
( )530החברה למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ;
( )531חברת עשות אשקלון תעשיות בע"מ;
( )532חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ;
( )533חברת אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ;
( )534החברה לחינוך ימי בישראל בע"מ;
( )535חברת הכפר הירוק על שם לוי אשכול בע"מ;
( )536חברת מקוה ישראל כל ישראל חברים בע"מ;
( )537חברת חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ;
( )538חברת נמל אילת בע"מ;
( )539חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ;
( )540חברת נמלי ישראל  -פיתוח ונכסים בע"מ;
( )541חברת מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ;
( )542החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ;
( )543חברת המכון הגיאופיסי לישראל בע"מ;
( )544חברת רותם תעשיות בע"מ;
( )545חברת המשקם  -לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ;
( )546חברת כפר הנוער מאיר שפיה בע"מ;
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המרכזי למלונאות בע"מ;
למלונאות בע"מ;
חברת בית ספר
המרכזי
()547
( )547חברת בית ספר
הטבעי לישראל בע"מ;
בע"מ;
לישראלהגז
חברת נתיבי
()548הטבעי
( )548חברת נתיבי הגז
בע"מ;עכו העתיקה בע"מ;
לפיתוח
העתיקה
()549עכוהחברה
( )549החברה לפיתוח
טבע בחקלאות בע"מ;
בע"מ;
בחקלאותנזקי
קרן לביטוח
טבע
קנט,
חברתנזקי
לביטוח
()550
( )550חברת קנט ,קרן
התעשייה בישראל בע"מ;
בישראל בע"מ;
בנק לפיתוח
התעשייה
לפיתוח חברת
( )551חברת בנק ()551
בע"מ;מדעי החיים בע"מ;
החיים לחקר
הישראלית
החברהמדעי
הישראלית לחקר
()552
( )552החברה
`

בע"מ;נתיבי איילון בע"מ;
איילוןחברת
( )553חברת נתיבי ()553

`

בע"מ;הדיור בחיפה בע"מ;
לשיקום
בחיפה
ממשלתית-עירונית
ממשלתית-עירונית לשיקום הדיור
חברה שקמונה חברה
חברה
()554
( )554חברה שקמונה
להעברת טכנולוגיה בע"מ;
טכנולוגיה בע"מ;
האיגוד ,חברה
להעברת
חברת
חברה
( )555חברת האיגוד)555(,
לשיכון ירושלים בע"מ;
עירוניתבע"מ;
ירושלים
ממשלתית
עירונית לשיכון
פרזות חברה
ממשלתית
חברהחברת
( )556חברת פרזות ()556
ולהתחדשות שכונות
שכונות
לשיקום
ולהתחדשות
עירונית לדיור
לשיקום
ממשלתית
עירונית לדיור
חלמיש חברה
ממשלתית
חברת
חברה
( )557חברת חלמיש()557
בתל–אביב-יפו בע"מ;
בתל–אביב-יפו בע"מ;
ע"ר;למחקר ופיתוח ע"ר;
הישראלית
למחקר ופיתוח
התעשייה
הישראלית
מתימו"פ  -מרכז
עמותתהתעשייה
( -)558מרכז
( )558עמותת מתימו"פ
למדליות ולמטבעות בע"מ;
ולמטבעות בע"מ;
הממשלתית
למדליות
הממשלתיתהחברה
()559
( )559החברה
בע"מ;חוצה ישראל בע"מ;
ישראלכביש
חוצה חברת
( )560חברת כביש ()560
לפיתוח עירוני בע"מ;
בע"מ;
חברה
עירוני
לפיתוחערים
חברה חברת
( )561חברת ערים ()561
ע"ר;לתרבות הדיור ע"ר;
אגודה
הדיור
עמותת
לתרבות
()562
( )562עמותת אגודה
לאספקת פחם בע"מ;
בע"מ;
הלאומית
לאספקת פחם
הלאומית החברה
()563
( )563החברה
מזרח ירושלים בע"מ;
בע"מ;
לפיתוח
ירושלים
החברה
()564מזרח
( )564החברה לפיתוח
החקלאות לישראל בע"מ;
לישראל בע"מ;
חברת בנק
החקלאות
( )565חברת בנק ()565
במגזר החקלאי בע"מ;
בע"מ;
להסדרים
החקלאי
המינהלה
להסדרים במגזר
( )566חברת
( )566חברת המינהלה
תיירות בת"א-יפו בע"מ;
אתרי בע"מ;
בת"א-יפו
לפיתוח
תיירות
אתריחברה
אתרים,
לפיתוח
חברת
חברה
( )567חברת אתרים)567(,
בע"מ;לביטוח יצוא בע"מ;
הישראלית
לביטוח יצוא
הישראליתהחברה
חברת אשרא
החברה
( )568חברת אשרא()568
הממשלתית לתיירות בע"מ;
לתיירות בע"מ;
הממשלתיתהחברה
()569
( )569החברה
היהלומים הישראלי בע"מ;
הישראלי בע"מ;
חברת מכון
היהלומים
( )570חברת מכון ()570
הישראלית לצרכנות בע"מ;
לצרכנות בע"מ;
הישראליתהמועצה
( )571חברת
( )571חברת המועצה
חברת איסורד בע"מ;
בע"מ;
( )572חברת איסורד()572
בע"מ;נספי השואה בע"מ;
נכסים של
השואה
ולהשבת
של נספי
לאיתור
החברהנכסים
()573ולהשבת
( )573החברה לאיתור
הישראלי ליין בע"מ;
בע"מ;
המכון
חברתליין
הישראלי
( )574חברת המכון()574
והכשרה ימיים בע"מ;
בע"מ;
לחינוך
הרשותימיים
והכשרה
חברת
לחינוך
( )575חברת הרשות()575
הרובע היהודי בע"מ;
בע"מ;
ולפיתוח
היהודי
לשיקום
החברההרובע
()576ולפיתוח
( )576החברה לשיקום
בע"מ;העם היהודי בע"מ;
לתולדות
היהודי
המרכזי
הארכיוןהעם
חברתלתולדות
המרכזי
()577
( )577חברת הארכיון
בע"מ; דיור ופיתוח בע"מ;
לשיקום
ופיתוח
עירונית
ממשלתיתדיור
עירונית לשיקום
חלד חברה
ממשלתית
( )578חברת
( )578חברת חלד חברה
תחבורה עירוניים בע"מ;
נתיביבע"מ;
עירוניים
חברת
תחבורה
( )579חברת נתיבי ()579
אוצר מפעלי ים בע"מ;
בע"מ;
חברת
מפעלי ים
( )580חברת אוצר ()580
לפיתוח חוף אילת בע"מ;
החברה בע"מ;
()581חוף אילת
( )581החברה לפיתוח
לעובדי המדינה בע"מ;
בע"מ;
ותרבות
המדינה
כלכלה
לעובדי
למפעלי
ותרבות
חברה
כלכלה
()582
( )582חברה למפעלי
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( )583החברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ;
( )584החברה לפיתוח חוף ים המלח חבל סדום וערד בע"מ;
( )585חברת בית אות המוצר הירושלמי בע"מ;
( )586חברת פארק אריאל שרון בע"מ;
( )587מוזאון ישראל;
( )588מוזאון תל אביב לאמנות;
( )589מוזיאון ארץ–ישראל ,תל אביב;
( )590המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין–לאומי;
( )591בית התפוצות על שם נחום גולדמן;
( )592עמותת אמנות לעם ע"ר;
( )593עמותת המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים ע"ר;
( )594עמותת יד חיים הרצוג ע"ר;
( )595עמותת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל ע"ר;
( )596העמותה למורשת משה שרת ע"ר;
( )597עמותת שומרים על הספיריט ע"ר;
( )598עמותת קשר שהם ע"ר;
( )599עמותת האגודה לתקשורת קהילתית ע"ר;
( )600עמותת שידורי יהדות איראן בישראל הטלוויזיה הקהילתית ע"ר;
( )601עמותת הנשרים  -אגודה לקליטה ולקידמה דור ההמשך יוצאי איראן ע"ר;
( )602עמותת עמותת רעים למען הקשיש בנוה מונוסון ע"ר;
( )603חברת נפש בנפש ג'ואיש סולס יונייטד ,אינק בע"מ;
( )604עמותת עמי ישראל לעידוד העליה והצלחת הקליטה ע"ר;
( )605עמותת תאיר  -מרכז לתרבות יהודית ע"ר;
( )606עמותת אולפני קליטה שומרון ע"ר;
( )607עמותת ראו בנים ע"ר;
( )608עמותת עלמי"א  -העמותה לקידום המשפחה והילד בקהילה האתיופית
בישראל ע"ר;
( )609עמותת אוהל לוי יצחק וחנה ע"ר;
( )610עמותת פרקטיקה לקליטת עלייה ודו קיום ע"ר;
( )611עמותת בראבו ,עמותה ע"ר;
( )612עמותת התאחדות יוצאי אוקראינה ע"ר;
( )613מקור מידע ע"ר;
( )614עמותת ח.ב.ר .למען הכלבים ,החתולים וחיות אחרות ע"ר;
( )615עמותת כפר סבא אוהבת חיות ע"ר;
( )616עמותת הרצליה אוהבת חיות ע"ר;
( )617עמותת משמר בעלי החיים בישראל ע"ר;
( )618עמותת "כרמי חי" למען בעלי חיים ע"ר;
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ע"ר; כלביית הבשן ע"ר;
עמותת
()619הבשן
( )619עמותת כלביית
עמותת ערד לחי ע"ר;
()620ע"ר;
( )620עמותת ערד לחי
רחוב בירושלים ע"ר;
ע"ר;
חתולי
בירושלים
עמותה למען
חתולי רחוב
( )621עמותה למען()621
עמותת למען החי ע"ר;
החי ע"ר;
( )622עמותת למען()622
עמותת גג לחיות ע"ר;
( )623ע"ר;
( )623עמותת גג לחיות
לאישה היהודיה ע"ר;
המרכזע"ר;
היהודיה
חיה -
לאישה
עמותת אור
( -)624המרכז
( )624עמותת אור חיה
מאיר  -ירושלים ע"ר;
מכוןע"ר;
ירושלים
מיסודו של
ובאמונהמאיר -
באהבהשל מכון
יהדותמיסודו
ובאמונה
עמותת
באהבה
()625
( )625עמותת יהדות
ע"ר;השייט בנהריה ע"ר;
לקידום
בנהריה
העמותה
( )626השייט
( )626העמותה לקידום
ראשוני מרחביה ע"ר;
ע"ר;
מרחביהשם
ראשוניקרן על
שםעמותת
()627
( )627עמותת קרן על
מורשת בישראל ע"ר;
ע"ר;
אתרי
בישראל
לשימור
מורשת
מועצה
אתרי
עמותת
לשימור
()628
( )628עמותת מועצה
ע"ר; מעוז מול עזה ע"ר;
עמותת
( )629עזה
( )629עמותת מעוז מול
לשווק סרטי תעודה ע"ר;
תעודה ע"ר;
סרטי  -קרן
לשווקקופרו
()630קרןעמותת
( )630עמותת קופרו -
לאמנויות ,תל אביב ע"ר;
אביב ע"ר;
רבינוביץ
לאמנויות ,תל
רבינוביץקרן יהושע
יהושע עמותת
( )631עמותת קרן ()631
;)ISRAEL FILM ;)ISRAEL
(FUND R.A
FILM
הישראלי ע"ר
(FUND R.A
הקולנוע
הישראלי ע"ר
עמותת קרן
הקולנוע
( )632עמותת קרן ()632
ע"ר;מדבריות החוף ע"ר;
ולפיתוח
למחקר החוף
קטיףמדבריות
ולפיתוח
למחקר מרכז
קטיף עמותת
( )633עמותת מרכז()633
ע"ר;מינית  -השרון ע"ר;
תקיפה
השרון
ונפגעי
מינית -
לנפגעות
תקיפה
סיוע
ונפגעי
לנפגעותמרכז
סיוע עמותת
( )634עמותת מרכז()634
פמיניסטית ערבית ע"ר;
תנועה ע"ר;
 ערביתפמיניסטית
תנועה אלסיואר
(-)635עמותת
( )635עמותת אלסיואר
ע"ר;ולקויי שמיעה ע"ר;
לחרשים
שמיעה
קאסם
ולקויי
לחרשיםכפר
קאסם עמותת
( )636עמותת כפר ()636
הגבוהה תל אביב ע"ר;
הישיבה ע"ר;
ידידיתל אביב
הגבוהה
עמותת
הישיבה
( )637עמותת ידידי()637
ע"ר;(כולל) הרצליה ע"ר;
היהדות
הרצליה
ללימודי
אולפנה(כולל)
ביתהיהדות
ללימודי
אולפנהעמותת
( )638עמותת בית ()638
אפיקי גולן ,עמותה ע"ר;
עמותה ע"ר;
גולן,עמותת
()639
( )639עמותת אפיקי
ע"ר; -ראשון לציון ע"ר;
והוראה
לתורהלציון
הגבוהראשון
והוראה -
המדרש
לתורה
הגבוהבית
המדרשעמותת
( )640עמותת בית ()640
ע"ר;לתורה מנהיגה ע"ר;
תנועה
מנהיגה
עמותת
לתורה
()641
( )641עמותת תנועה
ראשית תבואתו ע"ר;
ע"ר;
עמותת
תבואתו
()642
( )642עמותת ראשית
 קריית מלאכי ע"ר;ע"ר;
נריה
מלאכי
קרייתמרכז
עמותת
נריה -
( )643עמותת מרכז()643
ע"ר; קריית שמונה ע"ר;
ישיבת
שמונה
עמותת
קריית
()644
( )644עמותת ישיבת
עמותת בלב אחד ירוחם;
( )645ירוחם;
( )645עמותת בלב אחד
הקריה ,קריית גת ע"ר;
אורותע"ר;
קריית גת
עמותת
הקריה,
()646
( )646עמותת אורות
להאיר את העיר ע"ר;
עמותתע"ר;
את העיר
()647
( )647עמותת להאיר
עמותת יד ברודמן ע"ר;
ברודמן ע"ר;
( )648עמותת יד ()648
עמותת יהי חסדך ע"ר;
חסדך ע"ר;
( )649עמותת יהי ()649
ע"ר;מעלה אדומים ע"ר;
מורשת -
ביתאדומים
מעלה
עמותת
מורשת -
( )650עמותת בית ()650
ההסדר קרית מרקין ע"ר;
מרקין ע"ר;
ישיבת
קרית
יעקב
ההסדר
ישיבתמעלות
יעקבעקיבא
ישיבת בני
עמותת מעלות
בני עקיבא
()651
( )651עמותת ישיבת
ע"ר;יוסף קארו צפת ע"ר;
צפתמרן
קארו שם
לאומי על
תורני יוסף
שם מרן
מרכז
עמותת על
תורני לאומי
( )652עמותת מרכז()652
מעלה יוסף ורבקה ע"ר;
 ע"ר;ורבקה
אפרים
יוסף
רבבות
מעלה
עמותת
אפרים -
()653
( )653עמותת רבבות
עמותת מדברה כעדן ע"ר;
כעדן ע"ר;
()654
( )654עמותת מדברה
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( )655עמותת מגשימים ביחד בנתיבות ע"ר;
( )656עמותת גרעין תורני דביר אביה ע"ר;
( )657עמותת בית–נריה קהילה תורנית לאומית נהריה ע"ר;
( )658עמותת בינות רעננה ע"ר;
( )659עמותת גרעין תורני  -מגן דוד דימונה ע"ר;
( )660עמותת ועד הישיבות בארץ ישראל ע"ר;
( )661עמותת הדס במדבר ע"ר;
( )662עמותת שדמה ע"ר;
( )663עמותת רמת איתרי ע"ר;
( )664עמותת מסדר ע"ש זאב זבוטינסקי ע"ר;
( )665עמותת דרומא  -לקהילות דרום אמריקה ע"ר;
( )666עמותת בית המדרש לתורה והוראה נחמת יצחק ירושלים ע"ר;
( )667עמותת חזון (ע"ר);
( )668עמותת תפארת אליעזר ע"ר;
( )669עמותת שערי תורה נתניה ע"ר;
( )670עמותת מורשת אריאל ע"ר;
( )671עמותת "מוסיקה מיזרעאל" עמותת הצ'לו הישראלית ע"ר;
( )672העמותה לקידום אמנות המשחק בטלוויזיה ,קולנוע ותיאטרון ולפעילות
תרבותית ,קהילתית וחינוכית בכרם התימנים והסביבה (תל אביב) ע"ר;
( )673אדב ואכתאר למג'תמע אפדל ע"ר;
( )674עמותת משוש כל הארץ ע"ר;
( )675העמותה לחינוך ספרותי ,מורשת ואומנות " -סרד" ע"ר;
( )676הלם  -סיוע לנפגעי הלם קרב ע"ר;
( )677חברת ערבסק הוצאה לאור בע"מ;
( )678רבי ישראל מאיר הכהן  -רביניקל סמינר;
( )679עמותת המרכז למורשת יהדות מוצל ע"ר;
( )680עמותת הישיבה הטכנולוגית תורה ומלאכה כפר אברהם פתח תקווה ע"ר;
( )681עמותת מכון מעשה רוקח ע"ר;
( )682העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר ע"ר;
( )683חברת מרכז קהילתי בקרית עקרון על שם פולסקי בע"מ;
( )684חברת פנחס רוטנברג אדוקשיונל טרוסט;
( )685עמותת מית"ר  -מכללה ליהדות כתרבות  -ירושלים ע"ר.
י"ב בחשוון התשע"ו ( 25באוקטובר )2015
(חמ )3-5135
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