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מדי שנה משקיע מתן את המשאבים
שהוא מגייס במאות תוכניות בקהילה,
במסגרת מגוון אפיקי פעילות :ייזום
פרויקטים חברתיים בשיתוף פעולה
עם עסקים ,תורמים ועמותות  0ניהול
ההשקעה הקהילתית של חברות ,קרנות
ותורמים פרטיים  0מענקים על-פי החלטות
ועדות ציבוריות במתן  0פיתוח פרויקטים
התנדבותיים עם חברות עסקיות ועובדיהן
 0תוכניות "מסלול מתן" לפיתוח יכולות
מנהיגות וניהול בארגונים החברתיים ועוד

ג'וינט אשלים | נקודת מפנה
 יזמות עסקית לבני נוערבסיכון ✿ סיסמה לכל תלמיד
| לצמצום הפער הדיגיטלי
במערכת החינוך בפריפריה
✿ אגודת דורשי הטכניון
✿ אגודת הישיבה המרכזית
העולמית  -מרכז הרב שפירא
✿ אגודת יד שרה | לשיפור איכות חייו של אדם המתמודד
עם קשיים תפקודיים ✿ אוניברסיטה בעם | תוכנית
לאוכלוסיות מוחלשות לרכישת השכלה מעשית בסביבה
אקדמית ✿ אוניברסיטת בן גוריון בנגב | תמיכה באוכלוסיה
הבדואית בדרום ✿ אוניברסיטת חיפה ✿ אור ירוק |
העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל ✿ אורט ישראל |
מרתון מתמטיקה ✿ אחד לאחד | מכינה קדם אקדמאית
לבני העדה האתיופית ✿ איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל
| טיפול מציל חיים ✿ איחוד מוסדות גור ✿ אילני חסד
| סיוע למשפחות נזקקות יוצאות אירן ✿ אלו"ט | אגודה
לאומית לילדים אוטיסטים ✿ אלול אלו ואלו | בית
להתחדשות יהודית ✿ אלי"ע | לקידום ילדים עם עוורון
ולקויות ראייה ✿ אמץ לוחם ✿ אשה לאשה | מקלט לנשים
מוכות בירושלים ✿ באר שובע | בטחון תזונתי בבאר שבע
✿ בית איזי שפירא | פרויקט חן בקהילה הבדואית ✿
בית הגלגלים | נופשונים בסופ"ש לילדים נכים ,ירושלים
✿ בית הילדים נוה הרוא"ה  -גבעת ציון אשקלון ✿ בית
הילדים ע"ש צבע (אלעזרקי) ✿ בית השנטי | בית חם
לנוער בסיכון ✿ בית כנסת מעלות הדר התורה ✿ בית
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מוריה ב"ש ✿ בית נועם ✿ בית ספר "ראשית" | שילוב
ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הממ"ד ✿ ג'וינט ישראל
| עדוד ההתנדבות בערים ובמועצות מקומיות ✿ גדולים
מהחיים | קרן תרופות לילדים חולים במחלות קשות ✿
גוונים  -שדרות | מרכז עצמאות לסיוע לימודי ✿ גשר אל
הנוער ✿ דרור בתי חינוך | מסגרות חינוכיות לילדים ובני
נוער בסיכון ✿ דרך כפר  -יוזמות חינוך ימין אורד | בי"ס
עמל טכנולוגי ,ת"א-יפו ✿ האגודה למלחמה בסרטן ✿
האגודה לעידוד וקידום מרכזים קהילתיים בישראל | צהרון
במתנ"ס רחובות ✿ האגודה לצער בעלי חיים ירושלים ✿
הזן את הכל | חלוקת מזון בכ"ס ✿ ה.ל.ל | האגודה לחוזרים
בשאלה ✿ הלל ישראל | קידום התחדשות יהודית בקרב
סטודנטים ברחבי הארץ ✿ המועצה לשלום הילד | קידום
זכויות הילדים בישראל ✿ המרכז האקדמי רופין ✿ המרכז
הבינתחומי הרצליה ✿ הסתדרות מדיצינית הדסה ✿
העמותה הישראלית לדיסאוטונומיה משפחתית | בוגרים
בדרך לעצמאות ✿ העמותה להנצחת סרן יוסי אוחנה ז"ל
| בית יוסי ,מועדונית לילדים באשדוד ✿ העמותה להעצמה
כלכלית לנשים | עסק משלך ✿ העמותה למען הקשיש
והעיוור מעלות תרשיחא ✿ הקן המשפחתי אשקלון |
פעילויות למען ילדים במצוקה ✿ הקרן למעורבות חברתית
| מועדונית לילדי עובדים זרים ✿ התאחדות עולי אמריקה
וקנדה בישראל ✿ חברים בטבע | גינות קהילתיות ✿ חוג
ידידי המרכז הרפואי "אסף הרופא" | מרכז מחקר ותמיכה
בילדים חולי אפילפסיה ✿ חיבוק ראשון | טיפול בתינוקות
נטושים בבתי חולים ✿ טספצין | אורינות והכנה לכתה א'
לילדי עולים מאתיופיה ,יבנה ✿ יד ושם ✿ יד לקשיש |
שיקום כלכלי ושילוב חברתי של קשישים נזקקים ✿ ידיד |
מרכזי זכויות בקהילה ✿ יוזמת אנרגיה טובה | התקנת דודי
שמש למשפחות מעוטות יכולת ✿ ילדים בסיכוי | למען
ילדים ונוער בפנימיות ✿ ישיבה דחסידי בעלזא ירושליים
✿ ישיבת הסדר אילת השחר ✿ כוונים | תכניות לצעירים
עם נכויות ✿ כנפיים של קרמבו | תנועת נוער לצעירים
עם צרכים מיוחדים ✿ כתף לכתף ,למען החברה | תכנית
לחילוץ משפחות ממעגל העוני ✿ ל.א .לחימה באלימות נגד
נשים ✿ להושיט יד | תמיכה וסיוע לילדים חולי סרטן ✿
לילך | מועדונית לילדים בסיכון בתל אביב ✿ לקט ישראל
✿ לתת ,סיוע הומניטרי ישראלי ✿ מגמה ירוקה | התכנית
למנהיגות סביבתית ✿ מגן שאול  -קרית חינוך נוקדים |
מכינה תורנית קדם צבאית ✿ מהפך תודעתי | מאבק בסחר
באנשים ✿ מוזות | תיכון לאומנויות לבני נוער שנפלטו
ממערכת החינוך ✿ מועדונית ורד | מועדונית לילדים
בסיכון בלוד ✿ מועדונית נווה פז חיפה ✿ מועדונית רמת
ישראל | מועדונית לילדים בסיכון בת"א ✿ מכון ברנקו
וייס לטיפוח החשיבה | בי"ס תיכון לנוער בסיכון ,רמלה ✿
מכון סאמיט | מרכז ספורט שיקומי לנפגעי נפש ✿ מכללה
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האקדמית ספיר ✿ מנהל קהילתי נווה יעקב | שילוב
בתעסוקה למשפחות עולים מאתיופיה ✿ מסל"ן | סיוע
לנשים נפגעות אלימות מינית בנגב ✿ מעוז סיל ✿ מעון
חירום לנשים ,חיפה | טיפול בילדי נשים נפגעות אלימות
✿ מפעלות שמחה | נערות וצעירות במגזר החרדי רוכשות
מקצוע ✿ מרכז  | SOSסדנאות למניעת אלימות בבתי
הספר ✿ מרכז השל-המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות
סביבתית | עמיתי הנגב לסביבה וחברה ✿ מרכז וראייטי
ירושלים | מועדוניות העשרה לילדים עם צרכים מיוחדים
✿ מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית קריית
שמונה ✿ מרכז רב תחומי נירים חיפה ✿ נאמן | מועדונים
לנפגעי אירוע מוחי ✿ נגב בר קיימא | חינוך סביבתי במגזר
הבדואי ✿ נט"ל  -סיוע נפשי לנפגעי טראומה על רקע
לאומי ✿ ניפטי | הכשרת בני נוער בסיכון ליזמות עסקית
✿ ניצן | סיוע לילדים עם ליקויי למידה בפריפריה ✿
סינמטק שדרות ✿ עזר מדוד | סיוע למשפחות נזקקות
יוצאות אירן ✿ עזר מציון | מאגר מח עצם ✿ על"ם | ערים
בלילה ✿ על"ם | דרך המלך  -החזרת בני נוער למעגל חיים
נורמטיבי באמצעות ליווי ,הכשרות ושילוב בתעסוקה ✿
עמדא  -עמותת חולי דמנציה ,אלצהיימר ומחלות דומות
| קבוצות תמיכה ✿ עמותה לילדים בסיכון | הקמת גנים
טיפוליים לילדים אוטיסטים ✿ עמותת ארתור רובינשטיין
הבינלאומית למוסיקה ✿ עמותת גדעון | לקהילת העולים
מאתיופיה בחדרה וסביבתה ✿ עמותת גוונים ,שדרות |
מרכז תכל"ית  -תמיכה כוללנית לנוער בסיכון ✿ עמיח"י
| סניף הוד השרון ✿ ער"ן | קו לתמיכה לניצולי שואה
ובני משפחתם ✿ ער"ן | סניף כרמיאל ✿ פידל  -עמותה
לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה | מנהיגות
בקרב בני נוער ✿ פינות אקולוגיות | הקמת פינות ישיבה
אקולוגיות בבתי ספר של נוער בסיכון ✿ פעמונים | לימוד

וליווי לניהול תקציב משפחתי ✿ פרחי כרמיאל | פעילויות
העשרה לילדים ✿ פתחון לב | חלוקת מזון בכרמיאל ✿
צ.ב.ע  -צעירים בונים עתיד | תוכניות העשרה ופעילויות
לילדים בפתח תקווה ✿ קדימה מדע | חינוך לחיים ✿
קהילה יוצרת אמנות | שימוש באמנות ומוזיקה ככלי לטיפוח
וחיזוק ילדים במצבי סיכון ✿ קולות בנגב ,ארגון פלורליסטי
ללמידה ,מפגש וחינוך | קידום הדמוקרטיה והשוויון ,אופקים
✿ קולך | פורום נשים דתיות ✿ קמ"ה  -קהילה מרפאת
בהרדוף | תעסוקה שיקומית לאנשים עם צרכים מיוחדים
✿ קרן אהבה | בבית איזי שפירא  -לשיפור איכות החיים
של בעלי מוגבלויות ✿ קרן ירוחם החדשה | מרכז מדעים
✿ קשר | הבית של המשפחות המיוחדות ✿ רוח חדשה
| סטודנטים למען ירושלים ✿ רעות-שרות נשים סוציאלי
| פעילות חברתית לניצולי שואה ✿ רצים מהלב | קידום
ילדים באמצעות ספורט הריצה ✿ רשות הטבע והגנים |
חינוך סביבתי לבני נוער בקהילה הבדואית בנגב ✿ רשתות
| תכנית הכנה לעולם העבודה לבני נוער בסיכון ✿ שמחה
לילד ,סיוע לילדים חולים ולבני משפחותיהם | בבתי חולים
✿ שמע  -לחינוך ושיקום ילדים לקויי שמיעה | מועדונים
חינוכיים חברתיים ✿ תאיר | טיפול בנפגעות תקיפה
והטרדה מינית ✿ תור המדבר ✿ תיאטרון עדות | לספר
כדי לחיות  -ספורם של ניצולי שואה ✿ תנו לחיות לחיות
✿ תפארת בנים | הכשרה תעסוקתית לנוער בסיכון.

מיזמים עסקיים  -ליווי ותמיכה למיזמים עסקיים–חברתיים
מלאכת אמונה | מיזם עסקי-חברתי ליצירת אמנות שימושית
ויודאיקה במרכז הילדים והנוער אמונה בעפולה ✿ קפה
גלריה | קפיטריה עסקית -חברתית ב"בית אורי" המעסיקה
בני נוער עם צרכים מיוחדים.

העמותות שמתן מסייע להן על-פי בקשת התורמים
במקומות העבודה ,תורמים פרטיים ,חברות וקרנות
אבוקת אור ץ אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה ץ אגודה למען בית זינגר ץ אגודות מוסדות חב"ד נתניה ץ אגודת הישיבה המרכזית העולמית
 מרכז הרב שפירא ץ אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל ץ אגודת חב"ד  -כרמיאל ץ אגודת יד אליעזר ץ אגודת יד שרה ץ אגודתידידי גן החיות התנ"כי ץ אגודת ידידי האוניברסיטה הפתוחה ץ אגודת ידידי מרכז רפואי בני ציון ץ אגודת עזרה למרפא ץ אגודת צער בעלי
חיים רמת גן והסביבה ץ אגודת ש"י-בית הגלגלים ץ אדם טבע ודין  -אגודה ישראלית להגנת הסביבה ץ אדר היקר ץ אדר יהודה ץ אהבת חסד
בארץ הקודש ץ אהבת רבקה ץ אהל שרה ץ אופנים ץ אופק לילדנו ץ אור וישועה ץ אור ירוק  -העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל ץ
אור ירוק  -העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל ץ אור מנחם ע"ש אל"מ מנחם זהבי ז"ל ץ אור שלום-כפר ילדים ונוער ץ אור שלמה ע"ש
הקדוש הרב שלמה רענן ץ אורות החומה ץ אורות של אמת ץ אורט ישראל (חל"צ) ץ אותות -דלת לחיים חדשים ץ אח בוגר אחות בוגרת ץ
אח גדול למען חיילים בודדים ץ אח"י  -אחדות חברת ישראל ץ אחוזת שרה בית ילדים ונוער ץ אחים לחסד ץ אחת מתשע נשים למען נפגעות
סרטן ץ איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית בישראל ץ איחוד הצלה ישראל ץ איילים ץ אייסף  -הקרן הבינלאומית לחינוך ץ איל"ן  -איגוד
ישראלי לילדים נפגעים ץ איל"ן אגוד ישראלי לילדים נפגעים ץ איתך-משפטניות למען צדק חברתי ץ אל עמי בצפון ץ אל"י  -האגודה להגנת
הילד ץ אלווין ישראל ץ אלוין ישראל ץ אלמנארה  -עמותה לקידום העיוורים הערבים בישראל ץ אלשפעה ואלרחמה ץ אמ"ן -אגודה למיאלומה
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נפוצה ץ אמרי יוסף ע"ש הרה"צ מאיר יוסף מנדל ץ אנונימוס ץ אנוש  -העמותה הישראלית לבריאות הנפש ץ אנשים מאמינים בשוהם ץ
אסדקאי אלמחבא-ידידי הלב הקדוש ץ אפרת  -אגודה לעידוד הילודה בעם היהודי ץ אקי"ם חיפה ץ אקים  -ירושלים ץ אקים ישראל ץ ארגון
אזורי עולי איראן אשקלון ץ ארגון שולחן עגול מס'  5לאזור תל אביב והמרכז (ע"ר) ץ ארוחה חמה קרית אתא ץ אש"ל ירושלים (חב"ד יהוד) ץ
אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים ץ אתגרים  -התאחדות ספורט אתגרי ונופש פעיל לנכים ץ בטרם  -המרכז הלאומי לבטיחות ובריאות
ילדים ץ ביד פתוחה ץ ביטון סוזי ץ בית אולפנה הרצליה ללימודי יהדות ץ בית אורי ץ בית אורי ץ בית הילדים נוה הרוא"ה  -גבעת ציון אשקלון
ץ בית הכנסת "ישועת ישראל" בשכונת קדמת ראשל"צ ץ בית הכנסת אדיר במרום  -מודיעין (ע"ר) ץ בית הכנסת המרכזי  -נוף איילון ץ בית
המדרש עוד יוסף חי שכם ץ בית התבשיל עזרה לב מתתיהו ץ בית התלמוד-מרכז חינוכי ע"ש יוסף ופיי טננבאום ץ בית חב"ד נתניה ץ בית
חב"ד רמות שע"י צעירי אגודת חב"ד ץ בית חם במושבה  -רמת השרון ץ בית חם לכל חייל ץ בית חם תורה עם דרך ארץ ץ בית כנסת אחדות
מודיעין ץ בית כנסת אריאל  -רעננה ץ בית כנסת אשכנז-בוכמן מודיעין ץ בית כנסת צעירי משהב קהילת יעקב רחובות ץ בית לכל ילד בישראל
ץ בית מאיר ץ בית מדרש עליון לתורה  -יד אהרן ץ בית מוריה באר שבע ץ בית מורשת  -מעלה אדומים ץ בית נועם למניעת אלימות במשפחה
ץ בית קובי ע"ש קובי אייכלבום ץ במעגלי צדק ץ בני דוד-מכינה ישיבתית ץ בנפש חפצה ץ ברכת יוסף קרית הרצוג ץ בשביל המחר ץ בת
מלך ץ בתי דולב לנוער ץ גדולים מהחיים ץ גמ"ח חסד לוד ץ גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ץ גשר אל הנוער ץ דימונה מלב
אל לב ץ דרור  -העמותה לשיכון מחלימים ץ דרכי הוראה לרבנים ץ דרכי מרים ץ ה.ל.ל - .האגודה לחוזרים בשאלה ץ האגודה הישראלית
לטרשת נפוצה ץ האגודה הישראלית לסוכרת ץ האגודה לזכויות האזרח ץ האגודה לזכות הציבור לדעת ץ האגודה למען החייל-ראשי ץ האגודה
למען החייל בישראל-ירושלים ץ האגודה למען העיוור ולמניעת עיוורון ת"א ץ האגודה למען הקשיש והחברה אשדוד ץ האגודה לסוכרת נעורים
בישראל ץ האגודה לעידוד וקידום מרכזים קהילתיים בישראל ץ האגודה לקידום החינוך ביפו ץ האגודה לקידום החינוך ,ירושלים ץ הוועד
למלחמה באיידס ץ הזן את הכל גמ"ח ע"ש פינקרט יעקב ז"ל ץ החברה להגנת הטבע ץ החברה להגנת הטבע ץ החברה למתנסים ץ החצר
הנשית ץ הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל ץ הישיבה הגבוהה אור-עציון ץ הישיבה הגבוהה תל אביב ץ "הלב"-המרכז למען בוגרי פנימיות מצוקה
ץ הליכות עם ישראל  -מכון משה ץ המועצה לשלום הילד ץ המטבח של מאיר השמן ץ המכון ללימוד מחקר ובנין המקדש ץ המרכז הבין
תרבותי לירושלים ץ המרכז הבינתחומי הרצליה ץ המרכז הרפואי מעיני הישועה ץ המרכז לזכרו של מייקל לוין לסיוע לחיילים בודדים ץ המרכז
לטניס בישראל ץ המרכז לעיוור בישראל ץ המרכז לרכיבה טיפולית בישראל ץ הנוער העובד והלומד (בדרום) ץ הסוכנות היהודית ץ הסתדרות
הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכל ץ הסתדרות מדיצינית הדסה ץ העמותה הדרוזית למדעים מנהיגות ומצוינות ץ העמותה
זינוק לדרך חדשה ץ העמותה לחקר האיי.אל.אס בישראל ץ העמותה למאבק במחלת  A-Tץ העמותה למען הקשיש באור יהודה ץ העמותה
למען הקשיש והעיוור מעלות תרשיחא ץ העמותה למען הקשיש שפרעם ץ העמותה לפיתוח וחינוך  -הר חברון ץ העמותה לקידום החינוך ביפו
ץ העמותה לקידום שירותים חברתיים בנצרת  -אלבסמה ץ העמותה לתמיכה בחולי הקרוהן והקוליטיס הכיבית ץ העמותה לתסמונת רט ץ
העמותה ע"ש הרבנית פאני קפלן לקידום היהדות ץ הצור והצהר ץ הצל לבו של ילד ץ הקרן להתחדשות בחינוך ץ הקרן לחיפה ץ הקרן לחקר
הסרטן בישראל ץ הקרן לירושלים ץ הרוח הישראלית  -המגבית הישראלית ץ הרי ירושלים ץ התורה והארץ ץ התנועה למען איכות השלטון
בישראל ץ והגדת  -עזרה מגד ץ ועד החסד של גבעת שרת ץ ועד הרבנים לעניני צדקה ץ ועד חסידי חבד ץ וראיטי ישראל ץ זיו התורה חיפה
ץ זק"א  -איתור חילוץ והצלה ץ זק"א הכח למתנדב ץ ח.ב.ר .למען הכלבים ,החתולים וחיות אחרות ץ חב-רות אצל רחל אטון ץ חבר לי ץ
חברים בטבע  -העצמה קהילתית ץ חברים לרפואה /מתנדבים לכל דבר ץ "חבצלת" מוסדות חינוך ותרבות של השומר הצעיר ץ חובבי החתולים
בישראל ץ חוג ידידי מרכז רפואי שיבא  -תל השומר ץ חומת שמואל ץ חוש"ן-חינוך ושינוי ,חברה לתועלת הציבור ץ חיברותא  -בית שאן העמק
ץ  S.O.Sחיות  -האגודה למען בעלי חיים ץ חינוך לפסגות (עמותת "גם אני אהיה סטודנט") ץ חכמה ודעת לב חם ץ חלב הארץ ץ חמלה סיוע
לנזקקים ץ חן היהדות ץ חסד מציון-גמח מזון קריות ,עש בן ציון חדד זל ץ חסד שבלב ץ חסדי נעמי ץ חץ  -ארגון ישראלי לבריאות הכבד ץ
טכנודע ץ טספצין ץ טף לטף  -טיפוח ופיתוח הילד ץ יד לאחים ץ יד לנזקק -קרן צדקה ע"ש הצדקת ברכה רוזנברג ז"ל ץ יד לקשיש ץ יד
מלכה ץ יד משוהם ץ יד עזרא ושולמית ץ ידיד -מרכזי זכויות בקהילה ץ ידידי בית הספר גולני ץ ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב ץ ידידי
המרכז הרפואי רמב"ם ץ ידידי מרכז רפואי רבין ץ יודעי בינה ץ יוזמות קרן אברהם ץ ילדים חיים בשלום ץ ימין אורד כפר ילדים דתי ץ ירושלים
אוהבת חיות ץ ישיבה וכולל חיי עולם ץ ישיבת בית אברהם ץ ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל ץ ישיבת בני עקיבא מעלות יעקב ישיבת הסדר
ץ ישיבת ברכי יוסף ץ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים ץ ישיבת ההסדר רמת גן ץ ישיבת הסדר אילת השחר ץ ישיבת הסדר קרית שמונה
ץ ישיבת הר ברכה ץ ישיבת הר מור ץ ישיבת הר עציון גוש עציון ץ ישיבת מדברה כעדן ץ ישיבת שבי חברון ץ ישיבת שעלבים ץ ישראל
בשביל אופניים ץ ישראלס ץ יתד  -ילדי תסמונת דאון ץ כוונים ץ כולל אברכים שע"י הישיבה הצרפתית "כתר שלמה" ץ כולל פיטסבורג  -צדקת
יוסף ץ כי"ח  -כל ישראל חברים ץ כמוני וכמוך  -ארגון הנוער הגאה ץ כן לזקן ץ כנסת יצחק חדרה ץ כנפיים של קרמבו ץ כפר ילדים ונוער
"אהבה"  -אגודה לטובת הכלל ץ כפר סבא ורעננה אוהבות חיות ץ כפר רפאל  -קהילה שיקומית לזכר לואי והרמן פולק ץ כרמי העיר ץ ל.א.
לחימה באלימות נגד נשים ץ לב ח"ש ץ לב מלכה ץ לב פתוח-עמותה להשתלת אברים בעמקים ץ להמשיך לחיות  -ביחד ץ לחיות בכבוד -
בית תבשיל לנזקקים ץ לטם-לימודי טבע משולבים ץ לכיש  -האגודה למען הקשיש ץ לכלה בעין יפה -לזכרה של יפה הקר ז"ל ץ למען אחי ץ
למען בטחון ישראל (לב"י) הקרן להתעצמות צהל ץ לתת ץ לתת ץ לתת תקווה ץ מ.ט.י .חולון ץ מ.ש.י-.מחלות ניוון שרירים ישראל ץ מבוי
סתום  -הארגון למען זכויות העגונה ומסורבות הגט ץ מגדל אור ץ מגן לחולה ץ מדרשיית הדף היומי פתח תקווה (ע"ר) ץ מדרשית נועם ץ
מדרשת הרובע ץ מוזות ץ מוסד חינוכי שיקומי יחד ץ מוסדות אלכסנדר  -ישיבות בית ישראל תפארת מנחם דאלכס ץ מוסדות הבעש"ט פ"ת
ץ מוסדות הגר"א רמת בית שמש ץ מוסדות וישיבת מענה שמחה ץ מוסדות חוט של חסד ץ מוסדות ניצוצי אורות ץ מוסדות עופר האיילים
אלעד (ע"ר) ץ מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית ישראל ץ מוקד סיוע לעובדים זרים ץ מוריה מפעלי רווחה ץ מזון לחיים ץ מחשבה טובה
ץ מטה מאבק הנכים בישראל ץ מיח"א-מחנכי ילדים חרשים ץ מיח"א מחנכי ילדים חרשים -חיפה ואזור הצפון ץ מילב"ת  -המרכז הישראלי
לטכנולוגיה מסייעת ץ מכון הלכה ברורה וברור הלכה ץ מכון מאיר ץ מכון פוע"ה  -פוריות ורפואה עפ"י ההלכה ץ מכינה קדם צבאית אדרת ץ
מלב"ב מרכז לטיפול בקשיש בקהילה ץ מלבב ץ מעייני הישועה  -התנועה לתרבות ישראל ץ מעיני הישועה התנועה לתרבות בישראל ץ מפעל
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החסד "יד ביד" לוד ץ מפעל חיים ץ מפעלי זכרון מנחם  1ץ מפעלי זכרון מנחם  2ץ מפעלי צדקה וחסד רומם קרן דוד  -בית התבשיל בני ברק
ץ מקום לכולם  -קידום שילוב בקהילה ץ מקימי-השער לכלכלה נבונה ץ מרום אל ץ מרום עמותה לחינוך וקידום לקויי למידה ץ מרכז אדוה
ץ מרכז הצדקה ץ מרכז התורה רחובות ץ מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות ישועות משה בני ברק ץ מרכז ישיבות בני עקיבא ץ מרכז ישראלי לכלבי
נחיה לעיוורים ץ מרכז נריה  -קרית מלאכי ץ מרכז סיוע לנפגעות תקיפה ץ מרכז קהילתי קרית ארבע ץ מרכז רוחני אורות התורה בת ים ץ
מרכז שלם ץ מרכז תורני לנשים ותכנית המתמידות בירושלים ץ מרכז תורני עץ חיים  -היכל אליהו ץ משאלת לב ץ משמר בעלי חיים בישראל
ץ משען למרפא -מרכז עזר ועידוד לילד המוגבל ץ משפחה אחת ץ מתנדבי הצלה וחסד נוף אילון ץ מתנדבים למען הזולת ץ נא לגעת (ע"ר)
ץ נאמן נפגעי ארוע מוחי ץ נאמנות התיאטרון הקאמרי של תל אביב ץ נגישות ישראל ץ נותנים באהבה  -גמ'ח נווה שאנן ץ נותנים תקוה ץ
נט"ל  -סיוע נפשי לנפגעי טראומה על רקע לאומי ץ ניצב רפאל  -עמותה לתמיכה בנזקקים ץ ניצני ראשון  -אצל יורם זעפרני ץ נעמת ץ נצר
 מרכז בוריס מילמן ץ נר התמיד קרן הנצחה ץ נר רחמים ץ נר שמשון חי ץ "נשמת" מדרשה גבוהה ללימודי תורה ץ סבא ג'ק מרכז לטיפולחוויתי משולב ץ סמינר למורות קהילת יעקב  -נתיבות (ע"ר) ץ ע.ז.ר.ה  -איגוד דוברי אנגלית (קרן עזרה לקהילה) ץ עולים ביחד ץ עולם חסד
 בונים עולמות ץ עופר שמעון ץ עזר מדוד ץ עזרת אבות ץ עטרת ירושלים ץ עיניים מנחות לעיוור בישראל ץ עיריית מגדל העמק ץ על"ה עמותה לחולי המופיליה ץ על"מ חיפה ץ עלה  -עזרה לילד הנכה ץ עם אחד-מרכז תמיכה וסיוע ץ עמדה -עמותת אלצהימר ץ עמותהלמעןהעיוור ומניעת עיוורון בירושלים ץ עמותת "הגיל השלישי" ץ עמותת אביב לניצולי השואה ץ עמותת אותות ץ עמותת אריאלה ץ עמותת בי"כ
נאוה תהילה רמת הדקל ץ עמותת בית הכנסת שכונה צפונית אלקנה ץ עמותת בית כנסת אוהל ארי ץ עמותת הגרעין התורני בלוד ץ עמותת
החסד "לב רמות" ץ עמותת הידידים של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ץ עמותת חיים למען ילדים חולי סרטן ץ עמותת חיים למען ילדים חולי
סרטן  12-676-112773ץ עמותת חיל הים ץ עמותת חננו ץ עמותת טופז (מוזות) ץ עמותת ידידי ביה"ח שער מנשה ץ עמותת ידידי בית חולים
לוינשטיין ץ עמותת יוצאי  - 8200עמותה ש.מ 2 .ץ עמותת לב בנימין ץ עמותת לגדול ולפרוח  -שרותים לילד ולמשפחה ץ עמותת להב  -לקידום
הערכים בחברה ץ עמותת להב למען הפגים בישראל ץ עמותת לילך ץ עמותת מלכה  -להקמת בית ספר בשיטת פלך באזור הצפון ץ עמותת
מפעלי צדקה וחסד רומ"ם קרן דוד ץ עמותת מרכז כוכב ץ עמותת נוער מתחברים למשפחה ץ עמותת סיירת הצנחנים  2002ץ עמותת עמיח"י
ץ עמותת פרקינסון לישראל ץ עמותת צומת מרכז לנוער אנגלוסקסי ץ עמותת צליאק בישראל ץ עמותת קבוצת "רעות" ץ עמותת קהילה
ץ עמותת קו לחיים ץ עמותת קרן חג"י ץ עמותת קשת נחושה-בי"כ ומרכז קהילתי תורני חינוכי בנח ץ עמותת רוח נשית ץ עמותת רמת שאול
אלעד ץ עמך ץ עץ חיים "עמישב" ץ עת רחמים ץ עתים-יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי ץ פרס לחיים ץ צ.ב.ע - .צעירים בונים עתיד ץ
צהר -חלון בין עולמות ץ ציונות  2000ץ ציימס ישראל ץ צלול-עמותה לאיכות הסביבה ץ צלם אנוש ץ צמאון ץ צעד קדימה ץ צעדים קטנים
ץ צער בע"ח בישראל ת"א ץ צער בעלי חיים ב"ש ץ צער בעלי חיים חיפה ץ צער בעלי חיים רחובות ץ קבוצת שורשים ץ קדימה מדע חינוך
לחיים ץ קהילת הדר גנים ץ קהילת נעם שיח בשכונת חומת שמואל ץ קו משווה  -קואליציית המעסיקים לקידום שוויון ץ קווים ומחשבות ץ
קול רינה  -ע"ש רינה דידובסקי ץ קוממיות,רוח וגבורה לשיראל יהודית ץ קופת העיר ועדת הצדקה ץ קופת העיר מתן בסתר אלעד ץ קופת
הקהל  -חיפה ץ קופת צדקה פתח תקווה (ע"ר) ץ קמ"ה  -קהילה מרפאת בהרדוף ץ קרית הישיבה בית אל ץ קרית הנוער גליל עליון קרית
שמונה ץ קרן אור אינק ץ קרן אל-אור ע"ש אלון בבאין ואוריאל פרץ  -דנסגייד ץ קרן בנג'י הילמן ז"ל ץ קרן חנן עינור ץ קרן טל חיים ץ קרן
ידידי חולון ץ קרן יורי שטרן ץ קרן ילדים שלנו ץ קרן לעזרה הדדית בשכונת מזרח רעננה ץ קרן לרווחה לנפגעי השואה ץ קרן מלכי ץ קרן
צדקה שעל יד ישיבת ההסדר ירוחם ץ קרן קובי מנדל ץ קרן רש"י ץ קשר  -מרכז מידע ,הכוונה ויעוץ להורים ץ קשת אילון ץ ראש יהודי ץ
רגבים ץ רופאים לזכויות אדם ץ רחשי לב ץ רעות-שרות נשים סוציאלי ץ רצון יהודה  -כולל ברוח הציונות הדתית ץ רשת דרכא ץ שיוויון וצדק
לנכים ץ שילה-אגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה ץ שיעור אחר ץ שיקמים-מוסד חינוכי חקלאי בגן רווה ץ שירותי בריאות כללית ץ שכן טוב
ץ שלוה  -אגודת שחרור למשפחה ולילד המוגבל ץ שמחת הלב ץ שעלי תקווה ץ שערי החומה -ירושלים ץ שק"ל  -שרותים קהילתיים למוגבלים
ץ תולדות ישורון ץ תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב ץ תורה בציון צדק ץ תורת חסד ביהוד ץ תכלית האדם ץ תלמוד תורה יסדת עוז
קדומים ץ תלמוד תורה מוריה ץ תנו לחיות לחיות  -סניף חיפה ץ תפוח העמותה לקידום עידן המידע בישראל.

פיתוח יכולות מנהיגות וניהול בארגונים החברתיים
מסלול מתן לפיתוח הניהול:
איגוד מרכזי הסיוע ) ית"ד ) מרק"ם -מיזם רשת קהילות מעורבות )
כנף של אהבה ) ניצנים :יהדות ,ציונות,ישראליות ) טנא ירושלמי )
שמע ) מרכז סיוע  -השרון ) בשביל החיים ) נטיעות ) מעון חירום
לנשים ) כפר ילדים ונוער אהבה ) קריית חינוך שעלבים ) בית
שמואלי ) הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות ) עינבר הכרויות ) מרכז
וראייטי ירושלים ) כולנו משפחה ) עלם ) הישיבה הגבוהה אור
עציון ) העמותה למען הקשיש  -טבריה ) קולך  -פורום נשים דתיות.
מסלול מתן  -הערכה ככלי ניהולי:
אנוש ) מגמה ירוקה ) ילדים בסיכון ) מסל"ן ) קו לנוער ) גדולים
מהחיים ) מארג ) על"ם.
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חברי הוועד המנהל:

יעקב (ג'קי) שימל ,יו"ר;
אבי פישר ,יו"ר משותף;
ג'ייסון אריסון; רוני בראון; סמדר ברבר -צדיק;
נגה יציב; חיים כהן; דורון לבנת; גד סומך; גדעון
עמיחי; אריאל קור; אשר רפפורט; יוסי תמיר.

אהובה ינאי ,מנכ"ל

