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 2019רשימת בעלויות בביקורת עומק שכר ותיקון ליקויים 

 

 מספר בעלות שם הבעלות

 580543965 ירושלים –דברי שם 

 514742063 א. קוניאבסקי בע"מ

 580028066 אגודת מוסדות צאנז

 580074581 אגודת נפש החיים שע"י מרכז קהילתי

 580038172 אגודת תלמוד תורה אור זורח בני ברק

 580437622 אדרת אליהו מעשה חושב חדרה

 580261881 אהלי תפארת משה בביתר

 580196806 אולפנא ומכללה בהרן

 580494284 אופקים להדרכה ושירותים לימודיים כפר קאסם

 580307114 אלגורבאא

 513543272 גני ילדים ומעונות בע"מ -אלזוהור 

 580524148 אלמונגד

 580405835 אלסונדוס

 514091255 אלסנאפר גני ילדים בע"מ

 580011146 אמונה ת' האשה הדתית

 501101000 ארגון הלוטרנים

 580087369 יהושע בני ברקבאר 

 580607349 ראש העין )ע"ר( -באתי לגני 

 515199396 בונאת אלמוסטקבל אלנמודג'יה בע"מ

 580222149 בי"ס על יסודי "בית יפה

 580012441 בי"ס תיכון אורתודוכסי ערבי

 580111482 בי"ס תיכון בית יעקב פ"ת

 580002657 בי"ס תיכון כל ישראל חברים

 580097608 תיכון לבנות חורבבי"ס 

 510030695 ביה"ס התיכון ליד האוניברסיטה

 580031052 בית היתומים ציון בלומנטל ים

 515038214 בית ספר יפיע לחינוך ורווחה בע"מ

 580018778 בית רבקה לבנות

 515209567 בכ"ר גנים איכות בע"מ
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 מספר בעלות שם הבעלות

 580385524 ברכת אליהו וחסדי שמעון

 512363292 ספר תיכונים וגימנסיות בע"מבתי 

 514732619 גן נטקה בע"מ

 514741131 בע"מ 2012גני בית וגן 

 513182402 גני גלית בע"מ

 514538560 גני חי דיין בע"מ

 580015055 דרור בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור החלוץ

 513172932 הגן של מירם

 580231074 היכל יוסף

 580018489 תים ירושליםהנהלת איגוד ת"

 580053999 הנהלת גני ומעונות יום בית יעקב

 513592915 הנהלת מעיין השלום בע"מ

 514745678 חברת אילנות שייבה בע"מ

 580354702 חדר "רבי עקיבא" בני ברק

 580035251 חדר הרב

 580432037 חסדי העמק

 580599942 י.ח.צ גני ילדים

 580251007 בנעימיםיפה 

 580283158 יקירי באר שבע תורת רבי דוד ומשה

 580316602 ישיבה לצעירים בית שמש 

 580268555 ישיבת אריה צבי

 580280386 ישיבת בני צבי

 580012664 ישיבת תומכי תמימים המרכזית

 580435089 כנסת יחזקאל אלעד

 580511657 לה למשכיללמע

 580266062 עמותה לקידום חינוך תורנילמרחב 

 580030401 מ. העדה האורטודוכסית

 514454677 מ.ב. חיפושית בע"מ

 580260669 מאור הדרום

 580540557 מדל איסט ללתרביה ואלתעלים 

 580152585 מוסדות אהבת משה

 580237188 מוסדות אור מאיר

 580541811 מוסדות התורה החינוך והחסד פרדס כץ

 580149599 מוסדות חינוך בית חיה חב"ד

 580265718 מוסדות חסידי בעלזא חיפה
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 מספר בעלות שם הבעלות

 580223402 מוסדות יקירי רכסים

 580375996 מוסדות מאור שמואל

 580546497 מוסדות נתיבות דוד

 580500130 עיליתמוסדות סלונים ביתר 

 580051159 בני ברק -מוסדות קרלין סטולין 

 580029262 שומרי אמונים בני ברקמוסדות 

 580519767 מוסדות תורת חיים

 580591337 מוסדות תורת ראובן זורח פ"ת

 513062711 מורשת החינוך בע"מ

 513683367 שורק בע"מ-מכללת א

 580521201 מלכות התורה מודיעין עילית

 580198042 מנחת אפרים

 580063618 מערבא

 580486850 חינוכי לבנות איילת ירושליםמרכז 

 580075257 מרכז לחינוך מקצועי

 580509073 משכנות יעקב

 580415461 נוער צור ישראל

 515207264 נטעי שמעון בע"מ

 515041242 ניצנים בטבע בע"מ

 580335511 נר דוד רמלה

 580557502 בית שמש רת מרים" דחסידי גורסמינר " שי

 580247781 חיל אחיעזרעושה 

 580088698 עמותה לדת ומעשי חסד

 580494714 גן ופעוטון באכסאל -צר הילדעמותת או

 580508059 עמותת אקסלנס לחינוך הדרכה ומדעים 

 580469385 עמותת גיטל ושושנה

 580477685 עמותת זוהור מעלה עירון

 580050615 עמותת חסידי חוסני אלקואסמי

 580168524 אעבלין -דות חינוך מאר אליאסעמותת מוס

 580269496 עמותת עדן לחינוך

 580208163 עמותת קהילת חסידי ברסלב 

 580387207 עמותת רשת החינוך "מישקולץ"

 580191401 עמותת ת"ת דרך ישרים

 580525061 עתידין להיגאל

 515219699 פצקרשת בע"מ
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 מספר בעלות שם הבעלות

 514532977 פרוגרס סקולס בע"מ

 580137172 פרי חדש

 580044303 קרית המתיבתא

 580369163 קרן דעת ומוסר

 513051706 רנ חן בע"מ

 580021731 מרכז רפואי רעותשירות נשים סוציאלי  -רעות

 580512986 שירת דבורה

 580534378 בית שמש-י תורה וחסד שער

 514919117 שקד ויקי

 580240562 ת"ת באר יעקב

 580037026 ת"ת דחסידי בעלזא בירושלים

 580352300 ת"ת הגבעה הדרומית

 580007888 ת"ת הדר ציון

 580456556 ת"ת כלל חסידי ביתר

 580321990 ת"ת עץ החיים רחובות

 580367563 תורת הבית בית שמש

 580078103 תלמוד תורה "רבי עקיבא" זכרון מאיר 

 580574895 תורה כלל חסידי קדושת לוי בית שמש תלמוד 
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