מחלקת פרויקטים -לשכת ראש העיר

בס"ד

MAYOR'S OFFICE


שם העמותה

חלוקת תמיכות 6102-6102
תמיכה 6102
דת (סה"כ לפרק זה )₪ 011,111
67,000

עיריית לוד

שערי עלייה

MUNICIPALITY OF
LOD

משכן נתנאל
תלמוד תורה ע"ש שי בלקר

6,000
1,400

צורבא מדרבנן

5,000

משען לתלמיד

5,000

החצר בלוד
אל המעיין

5,000
10,000

בית העירייה – כיכר קומנדו
שד' דוד המלך  2ת.ד 104 .לוד 44401

2 King David Blvd. (Commando

תמיכה 6102
74,500
6,100
1,400

15,000

Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא " ל Mail: / :

mayor1@lod.muni.il

טלפון08-9279598 :
פקס:

88-5595598

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

לוד

חינוך (סה"כ לפרק זה )₪ 011,111
000111

ישיבת תומכי תמימים

לא אושרה תמיכה

לקט ישראל
רשת צביה

15,000

המרכז לחינוך וחברה בלוד

15,000

רוטרי

15,000

15,000

החברה להגנת הטבע

10,000

10,000

פש"ר

15,000

גשר חינוכי

15,000

ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 41-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 4114 – 4104לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 98
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()44.4.4819
שטח שיפוט:
כ 43,000-דונם

15,000

15,000

רווחה (סה"כ לפרק זה )₪ 011,111
נעמ"ת

10,000

10,000

איחוד הצלה ישראל

10,000

10,000

בית אביב תמיכה ושיקום

30,000

30,000

ויצו העולמית

10,000

7,000

אשל נועם אברהם

10,000

עתיד ביחד

0

מחשבה טובה

10,000

מכון אור שמריהו

10,000

15,000

קהילה (סה"כ לפרק זה )₪ 011,111
אגודת סנט ג'ורג'

51,000

60,000

הקרן לפיתוח לוד

32,000

37,000

הגרעין התורני בלוד

17,000

מיקום:



במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ41,100 -תושבים.
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א.)41 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן

לוד-פסיפס של תרבויות

מחלקת פרויקטים -לשכת ראש העיר

בס"ד

MAYOR'S OFFICE

המשךועדתתמיכות6102
המלצתתמיכה6102
שםהעמותה

עיריית לוד
MUNICIPALITY OF
LOD
בית העירייה – כיכר קומנדו
שד' דוד המלך  2ת.ד 104 .לוד 44401

2 King David Blvd. (Commando
Square) P.O.B 401 Lod 71104

דוא " ל Mail: / :

mayor1@lod.muni.il

טלפון08-9279598 :
פקס:

88-5595598

כתובתנו באינטרנט:

www.lod.muni.il

) סה"כלפרקזה00211אלש"ח( ספורט
מועדון הקריקט" סופר אריות "
לוד
לוד רנג'רס קריקט
העמותה לקידום הטניס שדה לוד
העמותה לקידום הכדורסל
העמותה לקידום ענפי ספורט
בני לוד רכבת כדורגל
עמיחי לוד עירוני לוד כדורגל
קידום טניס שולחן בלוד
מכבי הלוחם הצעיר( מכבי יסמין)
עמותת בדמינטון
עמותת מס"ד אליצור לוד כדורסל
העמותה לפיתוח ספורטאים
עמותת טאץ קארטה
עמותת מ.ס אורתודוכסים
עמותה לתרבות וספורט הריקוד
לילדים נוער ובוגרים
עמותה לקידום ענף סיוף וסיוף
נכים מודיעין
סה"כ:

16,000
11,200
120,000
368,000
40,000
672,000
144,000
120,000
11,200
11,200
64,000
11,200
11,200
תמיכה אושרה לא

14,400
11,200
120,000
400,000
44,800
720,000
80,000
153,600
11,200
11,200
0
0
0
0

תמיכה אושרה לא

0

מאיר של בבדיקה

0


לוד

ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 41-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 4114 – 4104לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 98
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()44.4.4819
שטח שיפוט:
כ 43,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ41,100 -תושבים.
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א.)41 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן

תמיכה6102

לוד-פסיפס של תרבויות

