תאריך04/01/2017 :
עמוד1 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בהתאם לסעיף  21.4לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות,
מתפרסמת בזה רשימת מקבלי הקצבות מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת 2016
בציון הסכומים שהוקצבו.
רשימה זו כוללת:
הקצבות בבקשות שהוגשו לשנת  2016בסך כולל  35,717,000שקלים חדשים.

תאריך04/01/2017 :
עמוד2 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:

משרד:

אזרחים ותיקים
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160283

)א( נעמת  -תנועת נשים עובדות ומתנדבות

20160284

)ב( השתתפות בפרויקט "בעין קצת אחרת" סדנאות ומפגשים של נשים יהודיות
וערביות בעפולה ובעכו על פי התוכניות והצעות המחיר שצורפו לבקשה .יש להגיש
רשימת המשתתפות בכל אחת מהסדנאות והמפגשים.
)א( נעמת  -תנועת נשים עובדות ומתנדבות

20160306

)ב( השתתפות בפרויקט "משנות ביחד" 8 -קבוצות לנשים יהודיות וערביות ברחבי
הארץ להיכרות הדדית ועידוד הסובלנות .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון
שכרם של  4עובדות המועסקות בקביעות במוסד בלמעלה מ 80%-משרה.
)א( הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה )ע"ר(

20160396

)ב( השתתפות בתוכנית "חממת הנשים"  -סמינרים לנשים יהודיות וערביות יוצרות,
סרטי תעודה ממגוון תרבויות ורקעים ,להדרכה ביצירת סרטים בנושאים
חברתיים ככלי ליצירת חברה פלורליסטית וסובלנית וחיזוק הקשרים בין יהודים
וערבים .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון הוצאות לינה ושהייה במלונות.
)א( נהורא  -מרכז ללימוד יהדות )ע"ר(

20160449

)ב( השתתפות בפיתוח מרכז לצמיחה רוחנית של נשים ,ע"י סיוע במימון הסדנאות
עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( ישיבת "תורת חכם" ללימוד הנגלה והפנימיות )ע"ר(

20160830

)ב( השתתפות בפרויקט "ספריה לגיל הזהב" רכישת תוכנות וספרים עם אותיות
גדולות עבור קשישים ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( תיאטרון עדות  -לספר כדי לחיות )ע"ר(

20160855

)ב( השתתפות בפרויקט "תיאטרון עדות  -לספר כדי לחיות" ,מפגש בין דורי טיפולי
חינוכי בין הדור הצעיר השני והשלישי לבין ניצולי שואה במועצות האזוריות עמק
חפר ,בני בנימין ,גדרות ,משואות יצחק ותל אביב ,כמפורט בבקשה .יש להגיש דוח
ובו מספר המשתתפים )ניצולי שואה ותלמידים( בכל אחד מהמקומות.
)א( מוסררה ביה"ס לצילום ,מדיה ,אנימציה ,פוטותראפיה ומוסיקה חדשה )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט עבודה עם קשישים ערירים מעוטי יכולת בפוטותרפיה עפ"י
התוכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע במימון הרכישות הנדרשות לצורך הפרויקט
בשנת  2016עפ"י הצעות המחיר שפורטו בבקשה ,מימון המוסד את יתר רכיבי
הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

20161189

)א( איחוד למען מוסדות התורה של חסידי גור בארץ ישראל

20161408

)ב( השתתפות בפרויקט תיעוד ושימור מורשת ניצולי השואה החיים בישראל ע"י
גביית  100עדויות וידאו באמצעות סיוע במימון ימי הצילום עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( צופן  -מרכזי טכנולוגיה עילית בע"מ )חל"צ(
)ב( השתתפות בפרויקט שילוב האוכלוסייה הבדואית באזור הנגב בתעשיות היי-טק
וטכנולוגיה ,ע"י סיוע במימון הכשרה טכנולוגית לאקדמאים ערבים עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה
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תאריך04/01/2017 :
עמוד3 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20161556

)א( שדולת הנשים בישראל  ISRAEL WOMEN'S NETWORK -לובי אלנישא פי אי

20161745

)ב( השתתפות בהקמת קו ליעוץ משפטי לנשים מקבוצות אוכלוסיה מוחלשות כסיוע
למצוי זכויות מול רשויות המדינה ,ע"י סיוע במימון שכרה של רכזת הקו המשפטי
שתועסק בפרויקט בלבד.
)א( מרכז אדוה

20161769

)ב( השתתפות בפרויקט הקמה והפעלת שני פורומים אזוריים של נשים יהודיות
וערביות לקידום מטרות משותפות ולשיפור מעמד הנשים בקהילות והיחסים בין
קהילות יהודיות וערביות כמפורט בתכנית שצורפה .ההקצבה ניתנת כהקצבה דו
שנתית ,עפ"י הלו"ז שצורף .כאשר לשנת  2016יינתן סכום של  94,000ש"ח ולשנת
 2017יוקצב סכום של  94,000ש"ח סה"כ הקצבה לפרויקט הדו שנתי יוקצו
 188,000ש"ח .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון כ"א המועסק ב 1%-משרה
בפרויקט.
)א( מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות

18,000

188,000

)ב( השתתפות בהנגשת כיתות הלימוד בקומת הקרקע לבעלי מוגבלויות על ידי התקנת
מעלון ומערכת הגברה ואוזניות לכבדי שמיעה וכן רישות הבניין במצלמות ,עפ"י
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

15,000

סה"כ למשרד:

730,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד4 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

בטחון
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20161677

)א( מ .א .ערבות הירדן

20161840

)ב( השתתפות בפרויקט התקנת מצלמות מרחביות ב 4-צמתים במועצה האזורית
בקעת הירדן על ידי סיוע ברכישת והתקנת המצלמות המרחביות באחד מהצמתים
על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .מימון המוסד את יתר המצלמות שיירכשו
ויותקנו בשנת  2016בשאר הצמתים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( בטחון
)ב( סיוע לשיקומם של נכים קשים  50%ומעלה ע"י התאמת פתרונות דיור ונגישות
ושינויים הכרחיים בדירת הנכה כמפורט בבקשה.

82,000

1,000,000

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה לאשר שינוי מטרת ההקצבה בבקשה
מס'  20161840כך שניתן יהיה לרכוש בעבור הנכים הקשים מוצרי בסיס לבית
בתחום הריהוט ומוצרי החשמל הבסיסיים כמפורט בבקשה .סכום ההקצבה
יישאר בעינו.
20161841

)א( בטחון
)ב( אגף חיילים משוחררים :סיוע בלימודים לחיילים משוחררים עולים חדשים.

20161842

)א( בטחון

20161846

)ב( השתתפות בסיוע לנכי צהל בתחומים כדלהלו:
 1.מתן טיפולי שיניים לנכים המתקיימים מתגמולי המשרד  500,000 -ש"ח
מעיזבון (435) 8933
 2.סיוע במימון לימודים גבוהים מתקדמים )תואר שני ושלישי (ורפואה
אלטרנטיבית לנכים במטרה לקדם שיקומו וליוויו בעבודה ובשמירה על מקום
עבודתו 500,000 -.ש"ח מעזבונות 436 , 417 , 416
)א( בטחון

20161847

)ב( מפא"ת :השתתפות בפיתוח לייזר לצורך כניסה מהירה באירועי לחימה וחילוץ
מסוגים שונים באופן שקט ומוחרש ,כמפורט בבקשה ובנספחיה.
)א( בטחון

20161849

)ב( מפא"ת :השתתפות בפיתוח מרעום ניהוג אלטרנטור -לניצול אפקט יחודי של
הנעת כנפיים בחימושי נשק רבים ,כמפורט בבקשה ובנספחיה.
)א( בטחון

20161850

)ב( השתתפות ברכישת ציוד עזר לנכי צהל קשים כדלקמן:
א .מחשבים ותוכנית יעודיות לנכים עיוורים-.
ב .רכישת מכשירי טלפון סלולרי עם תכונות מיוחדות לעיוורים -שני רכיבים אלו
מעיזבון מס'  362בסך  290,000ש"ח
ג .ציוד עזר ללימודי אדריכלות ,עיצוב גרפיקה ,אמנות וכו' לנכים.
ד .ציוד עזר מתוחכם לנכים כגון :כסאות גלגלים המותאמים לכניסה לים ניידות
בחולות ובאזור הררי וכן אופני יד למשותקים -עבור שני הרכיבים האחרונים
 500,000ש"ח מעזבון 435
)א( בטחון

17,000

1,000,000

500,000

500,000

790,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד5 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20161865

)ב( אגף חיילים משוחררים :סיוע לחיילים משוחררים בודדים במצב סוציאלי קשה
במענק חד פעמי לשכר דירה וכן מענק להתארגנות  /רכישת ציוד בסיסי.
)א( בטחון

20161866

)ב( מפא"ת :השתתפות בפיתוח מיגון שקוף פלסטי קרמי לרק"מ ורכבים עתידיים
לשימוש והצלת חיים של חיילי צה"ל ,כמפורט בבקשה.
)א( בטחון

20161867

)ב( השתתפות במתן מענקים לסיוע פרטני לנכים ככלל ולנכים חד הוריים לצורך
שיקומם כגון :מתן מענקי בר/בת מצווה ומענקי נישואים לילדי נכים ומימון
צהרונים וקייטנות לעידוד הנכים החד הוריים ליציאה לעבודה כמפורט בבקשה
ובנספחיה.
)א( בטחון
)ב( מפא"ת :השתתפות בפיתוח גלאי לראיית לילה בעבור חיילי חי"ר ,כמפורט
בבקשה ובנספחיה.

סה"כ למשרד:

151,000

500,000

1,150,000

500,000

6,190,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד6 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

בטחון פנים
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160266

)א( אור ירוק -העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל )ע"ר(

20160791

)ב( השתתפות בפרויקט "משפחה בטוחה"  -הדרכה משפחתית בנושאי ליבה בבטיחות
בדרכים במגזר הערבי ,ע"י סיוע במימון הכשרת מנחים עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( אור  -לציון ירושלים

20161398

)ב( השתתפות במימון התקנת מערכת כריזה בעלת ספק כוח עצמי במבנה המוסד,
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .המימון התואם הנדרש במקרה זה יהיה
יתרת הוצאות הפרויקט )העולים לסך  17,216ש"ח( שימומן ע"י המוסד.
)א( ועד מקומי אחוזת ברק
)ב( השתתפות ברכישת נגרר כיבוי אש ליישוב ,עפ"י הצעת שצורפה לבקשה.

20161589

)א( המרכז לחינוך מקצועי

20161627

)ב( השתתפות בהתקנת מערכת ספרינקלרים במבנה הפנימיה ברחוב חזון איש 3
בטבריה.
)א( תאיר נרי בנשיאות הרב ניר בן ארצי שליט"א )ע"ר(
)ב( השתתפות בהתקנת מערכת ספרינקלרים בישיבת ההסדר בטבריה.

34,000

10,000

10,000

35,000

30,000

20161642

)א( מ .א .הערבה התיכונה

20161758

)ב( השתתפות בפרויקט עיבוי ושיפור מערך החילוץ והחירום של האזור ,ע"י סיוע
ברכישת מכשיר דפיברילטור עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( א.ס.ף - .ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט "צמצום ההדבקות ב  HIVבקהילת מבקשי המקלט" על ידי
סיוע במימון שכרם של שני היועצים הקהילתיים לתמיכה וטיפול בחולי איידס
שיגויסו לצורך הפרויקט בלבד.

סה"כ למשרד:

40,000

20,000

179,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד7 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

בינוי ושיכון
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160014

)א( ועד מקומי שזפון

20160111

)ב( השתתפות בפיתוח סביבת המבנה הרב תכליתי המרכזי של קיבוץ נאות סמדר
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מ .מ .קדומים
)ב( השתתפות ברכישת מתקני פעילות לפארק "צפנת" החדש בישוב ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.

20160112

)א( ועד מקומי אדורה

20160136

)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה לשימוש חוגים ופעילויות תרבות לילדי הישוב ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי גן שמואל

20160178

)ב( השתתפות בשיפוץ מועדון הנוער של הקיבוץ והנגשתו לנכים ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי אלון שבות

20160179

)ב( השתתפות ברכישה והתקנת מערכת חימום וקירור חדשה למבנה בתי הכנסת
ואולם השמחות בישוב ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי דלב

20160181

)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה והתאמתו לשימוש מקווה לנשים בישוב ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי חמרה
)ב( השתתפות בשיפוץ מועדונים בישוב ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160183

)א( ועד מקומי כרמי צור

20160207

)ב( השתתפות בשיפוץ ומיזוג מבנה בית הכנסת הישן בישוב ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( מדרשת עין-פרת בגוש אדומים )ע"ר(
)ב( השתתפות בשיפוץ של קרוואנים קיימים בשטח המדרשה.

20160208

60,000

50,000

65,000

80,000

50,000

50,000

35,000

50,000

)א( ועד מקומי מי עמי
)ב( השתתפות בשיפוץ והצטיידות במעונות וגני הילדים בישוב ,ע"י סיוע במימון
השיפוץ ועפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160211

63,000

20,000

)א( ועד מקומי חגי
)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה והתאמתו למרכז חוגים ישובי ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.

40,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד8 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20160213

)א( ועד מקומי משכיות

20160214

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט אלמנטרי לבית הכנסת בישוב ,ע"י סיוע ברכישת ארון
הקודש עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי נוקדים

20160218

)ב( השתתפות בשיפוץ המבנה הרב תכליתי היחיד בישוב על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( ועד מקומי רבבה

20160228

)ב( השתתפות בהנגשה לנכים ושיפוץ בית הכנסת הותיק בישוב על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת שדמות נריה )ע"ר(
)ב( השתתפות בשיפוץ וריהוט של מעונות תלמידי הישיבה ע"י סיוע במימון רכישת
הריהוט בלבד.

20160250

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי מטרת הקצבה מחליטה הוועדה כי אין מקום
לשנות את החלטתה .ההקצבה ניתנה במפורש לסיוע במימון הריהוט שכן סכום
ההקצבה שניתן היה להורות עליו ,לאור הסכומים שעמדו לחלוקה לא היה
אפקטיבי לצורך ביצוע השיפוץ העומד ,כפי שצוין בבקשה על סך כ 880,000-ש"ח,
בעוד שרכישת ריהוט מועילה באופן מיידי לתלמידים המשתמשים בו.
)א( ועד מקומי מתתיהו

20160257

)ב( השתתפות ברכישת ציוד ומכשור לבריכה טיפולית בישוב על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי ברוכין

20160270

)ב( השתתפות בהקמת גן שעשועים לילדי היישוב בשכונת הקבע על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי מצפה יריחו

20160273

)ב( השתתפות בהצללה ,גידור ויצירת גינה בבריכת השחיה של הישוב על ידי סיוע
בביצוע הגינון על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי עטרת

20160275

)ב( השתתפות בפרויקט "הפרחת השממה בישוב לאחר שנת השמיטה" על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי שקד

20160277

)ב( השתתפות ברכישת מתקנים לנכים לפארק המיומנות האתגרית בישוב על ידי סיוע
במימון הקרוסלה המותאמת לכסא גלגלים והנדנדות .אין להשתמש בסכום
ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( ועד מקומי נחליאל

20160294

)ב( השתתפות בהקמת מגרש משחקים לילדי היישוב על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( ועד מקומי אלון מורה
)ב( השתתפות בשיפוץ המקווה לנשים בישוב על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160331

)א( בית אליהו  -אחיעזר )ע"ר(

60,000

50,000

25,000

50,000

25,000

50,000

70,000

15,000

60,000

25,000

30,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד9 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
)ב( השתתפות במתן מלגות שנתיות לתלמידים נזקקים ,עפ"י הקריטריונים שצורפו
לבקשה .יש להגיש רשימת התלמידים ,הקריטריון לנזקקותם וסכום המלגה
שקיבלו.
20160370

10,000

)א( ועד מקומי פדואל
)ב( השתתפות בשיפוץ בית הכנסת בישוב על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160415

)א( ועד מקומי גאליה

20160435

)ב( השתתפות בשיפוץ מועדון "בית העם" במושב על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( ועד מקומי קורנית

20160491

)ב( השתתפות בנטיעת כ 150-עצי אדר ואורן בלבד עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( "שובה"-מרכז ללמודי יהדות  -עפרה

20160492

)ב( השתתפות בשיפוץ מבני הפנימיה ,חדרי אוכל וכיתות במדרשה עפ"י הצעות
המחיר שצורפו לבקשה.
)א( עמותת רבבות אפרים  -מעלה יוסף ורבקה )ע"ר(

20160500

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בשיפוץ יסודי של מבנה ישיבת ההסדר )עזרת נשים,
חדר אוכל ופנימיות( עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי חלמיש

20160552

)ב( השתתפות בהנגשת בית הכנסת המרכזי לנכים ולמבוגרים בישוב על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי עלומים
)ב( השתתפות בשיפוץ וציוד פעוטון "אלמוגן" הנמצא בקיבוץ על ידי סיוע במימון
רכישת הציוד לפעוטון.

20,000

25,000

30,000

40,000

40,000

30,000

30,000

לאחר עיון ודיון בבקשה להרחבת מטרת ההקצבה והנימוק שהועלה להקדים את
שיפוץ הפעוטון להצטיידות מחליטה הוועדה לשנות את מטרת ההקצבה ולאפשר
שימוש בכספים לצורך שיפוץ הפעוטון ,סכום ההקצבה יישאר בעינו.
20160559

)א( ועד מקומי רחלים

20160624

)ב( השתתפות בפיתוח אתר מעיין רחלים שיהווה אתר מקור מים וסביבה ביולוגית
לבעלי חיים באזור המצויים בסכנת חיים )צבאים ,חזירי בר ,קיפודים וכו'( ,ע"י
סיוע במימון חפירת המעיין ואיטומו עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין
להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון המוסד
את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( ישיבת איילת השחר  -אילת )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ציוד וריהוט לבית המדרש וחדרי השיעורים במוסד ,עפ"י
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

20161540

)א( מרכז מוסדות בית מלכה לחינוך בית יעקב שע"י חסידי בעלזא בא"י

20161604

)ב( השתתפות בבניית ורכישת מעלית לנכים להנגשת המבנה החינוכי של המוסד ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה בבקשה.
)א( הקרן לפיתוח בקעת הירדן )ע"ר(
)ב( השתתפות בפיתוח ,רכישה והתקנת משטחי גומי בטיחותיים בבית הספר היסודי
"גפנים" ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

115,000

15,000

27,000

10,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד10 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20161624

)א( כפר חב"ד ,מפעלי חינוך תרבות רווחה ופיתוח )ע"ר(

20161643

)ב( השתתפות בהקמת גן משחקים בשתי שכונות בישוב ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( מ .א .חוף אשקלון
)ב( השתתפות בשיפוץ בתיהם של קשישים נזקקים המתגוררים במועצה על פי אומדן
הוצאות שצורף לבקשה.

סה"כ למשרד:

28,000

50,000

1,493,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד11 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

בית הנשיא
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20161860

)א( בית הנשיא
)ב( מלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת  2016בנושא שנבחר ע"י כבוד
נשיא המדינה והוא" :סדר ישראלי חדש :גבולות האחווה והשוויון" .המלגות
תינתנה לדוקטורנטים מצטיינים עפ"י "תקנון מלגת נשיא המדינה למצוינות
וחדשות מדעית ונספחיו" המצורפים להחלטה זו .בשנת  2016תינתנה מלגות ל8-
דוקטורנטים מצטיינים כל אחד בסכום שלא יעלה על  150,000ש"ח סה"כ הקצבה
 1,200,000ש"ח.

1,200,000

סה"כ למשרד:

1,200,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד12 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

בריאות
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160020

)א( תאגיד הבריאות ליד בי"ח לגליל המערבי  -נהריה )ע"ר(

20160063

)ב( השתתפות ברכישת מכשיר עיניים רב תכליתי לטיפול במחלות רשתית ,גלאוקומה
והשתלת קרנית ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( רפואה לחולה  -בני ברק )ע"ר(

20160080

)ב( השתתפות ברכישת סרטים תלת מימד ,המתאימים למכשיר סימולטור קולנוע
חוויתי לצורך הקרנה לילדים החולים במחלות קשות ,עפי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( זכרון מנחם )ע"ר(

20160101

)ב( השתתפות ברכישת ציוד לחוגי פנאי העשרה במרכז היום החינוכי הסטרילי של
המוסד עבור ילדים חולי סרטן ,ע"י סיוע במימון רכישת כלי הנגינה עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה ,מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש
כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( מעלות חיים
)ב( השתתפות בשיפוץ תשתיות המטבח בישיבה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160124

110,000

15,000

32,000

15,000

)א( בית חם תורה עם דרך ארץ )ע"ר(
)ב( השתתפות בשיפוץ והצטיידות למבנה הקיים המיועד להקמת מרכז לצעירות
המתמודדות עם נכות נפשית ע"י סיוע במימון פתרונות המחשוב כמפורט בהצעת
המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים
של הפרויקט.

20160196

)א( איחוד הצלה ישראל )ע"ר(

20160246

)ב( השתתפות במימון רכישת מכשירי דפיברילטור לשימוש אנשי רפואה המתגוררים
בפריפריה למתן מענה רפואי למקרי חרום ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( שישי שמח )ע"ר(

20160362

)ב( השתתפות בהפעלת קבוצות מתנדבים בימי שישי בבית החולים איכילוב ,ע"י סיוע
מימון רכישת עגלות והדוכנים לצורך הפעילות .אין להשתמש בסכום ההקצבה
למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל
לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( דרור  -העמותה לשיקום נפשי בקהילה )ע"ר(

20160383

)ב( השתתפות בהצטיידות והחלפת בלאי של רהיטים ומוצרי חשמל ביתיים במערך
הדיור המוגן שמפעיל המוסד ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( נאמני מרכז שניידר )ע"ר(

20160421

)ב( השתתפות ברכישת משאבות עירוי חדשות המותאמות לילדים ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( ידידי בית חולים פוריה
)ב( השתתפות ברכישת שתי מכונות לב-ריאה ליחידה החדשה לניתוחי לב וחזה ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

50,000

35,000

25,000

15,000

60,000

150,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד13 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20160438

)א( לראות  -העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל )ע"ר(

20160456

)ב( השתתפות בפרויקט לאיתור מחלת עיניים הגורמות לעיוורון )עין עצלה( בקרב
ילדים קטנים ע"י סיוע במימון עלות האופטימטריסטים בלבד עפ"י הצעות המחיר
שצורפו לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט.
יש להגיש דוח ובו שמות האופטימטריסטים ומספר הילדים שבדק כל אחד מהם.
)א( תקוה ומרפא )ע"ר(

20160469

)ב( השתתפות בפרויקט מתן חונכות לילדים חולים במחלת הסרטן או מחלות קשות
אחרות בביתם או בבתי החולים ע"י סיוע במימון החונכים )לא במימון שווי
התנדבות לשירות לאומי( .יש להגיש רשימה של החונכים ומספר הילדים שעמם
עבדו.
)א( להושיט יד  -תמיכה וסיוע בילדים חולי סרטן וסי .פי) .ע"ר(

20160495

)ב( השתתפות ברכישת רכב להסעת ילדים חולים במחלות קשות כמפורט בבקשה
ועפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש לרשום את הרכב על שם המוסד.
)א( חיים לילד )ע"ר(

20160648

)ב( השתתפות בשיפוץ והתאמת מבנה לשימוש למלונית לילדים חולי ריאה בים
המלח ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושרותי בריאות  -ליד המרכז הרפואי ברזילי

20160681

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בהצטיידות עבור שני חדרי רנטגן דיגיטליים נוספים
בבית החולים ברזילי באשקלון.
)א( קדם מפעליו )ע"ר(

20161061

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בשיפוץ שתי כיתות השוכנות במבנים יבילים ישנים
וכן שירותים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מרכז רמת-גן לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ע"ש סופי ואברהם סטוצינסקיSOPH

20161263

)ב( השתתפות במימון רכישת רכב ומעלון למרכז היום לחולי אלצהיימר שברמת-גן,
עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .יש לרשום את הרכב על שם המוסד.
)א( הקו המאחד )ע"ר(

20161288

)ב( השתתפות בהפעלת מחנה נופש באילת ל 120-ילדים חולים ופגועים ,ע"י סיוע
במימון הביקור בפארק מצפה תת ימי ,סרט ואטרקציית קרח וקולנוע עפ"י הצעות
המחיר שצורפו לבקשה .יש להגיש דוח ובו רשימת הפעילויות ומספר הילדים
שהשתתפו בכל אחד מהם.
)א( עמותה לילדים בסיכון )ע"ר( )R.A) ASSOCIATION CHILDREN AT RISK.

20161415

)ב( השתתפות בשיפוץ בניין העמותה לילדים בסיכון וטיפול באוטיזם בגיל הרך ברחוב
אשרמן  18א בתל אביב ,ע"י סיוע במימון שיפוץ הבריכה הטיפולית בבניין עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( א.ש.ל ברפואה אנשים שאוהבים לעזור )ע"ר(

20161446

)ב( השתתפות ברכישת מכשירי מוניטור נשימתי למניעת מוות בעריסה לתינוקות
לצורך השאלתם עבור תינוקות בעלי סיכון .יש להגיש רשימת המשפחות שקיבלו
את המוניטורים והעריסות.
)א( מאורות התורה ע"ש הגה"ק המקובל הרב מאיר מפדהייץ זצוק"ל

20161546

)ב( השתתפות בשיפוץ הפנימיה שמפעיל המוסד בעבור בני נוער קשים עם בעיות
רגשיות וחברתיות ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( משיב נפש בגליל )ע"ר(

20161564

)ב( השתתפות במתן ארוחות מיוחדות המותאמות לילדים חולי צליאק ,סכרת או
רגישות לגלוטן לביתם ,עפ"י קריטריונים שנקבעו והצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( המרכז לחינוך מיוחד "מגן אברהם"

23,000
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20161577

)ב( השתתפות בהקמת חדר כושר המותאם לבעלי מוגבלויות החוסים במוסד ,עפ"י
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( כפר -צבי סיטרין בע"מ )חל"צ(

20161592

)ב( השתתפות בהקמת בית לילדים בני  7-13על הכרמל שיקרא בשם "בית הילדה
מאיירהוף" ,ע"י סיוע בשיפוץ ובניית המבנה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה
ובכפוף לכך כי המוסד ישלים את כל המסמכים ,ההתחייבויות והתנאים שנקבעו
ע"י היועמ"ש לוועדה בתיאום עם האפ"כ ,במכתב המצורף להחלטה זו.
)א( חסד ואמונה -מפעל תורני חסד ושיקום )ע"ר(

20161666

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר מחליטה הוועדה כי לאור האמור בדוחות
הכספיים לשנת  2014שהוגשו ע"י המוסד נמצאה הבקשה כתקינה מבחינה
פיננסית .לאחר עיון ודיון בבקשה ובנספחיה מחליטה הוועדה להקצות סך של
 30,000ש"ח כהשתתפות ברכישת מכונות קיפול ,קשירה ואריזה עפ"י הצעות
המחיר שצורפו לבקשה.
)א( אגודת דור ישרים

20161671

)ב( השתתפות ברכישת מערכת  Biomark Readerלביצוע בדיקות מעבדות לאיתור
מחלות גנטיות קשות למניעתן ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( רעות  -שרות נשים סוציאלי

20161731

)ב( השתתפות במתן הכשרות לכלל צוותי בית החולים והמתנדבים לשם העצמתם,
ומתן כלים להתמודדות עם מצבי לחץ ,דחק ושחיקה מתמשכים ,כמפורט בבקשה.
)א( הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק )ע"ר(

20161797

)ב( השתתפות ברכישת מכשיר לביצוע טומוסיטזיס לניפוח רקמת השד לצורך אבחון
מוקדם וגילוי סרטן שד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קרן יורי שטרן לחברה וסביבה בישראל )ע"ר(

20161822

)ב( השתתפות בהרחבת מערך המטפלים המתנדבים בתחום האונקולוגי ,ע"י סיוע
במימון הקמת מערכת מבוססת אינטרנט כולל אתר ייעודי לתקשור באופן
אינטראקטיבי המיועדת למדריכים ומטפלים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון
העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( טכנולוגיות מוח ישראל )ע"ר(

20161832

)ב( השתתפות בפרויקט "המאיץ"  -ליווי יזמים צעירים במחקרים לצורך פיתוח
תרופות ומיכשור בתחום המוח ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית החולים קרית צאנז ע"ש לניאדו

20161851

)ב( השתתפות ברכישת שולחן ניתוחים אורטופדי ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( בריאות
)ב( השתתפות במתן הכשרה ייחודית למנהלים רפואיים ,רופאי בית ואחיות למניעת
זיהומים ושימוש מושכל באנטיביוטיקה במערך האשפוז הגריאטרי הממושך
והפעיל על פי ההערכה התקציבית למחיר הקורסים שפורטה בבקשה.

סה"כ למשרד:

30,000

1,500,000

30,000

120,000

35,000

120,000

20,000

36,000

60,000

60,000

3,006,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד15 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

הגנת הסביבה
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160189

)א( מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן
)ב( השתתפות בפרויקט זיבול אורגני להפיכת גללי סוסים לקומפוסט איכותי לדישון
מדשאות וגינות ציבוריות .תוך שמירה על איכות הסביבה על ידי סיוע במימון
רכישת מכולות הקומפוסט עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160192

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי אופן ביצוע הפרויקט מחליטה הוועדה לאשר
רכישת מכונת קומפוסטציה אחת גדולה במקום שתי מכונות קטנות ובלבד
שסכום ההקצבה יישאר בעינו.
)א( רשת המתנ"סים  -קרית מוצקין
)ב( השתתפות בתכנית חינוכית להקניית ערכי סבלנות סובלנות וחמלה כלפי בעלי
חיים .הקשר בין אלימות כלפי בעלי חיים ואלימות כלפי בני אדם וכו' בכיתות ג' -
ו' בבתי ספר בקרית מוצקין קרית ים וקרית ביאליק ע"י סיוע במימון המדריכים
לקבוצות )ולא בעלות שתי עובדות המועסקות ב 75%-משרה קבועה במוסד( אין
להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט .מימון המוסד את
יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

20160251

348,000

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה לאפשר הרחבת ביצוע הפרויקט גם
לכיתות א-ג ובכל אזור הצפון ובלבד שסכום ההקצבה לא ישתנה.
)א( מוסדות ''צמח צדיק'' ויז'ניץ אלעד )ע''ר(
)ב( השתתפות בהחלפת  22מזגנים במבנה בית הספר וגני הילדים של העמותה ,עפ"י
הצעת מחיר שצורפה לבקשה.

20160616

)א( הפורום לישראל ירוקה )ע"ר(

20160995

)ב( השתתפות ברכישת ציוד מקצועי לתיעוד וצילום במסגרת פרויקט לוחמים למען
הסביבה המתקיים ברחבי הארץ ,באמצעות סיוע לרכישת הציוד לתיעוד וצילום
בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם
מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה
זו.
)א( עירית חיפה
)ב( השתתפות בהקמת שישה גני כלבים ברחבי העיר חיפה  ,בשכונות :רמת אשכול,
רמת גולדה ,רמת אלון ,הדר ,נווה שאנן וקרית חיים .על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי ייעוד הקצבה מאשרת הוועדה הקמת גינת הכלבים
בשכונות שער העלייה ורמות רמז במקום בשכונות רמת אשכול ורמת גולדה .יתר
פרטי ההחלטה יעמדו בעינם.

20161243

143,000

)א(  S.O.S.חיות  -האגודה למען בעלי חיים

20,000

20,000

416,000
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20161290

)ב( השתתפות בפרויקט חינוכי להגנה על זכויות בעלי חיים בקרב תלמידים ובני נוער,
עידוד אימוץ חיות מחמד והצלת כלבים מהסגרים בארץ באמצעות רכב ורכז
לפרויקט זה ,וזאת ע"י סיוע בממון שכרו של הרכז .אין להשתמש בסכום ההקצבה
למימון שכירות מימונית של הרכב .ואולם מימון המוסד את הרכיב הנוסף יוכל
לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( תנו לחיות לחיות

20161301

)ב( השתתפות בפרויקט הקמת מרפאה וטרינרית חדשה לטיפול בחתולים וכלבים
נטושים ופצועים בפריפריה בדרום הארץ על ידי סיוע במימון רכישת הציוד
למרפאה על פי הצעת המחיר ומימון עובדי כח האדם שיועסקו בפרויקט על פי
האמור בבקשה.
)א( עירית חיפה

20161523

)ב( השתתפות ברכישת אמבולנס וטרינרי ירוק וציודו על פי הצעות המחיר שצורפו
לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון מזון לכלבים או למימון שכרו של
הוטרינר .יש לרשום את האמבולנס על שם המוסד.
)א( קרית חנוך שעלבים
)ב( השתתפות במימון החלפת גופי תאורה ובתי מנורה לצורך חסכון באנרגיה.

20161530

98,000

30,000

30,000

לאחר עיון בבקשה לעיון מחדש על גובה ההקצבה מחליטה הועדה כי אין מקום
לשנות את החלטת שניתנה לאחר שיקול דעת שוויוני .עקב מגבלות התקציב שעמד
לחלוקה בידי הועדה ,לא ניתן להוסיף על ההקצבה כפי שניתנה.
)א( תור המדבר )ע"ר(
)ב( השתתפות בפיתוח והתנעת תכנית רב שלבית לבניית קהילה ועידוד צרכנות
מקומית .ההקצבה תינתן כהקצבה דו שנתית )ולא תלת שנתית( כאשר לשנת 2016
יוקצב סך של  20,000ש"ח כסיוע במימון כ"א המיועד לבניית התכנים והעברת
הדרכות )ולא לרכזת המועסקת ב 100%-משרה( וכן לצורך הרכישות עפ"י הצעות
המחיר שצורפו לבקשה.
בעבור שנת  2017תינתן הקצבה בסך  10,000ש"ח כסיוע למימון צוות ההקמה
והתפעול של האירועים החודשיים בלבד ולא לכח אדם נוסף שחוזר על עצמו משנה
קודמת.
סה"כ ניתנת הקצבה דו שנתית בסך  30,000ש"ח.
תשומת לב המוסד לחובות הדיווח בעבור הקצבות רב שנתיות עפ"י סעיף 19
לנוהל.

20161830

348,000

)א( ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש מגדל העמק
)ב( השתתפות בפרויקט הקמת מערכת ממוחשבת לניהול חשמל לצורך חיסכון
בשימוש לחשמל ע"י סיוע במימון המערכת לחסכון באנרגיה עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.

20161648

90,000

30,000

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי ייעוד מחליטה הוועדה לאשר מתן ההקצבה בסך
 ₪ 30,000לשנת  2016בלבד ,לא תינתן הקצבה נוספת לשנת .2017
)א( עירית אשדוד
)ב( השתתפות בהקמת מרפאה לכלבים וחתולי רחוב נטושים והטיפול בהם על ידי
סיוע ברכישת הפריטים המפורטים בהצעת המחיר .

סה"כ למשרד:
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משרד:

חינוך
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160021

)א( עירית מעלות תרשיחא
)ב( השתתפות במלגות לתלמידים נזקקים לסיפוק צרכיהם הבסיסיים בחינוך -סיוע
לימודי,חוגים ,העשרות וכו' .עפ"י הקריטריונים שפורטו בבקשה ובלבד שכל מלגה
מסכום ההקצבה לא תעלה על  500ש"ח לתלמיד .יש להגיש דוח ובו רשימת
התלמידים ,סכומי המלגות שקיבל כל אחד מהם ועילת הנזקקות.

20160027

)א( אשכולות יואב )ע"ר(

20160028

)ב( השתתפות בשימורו וקידומו של מרכז מוזיקה איזורי ,עבור כלל האוכלוסייה
באיזור ,ע"י סיוע במימון רכישת כלי הנגינה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון כח אדם.
)א( ישיבת "תפארת משה" בני ברק
)ב( השתתפות בשיפוץ והנגשת חדרי השירותים בחמש קומות מבנה הפנימייה.
ההקצבה תינתן במשך שנתיים ,כאשר לשנת  2016תינתן הקצבה בסך  11,000ש"ח
ובשנת  2017תינתן הקצבה בסך  17,000ש"ח .סה"כ הקצבה לשנתיים כפרויקט דו
שנתי עומדת על סך  28,000ש"ח עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .תשומת לב
המוסד לדיווחים הנדרשים עפ"י סעיף  19להוראות הנוהל ובאשר להקצבות רב
שנתיות.

20160035

60,000

12,000

28,000

)א( מוסדות טשארנאביל )ע"ר(
)ב( השתתפות בהחלפת מערכת חימום המים במקלחות הפנימיה ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.

20160036

)א( אופק  -חברה תרבות ורוח )ע"ר(

20160048

)ב( השתתפות בפרויקט "הטובים לתל אביב"  -גיוס משפחות מרחבי הארץ לעיר
הגדולה ,לת"א ,לחיזוק הקהילות הקיימות והקמת עוד קהילות ,ע"י סיוע במימון
שכר רכז הפרויקט .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון יתר רכיבי הפרויקט.
)א( חורב ירושלים אולפנא תורנית לבנות חנה וינגרטן

20160076

)ב( השתתפות במתן מלגות לכ 60-תלמידות האולפנא לבנות נזקקות ,העומדות בתנאי
הדרגה העליונה של טבלת הקריטריונים עפ"י סכום לנפש )הנקבעת עפ"י ועדה
מיוחדת( ,ובלבד שכל הקצבה לא תעלה על  1,000ש"ח לתלמידה נזקקת .יש להגיש
רשימה שמית של התלמידות ,סכום המלגה שקיבלה כל אחת והנימוקים
לנזקקותן.
)א( מדרשת מעלה חבר )ע"ר(

20160079

)ב( השתתפות בפרויקט "התנדבות בני נוער בקהילה"  -הפגשת בני נוער מהפריפריה
בדרום עם דמויות מופת בתחום הנתינה והחסד ,ע"י סיוע במימון הרצאות עפ"י
הצעות המחיר והתכנית שצורפה לבקשה .יש להגיש דוח ובו רשימת המקומות
שבוצעו בהם הסדנאות ,מספר המשתתפים בכל אחת מהן והמרצה בהן.
)א( נתיב טפחות )ע"ר(

19,000

12,000

60,000

35,000
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)ב( השתתפות ברכישת ריהוט למעונות התלמידים בבניין החדש של המוסד עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160089

)א( נטע שורק )ע"ר(

20160104

)ב( השתתפות במתן מלגות שכר לימוד לתלמידים נזקקים במוסד כמפורט בבקשה
ועפ"י הקריטריונים שפורטו בבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה לרכיבים
אחרים .יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים ,סכום המלגה שקיבל כל אחד מהם
והקריטריונים והנימוקים שבעטיים נתנה המלגה.
)א( מרכז קהילתי בקרית גת ע"ש אדית פולאק בע"מ )חל"צ(
)ב( השתתפות בהפעלת פעילות פנאי והעשרה לילדים נזקקים משעות הצהריים עד
הערב ,ע"י סיוע במימון החוגים עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

20160105

)א( יוניסטרים )ע"ר( )R.A) UNISTREAM.

20160129

)ב( השתתפות בתכנית סיוע וקידום בוגרי תכניות המוסד מהפריפריה שסיימו שירות
צבאי ו/או לימודים אקדמים בעולם העסקים וההיי-טק ,ע"י סיוע במימון אתר
האינטנרט עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה
למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל
לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( מוסדות חמדת דוד בבני ברק.
)ב( המדובר בבקשה להשתתפות במתן שירותי תגבור ל 30-תלמידים ממשפחות מחתך
סוציואקונומי נמוך ע"י סיוע במימון כח האדם שייקבע ויועסק בפרויקט בלבד
כמפורט בבקשה.

20160130

50,000

85,000

16,000

22,000

10,000

)א( קהילות משכן התלמוד רש"י  -ירושלים )ע"ר(
)ב( המדובר בבקשה להשתתפות במימון פעילות חברה ותרבות במסגרת הפנימיה
לנוער נושר משכבות מצוקה ,ע"י סיוע במימון שכר כח אדם שיועסק בעתיד
בפרויקט בלבד.

20160149

)א( תעשיידע -תעשייה למען חינוך מתקדם )ע"ר(

20160151

)ב( השתתפות בפרויקט "תעשייחד" -קורס יזמות תעשייתית משותף לתלמידים
מהמגזר היהודי והערבי בכ 20-בתי ספר ברחבי הארץ במטרה לקרב בין המגזרים
וליצור שילוב למען מטרה משותפת .זאת ע"י סיוע במימון כח האדם באחוזי
המשרה בפרויקט בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים
בפרויקט .יש להגיש דוח ובו מיקום הקבוצות וציון מספר המשתתפים באחוזים
מכל מגזר.
)א( ישיבות בית ישראל תפארת מנחם דאלכסנדר בא"י"-ישיבת אלכסנדר".
)ב( השתתפות החלפת הריהוט הישן בבית הספר של המוסד ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.

20160171

)א( שערי אורות  -ביתר עילית )ע"ר(

20160174

)ב( השתתפות בשיפוץ מטבחונים ושירותים בגני הילדים של המוסד ,עפ"י דרישות
משרד הבריאות ועפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מכון "מסילות" אשדוד )ע"ר(
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)ב( השתתפות במימון קבוצות תמיכה והנחיה להורים לילדים הסובלים מהפרעות
קשב וריכוז וכן בעיות התנהגות ע"י סיוע במימון כח האדם המועסק באחוזי
משרה בפרויקט בלבד.
20160186

)א( מכינה תורנית קדם צבאית "אלישע" )ע"ר(

20160191

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר ובדוחות הכספיים שהוגשו לשנת  2014,קובעת
הוועדה כי הבקשה עומדת בתנאי הסף הפיננסיים.
לאחר דיון בבקשה המקורית ובנספחיה מחליטה הוועדה להקצות סך של 24,000
ש"ח ,כהשתתפות במתן מלגות ל 24 -חניכים במכינה על פי הקריטריונים שפורטו
בבקשה ובנספחיה כאשר כל מלגה לא תעלה על סך של  1,000ש"ח לחניך .יש
להגיש רשימת החניכים שיקבלו את המלגות וסכום המלגה שקיבל כל אחד מהם.
)א( אור לתקוה  -שילוב עולים בקהילה הישראלית עמותה רשומה

20160201

)ב( השתתפות במימון קייטנת קיץ לילדי הגנים הבאים ממשפחות מצוקה ונזקקות
המופעלים על ידי העמותה ,ע"י סיוע במימון כניסה לבריכת המושבה ולפארק
נחשונית עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה
למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל
לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבורג  -בני ברק

20160205

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בשיפוץ והקמת מטבח לחימום מהיר והכנת אולם
חדר האוכל לתלמידים נזקקים בבית הספר עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת "ראדין"

20160217

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה ובדוחות הכספיים לשנים  2014ו 2015-שצורפו נמצא כי
המוסד עומד בתנאי הסף הפיננסיים.
לאחר דיון בבקשה המקורית ובנספחיה מחליטה הוועדה להקצות סך של 15,000
ש"ח לצורך החלפת ריהוט באולמות ההרצאות וכיתות הלימוד במבנה החדש של
המוסד על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עירית קרית ביאליק
)ב( השתתפות ברכישת ציוד לשני חדרי סנוזלן בשני בתי ספר יסודיים בעיר על פי
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160229

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי ייעוד הקצבה מחליטה הוועדה כי אין מקום
לשנות את החלטתה .סכום ההקצבה נקבע על בסיס רכישת ציוד לשני חדרים ולא
ניתן לאפשר עתה רכישת חדר אחד באותו סכום .אם יחליט המוסד לרכוש חדר
אחד בלבד יקבל מחצית מהסכום.
)א( מעלות חברון  -פתח תקוה )ע"ר(

20160234

)ב( השתתפות בשדרוג מתקני חצר ל 3 -חצרות גנים שמנהל המוסד ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( יחל ישראל
)ב( השתתפות בפרויקט שיפוץ חדר האוכל והמטבח והצטיידות למטבח הפנימייה,
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160242

24,000

26,000

20,000

15,000

25,000

40,000

50,000

)א( תלמוד תורה "הדר יוסף" )ע"ר(
)ב( השתתפות במימון פרויקט הצללה למגרשי המשחקים בתלמוד תורה עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.

20160262

12,000

)א( גבעת ושינגטון בע"מ )חל"צ(

17,000
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20160265

)ב( השתתפות ברכישת ציוד וריהוט ל 10-מועדוני נוער המשמשים את תלמידות
המוסד בפנימיה ע"י סיוע במימון רכישת פינות הישיבה שולחנות וכסאות עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עולל  -עזרה ואהבה לילד ולתלמיד
)ב( השתתפות בפרויקט "מצמיחים קשר"  -גינון טיפולי ככלי לעבודה טיפולית עם
הילד ,ההורה והקשר בין שניהם ,ע"י סיוע במימון שכרו של מדריך מקצועי
שיועסק באחוזי משרה בפרויקט בלבד.

20160286

)א( חל"ד  -חנוך לנער ע"פ דרכו  -מפעלים חינוכיים )ע"ר(

20160288

)ב( השתתפות בשדרוג תכנית "שעת סיפור יוצרת" והתאמתה לכלים של המאה ה,21-
ע"י סיוע במימון הרכישות כמפורט בטופס הבקשה ובהצעות המחיר.
)א( מוסדות צאנז ביתר -גני הילדים מרים )ע"ר(

20160289

)ב( השתתפות בשיפוץ חדרי השירותים עבור בית הספר היסודי ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( עמיעד  -להעמקת ערכי היהדות )ע"ר(

20160311

)ב( השתתפות בהפעלת תכנית לחיבור בין דתיים לחרדים ע"י מפגשים ויצירת שיח
מחבר ,ע"י סיוע במימון שכרו של רכז תחום חרדים שיועסק באחוזי המשרה
בפרויקט בלבד.
)א( תלמוד תורה אוהלי דוד  -ירושלים )ע"ר(

20160322

)ב( השתתפות בשיפוץ כל חדרי השירותים בבניין המוסד ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו
לבקשה.
)א( פתח-חינוך תורני לכל ילד

20160332

)ב( השתתפות בתכנית למניעת נשירה מלימודים ומהקהילה בשלושה בתי ספר
תיכוניים של המגזר החרדי בירושלים ,ע"י סיוע במימון שתי עובדות שיועסקו
בפרויקט בלבד.
)א( קהל תפארת משה )ע"ר(

20160334

)ב( השתתפות ברכישת והחלפת ציוד ,ריהוט ומשחקים למעונות היום והגנים
המופעלים ע"י המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( גדעון  -ליהדות אתיופיה בחדרה וסביבתה

20160335

)ב( השתתפות בפרויקט "כישורי חיים"  -העשרה והעצמה אישית ע"י התנסות
באמנות ,פיסול סביבתי ויצירה ככלל לילדים במהלך שנת הלימודים ,ע"י סיוע
במימון המנחה לכישורי חיים בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון
רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( מרכז ליהדות בית חב"ד

20160336

)ב( השתתפות בכתיבת ספר תורה לזכותם של ילדי ישראל ,ע"י סיוע במימון רכישת
הקלף עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בני אברהם פיטסבורג )ע"ר(

20160346

)ב( השתתפות בפעילות ספורט וג'ימבורי להפחתת חרדות בקרב ילדים החשופים
לאזעקות ולמתח בטחוני ,ע"י סיוע במימון שכרם של מאמנות הספורט והג'ימבורי
באחוזי המשרה בפרויקט בלבד.
)א( משמעות  -לגלות חיים חדשים )ע"ר(

20160356

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות ברכישת ציוד לכיתת גן שמפעיל המוסד ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( המכללה האקדמית בית ברל )ע"ר(
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20160358

)ב( השתתפות במתן מלגות ל 30-סטודנטים מרקע תרבותי מגוון :ערבים ,חרדים
ובעלי הכנסה נמוכה ,עפ"י הקריטריונים שפורטו בנספח לבקשה ובלבד שכל מלגה
מסכום ההקצבה תעמוד על  1,000ש"ח לתלמיד .יש להגיש רשימת הסטודנטים
שקיבלו את ההקצבה וסכומי ההקצבה שקיבל כל אחד מהם.
)א( ישיבת תורת מנחם

20160359

)ב( השתתפות בהתקנת מערכת ספרינקלרים וגלאי עשן במבנה המוסד ובפנימייה,
עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( נר אליהו

20160398

)ב( השתתפות בהחלפת הריהוט בבית המדרש בעזרת הגברים ובעזרת הנשים ,עפ"י
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( מוסדות אור גאון בישראל

20160400

)ב( השתתפות ברכישת מזגנים חדשים במקום הישנים הקיימים בחלק מכיתות
הלימוד א-יב ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( המרכז האקדמי רופין )ע"ר(

20160403

)ב( השתתפות בתכנית "מהנדסאי למהנדס" ,שיתוף פעולה בין המוסד המבקש
למכללת אלקאסמי למטרת הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות חלשות ,ע"י
סיוע במימון מלגות ל 18-סטודנטים המשתתפים בתכנית "מהנדסאי למהנדס"
כאשר כל סטודנט יקבל  1,000ש"ח מסכום ההקצבה .יש להגיש רשימת
הסטודנטים מקבלי המלגות.
)א( ועד חסידי חב"ד רחובות

20160407

)ב( השתתפות בפרויקט "יהדות במאור פנים"  -הפעלת מרכז חווייתי לילדים ולנוער
כמפורט בבקשה ,ע"י סיוע בשכר כח אדם המועסק בפרויקט בלבד.
)א( מוסדות ערלוי ביתר עילית

20160420

)ב( השתתפות בפרויקט "אתגרים"  -סיוע לילדים בגיל חובה עד כיתה ב' המתקשים
בקריאה ,כתיבה וחשבון ,ע"י סיוע במימון כח האדם המועסק בפרויקט בלבד )ולא
למפקח(.
)א( הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירושלים ת"ו )ע"ר(
)ב( המדובר בבקשה להשתתפות במימון  30חונכים אשר יסייעו לתלמידים ממשפחות
מצוקה בשעות הלימודים ,ע"י סיוע במימון שכרו של המדריך המועסק בפרויקט
בלבד ,כמצוין בבקשה.

20160422

)א( תלמוד תורה דביר )ע"ר(

20160423

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט עבור בית מדרש לזכרו ולע"נ של נפתלי פרנקל הי"ד,
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מרכז חינוכי בת עין

20160430

)ב( השתתפות בהקמת ספרייה לתלמידי ואברכי הישיבה ,ע"י סיוע במימון רכישת
הספרים בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט.
)א( דרכי משה  -אשדוד )ע"ר(

20160434

)ב( השתתפות ברכישת ארון לוקרים עבור תלמידי המוסד ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( המרכז האקדמי רופין )ע"ר(

20160463

)ב( השתתפות במתן מלגות ל 30סטודנטים הנמצאים בקשיים כלכליים ,עפ"י
הקריטריונים המפורטים שצורפו לבקשה ,וזאת בתנאי שכל סטודנט יקבל 1,000
ש"ח מסכום ההקצבה .יש להגיש רשימת הסטודנטים מקבלי המלגות.
)א( "בית לוי-יצחק" ישיבת חב"ד ליובאוישט  -צפת
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20160485

)ב( השתתפות בפרויקט "ואהבת" מפגשים ושיחות בין תלמידי הישיבה לנוער
ומבוגרים בנושאי יהדות ,הכרות אישית והשקפות עולם ,ע"י סיוע במימון
הסדנאות בלבד עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .אין להשתמש בסכום
ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו .יש להגיש דוח ובו
מועדי הפעילויות ,נושאי הסדנאות ומספר המשתתפים בכל אחד מהם.
)א( נעימות התורה -שירה חדשה )ע"ר(

20160506

)ב( השתתפות במתן תוספת לימודית ל 60-תלמידים הזקוקים לכך ,ע"י סיוע במימון
מורה אחד לשיעורי עזר שאיננו מועסק כלל באחוזי משרה כלשהם במוסד עתה
כאמור בטופס הבקשה .יש להגיש את רשימת המורים ומספר התלמידים שלימד
כל אחד מהם במסגרת הפרויקט.
)א( מכון בית יעקב למורות )חל"צ(

20160518

)ב( השתתפות בשדרוג ספריית המוסד ורכישת ריהוט וציוד ,ע"י סיוע ברכישת
המחשבים בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( בית המדרש למורות )ע"ר(

20160565

)ב( השתתפות בתכנית "מדריכי בית המדרש"  -שילוב רבנים בחינוך ובהוראת התנ"ך
בבתי הספר ברחבי הארץ כמפורט בבקשה .יש להגיש דו"ח ובו רשימת פגישות
ההדרכה ,שם המדריך ,מיקומן ומספר המורים המשתתפים בהן.
)א( קונגרס יהודי בוכרה )ע"ר(

20160572

)ב( השתתפות בפרויקט "דוגמא אישית למצוינות" מתן מלגות ל 50-סטודנטים
במוסדות אקדמאיים שילוו תלמידים חלשים וישמשו להם כחונכים ,כאשר כל
סטודנט יקבל  1,000ש"ח מלגה .מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל
לשמש כמימון תואם כנדרש עבור הקצבה זו .יש להגיש רשימת הסטודנטים
ורשימת התלמידים אותם חנכו.
)א( חוג חתם סופר "זכרון מאיר"

20160583

)ב( השתתפות בפרויקט החלפת כל המזגנים במוסד על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( דורשי ציון  -בית"ר עילית )ע"ר(

20160584

)ב( השתתפות בהקמת אתר אינטרנט ללימוד מרחוק ,ע"י סיוע במימון הקמת אתר
אינטרנט ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מ .א .עמק יזרעאל
)ב( השתתפות בשדרוג והתאמה לתקני בטיחות עכשוויים של חצרות  7גני ילדים
ביישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל ,עפ"י הערכת עלות הפרויקט של מהנס
המועצה שצורפה לבקשה.
לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי ייעוד הקצבה מחליטה הוועדה כי אין מקום
לשנות את החלטתה המקורית ההקצבה ניתנה מלכתחילה על בסיס הפרויקט
שהוגדר על ידי המוסד כ"מיועד לשדרוג והתאמה לתקני בטיחות עכשוויים
בחצרות גני ילדים "...כאשר עלויות הפרויקט כללו עבודות פיתוח החצרות ויציקת
משטח גומי בטיחותי .כמו כן ,המוסד הצהיר כי בידו מימון עצמי בסך ₪ 117,000
לצורך השלמת הפרויקט כולו .הבקשה הנוכחית כאמור שונה לחלוטין .העניין
הבטיחותי איננו מוזכר כלל וכל שנותר הוא פיתוח החצר והכנת דמוי דשא כאשר
העלויות כמובן מצטמצמות בהתאם .אילו היתה מוגשת הבקשה מלכתחילה כפי
שהיא מוצגת היום היה סכום ההקצבה נמוך בהרבה שכן הסכום נקבע בהסתמך
על היקף הפרויקט והמימון העצמי .על כן הבקשה נדחית

20160601

)א( ישיבת "כף החיים"
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20160607

)ב( השתתפות במתן הנחות לשכר לימוד ל 20-נשים ובחורות במצבי סיכון השוהות
במעונות המדרשיה המנוהלת ע"י המוסד ,כאשר המלגות תינתנה ל 20-נשים
הנמצאות ברמת נזקקות הגבוהה ביותר וסכום ההקצבה לכל אחת מהן יעמוד על
 1,000ש"ח .יש להגיש רשימת מקבלות ההקצבה ועילות נזקקותן.
)א( כולל בית שלמה ע"ש רבינו חכם סלמןמוצפי זליהה

20160666

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בשיפוץ השירותים והמטבח במבנה המוסד והנגשתו
לנכים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אולפנא לבנות  -קרית חינוך שעלבים  -נוף איילון )ע"ר(

20160694

)ב( השתתפות בשיפוץ חדר שישמש כבית מדרש לבוגרות ,עפ"י הצעת המחיר ל"שיפוץ
אולם" שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה לרכיבים אחרים
בפרויקט.
)א( תלמוד תורה וכולל אברכים אמת ואמונה סלונים חזון יחזקאל קרית גת )ע"(

20160700

)ב( השתתפות במימון רכישת שולחנות כסאות ומשחקים למבנה החדש של גני
הילדים שמפעיל המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( רוח יהודית לתרבות יהודית )ע"ר(

20160708

)ב( השתתפות בתכנית קיץ למניעת אלימות בקרב בני נוער מאזור הפריפריה בחודשי
הקיץ ,ע"י סיוע במימון הפעילות ב"דרך העץ" עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה .יש להגיש רשימת המשתתפים בפעילות.
)א( מרכז להפצת יהדות ליובאוויטש לעולים יוצאי חבר העמים  -חיפה )ע"ר(

20160717

)ב( השתתפות במפגשים של עולים יוצאי חבר העמים עם עולים יוצאי חבר העמים
שחזרו בתשובה ,ע"י סיוע במימון הסיורים המשותפים עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים ופירוט יוצאי חבר העמים
החילוניים ויוצאי חבר העמים הדתיים.
)א( עצם  -מכינה תורנית לצה"ל

20160742

)ב( השתתפות במתן מלגות הנחה בשכ"ל ל 80-תלמידי המכינה נזקקים עפ"י
הקריטריונים שפורטו בבקשה .יש להגיש רשימה שמית של התלמידים
והקריטריונים המתאימים לכל אחד מהם.
)א( משכן מיכאל

20160762

)ב( השתתפות במימון החלפת ציוד הגנים אותם מפעיל המוסד ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( תלמוד תורה ,גני ילדים ,ביה"ס וחט"ב " -כנסת יצחק" )ע"ר(

20160779

)ב( השתתפות בהתקנת ציוד כיבוי אש במתחם בית הספר וגני הילדים של המוסד,
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( תלמוד תורה ויז'ניץ קרית ויז'ניץ

20160794

)ב( השתתפות בפרויקט קידום ועזרה לתלמידים הזקוקים לכך בתחום הלימודי
הרגשי והחברתי .יש להגיש רשימת החונכים ומספר התלמידים שחנך כל אחד
מהם.
)א( עמותת דרכי נועם בקצרין )ע"ר(

20160814

)ב( השתתפות בהקמת מעבדת מדעים במסגרת המרכז החינוכי הרב תכליתי המופעל
ע"י המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( תפארת החיים  -אשדוד )ע"ר(

20160819

)ב( השתתפות במימון מלגות לימודים ל 30-תלמידות סמינר ממשפחות מעוטות
יכולת ומצוקה ,העונות לפחות על הקריטריון של הכנסה שאינה עולה על 1,000
ש"ח לנפש ובתנאי שכל תלמידה תקבל  1,000ש"ח לשנה מסכום ההקצבה .יש
להגיש רשימה שמית של התלמידות שקיבלו הקצבות.
)א( יהוד מונוסון
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20160832

)ב( השתתפות בפרויקט הוספת דשא סינטטי בחצרות גני הילדים בעיריה ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות תורת אמך בית שמש )ע"ר(

20160853

)ב( השתתפות בפרויקט הוראה מקדמת ומתקנת לגיל הרך עם המעבר לבית הספר,
ע"י סיוע במימון שכרה של המורה המקדמת שעדיין לא מועסקת במוסד .מימון
המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה
זו.
)א( קרן החינוך למען בתי ספר תל"י )ע"ר(

20160864

)ב( השתתפות בפרויקט מפגשים משותפים בין תלמידי  18בתי ספר יהודים,
ערבים-נוצרים לקידום ההבנה והדיאלוג ההדדי ,עפ"י התכנית שצורפה לבקשה.
יש להגיש דוח ובו רשימת בתי הספר שהשתתפו ,תאריכי המפגשים ומספר
המשתתפים בכל אחד מהם.
)א( בית ספר חרדי לאומי "אהבת ישראל" בית שמש )ע"ר(

20160918

)ב( השתתפות במסע שורשים והכרה עצמית ברחבי המדינה לתלמידים מכיתות י'-י"ב
בישיבה ובאולפנא ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אמרי בינה  -אלעד )ע"ר(

20160921

)ב( השתתפות במימון פרויקט תגבור לימודי לתלמידי בית הספר בכיתות ד-ח ,ע"י
סיוע במימון כח האדם שיועסק באחוזי המשרה בפרויקט בלבד .יש להגיש דוח ובו
רשימת המורים ומספר התלמידים שכל אחד מהם חנך.
)א( יודעי בינה )ע"ר(

20160922

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לבית המדרש המרכזי המופעל ע"י המוסד ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות חנוך "אור החיים" בניברק
)ב( השתתפות בשיפוץ כללי של מטבח המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160941

)א( חזון מאיר ובית ישראל

20160945

)ב( השתתפות ברכישת ציוד ומתקני חצר לגני הילדים שעל יד העמותה ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( כולל ש"ס צאנז חיפה

20160971

)ב( השתתפות בפרויקט מיגון גני הילדים של המוסד על פי דרישת פיקוד העורף ועפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קול בנימין )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ספרי ילדים לספריית גני הילדים של המוסד ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים
בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם
כנדרש לצורך הקצבה זו.

20160973

)א( תלמוד תורה אמת ואמונה סלונים ,בני-ברק

20161007

)ב( השתתפות בפרויקט פריסת מצלמות אבטחה בכניסה למבנה המוסד ובתוכו על
מנת למנוע פריצות ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( חדר הרב

20161021

)ב( השתתפות בשדרוג חצר המשחקים והתקנת משטח גומי ומתקני חצר בטיחותיים,
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מרכז חינוך ותרבות  -סמינר חסידי גור בני ברק
)ב( השתתפות ברכישת ציוד מקצועי לחדר תרבות ואומנות של המוסד ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
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משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20161034

)א( ושכנתי בתוכם משכנות התורה )ע"ר(

20161046

)ב( השתתפות ברכישת ציוד למטבח ולמחסן הישיבה  ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( מדרשת הרי גופנא )ע"ר(
)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה המדרשה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20161092

לאחר עיון ודיון בבקשה להגדלת סכום ההקצבה המסקנה היא כי לא ניתן להעלות
את סכום ההקצבה בשל התקציב המוגבל שעמד בידי הוועדה לחלוקה .שיעור
ההקצבה שניתנה זהה לשיעור שניתן לבקשות אחרות מסוגן .על כן הבקשה
נדחית.
)א( ישיבת ברסלב רח' ברסלב בני ברק

20161115

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לפנימיה החדשה במודיעין עילית ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( ממלכת רגש )ע"ר(

20161148

)ב( השתתפות בפרויקט הטמעת אוריינות מחשב מותאם לגיל הרך בהנחייה מתווכת,
ע"י סיוע ברכישת המחשבים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קול החינוך )ע"ר(

20161151

)ב( השתתפות בשיפוץ והרחבה של אולם הכינוסים בבית הספר ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות החינוך והחסד דחסידי גור קרית גת )ע"ר(

20161153

)ב( השתתפות בהקמת חצר טיפולית לנכים קשיי למידה בעלי מסוכנות ,ע"י סיוע
ברכישת הקרוסלה לכסאות גלגלים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון
העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל בע"מ )חל"צ(

20161165

)ב( השתתפות בפרויקט "תכנית משלימה" להעשרת תכנית הלימודים והענקת ערך
מוסף בתחומי מדעי הרוח השונים לתלמידי תיכון ,ע"י סיוע במימון פעילויות
התרבות וסדנאות הכתיבה ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .יש להגיש דוח
ובו מספר התלמידים שישתתפו בכל אחת מהפעילויות.
)א( לגעת ברוח )ע"ר(

20161167

)ב( השתתפות בהקמת בית מדרש פתוח ללימוד משותף בחברותות של סטודנטים
אקדמאים ובחורים דתיים וחרדים ,ע"י סיוע ברכישת הריהוט ,עפ"י הצעות
המחיר שצורפו לבקשה.
)א( שירת דבורה ע"ש דבורה הנביאה ע"ה )ע"ר(

20161199

)ב( השתתפות במימון שדרוג חצרות בית הספר ,גני הילדים וחדר הג'ימבורי ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מרחביה  -אגודה לקידום החינוך התורני

20161222

)ב( השתתפות במתן מלגות לתגבור לימודי -תורני בכ 30-בתי ספר ממלכתיים דתיים
ברחבי הארץ .המלגות תינתנה לכ 200-תלמידים נזקקים העומדים בקריטריונים
המחמירים ביותר ,המופיעים בסעיפים מספר  4,5במסמך הקריטריונים שמצורף
לבקשה )תלמידים ממשפחות חד הוריות או בעלות בעיות רפואיות מיוחדות או
נכות מוכרת ,כאשר כל מלגה לא תעלה על סך  ₪ 500לתלמיד(.
)א( נערן )ע"ר(
)ב( השתתפות בעריכת סמינרים וימי עיון להכשרתם של מחנכים לחינוך ציוני ,עפ"י
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
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משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20161229

)א( בית מדרש לתורה והוראה אלון מורה  -שכם

20161235

)ב( השתתפות בפרויקט להכנה לחיים לבני נוער בגילאים  14-18,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .
)א( מוסדות חב"ד אריאל שעל יד צעירי אגודת חב"ד המרכז )ע"ר(

20161253

)ב( השתתפות בפרויקט "מתחברים"  -המפעיל מועדון להורים וילדים ובו מפגשים על
בסיס שבועי ולפי מועדי השנה ,ע"י סיוע במימון ההרצאות בלבד ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים
בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם
כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( פניני חן סמינר לבנות )ע"ר(

20161333

)ב( השתתפות בהקמת מעבדת מחשבים עבור תלמידות המוסד ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( בני דוד  -מכינה ישיבתית

20161334

)ב( השתתפות בהפקת סרטי הנצחה לתלמידי המוסד שנפלו במערכות ישראל
והקרנתם בעמדות מולטימדיה בחדר הזכרון במוסד ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו
לבקשה.
)א( עמותת המדרשה למנהיגות  -מכינה קדם צבאית בגליל העליון )ע"ר(

20161339

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט ואבזור למבנה המגורים הנוסף של המוסד ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( תלמוד תורה אמת ואמונה סלונים ירושלים

20161373

)ב( השתתפות בפרויקט רישות בניין בית הספר במצלמות אבטחה בשל מיקומו של
בית הספר באיזור קו התפר ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( המדרשה לידע המקדש

20161393

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בפרויקט הפקת הדמיות תלת מימד ,שדרוג מערכות
ציוד אור קולי ושמע והפקת סרט עבור תערוכת כלי המקדש ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( הגר חינוך יהודי-ערבי לשוויון )ע"ר(

20161436

)ב( סכום הבקשה  126,000ש"ח .השתתפות בפרויקט "קהילה מעורבת" להעמקת
ההכרות והאינטראקציה בין אוכלוסיות יהודים ערבים ובדואיים בנגב ובבאר שבע
במסגרת קבוצות נוער מבוגרי החינוך הדו לשוני של המוסד וקיום אירועים
קהילתיים וציבוריים לקהל המעורב .אין להשתמש בסכום ההקצבה לרכישת
מחשב נייד .יש להגיש דוח ובו רשימת האירועים שבוצעו ומספר המשתתפים מכל
אחד מהמגזרים.
)א( להאיר את העיר )ע"ר(

20161447

)ב( השתתפות בהחלפת כסאות עבור בית הכנסת וכסאות ושולחנות עבור חדר האוכל
של הישיבה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( נוער מוסיקלי בישראל

20161458

)ב( השתתפות בפרויקט "יש מצב"  - 2016מוזיקאים צעירים מתנדבים בפנימיות
לילדים במצבי סיכון כמפורט בלו"ז המצורף ע"י סיוע במימון שכירת כלי הנגינה
וההסעות בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון המוסד את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך
הקצבה זו .יש להגיש דוח ובו פירוט של כל הפעילויות שנעשו במסגרת הפרויקט,
מספר המשתתפים הנהנים ומספר המוזיקאים שניגנו בהם.
)א( ושננתם לבניך )ע"ר(
)ב( השתתפות בשיפוץ ופיתוח חצרות המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
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משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20161465

)א( המוסיקאים של מחר מיסודו של מקסים ונגרוב )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט "הגברת הצליל  -הרחבה וגיוון פעילות המוזיקאים של מחר"
על ידי שילוב עוד  10ילדים באזור הגליל בעלי כשרון מוזיקלי והכשרתם לנגינה
בכלים קלאסיים .ההקצבה תהיה תלת שנתית לצורך סיוע במימון רכישת כלי
הנגינה על פי הפירוט שניתן בבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון
רכיבים אחרים דהיינו:כיתות האומן שאין הוועדה מממנת פעילות בחו"ל ומלגות
שאין בעבורן כל תחשיב תקציבי ברור והעלות הכוללת נראית גבוהה ,כאמור ללא
בסיס .מימון המוסד את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך
הקצבה זו .סך הכל ההקצבה תעמוד על סך  132,000ש"ח לפי הפירוט לשנים
כדלקמן :לשנת  66,000 - 2016ש"ח ,לשנת  46,000 - 2017ש"ח ,לשנת - 2018
 20,000ש"ח .יש להגיש דוח שנתי ובו שמות התלמידים שנוספו במסגרת הפרויקט
וכלי הנגינה שניקנו באותה שנה.

20161471

לאחר עיון ודיון בבקשה שהגיש המוסד מחליטה הוועדה לתקן את מטרת
ההקצבה בכך כי ההקצבה לשנת  2016תהיה לצורך רכישת קונטרבס ופסנתר כנף
במקום כלי הנגינה שצוינו בבקשה לשנה זו .סכום ההקצבה יישאר בעינו.
)א( מודעות  -משמעות )ע"ר(

20161478

)ב( השתתפות בפרויקט "מתחברים לקהילה"  -בניית גרעיני התנדבות של בני נוער
בסיכוי בקרב מוסדות קהילתיים בישובים אשדוד ,באר שבע ערד ותל אביב ,ע"י
סיוע במימון סדנאות בנושא הפיתוח המנהיגות ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם
מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה
זו.
)א( הישיבה הגבוהה אור-עציון

20161483

)ב( השתתפות במימון טיפולי שיניים לתלמידים יוצאי אתיופיה תוכנית ההכשרה
למנהיגות ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש רשימת התלמידים
שטופלו במסגרת הפרויקט.
)א( משנה תורה -מרכז חינוכי תורני )ע"ר(

20161484

)ב( השתתפות ברכישת ארון קודש חדש ועמוד לחזן בבית הכנסת של המוסד ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מטעים  -מוסדות חינוך בישראל )ע"ר(

20161496

)ב( השתתפות בשיפוץ והצטיידות ל 5-גני הילדים שמפעיל המוסד ברחוב רש"י 22,
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי כפר גלעדי

20161500

)ב( השתתפות בשיפוץ "גן שקד" ושדרוג מערכת החשמל במבנה ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( ציוני דרך  -צעירים לחזיוק החברה הישראלית )ע"ר(

20161509

)ב( השתתפות בפרויקט "מעיין במדבר" .חיזוק ההכרות והדו קיום בין סטודנטים
מהמגזר הבדואי לסטודנטים מהמגזר היהודי באמצעות מפגשי לימוד ופיעלויות
משותפות עפ"י הלו"ז שצורף לבקשה ע"י סיוע במימון כ"א בלבד .מימון המוסד
את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו .ניתן
להשתמש בסכום ההקצבה אך ורק בפעילות שתתבצע החל מיום .1.1.2016
)א( חברותא  -המרכז למודעות יהודית )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט מפגשים לעידוד שיח בין דתיים לחילוניים בני עדות שונות
ורקעים שונים להעמקת ההכרות והשיתוף בין המגזרים באמצעות תכני זהות
יהודית-ציונית וערכי מדינת ישראל ע"י סיוע במימון כ"א בלבד באחוזי המשרה
בפרויקט .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבי הרכישות שכולן
מתייחסות לכיבוד ומצרכים מתכלים .מימון העמותה את יתר הרכיבים האחרים
בפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.
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משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20161510

)א( תלמוד תורה הארמון

20161511

)ב( השתתפות בהחלפת ציוד בגני הילדים המיועדים למשפחות מרקע סוציואקונומי
נמוך ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( פרחי ילדי כהונה צפת

20161536

)ב( השתתפות בתגבור ועזרה לימודית לתלמידי כיתות ו'-ח' למניעת נשירה בשנת
 2016,ע"י סיוע במימון העסקת שלושת רבני הכיתות באחוזי המשרה הנוספים
בפרויקט בלבד .יש להגיש רשימת המורים ומספר התלמידים שעמם עבדו.
)א( בנות מלכים  -סמינר כלל חסידי )ע"ר(
)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה בית הספר ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
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)א( תלמוד תורה יחי ראובן )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ריהוט וציוד לכיתות גנים ויסודי ,ע"י סיוע במימון רכישת
הדשא הסינטטי ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום
ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.

20161557

)א( ראש פינה  -העמותה למען השילוב

20161565

)ב( השתתפות בתכנית "קליידוסקופ" לחינוך לחיים משותפים בקרב ילדי הגן בגני
ילדים בערים מעורבות לוד רמלה וירושלים עפ"י התכנית שפורטה בבקשה .אין
מדובר בתכנית רב שנתית שכן התכנית חוזרת על עצמה ואיננה רב שלבית .הראיה
לכך כי כל הוצאות התכנית מסתכמות בעלויות כ"א החוזרות על עצמן במדויק
מדי שנה בשנה ללא כל תוספות .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון העובדת
המועסקת במוסד בקביעות ב 85%-משרה .יש להגיש רשימת הגנים שהשתתפו
בפרויקט ומספר הילדים בכל אחד מהם.
)א( תנועת בנות בית יעקב  -בתיה )ע"ר(

20161567

)ב( השתתפות בפרויקט הקמת משחקיות לילדים ממשפחות מוחלשות בכ 10-ישובים
בפריפריה הצפונית והדרומית והפעלתם באמצעות חניכות התנועה בגילאי 15-17
בהתנדבות .סכום ההקצבה ישמש לרכישת ציוד לג'ימבורי ומשחקים בלבד .מימון
העמותה את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה
זו.
)א( המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(

20161575

)ב( השתתפות בהנגשת הלימוד לסטודנטים בעלי ליקויי למידה מהפריפריה ,ע"י סיוע
ברכישת המערכות לניהול כיתות מצולמות ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מ .מ .אליכין

20161579

)ב( השתתפות בפרויקט שיפוץ בית הספר היסודי ,גני הילדים ובית הספר לחינוך
מיוחד שבישוב ע"י סיוע במימון שיפוץ בית הספר היסודי בלבד עפ"י האומדן
שצורף לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון יתר רכיבי הפרויקט ואולם
מימון המוסד את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה
זו.
)א( "אורנים"  -המכללה האקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית )ע"ר(

20161603

)ב( השתתפות במתן מלגות ל 30סטודנטים נזקקים הלומדים במוסד ,עפ"י
הקריטריונים שצורפו לבקשה .ובלבד שכל סטודנט יקבל  1000ש"ח מסכום
ההקצבה .יש להגיש רשימת הסטודנטים ,עילות הנזקקות וסכום שקיבלו.
)א( מכללת אוהלו בקצרין )ע"ר(

20161614

)ב( השתתפות בשיפוץ מעבדות מדעים וציודן מחדש במכללה על ידי סיוע במימון
זיווד המעבדה על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( שתילים  -כחול ולבן )ע"ר(

16,000

73,000

180,000

20,000

150,000

30,000

50,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד29 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20161618

)ב( השתתפות בעריכת כנס עבור כל התלמידות בנושא עוצמה נשית ומעמד האישה
הדתית על ידי סיוע במימון ההסעות לכנס על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( שתילים רכים )ע"ר(

20161637

)ב( השתתפות בשדרוג וטיפוח חצרות הגנים ובתי ספר ורכישת מתקני חצר חיוניים,
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( רשת עמל  1בע"מ )חל"צ(

20161640

)ב( השתתפות בפרויקט "יחד למחר"  -תכנית לגישור פערים בין המגזר היהודי למגזר
הלא יהודי באמצעות מפגשים של בני נוער יהודים ולא יהודים הלומדים בעשרה
צמדי בתי הספר שמפעיל המוסד ,זאת ע"י סיוע במימון הסדנאות וההסעות בלבד,
עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה ובהתאם לתכנית המצורפת.
)א( מוזיאוני חיפה )חל"צ(
)ב( השתתפות בתכנית "ילדים יוצרים"  -שיעורי אומנות עבור ילדים השוהים
במועדוניות משלימות בית לילדים בסיכון בחיפה בדגש על אוכלוסייה דוברת
ערבית ,ע"י סיוע במימון ההסעות עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20161644

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה להוסיף להחלטה כי מימון המוסד את
יתר הרכיבים בפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו .יש
לתקן בנוסח ההחלטה כי מדובר ב"דגש על אוכלוסייה דוברת ערבית".
)א( מ .א .יואב

20161649

)ב( השתתפות בשיפוץ ורכישת ציוד לחדר האוכל בבית הספר צפית על ידי סיוע
במימון התאורה על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( התאחדות תלמודי תורה  -רשת מוסדות חינוך ותלמודי תורה בישראל )ע"ר(

20161662

)ב( השתתפות בהפקת חוברות לימוד ועבודה לגיל הרך בנושא זהירות בדרכים ,ע"י
סיוע במימון הדפסת החוברות לילדים.
)א( מרכז אגוד תתי"ם ירושלים

20161687

)ב( השתתפות בהקמת מרכז למידה לתלמודי תורה ,ע"י סיוע במימון רכישת
המחשבים והנלווים להם עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( יסודות לצמיחה דרור )ע"ר(

20161706

)ב( השתתפות בתכנית "מפגש איג'תימע" מפגש בין תלמידי בתי ספר יהודים וערבים
בחיפה ,באר שבע ויפו במטרה לצמצום הגזענות בחברה יצירת קשרים הכרות
והבנה בין יהודים וערבים לבניית חברה שוויונית ופלורליסטית עפ"י התכנית
המצורפת לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכישות המחשב
והברקו ,אלא למימון כ"א בפרויקט .יש להגיש דוח ובו מקומות הפעילות ,מספר
התלמידים בכל קבוצה ובתי הספר המשתתפים.
)א( האגודה לקדום החנוך ירושלים

20161707

)ב( השתתפות בהתקנת מערכות לגילוי אש ועשן בבתי הספר :עמליה ,בויאר ,דרור
ורעות אותם מפעיל המוסד בירושלים ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( מדעטק -המוזיאון הלאומי למדע ,טכנולוגיה וחלל ,מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי )
)ב( השתתפות בפרויקט העצמת בנות בתחום המדע והטכנולוגיה תוך כדי יצירת
מפגשים בין דתיות לחילוניות ,ע"י סיוע במימון ההסעות לתלמידות עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.

20161716

)א( נהרדעא ,מכון לתורה ולתעודה )ע"ר(

20161747

)ב( השתתפות בהקמת מעבדת אלקטרוניקה עבור בנים חרדים בבית הספר המופעל
ע"י המוסד ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( יד ושם
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20161755

)ב( השתתפות בפרויקט גביית עדויות וידיאו מניצולי שואה ,ע"י סיוע במימון הוצאות
המראיינים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה
למימון רכיבים אחרים בפרויקט .יש להגיש רשימה שמית של הניצולים שרואיינו
במהלך השנה.
)א( קול יעקב  -מוסדות תורה וחסד )ע"ר(

20161763

)ב( השתתפות בהרחבת ספריית בית הכנסת ע"י סיוע במימון רכישת ארונות הספרים
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית יעקב כה תאמר )ע"ר(

20161767

)ב( השתתפות בפרויקט "קשר"  -התערבות במטרה למנוע נשירתן של נערות בסיכון
מהמסגרת הלימודית בתיכון ,ע"י סיוע במימון הנחיית הקבוצות ,טיפול והעצמה
וההרצאות כאמור בטופס הרכישות ועפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .יש
להגיש דוח ובו שמות המרצים ,המנחים ומספר התלמידות שהשתתפו בכל אחת
מהפעילויות.
)א( ישיבת שעלבים
)ב( השתתפות ברכישת ריהוט למבנה הפנימיה החדש על ידי סיוע במימון המיטות על
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20161772

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה כי אין מקום לשנות את החלטתה
המקורית .הבסיס למתן ההקצבה היתה הבקשה וכתב הכמויות שצורף לה .לא
ניתן בשלב מאוחר זה לשנות את עלויות הרכיבים השונים אשר כאמור היוו בסיס
למתן הקצבה .על כן הבקשה נדחית.
)א( גלע"ד  -גרעין למען ערד )ע"ר(

20161788

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בשיפוץ בית המדרש "חן במדבר" ומערכת המיזוג על
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קרית חינוך -מגדל אור )ע"ר(

20161791

)ב( השתתפות ברכישת והתקנת מתקני חצר ומרכיבים בטיחותיים ב 3-גני ילדים של
המוסד במגדל העמק על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( גשר חינוכי )ע"ר(

20161792

)ב( השתתפות בפרויקט "דו קיום מתחיל מילדות" ,קבוצות תלמידים יהודים וערבים
בגילאי  11-12תלמידי בתי הספר בלוד לפעילות שמטרתה הקניית ערכי סובלנות
וקבלת האחר ולקידום דו קיום ,עפ"י התוכנית שצורפה לבקשה .אין להשתמש
בסכום ההקצבה למימון לימודי האנגלית .מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט
יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( אחותי  -למען נשים בישראל )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט "המדרסה הפמניסטית הרב תרבותית" על ידי סיוע במימון
שכרן של מנחות הסדנאות בלבד כמצוין בטופס הבקשה .אין להשתמש בסכום
ההקצבה למימון שכרן של יתר העובדות.

20161793

)א( המחנות העולים

20161805

)ב( השתתפות במימון פרויקט "האתגר של הפיכת ההדרכה וליווי ההדרכה לנגישים
לכולם "...על ידי סיוע ברכישת המחשבים והציוד הנלווה על פי הצעות המחיר
שצורפו לבקשה.
)א( קהילת הדר חיפה )ע"ר(
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20161808

)ב( השתתפות בהקמת קהילה חברתית משותפת רב תרבותית צעירה בשכונת הדר
בחיפה ע"י שיתוף הקהילות הקיימות השונות למען חיי שותפות והבנה בין דתיים
וחילוניים ,עפ"י התכנית המפורטת ולו"ז שפורטו בבקשה .הפרויקט הינו דו שנתי
כמפורט בלו"ז שהוגש .כאשר בשנת  2016תינתן הקצבה בסך  63,000ש"ח ולשנת
 2017תיתנן הקצבה של  63,000ש"ח סה"כ הקצבה דו שנתית  126,000ש"ח.
)א( מכון אלחנן

20161809

)ב( השתתפות בפרויקט המרה של קלטות השמע של שיעוריו ושיחותיו של ר' שמחה
וסרמן זצוק"ל למדיה דיגיטלית על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עמותת לעילא )לעולם ילמד אדם( עמותה לחינוך ערכי ולעשיה חברתית בתחומי הז
)ב( השתתפות בתכנית "אלול בגליל"  -מסגרת לימודית באצבע הגליל במהלך חודש
אלול המיועדת למשתתפים דתיים חילוניים ומסורתיים צעירים מכל רחבי הארץ
ומאצבע הגליל המעוניינים להעמיק בתכנים של יהדות ,רוח ומודעות על ידי סיוע
במימון פיתוח תכנים ,הנחיה ,מרצים וצוות חינוכי על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.

20161811

126,000

10,000

10,000

)א( "מכון ש"י" ,שבות יהודה להכרת היהדות ע"ש ר' יהודה אריה צביבל ז"ל
)ב( השתתפות בפרויקט עריכת מפגשים משותפים בין דתיים וחילוניים למטרת לימוד
משותף של התלמוד הישראלי עפ"י העלונים והערכות שיוכנו ע"י המוסד על ידי
סיוע במימון הדפסת והפצת העלונים על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

20161825

)א( מוסדות ביאלא  -מודיעין עילית )ע"ר(

20161827

)ב( השתתפות בריצוף וטיפוח חצרות גני הילדים ותלמוד תורה שמפעיל המוסד על פי
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות "חלקת יהושע" דחסידי ביאלא בני-ברק
)ב( השתתפות ברכישת ספרים לספריית בית המדרש על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
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משרד:

חקלאות
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20161852

)א( חקלאות
)ב( השתתפות במחקר ופיתוח מקורות חדשים של צמחי מספוא במסגרת מרכז
המצוינות לצמחי מספוא עפי התיאור שצורף לבקשה ,ע"י סיוע במימון הרכישות
עפ"י הצעות המחיר שצורפו והיתרה מימון חלק מכח האדם המועסק באחוזי
המשרה בפרויקט בלבד.
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משרד:

כלכלה
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160180

)א( אדרת אליהו מעשה חושב חדרה )ע"ר(

20160252

)ב( השתתפות בהחלפת מתקני חצר למעונות היום המופעלים על ידי המוסד על פי
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קו לעובד

20160366

)ב( השתתפות בתוכנית מאבק בתופעת הפסקות כפויות והשעיה מעבודה על ידי סיוע
במימון שכרה של הרכזת באחוזי המשרה בפרויקט בלבד .אין להשתמש בסכום
ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט.
)א( יתד התשובה

20160573

)ב( השתתפות באיטום וטיפול בגגות מעונות היום שמפעיל המוסד על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מרכז להכשרה מקצועית תיכונית ותורנית ,מיסודה של הסתדרות הנוער הדתי העו

20160683

)ב( השתתפות במימון החלפת המזגנים הישנים בכיתות וסדנאות בית הספר המקצועי
על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( זרחה השמש ליעקב

20160815

)ב( השתתפות בהנחה בשכר לימוד לכ  60-תלמידי המעון ממשפחות נזקקות כאשר כל
הנחה לא תעלה על  1,000ש"ח לתלמיד .יש להגיש רשימת מקבלי ההנחות ,עילות
הנזקקות וסכום ההנחה שקיבל מתוך ההקצבה.
)א( שיעור אחר )ע"ר(

20161126

)ב( השתתפות בפרויקט "שיעור מכוון" -העצמת בני נוער והכנתם לעולם העבודה ,ע"י
סיוע במימון שכרה של העובדת המיועדת לפיתוח תוכן והדרכה באחוזי המשרה
בפרויקט בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( משיבת נפש  -הוד השרון )ע"ר(

20161568

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט ,ציוד ומשחקים חדשים למעון היום ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי יקיר

20161652

)ב( השתתפות בהקמת גן שעשועים לשימוש ילדי הישוב עם נגישות לנכים ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עולים ביחד -באנדליי וודליי  -מנהיגות ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים יוצאי אתיו

20161674

)ב( השתתפות בפרויקט פיילוט קידום צעירים יוצאי אתיופיה לתעסוקה הולמת
במגזר הציבורי ,ע"י סיוע במימון קורס ההכנה למבחני מיון לתעסוקה במגזר
הציבורי עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש רשימת המשתתפים
בקורס זה.
)א( איכות בשיקום )ע"ר(

20,000

25,000

12,000

30,000

12,000

15,000

10,000

20,000

25,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד34 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20161711

)ב( השתתפות בביצוע פיילוט בנושא מערך התעסוקה למען נפגעי נפש מקרב
האוכלוסייה החרדית בבני ברק ,ע"י סיוע במימון שכרם של ארבע מאמנים
תעסוקתיים שיועסקו באחוזי המשרה בפרויקט בלבד .יש להגיש דוח ובו מספר
המשתתפים בכל אחת מהפעילויות שהתבצעו.
)א( עמותה להעצמה כלכלית לנשים )ע"ר(

20161835

)ב( השתתפות בתכנית הכשרה עסקית לנשים על ידי סיוע במימון עלויות המנחות
להכשרה עסקית כלכלית או שיווק על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה .אין
להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט .יש להגיש דוח ובו
רשימת הקורסים ,שמות המנחים ומספר המשתתפות בכל אחד מהם.
)א( סמינר מרכז בית יעקב למורות ולגננות  -פתח תקוה )ע"ר(
)ב( השתתפות בהחלפת  60מחשבים לצורך הכשרת תלמידות חרדיות לשילוב בשוק
העבודה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

סה"כ למשרד:

25,000

10,000

28,000

232,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד35 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

מדע טכנולוגיה וחלל
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160033

)א( העמותה הדרוזית לקידום קשרי החוץ ,החינוך והתרבות של דלית אל כרמל )ע"ר(

20160137

)ב( השתתפות בהקמת ספרייה דיגיטאלית -טכנולוגית .בעבור תושבי איזור דליית אל
כרמל ועוספיה ,שתכלול תכנים בנושא מורשת העדה הדרוזית,ספרות יוצרים
דרוזים וכו' .וזאת עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסד עם זיכרון -מכון למדע ומורשת העם היהודי )ע"ר(

20160685

)ב( השתתפות בהקמת אתר אינטרנט חדש להיסטוריה של משפחות יהודיות ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אגודת חב"ד אשקלון

20160893

)ב( השתתפות בהקמת מעבדת חשמל מקצועית בישיבה התיכונית הריאלית חב"ד
אשקלון ,ע"י סיוע ברכישת מעבדת החשמל והציוד הנלווה הנדרש עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קרן עמי"ת  -עידוד מצוינות ויצירה תורנית )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט "דרכים משתלבות" -שיתוף פעולה מחקרי בין מדענים
ורבנים בשאלות מוסר ,אתיקה והלכה ,ע"י סיוע במימון כח האדם המועסק
באחוזי המשרה בפרויקט בלבד.

סה"כ למשרד:

150,000

30,000

50,000

30,000

260,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד36 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

משפטים
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20161094

)א( מ .מ .ינוח ג''ת
)ב( השתתפות בהקמת מעבדות בבית הספר התיכון למדעים ,ע"י סיוע ברכישת הציוד
למעבדות ,עפ"י הצעת המחיר )אומדן( שצורפה לבקשה.

סה"כ למשרד:

20,000

20,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד37 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

פנים
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160165

)א( עירית בני ברק

20160501

)ב( השתתפות במימון התקנת מתקני שעשועים לילדים נכים ב 10-גינות ציבוריות
ברחבי בני ברק ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי גבעון החדשה

20161349

)ב( השתתפות במימון מערכת החוגים לילדים ולנוער ביישוב על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי כפר יהושע
)ב( השתתפות בשיפוץ והקמת בריכת פעוטות חדשה בישוב ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.

50,000

30,000

30,000

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי יעוד ההקצבה מחליטה הועדה כי אין מקום לשנות
את החלטתה .המדובר למעשה בבקשה חדשה לחלוטין ,שאין לה כל בסיס
תקציבי ,בהיעדר הצעות מחיר או הסברים נוספים .על כן בשלב זה לא ניתן לשנות
את ההחלטה והבקשה נדחית.

סה"כ למשרד:

110,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד38 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

קליטה
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160011

)א( נשמת העליה )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט הכרת הארץ והמקומות ההיסטורים בעלי חשיבות לאומית
לעולים חדשים ממדינות חבר העמים ,ע"י סיוע במימון כניסות לאתרים עפ"י
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

20160480

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה להוסיף להחלטתה כדלקמן :מימון
המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כגון הסעות יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש
לצורך הקצבה זו.
)א( ידידים למען אחי )ע"ר(

20160951

)ב( השתתפות בהקמת קו חם יעוץ טלפוני נפשי מקצועי לנערות ונשים עולות חדשות
במצוקה מהמגזר החרדי ,ע"י סיוע במימון שכרן של העובדות הסוציאליות
באחוזי המשרה בפרויקט בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים
אחרים בפרויקט.
)א( מכון מעיינות ללמודי יהדות

20161197

)ב( השתתפות ברכישת ציוד וריהוט למבנה המוסד במרכז ירושלים ,עפ"י הצעות
המחיר שצורפו לבקשה.
)א( אביב התורה
)ב( מתן הנחות בשכר לימוד במועדוניות של המוסד לכ 50-ילדים נזקקים רובם
מהעדה האתיופית ,בהתאם לקריטריונים המצורפים לבקשה .יש להגיש רשימת
הנהנים שקיבלו הנחה בשכ"ל וסכומי ההנחה שניתנו.

20161526

10,000

30,000

70,000

30,000

)א( מ.פ.ת - .מרכז לפיתוח תוכניות לימודים )ע"ר(
)ב( השתתפות בהפעלת כיתות לימוד קטנות ושירותי תמיכה ותיגבור לימודי
לתלמידים פליטים יהודים עולים צעירים מאוקראינה מגיל  6-17,בבית הספר
שבח מופת בתל אביב ,ע"י סיוע במימון שכר המורים .יש להגיש דו"ח ובו מספר
הכיתות ורשימת התלמידים בכל כיתה.

סה"כ למשרד:

144,000

284,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד39 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

ראש הממשלה
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20161778

)א( הידברות  -ארגון לקירוב לבבות )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט הפקה ,צילום ועריכה של סרט הנועד לגשר בין דתיים
לחילונים ,ע"י סיוע במימון שירותי התחקיר ,התסריטאות הבימוי והמשחק.

סה"כ למשרד:

20,000

20,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד40 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

רווחה
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160005

)א( צדקה וחסד עלי )ע"ר(
)ב( השתתפות במתן סיוע ל 15-משפחות המוכרות לרווחה בטיפולים רגשיים
ובמציאת עבודה ,כמפורט בבקשה ועפ"י הצעות המחיר שצורפו.

20160009

15,000

)א( "עמותת מיטב"  -מרכז לייעוץ  ,טיפול וחינוך בקהילה )ע"ר(
)ב( השתתפות בשיפוץ בית העמותה" ,המרכז" ,המיועד לפעילויות המוסד ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.

20160017

)א( זכרון דוד לעי"נ דוד נגר בן דאדא

20160024

)ב( השתתפות בפרויקט התקנת מערכת חימום מים מבוססת על משאבות חום
להוזלת עלות החימום והגדלת כמות המים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ארגון תומכי שבת חסדי יחיאל בירושלים

20160032

)ב( השתתפות בחלוקת מעילי חורף לילדים ממשפחות נזקקות ולהוריהם ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עדן  -העמותה לקידום פרוייקטים חינוכיים ,חברתיים ותרבותיים בנגב הצפוני )ע"

20160042

)ב( השתתפות בהקמת מסגרות המשך לנערות ללא עורף משפחתי שסיימו תהליך
טיפול בפנימיות טיפוליות ונעדרות בתים לשוב אליהם ,על ידי סיוע במימון כח
האדם שיועסק במסגרות החדשות בלבד.
)א( עמותת מרכז בועות )ע"ר(

20160053

)ב( השתתפות בפרויקט רכישת ציוד להנגשת הבריכה הטיפולית לנכים על ידי סיוע
במימון רכישת המנוף והציוד הנלווה לו על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אהבת חסד בארץ הקודש )ע"ר(

20160056

)ב( השתתפות ברכישת חבילת נדוניה עבור  500חתנים /כלות ממשפחות נזקקות על פי
הצעות המחיר שצורפו לבקשה .יש להגיש רשימת מקבלי חבילות הנדוניה ועילות
הנזקקות של כל אחד מהם.
)א( חסדי רבקה ע"ש הצדקת רבקה בת ר' מרדכי )ע"ר(

20160061

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בחלוקת ביגוד חם לחורף וביגוד לחגים לנזקקים על
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה והקריטריונים שצורפו .יש להגיש רשימת מקבלי
הביגוד ועילות הנזקקות של כל אחד מהם.
)א( היכל מרדכי צבי ע"ש הרה"ח ר' מרדכי צבי הורוויץ ז"ל )ע"ר(

20160064

)ב( השתתפות בשיפוץ והצטיידות לאולם בית הכנסת לצורך עריכת שמחות על ידי
סיוע במימון השיפוץ על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( עמותת ידידי המכללה החרדית )ע''ר(

20160065

)ב( השתתפות במתן שיעורי עזר/חונכות לסטודנטיות חרדיות במכינה ובאקדמיה
הלומדות במכללה החרדית ירושלים על ידי סיוע במימון מתן שיעורי העזר על פי
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות רצון השם  -בית שמש )ע"ר(

40,000

10,000

10,000

24,000

25,000

50,000

45,000

30,000

20,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד41 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
)ב( השתתפות בחלוקת ביגוד חם לחורף ומעילים לילדים ממשפחות נזקקות ,עפ"י
הקריטריונים והצעת המחיר שצורפו לבקשה .יש להגיש דוח ובו רשימת מקבלי
הביגוד ועילות נזקקותם.
20160068

)א( העמותה לפיתוח וחינוך  -הר חברון )ע"ר(
)ב( השתתפות בסדנאות "אבנים" אבות ובנים ,לחיזוק הקשר בין הורים למתבגרים
ומניעת אלימות ופשיעה ,ע"י סיוע במימון הסדנאות להורים עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים בסדנאות אלה.

20160069

)א( בית חם לכל חייל וחיילת )ע"ר(

20160077

)ב( השתתפות בפרויקט הענקת יעוץ אישי וסדנאות הכנה לחיים האזרחים לחיילים
מרקע של מצוקה כלכלית ,רקע חרדי וחיילים בודדים ,כמפורט בבקשה .יש להגיש
דוח ובו מספר המשתתפים בסדנאות ובקבלת הייעוץ האישי במשך השנה.
)א( מתן בסתר  -במבי )ע"ר(

20160086

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון מחדש מחליטה הוועדה כי אין מקום לשנות את
החלטתה .בתיאור פעילות המוסד בטופס הבקשה נאמר במפורש" :עזרה וסיוע
למשפחות נזקקות ,ומשפחות במצוקה ,ע"י מתן תמיכה ,רכישת ביגוד בסיסי
לילדים ולכל המשפחה ,עבור כלות עניות וכן רכישת ציוד רפואי לחולים" .ברור על
כן כי המדובר אמנם בפעילות המתבצעת ע"י המוסד עפ"י הצהרתו הוא .יצוין כי
גם הצעת המחיר עצמה לא מתייחסת רק לביגוד ילדים אלא גם לפריטים נוספים
אחרים כגון מצעים ,שמיכות ,מפות וכו' .המדובר בהצעת מחיר אחת הכוללת את
כל הפריטים וברור כי גם הצעה זו מצביעה על כך כי מדובר בפעילות כוללת של
עזרה לנזקקים.
עם זאת מאחר והתברר עתה כי זוהי בקשה ראשונה שהגיש המוסד לוועדה ,מוכנה
הוועדה באופן חד פעמי לתת הקצבה לפעילות זו ועל כן מחליטה הוועדה להקצות
סך של  40,000ש"ח כהשתתפות ברכישת ביגוד לילדים בלבד ממשפחות נזקקות
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה ועפ"י קריטריונים שצורפו לבקשה .אין
להשתמש בסכום ההקצבה למטרות אחרות .יש להגיש רשימה שמית של הילדים
שקיבלו ביגוד במסגרת ההקצבה.
)א( מכון ללימודי המשך ברפואת שיניים  -מ.ל.ה.ר.ש .ומרפאות לטיפול בשיניים ע"ש ד

20160088

)ב( השתתפות ברכישת והפעלת שתי ניידות וצוות רפואי למתן טיפולי שיניים חינם
לקשישים ניצולי שואה במקומות שהותם )בביתם ,בבתי אבות ,בבתי חולים וכו'(
וזאת עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .יש לרשום את הניידות על שם המוסד.
יש להגיש דוח ובו רשימת הקשישים המטופלים ,סוג הטיפול שקיבלו ומקום
שהותם.
)א( מפעלי תורה וחסד ע"ש מרת חוה בילא גיטל רוז ע"ה
)ב( השתתפות במתן שיעורי עזר ל 70-תלמידים בעלי קשיים משמעותים בלימודים
מרקע סוציואקונומי קשה ,עפ"י הקריטריונים שפורטו בבקשה ע"י סיוע במימון
שכרה של מורה לשיעורי עזר שעדיין לא מועסקת במוסד.

20160093

28,000

25,000

26,000

40,000

739,000

17,000

)א( תורת חיים ישיבה לצעירים נשר )ע"ר(
)ב( השתתפות במימון פעילות חברתית לנערים ממשפחות מצוקה בעיר נשר ע"י סיוע
במימון ההסעות עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש דוח ובו רשימת
ההסעות ,מטרתם ומספר הנערים המשתתפים בכל אחד מהם.
בקשה לשינוי מטרת הקצבה מס'  – 20160093תורת חיים ישיבה לצעירים נשר
)סימוכין (2016-0263
לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי מטרת הקצבה מחליטה הוועדה כי מימון המוסד
את יתר הרכיבים שפורטו בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש עבור הקצבה
זו.

30,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד42 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20160103

)א( אולפנת רעיה
)ב( השתתפות במימון מסע "משואה לתקומה" ל 90-בנות שרובן ממשפחות מצוקה,
ע"י סיוע במימון המסע עצמו עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש דוח
ובו תאריכי הנסיעות ,מיקומם ומספר התלמידות שהשתתפו בכל אחת מהן.

20160110

)א( אוכל לנזקקים )ע"ר(

20160121

)ב( השתתפות ברכישת רכב חלוקה משומש עם מערכת קירור לצורך פעילות המוסד,
ע"י סיוע במימון רכישת יחידת הקירור לרכב ע"פ הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( צמד  -עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה )ע"ר(

20160122

)ב( השתתפות בפרויקט " חיזוק הקשר " -חיזוק הקשר בין הוטרינריים והנעזרים
בכלבי הנחיה ,ע"י סיוע במימון הסעות לשלושה מפגשי נעזרים עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( הללו  -בי"ס למחול בניגון יהודי )ע"ר(
)ב( השתתפות בהוצאות מימון קורס מחול מקצועי-טיפולי עבור בנות בגילאי  3-18עם
בעיות קשב וריכוז ועוד ממשפחות נזקקות ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

20160131

)א( כולל הכשרת רבנים להוראה  -הלכה למעשה

20160139

)ב( השתתפות בהפעלת מחנות נופש ומרגוע לנערים במצבי סיכון גבוה המשתתפים
במסגרת נוח"ם )נוער חרדי מנותק( של משרד הרווחה ,ע"י סיוע במימון ההסעות
בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט.
)א( בית השנטי )ע"ר(
)ב( השתתפות בהקמת מרכז העשרה ,תעסוקה ולימוד מקצועות האם לבני נוער
השוהים במוסד על ידי סיוע במימון רכישת כלי העבודה על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.

15,000

21,000

15,000

25,000

25,000

30,000

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי ייעוד הקצבה מחליטה הוועדה כי יש לדחות את
הבקשה .המדובר למעשה בבקשה חדשה ושונה לחלוטין מהבקשה המקורית,
שהיוותה את הבסיס למתן ההקצבה .הבקשה המקורית התייחסה להקמת מרכז
העשרה  ,תעסוקה ולימוד מקצועות האם ,כאשר סכום ההקצבה ניתן כסיוע
במימון רכישת כלי העבודה ,עפ"י הצעת המחיר שניתנה .עתה מדובר על בקשה
להשתתפות בהצטיידות כללית למרכז כאשר מפורטת רשימה ציוד מסוגים שונים
ללא כל הצעות מחיר כמובן וללא הסבר .בנסיבות אלו ובשלב זה לא ניתן לשנות
את ההחלטה המקורית והבקשה נדחית.
20160160

)א( זכרון אלעזר  -מרכזי סיוע בירושלים )ע"ר(

20160162

)ב( השתתפות בפרויקט "סופ"ש" לנערות הבאות ממשפחות מצוקה ,עוני ובמצב
סוציואקונומי נמוך שחוו טראומות ומנותקות מביתן על ידי סיוע במימון סדנאות
טיפול בטראומה וזכויות הנערה והאישה על פי הצעות המחיר שצורפן לבקשה.
אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבום אחרים )כח אדם ללא שניתנו
הצעות מחיר או רכיבים אחרים נוספים( אולם מימון המוסד את יתר הרכיבים
יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( ר א ם העמותה למען החבר הותיק באזור מנשה

10,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד43 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20160163

)ב( השתתפות בפרויקט "האדם מטפל בטבע  -הטבע מטפל באדם"  -הקמת גינה
מצמיחה במרחב מרכז "מלו"א" באזור מנשה .ההקצבה תינתן כהקצבה דו
שנתית כדלקמן:הקצבה לשנת  28,000 - 2016ש"ח על ידי סיוע ברכישות הציוד על פי הצעות
המחיר שצורפו לבקשה.
הקצבה לשנת  12,000 - 2017ש"ח על ידי סיוע במימון כח האדם שיועסק בשנת
 2017ולא קודם לכן.
סך הכל ניתנת הקצבה לשנתיים בסך  40,000ש"ח .תשומת לב המוסד להוראות
סעיף  19לנוהל עבודת הוועדה ככל הנוגע לחובת הדיווחים .
)א( כפר ילדים ונוער "אהבה"  -עמותה לקידום ילדים ,נוער וצעירים בסיכון )ע"ר(

20160164

)ב( השתתפות בשיפוץ והחלפת ציוד בחדרי מערך שרותי העזר בכפר אהבה ,על ידי
סיוע במימון השיפוץ על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום
ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( חפצנו לחיים  -לשינוי תרבות משתמשי הדרך )ע"ר(

20160169

)ב( השתתפות במימון פרויקט קהילתי "חצר בטוחה" למניעת תאונות דרכים בקרב
המגזר הבדואי על ידי סיוע במימון ערכות הלימוד על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( עמותת בית חם לילדי ה) S.M.A.-ע"ר(

20160177

)ב( השתתפות ברכישת מכונות הנשמה למחלקת המונשמים במעון בגליל ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה .מימון המוסד את יתרת מכונות ההנשמה יוכל לשמש
כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( ישיבת ישועת מרדכי  -עמותת אור אליסף )ע"ר(

20160187

)ב( השתתפות בהקמת פרויקט חונכות אישית לימודית ורגשית לתלמידי המוסד על
ידי סיוע במימון שכר החונכים שיגויסו לעבודה בשנת  2016בפרויקט בלבד.
)א( מפעל החסד "יד ביד" לוד )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת רכב לחלוקת מזון לנזקקים על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה .יש לרשום את הרכב על שם המוסד.

20160197

40,000

24,000

20,000

123,000

22,000

25,000

)א( קרן עזרת מנחם ,אור חנה ישראל )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לאולם שמחות המיועד לנזקקים בתשלום סמלי  ,על פי
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160210

)א( מרכז לחינוך תורני ישיבת זכרון יעקב

20160223

)ב( השתתפות בפרויקט שיפוץ גינה וחצר המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( יקיר לי  -חינוך ורווחה )ע"ר(

20160227

)ב( השתתפות במימון עלות שיעורי עזר ,חונכות והדרכה מקצועית לכ 50-תלמידות
במוסד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון שכר של המורה העובדת כבר
במשרה קבועה במוסד ,כאמור בבקשה .יש להגיש שמות המורות ורשימת
התלמידות שאותן לימדו.
)א( קרן אהבת חסד  -קרן חסד )ע"ר(

20,000

27,000

32,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד44 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
)ב( השתתפות במימון מרכזי הכוונה מקצועית וליווי לאברכים בוגרי ישיבות בלתי
מועסקים ,ע"י סיוע במימון הייעוץ הקבוצתי כפי שמפורט בטופס הבקשה והצעת
המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים
בפרויקט.

30,000

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי ייעוד הקצבה מחליטה הוועדה כי אין מקום
לשנות את החלטתה .לא ניתן בשלב זה לשנות את מהותו של הפרויקט כפי
שהוצהר עליו בבקשה המקורית .מלכתחילה הועדה בחנה את האפשרות
שנתבקשה לממן עלויות כוח אדם פנימי אך בחרה שלא לעשות כן ,ולממן רק את
הייעוץ הקבוצתי עפ"י הצעת מחיר .אין מקום כיום לשנות זאת ,במיוחד כאשר לא
ברור מי הוא אותו עובד פנימי ,באילו אחוזי משרה קבועים הוא מועסק עתה ,מה
היא מיומנותו לעסוק בהכוונה תעסוקתית וכו' .על כן הבקשה נדחית.
20160236

)א( בית דוד  -קרית גת

20160259

)ב( השתתפות ברכישת והתקנת מעלית למבנה המוסד לרווחת אנשים עם מוגבלויות
)קשישים ניצולי שואה מתפללים ותלמידים עם מוגבלויות(.
)א( ישיבת תורה והוראה

20160260

)ב( השתתפות במתן הנחות בשכר לימוד ל 10-ילדים יתומים המתחנכים במוסד
כאשר כל ילד יקבל לא יותר מ ₪ 5,000-מסכום ההקצבה.
יש להגיש דוח ובו רשימת הילדים היתומים ,סכום ההקצבה שקיבל כל אחד מהם
ואישור על היותם יתומים.
)א( תיאטרון מחול קליפה )ע"ר(

20160264

)ב( השתתפות בפרויקט סדנאות בתחום אומנות המופע לתלמדי בתי ספר תיכוניים,
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה
)א( עזר וסעד לנצרכים )ע"ר(

20160278

)ב( השתתפות בהקמת חדר ג'ימבורי בעבור ילדים ממשפחות מצוקה בכניסה ללא
עלות ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( משביע לכל חי רצון )ע"ר(

20160280

)ב( השתתפות בחלוקת שמיכות ותנורי חימום לקשישים נזקקים ,עפ"י הקריטריונים
והצעת המחיר שצורפו לבקשה.
)א( בית חב"ד קרית היובל שע"י צעירי אגודת חב"ד )ע"ר(

20160281

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט וציוד לבית התמחוי המופעל ע"י המוסד ,ע"י סיוע
במימון רכישת הציוד למטבח עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מרכז מעלה ,עזרה ,תרבות וחינוך ע"ש ג'נין רבקה )ע"ר(

20160282

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט וציוד לאולם אירועים לנזקקים שמפעיל המוסד ,עפ"י
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( עם אחד  -מרכז תמיכה וסיוע )ע"ר(

20160285

)ב( השתתפות בחלוקת בגדי חורף לכ 450-ילדים ובני נוער נזקקים למשפחות רווחה,
עפ"י הקריטריונים והצעת המחיר שצורפו לבקשה.
)א( ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר ירושלים

20160304

)ב( השתתפות בהחלפת ריהוט בכיתות ובמבנה הפנימיות של המוסד ,ע"י סיוע במימון
רכישת המיטות לפנימייה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עזר בנימין ע"ש המחנך הרה"צ בנימין רבי זצ"ל )ע"ר(

20160309

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בפרויקט "חורף חם" חלוקת כ 500-תנורי חימום
וכאלף שמיכות חורף למשפחות נזקקות ומיעוטי יכולת ,עפ"י הקריטריונים
והצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( חסדי נעמי )ע"ר(
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20160312

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בשיפוץ אולם השמחות לעריכת אירועים לנזקקים
ברחוב הדפוס  28בירושלים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות ישועות משה בני ברק )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט "לדורותם"  -לבנות את העתיד בדרך הנכונה ,הקמת חדר
טיפולי לסיוע עבור תלמידים המתקשים בכיתה רגילה ,ע"י סיוע במימון הפריטים
לחדר למידה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה
למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל
לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.

20160316

)א( מעון לתינוקות וילדים קרית צאנז

20160318

)ב( השתתפות בפרויקט שיפוץ מטבח המוסד לבנות ממשפחות במצוקה לסוגיהן ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קרן ישראלייף )ע"ר(

20160327

)ב( השתתפות בפרויקט סיוע לקשישים בודדים עפ"י המפורט בבקשה ,ע"י סיוע
במימון כח האדם שעדיין לא מועסק במוסד ,ויגויס בעבור הפרויקט.
)א( מוסדות משכנות התורה )ע"ר(

20160341

)ב( השתתפות ברכישת ערכות ביגוד בסיסיות לכ 74-תלמידים ממשפחות ברוכות
ילדים ונזקקות ,עפ"י הקריטריונים שפורטו בבקשה.
)א( אוניברסיטת חיפה

20160344

)ב( השתתפות בפרויקט "נוער מנגן תרבויות" :אנסמבל מוזיקלי ערבי יהודי כמודל
והשראה לדו קיום באמצעות שפה מוזיקלית משותפת וזאת ע"י סיוע במימון
מלגות לרכזי ההרכבים המוזיקליים עפ"י הקריטריונים והדרישות שצורפו
לבקשה וכן רכיב ההסעות לפרויקט "נוער מנגן תרבויות" .אין להשתמש בסכום
ההקצבה לצורך רכיבים אחרים בפרויקט .ואולם מימון המוסד את הרכיב הנוסף
המתייחס לפרויקט ה"נוער מנגן תרבויות" )החזקה ורכישת כלי נגינה( בסך
 20,000ש"ח ,שלא נתבקש מן הועדה ,יוכל לשמש כמימון תואם מספיק לצורך
הקצבה זו.
)א( קרן עזרה לזולת קרית גת )ע"ר(

20160353

)ב( השתתפות בשיפוץ חצר המועדונית וגני הילדים המיועדים לילדים בעלי
מוגבלויות ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת יקירי ירושלים נעם

20160364

)ב( השתתפות ברכישה והתקנת מערכת מתזים וגילוי אש לחדרי הפנימייה של
המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( חינוך ועתיד )ע"ר(

20160365

)ב( השתתפות בהקמת קבוצות הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במגזר החרדי,
ע"י סיוע במימון שני מנחי קבוצות שעדיין לא מועסקים במוסד ,ויגויסו לצורך
הפרויקט.
)א( ישיבת מעלה-חבר )ע"ר(
)ב( השתתפות במתן מלגות סיוע בשכ"ל לכ 100-תלמידים ממשפחות מעוטות יכולת
נזקקות ,עפ"י הקריטריונים שפורטו בבקשה ,ובלבד שכל מלגה לא תעלה על 500
 ₪לתלמיד .יש להגיש רשימה שמית של התלמידים והקריטריונים המתאימים
לכל אחד מהם.

20160371

לאחר דיון ועיון מחדש בבקשה לשינוי אופן ביצוע ההחלטה מחליטה הועדה כי
ניתן יהיה להקצות סך של עד  1,000ש"ח לתלמיד מתוך סכום ההקצבה ,ולא
יותר .סכום ההקצבה ישאר בעינו.
)א( בית לתורה ותפילה -ע"ש הרב משה ברנשטיין ז"ל
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20160376

)ב( השתתפות בפרויקט חלוקת נעליים למשפחות במצוקה וקשיי יום ,עפ"י
הקריטריונים והצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( קרן אוהל מאיר  -משיבת נפש

20160385

)ב( השתתפות בשיפוץ קומת הבנות בהוסטל "ניגונים" לבנות בסיכון מהמגזר החרדי
שנפלטו ממערכות החינוך והטיפול הפורמאליות ורובן נמצאות בנתק מהבית
ומהמשפחה הגרעינית.
)א( סמינר בית יעקב באר מרים ,קריה חסידית חצור הגלילית

20160389

)ב( השתתפות בהפעלת מערך התנדבות של תלמידות המוסד לעזרה לנזקקים בישובי
הגליל על ידי סיוע במימון ההסעות בלבד של התלמידות המתנדבות לישובים בהם
הן מתנדבות .יש להגיש דו"ח ובו רשימת התלמידות ,מקומות ההתנדבות של כל
אחת מהן וימי ההתנדבות.
)א( ס.ו.ל.ם - .סיוע ועידוד לילדים מוגבלים
)ב( השתתפות בהכשרת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים להורות מיטבית וניהול
חיי משפחה תקינים ,ע"י סיוע במימון העסקתם של מדריכות ההורים באחוזי
המשרה בפרויקט בלבד.
אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון
העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.

20160395

)א( מסגרת שמעיה )ע"ר(

20160399

)ב( השתתפות בהחלפת רכב ישן ורכישת מיניבוס  16מקומות להסעת ילדים חירשים
וליקויי שמיעה לפעילויות המועדוניות של המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה .יש לרשום את הרכב על שם המוסד.
)א( לחיות בכבוד  -עזרה למשפחות

20160402

)ב( השתתפות בפרויקט "אפשר גם אחרת"  -תמיכה רגשית ונפשית לאוכלוסייה
חלשה ונזקקת ,ע"י סיוע במימון כח האדם אשר איננו מועסק עתה במוסד ,ויגויס
לצורף הפרויקט הספציפי .יש להגיש דוח ובו פירוט הסדנאות ,שמות המנחים
ומספר משתתפים בכל אחד מהם.
)א( עטרת הלויים )ע"ר(

20160411

)ב( השתתפות בהכנת חדר קירור וחדר מקפיא ורכישת ציוד למטבח ,ע"י סיוע במימון
רכישת הציוד למטבח בלבד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים שצוינו בבקשה ,שכן
רכישת מצעים ושמיכות מהווה פרויקט שונה ונפרד ,ולא ניתן להגיש בקשה לשני
פרויקטים.
)א( מאור הדרום
)ב( השתתפות בפרויקט שיפוץ גן הילדים ומתקני החצר ברחוב אחווה  15בערד ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
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לאחר עיון בבקשה לעיון מחדש על גובה ההקצבה מחליטה הוועדה כי אין מקום
לשנות את החלטתה שניתנה לאחר שיקול דעת שוויוני .עקב מגבלות התקציב
שעמד לחלוקה בידי הועדה ,לא ניתן להוסיף על ההקצבה כפי שניתנה.
20160413

)א( עזרת אבות )ע"ר(

20160417

)ב( השתתפות ברכישת ציוד ואבזור המטבח החדש במרכז היום לקשישים  ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( סאנרייז ישראל )ע"ר(

20160419

)ב( השתתפות בהכשרת  40בני נוער החולים במחלת הסרטן כמדריכים צעירים ,ע"י
סיוע במימון עלות העסקתם של המדריכים בקורס ההדרכה ,אשר אינם מועסקים
במוסד עתה ,ויגויסו במיוחד לפרויקט זה.
)א( מוסדות מהרי"ל ביתר )ע"ר(
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20160424

)ב( השתתפות בפרויקט איתור קשיי למידה וקידום ילדים משכבה סוציואקונומית
נמוכה כמפורט בבקשה ,ע"י סיוע במימון העסקתם של מאבחן ומורים מקדמים
שעדיין לא מועסקים במוסד ,ויגויסו לצורך הפרויקט בלבד.
)א( אלין -בית נועם )ע"ר(
)ב( לאחר עיון ודיון מחליטה הוועדה כי יש מקום לשנות את החלטתה ומחליטה
להקצות סך של  40,000ש"ח ,להשתתפות בפרויקט הנגשת אלין בית נועם לכ72-
אנשים עם מוגבלויות מורכבות על פי התיאור שניתן בבקשה על ידי סיוע במימון
כח האדם )מרפאות בעיסוק( כמפורט בבקשה ,באחוזי המשרה בפרויקט בלבד.

20160426

40,000

)א( בית הילדים ע"ש צבע אמונה )בית אלעזרקי( )ע"ר(
)ב( השתתפות בשיפוץ בית הגיל הרך של המוסד ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

20160433

)א( עמותת שלום בנייך  -פתח תקווה )ע"ר(

20160441

)ב( השתתפות בפרויקט מתן טיפול דיסקרטי מקצועי פרטני/קבוצתי לקטינים פוגעי
מין במגזר החרדי לצורך החזרתם לנורמטיביות ולשגרת חיים בריאה ,ע"י סיוע
במימון הטיפולים לנפגעים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אוהל פרידה לאה )ע"ר(

20160445

)ב( השתתפות ברכישת רכב להסעת תלמידים בעלי מוגבלויות ונכויות שונות
לפעילויות וטיפולים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש לרשום את הרכב
ע"ש המוסד.
)א( באב אל חארה -התיאטרון הכפרי לתרבות וחינוך טמרה )ע"ר(

20160447

)ב( השתתפות בטיפול בילדים ונוער בסכנת נשירה באמצעים של משחק ותיאטרון
בשני מוסדות חינוך בעיר טמרה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש
רשימת התלמידים המשתתפים בהעלאת הפקת התיאטרון בכל אחד מבתי הספר.
)א( ש.ב.ח  -שיקום בנים חרדי )ע"ר(

20160453

)ב( השתתפות בפרויקט שמטרתו שיפוץ והרחבת מבנה המרכז השיקומי המופעל ע"י
המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית הילד  -א.י .מעון לשהיה קצרה לילדים נכים

20160454

)ב( השתתפות ברכישת ציוד חיוני לצורך שמירה על בריאותם של החוסים
האוטיסטים במעון כמפורט בבקשה ,ע"י סיוע במימון אביזרי השחייה כולל
התקנות עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מרחבים  -עמותה לוותיקי משגב )ע"ר(

20160468

)ב( השתתפות בפרויקט יזמות עסקית ותעסוקה לתושבים יהודים ובדואים בגיל
השלישי באזור משגב כמפורט בבקשה ,ע"י סיוע במימון הפעלת קורס יזמות
והפעלת מתרגלים בקורס .עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש
בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( רינת אהרון

20160475

)ב( השתתפות בפרויקט "פתיחת שיעורים מקרבים לנוער נושר  -מסגרת תומכת"
בשני מועדונים שמפעיל המוסד באזור חיפה ,ע"י סיוע במימון שכרו של מדריך
הנוער הנוסף שעדיין לא מועסק במוסד ויבחר רק לפעילות לשנת  2016.יש להגיש
דוח באשר לפעילות שני המועדונים ,מספר המשתתפים בכל אחד מהשיעורים
והפעילויות.
)א( מוסדי הרים )ע"ר(
)ב( השתתפות בפיתוח ושיפוץ חצר בית הספר ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160483

21,000

)א( עמותת מרכז כוכב מעלות תרשיחא )ע"ר(

50,000

50,000

50,000

30,000

15,000

20,000

20,000

20,000

20,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד48 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20160484

)ב( השתתפות ברכישת ציוד ומכשור ליחידת פעילות המיועדת למשתקמים מבוגרים
בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ,ע"י סיוע ברכישת הכורסאות הגריאטריות
אורטופדיות עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( קהילת רמת אשכול ירושלים )ע"ר(

20160493

)ב( השתתפות ברכישת רכב שישמש לחלוקת מזון ,בגדים וריהוט לנזקקים ולהסעת
חולים לבית חולים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש לרשום את הרכב ע"ש
המוסד.
)א( תו"מ  -מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע

20160497

)ב( השתתפות בפרויקט החלפת הריהוט בחדרי הנערים השוהים במוסד על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( רעותא )ע"ר(

20160508

)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה ורכישת ציוד לצורך הקמת חדר כושר וחדר מוסיקה
במתחם ישיבת ההסדר ,ע"י סיוע במימון רכישת כלי המוסיקה לחדר המוסיקה
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון
רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( מוסדות חינוך על שם מולא אור שרגא יזדי זי"ע )ע"ר(

20160509

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לבניין החדש של בית הספר וגני הילדים על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( על שלושה דברים העולם עומד )ע"ר(

20160517

)ב( השתתפות ברכישת ספרי לימוד לצורך חלוקתם לילדים בגילאי בית ספר יסודי
ממשפחות נזקקות ,עפ"י הקריטריונים והצעות המחיר שצורפו לבקשה .יש להגיש
רשימת התלמידים שקיבלו ספרים לחלוקה.
)א( חב"ד אלעד )ע"ר(

20160519

)ב( השתתפות בפיתוח חצר לילדי המועדוניות ורכישת מתקנים כמפורט בבקשה על
ידי סיוע ברכישת רשת ההצללה על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין
להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון
העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( המוסד הטכנולוגי העל יסודי תל אביב )ע"ר(

20160523

)ב( השתתפות בפיתוח חצר בית הספר והצללתו כמפורט בבקשה ,עפ"י הצעות המחיר
שצורפו לבקשה.
)א( עמותת אלקא דמאיר )ע"ר(

20160525

)ב( השתתפות בפרויקט מסיבות פיצה במוצ"ש לנוער בסיכון לשוטטות ,ע"י סיוע
במימון שעות ההרצאה בלבד )ללא אביזרי עזר או נסיעות( ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .יש להגיש דוח ובו תאריכי הפעילויות במוצאי השבתות ,שם
המרצה ומספר המשתתפים בכל אחד מהם.
)א( ארגון לתת  -סיוע הומניטרי ישראלי )ע"ר(

20160531

)ב( השתתפות בהרחבת פרויקט "קרן החירום" לסיוע לכ 750-ניצולי שואה בביתם
בצרכיהם הפיזיים וההתנהלות היומיומית ע"י סיוע במימון עלות הרכישות
המיועדות לצרכי הקשישים עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .אין להשתמש
בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון המוסד את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם לצורך הקצבה זו.
)א( עלה  -עזר לילד המיוחד )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ציוד לסיוע בשמירה על הגייניה אישית וטיפולים נשימתיים
ושיקומיים לדיירי המוסד ,ע"י סיוע במימון רכישת האלונקות לרחצה עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
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משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20160550

)א( בית התבשיל ומפעלי צדקה וחסד רומם קרן דוד )ע"ר(

20160562

)ב( השתתפות ברכישת ציוד למטבח בית התמחוי ,ע"י סיוע ברכישת קוצץ הירקות
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון
רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( קרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל FOUNDATION FOR THE BENEFIT OF
)ב( השתתפות בפרויקט סיוע בטיפול שיניים ל 160 -קשישים ניצולי שואה נזקקים .יש
להגיש רשימת המטופלים והסכום ששולם מתוך ההקצבה עבור כל אחד מהם.
מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך
הקצבה זו.
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לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי ההחלטה )בקשות מס',(20160564 20160562, :
מחליטה הועדה כדלקמן:
 1.ככל הנוגע לפרויקט "חיים בכבוד"  -שיפוץ דירות ניצולים ,מחליטה הועדה
לצמצם את המספר הדירות שישופצו ל 50,-כאשר סכום ההקצבה ישאר בעינו,
דהיינו סך של  250,000ש"ח.
 2.באשר לפרויקט טיפולי השינים לניצולים סבורה הועדה כי אין מקום לשנות את
החלטתה .המוסד קבע בבקשתו הנוכחית כי הסכום הממצוע לטיפול שינים לניצול
הינו  4,000ש"ח .לפיכך ההקצבה בסך  320,000ש"ח ל 160-ניצולים תכסה מחצית
מעלות טיפול כל אחד מהם .והדבר עולה בקנה אחד גם עם דרישת המימון
התואם .על כן בנושא זה ההחלטה תשאר בעינה.
20160564

)א( קרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל FOUNDATION FOR THE BENEFIT OF
)ב( השתתפות בשיפוץ  125דירות של קשישים ניצולי שואה שלא שופצו בשנים
קודמות מתוך הקצבת הוועדה .יש להגיש רשימת הדירות ששופצו והסכום
שמומש מתוך ההקצבה בעבור כל אחד מהם .מימון המוסד את יתר רכיבי
הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

20160574

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי ההחלטה )בקשות מס' ,(20160564 20160562,
מחליטה הועדה כדלקמן:
 1.ככל הנוגע לפרויקט "חיים בכבוד"  -שיפוץ דירות ניצולים ,מחליטה הועדה
לצמצם את המספר הדירות שישופצו ל 50,-כאשר סכום ההקצבה ישאר בעינו,
דהיינו סך של  250,000ש"ח.
 2.באשר לפרויקט טיפולי השינים לניצולים סבורה הועדה כי אין מקום לשנות את
החלטתה .המוסד קבע בבקשתו הנוכחית כי הסכום הממצוע לטיפול שינים לניצול
הינו  4,000ש"ח .לפיכך ההקצבה בסך  320,000ש"ח ל 160-ניצולים תכסה מחצית
מעלות טיפול כל אחד מהם .והדבר עולה בקנה אחד גם עם דרישת המימון
התואם .על כן בנושא זה ההחלטה תשאר בעינה.
)א( רמת דוד  -חינוך מיוחד )ע"ר(

20160654

)ב( השתתפות בהקמת חדרי טיפול מקצועיים ב"מרכז פרח" לילדי החינוך המיוחד
והצטיידות בעבורם ,ע"י סיוע ברכישת פריטים לחדר סנוזלן עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( יום טוב  -לקידום הילד )ע"ר(

20160675

)ב( השתתפות במימון פעילות מועדונית שיקום לילדים בעלי מוגבלויות ,ע"י סיוע
במימון ההסעות לילדים הנכים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין
להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים לפרויקט.
)א( לוגוס לתרבויות ומורשת עמים )ע"ר(
)ב( השתתפות בפרויקט לפיתוח ,הרחבה והעמקת ההיכרות בין קהלים בחיפה תוך
חידוד ההבנה והשיתוף בין בני נוער וצעירים בסיכון יהודים וערבים בשיתוף עם
הורים פעילים שכונתיים ונציגי ועדי שכונות ,עפ"י התוכנית שפורטה בבקשה
והצעות המחיר שצורפו .יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים בכל אחת
מהקבוצות.
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משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20160697

)א( איל"ה  -איכות יחודית לבית היהודי )ע"ר(

20160705

)ב( השתתפות בהפעלת חוגים וסדנאות לבני זוג מהמגזר החרדי במרכז הארץ
ובפריפריה ,ע"י סיוע במימון המרצים שאינם מועסקים כלל במוסד ,ושיגויסו
לצורך הפרויקט בלבד.
)א( עתיד לעם )ע"ר(

20160723

)ב( השתתפות במימון קורס ייחודי ללימוד כתיבת סת"ם לכ 50-תלמידים ,ע"י סיוע
במימון מדריך ללימוד כתיבת סת"ם ,ובלבד שאיננו מועסק במוסד עתה ,ויגויס
לצורך הפרויקט הנוכחי בלבד .יש להגיש רשימה שמית של המשתתפים בקורס
ואת שם המדריך.
)א( ישיבת מאור התורה ירושלים ע"ש הרה"ג חכם נתן סאלם זצ"ל.

20160731

)ב( השתתפות במימון שדרוג וחידוש ציוד למטבח המוסד ,ע"י סיוע במימון רכישת
מדיח כלים מוסדי למטבח  ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( דרכי הלל )ע"ר(

20160736

)ב( השתתפות בהקמת חדר מוזיקה וחדר מחשבים כסיוע לנוער מנותק ונוער בסיכון
במגזר החרדי ,ע"י סיוע במימון רכישת האביזרים לחדר המוזיקה בלבד ,כמפורט
בהצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אגודת ישיבת חסידי גור חיפה

20160755

)ב( השתתפות במימון בניית מדרגות חירום לארבע קומות המבנה של הישיבה
והפנימייה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אורחות אבותינו )ע"ר(

20160775

)ב( השתתפות בהקמת מערכת קורסים וחוגים מקצועיים מחוץ למסגרת בית הספר
לנוער משכבות חלשות ,ע"י סיוע במימון שכרן של מדריכות החוגים שאינן
מועסקות עתה במוסד ,אלא יגויסו לצורך הפרויקט בלבד.
)א( קופת החסד-אשדוד }ע"ר{

20160783

)ב( השתתפות במימון ימי עיון ,הרצאות ומרגוע להורי ילדים בעלי צרכים מיוחדים,
ע"י סיוע במימון ההרצאות להורים לילדים מיוחדים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה .מימון המוסד את ארבעת המחזורים של סדרת ההרצאות יוכל לשמש
כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו .יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים
בסדרת ההרצאות ותאריכי ההרצאות.
)א( אורחות יצחק

20160789

)ב( השתתפות בפרויקט סומכים מקצועיים לנוער על סף נשירה או בנשירה סמויה
ממוסדות החינוך של המוסד ,ע"י סיוע במימון שכרם של הסומכים שאינם
מועסקים כלל במוסד ,ויגויסו לצורך הפרויקט המבוקש בלבד .יש להגיש רשימת
הסומכים ורשימת התלמידים שטופלו ע"י כל אחד מהם.
)א( מ .א .חבל יבנה

20160795

)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה הספרייה במושב ניר גלים המשמשת את היישובים
הנוספים במועצה האזורית ע"י סיוע במימון הוצאות השיפוץ והפיקוח על השיפוץ
בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון יתר רכיבי הפרויקט ואולם מימון
המוסד את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם לצורך הקצבה זו.
)א( נחל נבע מקור חכמה  -אגודה להחיאת הישוב הדתי בגליל העליון ע"ש רבינו נחמן א

20160800

)ב( השתתפות באיתור וטיפול בילדים עם הפרעות התפתחותיות והוריהם ,ע"י סיוע
במימון סדנאות להורים בנושא "הורות"  ,באמצעות יועץ התפתחותי ,ובתנאי
שאינו עוסק עתה במוסד ויגויס לצורך הפרויקט בלבד.
)א( עמותת מסורת אמהות באשדוד
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משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20160810

)ב( השתתפות במימון מערך חוגי העשרה מקצועיים עבור בנות בית הספר מבתים
מרמה סוציואקונומית נמוכה ,ע"י סיוע במימון כח האדם שאיננו מועסק במוסד
עתה ויגויס לצורך הפרויקט בלבד .יש להגיש דוח ובו רשימת החוגים ,שמות
המורים ומספר התלמידים בכל חוג.
)א( קול ברמה

20160831

)ב( השתתפות בהקמת גרם מדרגות חירום חיצוני למבנה בית הספר והפנימייה ,ע"י
סיוע במימון בניית מדרגות החירום ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( חברת בקור חולים אחיסמך חיפה

20160857

)ב( השתתפות בפרויקט חלוקת ארוחת צהריים חמה למשפחות חולים שבהן ההורה
נאלץ לשהות ליד מיטת ילד חולה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש
דוח ובו מספר הארוחות שחולקו בכל אחד מבתי החולים שבהם בוצע הפרויקט.
)א( ישיבת בית שמואל  -מטרסדורף )ע"ר(

20160863

)ב( השתתפות בהתקנת מערכת מיזוג אוויר לכל חדרי הפנימיה ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( המכון לקידום החרש בישראל

20160875

)ב( השתתפות בהנגשת שרותי רפואה ובריאות לציבור החרשים וכבדי השמיעה
כמפורט בבקשה ,ע"י סיוע במימון כח אדם שיועסק באחוזי המשרה בפרויקט
בלבד.
CHIMES ISRAEL
)א( צ'יימס ישראל

20160904

)ב( השתתפות בפרויקט מיפוי אוכלוסיה הסובלת מאוטיזם ,שרותים לאוכלוסיה זו
ובניית מערך הדרכה והכשרה לאנשי מקצוע ,ע"י סיוע במימון כח אדם שעדיין לא
מועסק במוסד ויגויס לצורך הפרויקט בלבד.
)א( הישיבה הגדולה שפת אמת )ישיבת גור( ירושלים

20160906

)ב( השתתפות בהתקנת מערכת מתזים ,גילוי אש ועשן ומערכת כריזה בכל חדרי
הפנימיה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( דרך תקוה

20160909

)ב( השתתפות במימון שיפוץ יסודי ומקיף של מבנה הפנימייה לילדים נושרים
משפחות הרוסות ובמצוקה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עטרת החינוך )ע"ר(

20160910

)ב( השתתפות במימון שיפוץ חוץ מבנה המוסד לשיפור חזות הבנין ובטיחות
התלמידים ,ע"י סיוע במימון בניית מדרגות החירום בלבד עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( מרכז בית יעקב בארץ ישראל

20160929

)ב( השתתפות ברכישה והתקנת מעלית ופיר למעלית במבנה המוסד בו לומדות גם
בנות עם מוגבלויות ,ע"י סיוע ברכישת המעלית עצמה עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( נתיבות התורה בית שמש )ע"ר(

20160940

)ב( השתתפות בהצטיידות עבור מטבח המוסד ,ע"י סיוע במימון תנור מוסדי למטבח
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית יעקב לחינוך בקרית ספר מודיעין עלית )ע"ר(
)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר ובדיקת הבקשה הקודמת פעם נוספת,
מחליטה הוועדה לשנות את החלטתה ולהקצות סך  ₪ 20,000למטרת מתן מלגות
לחוגים לתלמידות נזקקות על פי הקריטריונים שצורפו בבקשה ובלבד שכל מלגה
לא תעלה על  ₪ 1,000לתלמידה .יש להגיש רשימה של התלמידות שקיבלו מלגות
ועילת נזקקותן.
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20160960

)א( בדרכי אבותינו לחינוך וחסד בית שמש )ע"ר(

20160962

)ב( השתתפות בפרויקט "הורים לילדים"  -סיורים ותוכניות להנחיית הורים וחיזוק
הקשר בין ההורים לילדים ,ע"י סיוע במימון ההסעות עפ"י הצעות המחיר שצורפו
לישיבה.
)א( צרור המור בית שאן )ע"ר(

20160994

)ב( השתתפות בהקמת מרכז משפחה בבית שאן למתן עזרה מקצועית למשפחות
מרמה סוציואקונומית נמוכה ,ע"י סיוע ברכישת הציוד כמפורט בבקשה ועפ"י
הצעות המחיר שצורפה לבקשה .מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( קופת העיר מתן בסתר אלעד )ע"ר(

20161010

)ב( השתתפות ברכישת כסא ועמדה טיפולית נוספת למרפאת השיניים של המוסד,
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קופת העיר שע"י ועדת הצדקה )ע"ר(

20161011

)ב( השתתפות בחלוקת מכשירי חשמל בסיסיים למשפחות נזקקות נתמכות ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( יד לצופיה )ע"ר(

20161014

)ב( השתתפות במתן מלגות לכ 50-בנות בבית הספר ממשפחות במצב כלכלי קשה
בעבור פעילויות העשרה נוספות לשעות הלימודים .יש להגיש רשימת הבנות
שקיבלו מלגה מסכום ההקצבה.
)א( תפארת לעושיה )ע"ר(

20161015

)ב( השתתפות ברכישת משחקי חצר ומשחקים דידקטיים לחצרות המעונות וגני
הילדים של המוסד ,ע"י סיוע ברכישת מתקני החצר עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( אבן ישראל  -למען ילדי ישראל )ע"ר(

20161018

)ב( השתתפות ברכישה וחלוקת ביגוד לילדים ונערים ממשפחות מצוקה .יש להגיש
רשימת מקבלי הביגוד.
)א( מורשה  -גני ילדים ומעונות )ע"ר(

20161023

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות במימון צהרון לילדי נשים עובדות שיופעל על ידי
המוסד ,עפ"י הקריטריונים שצורפו לבקשה.
)א( מרכז עלה ירושלים )ע"ר(

20161024

)ב( השתתפות ברכישת ציוד עבור בריכה הידרותרפית המוקמת לצורך אוכלוסיה עם
מוגבלויות פיזיות וקוגניטיביות משמעותיות ,ע"י סיוע במימון המנופים עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה .מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( תעצומות  -המרכז למשפחת הילד בעל הצרכים המיוחדים )ע"ר(

20161027

)ב( השתתפות במימון טיפול מקצועי בנפגעי תקיפה מינית ,גילוי עריות ופדופיליה
מהמגזר החרדי ,ע"י סיוע במימון שכרו של הפסיכולוג שיועסק באחוזי המשרה
בפרויקט בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( תנועת הנוער של האיחוד החקלאי )ע"ר(
)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר ולאחר שהתברר כי מאז שנת  2002לא הגיש
המוסד בקשה לקבלת ההקצבה )למעט בשנת  (2013ואף לא קיבל תמיכה ,מחליטה
הוועדה להורות על הקצבה בסך  ₪ 32,000שמטרתה :השתתפות בפעילות
התנדבותית של צעירים בשנת שירות על ידי סיוע ברכישת הציוד על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
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20161042

)א( מפעל מתן בסתר מייסודו של דב דריימן )ע"ר(

20161047

)ב( השתתפות בסיוע ועזרה לחתנים וכלות חסרי כל לרכישת ביגוד והנעלה ונדוניה
ראשונית ,עפ"י הקריטריונים שפורטו במסמך הנלווה והצעת המחיר שצורפה
לבקשה .יש להגיש רשימת הזוגות שקיבלו סיוע מתוך ההקצבה ועילות הנזקקות.
)א( אור המאיר על שם האדמו"ר ר' מאיר אבוחצירא זצ"ל )ע"ר(

20161052

)ב( השתתפות בחלוקת ביגוד לחורף וביגוד לשבת לנזקקים ,עפ"י הקריטריונים
שצורפו לבקשה והצעת המחיר .יש להגיש רשימת מקבלי הביגוד מתוך סכום
ההקצבה.
)א( כי לעולם חסדו )ע"ר(

20161059

)ב( השתתפות ברכישת ציוד בסיסי למטבח המוסד על ידי סיוע במימון רכישת תנור
הקומביסטימר על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( גרעין חברתי יפו )ע"ר(

20161068

)ב( השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד ל 25-ילדים ממשפחות קשות יום
במעון שמנהל המוסד וזאת על פי הקריטריונים שפורטו ובלבד שסכום ההנחה
מכספי ההקצבה לא יעלה על  1,000ש"ח לכל ילד .יש להגיש רשימת הילדים
שקיבלו הנחות מכפסי ההקצבה ועילות הנזקקות על פי הקריטריונים.
)א( בית חם במושבה  -רמת השרון )ע"ר(

20161077

)ב( השתתפות בהצטיידות עבור הקמת משחקיה לילדים ממשפחות מצוקה על ידי
סיוע ברכישת מתקני ג'ימבורי על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש
בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים

20161081

)ב( השתתפות בהנגשת מבנה המוסד המשופץ לנכים על ידי סיוע במימון רכישת
והתקנת המעלית החיצונית על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש
בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( מסורת רבותינו  -אשדוד

20161082

)ב( השתתפות ברכישת ציוד למטבח לאולם השמחות למשפחות נזקקות וכן כלי
אכילה והגשה,ע"י סיוע במימון רכישת המקרר .אין להשתמש בסכום ההקצבה
למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל
לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( עלה  -מוריה )ע"ר(

20161086

)ב( השתתפות ברכישת ציוד כללי וטיפולי-מקצועי לפעילות הטיפולית-שיקומית
שמתבצעת במעון לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קשה ועמוקה ,עפ"י הצעות
המחיר שצורפו לבקשה.
)א( נטעי אורה

20161087

)ב( השתתפות ברכישת ציוד למטבח המשמש כ 150-תלמידים ,ע"י סיוע במימון תנור
הקומביסטימר.
)א( היכלי ענג  -ארגון נשות גור

20161089

)ב( השתתפות ברכישת אמצעי חימום והגנה בחורף הקר למניעת היפותרמיה
בתינוקות וילדים עניים ,ע"י סיוע ברכישת השמיכות החמות עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( ארגון מאור שלמה לתורה וחסד )ע"ר(
)ב( השתתפות בחלוקת מיטות תינוק ועגלות תינוק עבור  200תינוקות ממשפחות עוני
ודלות אמצעים בפריפריה ,עפ"י הקריטריונים והצעת המחיר שצורפו לבקשה.
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20161091

)א( מרכז קטיף נצרת עילית )ע"ר(

20161105

)ב( השתתפות בהקמת בית חם לבנות הנמצאות בתהליך חיפוש רוחני או לאחריו ,ע"י
סיוע במימון כח האדם שאיננו מועסק במוסד עתה אלא יגויס לפרויקט בלבד .יש
להגיש רשימת הבנות המתגוררת בבית החם.
)א( אורות יהודה  -מגדל העמק )ע"ר(

20161117

)ב( השתתפות בפרויקט "שולחן השבת"  -עריכת סעודת שבת המיועדת למשפחות
המוכרות ברווחה ,מבוגרים עריריים ,משפחות בקשיים וכדומה ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש דוח ובו מספר המשתתפים בארוחות השבת
במהלך השנה.
)א( שבילים לחינוך  -תל ציון )ע"ר(

20161127

)ב( השתתפות בחלוקת משחקים דידקטיים ל 100-ילדים ממשפחות במצוקה ,עפ"י
הקריטריונים והצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש רשימת המשפחות
שקיבלו משחקים במסגרת ההקצבה.
)א( עמותת ישמח לב שע"י קהל חסידי טשערנאביל )ע"ר(

20161130

)ב( השתתפות בחלוקת ביגוד בסיסי למשפחות נזקקות ובמצב סוציואקונומי נמוך,
עפ"י הקריטריונים והצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית שלום פנסיון להורים ב"ב

20161143

)ב( השתתפות ברכישת ציוד לחדר פיזיותרפיה ,לצורך מתן טיפול אישי יומיומי
לכ 100-קשישים השוהים בבית האבות ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( אור בלב )ע"ר(

20161149

)ב( השתתפות במימון סדנאות להתמודדות במצבי לחץ להורים ולילדים בעלי צרכים
מיוחדים ,ע"י מימון עלויות כח אדם שיועסק בפרויקט בלבד.
)א( מכון מורשת גד )ע"ר(

20161158

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט בחדרי המגורים בפנימייה הטיפולית לנערות בסיכון
באשדוד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( יד אליעזר )ע"ר(

20161188

)ב( השתתפות בפרויקט "חורף חם" ,חלוקת תנורי חימום ושמיכות חורף לקשישים
נזקקים ,ע"י סיוע במימון רכישת התנורים וחלוקתם עפ"י הקריטריונים והצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( זכרון משה  -קרית ספר )ע"ר(

20161194

)ב( השתתפות במימון חלוקת פרטי לבוש בסיסיים לילדות נזקקות פעמיים בשנה,
עפ"י הקריטריונים והצעת המחיר שצורפו לבקשה.
)א( צעדים קטנים  -עמותה למען ילדים חולי דושן ובקר )ע"ר(
)ב( השתתפות בהכשרה והנגשת כלבי עזר לילדים חולי ניוון שרירים ,דושן ובקר
ומשפחותיהם .ההקצבה תינתן דו שנתית כאשר בשנת  2016ניתנת הקצבה בסך
 30,000ש"ח לסיוע במימון רכישת הכלבים בלבד עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה ולשנת  2017ניתנת הקצבה של  20,000ש"ח בעבור עלויות למסירת
הכלבים למשפחות וביקורת כשרות עפ"י הצעת המחיר .סה"כ ההקצבה לשנתיים
כאמור לעיל  50,000ש"ח .תשומת לב המוסד להוראות סעיף  19לעניין חובות
הדיווח בהקצבות רב שנתיות.

20161196

)א( חברת מחזיקי תורה  -עזר נישואין שע"י קהל מחזיקי הדת

20161198

)ב( השתתפות במימון עלות חתונה לנישואי זוגות צעירים שהחתן או הכלה יתומים
או ממשפחות חד הוריות או חסרות אמצעים .עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה .יש להגיש רשימת הזוגות שקיבלו תמיכה במסגרת ההקצבה.
)א( מתן בסתר קרית ספר
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20161203

)ב( השתתפות בפרויקט מתן ייעוץ וסיוע משפטי לתושבי מודיעין עלית בנושאי זכויות
מול הרשויות ,ע"י סיוע במימון שכרו של היועץ המשפטי אשר איננו מועסק עתה
במוסד ויגויס עבור הפרויקט בלבד.
)א( מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית -חיפה והצפון )ע"ר(

20161252

)ב( השתתפות בפרויקט "זה בידיים שלנו -גברים נגד אלימות כלפי נשים"  -הרצאות
וסדנאות לבני נוער בצפון הארץ למניעת שימוש אלים כלפי נשים ככלל ואלימות
מינית בפרט .ע"י סיוע במימון שכרם של מנחי הסדנאות לנערים אשר אינם
מועסקים עתה במוסד ושיגוייסו לצורך הפרויקט .יש להגיש את רשימת
הסדנאות ,מיקומן ומספר המשתתפים בהם.
)א( "נתיבות חיים"  -מרכז ע"ש החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה עזרן

20161270

)ב( השתתפות בהנגשת מבנה המוסד ע"י סיוע ברכישת והתקנת מעלית על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( זכרון נחום  -בני ברק

20161272

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט הנדרש לפנימייה שמפעיל המוסד על פי הצעות המחיר
שצורפו לבקשה.
)א( בית לכל ילד בישראל

20161276

)ב( השתתפות בפרויקט העצמת ילדי המועדוניות וצוות המטפלים בהם על ידי סיוע
במימון יום העיון וההשתלמויות לצוותים על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט.
)א( שותף  -לקידום ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה )ע"ר(

20161292

)ב( השתתפות בתכנית "מנהיגות צעירה לבני נוער עם צרכים מיוחדים" על ידי סיוע
בהקמת מאגר מידע "און-ליין" שהינו פרויקט חדש לשנת  2016על ידי השתתפות
במימון שכרה של רכזת המידע "און-ליין" באחוזי המשרה בפרויקט בלבד .אין
להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון
העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( משגב לקשיש  -עמותה לסיעוד ,חסד ורווחה )ע"ר(
)ב( השתתפות במתן טיפולים אישיים בביתם של כ 50-ניצולי שואה המרותקים
לביתם ע"י מימון הוצאות פיזיותרפיה וטיפול במוסיקה עפ"י הצעות המחיר
שצורפו לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט.
יש להגיש רשימת הניצולים המרותקים לביתם ומספר וסוג הטיפולים שקיבל כל
אחד מהם.
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לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי מטרת ההקצבה מחליטה הוועדה כי לא ניתן בשלב
זה להוסיף טיפולים שלא נתבקשו מלכתחילה בבקשה המקורית עם זאת מחליטה
הוועדה כי מימון המוסד את יתר הטיפולים שבוצעו במסגרת הפרויקט גם אם לא
נתבקשו מלכתחילה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש עבור הקצבה זו.
20161298

)א( מוסדות תפארת משה בצלאל

20161305

)ב( השתתפות בפרויקט "חלון פתוח" חיזוק וסיוע למניעת נשירה על ידי סיוע במימון
שכרו של אחראי על איתור תלמידים והצמדת חונכים אשר איננו מועסק עתה
במוסד ויגויס לצורך הפרויקט בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון
רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( פתחיה  -מוסדות לחינוך מיוחד

20161321

)ב( השתתפות בשדרוג חצרות של גני ילדים מחינוך מיוחד על ידי סיוע במימון
ההצללה והקירוי בכ 18-גנים כמפורט בהצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( חינוך עם חיוך )ע"ר(
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20161377

)ב( השתתפות בפרויקט "חינוך עם חיוך"  -סדנאות והדרכת הורים לטיפול בחרדות
ילדים בעקבות מבצע צוק איתן ,על ידי סיוע במימון שכר מנחי הסדנאות שאינם
מועסקים עתה במוסד ושיגויסו לצורך הפרויקט בלבד.
)א( חם בלב  -מפעלי חינוך ורווחה בישראל )ע"ר(

20161394

)ב( השתתפות ברכישת כלים לצורך השאלתם לשמחות ללא תשלום לנזקקים על פי
הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש רשימה של תאריכי הארועים שבהם
הושאלו כלים.
)א( נא לגעת )ע"ר(

20161395

)ב( להשתתפות בהנגשת ההצגה "המפעל" לשחקנים חירשים-עיוורים על ידי סיוע
במימון ההסעות על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( מעון גן עדן )ע"ר(

20161397

)ב( השתתפות בשיפוץ חצר המעון ורכישת מתקנים לחצר על פי הצעות המחיר
שצורפו לבקשה.
)א( ישיבת הבוכרים  /בית חינוך לתשב"ר " -אור שמחה" ,כפר חב"ד מרכז לקליטה וחי

20161399

)ב( השתתפות בהתאמת מבנה המוסד לדרישות ותנאי בטיחות אש ובטיחות כללית
עפ"י התכנית שניתנה על ידי סיוע במימון הציוד לכיבוי אש על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( אשכולות בעמק ובהר )ע"ר(

20161412

)ב( השתתפות בהפיכת מרכז המבקרים למרכז תיירותי לצורך הפגשת אנשים עם
מוגבלויות שכליות עם הקהילה הרגילה על ידי סיוע ברכישת ריהוט לגן המבקרים.
)א( ידיד  -מרכזי זכויות בקהילה )ע"ר(

20161424

)ב( השתתפות בהקמת וניהול מערך מיצוי זכויות לקשישים קשי-יום על ידי סיוע
במימון שכרם של רכזי הפרויקט לקשישים בצפת ,חצור או קריית מלאכי אשר
אינם מועסקים עתה במוסד ויגויסו לצורך הפרויקט בלבד.
)א( מפעלי תורה וחסד לזכרון שרה זיסל

20161430

)ב( השתתפות בבניית ארון חשמל ראשי לחדר החשמל של הבניין על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( עטרת

20161432

)ב( השתתפות בשיפוץ ורכישת ריהוט חדש למטבח ,ע"י סיוע במימון מיזוג האוויר
למטבח המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אהבת רבקה )ע"ר(

20161451

)ב( השתתפות ברכישת מחשבים ניידים ונייחים להחלפת מעבדת המחשבים הישנה
הקיימת על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות קרלין סטולין בקרית ספר בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

20161466

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר מחליטה הוועדה כי לא חלה כל טעות
בהחלטתה כי הפרויקט איננו מתאים למטרתו וכוונתו של נושא התמיכה העיקרי
כפי שפורט בהחלטה .עם זאת ,לאחר בדיקת הבקשה ונספחיה והאמור במכתב
הנוכחי מחליטה הוועדה להקצות סך של  ₪. 14,000המטרה :השתתפות בפרויקט
"הכרת בעלי החיים" על ידי סיוע במימון כניסה לגן החיות התנכ"י וההסעות
למקום .אין להשתמש בסכום ההקצבה לרכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון
המוסד את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנצרך לצורך הקצבה זו .יש
להגיש רשימת המשתתפים בסיור בגן החיות ותאריכי הנסיעות.
)א( האגודה הישראלית לכפרי ילדים אס.או.אס) .ע"ר(

20161469

)ב( השתתפות בשיפוץ חדרי הרחצה ב 4-בתי משפחה בכפר הילדים ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עירית נתיבות
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20161479

)ב( השתתפות בסיוע אישי ותמיכה ישירה בניצולי שואה קשישים המתגוררים בעיר
ומוכרים על ידי שרותי הרווחה ככאלה ,על ידי סיוע במימון רכישת מזגנים לבתי
הניצולים והסעתם לבדיקות רפואיות מחוץ לעיר על פי הצעות המחיר שצורפו
לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון יתר רכיבי הפרויקט שהועדה
אינה תומכת בהם ושאינם עונים על תכלית נושא התמיכה.
)א( בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון )ע"ר(

20161498

)ב( השתתפות במתן מלגות שכ"ל לכ 50-מתלמידי בית הספר התורני-סביבתי
המגיעים ממשפחות מרקע סוציואקונומי נמוך וקשיים משפחתים שקיבלו את
הניקוד הגבוה ביותר המפורט במסמך הקריטריונים למלגות שצורף לבקשה.
ובלבד שכל מלגה לא תעלה על  1,000ש"ח לתלמיד .יש להגיש רשימה שמית של
התלמידים ,סכום המלגה שקיבל כל אחד והנימוקים והניקוד לנזקקותם.
)א( רעות שדרות

20161503

)ב( השתתפות בליווי ותמיכה מקצועית לצוותי חינוך בחירום ובשגרה ,ע"י סיוע
במימון שכר הנחיית צוותי מעון היום ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה) .ולא
ע"י עובדים המועסקים במוסד(.
)א( קרן מלכי  -לזכרה של מלכי רוט הי"ד )ע"ר(

20161520

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר מחליטה הוועדה כי על בסיס הדוחות
הכספיים ונספחיהם לשנת  2014שהוגשו ע"י המוסד נמצאת הבקשה תקינה
מבחינה פיננסית .לאחר דיון בבקשה ובנספחיה מחליטה הוועדה להקצות סך של
 16,000ש"ח להשתתפות בתכנית "מטפלים על גלגלים" המיועדת לילדים עם
מגבלות פיזיות חמורות המתגוררים בפריפריה ע"י סיוע במימון שעות הטיפולים
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית חב"ד טבריה שע"י צעירי אגודת חב"ד

20161531

)ב( השתתפות במתן הנחות להורים ממשפחות מצוקה לתשלום עבור צהרון ,ובלבד
שלא תינתן הנחה של יותר מ 1,000-ש"ח לכל הילדים הנזקקים ובעדיפות
למשפחות הנזקקות ביותר .יש להגיש רשימת מקבלי ההנחות ,סכום ההנחה
ועילת הנזקקות של כל אחד מהם.
)א( מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית  -ירושלים ע"ש לינדה פלדמן

20161535

)ב( השתתפות בהקמת מסגרת מענה לבני נוער וסיוע אונליין וברשתות החברתיות
בנושא אלימות מינית ע"י סיוע במימון ההדרכות למנחי קורסים לקבוצות תמיכה
ולרכזות הפרויקט עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה וכן למימון שכרם של
עובדים שאינם מועסקים במוסד עתה ושיגויסו כמנחי קורסי הכשרה או לקבוצות
תמיכה למתנדבות באחוזי המשרה בפרויקט בלבד .מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( צעד קדימה  -עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך  -פטו )ע"ר(

20161558

)ב( השתתפות בתוכנית "אימון לעצמאות תפקודי ושילוב בקהילה" עבור בני נוער
ובוגרים צעירים עם שיתוק מוחי לקראת חיים עצמאיים ודיור קבע בקהילה ,ע"י
סיוע במתן מלגות הנחה לדירת אימון לעצמאות עפ"י הקריטריונים שפורטו
בבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם
מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה
זו .יש להגיש רשימת מקבלי ההנחות והקריטריונים לקבלתם.
)א( מתנ"ס מרכז קהילתי תל-שבע

20161561

)ב( השתתפות בתכנית הדרכות למשפחות של פעוטות בסיכון ע"י סיוע במימון שכרן
של המדריכות שיועסקו באחוזי המשרה בפרויקט בלבד .יש להגיש רשימת
המדריכות ושמות המשפחות שהשתתפו בכל אחת מהקבוצות.
)א( פותח את ידך  -זכרון יוסף חיים )ע"ר(
)ב( השתתפות בביצוע שיפוצים ב 120-בתים של משפחות נזקקות ,עפ"י הקריטריונים
והצעות המחיר שצורפו לבקשה .יש להגיש רשימת המשפחות שבוצעו בביתם
השיפוצים וסכום השיפוץ שניתן מתוך ההקצבה.
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20161590

)א( ישיבת זוהר התורה

20161607

)ב( השתתפות בהתאמת בניין המוסד לתקן רשות כיבוי אש ,ע"י סיוע ברכישת
הפריטים הנדרשים עפ"י רשות כיבוי האש בהתאם להצעות המחיר שצורפו
לבקשה.
)א( היכלי ענ"ג  -תנועת נוער )ע"ר(

20161609

)ב( השתתפות בהקמת מועדוניות בערד ובחצור הגלילית לילדים מאוכלוסיות
מוחלשות בהן תפעלנה חניכות מתנדבות ,ע"י סיוע ברכישת מתקני החצר וריהוט
הגן עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון
רכיבים אחרים בפרויקט.
)א( תקווה לזולת  -ישראל )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת שמיכות ורדיאטורים לצורך חלוקתם לקשישים
ומשפחותיהם ,עפ"י הקריטריונים והצעות המחיר שצורפו לבקשה.

20161628

)א( בית אבות הרצליה

20161630

)ב( השתתפות בפרויקט פינוי-בינוי בבית האבות לרווחת כ 50-דיירים המתגוררים
במקום בקביעות ,על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת קול תורה

20161634

)ב( השתתפות בשיפוץ שירותים ומקלחות בפנימיות ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו
לבקשה.
)א( קרן לטיפול בחסויים

20161636

)ב( השתתפות בהקמת מועדון ומרכז קשר משפחות בתחום שירותי האפוטרופסות
במרכז השירות החדש במחוז ירושלים ,ע"י סיוע במימון רכישת הריהוט ומזגן,
עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( מהות -מעלות היהדות )ע"ר(

20161639

)ב( השתתפות בהקמת מועדונית עבור בני נוער בסיכון וממשפחות מרקע
סוציואקונומי קשה בעיירה מעלות-תרשיחא ,ע"י סיוע במימון רכישת מחשבים
לשימוש המועדוניות ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עירית נס ציונה

20161653

)ב( השתתפות בפעילות מועדון לאמהות ולילדים בסיכון בגיל הרך על ידי סיוע במימון
ההרצאות ורכישת המשחקים על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה .אין להשתמש
בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( מתנ"ס מודיעין עילית )ע"ר(

20161679

)ב( השתתפות במימון פעילות תרבות ופנאי ,מרכזי למידה ומועדוניות לכלל
האוכלוסיה ולמשפחות ילדים בעלי צרכים מיוחדים במהלך השנה ובימי חופשות
על ידי סיוע במימון הקמת הלונה פארק על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( רעות  -שרות נשים סוציאלי

20161680

)ב( השתתפות בפעילות תרבות ופנאי בבית הדיור הקהילתי של המוסד לדיירים
מבוגרים שמחציתם ניצולי שואה ,ע"י סיוע במימון הטיולים לירושלים ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית יוסף להבה )ע"ר(

20161684

)ב( השתתפות בחלוקת מכשירי חשמל למשפחות אברכים או משפחות ברוכות ילדים
וחבילת נדוניה לחתנים וכלות ממשפחות בעלי הכנסה מועטה ,עפ"י הקריטריונים
שפורטו בבקשה והצעות המחיר שצורפו.
)א( בתי דולב לנוער )ע"ר(
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20161693

)ב( השתתפות בשיפוץ חדרי המקלחות והשירותים במבני המגורים של הנערות
בסיכון המתחנכות במוסד  ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עולם החסד לב טוב )ע"ר(

20161695

)ב( השתתפות ברכישת ציוד מטבח לצורך מתן ארוחות חמות לאוכלוסיות מוגבלות
מרקע סוציואקונומי נמוך ,בפרט באזורי פריפריה ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו
לבקשה.
)א( המרכז האקדמי לב )ע"ר(

20161697

)ב( סכום ההקצבה יתחלק כמפורט להלן 1. :השתתפות במתן מלגות לשכר לימוד ל6-
סטודנטים נזקקים יוצאי אתיופיה ,כאשר כל מלגה תעמוד על סך  3,000ש"ח
לתלמיד 2. .השתתפות במימון קורסים ביהדות ל 35-בנים ול 35-בנות יוצאי העדה
האתיופית נזקקים ,כאשר כל מלגה לא תעלה על  500ש"ח לתלמיד .סה"כ סכום
ההקצבה עומד על סך  53,000ש"ח.
)א( ארוחה חמה בכל יום )ע"ר(

20161698

)ב( השתתפות בחלוקת חבילות ציוד לבית הספר לתלמידים ממשפחות נזקקות ,ע"י
סיוע במימון רכישת ילקוטים ,עפ"י הקריטריונים שפורטו במכתב הלוואי והצעת
המחיר .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט.
)א( מוסדות תורה וחינוך "בני בנים" ע"ש אדמורי פולין זי"ע

20161699

)ב( השתתפות בעריכת קורס "כלכלה נכונה" ל 50-מתלמידי המוסד לצורך התנהלות
תקינה וכלכלה נבונה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש דוח ובו
רשימת התלמידים שהשתתפו בקורס ומועדי ההרצאות.
)א( מוסדות תורה וחסד פני יצחק

20161701

)ב( השתתפות בחלוקת מוצרי חשמל לבית עבור זוגות צעירים ממשפחות במצוקה
כלכלית משמעותית ,עפ"י הקריטריונים שפורטו בנספח לבקשה והצעת המחיר
שצורפה.
)א( מרכז מוסדות ויזניץ -אשדוד

20161743

)ב( השתתפות בהתקנת משטחי גומי ומתקני חצר עבור בית הספר היסודי ותלמידי
הגן שמפעיל המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( המינהל הקהילתי פסגת זאב

20161756

)ב( השתתפות בתכנית פעילות הוליסטית לילדים ונוער בסיכון למניעת פשיעה
והדרדרות על ידי סיוע במימון עלות כח האדם אשר איננו מועסק עתה במוסד
ויגויס לצורך הפרויקט בלבד.
)א( שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים

20161757

)ב( השתתפות בפרויקט "לכל אחת מקום"  -מתן הזדמנות לתלמידות סמינר בעלות
קשיים להגיע להישגים לימודיים בסיוע תלמידות בוגרות על ידי סיוע במימון
שכרו של עובד שיגויס לצורך מתן שיעורי עזר בפרויקט בלבד ואשר איננו מועסק
על ידי המוסד עתה .יש להגיש דו"ח ובו רשימת התלמידות שהשתתפו בפרויקט
ושעות שיעורי העזר והסיוע שקיבלה כל אחת מהן.
)א( חיים לנפש ישראל )ע"ר(

20161761

)ב( השתתפות בפרויקט "למידה בכיף"  -איתור ,אבחון וטיפול לילדים עם קשיים
סביבתיים או קשיי למידה על ידי סיוע במימון עלות האבחונים הפסיכולוגיים על
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים
אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון
תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( משנת תורה וחסד  -אשדוד )ע"ר(
)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בחלוקת תנורי חימום לקשישים וקשיי יום ללא
תשלום על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש רשימת הקשישים שקיבלו
תנורים במסגרת הפרויקט.
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20161786

)א( יחדיו  -עמותת ותיקי שער הנגב )ע"ר(

20161817

)ב( השתתפות בתוכנית קבוצתית טיפולית שיקומית פרטנית לקשישים נפגעי חרדה
על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש להגיש דוח ובו מספר המשתתפים בכל
אחת מהקבוצות.
)א( התנועה המסורתית THE MASORTI MOVEMENT

20161833

)ב( השתתפות בהנגשת סידור התפילה של המוסד לטלפונים סלולריים בין היתר
לבעלי מוגבלויות על ידי סיוע במימון הנגשת סידור התפילה לבני מצווה בעלי
מוגבלות שכלית התפתחותית על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש
בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( יעד מרדכי  -צרפת )ע"ר(

20161838

)ב( השתתפות במתן מלגות לתלמידים ממשפחות במצב כלכלי קשה כאשר כל מלגה
לא תעלה על  1000ש"ח לתלמיד .יש להגיש רשימת התלמידים ,סכום המלגה
שקיבל כל אחד מהם ועילת נזקקותם.
)א( כנף של אהבה )ע"ר(

20161853

)ב( השתתפות בפרויקט הקמת בית מחסה לחיות עזובות ונטושות תוך שילוב בני נוער
במצוקה בטיפול בבעלי החיים ע"י סיוע במימון שכרה של מנהלת התוכנית בלבד.
אין להשתמש בכספי ההקצבה למימון שכרם של יתר העובדים שכולם מועסקים
במוסד באחוזי משרה גבוהים ביותר .מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט
)הוצאות אחרות( יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( רווחה
)ב( השתתפות בחלוקת "קמחא דפסחא" ולתמיכה במסגרות הזנה וסלי מזון.

20161858
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)א( רווחה
)ב( השתתפות בסיוע לילדים יתומים בקהילה ,ילידי הארץ ועולים מחבר העמים
ואתיופיה כאשר  85,000ש"ח מתוך הסכום ישמש ליתומים עולים בלבד .ליתר
רכיבי הבקשה לא נמצאו עזבונות מתאימים ועל כן אין להשתמש בסכום ההקצבה
לרכיבים אלו.
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משרד:

שירותי דת
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160012

)א( מרכז תורני לנשים ותכנית המתמידות בירושלים

20160031

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט וציוד לכיתות הנוספות שנפתחו בשנה האחרונה במוסד
בירושלים על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( מאורי צ'רנוביל )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ריהוט חדש למבנה החדש של בית המדרש ברחוב בר גיורא 17
ירושלים על ידי סיוע במימון השולחנות בלבד על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.

20160043

)א( תורת הנפש לפי שיטת הבעל שם טוב )ע"ר(

20160054

)ב( השתתפות בהקמת מערכת למידה מרחוק בנושאים הקשורים לתורת הנפש עפ"י
שיטת הבעל שם טוב ,ע"י סיוע בהקמת אתר ה MOODLEעל פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( מוסדות ותלמוד תורה זוועהיל בית מרדכי

20160062

)ב( השתתפות בשיפוץ השירותים במבנה המוסד ברחוב רפופורט  26ירושלים על פי
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות אמונת איתן בערגסאז )ע"ר(

20160066

)ב( השתתפות בשיפוץ המקווה הממוקם במבנה המוסד ברחוב רוטשילד  108פ"ת על
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת כולל אברכים רבינו נחמן מברסלב זיע"א רח' אלשיך  5בני-ברק

20160078

)ב( השתתפות בהתקנת מזגן מרכזי חדש בכולל במבנה המוסד ברח' אלשיך  5בבני
ברק  ,על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( תלמוד תורה יסוד העולם בני ברק )ע"ר(

20160102

)ב( השתתפות במתן הנחה בשכ"ל לילדים ממשפחות מצוקה קשה ובתנאי שכל מלגה
לא תעלה על  1000ש"ח לילד .יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים ,סכום המלגה
שקיבלו ועילת הנזקקות.
)א( "כולל תפארת יעקב יבנה"

20160117

)ב( השתתפות ברכישת ספסלים ושולחנות לבית המדרש על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( ישיבת התפוצות תורת ישראל
)ב( השתתפות בהחלפת ריהוט וציוד בפנימיה ,עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
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)א( מדרשת התורה והארץ
)ב( השתתפות בהפקת סדרת סרטים חינוכיים אינטרנטיים בנושא מצוות התלויות
בארץ ,ע"י סיוע במימון הפקת הסדרה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
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20160125

)א( כולל טל אורות )ע"ר(

20160148

)ב( השתתפות ברכישת ארון קודש ,תיבה ופרוכות לבית הכנסת והכולל הציוני ,ע"י
סיוע ברכישת הפרוכות לארון הקודש ולתיבה בלבד .אין להשתמש בסכום
ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( ישיבה וכולל  -מקדש מלך  -ירושלים

20160155

)ב( השתתפות ברכישת ציוד לחמישה חדרי הרצאות במוסד עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( כולל אברכים בבית הכנסת עולי לוב בשכונת מונטיפיורי בתל אביב )ע"ר(

20160157

)ב( השתתפות בהחלפת ציוד וריהוט חדש לבית הכנסת העתיק בשכונת מונטיפיורי,
עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( בקור חולים וגמ"ח עולים חדשים בני ברק

20160158

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט וציוד לבית הכנסת לאחר ששופץ ,ע"י סיוע ברכישת
ארון הקודש בלבד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות סערט ויז'ניץ  -אלעד )ע"ר(

20160161

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט חדש לבית הכנסת שנבנה ברחוב פנחס בן יאיר  27א'
אלעד.
)א( משיח גן ישראל בע"מ )חל"צ(
)ב( השתתפות בשיפוץ גן הילדים שעל יד המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160166

)א( מוסדות בעלזא מכנובקא בית שמש )ע"ר(

20160190

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט חדש לבניין בית הכנסת החדש ברח' יהושע  2בבית
שמש ,ע"י סיוע ברכישת ארון קודש עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מרכז רוחני גומל חסד )ע"ר(

20160206

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר ובחינת הבקשה ונספחיה פעם נוספת מחליטה
הוועדה כי למרות שהמוסד אמור היה לציין במפורש בבקשה המקורית כי מדובר
במנהל חינוכי ולא במנכ"ל ,מקבלת הוועדה את טענת המוסד ועל כן הבקשה
נמצאת תקינה מבחינה פיננסית .לאחר עיון נוסף בבקשה ובנספחיה מחליטה
הוועדה להקצות סך של  50,000להשתתפות ברכישת ריהוט לבית הכנסת החדש
ע"י סיוע במימון ארון הקודש עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( עמותת תלמוד תורה הצבי  -קשת )ע"ר(

20160212

)ב( השתתפות במתן מלגות לשכר לימוד לכ 99-תלמידים נזקקים ממשפחות מצוקה
בתלמוד תורה דתי לאומי ציוני ,עפ"י הקריטריונים שצורפו לבקשה כאשר כל
הקצבה לא תעלה על  ₪. 500יש להגיש רשימה שמית של התלמידים
והקריטריונים המתאימים לכל אחד מהם.
)א( מכון ראשית )ע"ר(

20160233

)ב( השתתפות בפרויקט מיזוג אולמות הלימוד של המוסד ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( חובבי משכיות )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ריהוט חדש למעונות הפנימיה של המכינה הקדם צבאית ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160245

)א( הקרן למען חינוך ורווחה תל אביב )ע"ר(
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20160287

)ב( השתתפות בפרויקט לשיפור ערכות למידה לתלמידים סביב חגי ישראל בבתי
הספר בעיר ,ע"י סיוע במימון פיתוח האפליקציה בנושא יהדות עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( התורה והארץ )ע"ר(

20160292

)ב( השתתפות בכתיבת אנציקלופדיה הלכתית חקלאית שתרכז מידע מקצועי השייך
לכל תחומי החקלאות כרקע לכתיבה הלכתית בנושא מצוות התלויות בארץ ,ע"י
סיוע במימון אחסנה וניהול האינצקלופדיה המקוונת עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( אור תורה סטון )ע"ר(

20160298

)ב( השתתפות בפרויקט הפעלת סמינרים דיאלוגיים וימי עיון להבנה דתית בין יהודים
ונוצרים ואנשי אקדמיה עפ"י התכנית שצורפה לבקשה והצעות המחיר שצורפו .יש
להגיש דוח ובו פירוט המפגשים ומספר המשתתפים בהם מהדתות השונות.
)א( מ .ד .גליל תחתון

20160300

)ב( השתתפות בפרויקט נגישות לנכים בבתי העלמין ב 10-יישובים בתחום המועצה
הדתית על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מ .ד .כפר תבור

20160303

)ב( השתתפות בפרויקט נגישות לנכים בבית העלמין בכפר תבור על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( צור ישועתי

20160310

)ב( השתתפות בפרויקט מחקר על מקומו של המקדש בחיים המודרניים ע"י סיוע
במימון הדפסת המחקר לאחר סיומו עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קרן השבת וחומת הדת )ע"ר(

20160324

)ב( השתתפות ברכישת מחשוב ומרכזייה טלפונית ממוחשבת לצורך הדרכת הציבור
הרחב לשמירת טהרת המשפחה ,ע"י סיוע ברכישת המרכזייה עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט
ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( ישיבת הר המור ירושלים )ע"ר(

20160325

)ב( השתתפות בהקמת אגף חדש לספריית הישיבה ,ע"י סיוע ברכישת ארונות הספרים
בלבד .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם
מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה
זו.
)א( מ .ד .חיפה

20160326

)ב( להשתתפות בחיזוק מבנה בית הכנסת הישן "מאור יצחק" על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( מ .ד .שומרון

20160333

)ב( השתתפות בשיפוץ המקוואות ביישובים ברקן ותפוח על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( כרמי  -חיל פרד"ס רימוני )ע"ר(

20160351

)ב( השתתפות בפרויקט "להקת רימונים"  -לשמח ולאפשר חתונה ברוח יהודית
לגרים ,ע"י סיוע ברכישת כלי הנגינה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מדברה כעדן )ע"ר(
)ב( השתתפות בהקמת מערכת ספרינקלרים ומערכת גילוי אש במבנה המוסד ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
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20160361

)א( באר יצחק ,ירושלים )ע"ר(

20160380

)ב( השתתפות ברכישת ציוד למטבח וחדר האוכל של המוסד החינוכי המופעל ע"י
המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( חוסן ישועות לתורת מרן הרב קוק זצ"ל

20160390

)ב( השתתפות בהקמת חדר מחקר תורני וחדר עבודה משודרג לעורכי הספרים
המועסקים במוסד ,ע"י רכישת ריהוט לחדר המחקר עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה .מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך
הקצבה זו.
)א( מוסדות עמלה של תורה בירושלים עיה"ק )ע"ר(

20160401

)ב( השתתפות בהרחבת ספריית בית הספר ,ע"י סיוע ברכישת הספרים עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מ.מ.ש .מאור מיכאל ושמחה

20160416

)ב( השתתפות ברכישה והתקנת מערכות גילוי וכיבוי אש כולל עבודות תשתית במבנה
המוסד ,ע"י סיוע ברכישת מערכות גילוי וכיבוי האש ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( מ .ד .מטולה

20160431

)ב( השתתפות ברכישת ארון הקודש לבית הכנסת המרכזי במטולה על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברק

20160450

)ב( השתתפות בשיפוץ בניין המוסד הישן עפ"י המפורט בבקשה והצעת המחיר
שצורפה.
)א( זיו התורה חיפה )ע"ר(

20160451

)ב( השתתפות בשיפוץ פנים של המרכז הקהילתי הישן ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( ישיבה וכולל "אוהל יצחק" בית מדרש להוראה להכשרת רבנים ודיינים רמלה

20160458

)ב( השתתפות ברכישת ארונות לספרייה וארון קודש למרכז התורני המשופץ ,ע"י
סיוע ברכישת הארונות לספרייה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ועד מקומי פסגות

20160476

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לחלק המורחב בבית הכנסת המרכזי בישוב על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת בני עקיבא נחל יצחק  -נחלים

20160478

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר מחליטה הוועדה כי ניתן לקבל את טענת
המוסד שניהול הגרעון מן העבר אינו מהווה חלק מהגרעון השוטף של המוסד.
מאחר ועפ"י הדוחות הכספיים שהוגשו למעט גרעונות העבר עומד המוסד בתנאי
הסף הפיננסיים על כן ניתן לראות את הבקשה תקינה מבחינה זו.
לאחר בחינת הבקשה המקורית מחליטה הוועדה להקצות סך של  50,000ש"ח
כסיוע בשיפוץ כיתות הלימוד בחטיבת הביניים והתאמתם ללימוד מתוקשב כולל
הצטיידות עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות שומרי אמונים בני ברק

20160481

)ב( השתתפות בשיפוץ גג המוסד והמדרגות אליו לצורך הכשרתו לשימוש ילדי
המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מכון להפצת משפט התורה )ע"ר(

20160486

)ב( השתתפות ברכישת ציוד וריהוט חדש להרחבת הספרייה של המוסד ,ע"י סיוע
ברכישת ארונות הספרים לספרייה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( שערי עולם )ע"ר(
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20160487

)ב( השתתפות ברכישת מתקנים ומשחקים ייחודיים לחצר גן הילדים בעמנואל ,עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אור שבעת הימים )ע"ר(

20160498

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לקומה העליונה של המרכז הקהילתי שמפעיל המוסד
על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית החסידים גור התלמוד אשדוד )ע"ר(

20160571

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לבית החסידים באשדוד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( עירית רמלה

20160589

)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה בית הכנסת "תפארת מנחם" והנגשתו לבעלי מוגבלויות
על ידי סיוע במימון השיפוץ עצמו על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קהילת ויז'ניץ אלעד )ע"ר(

20160594

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט חדש לבית הכנסת שמפעיל המוסד ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( בית המדרש לעמלי תורה )ע"ר(

20160611

)ב( השתתפות בשיפוץ חדרי השירותים של בית הכנסת ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( שער המלך חינוך לתורה וחסד ,נוה יעקב )ע"ר(

20160682

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט וציוד נוסף לבית הכנסת תורה ותפילה .ע"י סיוע
במימון ארון הקודש הנוסף ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות חסידי סלונים קרית גת

20160688

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לכולל האברכים הנמצא בבנייה ,ע"י סיוע במימון
רכישת ארון הקודש בלבד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות חסידי בעלזא  -בית שמש )ע"ר(

20160691

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לבית הכנסת שמפעיל המוסד ,ע"י סיוע במימון
הספריות לבית הכנסת ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מ .ד .רמלה

20160693

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בשיפוץ דרכי גישה בין הקברים בבית העלמין הישן
ברמלה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אהבת ישראל ,ביתר )ע"ר(

20160711

)ב( השתתפות במימון התקנת דלתות וחלונות אלומיניום בבית הכנסת ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות חסדי אבות בית ישראל מודיעין עילית )ע"ר(

20160745

)ב( השתתפות בפיתוח חצר בית הכנסת והתקנת אביזרי בטיחות כנדרש ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מ .ד .בית שאן
)ב( השתתפות במימון שיפוץ המקוואות לנשים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20160772

)א( תלמוד תורה ברסלב תל אביב )ע"ר(

20160817

)ב( השתתפות בעריכת סדנאות יצירה אומנותית לילדים והוריהם וערבי מוזיקה
ונגינה פתוחים לקהל הרחב ,ע"י סיוע במימון כח אדם שאיננו מועסק עתה במוסד
ויגויס בעבור הפרויקטים המבוקשים בלבד.
)א( המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית להנצחת ששת המיליונים )ע"ר(
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20160847

)ב( השתתפות בהדפסת ספרים לתלמידים המשלבים סיפורים על השואה וחומר
תורני וערכי ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות נדבורנא אראד )ע"ר(

20160920

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לבית הכנסת המפואר ההולך ונשלם ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( קהילת קדושה קרית צאנז נתניה

20160934

)ב( השתתפות ברכישת מסנני מים לבריכות מקווה הטהרה בקרית צאנז ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת דרך ה' )ע"ר(

20160952

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לבית כנסת חדש המופעל על ידי העמותה על ידי סיוע
ברכישת ארון הקודש על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות נחלת יצחק ע"ש הרה"ג ר' יצחק גרשון זצ"ל  -ירושלים )ע"ר(

20160953

)ב( השתתפות ברכישת ציוד נוסף למטבח המוסד על ידי סיוע במימון התנורים .אין
להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון
העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( ברכו אמוני )ע"ר(

20160991

)ב( השתתפות בעריכה והוצאה לאור מחדש של חמישה חומשי תורה עם פרושים
עתיקים ותוספות על ידי סיוע במימון כח האדם שאינו מועסק במוסד אלא יגויס
לצורך הפרויקט בלבד.
)א( כבוד שמחה  -אשדוד

20160999

)ב( השתתפות בפרויקט ריצוף ואיטום מחדש של קומת הגג בבית הכנסת המרכזי על
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת ברכת יוסף אלון מורה

20161002

)ב( השתתפות ברכישת ציוד חדש לבית המדרש של המוסד על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת משיבי חיים לבעלי תשובה ע"ש רבינו הקדוש הרב חיים בן עטר זיע"א  -אשד

20161004

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט וספרים לספריית בית הכנסת המשמש כמועדון העשרה
לנערים בסיכון על ידי סיוע ברכישת הספריה על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( בית המדרש ובית החסידים ברח' קהילות יעקב )ע"ר(

20161008

)ב( השתתפות ברכישת ספר תורה אחד לבית הכנסת ברחוב עוזיאל פינת יצחק ניסים
בבני ברק על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( נר ישראל  -יהוד )ע"ר(

20161012

)ב( השתתפות בשיפוץ והצטיידות לבנין בית הספר של המוסד על ידי סיוע במימון
השיפוצים על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אופקימה  -צעירים באופקים )ע"ר(

20161043

)ב( השתתפות בפרויקט קורס מנהיגות נוער "משיב הרוח" באופקים ,ליצירת שיח
משותף בין בני נוער דתיים לחילוניים וחברה סבלנית וסובלנית לשונה ולאחר,
עפ"י התכנית שפורטה בבקשה  .יש להגיש רשימת המשתתפים בקורס ותאריכי
המפגשים.
)א( יד רחל אמנו בארה"ק )ע"ר(

20161045

)ב( השתתפות ברכישת ציוד לחדר ההסקה של מיקווה הטהרה המוקם ברחוב פחד
יצחק בביתר עילית על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( שיח יצחק בארץ הקודש )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ריהוט למבנה הישיבה על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
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משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20161062

)א( יגדיל תורה  -בנגב

20161090

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט וארונות ספרים לבית הכנסת על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( קול הקריות  -לתודעה יהודית )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ספר תורה לצורך הכנת נערים לבר מצווה.

20161100

)א( בית אהרן ומשה  -בני ברק

20161114

)ב( השתתפות ברכישת ארונות ספרים באולם המרכזי של המוסד ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( מ .ד .אשדוד

20161121

)ב( השתתפות בפרויקט רכישת מערכת בקרה ,פיקוד ושליטה מרחוק על  11מקוואות
שבעיר ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( נוה אריה
)ב( השתתפות ברכישת ספרים לתלמידי המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20161136

)א( תורה וחסד ברח' חטיבת הנגב )ע"ר(

20161162

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר מחליטה הוועדה כי לאור הדוחות הכספיים
לשנת  2014שהגיש המוסד ,בקשת המוסד תקינה מבחינה פיננסית .לאחר בדיקת
הבקשה ונספחיה מחליטה הוועדה להקצות סך של  10,000ש"ח להשתתפות
בהדפסת קונטרס )ספר( בתורת הראשונים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מוסדות "ברכת הנחל"  -ברסלב  -מודיעין עילית )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ספרייה חדשה למוסדות המוסד במודיעין עלית.

20161177

)א( קול הדף  -מכון להפקת שיעורי תורה מוקלטים

20161179

)ב( השתתפות בהקמת חדר ספרייה ממוחשבת למאגרים תורניים וספרי קודש
לסוגיהם ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מה יפו פעמי בת ציון -תל אביב )ע"ר(

20161181

)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה עבור ספרייה ,חדרי לימוד ומנהלה בישיבה ,על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( שם הגדולים
)ב( השתתפות בשיפוץ המבנה הישן של המוסד ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20161186

)א( דורשי אמת )ע"ר(

20161187

)ב( השתתפות בשיפוץ כללי במבנה בית הכנסת של המוסד ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( כולל ומוסדות צאנז בעיה"ק צפת

20161191

)ב( השתתפות בחידוש והחלפת מזגנים לבית הכנסת ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( חברת אהבת תורה חיפה

20161266

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות ברכישת ארון קודש ,עמוד תפילה לחזן ולרב בבית
הכנסת של המוסד ,ע"י סיוע ברכישת ארון הקודש עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( ריבוי תורה לעם  -בני ברק )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ספרי לימוד למשתתפי שיעורי ריבוי תורה לעם ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
20161274

)א( כנסת ישראל -זכרון רפאל )ע"ר(

20161275

)ב( השתתפות בהקמת מרכז גישור לציבור החרדי ,ע"י סיוע ברכישת הריהוט עפ"י
הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים
אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון
תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( אוצר ערכי החסידות )ע"ר(

20161332

)ב( השתתפות בפרויקט הדפסת קונטרסים וספרים בנושאים נבחרים עפ"י תורת
החסידות ,ע"י סיוע בהדפסת הספרים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( "שער ירחמיאל"
)ב( השתתפות בחיפוי קירות של בית הכנסת ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20161361

)א( מרכז חב"ד קרית גת  -לקבלת פני משיח )ע"ר(

20161366

)ב( השתתפות בשיפוץ פנים במבנה בית הכנסת המשמש גם כבית חב"ד ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מ .ד .כפר פינס מנשה

20161404

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לבית הכנסת בקיבוץ משמרות ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( עירית רמלה

20161420

)ב( השתתפות בהחלפת הריהוט והמיזוג בבית הכנסת השכונתי קרית מנחם בגין
בעיר ,ע"י סיוע במימון רכישת ריהוט בית הכנסת ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( מוסדות דרכי תורה )ע"ר(

20161426

)ב( השתתפות בכתיבת ספר תורה לבית הכנסת המרכזי של המוסד על פי הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מלך עוזר )ע"ר(

20161435

)ב( השתתפות בפרויקט מחקר הלכתי רפואי בנושא רפואת הנשים ובעיות פוריות
בראי ההלכה בעידן המודרני על ידי סיוע במימון החוקרים ובלבד שאינם
מועסקים עתה במוסד כלל ויגויסו אך ורק לצורך הפרויקט הנוכחי.
)א( כושרות )ע"ר(

20161455

)ב( השתתפות בשיפוץ ורכישת ציוד למרכז ההדרכה של המוסד על ידי סיוע במימון
חומרי הלמידה האינטראקטיביים על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין
להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון
העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( בית כנסת משכן ציפורה )ע"ר(

20161463

)ב( השתתפות בשיפוץ מבואת בית הכנסת והשירותים על פי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( מ .ד .מרום הגליל
)ב( השתתפות בשיפוץ מקוואות ביישובים במרום הגליל ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה לאשר את שינוי מיקום השיפוץ כך
ששיפוץ המקווה יתקיים באחד מהיישובים הבאים :שזור ,ביריה או כפר שמאי.
סכום ההקצבה יישאר בעינו.
תוקף ההקצבה הוארך עד ליום  30.9.17לכל ההקצבות לשנת .2016

20161488

)א( אהלי יוסף רמת בית שמש )ע"ר(
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20161506

)ב( השתתפות במימון רכישה והתקנת מזגנים בבית הכנסת החדש של המוסד על פי
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מדרשת ירושלים

20161537

)ב( השתתפות בפעילות לפיתוח ההכרות וההבנה בין יהודים וערבים בחיפה באמצעות
פרויקט "יצחק וישמעאל נפגשים בבית המדרש" ופרויקט "דרבוקה וסקסופון
נפגשים יחד" עפ"י התוכנית שצורפה לבקשה והצעות המחיר שצורפו .אין
להשתמש בסכום ההקצבה למימון הכיבוד.
)א( המאור נתיבי קודש )ע"ר(

20161541

)ב( השתתפות ברכישת ריהוט לבית הכנסת על ידי סיוע במימון ארון הקודש בלבד על
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים
אחרים בפרויקט.
)א( לומדים  -היכל התורה והחסד המרכזי )ע"ר(
)ב( השתתפות ברכישת ספר תורה בלבד לבית הכנסת.

20161542

)א( מסילה ברמה )ע"ר(

20161569

)ב( השתתפות ברכישת מזגנים עבור שתי קומות בבית הכנסת על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( מ .ד .ראשון לציון

20161571

)ב( השתתפות בשיפוץ קו העירוב העירוני לאורך  80ק"מ לפי הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.
)א( אדר יהודה ע"ש מעפילי אגוז )ע"ר(

20161576

)ב( השתתפות במימון רכישת מערכת מיזוג אוויר לבית הכנסת על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( מ .ד .עמנואל
)ב( השתתפות בשיפוץ מקווה הגברים בישוב על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20161617

)א( מוסדות סלונים ביתר עילית )ע"ר(

20161647

)ב( השתתפות בהצטיידות בריהוט קבוע למבנה החדש של הישיבה לצעירים על ידי
סיוע ברכישת שתי יחידות הספריה על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין
להשתמש בסכום ההקצבה לרכישת רכיבים אחרים שצוינו.
)א( קהילת נצרים באריאל )ע"ר(

20161657

)ב( השתתפות בהקמת מכון "בניין אריאל" לחיזוק התא המשפחתי ומערכות היחסים
במשפחה על ידי סיוע במימון שכרם של רכזי התחום ובתנאי שאינם עובדי המוסד
עתה ויגויסו לצורך הפרויקט בלבד.
)א( דרכי הוראה לרבנים

20161689

)ב( השתתפות בפרויקט שימור והנחלת תורת החיד"א לדורות הבאים על ידי סיוע
במחשוב ספרי החיד"א על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מ .ד .הר חברון

20161717

)ב( השתתפות בפרויקט שיפוץ מקוואות גברים בישובי המועצה האזורית הר חברון
כאשר לכל מקווה יוקצה סך של  10,000ש"ח בהתאם להצעות המחיר שצורפו
לבקשה.
)א( מ .ד .סביון
)ב( השתתפות בשיפוץ בית הכנסת שבישוב על ידי סיוע ברכישת הבימה המרכזית על
פי האמור בהצעת המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון
רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
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20161748

)א( מכון מורשת אשכנז

20161771

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר מחליטה הוועדה כי לאור האמור בדוחות
הכספיים לשנת  2014לפיהם נוצלו חלק מהעודפים לצורך רכישת רכוש קבוע,
דהיינו ,נוצלו העודפים עד כי המוסד איננו חורג מהמותר עפ"י הנוהל .על כן
הבקשה עומדת בתנאי הסף הפיננסיים .לאחר עיון בבקשה ובנספחיה מחליטה
הוועדה להקצות סך של  30,000ש"ח להשתתפות בהוצאה לאור של הגדה לפסח
נוסח בני אשכנז ,על ידי סיוע במימון העריכה והההוצאה לאור על פי הצעת המחיר
שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט.
)א( מכון שלמה אומן ז"ל

20161774

)ב( השתתפות בהוצאה לאור של ספר "כללי המילה" על ידי סיוע במימון הדפסת
הספרים על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( ישיבת ההסדר דימונה
)ב( השתתפות מתן מלגות הנחה בשכ"ל ל 30תלמידים נזקקים על פי הקריטריונים
שפורטו ובתנאי שכל תלמיד יקבל  1,000ש"ח מתוך סכום ההקצבה.

סה"כ למשרד:

30,000

12,000

30,000

2,997,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד71 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

תיירות
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160170

)א( תמיד  -תרבות מוסיקלית יהודית )ע"ר(

20160911

)ב( השתתפות בפרויקט הופעות מקהלה באתרים אסטרטגיים ברובע היהודי
בירושלים עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .יש להגיש רשימת ההופעות לפי
תאריכים.
)א( מ .א .נחל שורק

20161238

)ב( השתתפות בפיתוח "גת גדעון" בישוב גני-טל ,כמוקד משיכה תיירות חינוכי ,עפ"י
כתב הכמויות שצורף לבקשה.
)א( עטרת ירושלים )ע"ר(

20161390

)ב( השתתפות בעריכת סיורים בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה להכרות של
המקומות הקדושים ליהודים ע"י סיוע במימון עלות מורה הדרך עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים
בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר הרכיבים )כ"א נוסף( יוכל לשמש כמימון
תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( מדרשת בית שמש )ע"ר(
)ב( השתתפות בהקמת תערוכת חוץ במרכז המבקרים במדרשה להמחשת ימי
הראשונים של העיר ודמויות שליוו אותה ,ע"י סיוע במימון הרכישות עפ"י הצעות
המחיר שצורפו לבקשה.

סה"כ למשרד:

28,000

20,000

10,000

30,000

88,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד72 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

תרבות וספורט
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20160081

)א( "בית צבי" ביה"ס לאמנויות הבמה

20160113

)ב( השתתפות בשדרוג מערכת גילוי אש באולמות ובבית הספר של המוסד ,כמפורט
בבקשה ועפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( מקשב
)ב( השתתפות בשיפוץ פסנתר הכנף  steinwayשל "אולם התיבה" ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.

20160140

26,000

10,000

)א( הספריה המרכזית לעוורים כבדי ראייה ומוגבלים
)ב( השתתפות בהקמת מחלקה לנושאי דת ,א"י וציונות בספריה המרכזית לעיוורים,
ע"י סיוע במימון כ"א המועסק באחוזי משרה בפרויקט בלבד ,עפ"י הצעות המחיר
שצורפו.

150,000

לאחר עיון ודיון בבקשה לאישור שינוי ביצוע הפרויקט מחליטה הועדה כדלקמן:
הועדה מאשרת הפעלת הפרויקט בשלוחת האולפנים החדשה של הספריה
בירושלים ,ולא בת"א .כן מאשרת הועדה שינוי בהעסקת הטכנאים ,כאשר יועסקו
 3טכנאים שמתוכם  2טכנאי קול עצמאיים ,עפ"י הצעות מחיר שיוגשו .ליתר פרטי
הבקשה אין צורך בהחלטה מיוחדת ,ובלבד שסכום ההקצבה ישאר בעינו.
20160176

)א( מרכז קהילתי "גשר" ,אגודה לתרבות וחינוך

20160221

)ב( השתתפות במימון חידוש תצוגות בבונקר הלוחמים המקורי במוזיאון בקיבוץ
גשר ,ע"י סיוע במימון עלויות שלב ג בהצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( להקת מחול בת-שבע

20160225

)ב( השתתפות בפרויקט הפקת מופע קל לניוד ותפעול "כמויות" והעלאתו בבתי ספר
בפריפריה ע"י סיוע במימון אנשי התפעול שיועסקו בפרויקט "כמויות" ורכישת
הלינולאום עבור הבמה עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה .אין להשתמש בסכום
ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון העמותה את יתר
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( טהר מכללה תורנית )ע"ר(

20160321

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות ברכישת ציוד קולנוע לבית הספר לקולנוע יהודי
במסגרת פרויקט הכשרה מקצועית בתחום הקולנוע לציבור החרדי ולתושבי
הפריפריה ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אורתו-דה )ע"ר(

20160339

)ב( השתתפות בהפקת והעלאת המופע החדש "אי שפיות" ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( להקת המחול הקיבוצית )ע"ר(

20160386

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בפרויקט הקמת ארכיון של להקת המחול הקיבוצית,
ע"י סיוע במימון סריקת תמונות ,מחשבים סורק ומדפסות לארכיון ,כמפורט
בהצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מכון ז'בוטינסקי בישראל

40,000

40,000

10,000

25,000

17,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד73 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20160388

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בהוצאה לאור ופרסום חומרים ייחודיים ומעוררי
עניין לציבור הרחב מתוך ארכיון המוסד ,ע"י סיוע במימון העסקתו של איש תוכן
שיקלט לעבודה בפרויקט זה.
)א( תיאטרון יפו )ע"ר(

20160405

)ב( השתתפות בפרויקט להעמקת ההיכרות בין מגזרים שונים על ידי העלאת  8הצגות
וסדרת מפגשים בנושאי תרבות ערבית ,זהות נשית ,קונפליקט דתי-חילוני ,הצגות
דו לשוניות וכו' ,באמצעות סיוע במימון כח אדם המועסק באחוזי המשרה
בפרויקט בלבד ,למעט שכר המנכ"ל והמפיקה המועסקים ב 80%-משרה קבועה
במוסד .יש להגיש רשימת המפגשים ומספר המשתתפים בכל אחד מהם.
)א( תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער

20160505

)ב( השתתפות במפגשי חינוך לתיאטרון ותרבות לילדי גנים וכיתות א'-ב' על ידי סיוע
במימון הוצאות המנחים על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( נהר אפרסמון

20160524

)ב( השתתפות בהעלאת המחזה "מאחורי הסורגים" המיועד לציבור החרדי ,ע"י סיוע
במימון הרכישות כמפורט בטופס הבקשה ובהצעות המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה בישראל )ע"ר(

20160586

)ב( השתתפות בהקמת מאגר חזותי דיגיטלי לשימור מורשת התרבות של ישראל ,ע"י
סיוע במימון הרכישות שפורטו בטופס הבקשה עפ"י הצעות המחיר שצורפו
לבקשה .אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם
מימון העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה
זו.
)א( מ .א .עמק יזרעאל

20160841

)ב( השתתפות בהנגשה ושדרוג אולם הספורט בקיבוץ שריד כולל הסדרת חנייה
לנכים ,עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מתנ"ס גדרה  -מרכז תרבות ,נוער וספורט גדרה

20160849

)ב( השתתפות בהקמת מגרש ספורט לתושבי רחוב שפירא שברובם משתייכים
לקהילה האתיופית ,עפ"י כתב הכמויות ואומדן מהנדס המועצה שצורפו לבקשה.
)א( תיאטרון הקרון על שם מריו קוטליאר )ע"ר(

20160869

)ב( השתתפות בפרויקט מופעי תיאטרון דו לשוני בכ 30-בתי ספר ערבים-יהודים
ברשויות מקומיות מעורבות ברחבי הארץ ,ע"י סיוע במימון כח האדם המועסק
בפרויקט בלבד.
)א( אלחנין נצרת )ע"ר(

20161003

)ב( השתתפות בשיפוץ מבנה לצורך בניית תיאטרון מודרני ובית ספר למשחק באזור
נצרת ,עפ"י כתב הכמויות המפורט שצורף לבקשה ע"י סיוע במימון ביצוע שלב ב
של התכנית כפי שהוגדר בבקשה.
)א( עמותת מרכז אומנויות ע"ש ברר במעלות

20161022

)ב( השתתפות בפרויקט אומנות כבסיס לדיאלוג המקדם הבנה דתית בין בני נוער
יהודים ונוצרים במעלות ובתרשיחא וביישובים סמוכים ע"י סיוע במימון
הסדנאות בלבד .מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם
הנדרש לצורך הקצבה זו .אין מדובר בפרויקט המתאים להקצבה רב שנתית שכן
מדובר בפעילות החוזרת על עצמה מדי שנה בשנה .ההקצבה ניתנה לשנת 2016
בלבד.
)א( אלאג'יאל טמרה )ע"ר(

20161110

)ב( השתתפות ברכישת משאית להובלת תפאורה ,הגברה ותאורה לשחקני המוסד על
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה .יש לרשום את הרכב על שם המוסד.
)א( מכוני השכלה ,תרבות ואומנויות  -תל חי בגליל הגליון

15,000

50,000

20,000

20,000

33,000

24,000

80,000

101,000

100,000

47,000

30,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד74 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20161129

)ב( השתתפות בהקמה ,פיתוח והפעלה של סדנא מרכזית ללימודי תחומי "קראפט"
)סדנאות יצירה( לכלל אוכלוסיית הפריפריה ,ע"י סיוע במימון רכישת הציוד עבור
הקורסים החדשים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( אגודת ידידי הבלט הקלאסי בישראל

20161190

)ב( השתתפות במימון החלפת הציוד הטכני המיושן בציוד חדש הכרחי ,עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( תיאטרון אנסמבל פרינג' נצרת )ע"ר(

20161481

)ב( השתתפות בהשלמת שיפוץ וציוד אולם חזרות ואירוח של המוסד ,ע"י סיוע
במימון ציוד להגברת קול וציוד נלווה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( מדינת הכדורגל )ישראל(  -חברה לתועלת הציבור בע"מ )חל"צ(

20161522

)ב( השתתפות בפרויקט "משחקים ביחד"  -קיום משחקים ופעילות כדורגל של
קבוצות יהודיות וערביות ללא שופטים וללא תחרותיות במטרה להוריד את מפלס
הגזענות והאלימות בחברה ולאפשר דו קיום הלכה למעשה.
)א( עירית ראשון לציון

20161559

)ב( השתתפות במחשוב ודיגיטציה של ארכיון מוזיאון העיר ,עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.
)א( נצרת על אלעהד )ע"ר(
)ב(
השתתפות בהעלאת מופע אומנותי שהינו יצירה מוזיקאלית סאטירית בנושאים
חברתיים בחיי היומיום .ע"י סיוע מימון כח האדם שיועסק באחוזי המשרה
בפרויקט הספציפי בלבד .יש להגיש דוח ובו רשימת המופעים שבוצעו  ,תאריכיהם
ומס' המשתתפים בהם.

20161572

)א( תיאטרון נקודה טובה )ע"ר(

20161573

)ב( השתתפות במימון חידוש ציוד ההגברה והתאורה של התיאטרון הנייד על פי
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( "ביאת" למוסיקה ושירה )ע"ר(

20161605

)ב( המדובר בבקשה להשתתפות בשיפוץ מבנה התיאטרון המושכר לפעילות המוסד,
על פי כתב הכמויות החתום על ידי מהנדס שצורף לבקשה.
)א( קופרו -קרן לשווק סרטי תעודה )ע"ר(

20161615

)ב( לאחר עיון ודיון בבקשה לעיון חוזר מחליטה הוועדה כי לאור אישור ועדת
החריגים של החשכ"ל נמצאת הבקשה כתקינה מבחינה פיננסית .לאחר עיון
בבקשה ובנספחיה מחליטה הוועדה להקצות סך של  10,000ש"ח להשתתפות
בתרגום לשבדית ולדנית של שבעה סרטים תיעודיים ישראליים לצורך הקרנתם
בשבדיה או בדנמרק ,ע"י סיוע במימון תרגום הסרטים לשבדית ודנית .עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.
)א( הידית  -מרכז ליצירה תיאטרונית אלטרנטיבית פרדס חנה  -כרכור )ע"ר(

20161676

)ב( השתתפות ברכישת מערכת הגברה וסאונד בסיסי עבור התיאטרון על ידי סיוע
במימון מערכת ההגברה על פי הצעת המחיר מחברת חלילית שצורפה לבקשה.
)א( מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל )ע"ר(

20161694

)ב( השתתפות בשימור ושדרוג התצוגה בצריף המגורים הממחיש את חיי המעפילים
באתר המורשת במחנה המעפילים בעתלית על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( מוזיאון החאן חדרה )ע"ר(

20161718

)ב( השתתפות בשימור ושיפוץ אתר המוזיאון  -שער מערבי וקירות האגף המערבי של
החאן.
)א( ועד מקומי נתיב העשרה
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תאריך04/01/2017 :
עמוד75 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

20161768

)ב( השתתפות בשיפוץ ושדרוג מועדון המושב על ידי סיוע במימון השיפוצים על פי
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.
)א( בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד

20161800

)ב( השתתפות בפרויקט  70שנה לסיום מלחמת העולם השניה  -יום עיון חינוכי ל7,000
תלמידים וחיילים בבית לוחמי הגטאות ,עבור הסעות עפ"י הצעות המחיר שצורפו
לבקשה.
אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון
העמותה את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.
)א( מגדל דוד  -מוזיאון לתולדות ירושלים

20161814

)ב( השתתפות בפרויקט "דיוקן ירושלמי" -תכנית לימודית בעברית ובערבית לתלמידי
כיתות ה-ו ברחבי העיר ירושלים על ידי סיוע במימון קונצרט תזמורת המיתרים
הצפונית של המרכז למוזיקה ירושלים על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.
)א( סל"ה  -סטודיו לאמנויות התיאטרון  -מיסודו של יורם לוינשטיין
)ב( השתתפות בהכשרה ושדרוג האולם על שם אורנה בן חורין ז"ל בשכונת התקווה
לצורך הפעילות הקהילתית והמקצועית של הסטודיו על ידי סיוע במימון רכישת
מחשב התאורה עם כונן קשיח ,על פי הצעת המחיר של חברת דנאור שצורפה
לבקשה.

סה"כ למשרד:

30,000

40,000

12,000

11,000

1,433,000

תאריך04/01/2017 :
עמוד76 :

משרד המשפטים  -מנהלת יחידות מקצועיות
הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד:

החוץ
הקצבת הוועדה
בש"ח

מס' בקשה
20161869

)א( החוץ

20161870

)ב( השתתפות בפרויקט קידום עמדותיה המשפטיות של ישראל בקרב משפטנים רמי
דרג מהקהילה הבינלאומית באמצעות חשיפתם למערכת המשפט הישראלית
ומורכבותה במישור הפנימי והבינלאומי ,על פי המפורט בבקשה.
)א( החוץ

20161871

)ב( השתתפות בקיום כנס ראשי דתות המזרח להידוק הקשר בין מנהיגי דתות המזרח
הרחוק עם מדינת ישראל והדת היהודית והקמת תשתית לשיח תרבויות בין
ישראל לממסדי דתות המזרח ,על פי המפורט בבקשה.
)א( החוץ

364,000

391,000

)ב( השתתפות בהבאתה לישראל של משלחת הוגי דעות נוצרים ליברלים ומשפיעים
בציבור לסמינר בן שבוע ימים לצורך חשיפתם למגוון החברה הישראלית היהודית
ולפלורליזם הדתי הקיים וזאת על פי המפורט בבקשה.

350,000

סה"כ למשרד:

1,105,000

סה"כ סכומי הקצבה:
35,717,000

יו"ר הוועדת העזבונות

