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משרד המשפטים - מנהלת יחידות מקצועיות

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בהתאם לסעיף 21.4 לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות,

2017 מתפרסמת בזה רשימת מקבלי הקצבות מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת

בציון הסכומים שהוקצבו.

רשימה זו כוללת:

68,746,100 שקלים חדשים. בסך כולל 2017 הקצבות בבקשות שהוגשו לשנת
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להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:

שוויון חברתי משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

האגודה למען הקשיש דימונה (א) 20170686

השתתפות ברכישת רכב המיועד להסעות קשישים נכים בבית האבות ובמועדוני 
הקשישים שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

190,000(ב)

מפעל שונה הלכות (ע"ר) (א) 20170757

השתתפות בפרויקט "הרגע האחרון" תיעוד ושימור עדויות ניצולי שואה ע"י 
הקלטת והסרטת ראיונות עמם לצורך תיעוד היסטורי תרבותי לציבור ע"י סיוע 

במימון עלויות הצילום ועריכת הסרטים לסוגיהם עפ"י הצעת המחיר שצורפה 
לבקשה.

35,000(ב)

225,000 סה"כ למשרד:
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משרד המשפטים - מנהלת יחידות מקצועיות

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בטחון משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר) (א) 20170389

השתתפות בפרויקט תלת שנתי שמטרתו פיתוח אמצעי לגילוי וסיווג גורמים 
עוינים המבקשים להתקרב לאזורים שמורים ולגבולות תוך ניצול תנאי אובך 

וערפל על פי התוכנית המפורטת בבקשה ובלוז שצורף . הקצבה זו ניתנה כהקצבה 
תלת - שנתית כדלקמן: בשנת 2017 סך 200,000 ש"ח, בשנת 2018 סך 200,000 
ש"ח. בשנת 2019 200,000 ש"ח. ההקצבה תנתן על ידי סיוע במימון כח האדם, 

רכישות ומלגות לדוקטורנט ולשני סטודנטים שיעבדו במסגרת הפרויקט. תשומת 
לב המוסד להוראות סעיף 19 לנוהל עבודת הוועדה באשר לדוחות הנדרשים 

בהקצבות רב שנתיות.

600,000(ב)

מרכז תרבות בירוחם ע"ש סמואל רובין בע"מ (חל"צ) (א) 20171046

השתתפות בתוכנית הכשרה וליווי לבני נוער בסיכון כדי להעלות את אחוז 
המתגייסים לשרות משמעותי ולהוריד את אחוז ההשתמטות והנשירה מצה"ל, 

ע"י סיוע במימון שכר רכז הפרויקט. יש להגיש דוח ובו רשימת בני הנוער 
שהשתתפו בתכנית.

20,000(ב)

בטחון (א) 20171151

אגף שיקום נכים - השתתפות ברכישת ציוד רפואי וציוד עזר לנכי צה"ל קשים, 
עפ"י הפירוט שניתן בבקשה. יש להגיש דוח שמי של הנהנים מכל סוג וסכום הסיוע

שקיבל כל אחד מהם.

250,000(ב)

בטחון (א) 20171152

אגף שיקום נכים - השתתפות במימון לימודים גבוהים והכשרה מקצועית לנכים 
עפ"י המתואר בבקשת האגף. יש להגיש רשימה שמית של הנכים שקיבלו סיוע, 

מטרת הסיוע וסכום הסיוע שקיבלו.

375,000(ב)

בטחון (א) 20171153

אגף שיקום נכים - השתתפות במתן מענקי בר/בת מצווה ומענקי נישאוים לילדי 
נכים המתקיימים מתגמולי המשרד בלבד. יש להגיש רשימה שמית של מקבלי 

המענקים והסכום שקיבל כל אחד מהם.

193,300(ב)

בטחון (א) 20171155

אגף משפחות והנצחה - השתתפות במתן סיוע להורים ואחים שכולים עפ"י 
המתואר במכתב הלווי של אגף המשפחות וההנצחה. יש להגיש רשימת מקבלי 

הסיוע והסכומים שקיבל כל אחד מהם.

400,000(ב)

בטחון (א) 20171156

אגף משפחות והנצחה - השתתפות במתן סיוע לימודי הכשרה מקצועים חוגים 
וסיוע נוסף כמפורט במכתב האגף למשפחות והנצחה. יש להגיש רשימת היתומים 

סכומי וסוגי הסיוע שניתנו.

627,500(ב)

בטחון (א) 20171157

אגף משפחות והנצחה - השתתפות בסיוע לאלמנות צה"ל כמפורט בנספח ב' 
לבקשה. יש להגיש רשימת אלמנות שקיבלו הקצבה וסוג הסיוע שקיבלו.

367,900(ב)

בטחון (א) 20171159
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

אגף משפחות והנצחה - השתתפות בהנצחת חללים ע"י משפחות שכולות וקהילות 
כמפורט בנספח ב' בבקשה. יש להגיש רשימת המשפחות או הקהילות שקיבלו 

הקצבה להנצחת חללים.

40,000(ב)

בטחון (א) 20171160

מפא"ת - השתתפות בהקמת מרכז מחקר לפוטוניקה מתקדמת בישראל עפ"י 
התכנית שפורטה בנספח לבקשה ע"י סיוע במימון המחקר המדעיים הבסיסיים 

כאמור בבקשה כאשר ההקצבה ניתנת למשך שנתיים, בשנת 2017 תעמוד 
ההקצבה על 350,000 ש"ח ובשנת 2018 תעמוד ההקצבה על 350,000 ש"ח. תשומת

לב המשרד להוראות סעיף 19 לנוהל עבודת הוועדה הנוגע לחובות הדיווח 
בהקצבות רב שנתיות.

700,000(ב)

בטחון (א) 20171161

האגף לחיילים משוחררים - השתתפות במתן סיוע לחיילים משוחררים נזקקים 
בעת לימודיהם להשלמת השכלה תיכונית או רכישת הכשרה מקצועית כמפורט 

בנספח ג' לבקשה.

539,000(ב)

בטחון (א) 20171162

אגף חיילים משוחררים - סיוע למימון שכר דירה לחיילים משוחררים בודדים 
כמפורט בנספח ג' לבקשה.

2,511,000(ב)

בטחון (א) 20171163

אגף ביטחוני חברתי - השתתפות בפעילות וסדנאות הכנה לצה"ל ועידוד גיוס 
למגזרים בעלי נתוני גיוס נמוכים כמפורט בסעיף 5 לנספח ה שצורף לבקשה.יש 

להגיש דוח ובו פירוט הפעילויות והסדנאות שבוצעו, מיקומיהם ומספר 
המשתתפים בכל אחד מהם.

362,000(ב)

6,985,700 סה"כ למשרד:
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משרד המשפטים - מנהלת יחידות מקצועיות

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בטחון פנים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בינוי ושיכון משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי גבעת ברנר (א) 20170119

השתתפות בשיפוץ מועדון הקשישים בקיבוץ עפ"י הרכיבים שפורטו בהצעת 
המחיר שצורפה לבקשה.

250,000(ב)

ועד מקומי פדואל (א) 20170121

השתתפות בבניית שכונה לעולים מצרפת ע"ש רבקה ודוד קיפניס ע"י סיוע במימון
פיתוח תשתיות השכונה לעולים וגינת משחקים בשכונה. ההקצבה תינתן בכפוף 
להגשת מסמך המאשר כי השטח שעליו מוקמת השכונה נמצא במשבצת היישוב.

757,000(ב)

ועד מקומי קורנית (א) 20170189

השתתפות בשיפוץ מעון התינוקות והפעוטון שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

37,000(ב)

ועד מקומי אדורה (א) 20170237

השתתפות בשיפוץ והצטיידות למעון התינוקות ביישוב עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

100,000(ב)

ועד מקומי ברוכין (א) 20170240

השתתפות בהקמת שכונת עולים מצרפת ע"ש רבקה ודוד קיפניס ע"י סיוע 
בהוצאות פיתוח השכונה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. ההקצבה תינתן 
בכפוף להגשת אישור כי השטח שעליו הוקמה השכונה נמצא במסגרת משבצת 

היישוב.

150,000(ב)

ועד מקומי בית אלפא (א) 20170241

השתתפות בשיפוץ ושיקום המבנה הישן של מעון התינוקות ביישוב עפ"י הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה.

80,000(ב)

ועד מקומי חלמיש (א) 20170248

השתתפות בשיפוץ מבנה ישן שישמש מעון לתינוקות עקב הצרכים הגדלים למעון 
זה וזאת עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

80,000(ב)

ועד מקומי מי עמי (א) 20170253

השתתפות בשיפוץ והצטיידות מבנה מעון התינוקות של היישוב עפ"י הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה.

35,000(ב)

ועד מקומי רבדים (א) 20170258

השתתפות בשיפוץ מעון התינוקות של הקיבוץ כולל החלפת גגות אסבסט, מערכת 
החשמל והצטיידות כמפורט בבקשה.

130,000(ב)

ועד מקומי בר יוחאי (א) 20170261

השתתפות בשיפוץ מבנה מעון התינוקות ביישובי עפ"י הצעת המחיר שצורפה 
לבקשה.

130,000(ב)

ועד מקומי להב (א) 20170263

השתתפות בשיפוץ מעון התינוקות של הקיבוץ עפ"י הצעת המחיר שצורפה 
לבקשה.

80,000(ב)
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ועד מקומי מעגן (א) 20170264

השתתפות בשיפוץ והכשרת אולם לשימוש עבור מרכז לקשישים בקיבוץ עפ"י 
רכיבים שבהצעת המחיר שצורפה לבקשה.

96,000(ב)

ועד מקומי כפר ראש הנקרה (א) 20170266

השתתפות בשיפוץ מעון התינוקות ביישוב עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

לאחר עיון ודיון בבקשות לעיון חוזר מחליטה הוועדה כי אין מקום לשנות את 
החלטתה המקורית. ההקצבה ניתנה בשיעור שיוויוני לכל הבקשות שהתאימו 

לעזבון הייעודי המיועד למעון לתינוקות. במקרה זה ההקצבה אף עלתה על 
השיעור שהוחלט עליו עפ"י התקציב שהיה בידי הוועדה דווקא משום הנימוקים 

שהועלו במכתב הנוכחי על כן אין מקום לשנות את ההחלטה. הבקשה נדחית.

35,000(ב)

ועד מקומי גן שמואל (א) 20170355

השתתפות בשיפוץ מבנה מעון התינוקות של הקיבוץ על פי הצעת המחיר שצורפה 
לבקשה.

110,000(ב)

ועד מקומי כרמי צור (א) 20170485

השתתפות בהכשרת דיור לעולים חדשים ע"י סיוע בשיפוץ נרחב ויסודי של מבנים 
והכשרתם לקליטת משפחות עולים מצרפת המבקשים להיקלט ביישוב כמפורט 

בבקשה.

563,000(ב)

ועד מקומי מצפה אבי"ב (א) 20170486

השתתפות בשיפוץ מעון התינוקות לגילאים חודש עד שלוש שנים עפ"י הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה.

80,000(ב)

ועד מקומי תלם (א) 20170494

השתתפות בשיפוץ מעון התינוקות לגילאי 0 עד 3 שנים ביישוב עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

60,000(ב)

ועד מקומי סוסיה (א) 20170515

השתתפות בפרויקט שיפוץ, גינון וציוד מעון תינוקות ע"י סיוע במימון השיפוץ של 
המעון הקיים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי 

הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

100,000(ב)

2,873,000 סה"כ למשרד:
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בית הנשיא משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

בית הנשיא (א) 20171148

מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת 2017 בנושא שנבחר ע"י 
כבוד נשיא המדינה והוא "ריבון, ריבונות ושלום - מתחים לאומיים, דתיים 

וקהילתיים בישראל והדרכים ליישובם בדרכי שלום". המלגות תינתנה 
לדוקטורנטים מצטיינים עפ"י "תקנון מלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות 

מדעית ונספחיו" המצורפים לבקשה זו. בשנת 2017 תינתנה המלגות ל12 
דוקטורנטים מצטיינים כל אחד בסכום שלא יעלה על 150,000 ש"ח. סה"כ 

הקצבה: 1,800,000 ש"ח.

1,800,000(ב)

1,800,000 סה"כ למשרד:
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בריאות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מגן דוד אדם (א) 20170026

השתתפות ברכישת שני אמבולנסים ושתי ניידות נט"נ עפ"י הצעת המחיר שצורפה
לבקשה.

892,000(ב)

מגן דוד אדם (א) 20170062

השתתפות בהקמת בנק דם - מרכז שרותי הדם של מדינת ישראל באזור רמלה, על
פי התוכנית ואומדן העלויות שצורפו לבקשה. 

תוקף ההקצבה יהיה עד ליום .31.12.2020 על המוסד להגיש דוח התקדמות 
הביצוע כתנאי לשחרור הכספים מתוך ההקצבה במהלך התקופה הנ"ל. דוח זה 

יוגש למשרד הבריאות והעתק לוועדה.

15,420,000(ב)

מרכז אזורי לקשיש - עכו. (א) 20170077

השתתפות בהתקנת מיזוג אוויר תברואה וכיבוי אש לקומה הראשונה של המבנה 
המוקם עבור בית האבות עפ"י האומדן שצורך לבקשה. מימון המוסד את יתר 

רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה 
זו.

1,000,000(ב)

אגודת רפואה וחיים ויזניץ, בנשיאות כבוד האדמו"ר שליט"א (א) 20170085

השתתפות ברכישת אמבולנס להסעת חולים ונכים עפ"י הצעת המחיר שצורפה 
לבקשה ובתנאי שיוצג רשיון אמבולנס מטעם משרד הבריאות המתייחס לרכב 

הספציפי שיירכש.

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה כי אין מקום לשנות את החלטתה 
המקורית. המוסד הגיש את בקשתו להקצבה מתוך עזבונות המיועדים לאמבולנס.

מסיבה זו החליטה הוועדה במפורש כי ההקצבה תינתן "בתנאי שיושג רישיון 
אמבולנס מטעם משרד הבריאות המתייחס לרכב הספציפי שיירכש". אין מקום 
לשנות החלטה זו שכן הבקשה הוגשה כאמור מעזבונות המיועדים לאמבולנסים 

ובתנאי המפורש המתחייב. על כן הבקשה נדחית.

100,000(ב)

הנאמנות לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן באזור אשקלון (א) 20170174

השתתפות ברכישת מיטות סיעודיות ומזרונים למחלקות הסיעודיות עפ"י דרישות
משרד הבריאות ועפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

400,000(ב)

אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש (ע"ר) (א) 20170226

השתתפות ברכישת ציוד ל-4 דירות לצורך מגורי עולים חדשים נפגעי נפש החיים 
בעוני בשל מוגבלותם.

60,000(ב)

עלי שיח (ע"ר) (א) 20170229

השתתפות בפרויקט "אופק לנשואים" - סיוע, ליווי וייעוץ לזוגות בעלי מוגבלויות 
שכליות לקראת ותוך כדי נישואים ע"י סיוע בכוח אדם בפרויקט. יש להגיש דוח 

ובו רשימת המשתתפים בפרויקט.

43,000(ב)

הצלה גוש דן (ע"ר) (א) 20170236

רכישת אמבולנס לפינוי נפגעים בתאונות דרכים, אירועי חירום וכיוצ"ב, עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

120,000(ב)
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בית איזי שפירא - עמותת אבי (א) 20170388

השתתפות בשיפוץ חדרי הסנוזלן במסגרת היום השיקומית של המוסד כמפורט 
בבקשה ועפ"י הצעות המחיר המצורפות.

77,000(ב)

מרכז פימל על שם פייגע מלכה לובל (ע"ר) (א) 20170472

השתתפות בטיפול בסיוע לבנות הסובלות מאנורקסיה והפרעות אכילה ע"י סיוע 
במימון עלויות הטיפולים על פי הצעות המחיר שהוגשו.

50,000(ב)

קרן יורי שטרן לחברה וסביבה בישראל (ע"ר) (א) 20170695

השתתפות בהפעלת שני קורסי הכשרה למטפלים ברפואה משלימה בהתמחות 
לחולי סרטן ע"י סיוע במימון הוצאות ההכשרה והחומרים הגרפיים עפ"י הצעות 
המחיר שצורפו לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה 

יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

32,000(ב)

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי הלל יפ (א) 20170699

השתתפות ברכישת מכשיר Peak Plasma Blade לטיפול בהפרעות קצב במכון 
הלב של בי"ח עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

40,000(ב)

בית אבות ליאון רקנאטי (א) 20170744

השתתפות בשיפוץ המחלקה הסיעודית של בית האבות המנוהל ע"י המוסד ע"י 
סיוע במימון עבודות השיפוץ עפ"י הרכיבים המופיעים בהצעת המחיר שצורפה 

לבקשה.

170,000(ב)

רפואה ושמחה (ע"ר) (א) 20170826

השתתפות ברכישת אמבולנס להסעת חולים ונכים והצטיידות בעבורו, עפ"י 
הצעות המחיר שצורפו לבקשה ובתנאי שיוצג רשיון אמבולנס מטעם משרד 

הבריאות המתייחס לרכב הספציפי שיירכש.

95,000(ב)

ושמחת - עסקים וקהילה (ע"ר) (א) 20170908

השתתפות ברכישת אמבולנס להסעת חולים ונכים וציוד נלווה עפ"י הצעות 
המחיר שצורפו לבקשה ובתנאי שיוצג רשיון אמבולנס מטעם משרד הבריאות 

המתייחס לרכב הספציפי שיירכש.

100,000(ב)

הקרן לפיתוח בקעת הירדן (ע"ר) (א) 20171108

השתתפות בשיפוץ ושדרוג אמבולנס ממוגן ירי בבקעת הירדן עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

14,600(ב)

בריאות (א) 20171147

השתתפות ביצוע 3 מחקרים בנושא שיטות חלופיות לניסויים בבעלי חיים עפ"י 
הצעת המחקרים שהוגשו לוועדה והעלויות שפורטו כאשר כל מחקר ימומן בסך 
63,000 ש"ח, סה"כ ההקצבה תעמוד על סך 189,000 ש"ח. בהתאם להודעת ד"ר 
עמי בן יהודה מלשכת המדען הראשי יועברו הסכומים למבצעי המחקרים לאחר 

הגשת דוח כספי והדוח המדעי למחקר.

189,000(ב)

18,802,600 סה"כ למשרד:
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הגנת הסביבה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

לטם - טבע נגיש לכולם (ע"ר) (א) 20170015

השתתפות בהסעת תלמידים לפעילות יערנית ביערות ישראל עפ"י התכנית 
שפורטה בבקשה ובנספחיה ע"י סיוע במימון הסעות התלמידים לפעילות בלבד 

עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש דוח ובו תאריכים הסיורים 
ביערות, מיקומם ומספר התלמידים שהשתתף בכל אחד מהם.

64,000(ב)

אגודת צער בעלי חיים בישראל, רמת גן והסביבה (א) 20170020

השתתפות בפרויקט "איתם עד הבית" להצלת כלבים הזקוקים לשיקום רפואי 
והתנהגותי, ע"י סיוע במימון עלויות בתי האומנה השיקומיים, סירוס 

ועיקור,חיסונים וטיפול רפואי, על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה.  מימון 
המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש

לצורך הקצבה זו.

25,000(ב)

אחוזת נגב (ע"ר) (א) 20170043

השתתפות בהפעלה ופיתוח פרויקט הגינה הקהילתית באופקים , עפ"י המפורט 
בתיאור הפרויקט והלו"ז שצורף, ע"י סיוע במימון הרכיבים המפורטים בסעיף 

הרכישות בבקשה. יש להגיש צילום של הגינה הקהילתית שהוקמה.

60,000(ב)

מרכז חינוך ליאו באק בע"מ (חל"צ) (א) 20170045

השתתפות בפיתוח גינה קהילתית רב תרבותית "מצפור דוכיפת" בשכונת עין הים 
בחיפה ופיתוח מנהיגות קהילתית יהודית ערבית בשכונה ע"י סיוע במימון 

ההצטיידויות לגינה, עבודות הפיתוח והסדנאות לגינון אורגני והדברה אורגנית 
עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט 

כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש 
תמונות של הגינה הקהילתית שבה מדובר.

52,000(ב)

ועד מקומי שזפון (א) 20170058

השתתפות בפרויקט מחזור פסולת היישוב ויצירת קומפוסט לשימוש במערך 
החיים הציבורי ביישוב כולו, ע"י סיוע במימון רכישת מרסקת הגזם ע"פ הצעת 

המחיר שצורפה לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש 
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.

60,000(ב)

ועד מקומי מעלה גלבוע (א) 20170076

השתתפות בפרויקט הקמה וטיפוח גינה קהילתית בקיבוץ מעלה גלבוע, עפ"י 
התיאור המצוין בבקשה, ע"י סיוע במימון רכישת הפריטים המצוינים בסעיף 

הרכישות בבקשה. יש להגיש צילום של הגינה הקהילתית שהוקמה.

50,000(ב)

מרכז חב"ד טיפת חיים לטף ולבוגר (ע"ר) (א) 20170097

השתתפות בפעילות קיץ לילדים בנושאי איכות הסביבה עפ"י המפורט בבקשה ע"י
סיוע במימון שכר המדריכות. יש להגיש דוח ובו מספר הקבוצות שפעלו וכן תכנית 

מפורטת של נושאי הפעילות שהועברו ושמות המדריכות שהעבירו אותן.

20,000(ב)

מרכז קהילתי ע"ש גרוס רוממה בע"מ (חל"צ) (א) 20170101
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השתתפות בהקמת גינה קהילתית בשכונת רוממה תוך שיתופם הפעיל של 
התושבים עפ"י התכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע במימון הרכישות עפ"י הצעות 
המחיר שצורפו לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה 
יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש תמונות של הגינה 

הקהילתית.

70,000(ב)

עירית נתיבות (א) 20170108

השתתפות בהקמת גינות קהילתיות בבניינים משותפים בנתיבות כמפורט בתיאור 
הפרויקט ובנספחים שצורפו לבקשה. המדובר בהקצבה תלת שנתית, אשר תחולק 
כדלהלן: לשנת 2017 - 50,000 ש"ח. לשנת :2018 40,000 ש"ח. לשנת :2019 40,000

ש"ח. סה"כ: 130,000 ש"ח. ניתן להשתמש בסכום ההקצבה כסיוע למימון 
הרכישות בלבד שצוינו בבקשה לגבי כל שנה ושנה. תשומת לב המוסד להוראות 

סעיף 19 לנוהל עבודת הועדה בכל הנוגע לדיווח הנדרש להקצבות רב שנתיות. יש 
להגיש צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

130,000(ב)

תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר) (א) 20170166

השתתפות בהקמה והפעלת גינות קהילתיות בנצרת ובמגדל העמק, ע"י סיוע 
במימון הוצאות כח האדם והציוד כמפורט בבקשה. יש להגיש צילום של הגינות 

הקהילתיות שהוקמו.

50,000(ב)

מ. א. עמק יזרעאל (א) 20170184

השתתפות בהקמה וטיפוח גינות קהילתיות בישובי המועצה המקומית, עפ"י 
התיאור שניתן בבקשה, ע"י סיוע במימון הרכישות כמפורט בטופס הבקשה. יש 

להגיש צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

30,000(ב)

"הנני" - עמותה לקידום קליטת יהודי אתיופיה (ע"ר) (א) 20170242

השתתפות בהקמת והפעלת תכנית "אתכלית - גינה קהילתית", ב-3 ישובים 
בפריפריה - קרית גת, נתיבות וקריית מלאכי, על פי התוכניות שפורטו בנספחים 

לבקשה על ידי סיוע במימון כח האדם והרכישות כמפורט בבקשה. יש להגיש 
צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

120,000(ב)

ועד מקומי צאלים (א) 20170265

השתתפות בהקמת גן שעשועים לילדים בישוב במקום הגן הישן שפורק. על ידי 
סיוע ברכישת המתקנים לגן על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

80,000(ב)

ועד מקומי נוב (א) 20170267

השתתפות בהקמת גינה קהילתית ובה בין היתר גינת ירקות אורגנים, בוסתן עצי 
פרי, פינת חי, בריכות דגי נוי וכו', עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש 

צילום של הגינה הקהילתית שהוקמה.

100,000(ב)

מ. א. מגידו (א) 20170288

השתתפות בפרויקט הקמת גינות קהילתיות בישובי המועצה האזורית על פי 
התוכנית והלו"ז המפורטים, זאת על ידי סיוע במימון כח האדם והרכישות 

כמפורט בבקשה. יש להגיש צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

30,000(ב)

עתיד במידבר (ע"ר) (א) 20170325

השתתפות בהקמה והפעלת גינה קהילתית מדברית ומניבה בירוחם לפעילות 
תושבי השכונה ע"י סיוע במימון שכר הרכזת והרכישות כמפורט בבקשה. יש 

להגיש צילום של הגינה הקהילתית שהוקמה.

35,000(ב)

עירית צפת (א) 20170344

השתתפות בעבודות פיתוח שימור ונטיעת עצים בפארק התכלת המהווה חלק 
מיערות צפת בעיר צפת, ושיקום אקולוגי הכולל נטיעת עצי בר ועצי בוסתן והקמת

מערכת השקייה לטיפוח ושימור היער, ע"י סיוע במימון הרכיבים המפורטים 
בהצעת המחיר.

290,000(ב)

עירית רמלה (א) 20170364
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השתתפות בהפעלה וטיפוח הגינות הקהילתיות בעיר כמפורט בתיאור הפרויקט 
ע"י סיוע במימון הנחיה ליווי וייעוץ לניהול ותפעול הגינות הקהילתיות כמפורט 

בבקשה. יש להגיש צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

40,000(ב)

המכון לחינוך דמוקרטי ישראל (ע"ר) (א) 20170413

השתתפות בהקמת כ-10 גינות קהילתיות בישובים שונים בפריפריה עפ"י התוכנית
כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון רכישת ערכות הציוד לגינה כמצוין בבקשה. 

מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם 
הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

80,000(ב)

קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל (עמותה רשומה) (א) 20170432

השתתפות בהקמת גינה ובוסתן קהילתי בלב שכונת שיקום בבית שמש המצויה 
במדרג סוציואקונומי נמוך, עפ"י התוכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון 

רכישות הציוד כמפורט בבקשה. יש להגיש צילום של הגינה הקהילתית שהוקמה.

44,000(ב)

מ. א. הגליל העליון (א) 20170442

השתתפות בפעילות להרחבה ומינוף הפעילות בגינות הקהילתיות הקיימות ע"י 
סיוע במימון רכישת ציוד השקיה וכלי עבודה, זרעים ושתילים. מימון המוסד את 

יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך 
הקצבה זו. יש להגיש צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

16,000(ב)

תור המדבר (ע"ר) (א) 20170451

השתתפות בהקמת גינות קהילתיות בבאר שבע בשיתוף עם תושבי השכונות עפ"י 
המפורט בבקשה ע"י סיוע בהקמת שתי הגינות הקהילתיות כמפורט בהצעת 
המחיר. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 

כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש צילום של הגינות הקהילתיות 
שהוקמו.

16,000(ב)

קרבנו (ע"ר) (א) 20170466

השתתפות בהפעלת מערך סדנאות לילדים בעיר נתיבות בנושא איכות הסביבה 
ובמיוחד במחזור מוצרים ניקיון השכונה טיפוח גינות וכדומה עפ"י המפורט 

בבקשה ע"י סיוע במימון שכר המדריכים. יש להגיש דוח ובו פירוט של מועדי 
הפעילויות מספר הילדים שהשתתפו בהם, נושא ואופי הפעילות.

20,000(ב)

בית ספר שדה כפר עציון (ע"ר) (א) 20170468

השתתפות בפרויקט סביבתי לשמירת איכות הסביבה באמצעות אימוץ אתר 
בגבעת הסלעים, שיקום החורש הים תיכוני הקיים, פריצת שבילי מטיילי טבעיים 
ויצירת בריכת חורף טבעית והכנת שילוט והסברים לטובת שמירת איכות הסביבה
כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון עלויות כלי העבודה שלטים ונטיעת העצים עפ"י 

הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

110,000(ב)

קול יששכר (ע"ר) (א) 20170471

השתתפות בפרויקט הפעלת חוגי העשרה חווייתיים ויצירתיים בנושא איכות 
הסביבה לילדי נתיבות כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון כח אדם שיועסק 

בפרויקט.

125,000(ב)

ערד לחי (ע"ר) (א) 20170489

השתתפות בטיפול, סירוס ועיקור כלבים משוטטים ועזובים בנגב ע"י סיוע במימון
עלויות הטיפול הסירוס והעיקור על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

70,000(ב)

שבועת האדמה (ע"ר) (א) 20170517

השתתפות בהקמת שתי גינות קהילתיות בעיר באר שבע בשילוב עם הקהילה 
המקומית עפ"י התוכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון הרכישות הנדרשות 

כמפורט בבקשה. יש להגיש צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

100,000(ב)

מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן (א) 20170537

השתתפות בהחלפת גגות אסבסט המסוכנים לחיות ולציבור במבנים שבשימוש 
המוסד על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

110,000(ב)
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מרחבים חברה לחנוך ותרבות (חל"צ) (א) 20170564

השתתפות בהפעלת גינה קהילתית לתושבי שכונות דרום תל אביב כמפורט 
בבקשה ע"י סיוע במימון הרכישות עפ"י הרכיבים המפורטים בהצעות המחיר. יש 

להגיש צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

45,000(ב)

מרכז קהילתי בנצרת עילית ע"ש גורדון וברקוביץ בע"מ (חל"צ) (א) 20170604

השתתפות בהקמת גינה קהילתית בשכונה הדרומית בנצרת עלית עפ"י התיאור 
והלו"ז המפורט בבקשה ע"י סיוע במימון רכישת הציוד והשתילים להקמת הגינה.
מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם 

הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש צילום של הגינה הקהילתית שהוקמה.

30,000(ב)

מ. א. מרחבים (א) 20170644

השתתפות בפרויקט דו שנתי של הקמת גינות קהילתיות בישובי המועצה 
האיזורית, עפ"י התכנית המפורטת בבקשה ובנספחיה, כאשר בשנת 2017 תנתן 

הקצבה בסך 20,000 ש"ח, ובשנת 2018 תנתן הקצבה בסך 12,000 ש"ח, סה"כ 
ההקצבה בסך : 32,000 ש"ח לשנתיים. תשומת לב המוסד להוראות סעיף 19 

לנוהל עבודת הוועדה לכל הנוגע לדיווחים הנדרשים בהקצבות רב שנתיות. יש 
להגיש צילום של הגינות הקהילתיות שהוקמו.

32,000(ב)

גשר חינוכי (ע"ר) (א) 20170669

השתתפות ביצירת גינה קהילתית בשכונת גני אביב בעיר לוד בשיתוף התושבים 
ע"י סיוע במימון כ"א והרכישות כאמור בבקשה. יש להגיש צילום של הגינות 

הקהילתיות שהוקמו.

25,000(ב)

מרכז השל לקיימות (ע"ר) (א) 20170724

השתתפות בהפעלת קורס תכנון אסטרטגי לפיתוח בר קיימא וקידום נושאי איכות
הסביבה ברשויות מקומיות עפ"י התכנית שפורטה בבקשה ובנספחיה ע"י סיוע 

במימון שכר כח האדם בפרויקט. יש להגיש דוח ובו מיקומם של הקורסים שבוצעו
ומספר המשתתפים בכל אחד מהם.

75,000(ב)

קרית חנוך שעלבים (א) 20170726

השתתפות בהקמת מערכת פחים טמוני קרקע בשטח המוסד לצורך שיפור 
ושמירת איכות הסביבה ויצירת סביבה בריאה עפ"י הצעת המחיר שצורפה 

לבקשה.

50,000(ב)

אגודת ידידי אוניברסיטת חיפה בישראל (ע"ר) (א) 20170738

השתתפות בפרויקט הקמת גינה קהילתית על טרסות גג בית הסטודנט 
באוניברסיטת חיפה ע"י סיוע במימון הרכישות כמפורט בטופס הבקשה למעט 

עלויות הגנן המלווה. מימון המוסד את יתר רכיבי ההוצאות יוכל לשמש כמימון 
תואם כנדרש להקצבה זו. יש להגיש צילום של הגינה הקהילתית שהוקמה.

75,000(ב)

מנהל קהילתי אשכולות בע"מ (חל"צ) (א) 20170740

השתתפות בתכנית "שגרירות קיימות איכות הסביבה בקהילה" לקידום וחיזוק 
מודעות התושבים לנושא איכות הסביבה עפ"י התכנית שפורטה בבקשה, ע"י סיוע

במימון שכר כח האדם בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו פירוט המפגשים 
השונים, מספר המשתתפים בכל אחד מהם ונושא המפגש.

40,000(ב)

קהילת רוח אביב (ע"ר) (א) 20170776

השתתפות בהפעלה וטיפוח של גינה קהילתית בשיתוף התושבים באיזור כמפורט 
בבקשה, ע"י סיוע במימון שכר הרכזת באחוזי המשרה בפרויקט בלבד ורכיבי 

הרכישות המפורטים בטופס הבקשה, למעט הסדנאות, ההצגות והפעילויות 
החברתיות. מימון המוסד את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש 

לצורך הקצבה זו. יש להגיש צילום של הגינה הקהילתית שהוקמה.

25,000(ב)

"ידידים" למען הנוער והחברה (א) 20170857
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השתתפות בהקמת גינה קהילתית בבית "ידידים" ברובע הנביאים בקריית גת 
בשיתוף הקהילה כולה ע"י סיוע במימון אדריכל הנוף לצורך קורס גינון, הדרכה 

וליווי וציוד בסיסי נלווה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה 
יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש צילום של הגינות 

הקהילתיות שהוקמו.

40,000(ב)

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה (ע"ר) (א) 20170912

השתתפות בפרויקט "יוצרים סביבה" לקידום איכות הסביבה בישראל באמצעות 
שיתוף פעולה של מדעני סביבה עם סטודנטים לתקשורת חזותית, על פי התוכנית 
המפורטת בבקשה, על ידי סיוע במימון עלות כח האדם באחוזי המשרה בפרויקט 

בלבד וסדרת הרצאות מדע ואיכות הסביבה, ועיצוב, ביצוע ותכנות האתר על פי 
הצעות המחיר שצורפו.

150,000(ב)

גלע"ד - גרעין למען ערד (ע"ר) (א) 20170940

השתתפות בפרויקט להטמעת נושא איכות הסביבה באופן חוויתי לילדים בגילאי 
3-13 בעיר ערד על פי התוכנית שפורטה בבקשה על ידי סיוע במימון שכר כח 

האדם באחוזי המשרה בפרויקט בלבד.

43,000(ב)

שחרות - עמותה לקידום שוויון, חינוך, רווחה ותרבות בחברה הישראלית (ע"ר) (א) 20170943

השתתפות בפעילות מרכז הדרכה לקיימות (איכות הסביבה) לתלמידי בתי ספר 
להגברת המודעות לאיכות הסביבה, הגברת מעורבות התושבים במרחב המשותף 

ועידוד ההנאה והשמירה על הטבע והמרחבים הציבוריים על פי התוכנית 
המפורטת שצורפה לבקשה על ידי סיוע במימון כח האדם בפרויקט.

60,000(ב)

רשת המתנ"סים - קרית מוצקין (א) 20170967

השתתפות בשיפוץ מבנה הזוחליה והחי באגם המרכזי של גן החיות "חי פארק" 
ורכישת מכולת קירור לשמירת מזון ותרופות עבור בעלי החיים על פי הצעות 

המחיר שצורפו לבקשה.

150,000(ב)

מורשה - גני ילדים ומעונות (ע"ר) (א) 20170980

השתתפות בפעילויות והדרכה בנושאי איכות הסביבה לילדים בגיל הרך עפ"י 
התכנית המפורטת בבקשה ובנספחיה ע"י סיוע במימון המדריכה לאיכות 

הסביבה.

30,000(ב)

עמותה לחינוך דרכי יושר (ע"ר) (א) 20170983

השתתפות בפרויקט "הסביבה שלי" פעילות חינוכית לכלל תלמידי בית הספר 
שמפעיל המוסד בנושא איכות הסביבה עפ"י התכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע 

במימון שני המורים המיועדים ללמד בפרויקט.

66,000(ב)

מדרשת נצרים (ע"ר) (א) 20171068

השתתפות בפרויקט "ימי חלוציות מנהיגים בטבע" - העצמת בני נוער במסגרת 
סדנאות ופעילויות חוץ בשטח ובטבע ולימודי הסביבה ויחסי הגומלין ביניהם, ע"י 

סיוע במימון כח האדם המועסק בפרויקט. יש להגיש דוח ובו מועדי הפעילויות 
במהלך השנה מספר בני הנוער שהשתתפו בכל אחד מהם והתכנים של אותם 

המפגשים.

70,000(ב)

שירת חנה תל אביב  (ע"ר) (א) 20171091

השתתפות בפרויקט תגבור לימודי איכות הסביבה לכלל תלמידי בית הספר 
המופעל ע"י המוסד לצורך הנחלה והשרשה של חשיבות השמירה ופיתוח נושאים 
הקשורים לאיכות הסביבה עפ"י התכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון כח 

אדם שיועסק בפרויקט.

32,000(ב)

גרעין אליה (ע"ר) (א) 20171097

השתתפות בהקמת גינה קהילתית בשכונת קריית נורדאו בנתניה לילדים בסיכון 
ובני משפחותיהם כמפורט בבקשה ע"י סיוע ברכישת שתילים אדמה וציוד לגינה 

כמפורט בבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט  (כח אדם)  כמפורט 
בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש צילום 

הגינה הקהילתית שהוקמה.

10,000(ב)
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עירית חיפה (א) 20171107

השתתפות בהקמה והפעלה של שלוש גינות קהילתיות בשכונות מצוקה בחיפה: 
ואדי ניסנס, רמות אלון וקרית חיים, עפ"י המפורט בתיאור הפרויקט, ע"י סיוע 

ברכישת הרכיבים המפורטים בהצעת המחיר שהוגשה. יש להגיש צילום של 
הגינות הקהילתיות שהוקמו.

80,000(ב)

עירית צפת (א) 20171141

השתתפות בפרויקט הטמנת פחי אשפה באדמה בכל רחבי העיר במטרה לשפר את 
איכות הסביבה ולמנוע חדירת מיצי אשפה למי התהום וזיהום הקרקע עפ"י 

התכנית המפורטת בבקשה והצעת המחיר שצורפה לה.

1,000,000(ב)

4,125,000 סה"כ למשרד:
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חינוך משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

זיו נעורים (ע"ר) (א) 20170012

השתתפות בפרויקט להכנת בני נוער בסיכון ממוסדות חינוך ברחבי הארץ 
להשתלבות בשירות מהותי ואיכותי בצה"ל וזאת על ידי סיוע במימון כח האדם 

בפרויקט שאינו מועסק בו עתה. יש להגיש דו"ח ובו רשימת הקבוצות שפעלו, 
מספרי התלמידים בכל אחת מהן, וגילאי המשתתפים.

50,000(ב)

מדרשה לבנות מכון מעיין (ע"ר) (א) 20170034

השתתפות במתן מלגות ל-30 תלמידות חו"ל הלומדות במדרשה, שמטרתה חיזוק 
הקשר הציוני הדתי לאומי למדינת ישראל ולעם ישראל עפ"י הקריטריונים 

שצורפו לבקשה, כאשר כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח. יש להגיש רשימה 
שמית של התלמידות מקבלות המלגה, סכום המלגה ועילת נזקקותם.

30,000(ב)

המרכז הקהילתי החדש בקרית גת בע"מ (חל"צ) (א) 20170044

השתתפות בהעשרה תרבותית עירונית לילדים, לנוער ומבוגרים ביישוב, באמצעות 
העלאת הצגות ומופעי מחול במחיר סימלי ע"י סיוע בעלויות ההצגות ומופעי 

המחול עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. יש להגיש דוח ובו שמות המופעים 
ותאריכי העלאתם במקום.

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי הצגות מחליטה הוועדה כי המוסד רשאי להעלות 
הצגות ומופעי מחול שונים מאלו שפורטו בבקשה ובלבד שסכום ההקצבה יישאר 

בעינו והמופעים יבוצעו בשנת 2017 בלבד.

65,000(ב)

האגודה לקדום החנוך ירושלים (א) 20170048

השתתפות במתן מלגות שכר לימוד לתלמידי בתי הספר התיכוניים שמפעיל 
המוסד ואשר, עפ"י דרישת המצווה, אינם אשכנזים וללא אמצעים לתשלום שכר 

הלימוד, כאשר כל אחד מהתלמידים יקבל סך 1,000 ש"ח מכספי ההקצבה. יש 
להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים ומוצאם.

120,000(ב)

מוסדות חנוך ותרבות פנימייתי מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ) (א) 20170049

השתתפות במתן מלגות לתלמידות מרקע סוציואקונומי נמוך עפ"י הקריטריונים 
שפורטו בנספחי לבקשה ושעפ"י הוראת המצווה הינן ממשפחות ממוצא שאינו 

אשכנזי. כל הקצבה תינתן בסכום של עד 1,000 ש"ח לתלמידה. יש להגיש דוח ובו 
רשימת התלמידות מקבלות המלגה, מוצאן וסכום המלגה שקיבלה כל אחת מהן.

66,000(ב)

דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל בע"מ (חל"צ) (א) 20170052

השתתפות בפרויקט טיפוח המצוינות המדעית בתחום לימודי מדעי הרוח במסגרת
המוסד, ע"י סיוע במימון עלות כח האדם המועסק בפרויקט. יש להגיש דוח ובו 

רשימת התלמידים המשתתפים בפרויקט זה השנה ובתי הספר שבהם הם לומדים 
ככלל.

30,000(ב)

אמרי בנימין (ע"ר) (א) 20170066

השתתפות בפרויקט הקמת מכינה קדם צבאית אקסטרנית בעבור נוער חסר 
מסגרת לצורך הכשרתו לשירות לצה"ל או שירות לאומי ע"י סיוע במימון כח 

האדם שיגוייס בעבור הפרויקט. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של בני הנוער 
שהשתתפו בפרויקט במהלך השנה.

63,000(ב)

להחזיקם ולהחיותם (ע"ר) (א) 20170088
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השתתפות בפרויקט חינוכי לקידום יזמות עסקית בקרב כ-100 בני נוער בערים 
עפולה ומודיעין עילית עפ"י התכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון עלות, 

ניהול וייעוץ פרויקט היזמות לצעירים ועלות כח האדם בפרויקט. יש להגיש דוח 
ובו תכנית מפורטת של הפרויקט שבוצע ושמות בני הנוער שהשתתפו בכל אחד 

מהמקומות. כמו כן יש להגיש תיעוד של תוצרי היזמות העסקית שפותחו בשנה זו.

100,000(ב)

תעשיידע- תעשייה למען חינוך מתקדם (ע"ר) (א) 20170092

השתתפות בתכנית "יזמות פרימיום" - חשיפת בני נוער לתעשייה, עידוד לחשיבה 
יזמית עסקית מדעית וטכנולוגית ליווי והתנסות מעשית ופיתוח דגם למוצר 

תעשייתי תוך בניית תכנית עסקית ושיווקית עפ"י המפורט בבקשה ע"י סיוע 
במימון המדריכים שיגוייסו לקראת הפרויקט.

60,000(ב)

מגן שאול - קרית חינוך נוקדים (ע"ר) (א) 20170093

השתתפות במתן מלגות ל-80 תלמידים נזקקים של המכינה הקדם צבאית עפ"י 
הקריטריונים שצורפו לבקשה כאשר כל מלגה לא תעלה על סך 2,000 ש"ח. יש 
להגיש רשימה שמית של התלמידים, עילת הנזקקות וסכום המלגה שקיבל כל 

אחד מהם.

160,000(ב)

ג"ל - חבורה עסקית לקידום נוער בבית שמש (ע"ר) (א) 20170096

השתתפות בפרויקט "שילוט חוצות" לבנות חרדיות עפ"י התכנית המפורטת 
בבקשה ע"י סיוע ברכישת הפח לייצור השלטים בלבד. אין להשתמש בסכום 

ההקצבה למימון יתר רכיבי הפרויקט ואולם מימון המוסד את יתר רכיבי 
הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש 

להגיש רשימת הבנות המשתתפות וצילום התוצרים שיבוצעו.

30,000(ב)

הקרן לפיתוח חדרה (א) 20170099

השתתפות בפרויקט איתור, מניעה וטיפול לילדים בגילאי לידה עד שלוש הסובלים
מהפרעה התפתחותית במסגרת מעונות היום ומרכזי הגיל הרך באזור חדרה עפ"י 

התכנית שפורטה בבקשה ובנספחיה ע"י סיוע במימון שכר העובדים המועסקים 
בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו מספר הילדים שאותרו ומספר הילדים שטופלו 

בכל אחד ממרכזי היום.

100,000(ב)

R.A) UNISTREAM.) (ע"ר) יוניסטרים (א) 20170100

השתתפות בתוכנית מצוינות תלת שנתית לקידום יזמות עסקית וחברתית בקרב 
בני נוער המתגוררים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל על פי המפורט 

בבקשה ובלו"ז הפרויקט. ההקצבה תינתן ב-3 שנים כסיוע במימון שכרם של 
המדריכים כמפורט בטופס הבקשה, כאשר בשנת 2017 תעמוד ההקצבה על סך 

200,000 ש"ח, בשנת 2018 על סך של 200,000 ש"ח, ובשנת 2019 על סך של 
200,000 ש"ח. סה"ה ההקצבה בסך 600,000 ש"ח. יש להגיש דוח ובו מספר 
החניכים המשתתפים בפרויקט בכל שנה בכל אחד מהישובים שבהם מופעל 
הפרויקט. תשומת לב המוסד להוראות סעיף 19 לנוהל ככל הנוגע לדיווחים 

המתבקשים לגבי הקצבות רב שנתיות.

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה כדלקמן:
.1 מימון המוסד את הסעות בני הנוער כפי שפורטו בבקשה יוכל לשמש כמימון 

תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.
.2 מאשרת פתיחת מרכז היזמות בטירת הכרמל במקום בחיפה. 

יתר פרטי ההקצבה יעמדו בעינם. 

600,000(ב)

תורת חיים ישיבה לצעירים נשר (ע"ר) (א) 20170102

השתתפות במתן שיעורי עזר לתלמידי תיכון ממשפחות שעל פי הוראת המצווה 
אינן אשכנזיות ומתקשים לממן שיעורי עזר, ע"י סיוע במימון כח האדם בפרויקט.

יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים שקיבלו שיעורי עזר ומוצאם.

75,000(ב)

אקים ישראל אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ביש (א) 20170103
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השתתפות בפרויקט "שווים במדים" - תמיכה ועידוד לגיוס אנשים עם מוגבלות 
שכלית, התפתחותית לצה"ל, ע"י סיוע במימון הסדנאות שפורטו בבקשה, עפ"י 

הצעות המחיר שצורפו לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש
כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.

26,000(ב)

תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר) (א) 20170110

השתתפות בפעילות השכבה הבוגרת של תנועת הנוער כהכנה לצה"ל על ידי סיוע 
ברכישת הציוד הנדרש לפעילות בשטח כמפורט בהצעת המחיר שצורפה. יש להגיש

דו"ח ובו פירוט הפעילויות השונות שבוצעו במהלך השנה, מספר החניכים 
שהשתתפו בהן וגילאיהם.

180,000(ב)

כתף לזולת ותומכי שבת (ע"ר) (א) 20170114

השתתפות בשיפוץ חדרי הכיתות, חדרי הספח, חדרי השירותים והמטבח בבית 
הספר תלמוד תורה לתלמידים צעירים "תורת אמת" עפ"י הצעת המחיר שצורפה 

לבקשה.

80,000(ב)

חובבי משכיות (ע"ר) (א) 20170116

השתתפות בעידוד הגיוס לשרות קרבי בצה"ל על ידי סיוע במימון שכרו של רכז 
הגיוס וימי הגיבוש לחניכים. יש להגיש דו"ח ובו פירוט תאריכי ימי הגיבוש, 

מיקומם ומספר המשתתפים בהם וכן דו"ח באשר למספר החניכים שגויסו במהלך
השנה על ידי הרכז.

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה להוסיף להחלטתה כי מימון המוסד את 
יתר רכיבי הפרויקט כפי שפורטו בבקשה יוכל לשמש למימון תואם הנדרש לצורך 

הקצבה זו.

100,000(ב)

תלמוד תורה יחי ראובן (ע"ר) (א) 20170118

השתתפות בהקמת ספריה לילדי הגנים ובית הספר היסודי המופעל ע"י המוסד, 
ע"י סיוע ברכישת הריהוט לספריה עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

50,000(ב)

בית מוריה באר שבע (א) 20170123

השתתפות בפרויקט להכשרת נערות בסיכון ללימודי תעודה במקצועות היופי 
ולפיתוח יזמות עסקית בתחום זה עפ"י התכנית והלו"ז שפורטו בבקשה. ההקצבה

תינתן בחלוקה תלת שנתית כדלקמן: בשנת 2017 - תינתן הקצבה בסך 40,000 
ש"ח. בשנת 2018 - תינתן הקצבה בסך 25,000 ש"ח. בשנת 2019 - תינתן הקצבה 

בסך 15,000 ש"ח. סה"כ הקצבה 80,000 ש"ח. תשומת לב המוסד להוראות סעיף 
19 לנוהל באשר לדיווחים הנדרשים להקצבות רב שנתיות.

80,000(ב)

קשר-הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר) (א) 20170126

השתתפות בעידוד צעירים עם מוגבלות להתנדבות בשירות בצה"ל ובשירות 
לאומי, ע"י סיוע במימון כח האדם המיועד לפרויקט ובאחוזי המשרה בפרויקט 

בלבד. יש להגיש דוח ובו פירוט מספר הצעירים שטופלו במסגרת הפרויקט לקראת
הגיוס לצה"ל.

40,000(ב)

האגודה לקידום החינוך, הרווחה והבטחון בקרית ארבע - חברון (ע"ר) (א) 20170130

השתתפות בתכנית לקידום מצוינות בתחום המדעים לתלמידי חטיבת הביניים 
ביישוב עפ"י התכנית שפורטה בבקשה ובנספחיה ע"י סיוע במימון התכנית "מדע 
סובב עולם" כאמור בנספח המצורף לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים

שהשתתפו בפרויקט.

לאחר עיון ודיון בבקשה שמשמעותה למעשה שינוי מהותי של הפרויקט שבעבורו 
ניתנה הקצבה מחליטה הוועדה כי אין מקום לשנות את ההחלטה ובוודאי שלא 

לשנות את מטרתה. תוקף ההקצבה עדיין בעינו והמוסד יהיה רשאי להשתמש 
בכספי ההקצבה במידה וימצא לנכון, בשנת הלימודים הבאה ובמידה ויהיה צורך 

בהארכת תוקף תוגש בקשה נוספת.

30,000(ב)

מדעטק- המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי ( (א) 20170132
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השתתפות בפרויקט פיתוח מנהיגות ומצוינות טכנולוגית ומדעית בקרב תלמידי 
חטיבת הביניים עפ"י התכנית שפורטה בנספח לבקשה ע"י סיוע במימון כח האדם 
המועסק באחוזי המשרה בפרויקט בלבד (למעט שכרו של מנהל מעבדת פאב-לאב).

יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים שהשתתפו בפרויקט.

10,000(ב)

גילאור יואב - למען הקשיש (ע"ר) (א) 20170137

השתתפות בפעילות חברתית,קהילתית, תרבותית לאוכלוסיית הגיל השלישי, ע"י 
סיוע במימון ההרצאות, עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. יש להגיש דוח ובו 

רשימת מועדי ההרצאות, שם המרצה ומספר המשתתפים בהן.

15,000(ב)

גרעין תורני אור יהודה (ע"ר) (א) 20170143

השתתפות בפרויקט "לביא", להעצמה אישית והכנת בני נוער לקראת שירות צבאי
משמעותי, ע"י סיוע במימון הרצאות העצמה ושכר מדריך הכושר הקרבי. יש 

להגיש רשימת המשתתפים בפעילויות ומועדי ההרצאות ושמות המרצים בכל אחת
מהן. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון 

תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

24,000(ב)

מדרשת מעלה חבר (ע"ר) (א) 20170156

השתתפות בעידוד הגיוס לצה"ל ולשירות הלאומי, ע"י סיוע במימון ההרצאות 
המפורטות בבקשה המיועדות לבני נוער. יש להגיש דוח ובו פירוט תאריכי ומיקום 

הרצאות של כל אחד מהמרצים ומספר בני הנוער שישתתפו בהן.

40,000(ב)

מכון ז'בוטינסקי בישראל (א) 20170165

השתתפות בפעילות הדרכה חוויתית, סיורים ודיונים בעבור תלמידי בתי ספר 
תיכונים ברחבי הארץ לעידוד הגיוס לצה"ל ולשירות הלאומי, ע"י סיוע במימון 
שכרו של מנהל הפרויקט שיגויס למטרה זו. יש להגיש דוח ובו פרוט הפעילויות 

השונות ועל המשתתפים בכל אחת מהן. יש להגיש דוח ובו פירוט הפעילויות 
השונות ומס' המשתתפים בכל אחת מהן.

40,000(ב)

גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל (ע"ר) (א) 20170181

השתתפות בפרויקט עידוד בני נוער משכבות חלשות בעיר אופקים לשירות 
משמעותי בצה"ל כפרמדיקים עפ"י התכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע במימון 

העסקת שני מדריכים ורכז. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט 
בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

50,000(ב)

מחשבה טובה (ע"ר) (א) 20170182

השתתפות בפרויקט "אקוטק" - תכנית הכשרה טכנולוגית ופיתוח יזמות עסקית 
לבני נוער בסיכון כמפורט בבקשה ובנספחיה ע"י סיוע במימון שכרם של מדריכים 

האקוטק שיועסקו באחוזי משרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימת בני 
הנוער שהשתתפו בפרויקט ותיאור תוצרי היזמות העסקית שבוצעה.

70,000(ב)

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות (א) 20170210

השתתפות בפעילות לעידוד הגיוס לצה"ל לתלמידי בתי ספר הטכנולוגים של 
המוסד, ע"י סיוע במימון פעילות הכושר הקרבי ומנטאלי, עפ"י הצעת המחיר 

שצורפה לבקשה. יש להגיש רשימת הפעילויות ומספר התלמידים שהשתתפו בכל 
אחת מהן.

40,000(ב)

מינהל קהילתי גנים ע"ש מ.ברסלר ושויאר בע"מ (חל"צ) (א) 20170222

השתתפות בהפעלת חוגי העשרה לילדים ממשפחות נזקקות בבתי ספר היסודיים 
"חב"ד עיר גנים" ו"גואטמלה" בירושלים, על פי התוכנית שפורטה בבקשה, על ידי

סיוע בכח האדם בפרויקט. יש להגיש דו"ח ובו רשימת חוגי ההעשרה שהתקיימו 
בכל בית ספר, ומספר התלמידים שהשתתפו בכל אחד מהם.

50,000(ב)

ישיבת שדמות נריה (ע"ר) (א) 20170223

השתתפות במתן מלגות לתלמידים נזקקים של ישיבת ההסדר המחנכת ללימוד 
תורה ולתרומה למדינה ולעם ישראל ולשירות צבאי משמעותי, עפ"י הקריטריונים

לנזקקות שצורפו לבקשה וכאשר כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד. יש 
להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים, סכום המלגה ועילת נזקקותם.

80,000(ב)
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אולפנת רעיה (א) 20170257

השתתפות במתן מלגות לתלמידות נזקקות המתחנכות במוסד ומקבלות חינוך 
יהודי דתי לאומי וציוני, עפ"י הקריטריונים לנזקקות שצורפו לבקשה וכאשר כל 

מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמידה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של 
התלמידות, סכום המלגה ועילת נזקקותה.

100,000(ב)

בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון (ע"ר) (א) 20170281

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכ"ל ל-5 יתומים תלמידי המוסד, כאשר כל מלגה
תעמוד על סך 4,000 ש"ח. יש להגיש רשימת התלמידים שקיבלו את המלגות 

ואישור באשר למצבם המשפחתי.

20,000(ב)

עמותת רבבות אפרים - מעלה יוסף ורבקה (ע"ר) (א) 20170285

השתתפות במתן מלגות שכר לימוד לתלמידים נזקקים של ישיבת ההסדר 
המחנכת לאהבת מדינת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל ולשירות קרבי בצה"ל 
עפ"י הקריטריונים שצורפו לבקשה, כאשר כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח 
לתלמיד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים שקיבלו מלגה, סכום 

המלגה ועילת נזקקותם.

50,000(ב)

ישיבת הסדר גבוהה - קרית גת (ע"ר) (א) 20170295

השתתפות במתן מלגות שכר לימוד לתלמידים נזקקים של ישיבת ההסדר 
המחנכת לערכי ציונות ומורשת קרב ועידוד שירות קרבי בצה"ל, עפ"י 

הקריטריונים שצורפו לבקשה כאשר כל תלמיד יקבל 1,000 ש"ח מלגה. יש להגיש 
דוח ובו רשימה שמית של התלמידים, סכום המלגה ועילת נזקקותו.

49,000(ב)

ישיבת ההסדר עכו - רוח צפונית (ע"ר) (א) 20170306

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידים נזקקים עפ"י קריטריונים 
שפורטו בבקשה כאשר כל מלגה לא תעלה על סך של 1,000 ש"ח לתלמיד. יש 

להגיש דוח ובו רשימת התלמידים וסכום ההקצבה לכל תלמיד.

20,000(ב)

רעותא (ע"ר) (א) 20170307

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידים נזקקים בישיבת ההסדר 
המחנכת לערכי ציונות, מורשת קרב ועידוד לשירות קרבי, עפ"י הקריטריונים 

שצורפו לבקשה, כאשר כל תלמיד יקבל מלגה בסך 1,000 ש"ח, יש להגיש דוח ובו 
רשימה שמית של התלמידים, סכום המלגה ועילת נזקקותם.

45,000(ב)

תו"מ - מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע (א) 20170318

השתתפות בהקמת מעבדת מחשבים לבית ספר תיכוני טכנולוגי לתלמידים 
מהפריפריה החברתית שרובם עולים מאתיופיה החוסים בפנימייה ע"י סיוע 

במימון רכישת מעבדת מחשבים כמפורט בהצעת המחיר שצורפה.

100,000(ב)

ישיבת הכותל - מרכז תורני וואהל שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא (ע"ר) (א) 20170319

השתתפות במתן מלגות לתלמידי המכינה הקדם צבאית "ידידיה" הנזקקים, עפ"י 
הקריטריונים שצורפו לבקשה ובלבד שכל מלגה תהיה בסך 1,000 ש"ח לתלמיד. 

יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים מקבלי המלגות והעילות לנזקקותם.

50,000(ב)

עמותת נירים (ע"ר) (א) 20170329

השתתפות בפרויקט לעידוד הגיוס בקרב בני נוער בסיכון , ע"י פעילות אתגרית 
בשטח, באמצעות סיוע במימון הרכישות (תרמילי גב, נעלי הליכה, שקי שינה), 

כמפורט בבקשה. יש להגיש רשימת החניכים שהשתתפו בפעילות במהלך השנה.

60,000(ב)

נתיב טפחות (ע"ר) (א) 20170334

השתתפות בפרויקט הכנה חינוכית וגופנית לקראת שירות משמעותי בצה"ל לנוער 
מאיזור הפריפריה הצפונית טרם גיוסו לצה"ל, ע"י סיוע במתן מלגות, עפ"י 

הקריטריונים שפורטו בנספח לבקשה, ובלבד שכל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח 
לתלמיד. יש להגיש רשימת התלמידים מקבלי המלגות מתוך סכום ההקצבה 

וגילאיהם.

30,000(ב)
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מכון "אורות ישראל" המרכז להעמקת הזהות היהודית בדרום (ע"ר) (א) 20170335

השתתפות בפרויקט לקידום בני נוער כשרוניים מהפריפריה הדרומית בעלי רצון 
וכישוריים עסקיים והפיכתם ליזמים ופורצי דרך בעולם העסקים, עפ"י הפירוט 
בבקשה, ע"י סיוע במימון עלויות הפעילות להכשרת יזמים כמפורט בבקשה. יש 

להגיש דוח ובו רשימת בני הנוער שהשתתפו בפרויקט ודוח הפעילות.

100,000(ב)

ישיבת לב התורה (ע"ר) (א) 20170339

השתתפות בפרויקט "לב לחייל" - עידוד העלייה והגיוס לצה"ל בקרב תלמידים 
תושבי חוץ במהלך השנה השניה של לימודיהם, עפ"י התכנית שפורטה בבקשה, 

ע"י סיוע במימון כח האדם המועסק באחוזי משרה בפרויקט בלבד.

80,000(ב)

פרחי ילדי כהונה צפת (א) 20170348

השתתפות בשיפוץ חצר בית הספר ומגרש הספורט לשימוש תלמידי בית הספר 
היסודי עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

25,000(ב)

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (ע"ר) (א) 20170349

השתתפות במתן הנחה בשכר לימוד לסטודנטים מעוטי יכולת כלכלית עפ"י 
הקריטריונים שצורפו לבקשה ובלבד שכל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח 

לסטודנט. יש להגיש דוח ובו רשימת הסטודנטים ועילות נזקקותם.

50,000(ב)

מתנ"ס - מרכז קהילתי חורה (ע"ר) (א) 20170354

השתתפות בפרויקט "מטיפוח לפיתוח"-  קידום בני נוער בעלי יכולות לימודיות 
וטכנולוגיות גבוהות ממשפחות מעוטות יכולת להצטיין בתחום המדעי והטכנולוגי 

והפיכתם ליזמים טכנולוגים ולמודל הזדהות חיובי, וזאת ע"י סיוע במימון כח 
האדם בפרויקט. יש להגיש דוח ובו רשימת בני הנוער המשתתפים ודוח הפעילות.

50,000(ב)

המרכז האקדמי רופין (ע"ר) (א) 20170357

השתתפות בפרויקט למניעת נשירה של סטודנטים יוצאי אתיופיה במוסד שמטרתו
מימוש הפוטנציאל האקדמי ורכישת השכלה אקדמאית שתסייע להשתלבותם 
בשוק העבודה. ע"י סיוע במימון חונכים ומתרגלים כמפורט בבקשה. יש להגיש 
דו"ח ובו רשימת הסטודנטים שישתתפו בפרויקט ושמות החונכים והמתרגלים 

שישתתפו בפרויקט.

50,000(ב)

מכינה תורנית קדם צבאית "אלישע" (ע"ר) (א) 20170363

השתתפות במתן מלגות לחניכי המכינה הקדם צבאית ולבוגרים סטודנטים 
נזקקים עפ"י הקריטריונים שצורפו לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת מקבלי 

המלגות, סכום המלגה שקיבל כל אחד מהם והעילה לנזקקותם.

80,000(ב)

המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי (ע"ר) (א) 20170366

השתתפות במלגות שכר לימוד לתלמידים כאשר כל מלגה תעמוד על סך 1,000 
ש"ח, לנערים משכונות מצוקה הלומדים במכינה קדם צבאית אשר תוכנית 

הלימודים בה מעודדת את התלמידים להתגייס לצבא. עפ"י הקריטריונים שצורפו 
לבקשה. יש להגיש רשימה שמית של התלמידים אשר קיבלו את המלגה וסכום 

המלגה.

60,000(ב)

קונגרס יהודי בוכרה (ע"ר) (א) 20170377

השתתפות בהפעלת פרויקט "אח בכור" - לעידוד גיוס בני נוער מהקהילה הבוכרית
באיזורים סוציו אקונומים נמוכים, ע"י סיוע במימון שכר רכז הפרויקט, כמפורט 

בבקשה. יש להגיש דוח ובו מספר המשתתפים בתכנית במהלך השנה.

50,000(ב)

מתנס בנימין (א) 20170379

השתתפות בפרויקט הפעלת קורסים לעידוד יזמות עסקית לבני נוער מישובים 
ברחבי המועצה האיזורית, עפ"י התכנית המפורטת בבקשה ובנספחיה, ע"י סיוע 

במימון הקורסים לסוגיהם. יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים בכל אחד 
מהקורסים.

30,000(ב)

יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י (ע"ר) (א) 20170382
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השתתפות בתכנית דו שנתית "מתנדבים לצה"ל" - להגדלת מספר הצעירים עם 
לקויות ראיה או עיוורון להתנדבות בצה"ל, עפ"י התכנית שפורטה בבקשה, ע"י 

סיוע במימון כח האדם שיגויס עבור הפרויקט, כאשר בשנת 2017 תעמוד ההקצבה
על סך 100,000 ש"ח, ובשנת 2018 תעמוד ההקצבה על סך 113,000 ש"ח. סה"כ 

213,000 ש"ח. תשומת לב המוסד להוראות סעיף 19 לנוהל באשר לדיווחים 
המתבקשים בנושא הקצבה רב שנתית. יש להגיש דוח שנתי ובו מספר המשתתפים

בתכנית ומקומות מגוריהם.

213,000(ב)

תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער (א) 20170386

השתתפות בהפעלת סדנאות תיאטרון לילדים ולנוער מכיתות א'-יב' ממשפחות 
מעוטות יכולת , עפ"י התכנית שפורטה בבקשה , ע"י סיוע במימון מנחות 

הסדנאות , עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

40,000(ב)

מוסדות בית מדרש איתמר (ע"ר) (א) 20170387

השתתפות במתן מלגות שכר לימוד לתלמידים נזקקים בישיבת ההסדר בלבד עפ"י
הקריטריונים לנזקקות שצורפה לבקשה, כאשר כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח

לתלמיד ישיבת ההסדר. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי 
המלגות, סכום המלגה, עילת הנזקקות והוכחת היותו תלמיד מסלול ההסדר.

30,000(ב)

קרית הישיבה בית אל (א) 20170396

השתתפות בפרויקט הכנה לצה"ל במסגרת תכנית קדם צבאית ל- 40 תלמידים 
נזקקים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ע"י סיוע במימון מלגות, כאשר כל 

מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש רשימת התלמידים, עילת 
נזקקותם ומקום מגוריהם.

40,000(ב)

יד לילד המיוחד (ע"ר) (א) 20170405

השתתפות בתכנית "גדולים במדים" - הכנה לגיוס של צעירים עם מוגבלויות, ע"י 
סיוע במימון חוג רכיבה טיפולית למשתתפי התכנית, כמפורט בבקשה. יש להגיש 

את רשימת החניכים שישתתפו בחוג הרכיבה.

75,000(ב)

מדברה כעדן (ע"ר) (א) 20170408

השתתפות במתן מלגות לתלמידים נזקקים של ישיבת ההסדר המחנכת ללימוד 
תורה לתרומה לעם היהודי ולהשתתף במשימות חלוציות בחברה הישראלית כמו 

גם שירות צבאי משמעותי, עפ"י הקריטריונים שצורפו לבקשה, כאשר כל מלגה 
תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד ההסדר. יש להגיש רשימה שמית של 

התלמידים, סכום המלגה ועילת נזקקותם.

50,000(ב)

מרכזי תורה וחינוך דימונה, ישיבת הסדר וישיבה תיכונית לצעירים דימונה (ע"ר) (א) 20170417

השתתפות במתן הנחה בשכר לימוד לתלמידים נזקקים בישיבת ההסדר המחנכת 
לתורת ארץ ישראל, ציונות ולאומיות ישראלית ולשירות צבאי משמעותי כערך 

עליון, עפ"י הקריטריונים לנזקקות שצורפו לבקשה וכאשר כל תלמיד יקבל 1,000 
ש"ח. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים, סכום המלגה ועילת 

נזקקותם.

25,000(ב)

החוט המשולש - בית חם לנוער (ע"ר) (א) 20170422

השתתפות בתכנית הכשרה, העסקה וליווי בני נוער בסיכון במקצועות המסעדנות 
הבטחת יזמות לתעסוקה עתידית בענף זה, כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון 

העובדת הסוציאלית שאיננה מועסקת כרגע בפרויקט. יש להגיש דוח ובו רשימת 
בני הנוער שהשתתפו בתכנית במהלך השנה.

40,000(ב)

הללו - בי"ס למחול בניגון יהודי (ע"ר) (א) 20170429

השתתפות בהקמת פרויקט "תהלליה " - קבוצת מחול נשית לחיבור פנימי דרך 
תרבות בתנועה והעלאת מופעים ברחבי הארץ, ע"י סיוע במימון עלויות שיעורי 

טכניקה מודרנית, קומפוזיציה ושיעורי גאגא, עפ"י הצעות המחיר שצורפו 
לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 

כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

40,000(ב)

לחיות בכבוד  - עזרה למשפחות (א) 20170430
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השתתפות בפרויקט "אופים עם אופי" קידום יזמות עסקית בתחום האפייה לבני 
נוער משכונות מצוקה ברחובות כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון מדריכי השיווק 

בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימת הקורסים ותאריכיהם ושמות בני הנוער 
שהשתתפו בכל אחד מהם במהלך השנה.

40,000(ב)

בית יעקב חסידי בביתר עלית (ע"ר) (א) 20170431

השתתפות ברכישת ריהוט לסניף החדש של בית הספר היסודי המופעל ע"י 
המוסד.

38,000(ב)

ישיבת ההסדר קרני שומרון (א) 20170439

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידים נזקקים עפ"י הקרטריונים 
שצורפו לבקשה כאשר כל מלגה תעמוד עך סך 1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש דוח 

ובו רשימת התלמידים ועילות נזקקותם.

60,000(ב)

גדעון - ליהדות אתיופיה בחדרה וסביבתה (א) 20170441

השתתפות בתכנית לפיתוח מצוינות בקרב בני נוער מאוכלוסיות חלשות בתחום 
המדעים כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון התכנית למדעים. אין להשתמש בסכום

ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון המוסד את יתר רכיבי 
הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

25,000(ב)

הודיות כפר נוער דתי בע"מ (חל"צ) (א) 20170452

השתתפות בפרויקט גידול ואימון סוסי משטרה לתלמידי המוסד ע"י סיוע במימון 
ייעוץ, הדרכה ואימון הסוסים ועלויות הוטרינר עפ"י הצעות המחיר שצורפו 
לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 

כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

115,000(ב)

המכינה הקדם צבאית להכשרת מנהיגות ע"ש י. רבין (ע"ר) (א) 20170469

השתתפות בפעילות המכינה הקדם צבאית לעידוד הגיוס ושירות משמעותי 
בצה"ל, ע"י סיוע במימון עלות המרצים , מורים ומלמדים, כמפורט בבקשה. 

מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם 
הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש דוח ובו מספר המשתתפים בפעילות במהלך 

השנה.

32,000(ב)

מכון ברנקו וייס - חינוך, חשיבה, יוזמה (ע"ר) (א) 20170470

השתתפות בפעילות הכנה לקראת גיוס של תלמידי המוסד, ע"י סיוע במימון 
שכרם של רכזי ההכנה לצה"ל באחוזי המשרה בפרויקט בלבד. ההקצבה נתנת 

לשנה אחת בלבד, שכן אין מדובר בפעילות רב שלבית, אלא בפעילות החוזרת על 
עצמה מדי שנה בשנה וההוצאות זהות.

80,000(ב)

רון שולמית - לקידום מחול ומוסיקה בירושלים (א) 20170473

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידות המכללה ללימודי תואר 
ראשון להוראת המוזיקה והכלי, כאשר כל תלמידה תקבל מלגה בסך 1,000 ש"ח . 

יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידות מקבלות ההנחה הלומדות לתואר ראשון 
במוזיקה.

24,000(ב)

מינהל קהילתי - רמת שלמה ירושלים (ע"ר) (א) 20170476

השתתפות במתן תגבור לימודי לתמידי תיכון שעפ"י הוראת המצווה הינם ממוצא 
לא אשכנזי וממשפחות שאין בידם לשלם את שכר הלימוד, ע"י סיוע במימון 

שיעורי התגבור הלימודי עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה בלבד, ולא למימון 
כח האדם של המוסד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של כל התלמידים אשר 
קיבלו את שיעורי התגבור, אישור היותם ממוצא לא אשכנזי ועילת נזקקותם.

40,000(ב)

ישיבת בני צבי בית-אל (א) 20170477

השתתפות במתן מלגות שכר לימוד לתלמידים ממשפחות ברוכות ילדים תלמידי 
הישיבה התיכונית הציונית דתית עפ"י הקריטריונים שצורפו לבקשה, כאשר כל 

תלמיד יקבל מלגה בסך 500 ש"ח. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים,
סכום המלגה ועילת נזקקותם.

25,000(ב)



06/07/2017 תאריך:
25 עמוד:

משרד המשפטים - מנהלת יחידות מקצועיות

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מט"י מרכז טיפוח יזמות המרכז לפיתוח עסקים בירושלים (ע"ר) (א) 20170491

השתתפות בפרויקט קידום יזמות עסקית בקרב בני נוער וצעירים מהפריפריה 
החברתית בירושלים עפ"י התכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון הנחיית 

הסדנאות וייעוץ וליווי אישי כמפורט במסמכים הנלווים לבקשה. יש להגיש דוח 
ובו תאריכי פתיחת הסדנאות ושמות המשתתפים בכל אחד מהם.

35,000(ב)

מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר) (א) 20170492

השתתפות בפרויקט "ניצוצות מדע" לטיפוח מדעי וטכנולוגי של תלמידים 
מצטיינים בני העדה האתיופית במצב סוציואקונומי נמוך מהפריפריה החברתית 

ברחובות והסביבה לקידום מצוינות מדעית והעצמה אישית כמפורט בבקשה, ע"י 
סיוע במימון הסדנאות ושכר רכזות התכנית. מימון המוסד את יתר רכיבי 

הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

80,000(ב)

הישיבה הגבוהה אור-עציון (א) 20170506

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידים אתיופים נזקקים 
המשתתפים בתוכנית "אור מאופיר" אשר משלבת לימודי קודש ובגרויות, והכנה 

לשירות צבאי משמעותי הן בתחום הפיזי והן בתחום הרוחני והערכי, כאשר כל 
תלמיד יקבל מלגה בסך 1000 ש"ח. יש להגיש דו"ח ובו רשימה שמית של 

התלמידים, סכום המלגה שקיבל כל אחד מהם ועילת נזקקותם.

65,000(ב)

חצר נשית (ע"ר) (א) 20170511

השתתפות בתכנית לעידוד והכנה לשירות לאומי לאימהות צעירות המתמודדות 
במצבי סיכון , עפ"י התכנית המפורטת בבקשה , ע"י סיוע במימון שכרן של מנהלת

הפרויקט והרכזות ביפו ובנתניה שעדיין לא מועסקות במוסד. יש להגיש דוח ובו 
רשימת המשתתפות בפעילות בכל אחת מהחצרות הנשיות ומספר הנשים ששולבו 

בשירות הלאומי בכל אחד מהם.

100,000(ב)

אהבת חיים, ישיבה תיכונית ללימודי ארץ ישראל (א) 20170518

השתתפות בהפעלת סדנת פרזול וחדר מוזיקה בעבור תלמידי המוסד הסובלים 
מבעיות לימודיות ורגשיות ע"י סיוע ברכישת כלי הנגינה והציוד לחדר המוזיקה 

וכלי העבודה לסדנת הפרזול בהתאם להצעות המחיר שצורפו לבקשה. מימון 
המוסד את הנחיית חדר המוזיקה וסדנת הפרזול יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש

לצורך הקצבה זו.

100,000(ב)

מרכז סיור ולימוד גליל (ע"ר) (א) 20170531

השתתפות במסע חינוכי בין 5 ימים לתלמידי יב' בבתי ספר בעכו, במטרה לעידוד 
השירות בצה"ל ושירות לאומי, ע"י סיוע במימון כח אדם למטרת ריכוז והכשרת 
המדריכים וכתיבת התוכן. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה

יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש דוח ובו רשימת 
התלמידים מכל בתי הספר אשר השתתפו בפעילות.

40,000(ב)

עמיעד - להעמקת ערכי היהדות (ע"ר) (א) 20170550

השתתפות בתכנית ייחודית להכנה לשירות לאומי משמעותי לבנות החינוך 
הממלכתי הדתי, ע"י סיוע במימון כח האדם שיועסק בפרויקט למעט מנהל 
הפרויקט (המועסק ב70% משרה במוסד). יש להגיש דוח ובו רשימת הבנות 

שהשתתפו בתכנית בבתי הספר השונים.

70,000(ב)

נתיבי אור לישראל (ע"ר) (א) 20170554

השתתפות בפעילות לעידוד הגיוס לצה"ל במגזר החרדי, ע"י סיוע במימון הוצאות 
פעילות הכושר הגופני, הדרכה ופעילויות ההכשרה, כמפורט בבקשה. יש להגיש 

דוח ובו מספר המשתתפים בתכנית ופירוט התכנית.

50,000(ב)

כרמי - חיל פרד"ס רימוני (ע"ר) (א) 20170560

השתתפות בפעילות המכינה הקדם צבאית לעידוד הגיוס לשירות קרבי משמעותי, 
ע"י סיוע במימון שכרם של מדריך לקראת שירות צבאי, מדריך כושר קרבי 

ומדריך ניווטים בלבד. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה 
יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

90,000(ב)
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אורות ערכים תורה ומסורת (ע"ר) (א) 20170571

השתתפות בפעילות המכינה הקדם צבאית להכנה ועידוד לשירות צבאי משמעותי 
בצה"ל, ע"י סיוע במימון פעילות הניווטים, כמפורט בבקשה .

30,000(ב)

איחוד הצלה ישראל (ע"ר) (א) 20170575

השתתפות בפרויקט לאיתור וגיוס מועמדים לשירות אזרחי מן המגזר החרדי, ע"י 
סיוע במימון רכז פרויקט השירות האזרחי שיועסק באחוזי המשרה בפרויקט 

בלבד.

80,000(ב)

מ. א. דרום השרון (א) 20170576

השתתפות בפעילויות לעידוד הגיוס לצהל בשכבות יא-יב בישובי המועצה 
המקומית, על ידי סיוע במימון סדנת פיתוח וחיזוק החוסן האישי והרצאות 
"סיפורו של לוחם" כמפורט במסמך המצורף לבקשה. אין להשתמש בסכום 

ההקצבה למימון יתר הרכיבים שבהצעת המחיר ואולם מימון המוסד את יתר 
הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.

20,000(ב)

עירית בני ברק (א) 20170578

השתתפות בפרויקט פיתוח יזמות עסקית לנשים חרדיות בגילאים 18-20 כמתואר 
בבקשה ע"י סיוע במימון שכר מלווה יזמות עסקית, הרצאות מקצועיות, סדנאות 
שילוב וקורס מנהל משולב כמפורט בבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של 

הנשים שהשתתפו בפרויקט.

70,000(ב)

מ. מ. חצור הגלילית (א) 20170584

השתתפות בהפעלת תכנית להעצמת תחום המדעים בקרב בני נוער בחצור הגלילית
לעידודם להתפתחות במקצועות המדעיים כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון רכיבי

המצוינות המדעית, ימי חשיפה לאקדמיה לכיתות י-יב והעשרה מדעית לשעות 
אחר הצהריים כמפורט בנספחים לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט 

כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש 
דוח ובו תכנית הלימודים המתייחסת לרכיבים אלו ושמות התלמידים שהשתתפו 

בכל אחד מהם.

100,000(ב)

מכון מעיינות ללמודי יהדות (א) 20170605

השתתפות בפרויקט עידוד חיילים בודדים מחו"ל להגיע ארצה ולהשתלב בגיוס 
לצה"ל וליוויים לאורך הגיוס, ע"י סיוע במימון הזנתם של הנהנים כמפורט 

בבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת הנהנים שישתתפו בפרויקט במהלך השנה.

60,000(ב)

המועצה לישראל יפה (ע"ר) (א) 20170606

השתתפות בפרויקט "עירוטופ" ע"י סיוע במימון שכרו של העירוטופ במגזר הערבי
ורכזת העירוטופ. יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים שהשתתפו בפרויקט 

ופירוט תכניו של כל מפגש שהשתתפו בו.

100,000(ב)

אלין- בית נועם (ע"ר) (א) 20170607

השתתפות בעידוד גיוס בנות שירות לאומי לעבודה עם אנשים בעלי מוגבלויות ע"י 
סיוע במימון שכרם של צוות הגיוס לשירות הלאומי. אין להשתמש בסכום 

ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט ואולם מימון המוסד את הרכיבים 
האלו יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

36,000(ב)

מרכז קהילתי עזרת ישראל חיפה (א) 20170612

השתתפות בפרויקט לעידוד הגיוס לצה"ל של צעירים חרדים שאין תורתם 
אומנותם עפ"י התוכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון פגישות הייעוץ, 

ההכוונה והסדנאות להעצמה אישית כמפורט בבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת 
הצעירים שישתתפו בפעילות זו במהלך השנה. מימון המוסד את יתר רכיבי 

הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

70,000(ב)

שמחה לילד (ע"ר) (א) 20170615
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השתתפות בפרויקט עידוד בני נוער בעלי מוגבלויות ברחבי הארץ לשירות צבאי / 
לאומי אזרחי על אף היותם פטורים מכך, עפ"י התוכנית המפורטת בבקשה ע"י 

סיוע במימון שכרם של רכזי הקבוצות באחוזי המשרה בפרויקט בלבד.

60,000(ב)

אגודת ישיבת חסידי גור חיפה (א) 20170620

השתתפות בפרויקט פתיחת קורס מקצועי עבור נערים המטופלים ע"י המוסד 
לניהול ופיתוח מנהלים ויזמות עסקית כמפורט בבקשה ובמסמכים הנלווים ובלבד

שההקצבה תשמש למימון השתתפותם של נערים עד גיל 20 בלבד כפי שנאמר 
בנושא התמיכה שפורסם. יש להגיש דוח ובו רשימת הנערים שהשתתפות 

בקורסים ותאריכי לידתם.

95,000(ב)

נהר אפרסמון (א) 20170630

השתתפות בפרויקט שמטרתו הכשרה וקידום יזמות עסקית של נערות חרדיות 
מהפריפריה החברתית החרדית במקצועות הבמה כמפורט בבקשה ע"י סיוע 

במימון כח האדם המועסק באחוזי המשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו 
רשימת הנערות שהשתתפו בפרויקט.

26,000(ב)

תורה בציון- אור עולם (ע"ר) (א) 20170634

השתתפות בפרויקט להעלאת מוטיבציה ועידוד משמעותי לצה"ל לבני נוער דתיים 
ע"י סיוע במימון הדרכת כושר כמפורט בבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית 

של התלמידים שישתתפו בקבוצה וגילאיהם. מימון המוסד את יתר רכיבי 
הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

80,000(ב)

מרכז חינוכי צדקת אברהם (ע"ר) (א) 20170636

השתתפות בפרויקט שמטרתו הדרכה וקידום יזמות עסקית בתחום המחשבים 
לנערים בסיכון ע"י סיוע במימון קורסי ההדרכה והיזמות העסקית בלבד. מימון 

המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש
לצורך הקצבה זו.

45,000(ב)

נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני (א) 20170642

השתתפות בפרויקט חינוכי שמטרתו העצמת בני נוער באמצעות הקניית ידע 
במדעי החקלאות והתנסות במיזם עסקי בתחום החקלאות האורגנית עפ"י 

התכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע במימון שכרם של רכז הפרויקט והמדריך 
בלבד. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון 

תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש דוח ובו רשימת שמות בני הנוער 
המשתתפים בפרויקט.

30,000(ב)

הרחבת המעגלים (ע"ר) (א) 20170643

השתתפות בפרויקט "מעגל בלב" לעידוד "בנות בסיכון גבוה מהפריפריה 
הגאוגרפית והחברתית (בכ-57 ערים) להתנדב לתפקיד משמעותי בשירות 

הלאומי...". עפ"י התכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע במימון שכר המדריכות בלבד
בפרויקט אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים בפרויקט. יש 

להגיש דוח ובו רשימת הערים שבהם הופעל הפרויקט, מספר הבנות והמדריכות 
שהשתתפו בכל אחד מהם.

100,000(ב)

מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות (א) 20170649

השתתפות בפרויקט עידוד הגיוס לצה"ל של בנות מהמגזר הדתי במסגרת קד"צ 
לבנות "צה"לי" ע"י סיוע במימון כח האדם שיועסק בשלוחה החדשה שתוקם. יש 

להגיש רשימת הבנות המשתתפות בפרויקט.

48,000(ב)

מוסדות דעת זקנים באלעד (ע"ר) (א) 20170660

השתתפות בשיפוץ פנים של בית הספר היסודי שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

98,000(ב)

בית השנטי (ע"ר) (א) 20170664

השתתפות בפרויקט עידוד הגיוס של ילדי בית השנטי לצה"ל ע"י סיוע במימון 
הציוד והביגוד לנערים לקראת הגיוס. יש להגיש רשימת הנערים שיתגייסו במהלך 

השנה.

60,000(ב)



06/07/2017 תאריך:
28 עמוד:

משרד המשפטים - מנהלת יחידות מקצועיות

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מים חיים - תפרח (ע"ר) (א) 20170668

השתתפות בהוצאה לאור של ספרי פירושים על פרשות השבוע לחומשים ויקרא 
ובמדבר עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

14,000(ב)

עמותת הכוריאוגרפים (ע"ר) (א) 20170672

השתתפות בפרויקט :7X7 7 - העברת סדנאות ומופעי מחול בחמישה יישובים 
בפריפריה: מעלות תרשיחא, קריית שמונה, אשקלון, אריאל ודימונה ע"י סיוע 
במימון עלויות שכר האמנים למופעים ולסדנאות עפ"י הצעות המחיר שצורפו 
לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 

כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

65,000(ב)

דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - החלוץ (ע"ר) (א) 20170673

השתתפות בהקמת מעבדת Fab-Lab לפיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשות ופיתוח 
יזמות עסקית של מיזמים מדעים מתקדמים, ע"י סיוע ברכישת הרכיבים שפורטו 

בבקשה עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

100,000(ב)

חות הנוער הציוני ע"ש ד"ר ישראל גולדשטין בע"מ (חל"צ) (א) 20170674

השתתפות בפרויקט "אופק" - להעצמה וקידום תלמידים דלי אמצעים, ושעפ"י 
הוראת המצווה הינם ממשפחות שאינן אשכנזיות שאינן יכולות לממן את שכר 
הלימוד, ע"י סיוע במתן מלגות לתלמידים שאינם אשכנזים ושמשפחתם אינה 

יכולה לממן את שכר הלימוד כאשר כל תלמיד יקבל מלגה בסך 820 ש"ח. מימון 
המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש
לצורך הקצבה זו. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות 

הוכחה למוצאם שאינו אשכנזי ופירוט עילות נזקקותם.

73,800(ב)

שבי חברון (ע"ר) (א) 20170684

השתתפות במתן מלגות שכר לימוד לתלמידים נזקקים בישיבה המחנכת בדרך 
הציונות הדתית לאומית, על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה, כאשר כל מלגה 

תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש דו"ח ובו רשימה שמית של 
התלמידים, עילת נזקקותם וסכום המלגה שקיבלו.

60,000(ב)

עמותת ישיבת קרית שמונה (א) 20170689

השתתפות בפעילות לעידוד גיוס משמעותי לצה"ל של תלמידי המוסד והעלאת 
אחוז המתגייסים עפ"י התכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון עלות המורה 
המיועד לפעילות זו באחוז המשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש רשימת התלמידים 

שישתתפו בפרויקט זה במהלך השנה.

40,000(ב)

קבוצת רעות (א) 20170696

השתתפות בפרויקט "שכונה מתגייסת" לעידוד בני נוער בסיכון להשתלבות 
בחברה ע"י גיוס לצה"ל עפ"י התכנית שפורטה בבקשה, ע"י סיוע במימון שכר רכז 
הפרויקט באחוזי המשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים 

בפרויקט במהלך השנה.

15,000(ב)

מכינה קדם צבאית ישיבתית - בית-יתיר (א) 20170710

השתתפות במתן מלגות לבני נוער נזקקים תלמידי המכינה הקדם צבאית עפ"י 
הקריטריונים שצורפו לבקשה, כאשר כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד. 

יש להגיש רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות.

40,000(ב)

קרוב אליך - חסד לאברהם (ע"ר) (א) 20170728

השתתפות בפעילות להעמקת התרבות היהודית המסורתית בתכנית לחבורות 
לימוד וחברותות בארבעה מוקדים ברחבי הארץ כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון

מעבירי ומנהלי השיעורים. יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים בפעילויות 
ושמות מעברי השיעורים בכל אחד מהמוקדים.

50,000(ב)

המרכז לחינוך מקצועי (א) 20170743
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השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי תיכון המתחנכים במוסדות 
המוסד אשר, כפי שהורה המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי ומשפחתם אינה 

מסוגלת לממן את שכר הלימוד. כל תלמיד יקבל סך 1,000 ש"ח כמלגה. יש להגיש 
דוח ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות, גילם, הוכחה על מוצאם 

והעילות לנזקקותם.

26,000(ב)

בראשית - חינוך על טהרת הקודש לזירוז הגאולה (ע"ר) (א) 20170753

השתתפות ברכישת ציוד חסר למעון התינוקות ולחצר המעון המופעל ע"י המוסד 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

60,000(ב)

האות הבינלאומי לנוער ולצעירים ישראל (ע"ר) (א) 20170754

השתתפות בפרויקט לקידום ערכי סובלנות והבנה הדדית בין יהודים ונוצרים 
במסגרת מפגשי בני נוער יהודים ונוצרים, עפ"י התכנית המפורטת בבקשה , ע"י 

סיוע במימון כח האדם המועסק באחוזי משרה בפרויקט והסעות כמפורט 
בבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת המפגשים בכל סניף ומספר בני הנוער הנוצרים 

והיהודים בכל אחד מהם.

100,000(ב)

"ימין אורד" כפר ילדים דתי ע"ש צ'רלס אורד וינגיט (מיסודן של הסתדרות הפועל (א) 20170762

השתתפות בפרויקט "כלים שלובים" הכנה לגיוס ושירות משמעותי בצה"ל לחיל 
מודיעין של תלמידי יא-יב במוסד. ההקצבה תהיה דו שנתית כאשר בשנת 2017 

תעמוד ההקצבה על סך 100,000 ש"ח ע"י סיוע במימון שכר מנהל הפרויקט 
ורכישת מחשבים, בשנת 2018 תעמוד ההקצבה על סך 70,000 ש"ח כסיוע במימון 
שכר מנהל הפרויקט. סה"כ ההקצבה לשנתיים תעמוד על סך 170,000 ש"ח. מימון
המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש

לצורך הקצבה זו. יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים שישתתפו בפרויקט 
במהלך השנים. תשומת לב המוסד להוראות סעיף 19 לנוהל ככל הנוגע להקצבות 

רב שנתיות.

170,000(ב)

כולל ש"ס צאנז חיפה (א) 20170772

השתתפות ברכישת ציוד ומתקני חצר לבית הספר היסודי המופעל ע"י המוסד. 100,000(ב)

מ.ר.א.ה. - מרכז אומנויות הבמה (ע"ר) (א) 20170773

השתתפות בהקמה והפעלת חבורת זמר הטרוגנית לתושבי קרית שמונה והגליל על 
ידי סיוע במימון עלויות הניהול המוזיקאלי על פי התוכנית והצעת המחיר שצורפה
לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים בחבורת הזמר ומועדי המפגשים. 
מימון המוסד את יתר הרכיבים יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה 

זו.

50,000(ב)

תימורה - תכנית חינוכית לנוער (ע"ר) (א) 20170777

השתתפות במתן שיעורים פרטיים לתלמידי תיכון בבית הספר המופעל ע"י המוסד
אשר לפי הוראת המצווה הינם ממוצא שאיננו אשכנזי ואשר משפחתם אינה יכולה
לעמוד בתשלום שכר הלימוד, ע"י סיוע במימון שכרם של שני המורים הפרטניים. 

יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים שאינם אשכנזים, גילם, שם 
המורה שלימד אותם, הוכחה בדבר מוצאם והעילות לנזקקותם.

100,000(ב)

תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש התרבות בישראל (ע"ר) (א) 20170779

השתתפות בהקמת והפעלת מרכז המוסיקה על אזורי לנוער בסיכון בעיר נתניה 
ובעראבה, עפ"י התכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע במימון הרכישות עפ"י הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה 

יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש דוח ובו רשימת 
החניכים שהשתתפו בפעילות מרכזי המוסיקה בשני המקומות.

56,000(ב)

ישיבת אור אלחנן (ע"ר) (א) 20170794

השתתפות במתן הנחות בשכר לימוד ושיעורי עזר על ידי חונכים אישיים לכ-13 
יתומים עד גיל 18 תלמידי המוסד . יש להגיש דו"ח ובו רשימת התלמידים, 

גילאיהם ואישור בדבר היותם יתומים.

65,000(ב)

מכון מורשת גד (ע"ר) (א) 20170801
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השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידות תיכון הלומדות בבית הספר
אותו מנהל המוסד ואשר, עפ"י הוראת המצווה הינם ממוצא שאיננו אשכנזי 

ומשפחתם אינה יכולה לממן את שכר הלימוד. כל תלמידה תקבל מלגה בסך 1,000
ש"ח בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידות מקבלות המלגה, גילן, 

הוכחה בדבר מוצאן ועילות נזקקותן.

80,000(ב)

שלהבת - שלוב נכים בסביבה תומכת (ע"ר) (א) 20170802

השתתפות בפרויקט שמטרתו שיתוף נכים בפעילויות תרבות ואירועי תרבות 
כאמור בבקשה ע"י סיוע במימון שכרה של העובדת באחוזי המשרה בפרויקט 

בלבד. מימון המוסד את יתר עלויות הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש 
לצורך הקצבה זו.

20,000(ב)

תורת החיים נווה דקלים (ע"ר) (א) 20170806

השתתפות בעידוד הגיוס לצה"ל בקרב תלמידים מרקע שאינו מעודד את הגיוס 
והכשרתם לגיוס כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון שכרו של מרכז הפרויקט בלבד.

יש להגיש דוח ובו שמות התלמידים שישתתפו בפעילות זו.

40,000(ב)

אספקלריא (ע"ר) (א) 20170808

השתתפות בהפקה והעלאת הצגה לעידוד הגיוס לצה"ל בקרב אוכלוסיות שונות 
כמפורט בטופס הבקשה ע"י סיוע במימון התפאורה והתלבושות כמפורט בבקשה .
יש להגיש תיעוד ההצגה שהועלתה, תאריכי המופעים ומיקומם. מימון המוסד את

יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך 
הקצבה זו.

25,000(ב)

אלומה - למעורבות חברתית - לזהות יהודית (ע"ר) (א) 20170838

השתתפות בפרויקט "משרתות באמונה" לעידוד והעלאת מוטיבציה לגיוס צעירות
דתיות הרחוקות משירות בשל מאפיינים תרבותיים ודתיים של הקהילה ובתי 

הספר בהן הן מתחנכות ע"י סיוע במימון שכרה של מנהלת התכנית באחוזי 
המשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימת הבנות שישתתפו בפרויקט 

ומקומות קיום הכנסים ותאריכיהם. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט 
כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

100,000(ב)

ועד מקומי גאליה (א) 20170843

השתתפות בפרויקט להגברת המוטיבציה בקרב מועמדים לגיוס לשרות משמעותי 
קרבי וחינוך לשרות ערכי כמפורט בבקשה . יש להגיש דו"ח ובו רשימת בני הנוער 

שהשתתפו בפעילות ומועדי הסיורים והמפגשים.

25,000(ב)

מכון שואה ואמונה - שם עולם, לעיון, תעוד ומחקר (ע"ר) (א) 20170860

השתתפות בפרויקט להפגשת סטודנטים יהודים מהארץ עם נוער וסטודנטים 
פולנים קתוליים למטרת לימוד משותף שמטרתו הכרה והבנה בין דתית בין 

הקבוצות, ע"י סיוע במימון הפקת חוברות הלימוד וחומרים והדפסתם עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה 

יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

70,000(ב)

בית מדרש ישיבתי (ע"ר) (א) 20170862

השתתפות במתן מלגה לסיוע בשכר לימוד לתלמידים נזקקים בוגרי מוסדות 
החינוך היהודי דתי לאומי ציוני הלומדים בבית המדרש הישיבתי באוניברסיטת 

אריאל, על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה כאשר כל מלגה תעמוד על סך 500 
ש"ח לתלמיד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות 

והעילות לנזקקותם.

25,000(ב)

נוער מוביל שינוי (ע"ר) (א) 20170864

השתתפות בפרויקט "אחרי באמונה" הכנה לשירות משמעותי בצה"ל לנוער חרדי 
נושרי ישיבות ע"י סיוע במימון שכר כח אדם שאינו מועסק עתה במוסד כלל 

ויועסק באחוזי משרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימת הנערים 
שישתתפו בפרויקט במהלך השנה.

80,000(ב)

אוניברסיטת חיפה (א) 20170873
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השתתפות בפרויקט קידום מצוינות של כ-20 תלמידים נזקקים מהפריפריה בעלי 
פוטנציאל ללימודים אקדמאיים במדעי המחשב על פי התוכנית שפורטה בבקשה 
על ידי סיוע במימון שכרם של שני החונכים אשר אינם מועסקים עדיין בפרויקט 

וכן מתן מלגות לתלמידים המצטיינים על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה כשכל 
מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט 
בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש דו"ח ובו 

רשימת התלמידים שהשתתפו בפרויקט במהלך השנה וקיבלו מלגות.

73,000(ב)

אור יחיאל להעמקת אחדות העם (ע"ר) (א) 20170878

השתתפות בפרויקט לעידוד גיוס משמעותי לצה"ל ע"י הכנה מנטלית וגופנית 
לגיוס לבני נוער בשכונת קריית נורדאו בנתניה ע"י סיוע במימון הסדנאות כמפורט

בבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים בפעילות במהלך השנה. מימון 
המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש

לצורך הקצבה זו.

14,000(ב)

נטעי ראובן (ע"ר) (א) 20170879

השתתפות ברכישת ריהוט וציוד נוסף לבית הספר היסודי והחצר עפ"י הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה.

90,000(ב)

מכלול - תכנית תורנית מדעית (א) 20170881

השתתפות בהעברת קורסים ליזמות עסקית המיועדים לתלמידים מן הפריפריה 
הגיאוגרפית והחברתית המתגוררים במוסד על פי התוכנית המפורטת בבקשה על 
ידי סיוע במימון שכר המרצים באחוזי המשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו 

רשימת התלמידים שהשתתפו בפרויקט.

25,000(ב)

נוה עמיאל לנוער העולה בשדה יעקב בע"מ (חל"צ) (א) 20170885

השתתפות בתוכנית "מצויינות בספורט" כהכנה והכשרה של בני נוער חניכי כפר 
הנוער ופנימיות לעידוד הגיוס לצה"ל והשירות הלאומי כמפורט בבקשה, ע"י סיוע 

במימון כח האדם בפרויקט באחוזי המשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו 
רשימה שמית של המשתתפים בתוכנית.

50,000(ב)

בית יעקב כה תאמר (ע"ר) (א) 20170890

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידות תיכון שעפ"י דרישת 
המצווה הינן ממוצא לא אשכנזי ואשר משפחתן אינה יכולה לממן את שכר 

הלימוד, כאשר כל מלגה לא תעלה על 1,000 ש"ח לתלמידה. יש להגיש דוח ובו 
רשימה שמית של התלמידות מקבלות המלגה, סכום המלגה, גיל התלמידה, 

הוכחה בדבר מוצאה ועילת הנזקקות.

60,000(ב)

ושכנתי בתוכם משכנות התורה (ע"ר) (א) 20170891

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי תיכון המופעל ע"י המוסד 
שעפ"י הוראות המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי ומשפחתם אינה יכולה לממן 

את שכר הלימוד, כאשר כל תלמיד יקבל מלגה בסך 1,000 ש"ח. יש להגיש דוח ובו 
רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות, גילאיהם, הוכחה בדבר מוצאם 

והעילות לנזקקותם.

22,000(ב)

מדרשת עין-פרת בגוש אדומים (ע"ר) (א) 20170896

השתתפות בפרויקט הפעלת תכנית ייעודית לתלמידי שנה א בנושא עידוד והכנה 
לגיוס לצה"ל ע"י סיוע במימון התומך-מלווה לתלמידים ובהסעות עפ"י המפורט 

בבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 
כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

90,000(ב)

ישיבת כנסת הגדולה (א) 20170902

השתתפות בחלוקת ביגוד בסיסי לתלמידי המוסד הנזקקים עפ"י הקריטריונים 
שצורפו לבקשה ועפ"י הצעת המחיר שצורפה. יש להגיש דו"ח ובו רשימת 

התלמידים שקיבלו ביגוד ועילת הנזקקות.

20,000(ב)

תבור - מנהיגות חברתית באזורי אתגר לאומי (ע"ר) (א) 20170911
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השתתפות בפעילות הכנה לשירות משמעותי בצה"ל במסגרת המכינה הקדם 
צבאית בעיר נצרת עלית ע"י סיוע במימון הפעילויות המפורטות עפ"י הצעות 

המחיר שצורפו לבקשה. יש להגיש דוח ובו שמות החניכים שהשתתפו בפעילות 
המכינה.

55,000(ב)

שעלי תקווה (ע"ר) (א) 20170915

השתתפות בפרויקט "סיכוי מתוק" - מיזם עסקי לבני נוער בסיכון בשכונת 
הנרקיס בבית שמש עפ"י התוכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע במימון הרכישות 

כפי שפורטו בבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים בפרויקט במהלך 
השנה.

36,000(ב)

ישיבת בבא סאלי בנתיבות (א) 20170923

השתתפות בהקמת ספריה לספרי קריאה להשאלה לתלמידות בית הספר בכל 
הגילאים ע"י סיוע ברכישת הספרים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

18,000(ב)

מרכז ישיבות בני-עקיבא בישראל (א) 20170927

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי ישיבות תיכוניות המנוהלות 
ישירות ע"י המוסד, אשר לפי הוראת המצווה הינם ממוצא לא אשכנזי וממשפחה 

שאינה יכולה לעמוד בתשלום שכר הלימוד. כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח 
לתלמיד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות, בית 

הספר שבו הם לומדים, הוכחה בדבר מוצאם ועילת נזקקותם.

125,000(ב)

הגרעין התורני קהילת מורשת הוד השרון (ע"ר) (א) 20170929

השתתפות בפרויקט עידוד לשירות משמעותי צבאי ושירות לאומי בקרב בני נוער 
בהוד השרון עפ"י המפורט בבקשה ע"י סיוע במימון כח האדם מעבירי הפעילות 

באחוזי המשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו מקומות הפעילות ומספר 
התלמידים שהשתתפו בכל אחד מהם.

40,000(ב)

ישיבת הר עציון גוש עציון (א) 20170930

השתתפות במימון פעילות עידוד תלמידי חו"ל לגיוס לצה"ל ע"י סיוע במימון 
שכרו של רכז תלמידי חו"ל בלבד. יש להגיש רשימת תלמידי החו"ל שהשתתפו 

בפרויקט.

30,000(ב)

מבראשית כרמיאל (ע"ר) (א) 20170934

השתתפות בפרויקט עידוד גיוס לצה"ל ולשירות לאומי בקרב תלמידי בתי ספר 
תיכוניים מכרמיאל והאזור כמפורט בבקשה, ע"י סיוע במימון ההדרכה בסיורים. 

יש להגיש רשימת בתי הספר והמתנ"סים שבהם יתקיימו הפעילויות ומספר 
התלמידים שישתתפו בכל אחד מהם. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט 

כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

20,000(ב)

מכון ברנקו וייס - חינוך, חשיבה, יוזמה (ע"ר) (א) 20170936

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכ"ל לתלמידי בתי ספר התיכון אותם מפעיל 
המוסד, שעל פי הוראת המצווה הינם ממוצאה שאינו אשכנזי, ומשפחתם אינה 

יכולה לשלם את שכר הלימוד, כאשר כל מלגה לא תעלה על 800 ש"ח לתלמיד. יש 
להגיש דו"ח ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות, גילם, שם המוסד 

שבו הם לומדים, הוכחה בדבר מוצאם, ועילת הנזקקות.

114,000(ב)

אור ישראלי - 2012 (ע"ר) (א) 20170938

השתתפות בפרויקט עידוד והעלאת מוטיבציה לגיוס לצה"ל בקרב בני נוער 
בפריפריה ע"י סיוע במימון טיולים להכרת המורשת הצבאית בלבד (ולא מסיבות 

גיוס ומתנות). יש להגיש דוח ובו רשימת הסיורים שנערכו בכל סניף של המוסד 
ומספר המשתתפים בכל אחד מהם.

70,000(ב)

ישיבה קטנה לצעירים קרית אתא (א) 20170952
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השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי הישיבה התיכונית שמפעיל 
המוסד אשר, עפ"י הוראת המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי ואשר משפחתם 

אינה יכולה לשלם את שכר הלימוד, כאשר כל מלגה לא תעלה על סך 1,000 ש"ח 
לתלמיד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים, גילם, סכום המלגה 

שקיבלו, הוכחה בדבר מוצאם ועילת הנזקקות.

11,000(ב)

שירת התורה (א) 20170953

השתתפות בפרויקט "שנת תרבות"- הרצאות וסדנאות בנושאי תרבות יהודית 
לתלמידים ובוגרים מרקע סוציואקונומי נמוך וחסרי ידע תרבותי בסיסי על ידי 

סיוע במימון ההרצאות המפורטות בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש דוח
ובו פירוט רשימת המפגשים נושא ההרצאה ומספר המשתתפים בכל אחת מהם.

25,000(ב)

מבראשית - תנועה חברתית רוחנית (ע"ר) (א) 20170958

השתתפות בפעילות לעידוד הגיוס לצה"ל בקרב תלמידי כיתות יא, יב מבתי ספר 
תיכוניים בערים בהם אחוז הגיוס לצה"ל הוא נמוך, ומערים אלו בלבד. ע"י סיוע 
במימון שכרם של מדריכי המסעות של יישובים אלו בלבד.  אין להשתמש בסכום 
ההקצבה למימון יתר רכיבי הפעילות. יש להגיש דוח ובו רשימת היישובים שבהם 

התקיימה הפעילות אחוזי הגיוס בכל אחד מהיישובים הללו ומספר התלמידים 
שהשתתפו בפרויקט בכל אחד מהם.

60,000(ב)

עמותת שותפויות רוטשילד קיסריה (ע"ר) (א) 20170970

השתתפות בפרויקט "שנת ההובלה - הכנה לגיוס" פעילות לגיבוש והכנה ממוקדת 
לקראת גיוס / שירות לאומי לכ-34 בני נוער כמפורט בבקשה, ע"י סיוע במימון 
שכרם של הרכזים. יש להגיש רשימת המשתתפים בפרויקט. מימון המוסד את 
יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך 

הקצבה זו.

50,000(ב)

גרעין תורני - אור למרחב (ע"ר) (א) 20170975

השתתפות בפרויקט "גוונים של מתוק" להכשרה העצמה ותפעול עסק חברתי ע"י 
נערים בסיכון עפ"י התכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע ברכישת הציוד שפורט 
בבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 

כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

40,000(ב)

תנועת בני עקיבא בישראל (ע"ר) (א) 20170978

השתתפות בפרויקט "שמי"ל - שמיניסטים/ות לשירות משמעותי" - הכנת בני נוער
בפריפריה החברתית לשירות משמעותי בצה"ל או בשירות הלאומי, ע"י סיוע 

במימון שכרם של רכזי גרעין שמי"ל. יש להגיש דוח ובו רשימת הישובים שבהם 
יתבצע הפרויקט ומספר בני הנוער שישתתפו בכל אחד מהם.

60,000(ב)

פניני חן סמינר לבנות (ע"ר) (א) 20170993

השתתפות במתן מלגות לשכר לימוד תיכון לתלמידות אשר עפ"י דרישת המצווה 
הינן ממשפחות שאינן אשכנזיות וחסרות אפשרות לממן את שכר הלימוד כאשר 

כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמידה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של 
התלמידות מקבלות המלגה, גילן, הוכחה בדבר מוצאן ועילות הנזקקות.

30,000(ב)

כוכבי המדבר (ע"ר) (א) 20171002

השתתפות בפרויקט יזמות בקהילה בהשתתפות בני נוער בדואים מהנגב בגילאי 
18-19 עפ"י התכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע במימון שכרה של מובילת פרויקט 

היזמות באחוזי העסקתה במשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימת 
המשתתפים בפרויקט במהלך השנה.

48,000(ב)

בית חב"ד הולילנד - רמת דניה ירושלים - שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר) (א) 20171020

השתתפות ברכישת ציוד למעון התינוקות לגילאי 0-3 עפ"י הצעת המחיר שצורפה 
לבקשה.

60,000(ב)

"קו לחיים" ארגון הסיוע הישראלי לחולים (ע"ר) (א) 20171036
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השתתפות בפרויקט לעידוד וסיוע לגיוסם של נכים בוגרים והשתלבותם במקומות 
שירות לאומי מתאימים להם כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון מנהל הפרויקט 
בלבד. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש 

לצורך הקצבה זו.

50,000(ב)

קרן התורה אופקים (א) 20171038

השתתפות בשיפוץ חדרי הכיתות וחצר בית הספר היסודי שמפעיל המוסד עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

22,000(ב)

תנועת בנות בית יעקב - בתיה (ע"ר) (א) 20171075

השתתפות בפרויקט ליצירה ועידוד יזמות עסקית וקהילתית ופיתוח מנהיגות 
צעירה ומחויבות עסקית לסביבה ולקהילה בקרב חניכות התנועה, בעשרה 

יישובים הנמצאים בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל ע"י סיוע במימון 
הליווי המקצועי ליזמות העסקית ומדריכות שיועסקו באותם היישובים שבהם 

תופעל התכנית. יש להגיש דוח ובו רשימת היישובים שבה הופעלה התכנית, מספר 
החניכות שהשתתפו בהם ותיעוד של תוצרי היזמות העסקית שבוצעו במהלך 

הפרויקט.

80,000(ב)

"תלמוד תורה" אהלי ספר (א) 20171079

השתתפות בפרויקט לקידום תלמידים חלשים ומתקשים ממשפחות נזקקות עפ"י 
הקריטריונים שפורטו בבקשה ע"י סיוע במימון שני מורים מקדמים, יש להגיש 
דוח ובו רשימת התלמידים שקיבלו סיוע, שם המורה המקדם ועילות הנזקקות.

30,000(ב)

מדור לדור - לפיתוח מנהיגות וקהילות צעירות (ע"ר) (א) 20171103

השתתפות בפרויקט תכנית הכנה לצה"ל לבני נוער יהודים הרריים (בני עולים 
יוצאי קווקז) בבאר שבע ובדרום ע"י סיוע במימון שכרו של הרכז שיועסק 

בפרויקט. יש להגיש רשימת המשתתפים בפעילות ומקומות מגוריהם.

35,000(ב)

בואו ניתן (ע"ר) (א) 20171110

השתתפות בפרויקט לקידום יזמות עסקית בקרב בני נוער וצעירים בסיכון 
בארבעה מוקדי פעילות כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון שכרם של שני 

המדריכים בלבד (ולא שכר היו"ר). יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים 
בפעילות בכל אחד מהמוקדים והמדריכים שפעלו עמם.

32,000(ב)

אוניברסיטה העברית (א) 20171127

השתתפות בפרויקט "חשיפה למדע" בקרב תלמידי חטיבות הביניים בלבד (כיתות 
ז-ט) בפריפריה החברתית בירושלים, בבתי הספר עליהם יוחלט בהמלצת אגף 

הרווחה, ע"י סיוע במימון שלושה מדריכים באחוזי המשרה בפרויקט זה בלבד. 
מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך 

הקצבה זו. יש להגיש דוח ובו רשימת בתי הספר שנבחרו מהפריפריה החברתית, 
רשימה שמית של התלמידים בכל קבוצה ושמות המדריכים שהדריכו אותם 

ונושאי הלימוד.

70,000(ב)

בית ספר חרדי לאומי "אהבת ישראל" בית שמש (ע"ר) (א) 20171134

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי תיכון אשר על פי הוראת 
המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי ומשפחתם אינה מסוגלת לשלם את שכר 

הלימוד, כאשר כל מלגה תעמוד על סך של 1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש דו"ח ובו
רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות, גילם, הוכחה על מוצאם ועילות 

הנזקקות.

60,000(ב)

דרכא בתי ספר (ע"ר) (א) 20171142

השתתפות בפרויקט שמטרתו תגבור שעות לימודי מתמטיקה לקבוצות קטנות 
ללימודים ברמות גבוהות עפ"י המפורט בבקשה, ע"י סיוע במימון שכר המורים 
למתמטיקה. יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים בכל אחת מהקבוצות ושמות 

המורים שלימדו אותם במסגרת התגבור.

80,000(ב)



06/07/2017 תאריך:
35 עמוד:

משרד המשפטים - מנהלת יחידות מקצועיות

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

9,967,800 סה"כ למשרד:
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חקלאות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

אנשי מעשה (א) 20170029

השתתפות בהמשך הפרויקט לייעור בקעת קטורה לאורך כביש ,40 המתקיים 
בשיתוף עם קק"ל עפ"י התכנית המפורטת בבקשה והרכיבים המפורטים בהצעת 

המחיר.

280,000(ב)

חקלאות (א) 20171133

השתתפות בשיפור איכות הסביבה החקלאית באמצעות הקמת משק מודל ללימוד
הדגמה והטמעה של עקרונות חקלאות בת קיימא על פי תיאור הפרויקט שצורף 

לבקשה ועל ידי סיוע במימון הרכישות כמפורט בבקשה ועל פי הצעות המחיר 
שצורפו לה.

650,000(ב)

930,000 סה"כ למשרד:
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

כלכלה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מדע טכנולוגיה וחלל משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:
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משפטים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

העמותה לניהול תחנת העמקים (א) 20170309

השתתפות במתן טיפול נפשי ייעודי מקצועי לילדים שנפגעו עקב אירועי אלימות 
ומלחמה עפ"י התכנית המפורטת בבקשה, ע"י סיוע במימון כח האדם שיועסק 

באחוזי המשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של הילדים 
שטופלו, הגורם המפנה שיתייחס גם להיותם נפגעי אלימות.

255,000(ב)

בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, עמותה (א) 20170426

השתתפות בפרויקט "זכויות נגישות" ליווי וסיוע משפטי לאנשים בעלי מוגבלויות 
שונות למיצוי זכויותיהם ע"י סיוע במימון כח האדם בפרויקט. יש להגיש דוח ובו 

רשימת מקבלי הסיוע המשפטי במהלך השנה וסוג הסיוע שניתן.

51,000(ב)

המוקד לפליטים ולמהגרים (ע"ר) (א) 20170989

השתתפות בפרויקט סיוע משפטי למבקשי מקלט באמצעות סטודנטים מתנדבים 
ע"י סיוע במימון שכר עו"ד שעדיין לא מועסק במוסד ושכר רכזת המתנדבים. יש 

להגיש דוח ובו רשימת מקבלי הסיוע וסוג הסיוע שניתן.

42,000(ב)

348,000 סה"כ למשרד:
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פנים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי חמרה (א) 20170247

השתתפות בהקמת גינה קהילתית שתאפשר עבודת חקלאות משותפת של 
התושבים ביישוב כמפורט בבקשה ע"י סיוע ברכישת העצים וגינת הירק 

המשפחתית. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 
כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש צילום של הגינות הקהילתיות 

שהוקמו.

30,000(ב)

המדרשה בארץ בנימין (א) 20170302

השתתפות בפרויקט הכרת ארץ ישראל והיהדות לקבוצות נוצרים בדרך של קיום 
סיורים ופעילויות הדרכה ברחבי הארץ ע"י סיוע במימון הכניסה לאתרים 

ההסעות והמדריכים בלבד. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט 
בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

55,000(ב)

בית מועצת יחד - אסיפה מייעצת לישראל (ע"ר) (א) 20170313

השתתפות בתכנית מפגשים עבור מנהיגים דתיים יהודים וערבים, שתוצאתם 
כתיבת נייר עמדה משותף והצגתו בכנס פומבי לקהל הרחב. זאת ע"י סיוע במימון 

שכר רכזי התכנית ומימון המרצים למפגשים בלבד. אין להשתמש בסכום 
ההקצבה למימון יתר רכיבי הפרויקט. מימון המוסד את יתר הרכיבים יוכל לשמש

כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

50,000(ב)

ועד מקומי רחלים (א) 20170456

השתתפות ברכישת ציוד למעון התינוקות החדש ביישוב עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

55,000(ב)

בית לייוויק - אגודת סופרי ועתונאי יידיש בישראל (ע"ר) (א) 20170557

השתתפות בקיום כנס יהודי נוצרי פתוח לקהל בהשתתפות תלמידים משני בתי 
ספר יהודיים וערבים נוצריים ע"י סיוע ברכיבי הרכישות שפורטו בבקשה עפ"י 

הצעות המחיר. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל 
לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

50,000(ב)

אור תורה סטון (ע"ר) (א) 20170937

השתתפות בהפעלת סמינרים, דיאלוגים וימי עיון להבנה בין נוצרים ויהודים 
בישראל, עפ"י הפירוט שניתן בבקשה, וזאת ע"י סיוע במימון שכירת אולמות 

המפגשים ושכר המרצה הראשי כמפורט בבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי 
הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש 
להגיש דוח ובו פירוט מועדי המפגשים, מיקומם ומספר המשתתפים בהם יהודים 

ונוצרים.

270,000(ב)

עמותת כ"ן - כוח נשים לקידום מנהיגות נשים בישראל (ע"ר) (א) 20171043

השתתפות בתוכנית "מנהיגות את המחר בדיאלוג" לנשים יהודיות וערביות 
ממרחב הגליל ע"י סיוע במימון עלות המרצים עפ"י הצעות המחיר שצורפו 

לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת הנשים שהשתתפו בפרויקט.

30,000(ב)

540,000 סה"כ למשרד:
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קליטה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מרכז תורני כלל  ישראל פרדס חנה (א) 20170087

השתתפות בהפעלת מדרשה לבנות יוצאות אתיופיה, בוגרות צבא ומבוגרות לצורך 
הגברת הזהות היהודית ע"י סיוע במימון המרצים כמפורט בבקשה.

40,000(ב)

ישיבה הר"ן בית מדרש גבוה לתלמוד רמות י-ם (א) 20170140

השתתפות בסיוע בקליטת עולים מרוסיה באמצעות רכישת ספרי לימוד קודש 
מתורגמים לרוסית וריהוט לחדר הלימוד המיועד לעולים מרוסיה, ע"י סיוע 

במימון רכישות הספרים המתורגמים לרוסית בלבד. מימון המוסד את יתר רכיבי 
הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש 

להגיש דוח ובו רשימת העולים המתגוררים במוסד ונזקקים לספרי הלימוד 
ברוסית.

36,000(ב)

בית אולפנא ללמודי עברית ויסודות היהדות (א) 20170154

השתתפות בשיפוץ הכיתות בבית הספר התיכון הפנימייתי המשמשות תלמידות 
עולות מחבר העמים ומדינות אחרות, אשר אף מתגוררות במקום אשר מהווה את 

ביתן בארץ, עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

59,000(ב)

שלטון בית"ר (א) 20170298

השתתפות בפרויקט שעניינו סיוע בקליטתם וישובם של יהודים יוצאי אירופה 
ובפרט יוצאי רוסיה וחבר העמים, ע"י סיוע במימון סדנאות להשכלה גבוהה ויעוץ 
תעסוקתי וסמינר ליעוץ משפטי ומקצועי לעולים, וכן השתתפות בשכר כח האדם 

בפרויקט. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 
כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

140,000(ב)

קרן אהבת חסד - קרן חסד (ע"ר) (א) 20170358

השתתפות בשיפוץ דירות למשפחות עולים עניים מרחבי הארץ שיופנו על ידי 
שירותי הרווחה השונים על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש דו"ח ובו 

רשימה שמית של המשפחות והגורם המפנה ומיקום הדירה ששופצה בעבורם.

174,000(ב)

מ. א. הגליל העליון (א) 20170443

השתתפות בשיפוץ כ-17 דירות עולים בקיבוצים איילת השחר, יפתח, משגב עם, 
נאות מרדכי, הגושרים, מנרה, גדות ויראון לצורך קליטת 17 משפחות עולים. עפ"י

הצעות המחיר שצורפו לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של משפחות 
העולים שנקלטו או שאמורות להיקלט בדירות ששופצו בכל אחד מהקיבוצים.

220,000(ב)

איש לרעהו - עולם חסד יבנה (ע"ר) (א) 20170748

השתתפות בעריכת ליל סדר לכ-650 משפחות עולי אתיופיה ביפו לחיזוק תחושת 
החיבור לתרבות וזהות ישראלית ויהודית ע"י סיוע במימון עלויות האולם והמנות 

עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

75,000(ב)

אפיקי גולן, עמותה (א) 20170901

השתתפות בהפעלת חממה תעסוקתית לבעלי מקצוע שונים בקרב העולים 
החדשים בקצרין ממדינות צפון אמריקה במטרה לסייע במקומות עבודה 

ובקליטתם ככלל, ע"י סיוע במימון עלות כח האדם לפרויקט. יש להגיש רשימה 
שמית של העולים שהשתתפו בפרויקט.

32,000(ב)

שעלי תורה (א) 20170913
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השתתפות בהנגשת פעילויות תרבותיות ממסורת העדה האתיופית והישראלית 
לחיזוק תחושת השייכות של העולים בני הקהילה האתיופית לעם ישראל לחברה 

ולתרבות הישראלית עפ"י התכנית המפורטת בבקשה, ע"י סיוע במימון אירועי 
התרבות כמצוין בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש רשימת האירועים 

ומועדיהם ומספר המשתתפים בכל אחד מהם.

50,000(ב)

ישיבת התפוצות תורת ישראל (א) 20171018

השתתפות בשיפוץ פנימיית העולות המגיעות לארץ מדרום אמריקה במסגרת 
הסמינר לגיורות או בתהליכי גיור שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה 

לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של הבנות העולות אשר השתתפו 
בפעילות הסמינר וכן הוכחה להיותן עולות חדשות.

50,000(ב)

876,000 סה"כ למשרד:
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ראש הממשלה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי עלומים (א) 20170391

השתתפות בפרויקט שימור המורשת הציונית והחלוצית בנגב במסגרת הפרויקט 
ההיסטורי שיוצב בצריף "הראשונים" כולל הפקת סרט, רכישת ציוד מולטימדיה, 

הקמת ארכיון דיגיטלי וכו', על פי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר שצורפה לה.

150,000(ב)

המכון לאסטרטגיה ציונית (ע"ר) (א) 20170541

השתתפות בפרויקט לקידום מוסר וחסד כלפי האוכלוסייה הפלסטינית מתוך 
תפיסתה של מדינת ישראל כמדינת לאום ריבונית בכוונה לקידום השלום 

והריבונות של מדינת ישראל עפ"י התכנית המפורטת בבקשה, ע"י סיוע במימון 
הוצאות כח אדם ומלגות למתנדבים למעט שכרם של המנכ"לית ושל מנהלת 

הפרויקט (שעפ"י דוח חמשת מקבלי השכר מועסקת כבר במוסד ב-70% משרה 
למרות המצוין בטבלת כח האדם) ולמעט כל הוצאות תת פרויקט "בגלל הרוח" 

שאינו רלוונטי למטרת העזבון הייעודי, הן בהוצאות כח האדם והן במלגות. מימון 
המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש

לצורך הקצבה זו. יש להגיש דוח ובו רשימת המתנדבים שפעלו בכל אחד מתתי 
הפרויקטים במהלך השנה.

500,000(ב)

עמותה למורשת משה שרת (ע"ר) (א) 20170625

השתתפות בדיגיטציה של ארכיון המוסד שמטרתו שימור פעילותו של משה שרת 
בתפקידיו השונים כולל כראש הממשלה, ע"י סיוע במימון שכרה של עובדת 

הדיגיטציה המצויינת בבקשה בלבד.

10,000(ב)

זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) (א) 20170888

השתתפות ברכישת ציוד להשאלה לאבלים על ידי סיוע במימון הציוד, למעט ספרי
התורה.

70,000(ב)

730,000 סה"כ למשרד:
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רווחה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מרכז קהילתי בית אל (ע"ר) (א) 20170002

השתתפות בהצטיידות למעון התינוקות החדש שיפעיל המוסד ע"י סיוע ברכישת 
הציוד למטבח,לכיתות וללובי. על המוסד להמציא אישור מטעם המועצה כי 

המבנה אכן הועבר לרשות המוסד והמעון מופעל על ידם.

80,000(ב)

שמחת הלב- איגוד הליצנים הרפואים - טיפולים (ע"ר) (א) 20170005

השתתפות בפרויקט הכשרה והפעלה של אנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה 
החיובית לעבודה בבתי אבות בפריפריה עפ"י התכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע 

במימון כח אדם באחוזי המשרה בפרויקט.

120,000(ב)

נא לגעת (ע"ר) (א) 20170023

השתתפות בהרכבת אנסמבל שחקנים עיוורים חרשים, הכשרתם והעלאת הצגה 
במסגרת התאטרון שמפעיל המוסד ע"י סיוע במימון ההוצאות כפי שפורטו 

בבקשה. יש להגיש רשימת השחקנים שהשתתפו בפרויקט.

264,700(ב)

בית היתומים ציון בלומנטל ים (א) 20170040

השתתפות ברכישת מערכת "אורן" לחימום והסקה ירוקה לבית היתומים עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

148,000(ב)

חסדי רבקה ע"ש הצדקת רבקה בת ר' מרדכי (ע"ר) (א) 20170041

השתתפות בחלוקת כלי בית בסיסיים ליתומים, בתנאי שכל יתום יקבל כלים 
בעלות של עד 500 ש"ח בלבד ובכפוף לכך שנזקקותו והיותו יתום יוכחו ע"י הפנייה

מגורמי הרווחה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של מקבלי הכלים מסכום 
ההקצבה, עילות נזקקותם והגורם המפנה.

50,000(ב)

"חוף הגליל" אגודה לטפול בילד ובמשפחה (א) 20170047

השתתפות בטיפול בהורים מאמצים וילדים מאומצים במסגרת קבוצות טיפול 
כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון כח האדם באחוזי המשרה בפרויקט בלבד. יש 
להגיש דו"ח ובו רשימת הקבוצות, מיקומם ומספר המשתתפים בכל אחד מהם.

100,000(ב)

ידידים למען אחי (ע"ר) (א) 20170050

השתתפות בפרויקט סיוע לעולים חדשים דוברי אנגלית באמצעות ליווי אישי 
ותמיכה רב תחומית בכל הליך הקליטה הדיור וההתאקלמות בארץ עפ"י האמור 
בבקשה ע"י סיוע במימון כח האדם. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של העולים 

שהשתתפו בפרויקט ושם המדריך המלווה כל אחד מהם.

80,000(ב)

יום טוב - לקידום הילד (ע"ר) (א) 20170055
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השתתפות במתן טיפולי תרפיה באמנות בהבעה וביצירה לילדים נזקקים ע"י סיוע
במימון טיפולי התרפיה בלבד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. מימון המוסד 

את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך 
הקצבה זו.

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה כי לא ניתן להיעתר לבקשה. בבקשה 
המקורית הוגשו הצעות מחיר לצורך ביצוע טיפולי התרפיה על ידי חברה ועמותה 

ולא על ידי עובדים ספציפיים הידועים בשמם. לא ניתן על כן לאשר עתה מתן 
תלושי שכר לאנשים עלומים ללא כל בסיס תקציבי או ידיעה באשר למקצועיותם. 

המדובר למעשה בבקשה שפרטיה שונים מאלו שהוצהרו מלכתחילה ועל כן אין 
מקום לשנות את ההחלטה.

50,000(ב)

קופת רמבעהן כולל פולין ירושלים (א) 20170057

השתתפות בחלוקת מוצרי נדוניה בסיסיים לחתנים וכלות יתומים מרחבי הארץ 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. ובתנאי שהחבילה תינתן ליתומים שהופנו 

ע"י גורמי רווחה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של החתנים והכלות היתומים, 
הגורם המפנה ואישור על היותם יתומים.

200,000(ב)

קרן אור למשפחה (ע"ר) (א) 20170063

השתתפות ברכישת רכב לחלוקת מנות למשפחות חולים ובתנאי שהרכב ירשם על 
שם העמותה.

87,000(ב)

צעד קדימה - עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך - פטו (ע"ר) (א) 20170065

השתתפות בהפעלת מעונות יום שיקומיים לתינוקות עם שיתוק מוחי ועיכוב 
התפתחותי ע"י סיוע במימון רכישת הציוד בלבד ע"י הצעות המחיר שצורפו 
לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 

כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

149,000(ב)

עמותת מרכז בועות (ע"ר) (א) 20170069

השתתפות במתן טיפולי הידרותרפיה כטיפול רגשי לכ-75 יתומים כמפורט 
בבקשה. ובכפוף לכך כי המטופלים יופנו ע"י גורמי טיפול או רווחה. יש להגיש דוח

ובו רשימה שמית של המטופלים, גילאיהם, הגורם המפנה ואישור להיותם 
יתומים.

150,000(ב)

בית החסידות - מפעלי חינוך, תורה וחסד (ע"ר) (א) 20170071

השתתפות במתן שיעורי עזר לתלמידות תיכון שעפ"י דרישת המצווה הינן לא 
אשכנזיות וללא אמצעים לתשלום שכר לימוד לשיעורי העזר, ע"י סיוע במימון כח 
האדם בפרויקט. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידות מקבלות שיעורי 

העזר ומוצאם.

100,000(ב)

יד רחל מרכזים חינוכיים טיפוליים (ע"ר) (א) 20170075

השתתפות בהפעלת תכנית אוריינות וקידומה במועדוניות המוסד לילדים 
מתקשים בשיתוף עם הוריהם עפ"י התכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון 
כח האדם בפרויקט. יש להגיש דוח ובו רשימת המועדוניות שבהם פעלה התכנית 
ומיקומם, מספר הילדים שהשתתפו בכל אחת מהן ושמות המורים שלימדו בכל 

אחת מהן.

100,000(ב)

חסד וחינוך לטף ולבוגר (ע"ר) (א) 20170078

השתתפות בשכר 4 מטפלות נוספות  במעון לתינוקות המופעל ע"י המוסד בנוסף 
למטפלות המועסקות עפ"י התקן הקיים.

50,000(ב)

ימין סעד (ע"ר) (א) 20170082

השתתפות בעשרה אירועים של הפעלות וימי כיף לילדים נפגעי טרור המאושפזים 
בבית החולים רמב"ם, ע"י סיוע במימון עלות ההפעלות וימי הכיף, עפ"י הצעת 

המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש דוח ובו תאריכי המופעים שבוצעו, וכן רשימה 
שמית של הילדים נפגעי הטרור ואישור על כך כי מדובר בילדים נפגעי טרור , אשר 

מאושפזים בבית החולים והשתתפו בכל אחד מהמופעים.

50,000(ב)



06/07/2017 תאריך:
46 עמוד:

משרד המשפטים - מנהלת יחידות מקצועיות

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בית חב"ד שיכון המזרח ראשון לציון שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר) (א) 20170086

השתתפות בעריכת מסיבת בר מצווה לכ-30 ילדים נפגעי אלימות בשיכון המזרח 
בראשון לציון. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של הילדים, אישור על הפנייה 

מגורם הרווחה ואישור על היות הילד נפגע אלימות או מלחמה.

90,000(ב)

הרבצת תורה על טהרת הקודש (א) 20170089

השתתפות בהקמת חדר ג'ימבורי לילדי מעון התינוקות שמפעיל המוסד ע"י סיוע 
ברכישת הציוד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

50,000(ב)

תעצומות - המרכז למשפחת הילד בעל הצרכים המיוחדים (ע"ר) (א) 20170094

השתתפות בפרויקט של הענקת טיפולים רגשיים מקצועיים לילדים נפגעי אלימות 
פיזית או אלימות מילולית כמפורט בבקשה ע"י סיוע במימון כח האדם ואנשי 
המקצוע. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של הילדים שטופלו, הגורם המפנה 

שיתייחס גם להיותם נפגעי אלימות.

185,000(ב)

המרכז לתורה - אהבת התורה (ע"ר) (א) 20170104

השתתפות בסיוע למשפחות עניות נזקקות על פי קריטריונים שצורפו לבקשה, 
באמצעות רכישת חבילת מוצרי חשמל הכוללת מקרר, מכונת כביסה ותנור, כאשר

כל משפחה תקבל סיוע ברכישת המוצאים בסך של 3,000 ש"ח מכספי ההקצבה. 
יש להגיש דו"ח ובו רשימה שמית של המשפחות שקיבלו סיוע ועילות נזקקותם.

36,000(ב)

מוסדות הבעש"ט פ"ת (א) 20170109

רכישת ציוד למעון תינוקות ברחוב מנחת שלמה 3 בפ"ת עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

27,000(ב)

בית יעקב - ערד (א) 20170111

השתתפות בשדרוג חצר מעונות התינוקות שמפעיל המוסד ע"י רכישת מתקני 
החצר והדשא הסינטטי בלבד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

30,000(ב)

גבעת ושינגטון בע"מ (חל"צ) (א) 20170112

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידות אשר עפ"י דרישת המצווה 
אינן אשכנזיות ושאין בידיהן אמצעים לשכר לימוד. כל מלגה תעמוד על סך 1,000 

ש"ח לתלמידה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידות שקיבלו מלגות 
ומוצאן.

100,000(ב)

ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר ירושלים (א) 20170122

השתתפות במתן הנחות בשכר לימוד לתלמידים נזקקים שע"פ הוראת המצווה 
הינם ממוצא שאינו אשכנזי ע"פ הקרטריונים שפורטו בנספח לבקשה וכאשר כל 

תלמיד יקבל סך של 1000 ש"ח מכספי ההקצבה.

148,000(ב)

ים התורה רמות ירושלים ע"ש ר' יעקב משה (ע"ר) (א) 20170125

השתתפות ברכישת והתקנת מזגנים לחדרים וחדר האוכל בפנימייה לילדים אותה 
מפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

40,000(ב)

קרן קדומים לפיתוח (א) 20170129

השתתפות בשיפוץ מרכז הקשיש ביישוב עפ"י הרכיבים המפורטים בהצעת המחיר
שצורפה לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל 

לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

150,000(ב)

מילב - מועדוני הגימלאים בחיפה (ע"ר) (א) 20170142

השתתפות ברכישת ציוד עבור בתי האבות היומיים לקשישים עפ"י הרכיבים 
המפורטים בבקשה והצעת מחיר שצורפה.

115,000(ב)

מקור חיים - מוסדות חינוך להפצת התורה בראשות הרב עדין שטיינזלץ שליט"א (א) 20170144
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השתתפות במתן מלגות לתלמידים נזקקים עפ"י הקריטריונים שצורפו לבקשה 
כשכר לימוד במוסד הנותן חינוך דתי לאומי ציוני כאשר כל מלגה תעמוד על סך 

1,000 ש"ח. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות 
והעילה לנזקקותם.

30,000(ב)

אור שלום- למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ (חל"צ) (א) 20170148

השתתפות בפרויקט קייטנה טיפולית "מחנה אור" בחופשות הארוכות, לילדים 
נזקקים ללא עורף משפחתי המתחנכים במעונות שמפעיל המוסד, עפ"י הצעת 

המחיר שצורפה לבקשה.

150,000(ב)

כפר ילדים ונוער "אהבה" - עמותה לקידום ילדים, נוער וצעירים בסיכון (ע"ר) (א) 20170157

השתתפות בפרויקט בני מצווה לשימור הזהות והמסורת היהודית לקראת בר 
המצווה של נערים ונערות מרקע סוציואקונומי קשה, ע"י סיוע ברכישת זוגות 

תפילין ותשמישי קדושה, עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. מימון המוסד את 
יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך 

הקצבה זו.

20,000(ב)

בית התבשיל ומפעלי צדקה וחסד רומם קרן דוד (ע"ר) (א) 20170159

השתתפות ברכישת רכב קירור לשינוע אוכל לנזקקים ובתנאי שהרכב ירשם על 
שם המוסד.

65,000(ב)

ישיבת הסדר נווה דקלים (ע"ר) (א) 20170161

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידים נזקקים בישיבת ההסדר 
המחנכת למעורבות בחיי הקהילה העם והארץ בשילוב לימוד תורה ושירות צבאי 

משמעותי, בתנאי שכל מלגה לא תעלה על 2,000 ש"ח לתלמיד, בכפוף 
לקריטריונים לנזקקות שצורפו לבקשה. יש להגיש רשימה שמית של התלמידים, 

סכומי המלגה שקיבל כל אחד מהם והעילה לנזקקותו.

90,000(ב)

בית הילדים ע"ש צבע אמונה (בית אלעזרקי) (ע"ר) (א) 20170163

השתתפות בשיפוץ 4 מועדונים לילדים השוהים בפנימייה לאחר שהוצאו מבתיהם,
במבנה הראשי של הפנימייה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

90,000(ב)

עמוד החסד ע"ש אברהם אבינו ע"ה (א) 20170164

השתתפות ברכישה והתקנת מתקני חצר,רשתות הצללה ומשטחי גומי בחצר 
המעון לתינוקות המופעל ע"י המוסד.

50,000(ב)

פעמונים אירגון חסד (ע"ר) (א) 20170169

השתתפות במתן טיפול קבוצתי ופרטני למשפחות עניות במטרה להביאן לתפקוד 
כלכלי ומשפחתי תקין יותר, ע"י סיוע במימון שכר היועצים, המרצים והרפרנטים 

עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט 
כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

75,000(ב)

חן החיים (א) 20170180

השתתפות בשיפוץ, התקנת מתקני חצר והצללה למעון התינוקות שמפעיל המוסד 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

50,000(ב)

אדרת אליהו מעשה חושב חדרה (ע"ר) (א) 20170186

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידות התיכון שעפ"י דרישת 
המצווה הינן ממוצא שאינו אשכנזי ונמנות על משפחות מצוקה. כל מלגה תעמוד 

על סך 1,000 ש"ח לתלמידה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידות 
מקבלות המלגות ומוצאן.

40,000(ב)

יחד למען כל אחד ואחד (ע"ר) (א) 20170194

השתתפות ברכישת וחלוקת ציוד בסיסי לבית ספר עבור ילדים וילדות ממשפחות 
נזקקות על פי הקריטריונים המצטברים שצורפו לבקשה על ידי סיוע ברכישת 

תיקי גב וספרי לימוד על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה. יש להגיש דו"ח ובו 
רשימה שמית של הילדים שקיבלו סיוע מכספי ההקצבה ועילות נזקקותם.

27,000(ב)
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ישיבת הבוכרים / בית חינוך לתשב"ר - "אור שמחה", כפר חב"ד מרכז לקליטה וחי (א) 20170202

השתתפות במתן טיפולים פרא רפואיים שאינם כלולים בסל הטיפולים הבסיסי 
לילדים החוסים בפנימייה אותה מפעיל המוסד, ע"י סיוע במימון המטפלים 

הרגשיים.

70,000(ב)

עדן - העמותה לקידום פרוייקטים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים בנגב הצפוני (ע" (א) 20170203

השתתפות בשיפוץ "בית קשת" בפנימייה הטיפולית לבנות במצוקה ובסיכון עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

100,000(ב)

לב בנימין (ע"ר) (א) 20170213

השתתפות בהצטיידות מעון היום השיקומי לתינוקות באזור בנימין עפ"י הצעות 
המחיר שצורפו לבקשה.

65,000(ב)

עמותת שלום בנייך - פתח תקווה (ע"ר) (א) 20170228

השתתפות בהענקת טיפולים נפשיים לילדים שנפגעו נפשית מאלימות ע"י גורמים 
מקצועיים כמפורט בבקשה, יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של הילדים שטופלו, 

הגורם המפנה שיתייחס גם להיותם נפגעי אלימות.

185,000(ב)

קהילת נצרים באריאל (ע"ר) (א) 20170235

השתתפות בהצטיידות בעבור מבנה חדש למעונות היום לתינוקות המופעלים ע"י 
המוסד, ע"י סיוע במימון הרכישות עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

50,000(ב)

סמינר בית יעקב באר מרים, קריה חסידית חצור הגלילית (א) 20170246

השתתפות במתן הנחה בשכר לימוד לתלמידות תיכון שעל פי דרישת המצווה אינן 
ממוצא אשכנזי וללא אמצעים לתשלום שכר הלימוד. כל מלגה תעמוד על סך 

1,000 ש"ח לתלמידה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידות שקיבלו 
מלגה ומוצאן.

60,000(ב)

ועד מקומי עין הנצי"ב (א) 20170260

השתתפות בשיפוץ והצטיידות של בית האבות בקיבוץ עפ"י הצעות המחיר שצורפו
לבקשה.

390,000(ב)

אור לתקוה - שילוב עולים בקהילה הישראלית עמותה רשומה (א) 20170262

השתתפות במתן הנחה בשכר לימוד לילדים נזקקים עולים חדשים ממזרח אירופה
עפ"י הקריטריונים לנזקקות שפורטו בבקשה. יש להגיש רשימה שמית של 

התלמידים, סכום ההנחה שקיבלו מתוך ההקצבה ועילת נזקקותם.

90,000(ב)

ישיבת פאר מרדכי (ע"ר) (א) 20170268

השתתפות במתן שיעורי עזר לתלמידי תיכון אשר לפי הוראת המצווה הינם 
ממוצא אשכנזי ללא אמצעים לתשלום שכר לימוד, על ידי סיוע במימון שכר 

המורים שיועסקו לצורך הפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים 
שהשתתפו בפרויקט, גילם, שם המורה  שלימד כל אחד מהם, הוכחת מוצאם 

ועילת הנזקקות.

50,000(ב)

בית חב"ד קרית היובל שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר) (א) 20170272

השתתפות ברכישת רכב לחלוקת מזון לנזקקים באיזור קרית יובל והסביבה 
ובתנאי שהרכב יירשם על שם המוסד.

50,000(ב)

"בני-חיל" שומרון (ע"ר) (א) 20170280

השתתפות במתן הנחה בשכר לימוד לתלמידי תיכון שמצבם הכלכלי קשה עפ"י 
הקריטריונים שפורטו, כאשר עפ"י הוראת המצווה 40 מלגות יינתנו לתלמידים לא

אשכנזים ו-20 מלגות יינתנו לתלמידים אשכנזים, כאשר כל תלמיד יקבל 1,000 
ש"ח מתוך ההקצבה. יש להגיש רשימה שמית של התלמידים מקבלי ההקצבות 

ומוצאם.

60,000(ב)

בית חב"ד ברקת שע"י צעירי אגודת חב"ד (א) 20170292
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השתתפות בשיפוץ והצטיידות לשני המעונות לתינוקות ביישוב עפ"י הצעת המחיר
שצורפה לבקשה.

50,000(ב)

בית המדרש ובית החסידים ברח' קהילות יעקב (ע"ר) (א) 20170293

השתתפות בסיוע למשפחות עניות נזקקות על פי הקריטריונים המצטברים שצורפו
לבקשה, על ידי חלוקת ביגוד בסיסי, כאשר כל משפחה תקבל סיוע מכספי 

ההקצבה בסך של עד 1,000 ש"ח. יש להגיש דו"ח ובו רשימה שמית של המשפחות 
שקיבלו סיוע וסכום הסיוע שקיבלו.

100,000(ב)

אוהל פרידה לאה (ע"ר) (א) 20170294

השתתפות בפתיחת כיתת מעון לתינוקות נוספת ע"י שיפוץ הכיתה לצורך שימוש 
כמעון יום לתינוקות עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

60,000(ב)

ישיבת אור דוד  ירושלים (א) 20170296

השתתפות במתן שיעורי עזר לתלמידי תיכון חסרי אמצעים לשלם שכר לימוד 
שעפ"י דרישת המצווה אינם אשכנזים. ע"י סיוע במימון שכר כח האדם בפרויקט. 

יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים שקיבלו שיעורי עזר ושם המורה 
שלימד אותם.

100,000(ב)

"שובה"-מרכז ללמודי יהדות - עפרה (א) 20170301

השתתפות במתן מלגות להנחה בשכר לימוד לתלמידות נזקקות הלומדות 
במדרשה לצורך העמקת זהותם היהודית והישראלית, עפ"י הקריטריונים שצורפו 

לבקשה וכאשר כל תלמידה תקבל מלגה בסך 1,000 ש"ח. יש להגיש דוח ובו 
רשימה שמית של התלמידות, סכום המלגה ועילת נזקקותן.

51,000(ב)

מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית (א) 20170304

השתתפות בהצטיידות לחידוש הריהוט והמשחקים במעונות היום המופעלים ע"י 
המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

70,000(ב)

מעיין חיים ושלום - אשקלון (א) 20170316

השתתפות ברכישת רכב הסעות לתלמידים ממשפחות מצוקה ומעוטי יכולת עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה, ובלבד שהרכב יירשם על שם המוסד.

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה לאשר שימוש בכספי ההקצבה לרכישת 
רכב הסעות בעל 13 מקומות במקום האמור בהחלטה המקורית. יתר תנאי 

ההקצבה יעמדו בעינם.

50,000(ב)

והודעתם לבניך - משכן שלמה ירושלים (ע"ר) (א) 20170324

השתתפות ברכישת ציוד חדש ושדרוג הקיים במטבח וחדר האוכל של הפנימייה 
לילדים שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

80,000(ב)

ועד מקומי שדמות מחולה (א) 20170341

השתתפות ברכישת ציוד מטבח ומתקני חצר למעון התינוקות ביישוב עפ"י הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה.

50,000(ב)

יתד התשובה (א) 20170350

השתתפות ברכישת מכשירי חשמל למטבח מעונות היום לתינוקות ופעוטות עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

30,000(ב)

אמונה-תנועת האשה הדתית לאומית (א) 20170351

השתתפות בשיפוץ חצרות שלושה מעונות יום לילדים (גילאי 0-3) בבית שמש 
ברשל"צ ובב"ש עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

240,000(ב)

שערי מרפא ע"ש הרב יצחק אייזיק ניסנבאום זצ"ל (א) 20170356

השתתפות בחלוקת ארוחות קלות בבתי חולים בירושלים לחולים ולבני משפחתם 
ללא תשלום ע"י סיוע ברכישת הלחמניות עפ"י הצעת המחיר שצורפה. יש להגיש 

דוח ובו פירוט מספר הארוחות הקלות שחולקו בכל אחד מבתי החולים.

30,000(ב)
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ירושלים שבי (ע"ר) (א) 20170367

השתתפות בעריכת אירוע בר מצווה לילדים עולים חדשים מברית המועצות על ידי
סיוע במימון האירוע על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש דו"ח ובו 

רשימה שמית של הנערים ברי המצווה, תאריך האירוע שנעשה  ומספר 
המשתתפים בעבור כל אחד מהם.

18,000(ב)

מרכז מוסדות חינוך אלעד (ע"ר) (א) 20170370

השתתפות במתן מערך תגבור לימודי ומימון שיעורי עזר ללא תשלום לתלמידות 
התיכון אשר עפ"י דרישת המצווה, הינן ממוצא שאינו אשכנזי וממשפחות שאינן 

יכולות לעמוד בתשלום שכר הלימוד, ע"י סיוע במימון כח האדם המועסק 
בפרויקט זה בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידות המשתתפות 

בפרויקט והוכחה בדבר מוצאן הלא אשכנזי ונזקקות המשפחה.

100,000(ב)

אור אבנר (ע"ר) (א) 20170372

השתתפות במתן תגבור לימודי לתלמידי בתי ספר תיכוניים שעפ"י דרישת המצווה
אינם אשכנזים ובאים ממשפחות ללא אמצעים לתשלום שכר לימוד, ע"י סיוע 

במימון כח האדם המועסק בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של 
התלמידים המשתתפים בפרויקט, הוכחה בדבר היותם ממוצא שאינו אשכנזי 

ובדבר נזקקותם.

60,000(ב)

דורשי חסד (א) 20170374

השתתפות בחוג נגרות לבחורים הלוקים בנפשם במטרה להקניית מקצוע ושילוב 
במקומות עבודה מתאימים. יש להגיש דוח ובו רשימת הנערים שהשתתפו בחוג 

במהלך השנה.

60,000(ב)

רמת דוד - חינוך מיוחד (ע"ר) (א) 20170378

השתתפות בהקמה של שלוש חצרות לרווחת הפעוטות במעונות השיקומיים 
שמפעיל המוסד במבנה החדש על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

120,000(ב)

זכרון בנימין (ע"ר) (א) 20170392

השתתפות במתן שיעורי עזר לילדים תלמידי תיכון, שעפ"י הוראת המצווה הינם 
ממוצא שאינו אשכנזי וממשפחות ללא אמצעים לתשלום שכר לימוד, ע"י סיוע 

במימון שכר החונכים בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים 
שהשתתפו בפרויקט, הוכחה בדבר מוצאם ובדבר נזקקותם.

60,000(ב)

ישיבות פאר משה (ע"ר) (א) 20170397

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי תיכון שעפ"י הוראת המצווה 
הינם ממוצא שאיננו אשכנזי וממשפחות שאין להן אמצעים לתשלום שכר הלימוד,

כאשר כל תלמיד יקבל סך של 1,000 ש"ח מכספי ההקצבה. יש להגיש דוח ובו 
רשימת התלמידים מקבלי ההנחה, הוכחה להיותם ממוצא שאינו אשכנזי ועילת 

נזקקותם.

54,000(ב)

ועד מקומי דורות (א) 20170398

השתתפות בהקמת מערך תמיכה ופיתוח כלים להתמודדות עם טראומה אצל 
ילדים נפגעי טרור בישובי גבול עזה, עפ"י התכנית שפורטה בבקשה, ע"י סיוע 
במימון כח האדם בפרויקט. יש להגיש דוח ובו רשימת הסדנאות והפעילויות 

שבוצעו ומספר הילדים שהשתתפו בכל אחת מהן.

80,000(ב)

בית חב"ד נווה- חוף ראשון לציון שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר) (א) 20170399

השתתפות בשכר 3 מטפלות נוספות  במעון לתינוקות המופעל ע"י המוסד בנוסף 
למטפלות המועסקות עפ"י התקן הקיים.

40,000(ב)

בת מלך (א) 20170402

השתתפות בשיפוץ המרתף במבנה הישן של המוסד המיועד להקמת מתחם מעון 
לתינוקות על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי 

הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

100,000(ב)
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עלה נגב- נחלת ערן (ע"ר) (א) 20170410

השתתפות בהקמת מחלקת שיקום נוירולוגית אורתופדית כמחלקה ראשונה 
בבי"ח השיקומי המוקם ע"י המוסד ע"י סיוע בהצטיידות עפ"י הצעות המחיר 

שצורפו לבקשה.

80,000(ב)

אולפנת בני עקיבא" נאות אברהם קרית ארמן (א) 20170418

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידות התיכון הפנימיתי כאשר 
ההקצבה תתחלק כדלקמן: 100 תלמידות שעפ"י הוראת המצווה הינן ממוצא 

שאינו אשכנזי וממשפחות חסרות אמצעים לתשלום שכר לימוד, ול-50 תלמידות 
שעפ"י הוראת המצווה מוצאן ממשפחה אשכנזית, אך ללא אמצעים לתשלום שכר 

הלימוד. כל אחת מהתלמידות תקבל הקצבה בסך 1,000 ש"ח. יש להגיש דוח ובו 
רשימה שמית ונפרדת של הבנות מקבלות ההקצבה והוכחה על היותן ממוצא לא 

אשכנזי ועילות נזקקותן, ורשימה שמית של התלמידות ממוצא אשכנזי ועילת 
נזקקותן.

150,000(ב)

ארוחה חמה בכל יום (ע"ר) (א) 20170420

השתתפות בקיום סדנאות תמיכה לילדים שאיבדו את את אחד ההורים בפיגועי 
טרור, ע"י סיוע במימון כח האדם כמפורט בבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת 

הילדים שהשתתפו בסדנאות, אישור על היותם יתומים עקב פעולות טרור, מועדי 
הסדנאות ואיש המקצוע שהעביר אותן.

73,600(ב)

שיח סוד- מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים (ע"ר) (א) 20170421

השתתפות בהקמת חצר משחק לפעוטות מעון היום השיקומי שמפעיל המוסד ע"י 
סיוע במימון מתקני החצר והנלווים להם עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

120,000(ב)

אגודות מוסדות חב"ד נתניה (א) 20170424

השתתפות בשיפוץ מטבח המעון לילדים בגילאים 0-3 ממשפחות נזקקות עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

35,000(ב)

חסדי ביילה (א) 20170438

השתתפות בשיפוץ מתחם המיועד להקמת מעון לפעוטות וילדים בגילאי 0-3 
ממשפחות סוציואקונומיות נמוכות, שיפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה 

לבקשה.

200,000(ב)

ישיבה לצעירים חיצים איתמר - שכם (ע"ר) (א) 20170444

השתתפות בשיפוץ והצטיידות של חדרי התלמידים בפנימיית "דרך הלב" המהווה 
עבורם בית ראשון, עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

40,000(ב)

עמותת קרן חג"י (א) 20170446

השתתפות בשיפוץ והצטיידות במטבח כפר הנוער בית חגי לילדים מרקע סוציאלי 
וחברתי קשה, עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

100,000(ב)

דרך אמת - עפולה (ע"ר) (א) 20170478

השתתפות במתן שיעורי עזר במקצועות הליבה לילדים עם קשיי למידה ובעיות 
התנהגות במוסד ע"י סיוע במימון כח האדם. יש להגיש דוח ובו שמות המורים 

ורשימת התלמידים שלימד כל אחד מהם.

40,000(ב)

ישיבת מאיר בת עין (א) 20170480

השתתפות ברכישת ציוד ומשחקים למעון היום לגיל הרך עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

40,000(ב)

רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם (ע"ר) (א) 20170482

השתתפות בשדרוג מבנה מעונות היום לגילאים 3 חודשים עד 3 שנים עפ"י הצעות 
המחיר שצורפו לבקשה.

20,000(ב)

ועד מקומי יצהר (א) 20170483
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השתתפות ברכישת ציוד וריהוט למעון התינוקות החדש לגילאי חודש עד 3 שנים 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

80,000(ב)

טף מרים - בית שמש (ע"ר) (א) 20170502

השתתפות בשיקום ושיפוץ מבנה לצורך הסבתו למעון יום לתינוקות (בגילאי 3 
חודשים עד 3 שנים) ע"י סיוע בהצטיידות, ריהוט וסידור החצרות עפ"י הצעות 

המחיר שצורפו לבקשה.

100,000(ב)

קרן עזרה לזולת קרית גת (ע"ר) (א) 20170504

השתתפות ברכישה והתקנת בריכה טיפולית במעון לתינוקות בעלי צרכים 
מיוחדים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

130,000(ב)

מרכז לחינוך תורני ישיבת זכרון יעקב (א) 20170509

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי התיכון שעל פי דרישת 
המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי וממשפחות חסרי יכולת לשלם שכר לימוד, 

כאשר כל הנחה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש דוח ובו רשימה 
שמית של התלמידים, הוכחה בדבר מוצאם שאינו אשכנזי ועילת נזקקותם עפ"י 

הקריטריונים שצורפו לבקשה.

108,000(ב)

ישיבת כולל אברכים רבינו נחמן מברסלב זיע"א רח' אלשיך 5 בני-ברק (א) 20170519

השתתפות בחלוקת ביגוד בסיסי לחורף לנזקקים ממשפחות במצוקה על פי 
הקריטריונים שצורפו לבקשה, כאשר כל משפחה תקבל סיוע בשווי של עד 1,000 

ש"ח מכספי ההקצבה.

100,000(ב)

רעות שדרות (א) 20170532

השתתפות בחידוש ציוד לשני מעונות יום לגילאי 0 עד 3 שנים עפ"י הצעות המחיר 
שצורפו לבקשה.

64,000(ב)

מעון ילדים ומרכז קהילתי דתי (ע"ר) (א) 20170534

השתתפות בהחלפת ציוד למעון התינוקות שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

20,000(ב)

מרכזי חינוך ורווחה ויזניץ בע"מ (חל"צ) (א) 20170535

השתתפות ברכישה והתקנת מתקני חצר למעון התינוקות (גילאי 0 עד 3 שנים) 
שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

50,000(ב)

בית שלום פנסיון להורים ב"ב (א) 20170547

השתתפות בשיפוץ חדרי אמבטיה ושירותים באגף הסיעוד בבית האבות של 
המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

300,000(ב)

יד ביד אוזן קשבת עזרה לזולת מיסודה של שלי חשן (ע"ר) (א) 20170555

השתתפות בהעשרת ילדים במצוקה הנמצאים בבתים החמים של המוסד 
באמצעות הוצאתם לסיורים חווייתיים, הצגות ופעילויות ע"י סיוע במימון 
ההסעות בלבד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. מימון המוסד את יתר 

הרכיבים המפורטים בבקשה (רכישת משחקים וכדומה) יוכל לשמש כמימון תואם
הנדרש לצורך הקצבה זו.

לאחר עיון ודיון בבקשה לשינוי מטרה מחליטה הוועדה כי לא ניתן לשנות את 
החלטתה. בבקשה המקורית ביקש המוסד השתתפות הן בהסעות והן ברכישת 

חומרי יצירה ומשחקים. עוד הצהיר המוסד כי הינו מתקשה לעמוד בעלויות 
ההסעות. לאחר בחינת הצעות המחיר שניתנו גם באשר ליתר הרכיבים החליטה 

הוועדה להשתתף אך ורק בעלויות ההסעות ולא ביתר הרכיבים, וזאת במודע 
ומתוך שיקולים ענייניים. הבקשה הנוכחית מהווה למעשה השגה על החלטת 

הוועדה ולמעשה היתה אמורה להיות מוגשת כבקשה לעיון חוזר במסגרת הזמן 
שניתן לעשות כן עפ"י הנוהל. בקשה כזו לא הוגשה ולא ניתן בשלב מאוחר זה 
לבחון את כל הבקשה מחדש. על כן אין מקום לשנות את ההחלטה והבקשה 

נדחית.

50,000(ב)
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מוסדות ישיבת כסא רחמים ספרדית (א) 20170556

השתתפות בהחלפת ריצוף במעון לתינוקות ובחצר המעון המשמש לילדי רווחה, 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

40,000(ב)

מפעל הלבשה וגמ"ח תפארת חוה (א) 20170559

השתתפות בחלוקת סט של כלי מיטה, כריות ושמיכות לחתנים וכלות נצרכים 
עפ"י הקריטריונים שצורפו לבקשה ובהפניית גורם טיפולי עירוני עפ"י הצעת 

המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של מקבלי סט המצעים 
והשמיכות מכספי ההקצבה ועילות הנזקקות של כל אחד מהם והגורם המפנה.

32,000(ב)

מוסדות צאנז ביתר- גני הילדים מרים (ע"ר) (א) 20170563

השתתפות בטיפולים פרארפואיים לילדי מעון התינוקות "נועם צוף" עפ"י הצעות 
המחיר שצורפו לבקשה. יש להגיש דוח ובו סוגי הטיפולים ומספר התינוקות 

שקיבלו כל אחד מהם.

25,000(ב)

עזר וסעד לנצרכים (ע"ר) (א) 20170565

השתתפות בהקמת חדר טיפול רב חושי - סנוזלן לתינוקות במעון לתינוקות 
שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

25,000(ב)

אגודה בית-יוסף באשדוד (א) 20170570

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לילדי מעון לתינוקות בגילאי 0 עד 3 
שנים שמפעיל המוסד ובלבד שכל מלגה לא תעלה על 1,000 ש"ח לילד.

30,000(ב)

ק"ן - קהילה נרתמת פתח תקווה (ע"ר) (א) 20170574

השתתפות בחידוש ריהוט וציוד למעון היום לילדים מגילאי 3 חודשים עד 3 שנים 
ברחוב סלומון 12 פתח תקווה, עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

45,000(ב)

תפארת חן מפעלי צדקה וחסד (ע"ר) (א) 20170580

השתתפות במתן שובר שווה ערך ל-500 ש"ח לקבלת כלי בית לכ-100 כלות יתומות
ובתנאי שהשובר יינתן שמית ולמימוש בחנות הספציפית המוזכרת בבקשה ואשר 

הגישה הצעת מחיר מתאימה. יש להגיש דוח ובו רשימת הכלות שקיבלו שובר 
לכלי בית, תאריך נישואיהן ואישור על היותן יתומות.

25,000(ב)

המרכז החסידי לתורה וחסד "זיו התורה" בני ברק (ע"ר) (א) 20170583

השתתפות במתן תגבור לימודי לילדים במצב סוציואקונומי נמוך ובעלי קשיי 
למידה, ע"י מימון כח אדם באחוזי המשרה בפרויקט בלבד.

30,000(ב)

קרן אוהל מאיר - משיבת נפש (א) 20170588

השתתפות במתן חוגי העשרה וטיפולים לבנות בסיכון מהמגזר החרדי המתחנכות 
בהוסטל "ניגונים" ע"י סיוע במימון החוגים והתרפיה כמפורט בבקשה. יש להגיש 

דוח ובו רשימת החוגים ומספר הבנות שישתתפו בכל אחד מהם.

39,000(ב)

מוסדות חסידי סלונים קרית גת (א) 20170666

השתתפות ברכישת משחקים חדשים למעונות היום לתינוקות לגילאי 3 חודשים 
עד 3 שנים עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

15,000(ב)

ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר) (א) 20170683

השתתפות בשיפוץ מעון יוקנעם שמפעיל המוסד עפ"י התכנית המפורטת שפורטה 
בבקשה והצעות המחיר שצורפו לבקשה.

100,000(ב)

צעירי הצאן (ע"ר) (א) 20170685

השתתפות ברכישת ריהוט לשני מעונות לתינוקות בירושלים ובתפרח עפ"י הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה.

20,000(ב)

בתי אבות תפארת בנים מיסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל (א) 20170694
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השתתפות בפרויקט דו שנתי לשיפוץ בית האבות "בית יערי" בנתניה עפ"י 
הרכיבים המופיעים באומדן העלויות שצורף לבקשה. ההקצבה תינתן כדלקמן: 

לשנת 2017 - סך של 1מיליון ש"ח ולשנת 2018 - סך של 1 מיליון ש"ח. סה"כ 2 
מיליון ש"ח. תשומת לב המוסד להוראות סעיף 19 לנוהל באשר לדיווחים 

הנדרשים לצורך הקצבה רב שנתית.

2,000,000(ב)

בית לכל ילד בישראל (א) 20170705

השתתפות במימון טיפול באמצעות בעלי חיים לילדי המסגרות לילדים בסיכון 
המופעלות ע"י המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

50,000(ב)

כפר- צבי סיטרין בע"מ (חל"צ) (א) 20170714

השתתפות בפרויקט העשרה לילדים העולים בגפם ממדינות חבר העמים 
ומתחנכים בפנימייה באמצעות חוגי העשרה בשעות הפנאי ע"י מימון שכר כח 

האדם שיועסק באחוזי המשרה בפרויקט בלבד.

100,000(ב)

ישיבת תורת שלמה ירושלים (ע"ר) (א) 20170715

השתתפות במתן ליווי ותמיכה רגשית לכ-20 נערים יתומים באמצעות מתן שיעורי 
עזר על ידי סיוע במימון החונכים בלבד ובכפוף להגשת דוח ובו שמות הילדים, 
גילאיהם, הגורם הטיפולי שהפנה אותם למוסד והוכחה בדבר היותם יתומים.

50,000(ב)

כנסת אברהם - המאיר לעולם (ע"ר) (א) 20170719

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי התיכון שעפ"י הוראת 
המצווה אינם אשכנזים ואשר אין למשפחתם אמצעים לשלם את שכר הלימוד, 

כאשר כל תלמיד יקבל סך 1,000 ש"ח. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של 
התלמידים מקבלי המלגה, גילם, הוכחה בדבר מוצאם ועילות נזקקותם.

100,000(ב)

"זכר שלמה" ע"ש ר' שלמה קושיצקי ז"ל (א) 20170730

השתתפות בשדרוג, שיפוץ ותיקון מטבח בית הספר בשדרות החייל בתל אביב 
המספק מנות חמות לתלמידים נזקקים, עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

35,000(ב)

מעון לטף - גיל וגלית (א) 20170731

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד במעון התינוקות גילאי 0-3 שנים 
המופעל ע"י המוסד, כאשר המלגה לא תעלה על 1,000 ש"ח לילד עפ"י 

הקריטריונים שפורטו בבקשה.

30,000(ב)

צעד ראשון (א) 20170732

השתתפות בהקמת חצר פעילה ובטיחותית למעון התינוקות עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

50,000(ב)

זכר תנחום - כוכב יעקב (ע"ר) (א) 20170739

השתתפות במתן סדנת תמיכה טיפולית להעצמה אישית, כישורי חיים ומיומנויות 
חברתיות לילדים יתומים בלבד מתלמידי בית הספר ע"י סיוע במימון הסדנה 
בלבד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת הילדים 

שהשתתפו בסדנה לאורך השנה ומסמך המאשר את היותם יתומים.

25,000(ב)

מרכז עלה ירושלים (ע"ר) (א) 20170745

השתתפות בהצטיידות למוסד הדתי (על פי הוראת המצווה) המיועד לילדים בעלי 
מוגבלות שכלית התפתחותית ומוטורית קשה ובעיות רפואיות מורכבות על ידי 

סיוע ברכישת  אייפדים ותוכנות פלט קולי על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. 
מימון המוסד את יתר הרכיבים בפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך 

הקצבה זו.

114,000(ב)

חינוך ומסורה (ע"ר) (א) 20170746

השתתפות במתן מלגות בשכר לימוד לתלמידי תיכון, אשר עפ"י הוראת המצווה 
הינם ממוצא שאיננו אשכנזי ומשפחתם אינה מסוגלת לשלם את שכר הלימוד, 

כאשר כל תלמיד יקבל מלגה בסך 1,000 ש"ח. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של 
התלמידים מקבלי המלגה, גילם והוכחה בדבר היותם ממוצא לא אשכנזי ופירוט 

עילות נזקקותם.

100,000(ב)
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מאורי צ'רנוביל (ע"ר) (א) 20170752

השתתפות במתן שיעורי עזר לתלמידי תיכון אשר עפ"י הוראת המצווה הינם 
אשכנזים שאין בידם אמצעים לשלם את שכר הלימוד, ע"י סיוע במימון שכר 

שלושת המורים בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי 
שיעורי העזר, גילם, שם המורה שלימד אותם, הוכחה בדבר מוצאם האשכנזי 

ובדבר נזקקותם הכלכלית.

100,000(ב)

אור המלך (א) 20170756

השתתפות בהחלפת ציוד ישן שהתבלה ורכישת ציוד חדש לשני מעונות יום 
לפעוטות שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

90,000(ב)

מוסדות ''צמח צדיק'' ויז'ניץ אלעד (ע''ר) (א) 20170760

השתתפות בהתקנת מעלית במבנה מעון היום לגילאי 0.3-3 המופעל ע"י המוסד 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

45,000(ב)

אגודת דברי חיים צאנז קלויזנבורג - בני ברק (א) 20170765

השתתפות ברכישת ציוד להקמת כיתת מעון נוספת לתינוקות וילדים בגילאי 0-3 
עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

23,000(ב)

עולמות - דיור וסיוע לנערות (ע"ר) (א) 20170770

השתתפות בהפעלת תוכנית "OPEN HOSE" חד שבועית לנערות בסיכון גבוה 
מרקע חרדי למניעת נשירה ממסגרות, ע"י סיוע במימון המדריכות והיועצת 

התעסוקתית באחוזי המשרה בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח ובו רשימת הבנות 
שישתתפו בפרויקט.

40,000(ב)

המאור נתיבי קודש (ע"ר) (א) 20170787

השתתפות בהקמת ספרייה שכונתית לרווחת נערים בסיכון ונערים נושרים 
מהשכונות באזור ע"י סיוע במימון רכישת הספרים עפ"י הצעת המחיר שצורפה 

לבקשה.

50,000(ב)

מש"י - מרכז שקום ילדים (ע"ר) (א) 20170790

השתתפות במימון הסעות הפעוטות ממעון היום השיקומי לפעוטות לבריכה 
ושכירות הבריכה לצורך טיפולי הידרותרפיה כמפורט בבקשה. מימון המוסד את 

עלויות הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו. יש להגיש 
דוח ובו רשימת הפעוטות שקיבלו טיפולי הידרותרפיה ומספר הטיפולים שקיבל 

כל אחד מהם במהלך השנה.

45,000(ב)

תלמוד תורה אריאל ארץ המוריה (ע"ר) (א) 20170793

השתתפות במתן הנחות בשכר לימוד לילדים ממשפחות נזקקות על פי 
הקריטריונים שצורפו לבקשה, הלומדים בבית הספר הדתי לאומי ציוני המופעל 

על ידי המוסד, כאשר כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש דו"ח 
ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות, סכום המלגה ועילת הנזקקות.

50,000(ב)

חזון עמוס - לוד (א) 20170798

השתתפות בשיפוצים הנדרשים במעון תינוקות הפועל בשכונות מצוקה בלוד 
ומיועד לילדים ממשפחות במצבי מצוקה קשים, עפ"י הצעת המחיר שצורפה 

לבקשה.

60,000(ב)

נר דוד רמלה (ע"ר) (א) 20170800

השתתפות בשיפוץ מעון לגילאי 1-4 המיועד לילדים ממשפחות מצוקה קשות עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה כי אין מקום לקבלה. המדובר למעשה 
בפעילות שונה לחלוטין המחייבת הגשת הצעות מחיר והוכחות לעלויות השונות 

שלא הוגשו ובוודאי שלא ניתן לעשות זאת בשלב מאוחר זה, על כן הבקשה נדחית.

77,000(ב)

לראות - העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל (ע"ר) (א) 20170816
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השתתפות בעריכת כנסים לעיוורים ולליקויי ראייה במרכזים רב שירותיים 
לעיוורים וכבדי ראייה בכל הארץ, לצורך הקניית מידע על חידושים ברפואת 

עיניים, טיפולים עתידיים להחזרת ראייה, טכנולוגיות חדשות לכבדי ראייה וביצוע
בדיקות גנטיות למניעת עיוורון וכו', ע"י סיוע במימון ההרצאות בכנסים בלבד 
כמפורט בבקשה. ההקצבה ניתנת לשלוש שנים כדלקמן: לשנת 2017 - 20,000 

ש"ח, לשנת 2018 - 29,000 ש"ח, לשנת 2019 - 21,000 ש"ח. סה"כ 70,000 ש"ח. 
מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם 

הנדרש לצורך הקצבה זו. תשומת לב המוסד להוראות סעיף 19 לנוהל בדבר 
הדיווחים הנדרשים בהקצבות רב שנתיות.

70,000(ב)

"ערוגות" המרכז לקידום הילד והמשפחה (ע"ר) (א) 20170831

השתתפות במתן טיפולים הוליסטיים אינטנסיביים לילדים עם בעיות 
התפתחותיות במעון התינוקות לגילאי 2-3 המופעל ע"י המוסד ע"י סיוע במימון 
הטיפול בחדר הסנוזלן והדרכת הצוות עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. אין 
להשתמש במימון יתר הרכיבים בפרויקט. ואולם  מימון המוסד את יתר רכיבי 
הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

30,000(ב)

חפצנו לחיים - לשינוי תרבות משתמשי הדרך (ע"ר) (א) 20170841

השתתפות במתן טיפולים קבוצתיים ופרטניים לבני משפחות נפגעי תאונות דרכים
על ידי סיוע במימון שני המטפלים כמפורט בבקשה. יש להגיש דו"ח ובו פירוט 

מספר הקבוצות והטיפולים הפרטניים שניתנו על ידי כל אחד מהמטפלים.

40,000(ב)

חסדי נעמי (ע"ר) (א) 20170844

השתתפות בעריכת אירועי בר מצווה לילדים יתומים ללא יכולת כלכלית אשר 
הופנו על ידי גורמי הרווחה כמפורט בבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת הילדים 

שבעבורם התקיימו ארועי בר מצווה, הגורם המפנה ואישור על מצבם המשפחתי.

110,000(ב)

סל"ה - סטודיו לאמנויות התיאטרון - מיסודו של יורם לוינשטיין (א) 20170861

השתתפות בפרויקט "תקווה קטנה" - קבוצות תאטרון לילדים ונוער בסיכון 
בשכונת התקווה עפ"י התוכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע במימון המדריכים 

בפרויקט.

50,000(ב)

מרכז חינוכי - בנות מוריה (א) 20170865

השתתפות במתן מלגות שכר לימוד לתלמידות מצטיינות בבית הספר הדתי לאומי 
ציוני, ממשפחות עם קשיים כלכליים, על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה. כל 

מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמידה. יש להגיש דו"ח ובו רשימה שמית של 
התלמידות מקבלות המלגות ועילות הנזקקות של כל אחת מהן.

50,000(ב)

תלמוד תורה מוריה (א) 20170869

השתתפות במתן מלגות שכר לימוד לילדים נזקקים על פי הקריטריונים שצורפו 
לבקשה, הלומדים בבית הספר הדתי לאומי ציוני, כאשר כל מלגה תעמוד על סך 

1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש דו"ח ובו רשימת התלמידים מקבלי המלגות ועילת 
נזקקותם.

40,000(ב)

בית אבות מונטפיורי (ע"ר) (א) 20170874

השתתפות ברכישת ריהוט לאגף המערבי של בית האבות עפ"י הרכיבים 
המפורטים בהצעת המחיר שצורפה לבקשה.

80,000(ב)

זרחה השמש ליעקב (א) 20170892

השתתפות בשיפוץ המטבח במעון היום לילדים בגילאי 0.3-3 הבאים ממשפחות 
מצוקה עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

50,000(ב)

האגודה הישראלית לתכנון המשפחה - מרכז ארצי (א) 20170895

השתתפות בפרויקט להעצמה והכשרת צעירות בסיכון לשמש כ"מנטוריות" 
לנערות אחרות שחוו מצבים דומים עפ"י התוכנית שפורטה בבקשה ע"י סיוע 

במימון כוח האדם המועסק בפרויקט. יש להגיש דו"ח ובו רשימת הבנות 
שישתתפו בפרויקט

25,000(ב)
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ישיבת חברון "כנסת ישראל" גבעת מרדכי (א) 20170906

השתתפות בתמיכה לימודית בתלמידי תיכון נזקקים שעפ"י הוראת המצווה הינם 
ממוצא אשכנזי, ע"י סיוע במימון עלות שכרם של שני המורים בלבד. יש להגיש 

דוח ובו רשימה שמית של התלמידים ומוצאם, ושם המורה שלימד אותם.

30,000(ב)

מרכז חינוכי דרכי שלום (א) 20170917

סיוע להעברת סדנאות בנושא קיימות אנרגיה ואיכות הסביבה עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה. אין להשתמש בסכום ההקצבה למימון רכיבים אחרים 

המופיעים בבקשה ואולם מימון המוסד את יתר הרכיבים או חלקם יוכל להוות 
מימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.

20,000(ב)

בייבי פארק מעונות יום, צהרונים, גני ילדים (ע"ר) (א) 20170951

השתתפות בשיפוץ והרחבת מעון לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 0-3 עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

70,000(ב)

מוסדות ירוסלב (ע"ר) (א) 20170954

השתתפות בשיפוץ והתקנת מעלית במבנה המעון לילדים בגילאי 0.3-3 עפ"י הצעת
המחיר שצורפה לבקשה.

43,000(ב)

אהבת שלום - רכסים (א) 20170956

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי תיכון המנוהל ע"י המוסד, 
אשר עפ"י הוראות המצווה הינם ממוצא לא אשכנזי ומשפחתם אינה יכולה לממן 

את שכר הלימוד. כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש דוח ובו 
רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות, גילם, הוכחה בדבר מוצאם ועילות 

הנזקקות.

25,000(ב)

מוסדות צדקה וחסד צפת ע"ש מרן החפץ חיים זיע"א (ע"ר) (א) 20170973

השתתפות בפרויקט לאיתור, אבחון וקידום לימודי לילדות המתקשות בלימודיהן 
ממשפחות במצוקה ע"י סיוע במימון שכרן של מורות הקידום כמפורט בבקשה.

70,000(ב)

ס.ו.ל.ם. - סיוע ועידוד לילדים מוגבלים (א) 20170979

השתתפות ברכישת ציוד ומתקני חצר למעון יום שיקומי לפעוטות על הספקטרום 
האוטיסטי בגילאי 1-3 עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

150,000(ב)

ועד מקומי עלי-זהב (א) 20170984

השתתפות ברכישת ציוד למעון התינוקות החדש בשכונת לשם ביישוב עפ"י הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה.

45,000(ב)

מוסדות מאור חיים ע"ש כ"ק האדמו"ר מוהר"ח מויזניץ זצ"ל (א) 20170990

השתתפות בשיפוץ מעון היום לפעוטות בסנהדריה המורחבת שמופעל ע"י המוסד 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

200,000(ב)

ישיבת קול אריה ירושלים (ע"ר) (א) 20171003

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי תיכון אשר עפ"י הוראת 
המצווה אינם אשכנזים ובאים ממשפחות שאינן יכולות לממן את שכר הלימוד. 
כל מלגה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש דוח ובו רשימה שמית של 

התלמידים מקבלי המלגות, גילם, הוכחה בדבר מוצאם ועילות הנזקקות.

15,000(ב)

תפארת ברוך (ע"ר) (א) 20171015

השתתפות במתן שיעורי עזר לתגבור לימודי לתלמידי תיכון המופעל על ידי 
המוסד, אשר על פי הוראות המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי וממשפחות 

שאינן יכולות לממן את שכר הלימוד, על ידי סיוע במימון שכר שתי מורות 
לשיעורי עזר המועסקות בכך בלבד. יש להגיש דו"ח ובו רשימה שמית של 

התלמידים המשתתפים בפרויקט, גילם, שם המורה שלימדה אותם, הוכחה בדבר 
מוצאם ועילת הנזקקות.

37,000(ב)

מוסדות עזרת יוסף (א) 20171016
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השתתפות בהפעלת ארבעה ימי קייטנה לילדים יתומים ואלמנות ע"י סיוע במימון 
עלות הקייטנה על כל מרכיביה כפי שפורטו בבקשה בעבור היתומים. מימון 

המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש
לצורך הקצבה זו.

140,000(ב)

מגדיל ישועות (ע"ר) (א) 20171023

השתתפות בפרויקט שמטרתו עידוד ליווי וקבוצות תמיכה לזוגות המתעתדים 
לאמץ ילד וקבוצות תמיכה להורים מאמצים ע"י סיוע במימון כח אדם בפרויקט. 

יש להגיש דוח ובו רשימת המשתתפים בפרויקט הליווי לקראת תהליך האימוץ 
ורשימת המשתתפים בקבוצת התמיכה לזוגות מאמצים.

97,000(ב)

מיד ליעד (ע"ר) (א) 20171025

השתתפות ברכישת משאית יד שניה לצורך איסוף ריהוט מבתי תורמים, העברתו 
למחסנים וחלוקתו לבתי נזקקים, על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה ובכפוף 

לכך כי המשאית תרשם על שם המוסד.

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה ברוב דעות לאפשר שינוי ההחלטה בכך 
כי סכום ההקצבה יוכל לשמש לרכישת רכב מסחרי במקום המשאית ובלבד שיהא

זה רכב מסחרי שמטרתו תהיה הובלת ריהוט מתורמים לנזקקים כפי שנאמר 
בבקשה. יתר תנאי ההקצבה יעמדו בעינם.

15,000(ב)

בית חב"ד פסגת זאב צפון ירושלים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר) (א) 20171028

השתתפות בשיפוץ קומת מבנה שהוקצה למוסד ע"י העירייה לצורך פתיחת מעון 
תינוקות חדש עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

60,000(ב)

קהילת רמת אשכול ירושלים (ע"ר) (א) 20171029

השתתפות בחלוקת סלי לידה חיוניים ליולדות עניות ונזקקות עפ"י הקריטריונים 
שפורטו והצעת המחיר שצורפה לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת היולדות 

שקיבלו את סלי הלידה.

50,000(ב)

בנות מאור ירושלים (ע"ר) (א) 20171030

השתתפות בהפעלת גן ילדים לגיל הרך לילדים ממשפחות נזקקות ע"י סיוע 
במימון כח האדם בפרויקט.

30,000(ב)

נר ישראל - יהוד (ע"ר) (א) 20171034

השתתפות במתן הנחות בעבור חוגים, קייטנות ותשלומי הורים לתלמידים 
ממשפחות נזקקות עפ"י הקריטריונים שפורטו כאשר כל הנחה לא תעלה על 500 

ש"ח לכל ילד.

50,000(ב)

מוסדות קרלין סטולין בקרית ספר בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א (א) 20171040

השתתפות בשיפוץ המעון הרב תכליתי לתינוקות (גילאי 0 עד 3 שנים) שמפעיל 
המוסד עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

60,000(ב)

תמיד - תרבות מוסיקלית יהודית (ע"ר) (א) 20171044

השתתפות בהופעות של מקהלת ילדים בבית האבות לקשישים חולי אלצהיימר 
עפ"י רכיבי הצעות המחיר שצורפו לבקשה. יש להגיש דוח ובו מועדי ההופעות, 

זהות המופיעים ומספר הקשישים שהשתתפו.

100,000(ב)

בית לחם יהודה ע"ש יהודה נוראני ז"ל (ע"ר) (א) 20171051

השתתפות ברכישת משאית לחלוקת מזון למשפחות נזקקות עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה. יש לרשום את המשאית על שם המוסד.

100,000(ב)

מעון גן עדן (ע"ר) (א) 20171059

השתתפות בהצטיידות בעבור מעון תינוקות חדש לגילאים 3 חודשים עד 3 שנים 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

37,000(ב)

הישיבה הרמה וכולל אברכים בקריות (א) 20171061
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השתתפות בהקמת מעון תינוקות חדש לגילאי 3 חודשים עד 3 שנים ע"י סיוע 
ברכישת מתקני החצר והריהוט למעון עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

50,000(ב)

בית אליהו - אחיעזר (ע"ר) (א) 20171064

השתתפות במתן שיעורי עזר לתלמידי תיכון הנזקקים לכך אשר על פי הוראת 
המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי ומשפחתם אינה יכולה לממן הוצאות אלה, 
על ידי סיוע במימון שכרן של שני מורים שיועסקו בפרויקט בלבד. יש להגיש דוח 
ובו רשימה שמית של התלמידים שהשתתפו בפרויקט, גילם, שם המורה שלימד 

אותם, הוכחה בדבר מוצאם ועילות הנזקקות.

30,000(ב)

מפעל חיים (א) 20171065

השתתפות בהפעלת סניף חדש של "כח לתת" לאיסוף תרומות ציוד וריהוט, 
שיפוצו והעברתו לנזקקים ע"י סיוע במימון כח האדם בפרויקט.

60,000(ב)

מלכות התורה - מודיעין עילית (ע"ר) (א) 20171070

השתתפות במתן שיעורי עזר לתלמידי תיכון המופעל על ידי המוסד, אשר על פי 
הוראת המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי ומשפחתם אינה מסוגלת לממן את 

שכר הלימוד, על ידי סיוע במימון שכרם של שני מורים שיועסקו בפרויקט בלבד. 
יש להגיש דוח ובו רשימת התלמידים שהשתתפו בפרויקט, גילם, שם המורה 

שלימד אותם, הוכחה בדבר מוצאם ועילות הנזקקות.

30,000(ב)

דרכי הלל (ע"ר) (א) 20171074

השתתפות במתן שיעורי עזר לתלמידי תיכון המופעל על ידי המוסד, אשר על פי 
הוראת המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי ומשפחתם אינה מסוגלת לממן את 

שכר הלימוד, על ידי סיוע במימון שכרו של מורה שיועסק בפרויקט בלבד. יש 
להגיש דוח ובו רשימה שמית של התלמידים שהשתתפו בפרויקט, גילם, שם 

המורה שלימד אותם, הוכחה בדבר מוצאם ועילות הנזקקות.

25,000(ב)

מוסדות חסידי בעלזא - בית שמש (ע"ר) (א) 20171077

השתתפות בהקמת מטבח להספקת ארוחות למשפחות נזקקות ע"י סיוע ברכישת 
הציוד הנדרש עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

47,000(ב)

ישיבת אחינו לצעירים (ע"ר) (א) 20171081

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי תיכון אשר על פי הוראת 
המצווה הינם ממוצא שאינו אשכנזי ואשר משפחתם אינה מסוגלת לממן את שכר 
הלימוד, כאשר כל מלגה תעמוד על סך של עד 1,000 ש"ח לתלמיד. יש להגיש דו"ח 

ובו רשימה שמית של התלמידים מקבלי המלגות, גילם, סכום המלגה שקיבלו, 
הוכחה בדבר מוצאם ועילות הנזקקות.

30,000(ב)

תפארת האחוזה (ע"ר) (א) 20171082

השתתפות בהרחבת שעות פעילות והוספת תוכן איכותי לתינוקות (ולא 
ל"תינוקים") במעון לתינוקות המופעל ע"י המוסד ע"י סיוע במימון שכרה של 

המטפלת ההתפתחותית. יש להגיש דוח ובו רשימת הילדים שקיבלו טיפול 
התפתחותי ע"י המטפלת ושמה של המטפלת.

30,000(ב)

בית חב"ד קרית חיים (ע"ר) (א) 20171094

השתתפות בהפעלת מסגרת חינוכית של "חוג מעשים טובים" לעילוי נשמת הורי 
היתומים המשתתפים בו על ידי סיוע במימון המדריכות. יש להגיש דוח ובו 

רשימה שמית של הילדים שישתתפו בכל אחת מהקבוצות, גילאיהם ואישור על 
היותם יתומים. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם 

הנדרש לצורך הקצבה זו.

30,000(ב)

מלב אל לב - אשקלון (א) 20171099

השתתפות ברכישת מתקני חצר למעון הילדים בגילאי 0-3 שמפעיל המוסד. 32,000(ב)

קהילה חינוכית קצות החושן, קרית ספר (ע"ר) (א) 20171101
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השתתפות בהצטיידות במתקני חצר בלבד למעונות המופעלים ע"י המוסד עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20,000(ב)

רווחה (א) 20171121

השתתפות בחלוקת "קמחא דפסחא", מסגרות הזנה וסלי מזון עפ"י סעיף 9.2 
לנוהל עבודת הוועדה.

לאחר עיון ודיון בבקשת המשרד לשינוי ייעוד ההקצבה מחליטה הוועדה כי לנוכח 
הוראות הנוהל לא ניתן לשנות את ייעוד ההקצבה. סעיף .9.2(א) לנוהל עבודת 
הוועדה מסדיר את מתן ההקצבה מדי שנה "לחלוקת קמחא דפסחא, לתמיכה 

במסגרות הזנה ובסלי מזון". סעיף קטן (ב) קובע כי "הסכום המוקצה יחולק בין 
שלושת הנושאים בשלושה חלקים שווים". אין לוועדה כל שיקול דעת לשנות 

כללים אלו ועל כן לא ניתן להיענות לבקשה הנוכחית והבקשה נדחית.

1,480,000(ב)

רווחה (א) 20171123

השתתפות במתן סיוע לילדים יתומים השוהים במוסדות ובמעונות ובקהילה 
בכפוף לנהלים להגשה וקבלת מענקים לילדים יתומים בחוזר מנכ"ל ס"ט 189 

ולתכנית שפורטה במסמך הנלווה לבקשה. הסיוע יינתן להשלמת צרכיו האישיים 
של היתומים שאין כל מקור אחר למימונם.

993,300(ב)

ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר) (א) 20171126

השתתפות בשיפוץ חצר מעון הילדים בגילאי 0-3 ברמות אשכול בירושלים עפ"י 
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

80,000(ב)

16,696,600 סה"כ למשרד:
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שירותי דת משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מ. ד. עמנואל (א) 20170016

השתתפות בשיפוץ מקווה הגברים בשכונת "אתר רבקה" עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

25,000(ב)

אור האמת אלעד (ע"ר) (א) 20170271

השתתפות במתן הנחה בשכר לימוד לתלמידות תיכון ממוצא שאינו אשכנזי 
שמצבן הכלכלי קשה וזאת עפ"י דרישת המצווה. כל מלגה תעמוד על סך 1,000 

ש"ח לתלמידה. יש להגיש רשימה שמית של התלמידות שקיבלו את המלגה.

56,000(ב)

תלמוד תורה ובית מדרש ימין ה' רוממה (א) 20170314

השתתפות בשיפוץ כיתות ושירותים בבית הספר היסודי שאותו מפעיל המוסד 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

87,000(ב)

מוסדות חינוך על שם מולא אור שרגא יזדי זי"ע (ע"ר) (א) 20170347

השתתפות בהתקנת מיזוג אוויר בלבד לבניין החדש של בית הספר היסודי עפ"י 
הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

100,000(ב)

צדיק יסוד עולם (ע"ר) (א) 20170513

השתתפות בשיפוץ 9 קראוונים המשמשים ככיתות בית הספר היסודי ביישוב 
יצהר עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

78,000(ב)

ביחד-רשת לקידום מצוינות בחינוך {ע"ר} (א) 20170764

השתתפות בשיפוץ מבנה מעון התינוקות שמפעיל המוסד עפ"י הצעות המחיר 
שצורפו לבקשה.

20,000(ב)

המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים (א) 20170824

השתתפות בפרויקט שמטרתו לקדם את ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים, 
בדרך של תרגום התלמוד הבבלי ליוונית וצרפתית, ע"י סיוע במימון כח האדם 

בפרויקט כמפורט בבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה
יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

לאחר עיון ודיון בבקשה מחליטה הוועדה לאשר העסקת 3 עובדים בתפקידים 
שפורטו בטופס הבקשה , ובמסגרת השכר שפורטה בבקשה על ידי תשלום 
באמצעות חשבוניות , אשר יוכיחו את היקף המשרה והתפקיד. יתר תנאי 

ההקצבה יעמדו בעינם.

250,000(ב)

מוסדות חינוך בית חיה, חב"ד  ליובאויטש, חיפה והקריות (א) 20170942

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידות תיכון בבתי הספר 
המנוהלים ע"י המוסד, כדלקמן: 48,000 ש"ח ישמשו כמלגות שעפ"י הוראת 

המצווה יינתנו לתלמידות ממוצא לא אשכנזי ואשר משפחתן אינה מסוגלת לשלם 
את שכר הלימוד. 32,000 ש"ח ישמשו כמלגות לתלמידות שעפ"י הוראת המצווה 

הינן ממוצא אשכנזי אשר משפחתן אינה מסוגלת לשלם את שכר הלימוד. המלגה 
לכל אחת מהתלמידות תעמוד על סך 1,000 ש"ח. יש להגיש דוח ובו שתי רשימות 

שמיות נפרדות, האחת של התלמידות שקיבלו מלגות שהינן ממוצא לא אשכנזי 
ובהם פירוט של גילאי התלמידות, הוכחה בדבר מוצאן ועילות נזקקותן ורשימה 

שנייה של תלמידות ממוצא אשכנזי גילן, מוצאן ועילות הנזקקות.

80,000(ב)
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מוסדות שומרי אמונים בני ברק (א) 20171045

השתתפות בשיפוץ חדרי השירותים בבניין בית הספר היסודי (תלמוד תורה) 
שמפעיל המוסד עפ"י הצעת המחיר לשיפוץ בלבד.

50,000(ב)

בית מדרש להפצת תורה, חסד ומוסר תפארת מרדכי - פתח תקוה (א) 20171050

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד לתלמידי תיכון אשר על פי הוראת 
המצווה הינם ממוצא אשכנזי ולמשפחתם אין אמצעים לשלם שכר לימוד, כאשר 
כל מלגה תעמוד על סך 1000 ש"ח לכל תלמיד. יש להגיש דו"ח ובו רשימה שמית 

של כל התלמידים מקבלי המלגה, גילם, הוכחה בדבר מוצאם האשכנזי ועילות 
נזקקותם.

70,000(ב)

מרכז המדיה של ליובאוויטש (ע"ר) (א) 20171055

השתתפות בהעלאת קורס וסדנאות אינטרנטיות אינטראקטיביות בנושא איכות 
הסביבה וחשיבותו ביהדות ע"י סיוע במימון ריכוז החומרים, כתיבתם ועריכתם, 

תמלול, מרצה וצילום ועריכה עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

25,000(ב)

מוסדי הרים (ע"ר) (א) 20171058

השתתפות בשיפוץ מבנה בית הספר היסודי ע"י סיוע ברכישת והתקנת המזגנים 
בלבד עפ"י האמור בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. מימון המוסד רכיבים אחרים 
של הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

70,000(ב)

שערי עולם (ע"ר) (א) 20171069

השתתפות בשיפוץ מבנה בית הספר היסודי אותו מפעיל המוסד עפ"י הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה.

80,000(ב)

תלמוד תורה יסוד העולם בני ברק (ע"ר) (א) 20171071

השתתפות בשיפוץ בית הספר והחצר של בית הספר היסודי המופעל ע"י המוסד 
עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

43,000(ב)

1,034,000 סה"כ למשרד:
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תיירות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:



06/07/2017 תאריך:
64 עמוד:

משרד המשפטים - מנהלת יחידות מקצועיות

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

תרבות וספורט משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

עירית חיפה (א) 20170024

השתתפות בשיפוץ הספרייה העירונית ברחוב פבזנר 54 בחיפה עפ"י הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה.

200,000(ב)

מפעלי התורה, הצדקה והחסד נחלת דן דחסידי מודז'יץ (ע"ר) (א) 20170084

השתתפות במחקר תיעוד ושימור של ניגוני מודז'יץ מלפני השואה ובמהלכה ע"י 
סיוע במימון ההקלטות והדפסת הדיסקים עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. 

מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם 
הנדרש לצורך הקצבה זו.

80,000(ב)

אשכולות יואב (ע"ר) (א) 20170134

השתתפות ברכישת כלי נגינה למרכז המוזיקה במועצה האיזורית יואב, ע"י סיוע 
במימון כלי הנגינה והנלווים , עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

30,000(ב)

יחדיו - עמותת ותיקי שער הנגב (ע"ר) (א) 20170135

השתתפות בהפעלת המקהלה הקאמרית של וותיקי ישוב שער הנגב, ע"י סיוע 
במימון המנהל המוזיקלי, עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

15,000(ב)

סדנת ההדפס ירושלים (חל"צ) (א) 20170171

השתתפות בהקמה והפעלת מרכז לימוד - קתדרה לאמנות ההדפס, ע"י סיוע 
במימון הקמת המרכז והפעלתו, עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

50,000(ב)

R.A) SANDCIEL.) (ע"ר) סנדסיאל (א) 20170187

השתתפות ברכישת אוהל קרקס עגול לבית הספר למחול, תיאטרון וקרקס מודרני
שמפעיל המוסד, עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

60,000(ב)

קול הדף - מכון להפקת שיעורי תורה מוקלטים (א) 20170219

השתתפות במתן הרצאות בנושא השמדת נכסי התרבות בני אלפי שנים בשנות 
השואה, בקו ההרצאות הטלפוני שמנהל המוסד, ע"י סיוע במימון כח האדם 

בפרויקט.

20,000(ב)

תאטרון "פסיק" ירושלים (ע"ר) (א) 20170221

השתתפות בפרויקט העלאת ההצגה "ליצני החצר" להנחלת זכרון השואה ותודעה 
בקרב בני נוער, חיילים ואזרחים , עפ"י התכנית שפורטה בבקשה , ע"י סיוע 

במימון השחקנים החיצונים, עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. מימון המוסד 
את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך 

הקצבה זו.

60,000(ב)

ועד מקומי אלון שבות (א) 20170238

השתתפות בשיפוץ וגימור הספרייה הציבורית ביישוב עפ"י הצעת המחיר שצורפה 
לבקשה.

85,000(ב)

ועד מקומי חגי (א) 20170244

השתתפות בשיפוץ וריהוט מבנה הספרייה העירונית עפ"י הצעת המחיר שצורפה 
לבקשה.

150,000(ב)

ועד מקומי דלב (א) 20170245
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השתתפות בשיפוץ ורכישת ריהוט לספרייה הציבורית, על פי הצעות המחיר 
שצורפו לבקשה.

93,000(ב)

ועד מקומי מצפה יריחו (א) 20170252

השתתפות בשיפוץ והצטיידות הספרייה הציבורית ביישוב עפ"י הצעות המחיר 
שצורפו לבקשה.

160,000(ב)

ועד מקומי רבבה (א) 20170254

השתתפות בשיפוץ פנים וריהוט הספרייה הציבורית עפ"י הצעות המחיר שצורפו 
לבקשה בכפוף להגשת אישור על קיומו של היתר בנייה לספרייה ציבורית במקום.

155,000(ב)

ועד מקומי אבני-חפץ (א) 20170269

השתתפות בשיפוץ, ריהוט והצטיידות עבור הספרייה הציבורית ביישוב עפ"י 
הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

200,000(ב)

מוזיאוני חיפה (חל"צ) (א) 20170273

השתתפות בהנגשת פעילות מרכז האומנויות לחברה הערבית המתגוררת בסמוך , 
עפ"י התכנית שפורטה בבקשה , ע"י סיוע במימון העלאת הצגות התיאטרון וסדנת

היצירה , עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי 
הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

16,000(ב)

הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה (ע"ר) (א) 20170310

השתתפות ברכישת ציוד לאולפני הספרייה לעיוורים בתל אביב, המיועדים להפקת
תכנים ספרותיים מוקלטים על מנת שיופעלו ע"י אנשי מקצוע עיוורים, ע"י סיוע 

במימון רכישת הציוד כמפורט בקשה.

103,400(ב)

מ. מ. קרית עקרון (א) 20170346

השתתפות בשיפוץ אולם "כלנית" בספרייה הציבורית של היישוב עפ"י כתב 
הכמויות שצורף לבקשה.

165,000(ב)

אמונה - אפרתה - מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך (ע"ר) (א) 20170464

השתתפות בשיפוץ והצטיידות עבור אולם התיאטרון של המכללה לשימוש 
הסטודנטיות הלומדות במגמת תיאטרון ולמופעי תרבות ותיאטרון, ע"י סיוע 

במימון רכישת מערכת הסאונד והכסאות, עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. 
מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש כמימון תואם 

הנדרש לצורך הקצבה זו.

80,000(ב)

להקת מחול בת-שבע (א) 20170527

השתתפות בהחלפת רצפת המחול, מערכת הקירור ומחשב התאורה בבית בת שבע 
במתחם סוזן דלל ("בנין ורדה") עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

150,000(ב)

עמותת הסינפונייטה הישראלית באר שבע (א) 20170528

השתתפות בקורס אקדמי לסטודנטים בפריפריה במוסיקה קלאסית בפרט 
ומוסיקת עולם בכלל ע"י סיוע במימון שכרו של המרצה והמנצח עפ"י הסכם מיום
16.7.2015 המתייחס לפעילויות משנת 2017 בלבד. אין להשתמש בסכום ההקצבה 

למימון רכיבים אחרים בפרוייקט ואולם מימון המוסד את יתר הרכיבים יוכל 
לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.

28,000(ב)

מוזיאון העמק (ע"ר) (א) 20170538

השתתפות בהחלפת גגות אסבסט במוזיאון העמק לצורך שיפור איכות הסביבה 
ובריאות המבקרים, על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. מימון המוסד את יתר 

רכיבי הפרויקט יוכל לשמש כמימון תואם כנדרש לצורך הקצבה זו.

100,000(ב)

בית חיים שטורמן - מוזיאון ומכון לידיעת האיזור (ע"ר) (א) 20170553

השתתפות בהוצאות הפקת סרט שיעלה על נס את המפעל הציוני בפריפריה ע"י 
סיוע במימון הרכישות השונות עפ"י הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

20,000(ב)

מרכז הספר והספריות בישראל (ע"ר) (א) 20170704
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השתתפות בפרויקט הקלטות אודיו של יצירות מופת ספרותיות נשכחות לצורך 
העברתן בדיסקים לכל הספריות הציבוריות הקיימות לצורך השאלה למינויים, 

עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

125,000(ב)

ועד מקומי נתיב העשרה (א) 20170709

השתתפות ברכישת ספרים והצטיידות לספרייה הציבורית שביישוב עפ"י הצעות 
המחיר שצורפו לבקשה.

92,000(ב)

ועד מקומי דחן )נצנים-כ"הנ( (א) 20170727

השתתפות ברכישת ספרים, ארונות ספרייה ומיזוג לספרייה הציבורית ביישוב 
ניצן, עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

73,000(ב)

עיריית מודיעין עילית (א) 20170734

השתתפות בהצטיידות ושיפוץ הספרייה העירונית הציבורית ביישוב ע"י סיוע 
במימון עלויות השילוט הדיגיטלי והעברת החללים והשולחנות לחלל הילדים עפ"י

הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

לאחר עיון ודיון בבקשות לעיון חוזר מחליטה הוועדה כי אין מקום לשנות את 
החלטתה המקורית. ההקצבה ניתנה בשיעור שיוויוני לכל הבקשות שהתאימו 

לעזבון הייעודי המיועד. כך גם נעשה במקרה זה ואין כל נימוק מיוחד לחרוג 
מהכלל על כן הבקשה נדחית.

17,000(ב)

עלמא מכללה עברית (ע"ר) (א) 20170747

השתתפות בסדרת אירועי מחזור שנה יהודי ישראלי הפתוחים לקהל הרחב בעיר 
תל אביב בהובלת והשתתפות אמנים, יוצרים, אנשי רוח, מעצבי תרבות ומנהיגי 

קהילות לסיפוק מענה וצורך תרבותי גובר והולך של קהל חילוני ומסורתי ע"י 
סיוע במימון ההרצאות והמופע המוזיקלי עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

100,000(ב)

תאטרון הנפש (א) 20170791

השתתפות בהעלאת הצגות איכות בנושאים רלוונטיים לקהל בגיל השלישי בבתי 
אבות ולקהילה האתיופית עפ"י התכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון 

ההוצאות עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. יש להגיש דוח ובו רשימת ההצגות 
שהועלו, תאריכיהם, מיקומם ומספר הנהנים שצפו בהם.

100,000(ב)

עמותת מקהלות מורן והבית לשירה בישראל (ע"ר) (א) 20170833

השתתפות בסדרת "מסע קסם הקולות" מופעים מוסיקאליים חוויתיים לילדים 
ולכל המשפחה, ע"י סיוע במימון עלויות פעילויות הנגנים, הפסנתרן, האמן אורח 

והמדריכה הקולית עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה ובתנאי שתינתן הנחה 
עבור כרטיסים לילדים בסדרה בסכום שלא יעלה על 40 ש"ח לכל ילד. יש להגיש 

דוח ובו תאריכי ההופעות שבוצעו ומספר כרטיסי הילדים שנרכשו וסכומם.

65,000(ב)

מוזיאון החאן חדרה (ע"ר) (א) 20170898

השתתפות באבזור אולם התרבות באגף האודיטוריום של מוזיאון החאן בחדרה 
ע"י סיוע במימון הרכישות עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

90,000(ב)

קרן להנצחת זכר חללי גיטו טרזין (טרזיינשטט) (א) 20170922

השתתפות בהנחלת הפעילות התרבותית המוסיקלית בגטו טרזיינשטאט והפצתה 
בקרב בני נוער בארץ ע"י סיוע במימון הנחיית הסדנאות עפ"י הצעת המחיר 

שצורפה לבקשה. מימון המוסד את יתר רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה יוכל 
לשמש כמימון תואם הנדרש לצורך הקצבה זו.יש להגיש דוח ובו פירוט של מיקום 

הפעילויות ומספר המשתתפים בכל אחד מהם.

30,000(ב)

עמותת התזמורת הסימפונית ראשון לציון (א) 20170959

השתתפות בפרויקט להנגשה באינטרנט של תוכנית מוסיקלית קלאסית חינוכית 
לגני ילדים ובתי ספר עפ"י התוכנית המפורטת בבקשה ע"י סיוע במימון הרכישות 

עפ"י הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

100,000(ב)
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2,812,400 סה"כ למשרד:
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החוץ משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

סה"כ סכומי הקצבה:

68,746,100

יו"ר הוועדת העזבונות


