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הודעה מס' 37 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בהתאם לסעיף 4 21 לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי 
ההקצבות1, מתפרסמת בזה רשימת מקבלי הקצבות מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת 2019, בציון הסכומים שהוקצבו 

רשימה זו כוללת הקצבות בבקשות שהוגשו לשנת 2019 בסך כולל של 40,511,400 שקלים חדשים 
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DoCenter Id:801-02-2019-000662, received on -29/08/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8416, כ"ח באב התשע"ט, 2019 8 29  14362

14/07/2019 תאריך:
2 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:

שוויון חברתי משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

בית התיאטרון - חיבור הגוונים ברוחו של הרב מנחם פרומן (ע"ר) (א) 20190234

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לתמיכה במוסדות צדקה שהמטרה שלהם 
היא קידום השלום והריבונות של מדינת ישראל

להשתתפות בפרויקט המיועד לקדם שלום בין היהודים לערבים על ידי פעילויות 
ומפגשים של יהודים ופלסטינאים באמצעות הרצאות, לימוד התורה והקוראן 

ומופע אמנותי, מקצה הוועדה סך 100,000 ₪ , במטרה לקדם את ביצוע הפרויקט 
שמטרתו להביא להבנה ולשלום בין שתי קבוצות האוכלוסייה.

100,000(ב)

מדרשת שכטר (ע"ר) (א) 20190457

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לקידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים
במדינה

להשתתפות בפרויקט שמטרתו לפתח היכרות והבנה בין יהודים ונוצרים תוך 
לימוד משותף על הדת ועל התרבות של הקבוצות וכן דו שיח, שירה, תפילה, 

מוסיקה ומחול, על פי התכנית המפורטת בבקשה ובנספחים לה מקצה הוועדה סך 
של 30,000 ₪.

30,000(ב)

מרכז קהילתי - מתנ"ס מג'ד אלכרום (א) 20190567

הבקשה הוגשה במסגרת נושא תמיכה עיקרי של סיורים והדרכות בירושלים 
ונדונה בהתאם. הוועדה מקצה סך של 90,000 ש"ח למימון הפרויקט המפורט 
בבקשה ובהצעות המחיר. ההקצבה מיועדת לממן את ההוצאות עבור הסעות 
באוטובוסים, מדריכים, חובשים ומטפלים בעזרה ראשונה. מימון יתר רכיבי 

הפרויקט יהווה מימון תואם.

90,000(ב)

רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם (ע"ר) (א) 20190745

להשתתפות בפרויקט של הדרכות ומפגשים בירושלים עבור אזרחים ותיקים בני 
העיר יקנעם, על פי התוכנית המפורטת בבקשה ובתשובות לשאלות ההבהרה של 

הוועדה, סכום ההקצבה יעמוד על סך 30 אש"ח להפקת ארבע נסיעות לפחות, 
כאשר המשתתפים יופטרו מתשלום דמי השתתפות כלשהם. הועדה החליטה 

להקצות סכום השווה  לכ- 85% מתקציב הפרויקט לאור העובדה שהפרויקט נופל 
בגדר נושא התמיכה העיקרי וכן מדובר בסכום שאינו גבוה ולאוכלוסיה של 

אזרחים ותיקים. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת רשימת המשתתפים ותאריכי 
הנסיעות שבוצעו.

30,000(ב)

250,000 סה"כ למשרד:

14/07/2019 תאריך:
3 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בטחון משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:
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14/07/2019 תאריך:
4 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בטחון פנים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

14/07/2019 תאריך:
5 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בינוי ושיכון משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי עלומים (א) 20190112

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  למיגון של יישובים באזור עוטף עזה וגבול 
הצפון ושל מסודות ציבור השוכנים בתוכם.

להשתתפות במיגון מבנה בתחום קיבוץ עלומים לשם שימוש בו לתעסוקת 
קשישים, על פי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה.

90,000(ב)

ועד מקומי נירים (א) 20190197

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  למיגון של יישובים באזור עוטף עזה וגבול 
הצפון ושל מסודות ציבור השוכנים בתוכם.

להשתתפות בתוספת שני מרחבים מוגנים, חיזוק המיגון הקיים ושינוי חזיתות 
מבנה חדר האוכל, המועדון, כמפורט בבקשה ובהיתר הבניה המצורף לה ועל פי 

הצעת המחיר שהוגשה על ידי המוסד.

597,300(ב)

687,300 סה"כ למשרד:

14/07/2019 תאריך:
6 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בית הנשיא משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

בית הנשיא (א) 20190778

לאחר דיון בבקשת בית הנשיא, מחליטה הועדה להקצות סך 1.8 מיליון ש"ח 
להענקת מלגות קיום ל-12 דוקטורנטים (בסך 150000 ש"ח למלגה) אשר יגישו 

עבודה על הנושא: "תודעת ריבונות, חזון השלום - תהליכי בנייה מדיניים, 
ביטחוניים, כלכליים של המדינה והחברה בישראל". העבודות שיוגשו תיבדקנה 

ע"י ועדת בחירה שנקבעה ע"י בית הנשיא והזוכים ייקבעו ע"י ועדה זו.

1,800,000(ב)

1,800,000 סה"כ למשרד:
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14/07/2019 תאריך:
7 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בריאות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב (ע"ר) (א) 20190056

להשתתפות בתוכנית סיוע לטיפולים קבוצתיים לילדים נפגעי אלימות והטרדה 
כמוגדר בבקשה, דהיינו: ילדים אשר להם קשיים במיומנות חברתית, שהם על 
הרצף האוטיסטי, והם חוו דחייה ואלימות (פיזית ו/או מילולית) על בסיס יום 
יומי ואינם מצליחים להשתלב במסגרות חברתיות. החלטה זו מבוססת באופן 

מדויק על תיאור הפרויקט במסמך שצורף לבקשה. הפרויקט מיועד ל – 40 ילדים, 
הוא אמור להתבצע על ידי אנשי מקצוע אשר רובם (למעט אחת) הינם עובדים 

המועסקים בעמותה, ולצורך הפרויקט יגדל היקף משרתם. עלות הפרויקט 
מבוססת על השתתפות הנהנים, על השתתפות העמותה עצמה ועל סכום התמיכה 

המבוקש מן הוועדה. הוועדה מחליטה שעל יסוד הנתונים המפורטים בבקשה 
תוכל העמותה לגבות השתתפות מן הנהנים, כמפורט בבקשה, ובנוסף לכך, ישלימו

ההקצבה של הוועדה והשתתפותה של העמותה ממקורותיה בהשלמת הסכום 
הנדרש. הוועדה מדגישה שהעלות הכוללת מיועדת ל 40 נהנים ועל כן, סכום 

ההקצבה בנוי על מספר זה. ככל שמספר הנהנים – המתאימים לשלושת הרכיבים 
של ההגדרה של הנהנים – יהיה קטן יותר, יצטמצם בהתאמה סכום ההקצבה 

שנקבע בהחלטה זו. למימוש ההקצבה תמציא העמותה הצהרה של מנהל העמותה 
לגבי מספר הנהנים שנהנו מן הפרויקט, סכום ההשתתפות ששילמו – אשר לא 

יעלה על סך 400 ₪ לאחד, התוכנית שבוצעה כלפי הנהנים, מספר אנשי המקצוע 
שהשתתפו בפרויקט תוך הגדלת היקף משרתם לצורך מימושו, במובחן מעבודתם 

בהיקף המשרה המקורי שצוין בבקשה.

70,000(ב)

"רוח דרומית" המרכז לרפואה משלימה למתמודדים עם מחלת הסרטן בנגב (ע"ר) (א) 20190081

השתתפות בפרויקט של סדנאות והדרכות למטפלים בחולים, לחולים ולבני 
משפחותיהם המטפלים בהם, כמפורט בהצעת המחיר אשר צורפה לבקשה.

עמותת "רוח דרומית" מבקשת היתר מהוועדה להמיר את ההקצבה שיועדה 
להעסקתה של המטפלת הקבוצתית כפרילנסרית לתמיכה בהעסקתה כעובדת 

במשרה חלקית בעמותה. הוועדה מאשרת את הבקשה על יסוד הנימוקים 
שבפנייה.

40,000(ב)

זכרון אלעזר - מרכזי סיוע בירושלים (ע"ר) (א) 20190091

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים 
סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

להשתתפות בפרויקט מתן טיפולים ברפואה משלימה ל – 24 נערות עולות חדשות 
המתקשות בהתאקלמות בארץ והן מאוכלוסיית המתגוררות במוסד. למימוש 

ההקצבה תמציא העמותה אישור למספר המטופלות, סיבת קבלת הטיפול, את 
ציון העובדה שהן עולות חדשות.

50,000(ב)

עלי שיח (ע"ר) (א) 20190123

להשתתפות בפרויקט של הצטיידות בריהוט חדש לדירות המשמשות כהוסטלים 
לילדים עם מוגבלות, על פי הבקשה והצעות המחיר המצורפות לה, למימוש 

ההקצבה תציג העמותה את הכתובות בהן הוצבו פריטי הריהוט שיירכשו במסגרת
הפרויקט.

50,000(ב)

רעות - שרות נשים סוציאלי (א) 20190156

14/07/2019 תאריך:
8 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מאחר שהבקשה נופלת בגדר נושא תמיכה עיקרי של שיפוץ והצטיידות של 
מחלקות ילדים בבתי חולים ולאור המפורט בבקשה לפיה דרושה תמיכה לרכישת 

מכונת הנשמה וכיסא גלגלים משוכלל עבור מחלקת הילדים במרכז הרפואי, 
מאשרת הוועדה סך של 30,000 ₪ , לרכישת הפריטים שצוינו. המימון התואם 

יהיה מהשלמת הסכום הנדרש לרכישת המכונה.

30,000(ב)

רטורנו (ע"ר) (א) 20190279

עמותת "רטורנו" מבקשת תמיכה בפרויקט שמוגדר בבקשתה כפרויקט דו שנתי 
ואולם הגדרת פרויקט "דו שנתי" על פי נוהל הועודה איננה חזרה על פרויקט שנה 
אחר שנה, כפי שמופיע בבקשה הנידונה. הבקשה של העמותה היא להקים מסגרת 

להענקת  טיפול מקצועי, ביחידה אמבולטורית ייעודית, לאיתור, אבחון וטיפול 
בילדות וילדים בגילאי 18-14 נפגעי אלימות ותקיפה מינית, שהתמכרו לסמים 

ולאלכוהול והם מהמגזר החרדי. רכיב הפרויקט של הקמת המסגרת עצמה אינו 
נופל בגדר הוראות העזבון, ואולם הטיפולים המפורטים בתוכנית הפרויקט 

בהחלט מתאימים לעזבון. לכן מקצה הוועדה את התמיכה להשתתפות בטיפולים 
שיוענקו לילדים, על פי המפורט בבקשה ובהיקף המצוין בה. המימון התואם יהיה 
מהוצאות עבור הטיפולים האמורים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות

להוצאות  עבור הטיפולים כאמור, וכן תצהיר של מנכ"ל המוסד לפיו הטיפולים 
ניתנו לילדים ולילדות מהמגזר החרדי, אשר נפגעו מאלימות או הטרדה מינית.

120,000(ב)

מרכז אזורי לקשיש - עכו. (א) 20190303

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי לבתי אבות.
להשתתפות בפרויקט שיפוצים, מיגון והצטיידות של מרכז אזורי לקשיש בעכו, 

המאכלס 216 דיירים, לאור דרישות משרד הבריאות משנת 2017 וכן דרישות 
מיגון ע"פ הוראות פיקוד העורף, ולהצטיידות- כמפורט בבקשה וכל הנספחים לה- 

ובמיוחד לאור המצב הקיים בצפון הארץ.

1,758,000(ב)

מרכז רפואה, שיקום וסיעוד בית הדר (ע"ר) (א) 20190337

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי לבתי אבות
להשתתפות בפרויקט של רכישת 30 מיטות אשפוז חשמליות עם מנגנוני החייאה 

לעמותת בית אבות - בית הדר על פי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר הנספחת 
לה. המיטות שירכשו יהיו מן הסוג המתאים לתאורן בבקשה ובהצעת המחיר 

וירכשו בשנת .2019 בהתאם לכך מימוש התמיכה יותנה בהצגת חשבוניות 
מתאימות.

130,000(ב)

מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן (א) 20190387

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי. לתמיכה בשיפור חינוכם של ילדים 
עם מוגבלות, כמתואר בבקשה, על ידי רכיבה טיפולית על סוסים, על פי התכנית 

של המוסד להיקפי השיעורים ואופן ביצועם, מקצה הוועדה תמיכה בסך 200,000 
₪ , אשר מיועדת כולה לטובת ילדים חדשים מרשימה הקיימת בידי, המוסד 

והמתאימים להגדרת העיזבון. תנאי למימוש ההקצבה יהיה שתלמידים חדשים 
אלה לא יישאו בהשתתפות עצמית בסכום כלשהו עבור השיעורים. למימוש 

ההקצבה בנוסף לתנאי האמור יציג המוסד רשימה של 100 תלמידים, אשר ישולבו
בשיעורים במסגרת הפרויקט והם כולם תלמידים חדשים במוסד, והצהרת 

ההנהלה לפיה לא נגבה מהם תשלום כלשהו עבור השתתפותם בשיעורים.

200,000(ב)

איחוד הצלה ישראל (ע"ר) (א) 20190434

איחוד הצלה ישראל הגיש בקשה לסיוע ברכישת אמבולנס אשר ישמש בעיר צפת 
והסביבה, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר. התקציב המבוקש  עומד על כרבע 

מעלויות הפרויקט ועולה בקנה אחד עם היתרות שנשארו בעיזבונות לטובת רכישת
אמבולנסים. מאחר שמדובר בעיזבון ייעודי ובפרויקט שמתאים באופן מלא 
למטרות העזבונות הרלבנטיים, מחליטה הוועדה להעניק את התמיכה ,חרף 
העובדה שהעמותה נתמכה בשלוש השנים הקודמות. למימוש התמיכה תציג 

העמותה אסמכתאות לרכישת אמבולנס לפי הנתונים המפורטים בהצעת המחיר 
של חב' "מרצדס בנץ". לעניין דיגום האמבולנס, תוכל העמותה לבצעו בפורטוגל או

בארץ לפי שיקול דעתה. 

120,000(ב)
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מאחר שהבקשה נופלת בגדר נושא תמיכה עיקרי של שיפוץ והצטיידות של 
מחלקות ילדים בבתי חולים ולאור המפורט בבקשה לפיה דרושה תמיכה לרכישת 

מכונת הנשמה וכיסא גלגלים משוכלל עבור מחלקת הילדים במרכז הרפואי, 
מאשרת הוועדה סך של 30,000 ₪ , לרכישת הפריטים שצוינו. המימון התואם 

יהיה מהשלמת הסכום הנדרש לרכישת המכונה.

30,000(ב)

רטורנו (ע"ר) (א) 20190279

עמותת "רטורנו" מבקשת תמיכה בפרויקט שמוגדר בבקשתה כפרויקט דו שנתי 
ואולם הגדרת פרויקט "דו שנתי" על פי נוהל הועודה איננה חזרה על פרויקט שנה 
אחר שנה, כפי שמופיע בבקשה הנידונה. הבקשה של העמותה היא להקים מסגרת 

להענקת  טיפול מקצועי, ביחידה אמבולטורית ייעודית, לאיתור, אבחון וטיפול 
בילדות וילדים בגילאי 18-14 נפגעי אלימות ותקיפה מינית, שהתמכרו לסמים 

ולאלכוהול והם מהמגזר החרדי. רכיב הפרויקט של הקמת המסגרת עצמה אינו 
נופל בגדר הוראות העזבון, ואולם הטיפולים המפורטים בתוכנית הפרויקט 

בהחלט מתאימים לעזבון. לכן מקצה הוועדה את התמיכה להשתתפות בטיפולים 
שיוענקו לילדים, על פי המפורט בבקשה ובהיקף המצוין בה. המימון התואם יהיה 
מהוצאות עבור הטיפולים האמורים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות

להוצאות  עבור הטיפולים כאמור, וכן תצהיר של מנכ"ל המוסד לפיו הטיפולים 
ניתנו לילדים ולילדות מהמגזר החרדי, אשר נפגעו מאלימות או הטרדה מינית.

120,000(ב)

מרכז אזורי לקשיש - עכו. (א) 20190303

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי לבתי אבות.
להשתתפות בפרויקט שיפוצים, מיגון והצטיידות של מרכז אזורי לקשיש בעכו, 

המאכלס 216 דיירים, לאור דרישות משרד הבריאות משנת 2017 וכן דרישות 
מיגון ע"פ הוראות פיקוד העורף, ולהצטיידות- כמפורט בבקשה וכל הנספחים לה- 

ובמיוחד לאור המצב הקיים בצפון הארץ.

1,758,000(ב)

מרכז רפואה, שיקום וסיעוד בית הדר (ע"ר) (א) 20190337

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי לבתי אבות
להשתתפות בפרויקט של רכישת 30 מיטות אשפוז חשמליות עם מנגנוני החייאה 

לעמותת בית אבות - בית הדר על פי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר הנספחת 
לה. המיטות שירכשו יהיו מן הסוג המתאים לתאורן בבקשה ובהצעת המחיר 

וירכשו בשנת .2019 בהתאם לכך מימוש התמיכה יותנה בהצגת חשבוניות 
מתאימות.

130,000(ב)

מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן (א) 20190387

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי. לתמיכה בשיפור חינוכם של ילדים 
עם מוגבלות, כמתואר בבקשה, על ידי רכיבה טיפולית על סוסים, על פי התכנית 

של המוסד להיקפי השיעורים ואופן ביצועם, מקצה הוועדה תמיכה בסך 200,000 
₪ , אשר מיועדת כולה לטובת ילדים חדשים מרשימה הקיימת בידי, המוסד 

והמתאימים להגדרת העיזבון. תנאי למימוש ההקצבה יהיה שתלמידים חדשים 
אלה לא יישאו בהשתתפות עצמית בסכום כלשהו עבור השיעורים. למימוש 

ההקצבה בנוסף לתנאי האמור יציג המוסד רשימה של 100 תלמידים, אשר ישולבו
בשיעורים במסגרת הפרויקט והם כולם תלמידים חדשים במוסד, והצהרת 

ההנהלה לפיה לא נגבה מהם תשלום כלשהו עבור השתתפותם בשיעורים.

200,000(ב)

איחוד הצלה ישראל (ע"ר) (א) 20190434

איחוד הצלה ישראל הגיש בקשה לסיוע ברכישת אמבולנס אשר ישמש בעיר צפת 
והסביבה, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר. התקציב המבוקש  עומד על כרבע 

מעלויות הפרויקט ועולה בקנה אחד עם היתרות שנשארו בעיזבונות לטובת רכישת
אמבולנסים. מאחר שמדובר בעיזבון ייעודי ובפרויקט שמתאים באופן מלא 
למטרות העזבונות הרלבנטיים, מחליטה הוועדה להעניק את התמיכה ,חרף 
העובדה שהעמותה נתמכה בשלוש השנים הקודמות. למימוש התמיכה תציג 

העמותה אסמכתאות לרכישת אמבולנס לפי הנתונים המפורטים בהצעת המחיר 
של חב' "מרצדס בנץ". לעניין דיגום האמבולנס, תוכל העמותה לבצעו בפורטוגל או

בארץ לפי שיקול דעתה. 

120,000(ב)
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בית החולים קרית צאנז ע"ש לניאדו (א) 20190447

הוועדה עיינה בבקשת בית החולים וכן במסמכים שצורפו לה לרבות הדו"חות 
הכספיים. הוועדה החליטה להיענות לבקשה כמעט במלואה ולהקצות סך 293 אלף

שקלים, כהשתתפות ברכישת מכשיר רנטגן דיגיטלי נייד למחלקות הילדים בבית 
החולים. החלטת הוועדה התבססה  הן על הצורך המיוחד של בית החולים 

במכשיר המדובר, כמפורט בנימוקי הבקשה עצמה, והן בצורך להקל על בית 
החולים ברכישת המכשיר לאור מצבו הפיננסי של בית החולים.

293,000(ב)

בית החולים קרית צאנז ע"ש לניאדו (א) 20190450

הועדה מקצה תמיכה בסך 150 אש"ח. להשתתפות בעלויות החלפת מערכת תאורה
במחלקות הילדים בבית החולים, בתאורה חדשנית וחסכונית בחשמל. מימוש 

ההקצבה יותנה בהמצאת אסמכתה שכספי התמיכה הושקעו במחלקות הילדים 
בלבד.

150,000(ב)

אוניברסיטת בר אילן (א) 20190523

אונ' בר אילן מבקשת תמיכה בהקמת פרויקט ייחודי וחדשני שמטרתו ליצור 
תשתית בדימות של יחידה להינדוס גנטי של תאי T כדי ליצור מערכת חיסון 

מותאמת אישית לטיפול בסרטן ריאות ומלנומה. על פי המלצת המדען הראשי 
שניתנה לבקשת הועדה בהתחשב במהות המחקר יש לתמוך בבקשה זו. מדובר 

במחקר רפואי על חשיבות המעורבות של מערכת החיסון במחלת הסרטן. המחקר 
מתבסס על דגימות הנלקחות מחולים בבתי חולים ועל תוצאות מחקרים קודמים 

ותוצאותיהם. הסכום המבוקש קרוב לתקציב העומד לרשות הוועדה. על כן 
הוועדה מחליטה להקצות תמיכה למחקר זה. למימוש ההקצבה תציג המבקשת 

אסמכתאות לפעילות כוח האדם במסגרת הפרויקט הספציפי, לרכישת הציוד 
הרשום בבקשה, לרבות הסכומים שאינם נדרשים מהוועדה, וכן תעביר דוח 

לתוצאות של המחקר בשלב הבקשה למימוש התמיכה.

326,000(ב)

המרכז לחינוך מיוחד "מגן אברהם" (א) 20190589

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בהפעלת סדנאות חינוך לתזונה בריאה, לילדי המוסד החינוכי של 
העמותה, אשר הם ילדים עם מוגבלות פיזית ונפשית. התמיכה תממן שכר של 

תזונאית אחת והמימון התואם יהיה מתשלום העמותה לשכרו של מדריך כושר, 
כמפורט בבקשה.

42,500(ב)

זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) (א) 20190623

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לתמיכה במוסדות צדקה שהמטרה שלהם 
היא קידום השלום והריבונות של מדינת ישראל

להשתתפות בפרויקט של הקמת יחידות מקצועיות משותפות לישראלים 
ולפלסטינים לחילוץ והצלה ולטיפול בכבוד המת. הבקשה הוגשה במסגרת עזבון 
"למוסדות צדקה שפעילותם היא לקידום השלום והריבונות".  מטרת הפרויקט 

היא יצירת שיתוף פעולה בין מגזרי, יצירת הידברות בין שני סוגי האוכלוסיות תוך
קיום פעילות משותפת בתחומים האמורים, תוך הורדת מחיצות בכוונה לקדם את
השלום ולהדהד את הפעילות המשותפת בציבור. במסגרת הפרויקט יוקמו יחידות 
מבצעיות משותפות על ידי הכשרה משותפת של 150 ישראלים ופלסטינים במבנה 
של 4 יחידות שיעברו קורס זק"א במחוז ש"י. מחצית המשתתפים בקורסים יהיו 

ישראלים ממחוז ש"י ומחציתם מן הפלסטינאים תושבי מחוז ש"י. סכום 
ההקצבה מיועד לכיסוי ההוצאות לרכישת ערכות החייאה וקורסי עזרה ראשונה, 

כמפורט בבקשה ועל כן, הוא עומד על סך 544,000 ש"ח. המימון התואם יורכב 
משכר מנהל הקמת היחידות המשותפות, כמפורט בבקשה ומעלות הרכישה של כל

הציוד המוגדר "חסד של אמת"  שהעמותה תרכוש במסגרת הפרויקט.

544,000(ב)

הסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ) (א) 20190703

להשתתפות ברכישת ציוד חיוני לאבחון, ניטור וטיפול בחולים במחלקת ילדים 
בשני הקמפוסים של בית החולים הדסה בירושלים כמפורט בבקשה ובנספחים לה.

הוועדה תעמוד על רכישת הציוד האמור בתוך 8 חודשים מיום קבלת החלטתה 
במוסד. סכום ההקצבה יעמוד על 3,489,000 ש"ח. השלמת הסכומים הנדרשים 

לביצוע רכישת הציוד תשמש כמימון תואם למימוש התמיכה.

3,489,000(ב)
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ידידי מרכז רפואי רמב"ם (א) 20190751

להשתתפות ברכישת ציוד רפואי מתקדם לחדר צינתורים לילדים ולהחלפת ציוד 
ישן (שפג תוקפו) בציוד רפואי מתקדם - הכל כמפורט בבקשה, אשר הוגשה 

במסגרת נושא התמיכה העיקרי, כפי שפורסם לציבור.

2,500,000(ב)

נאמני מרכז שניידר (ע"ר) (א) 20190780

להשתתפות בפרויקט הצטיידות רוחבית – חידוש ושדרוג מערכות הניטור 
וההתרעה במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, בדגש על איכות הטיפול 

ובטיחות המטופל בהתאם למפורט בבקשה ובנספחים לה, כאשר המימון התואם 
שידרש מן העמותה יעמוד על סכום זהה לסכום ההקצבה לצורך רכישת מערכת 

ניטור וטלמטריה, טיפול נמרץ לב, מערכת ניטור למחלקות אשפוז ולמערכת ניטור 
מותאמת ,MRI כמפורט בבקשה.

900,000(ב)

10,812,500 סה"כ למשרד:
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הגנת הסביבה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי בר יוחאי (א) 20190164

הוועדה עיינה בהשגה שהגיש הוועד המקומי בר יוחאי וכן עיינה מחדש בבקשה. 
הועדה מוצאת לקבל את ההשגה ולקבוע תמיכה בסך 100 אלף ₪ לפרויקט של 
נטיעת עצים חסכוניים במים, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר שמצורפת לה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות עבור נטיעת העצים עצמם 
והכרוך בנטיעתם. המימון התואם יכול להתקבל מתשלום עבור הרכיבים האחרים

המצוינים בעלויות הפרויקט.

100,000(ב)

ועד מקומי ענב (א) 20190201

הועדה החליטה לשנות את החלטתה, לאחר עיון הוועדה בהשגה של ועד מקומי 
ענב על דחיית בקשתה להשתתפות בעלויות פרויקט של נטיעת עצים ושתילים 

לשיפור פני הישוב ענב. אכן מן הפריטים המופיעים בהצעת המחיר ישנה התאמה 
לייעוד העיזבון ממנו התבקשה התמיכה, שהוא עיזבון המיועד לנטיעת עצים. כספי

התמיכה ישמשו לקניית העצים המצוינים בהצעת המחיר המצורפת לבקשה. 
המימון התואם יהיה מעלויות רכישת עצים נוספים וכן הוצאות עבור הפעולות 

הנדרשות לנטיעתם.

50,000(ב)

עירית באר שבע (א) 20190507

עיריית באר שבע מבקשת לתמוך בפרויקט של "עיר יער" בשכונה ב' בעיר. היער 
יימצא על ציר מרכזי בעיר ויהווה ריאה ירוקה בלב העיר. בנוסף לתרומתו של 
היער לאיכות הסביבה, הוא ייתן מענה לכלל האוכלוסיה כמקום מפגש ובילוי 

למשפחות וגם ישמש לנטיעות בט"ו  בשבט. הכוונה של העיריה היא לטעת 5,000 
עצים מותאמי אקלים, כמות זו בהחלט הופכת את הפרויקט לפרויקט ייעור. 

לתמיכה בפרויקט, כמפורט בהצעת המחיר המצורפת לבקשה, בכמות המצוינת, 
קובעת הוועדה תמיכה בסך 120,000 .₪ מימון יתר רכיבי הפרויקט יהווה מימון 

תואם.

120,000(ב)

עיריית אלעד (א) 20190545

עיריית אלעד מבקשת תמיכה בתכנית נטיעת עצים בסביבת שכונות חדשות בעיר, 
על פי הצעת מחיר שצורפה לבקשה. בהתחשב שרוב רובה של ההוצאה המיועדת 
לפרויקט אכן נובע מהצורך ברכישת העצים הרשומים בהצעת המחיר, מתאימה 

הבקשה באופן מיוחד לעזבון המיועד לנטיעת עצים, ועל כן מחליטה הוועדה לתת 
תמיכה בסכום של 90,000 ש"ח.

90,000(ב)

הגן הבוטני האוניברסיטאי - ירושלים (ע"ר) (א) 20190656

להשתתפות בעלויות מחקר המפורט בבקשה ובנספחים לה, לשם היכרות עם מגוון
עצים שניתן יהיה לשלבם בנוי ציבורי ופרטי ואשר עדיין אינם מוכרים בארץ – 

כאשר מינים אלו יכול שיביאו לצמצום צרכי השקיה ותחזוקה, על פי תיאור 
הפרויקט וכן, על פי מסמך בעריכתו של ד"ר אורי ברגמן – ספיר.  

סכום התמיכה ישמש לעלויות הכשרת הקרקע ומערכות ההשקיה והפקת חוברת 
המלצות. מימון יתר רכיבי התוכנית, ישמש כמימון תואם.

100,000(ב)

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) (א) 20190690
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להשתתפות בפרויקט "גן מקלט" – נטיעת עצים נדירים ותנ"כיים לשיפור והשבה 
כמפורט בתיאור הפרויקט של המרכז לחקלאות בת קיימא במכון הערבה, על פי 

כל פרטי התוכנית והנספחים לבקשה. שכרה של החוקרת הראשית שצוינה 
בבקשה לא יחושב במסגרת עלויות הפרויקט ולא יהווה מימון תואם מאחר שהיא 

מועסקת במעון במשרה מלאה ונמנית עם חמשת מקבלי השכר הגבוה.

140,000(ב)

שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים (א) 20190754

לאחר עיון הוועדה בהשגה שהגישה העמותה, מחליטה הוועדה לתמוך בחלק 
משכר כוח האדם המצוין בבקשה, לרכזת ולמדריכה הפדגוגית ולרכז התחזוקה, 

לצורך ביצוע הפרויקט של "עיצוב סביבה אקולוגית-חברתית במוסדות חינוך 
באופקים". המימון התואם יהיה מתשלום השלמת השכר הנדרש לרכזת, מדריכה 

פדגוגית ורכז השכר.

25,000(ב)

מ. מ. ערערה (א) 20190767

להשתתפות בפרויקט נטיעת עצים בשטח ששימש בעבר כתחנת מעבר, אשר 
המועצה מקדמת את פיתוחו כשטח ציבורי פתוח הכולל שטחים ירוקים, מתקנים,
ספסלים ושבילי אופניים והליכה. הפרויקט נאמד בעלות כוללת של 1.1 מיליון .₪ 

המועצה מבקשת תמיכה רק עבור העצים בסך 50,000 ₪ מתוך העזבון המיועד 
לנטיעת עצים. הוועדה החליטה לתמוך בסכום המבוקש ומקציבה סך של 50,000 

₪ לנטיעת העצים כמפורט בהצעת המחיר. מימון רכיבים אחרים בפרויקט ישמש 
כמימון תואם.

50,000(ב)

675,000 סה"כ למשרד:
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חינוך משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

זכר תנחום - כוכב יעקב (ע"ר) (א) 20190024

להשתתפות בהקמת חוג מוזיקה לכל אחת מכיתות בית הספר של העמותה מא-ח, 
בהשתתפות של לפחות שמונה ילדים מכל כיתה, לפי העלויות המצוינות בהצעת 

המחיר המצורפת לבקשה. כספי התמיכה ישמשו לתשלום מחצית מכל אחד 
מהחוגים המיועדים לכל כיתה וכיתה והמימון התואם ישולם על ידי העמותה על 

ידי השלמת הסכום המיועד לקיום החוגים וכן שכירות כלי הנגינה, אורגניות 
וחלילי צד. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לתשלום עבור שכירת 

כלי הנגינה וכן תצהיר מנהל בית הספר על השתתפותם של לפחות שמונה ילדים 
מכל כיתה בכיתות א'-ח'. ככל שמספר התלמידים המשתתפים יפחת מן 

האמור-יופחת, באופן יחסי, סכום ההקצבה.

60,000(ב)

דרכים - מרכז חינוכי להכשרת מנהיגות חלוצית - ציונית - יהודית (ע"ר) (א) 20190026

הבקשה היא להשתתפות בעלות רכישת ציוד בסיסי ותחזוקם מבנים של המכינה, 
כמפורט בבקשה. הוועדה מחליטה להקצות סך 180,000 ש"ח לצורך הצטיידות של
כיסאות ושולחנות בחדרי האוכל ובכיתות הלימוד, הצטיידות של מכשירי חשמל 
גדולים במטבח וכן מזרונים ומיטות וארונות בחדרי חניכים. המימון התואם יהיה

מעלויות הרכישה של הפריטים האמורים.

180,000(ב)

שבי חברון (ע"ר) (א) 20190028

להשתתפות בהענקת מלגות בדרך של הנחה בשכ"ל ל- 60 תלמידים ממשפחות בהן
הכנסה לנפש אינה עולה על סך 2,000 ש"ח. ההנחה תעמוד על סך 1,000 ש"ח 
לתלמיד. למימוש ההקצבה תציג הישיבה רשימת התלמידים שקיבלו ההנחה 

והסיבה להענקתה, לפי הקריטריון הקבוע בהחלטה זו. 

60,000(ב)

תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר) (א) 20190037

להשתתפות בפרויקט צלילים שמחברים אנשים – פעילויות מוזיקליות לילדים 
בגילאי ,12-6 בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית שמבוצעת על ידי העמותה, הפעילות 

תבוצע לפי המפורט בבקשה ובמסמך לו"ז לביצוע לשנה. כספי התמיכה מיועדים 
לתשלום עבור כלי הנגינה והקמת הבמות לאירועים, והיתרה שתיוותר מהם 

תשמש לתשלום שכר כמפורט בהצעות המחיר המצורפות לבקשה. המימון התואם
לכספי התמיכה יהיה מתשלום שכר המדריכים שישתתפו בפרוייקט. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות למספר הילדים שהשתתפו בפרויקט ותציין 
את גילם.

25,000(ב)

מוסדות דעת זקנים באלעד (ע"ר) (א) 20190040

בקשת המוסד הינה להחליף את פריטי הארונות שנכללו בבקשה בארונות מעץ 
מלא בציפוי פורמייקה מתקבלת על דעת הוועדה והיא מאושרת ועל כן רכישתם 

של ארונות אלה תוכל לשמש כמימון תואם להקצבה של המוסד.

40,000(ב)

עמותת מיתרים לכיש (ע"ר) (א) 20190046

להשתתפות בביצוע עבודות ליצירת הנגשה למבנה ובתוכו, על פי כל הפריטים 
המופיעים בהצעת המחיר של "ניאזוב בוריס שיפוצים", שצורפה לבקשה, מקצה 

הוועדה תמיכה בסך 100,500 ש"ח. השלמת הסכום הנדרש לביצוע האמור תהווה 
מימון תואם.

100,500(ב)

ישיבת הר המור ירושלים (ע"ר) (א) 20190047
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להשתתפות בפרויקט מלגות בדרך של הנחה בשכר לימוד ל- 70 תלמידים בישיבת 
הר המור ירושלים. ההנחה תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד, אשר במשפחתו 

ההכנסה לנפש נופלת מסך 2,000 ש"ח לחודש. למימוש ההקצבה ימציא המוסד 
רשימה של התלמידים שקיבלו ההנחה והסיבה להענקתה.

70,000(ב)

השחר החדש - מרכז בדואי יהודי בנגב לנגישות ושוויון בשירותי חינוך, מחקר, שלו (א) 20190055

להשתתפות בפעילות עמותת השחר החדש – מרכז בדואי יהודי בנגב לנגישות 
ולשוויון, בפרויקט של חשיפת ילדים למוזיקה ותרבות מערבית, לילדים בגילאי 

,12-6 כמפורט בבקשה ובנספחים לה. כספי התמיכה ישמשו לרכישת כל כלי 
הנגינה שפורטו בבקשה והיתרה תשמש להשתתפות בשכר המורים למוזיקה. 

למימוש התמיכה תציג העמותה את האסמכתאות לרכישת כלי הנגינה, וכן 
אסמכתאות להוכחת על ביצוע כל הפרויקט במימון המפורט בבקשה, ממקורות 

שונים. המימון התואם לכספי התמיכה יהיה מן השכר לכח אדם המפורט בבקשה.

110,000(ב)

הללו - בי"ס למחול בניגון יהודי (ע"ר) (א) 20190065

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  למלגות לילדים בבתי ספר מקצועיים 
להכשרה מקצועית

להשתתפות בפרויקט של הענקת מלגות בשכר לימוד ללתלמידות בנות 17-18 
המתאימות לקריטריונים המצורפים לבקשה   למימוש התמיכה יציג המוסד את 

רשימת התלמידות שקיבלו את המלגות, את גילן והצהרה שהן מיועדות לעסוק 
במקצוע  המחול כעיסוק מקצועי.

25,000(ב)

נתיבי תורה וטכנולוגיה (ע"ר) (א) 20190070

להשתתפות בפרויקט הענקת מלגות לסטודנטים בישיבת ההסדר, לעודדם לשירות
בצה"ל וללימוד מקצוע מפרנס, כמפורט בבקשה עבור תלמידים נזקקים, לסבסוד 
שכר לימוד במדעי המחשב, מקצוע שיוכלו לעבוד בו בשירותם הצבאי, וכן לאחר 

שירותם הצבאי. המלגה תוענק ל – 50 תלמידים ותעמוד על סך 1,000 ₪ לתלמיד, 
על פי הקריטריונים המוצגים בבקשה. למימוש יגיש המוסד רשימה של התלמידים

הנהנים מהמלגות וסיבת הענקתה, לפי הקריטריון הקבוע בהחלטה זו. 

50,000(ב)

מרכז שחמט צפון (ע"ר) (א) 20190083

להשתתפות בפרויקט הדרכה בשחמט ל-50 ילדים מחוננים, על פי המפורט בבקשה
ובנספחים לה. כספי ההקצבה יממנו את משחקי השחמט המצוינים בבקשה, 

והמימון התואם יילקח ממשחקי שחמט מסוג נוסף ושופט לתחרויות. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה רשימה של 50 ילדים מחוננים שהשתתפו בפרויקט, והדרך

לבחירתם.

12,000(ב)

ישיבת הגולן - ע''י מרכז ישיבות בני עקיבא (ע''ר) (א) 20190084

להשתתפות בהענקת שכר לימוד לתלמידים אשר מתקשים לשלמו בשל מצבם 
הכלכלי הקשה. כל אחד מ – 60 התלמידים הנזקקים יזכה להנחה בסך 1,000 ₪ 
לאחר שימציא אסמכתא לכך שההכנסה לנפש במשפחתו אינה עולה על 2,000 ₪ 

לחודש. למימוש ההקצבה יציג המוסד רשימת התלמידים שקיבלו את ההנחה 
והסיבה לכך, לפי הקריטריון הקבוע בהחלטה זו. 

60,000(ב)

כנפיים של קרמבו (ע"ר) (א) 20190085
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

לתמיכה בהקמת סניף או סניפים חדשים למוסד כנפיים של קרמבו, לטובת בני 
נוער עם צרכים מיוחדים כמפורט בבקשה, אשר נכללים ברשימת המתנה במועד 

הגשת הבקשה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 150 אש"ח למימון שכר הרכזים 
כמפורט בבקשה. למימוש ההקצאה תציג העמותה את מלוא הפרטים 

והאסמכתאות על הקמת סניף או סניפים חדשים, על רשימת בני הנוער שייהנו 
מהקמת הסניפים, וכן מרשימת הרכזים שיועסקו באותם סניפים בלבד, ואשר לא 

הועסקו על ידי המוסד קודם למימוש הפרויקט הנדון.

150,000(ב)

ישיבת בני עקיבא "נר תמיד", חשמונאים (ע"ר) (א) 20190086

להשתתפות במתן הנחות בשכר לימוד לתלמידים המגיעים ממשפחות קשות יום. 
מכספי התמיכה תינתן הנחה בסך 1,000 ₪ לתלמיד אשר ימציא אסמכתא לכך 

שהכנסה לנפש במשפחתו אינה עולה על סך 2,000 ש"ח לחודש. למימוש ההקצבה 
ימציא המוסד רשימת התלמידים שקיבלו ההנחה והסיבה להענקתה, לפי 

קריטריון הקבוע בהחלטה זו.
ישיבת בני עקביא "נר תמיד" חשמונאים הגישה ערעור על אישור ההקצבה שנקבע 

לה, בטענה שלא תוכל לממש את מלוא סכום ההקצבה בתנאים המפורטים 
בהחלטה. הוועדה עיינה בפניית המוסד ולא מצאה לשנות את ההחלטה. ראוי היה 

שהמוסד יגיש בקשה מפורטת מלכתחילה, תוך ציון מספר התלמידים לכל אמת 
מידה לחלוקת המלגות, באופן שלא יטעה את הוועדה. ההחלטה שהתקבלה 
בפניית העמותה הנדונה דומה ברכיביה להחלטות אחרות שהתקבלו על ידי 

הוועדה כלפי מוסדות שונים. הוועדה אינה רואה מקום לשנות את הכללים על 
פיהם קבעה את סכומי המלגות. על כן, הבקשה לעיון מחדש נדחית. ברור שככל 

שהעמותה לא תוכל לממש את כל כספי ההקצבה תהיה מחויבת להשיב כל יתרה 
שתיוותר כמקובל.

55,000(ב)

"נשמת" מדרשה גבוהה ללימודי תורה לנשים (א) 20190090

להשתתפות בפרויקט של הענקת הנחות בשכר לימוד לתלמידות ישראליות 
ממשפחות נזקקות, על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה. כל מלגה תעמוד על סך 
1000 ₪ לכל אחת -60 תלמידות למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימת הבנות 

שנהנו  מן ההנחה והסיבה להענקתה, ככל שמספר קטן יותר של בנות  תקבלנה את
ההנחה לפי הקריטריונים יפחת סכום ההקצבה.

60,000(ב)

עצת אמת קרית ספר (א) 20190092

להשתתפות בפרויקט החלפת מתקני נורות התאורה בכיתות הלימודים ובמעברי 
הכיתות לנורות חוסכי אנרגיה ומשפרי תאורה על פי המפורט בבקשה ובהצעות 

המחיר שמצורפות לה. למימוש ההקצבה יוצגו אסמכתאות על מספר הנורות 
ומשפרי התאורה שנרכשו, וכן על מיקומם בכיתות ובמעברים מנהל העמותה יצרף

תצהיר בחתימת ידו לאימות הנתונים.

20,000(ב)

האוניברסיטה הפתוחה (א) 20190093

להשתתפות במימון שכר לימוד, מלא, או חלקי, לעולים נזקקים מברית המועצות 
שהם מעל גיל 28 או צעירים יותר שאין להם תעודת בגרות ואינם זוכים לסיוע 

ממשרד הקליטה במימון שכר הלימוד שלהם.

100,000(ב)

חמדת יהודה (ע"ר) (א) 20190105

הועדה מחליטה להקצות תמיכה בסך 50 אש"ח להשתתפות בחידוש ושדרוג 
המטבח וחדר האוכל במכינה, כמפורט בבקשה ובנספחים לה. השלמת הסכום 

הנדרש לביצוע החידוש והשדרוג של המטבח ושל חדר האוכל ישמש כמימון 
תואם.

50,000(ב)
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המכללה האקדמית גליל מערבי (ע"ר) (א) 20190106

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים 
סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

להשתתפות בפרויקט תמיכה בילדי עולים בעיר עכו לשם קידומם האקדמי 
בצמצום הפער בינם לבני כיתתם, כמפורט בתיאור הפרויקט בבקשה, ועל ידי 

השתתפות במימון שכרן של העובדות מיה ביטון וריבה אסטרין. 
למימוש התמיכה ימציא המוסד רשימת שמות של ילדי העולים שנהנו מהפרויקט 

ואת תוכן הפעילות לגבי כל אחד מהם. המימון התואם יהיה מהשלמת שכרן של 
עובדות אלה.

26,000(ב)

דרך אמת - עפולה (ע"ר) (א) 20190126

להשתתפות בפרויקט של הקמת ספריה להשאלה ולעיון בבית הספר של העמותה 
בעפולה. ההקצבה כולה מיועדת לרכישת ספרים, לפי הצעת המחיר שצורפה 

לבקשה. מימון פריטים אחרים של הציוד המפורט בבקשה ישמש כמימון תואם.

30,000(ב)

מגן שאול - קרית חינוך נוקדים (ע"ר) (א) 20190133

להשתתפות בהענקת הנחות בשכר לימוד לתלמידים ממשפחות נזקקות, מקצה 
הוועדה סך 90,000 ש"ח. הנהלת העמותה תהיה רשאית לדרג את ההנחות מתוך 
הסכום האמור, בהתאם לקריטריונים שצירפה לבקשה. מימוש ההקצבה יותנה 

בהצגת רשימת התלמידים שנהנו מן המלגות. סכום ההנחה שכל תלמיד קיבל 
והסיבה לכך. התמיכה שנקבעה במסגרת בקשה זו נדונה ותוקצבה במסגרת נושא 

תמיכה עיקרי של תמיכה במכינות קדם צבאיות למלגות, לשיפוץ ולהצטיידות.

90,000(ב)

בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון (ע"ר) (א) 20190136

להשתתפות בפרויקט לחינוך מוזיקאלי בבית הספר היסודי של העמותה במצפה 
רמון, על פי הפרטים שצוינו בבקשה ובנספחים לה, כספי התמיכה ישמשו להענקת

מלגות לימודים לחמישים ילדים ממשפחות סוציואקונומיות קשות בהן הכנסה 
לנפש במשפחה אינה עולה על סך 2,000 .₪ המימון התואם יהיה מתמיכת המוסד 

עצמו לאותן מלגות על פי אותם קריטריונים. למימוש ההקצבה, יציג המוסד 
אסמכתאות לקיום פרויקט המוזיקה הנדון בבקשה בהשתתפות מאה ילדים, וכן 

תוצג הצהרה של מנהל המוסד לפיה המלגות הנידונות שימשו להשתתפות 
בתשלום שכר הלימוד של לימודי המוזיקה. סכום התמיכה יופחת, באופן יחסי, 

ככל שמספר הילדים המשתתפים יהיה קטן ממאה.

20,000(ב)

קשת יהודה (א) 20190137

להשתתפות במתן מלגות, בדרך של הנחה בשכר לימוד, לתלמידים שעל פי מצבם 
הכלכלי נזקקים לסיוע בתשלום שכר הלימוד, כמפורט בבקשה. סכום ההנחה 

יינתן ל 30 תלמידים, ואולם להנהלת המוסד תתאפשר הקצאה יחסית על פי 
הקריטריונים המצורפים לבקשה. מימוש ההקצבה מותנה בקבלת תצהיר ובו 
רשימת התלמידים שקיבלו את ההנחה, סכום ההנחה, והסיבה למתן ההנחה. 

סכום ההקצבה יעמוד על 45,000 ש"ח.

45,000(ב)

קבוצת רעות (א) 20190140

העמותה ביקשה להשתתף בעלויות של רכישת מכשירי חשמל למטבח המכינה, 
רכב שטח והנחות בשכר לימוד ל - 10 תלמידים נזקקים. הוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה והחליטה להשתתף ברכישת הציוד למטבח, בסך 35,000 ש"ח וכן 
להקצות סך 15,000 ש"ח להנחות בשכר לימוד ל-10 תלמידים נזקקים. המימון 

התואם לרכישת הציוד למטבח יהיה מהשלמת הסכום לרכישת הפריטים 
המפורטים בהצעת המחיר של כלי המטבח והמימון התואם לסכום המלגות יהיה 

בהענקת הנחות בסכום זהה על ידי המוסד. המוסד יהיה רשאי לדרג את סכום 
המלגות לפי שיקול דעתו. מימוש סכום המלגות מותנה בהצגת תצהיר ובו רשימת 

הנהנים שקיבלו את ההנחות, סכום ההנחה והסיבה להענקת ההנחה לתלמיד.

50,000(ב)

מכינה קדם צבאית ישיבתית - בית-יתיר (א) 20190159
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הוועדה עיינה בבקשת העמותה ובנספחים לה וכן במסמך הקריטריונים שצורף 
לבקשה, ומחליטה להקצות סך 60 אש"ח לצורך מתן הנחות בשכר לימוד 

לתלמידים נזקקים. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת תצהיר ובו רשימת התלמידים 
שיקבלו את ההנחות, סכום ההנחה והסיבה להענקת ההנחה לתלמיד.

60,000(ב)

בראשית - חינוך על טהרת הקודש לזירוז הגאולה (ע"ר) (א) 20190161

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בתוכנית שיפור והגברת תוכניות החינוך לשמונה ילדים עם מוגבלות 
באופן שכלי/ פיזי במעונות המוסד, על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר 

שצורפו לה. למימוש ההקצבה ימציא המוסד אישור מטעם אגף הרווחה ברשות 
המקומית על ביצוע התכנית, כמפורט בבקשה עבור ילדים אשר להם לקויות 

כמצוין בבקשה.

52,000(ב)

טנא ירושלמי (ע"ר) (א) 20190173

להשתתפות בשיפוץ האגף המזרחי של מבנה המכינה והתאמתו לקליטת קבוצת 
חניכים נוספת בכל שנה, ולהגדלת הפעילות החינוכית במוסד למען תושבי 

הסביבה, מקצה הוועדה סך 100 אש"ח.

100,000(ב)

מתנ"ס הר חברון (ע"ר) (א) 20190181

הוועדה עיינה בבקשת המוסד לנסיעות מודרכות ומאובטחות מישובי הר חברון 
לאתרים בירושלים, מצאה שהפרויקט ראוי ומתאים לנושא התמיכה העיקרי ועל 
כן, נענית הוועדה לבקשה במלואה ומקצה סך 327,000 ש"ח. מימוש ההקצבה או 

חלקה, מותנה בהצגת אסמכתאות לביצוע הפרויקט, או חלקו, בעלות מלאה, 
כאשר רק מחצית העלות תמומן מתוך כספי ההקצבה. בהתאם לכך, כל הוצאה 

של המוסד במסגרת ביצוע הפרויקט תהווה מימון תואם.

327,000(ב)

תלמוד תורה דביר (ע"ר) (א) 20190184

לאחר עיון מחודש של הוועדה בבקשה, לאור טענות המוסד בהשגה שהגיש על 
דחיית בקשות לתמיכה, מקצה הוועדה תמיכה לרכישת פעלולון מסתובב כמפורט 

בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. הוועדה מפנה את תשומת לב המוסד להוראות 
סעיף 10 (ג) לחוזה, לשימוש בתקופת רשות בלתי מוגנת, החתום בין המוסד לבין 

הקיבוץ – בעלי המקרקעין. מימון המוסד רכיבים אחרים לצורך הקמת גינת 
המשחקים הנידונה בבקשה, יהווה מימון תואם כאשר מימון התואם יהיה בסכום

הזהה לסכום התמיכה.

36,000(ב)

מכון "מסילות" אשדוד (ע"ר) (א) 20190190

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

לתמיכה בתוכנית סיוע לתלמידים עם עיכוב התפתחותי ושכלי לצורך השתלבותם 
במסגרות חינוכיות רגילות על פי מסמך "תיאור הפרויקט (טבלה)" שצורף לבקשה 
וכן לתשלומי השכר לבעלי התפקידים השונים ששמותיהם צוינו בחלק ג' של טופס

הבקשה – לפי אחוזי משרה בפרויקט בלבד. יצוין שהבקשה נתמכת בהמלצה 
חיובית גבוהה של משרד החינוך והא מתאימה להגדרת העזבון , כפי שנוסחה ע"י 

המצווה.

96,000(ב)

מוסדות ויזניץ עפולה עילית (ע"ר) (א) 20190192

להשתתפות בהקמת ספריה להשאלת ספרי קריאה לתלמידי בית הספר היסודי, 
על פי רשימת הספרים המופיעה בהצעת המחיר של "אור החיים", המימון התואם
יהיה מפריטי ריהוט המפורטים בהצעת המחיר של "יצירה". המוסד ייתן  הצהרה 

שהספרים שנרכשו בכספי הקצבה מיועדים להשאלה בלבד לתלמידי בית הספר 
היסודי.

25,000(ב)

ועד מקומי אבני-חפץ (א) 20190198
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לאחר עיון בהשגה שהגיש ועד מקומי אבני חפץ מחליטה הוועדה לתמוך בפרויקט 
חינוך מוזיקלי לילדים, ברכיב של שיעורי נגינה. כספי ההקצבה ישמשו לקיומם של
40 שיעורים בשנה ל-10 ילדים בשיעור, ל-10 קבוצות. כמו כן, ישמשו כספי הקצבה

גם לשני שיעורים על יסודות המוזיקה עבור 100 ילדים בקבוצות של 10 ילדים 
בשיעור. המימון התואם ישמש לתשלום עבור השיעורים המפורטים בהחלטה זו.

40,000(ב)

המדרשה למנהיגות ואחריות חברתית מיצר (ע"ר) (א) 20190231

להשתתפות במתן מלגות ל-15 תלמידים, כמפורט בבקשה מקצה הוועדה סך 
22,500 אש"ח. הנהלת המוסד תהיה רשאית לדרג את התמיכות בין התלמידים 
אשר יקבלו את ההנחה. מימוש ההקצבה מותנה בהצגת תצהיר ובו רשימה של 

התלמידים שיקבלו את ההנחה. סכום ההנחה והסיבה להענקת ההנחה לתלמיד.

22,500(ב)

הקרן לפיתוח בקעת הירדן (ע"ר) (א) 20190232

להשתתפות בפרויקט רכישת כלי נגינה ללימוד מוזיקה בשנת 2019 בשני בתי ספר 
יסודיים של מועצה אזורית בקעת הירדן, האחד ממלכתי והשני ממלכתי-דתי, 
הבקשה מאושרת, הסכום המוקצב: .50,000 למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות לרכישת כל כלי הנגינה רשומים בבקשה.

50,000(ב)

תשב"ר אהל משה (ע"ר) (א) 20190237

להשתתפות בפרויקט הצטיידות בספרי קריאה ולימוד לספריית בית הספר היסודי
של העמותה, שבו לומדים 360 תלמידים, בין היתר כאלה המגיעים ממשפחות 

קשות יום ממצב סוציו אקונומי קשה. כספי ההקצבה ישמשו לרכישת הספרים על
פי הצעות המחיר המצורפות לבקשה. גם המימון התואם יהיה מרכישת ספרים.

30,000(ב)

תלמוד תורה  ויז'ניץ  קרית ויז'ניץ (א) 20190242

להשתתפות בהצטיידות בכסאות ובשולחנות לטובת תלמידי בית הספר היסודי של
העמותה בבני ברק. למימוש ההקצבה תציג העמותה ראיות לרכישת כסאות 

ושולחנות לתלמידי בית הספר היסודי וכן תמציא אסמכתא להצבתו של הריהוט 
האמור בבית הספר היסודי בבני ברק. מנהל העמותה ימציא תצהיר בחתימת ידו 

לאימות העובדות.

40,000(ב)

מכון שלום הרטמן-ישראל (חל"צ) (א) 20190246

להשתתפות בתוכנית הענקת מלגות לתלמידי בתי הספר התיכוניים (בנים ובנות) 
וכן, ללומדים בתוכנית "חברותא" בסך 1,000 ₪ לכל אחד מן הנהנים, אשר 

ימציאו אסמכתאות לכך שהכנסה לנפש לחודש במשפחתם אינה עולה על 2,000 
ש"ח. ראשוני הנהנים יהיו תלמידי תוכנית חברותא והיתרה לתלמידי התיכון, על 
פי הקריטריונים האמורים. למימוש ההקצבה ימציא המוסד רשימת  התלמידים 

(בהם 8 מתכנית חברותא) שקיבלו המלגות והסיבה להענקתן לפי הקריטריון 
הקבוע בהחלטה זו.

50,000(ב)

האות הבינלאומי לנוער ולצעירים ישראל (ע"ר) (א) 20190259

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לקידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים
במדינה

להשתתפות בפרויקט של יצירת מפגשים בין בני נוער יהודים ונוצרים לקידום 
הסובלנות ביניהם, תוך כדי עבודה על פרויקטים משותפים, מקצה הוועדה סך של 

38,000 ₪ , עבור ההוצאות המיועדות ל-  16 הסעות למפגשים. תשלום שכר כוח 
האדם בפרויקט, כמפורט בבקשה ישמש כמימון תואם.

38,000(ב)

מרכז קהילתי ע"ש רוס בע"מ (חל"צ) (א) 20190268

הבקשה מוגשת במסגרת נושא תמיכה עיקרי של סיורים והדרכות בירושלים. 
המוסד מפרט בבקשתו פרויקט של סיורים באתרים שונים בתוך ירושלים עבור 

קהילת התושבים בקריית משה, גבעת שאול וגבעת מרדכי בירושלים. 
לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובפרטים המצורפים לה, החליטה הוועדה להיענות 

לבקשה ולקבוע הקצבה בסך 60,000 ש"ח שהם 75% מעלות הפרויקט. 
נוכח הסכום המלא המבוקש, מהות הפרויקט, מספר המשתתפים המיועדים, 
והתאמת הפרויקט לנושא תמיכה עיקרי, העניקה הוועדה את הסכום האמור, 

כמפורט.

60,000(ב)
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חברים למען החברה (ע"ר) (א) 20190270

להשתתפות במתן חינוך מדעי לילדי כיתות ד' בעיר שדרות על ידי הקמת חוגים 
לרובוטיקה כמפורט  בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה.

25,000(ב)

עירית מעלות תרשיחא (א) 20190272

להשתתפות בתוכנית המהווה גשר בין תוכנית "בית ספר מנגן", ותוכנית 
"חברותו" המופעלות בבתי הספר במעלות תרשיחא, כלימודי המשך במרכז 

המוסיקה, על פי המפורט בבקשה ובתיאור הפרוייקט, ובהתאם לעלויות לרכיבים 
השונים שצויינו, כספי התמיכה ישמשו לרכישת כלי נגינה או לתיקון אלה בהם 

שנדרש להם תיקון. וכן לחלק מעלויות השכר המצוינות בבקשה. המימון התואם 
יהיה מן השכר הנדרש להפקת הפרוייקט ומשכר המורים השונים לצורך הפקת 

הפרוייקט. למימון ההקצבה תציג העיריה רשימת התלמידים שהשתתפו 
בפרוייקט, ואסמכתאות להוצאות השונות במסגרת הפרוייקט.

100,000(ב)

העמותה לקידום החינוך בתל אביב- יפו (ע"ר) (א) 20190280

להשתתפות בפרוייקט חינוך מוסיקלי לילדים ממשפחות בסיכון, בגילאי בית ספר 
יסודי, באופן המתואר בבקשה, ועל פי הצעות המחיר, והעלויות הנדרשות 

לפרוייקט. כספי התמיכה יממנו את רכישת הציוד המוסיקלי כמפורט בהצעות 
המחיר. וחלק מהשכר של המורים המיועדים לתוכנית ולהרחבת פרוייקט 

ברכיבים שנתבקשו. למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת התלמידים 
שהשתתפו בפרוייקט, וכן את רכיבי העלויות וההוצאות שהוצאו לביצועו, ובתנאי 

שדמי ההשתתפות של הנהנים לא יעלו על הסכום המצוין בבקשה.

100,000(ב)

ישיבת איילת השחר - אילת (ע"ר) (א) 20190281

להשתתפות בפרויקט מלגות לימוד לתלמידים נזקקים במוסד על פי הקריטריונים
שצורפו לבקשה התמיכה מיועדת ל- 35 תלמידים, סך 1,000 ₪ לתלמיד, כמפורט 

בבקשה ובמסמך הקריטריונים. למימוש ההקצבה ימציא המוסד רשימה של 
שמות התלמידים להם הוענקה המלגה והסיבה לכך.

35,000(ב)

הסתדרות השומר הצעיר בישראל (א) 20190285

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

לאחר דיון הוועדה בבקשת המוסד, מחליטה הוועדה להקצות סך 100,000 ש"ח 
לתמיכה בפרויקט המבנה בקן קרית חיים, לצורך הנגשתו לחניכים אשר להם 
מוגבלות בניידות, כמפורט בהצעת המחיר המצורפת לבקשה. המימון התואם 

יהיה בהשלמת הסכום הנדרש לביצוע פרויקט ההנגשה. הוועדה עיינה גם בחלקים 
אחרים של הבקשה, כולל החלקים בתוכנית לשנים הבאות, ואולם אין מדובר 

בתוכנית "רב שנתית" כמוגדר בנוהל עבודת הוועדה, אלא בחזרה על התוכנית. 
יצוין כי חרף תיאור הפרויקט בטופס הבקשה, לא קיימת התייחסות להנגשת 

האתרים האחרים המצוינים כמקום הפעילות של הפרויקט, אלא חזרה על 
תשלומי שכר לאותם עובדים ולקיום אירוח ימי הכשרה למתנדבי שנת שירות. ימי

האירוח המתוכננים אינם מן הרכיבים שהוועדה תומכת בהם, ועל כן כאמור, 
התמיכה שנקבעה מיועדת להנגשת המבנה בקן קריית חיים בלבד, כמפורט 

בהחלטה.

100,000(ב)

ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי (ע"ר) (א) 20190287

להשתתפות בעלויות רכיבים מן הפרויקט המתואר בבקשה, מקצה הוועדה סך 
342.5  אש"ח. הסכום מורכב ממחצית עלויות שכר רכזים שהוועדה מתבקשת 

להשתתף בתשלום שכרם, על פי המפורט בטבלה שבחלק ג' בבקשה, וכן מחצית 
עלויות ההסעה המפורטות בבקשה ומחצית עלויות החולצות. המימון התואם 

יהיה על פי כל אחד מהרכיבים לעצמו, באופן שהתמיכה תמומש כאשר המוסד 
יציג אסמכתאות להוצאת מלוא הסכום על הפריטים האמורים, והתמיכה תממן 

מחצית הסכום.

342,500(ב)

האגודה לקדום החנוך ירושלים (א) 20190291
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לתמיכה במוסדות צדקה שהמטרה שלהם 
היא קידום השלום והריבונות של מדינת ישראל

להשתתפות בפרויקט של מפגשים משותפים של תלמידים ושל הצוות החינוכי 
מכלל המגזרים שיש בחברה הישראלית, ליצירת היכרות, חוויות משותפות, 

ולמידה משותפת, אשר יביאו לקרבה ולקשר בין הקבוצות השונות ויהוו בסיס 
משותף של ערכים של רעות ושלום, כמפורט בבקשה. תמיכת הוועדה מיועדת 

למימון "תוכנית ג'פרא למנהיגות", "תוכנית לראות את המחר" עבור הנחייה, וכן 
הכנה והנחייה, מרצה אורח, מדידה והערכה. מימון רכיבים אחרים בפרויקט, כפי 

שמפורטים בבקשה - יהווה מימון תואם.

149,000(ב)

מכון חרוב (ע"ר) (א) 20190292

לאחר עיון הוועדה בערעור שהגישה העמותה מחליטה הוועדה להעניק תמיכה 
לרכיב הטיפולים עבור הילדים כמפורט בבקשה ובערעור. סכום ההקצבה ישמש 

אך ורק לעלויות הטיפול הפסיכיאטרי ו/או הריפוי בעיסוק , כאשר המימון 
התואם ייועד להוצאה עבור הרכיב הנדון.

120,000(ב)

גדעון - ליהדות אתיופיה בחדרה וסביבתה (א) 20190300

להשתתפות בתוכנית לימודי מוסיקה ונגינה. לילדי שכונות מוחלשות בחדרה, בגיל
בית הספר היסודי מרביתם מן הקהילה האתיופית. כמפורט בבקשה ובהצעות 

המחיר המצורפות לה. כספי התמיכה ישמשו לשיעורי המוסיקה והנגינה 
הקבוצתיים והפרטניים. המימון התואם יהיה מההוצאה על אותם הרכיבים. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של התלמידים שהשתתפו בפרוייקט, וכן 
ההוצאות המיוחדות שהוצאו עבור שיעורי המוסיקה כאמור.

50,000(ב)

דעה - עמותה לתיקון חברתי (ע"ר) (א) 20190309

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לקידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים
במדינה

להשתתפות בפרויקט שבירת חומות בין יהודים ונוצרים על ידי היכרות עם תרבות
האחר ומפגשים משותפים, כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר, מקצה הוועדה סך 

40,000 ₪ , אשר ישמשו להסעות. המימון התואם יהיה מתשלום ההדרכה 
לפרילנסרים ושכר כוח אדם בפרויקט.

40,000(ב)

מכון חינוכי רוחני לבנות- סמינר תהילה (ע"ר) (א) 20190328

להשתתפות בפרויקט הענקת מלגות ל- 17 תלמידות, אשר על פי הוראת המצווה 
הן ממוצא אשכנזי. כל מלגה מכספי התמיכה תהיה בסך של 1,000 ₪ לתלמידה, 

אשר ההכנסה לנפש במשפחתה נמוכה מ- 2,000 ₪ לחודש. המימון התואם של 
המוסד יהיה מהענקת מלגות בהתאם למפורט בהחלטה זאת. 

17,000(ב)

מוסדות צדקה וחסד צפת ע"ש מרן החפץ חיים זיע"א (ע"ר) (א) 20190330

עמותת מוסדות "צדקה וחסד צפת על שם מרן החפץ חיים" הגישה השגה על 
החלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט "שירת הלב", פרויקט 

לילדים ממשפחות שמצבן הסוציואקונומי נמוך. לאחר שהוועדה עיינה בהשגה 
ובנימוקיה, החליטה הוועדה לשנות את החלטתה ולקבוע תמיכה בפרויקט. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה מסמכים להוכחת היקף הוראת המוזיקה 

לתלמידי בית הספר, פירוט השיעורים והשעות שניתנו, עלויות שכר המורים 
ועלויות רכישת כלי הנגינה.

65,000(ב)

בית לייוויק - אגודת סופרי ועתונאי יידיש בישראל (ע"ר) (א) 20190331

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לקידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים
במדינה

להשתתפות בפרויקט קידום הבנה בין יהודים ונוצרים באמצעות מפגשי תרבות  
של בני נוער יהודים מבית ספר תיכון עירוני א' בתל אביב לבין תלמידים מבית 

ספר תיכון מר אליאס מהכפר אעיבלין, בליווי מורים והורים. המפגשים יתקיימו 
בתל אביב ובכפר אעיבלין, הכל כמפורט בבקשה ובנספחים לה.

30,000(ב)

מוסדות חינוך- כפר פינס (ע"ר) (א) 20190335
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בתכנית שיפור למידה במוסדות לתלמידים במוסדות החינוך כפר 
פינס במקומות המצוינים בבקשה ועל פי התכנית האמורה בה על ידי מימון 

מחצית עלויות המחשבים הניידים והציוד הנלווה ומלוא סכום ההנחה לתשעה 
תלמידים המוגדרים כתלמידים עם מוגבלות פיזית או שכלית כפי שפורט בבקשה 

ועל פי רשימה של נהנים שתאושר על ידי לשכת הרווחה בכל אחד מן המקומות. 
המימון התואם יהיה מהשלמת העלויות לרכישת המחשבים והציוד הנלווה.

52,000(ב)

מכינת עטרת ירושלים (ע"ר) (א) 20190340

להשתתפות בתוכנית מלגות ל-20 מתלמידי המכינה הקדם צבאית בלבד! של 
המוסד, בסך 1,500 ₪ לכל מלגה. מימוש המלגה יותנה בהצגת אסמכתה להענקת 

המלגה לתלמידי המכינה על פי אישור לשכת הרווחה העירונית. מלגות שיעניק 
המוסד ממקורותיו בסכום זהה לסכום הקצבה (סך 30 אש"ח) יהווה מימון תואם.

30,000(ב)

מרכז תורני חסידי לצעירים בני עליה שערי תורה (ע"ר) (א) 20190344

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי         לחינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים 
שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד

להשתתפות בהענקת הנחה בסך 1,000 ₪ לכל אחד מ-24 תלמידים אשכנזיים 
ממשפחות נזקקות, על פי רשימה שתתקבל מלשכת הרווחה ברשות המקומית.

24,000(ב)

מרכז קהילתי קרית ביאליק (ע"ר) (א) 20190353

להשתתפות בפרויקט של סיורים בירושלים על ידי המרכז הקהילתי "קריית 
ביאליק", עבור קבוצות שונות מהעיר: פנסיונרים, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
ועוד, על פי התוכנית המפורטת בטופס הבקשה ובנספחים לה, מקצה הוועדה סך 

75 אש"ח לביצוע 14 סיורים. ובתנאי שכל משתתף יישא בעלות של לא יותר מ-20 
ש"ח. רשימת המשתתפים והסכומים שנגבו מכל אחד מהם, וכן מספר הסיורים 

שבוצעו בפועל ישמשו תנאי למימוש ההקצבה. ככל שלא תבוצע התוכנית במלואה 
תקבל העמותה רק חלק יחסי מן ההקצבה, זה התואם למספר הטיולים שבוצעו 

בפועל על ידה.

75,000(ב)

המדרשה הישראלית למנהיגות בתל אביב - בני ציון (ע"ר) (א) 20190360

המדרשה הישראלית למנהיגות בתל אביב בני ציון, הפועלת באלוני יצחק הגישה 
בקשה לתמיכה ברכישת ריהוט וציוד, וכן לתמיכה בדרך של מלגות להנחה בשכר 

לימוד לתלמידים מרקע סוציאקונומי נמוך. הוועדה מחליטה להקצות סך של 100 
אש"ח, אשר 50 אש"ח מתוכם ישמשו לרכישת ריהוט והמימון התואם יהיה אף 

הוא מרכישת ריהוט, וה-50 אש"ח הנוספים ייועדו למלגות ל-25 תלמידים ממצב 
סוציואקונומי נמוך, והמימון התואם לחלק זה של התמיכה יהיה אף הוא ממלגות

לאותם תלמידים.

100,000(ב)

מרכז חינוכי לתנועה הקונסרבטיבית - מסורתית ע"י חנתון (א) 20190362

להשתתפות בפרויקטים של מרכז חינוכי לתנועה הקונסרביטיבית – מסורתית – 
בפרויקט של שיפוץ והצטיידות וכן השתתפות בענקת מלגות כדלקמן :

סך של 31,000 ש"ח ₪ מסכום ההקצבה ייועד לרכישת ציוד, כמפורט בבקשה 
ובהצעות המחיר המצורפות לה. מימון התואם לסעיף זה יהיה על ידי הוצאות 

למטרות זהות של רכישת הציוד סך 9,000 ש"ח מסכום ההקצבה ייועד להענקת 9 
מלגות ל-9 תלמידים שההכנסה החודשית לנפש במשפחתם נמוכה מסך 2,000  ₪ 

לחודש. כל מלגה מכספי התמיכה תעמוד על סך 1,000 ש"ח. המימון התואם 
למלגות יהיה בהענקת סכום שווה של מלגות על ידי המוסד לאותם סטודנטים. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות מתאימות להוצאות עבור ציוד וכן 
את רשימת התלמידים להם הוענקו מלגות והסיבה לכך.

40,000(ב)

עין פרת - המדרשה למנהיגות חברתית (ע"ר) (א) 20190363

DoCenter Id:801-02-2019-000662, received on -29/08/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



14379 ילקוט הפרסומים 8416, כ"ח באב התשע"ט, 2019 8 29 

14/07/2019 תאריך:
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בפרויקט הצטיידות והענקת מלגות, ע"פ המפורט בבקשה ובנספחים 
לה. סך 45,000 ש"ח מכספי התמיכה ישמשו להצטיידות והמימון התואם ישמש 

אף הוא להצטיידות. סך 15,000 ש"ח מכספי התמיכה ישמש להענקת מלגות בסך 
1,000 ש"ח לכ"א מ- 15 הסטודנטים, אשר הכנסה חודשית לנפש במשפחתם אינה 

עולה על סך 2,000 ש"ח. המוסד ימציא אישור למימון תואם, בסכום זהה לחלק 
זה של התמיכה לאותם 15 סטודנטים, כך שמלגה לכל סטודנט תעמוד על סך 

2,000 ש"ח.
למימוש ההקצבה, תציג העמותה את רשימת הסטודנטים זוכי המלגות והצהרה 

שכל אחד מהם התאים לקריטריון שנקבע בהחלטה זו.

60,000(ב)

בני דוד - מכינה ישיבתית (א) 20190365

הבקשה היא להשתתפות בשיפוץ מבנה המכינה וכן שיפוץ וריהוט חדר הזיכרון 
לבוגרי המכינה שנפלו במערכות ישראל וגם להנחה בשכר לימוד ל-100 תלמידים 

נזקקים. הוועדה עיינה בבקשה ומחליטה להקצות סך 600 אש"ח להשתתפות 
בשיפוץ המבנה וכן לשיפוץ ולריהוט חדר הזיכרון. המימון התואם יהיה מעלויות 

השיפוצים האמורים בלבד.

600,000(ב)

ישיבת בני עקיבא לחינוך סביבתי - סוסיא (ע"ר) (א) 20190372

להשתתפות במתן הנחות בשכר לימוד לתלמידים המגיעים ממשפחות קשות יום. 
מכספי התמיכה תינתן הנחה בסך 1,000 ₪ לתלמיד אשר ימציא אסמכתא לכך 

שהכנסה לנפש במשפחתו אינה עולה על סך 2,000 ש"ח לחודש. למימוש ההקצבה 
ימציא המוסד רשימת התלמידים שקיבלו ההנחה והסיבה להענקתה, לפי 

קריטריון הקבוע בהחלטה זו.

60,000(ב)

אמונה - אפרתה - מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך (ע"ר) (א) 20190373

להשתתפות במתן מלגות להנחה בשכר לימוד לסטודנטיות יהודיות נזקקות 
מעזבון המיועד למטרה זו. על פי המפורט בבקשה, ובהתאם לאפשרויות של 

הוועדה להעניק תמיכה במסגרת המבוקש. סכום התמיכה מיועד ל-26 תלמידות, 
אשר כל אחת מהן תקבל הנחה בסך 1,000 ש"ח בתשלום שכר הלימוד לשנת 2019.
מימוש ההקצבה מותנה בהצגת רשימה של סטודנטיות שקיבלו הנחות, כך שמספר

הסטודנטיות לא יפחת מ- 26 ( אם כל אחת קיבלה הנחה בסך 2,000 ש"ח) ולא 
יעלה על 52 ( אם כל אחת קיבלה הנחה בסך 1,000 ש"ח). 

26,000(ב)

המרכז לחינוך וחברה בלוד (ע"ר) (א) 20190379

המרכז לחינוך וחברה בלוד (עמותה רשומה) הגיש בקשה לתמיכה בשיפוץ מבנה 
שקיבל בתרומה מחברת הראל בלוד. המבנה זקוק לשיפוץ ולשיקום מסיביים, לפי 

המתואר בבקשה ובצילומים שצורפו לה. כמו כן מבקשת העמותה לרכוש ריהוט 
למכינה הקדם צבאית, שתופעל במבנה הנדון, וגם לחלק מלגות לתלמידים 

נזקקים. לאור העלויות הכוללות המפורטות בבקשה, החליטה הוועדה להקצות 
סך 800 אש"ח להשתתפות בשיפוץ המבנה בלבד, כאשר המימון התואם יהיה 

מהכספים שתשקיע העמותה בשיפוץ ובריהוט.

800,000(ב)

קבוצת התיאטרון הירושלמי ע"ש בצלאל (א) 20190382

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בפרויקט העצמה המיועד לאוכלוסיית ילדים יהודים עם אוטיזם 
בגילאי 14 עד 18 על פי התכנית המפורטת בבקשה והנספחים לה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה הצהרה שישתתפו בפרויקט 12 ילדים המתאימים להגדרה
המתוארת בפרויקט.

80,000(ב)

המועצה הציונית בישראל (עמותה רשומה) (א) 20190384
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בהענקת מלגות בסך 2,000 ש"ח כל אחד ל-20 תלמידים נזקקים, 
המימון התואם יהיה מכספי מלגות בלבד לאותם תלמידים. מימוש ההקצבה 

מותנה בהצגת רשימת התלמידים שייתמכו וכן בסיבה שהצדיקה מתן מלגה לכל 
אחד מהם. סכום התמיכה 40 אש"ח.

40,000(ב)

ישיבת הכותל - מרכז תורני וואהל שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא (ע"ר) (א) 20190390

להשתתפות ברכישת ציוד למטבח של המכינה הקדם צבאית ידידיה בבת עין, על 
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה, מקצה הוועדה סך 100 אש"ח. המימון התואם 

יעשה מכספים שישמשו לרכישת הציוד למטבח כמפורט בבקשה.

100,000(ב)

שמעיה גליל עליון (ע"ר) (א) 20190392

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בפרויקט כישורים-קורסים המשלבים ילדים עם מוגבלות, יחד עם 
ילדים ללא מוגבלות. במסגרת הפרויקט יבוצעו קורסים מקצועיים וחווייתיים, 
כמפורט בחלק ג' של הבקשה במקצועות השונים המפורטים. למימוש התמיכה 

תציג העמותה אסמכתאות להעסקת כל רשימת המורים המצוינת בבקשה, בשכר 
המצוין בה, וכן אסמכתאות על הפעילות שנעשתה עבור הילדים עם המוגבלות.

100,000(ב)

מסגרת שמעיה (ע"ר) (א) 20190394

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בפרויקט "לומדים מהלב"- יצירת מעטפת רגשית תומכת למידה 
לפעוטות ולילדים יהודים עם לקויות שמיעה וחרשות. מטרת הפרויקט היא 

הקניית כישורים וצמצום פערים בין הילדים האמורים לבין הילדים השונים בני 
גילם. במסגרת זו תבוצע פעילות של פיתוח שפה, הקניית ידע, הקניית מיומנויות 

למידה ועוד, כמפורט בבקשה. למימוש התמיכה, תמציא העמותה אסמכתאות 
להעסקת העובדים במקצועות השונים המפורטים בבקשה, בהיקפי המשרה 

ובסכומים המצוינים בה. וזאת לטובת 220 נהנים. העמותה תצהיר על מספר 
הנהנים בכל אתר בו תפעיל את הפרויקט, ועל תוכן הפעילות שביצעה.

100,000(ב)

פרד"ס רימוני  (ע"ר) (א) 20190398

להשתתפות בהענקת מלגות ל-15 תלמידים סכום התמיכה יעמוד על 30,000 ש"ח. 
בסך 2000 ש"ח כל מלגה. כשהמימון התואם יהיה בהענקת הנחה בשכ"ל ל-15 

תלמידים אחרים. תנאי למימוש התמיכה יהיה הצגת רשימת 30 התלמידים שזכו 
להנחה והסיבה אשר בשלה ניתנה ההנחה.

30,000(ב)

דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - החלוץ (ע"ר) (א) 20190399

לההשתתפות בשיפוץ מבנה המגורים של המדריכים, מקצה הוועדה סך 50 אש"ח 
ולמלגות ל-35 תלמידים בסך 2,000 ש"ח כל מלגה מקצה הוועדה סך 70 אש"ח. 

המימון התואם משני הרכיבים האמורים יהיה מהוצאות על אותם רכיבים. 
מימוש התמיכה למלגות מותנה בהצגת רשימת התלמידים שיהנו מן ההנחה 

והסיבה למתן ההנחה לכל אחד מהם.

120,000(ב)

תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר) (א) 20190402

להשתתפות בתכנית המוסד לשם פעילות התנועה למען בני נוער עם מוגבלות 
ולשילובם בפעילות תנועת הנוער החקלאי, מקצה הוועדה סך 250 אש"ח למימון 
חלק מן הפריטים המופיעים בחלק ג' לבקשה,  כדלקמן: שכר האחראי לשילוב בני
הנוער עם המוגבלויות, ושכר אחראי לוגיסטיקה לפעילות הניידת, פיתוח הדרכה 
והכשרות, בניית עזרי הדרכה / הקלטות, בניית עזרי הדרכה / עיצוב גראפי, ציוד 
לפעילות (לא ציוד לרכישת טבלטים), שלוש רמפות ניידות, הכשרה שנתית לסגל, 

הנגשת אתר אינטרנט. המימון התואם יהיה ממימון הרכיבים האחרים 
המפורטים בבקשה.

250,000(ב)

ישיבת נחלת יוסף שבי שומרון (ע''ר) (א) 20190405
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14/07/2019 תאריך:
24 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות במתן מלגות לתלמידים נזקקים לסיוע בתשלום שכר הלימוד במוסד 
של הישיבה המבקשת. כספי התמיכה יחולקו ל- 18 תלמידים. המלגה תהיה בסך 

1,000 ₪ לכל אחד מהתלמידים האמורים. תלמיד יקבל הנחה בשכר הלימוד 
מכספי התמיכה אם יציג אסמכתא להכנסה שאינה עולה על 2,000 ₪ לחודש לנפש

במשפחתו. למימוש ההקצבה תמציא העמותה הצהרה של מנכ"ל העמותה על 
הענקת המלגה ל- 180תלמידים כאמור. 

18,000(ב)

תלמוד תורה - עצמונה (א) 20190411

להשתתפות בפרויקט הענקת הנחות בשכר לימוד, לתלמידים שההכנסה לנפש 
במשפחתם, לחודש, אינה עולה על סך 2,000 ש"ח.  ההקצבה מיועדת ל-40 

תלמידים אשר לכל אחד מהם תינתן הנחה של 1,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג
העמותה רשימת התלמידים שקיבלו את ההנחה ואת הסיבה להענקתה להם, ע"פ 

הקריטריון שנקבע בהחלטה זו.

40,000(ב)

חיברותא - בית שאן והעמק (ע"ר) (א) 20190413

לאחר עיון בבקשה ובנספחים לה מקצה הוועדה סך 71 אש"ח על פי הפירוט 
כדלקמן: סך 21 אש"ח להשתתפות בהתקנת 10 דודי שמש ו קולטים. המימון 

התואם לתמיכה זו יהיה מהוצאות על רכישת אותם דודי שמש וקולטים. סך 25 
אש"ח עבור הוצאות לתיקונים ותחזוקה - המימון התואם יהיה בהוצאות לסעיף 

זה עצמו דהיינו תיקונים ותחזוקה במבנים המשמשים את העמותה. סך 25 אש"ח 
להשתתפות בהענקת הנחות בשכ"ל ל-30 תלמידים. המימון התואם יבוא ממתן 

הנחות בסכום זהה לתלמידים נזקקים. מימוש המלגות מותנה בהמצאת רשימת 
התלמידים להם תוענק ההנחה והצגת הסיבה למתן ההנחה כאמור.

71,000(ב)

לפיד - אפיקי דעת, שדרות (ע"ר) (א) 20190416

להשתתפות בהענקת מלגות שכר לימוד לתלמידי ישיבת ההסדר הנזקקים, 
כמפורט בבקשה. כספי תמיכה ישמשו לתשלום מלגה למאה תלמידים -  בסך 

1,000 ₪ לתלמיד, אשר ימציא אסמכתא שהכנסה לנפש במשפחתו אינה עולה על 
סך 2,000 לחודש. למימוש ההקצבה ימציא המוסד רשימת התלמידים שקיבלו 

ההנחה והסיבה לכך, לפי הקריטריון שנקבע בהחלטה זו.

100,000(ב)

ישיבת הסדר גבוהה - קרית גת (ע"ר) (א) 20190418

להשתתפות במתן מלגות לתלמידי ישיבת ההסדר בחינוך הציוני דתי של המוסד, 
אשר הם נזקקים. המלגה בסך 1,000 ₪ לתלמיד תינתן ל- 50 תלמידים אשר 

ההכנסה החודשית לנפש במשפחתם אינה עולה על 2,000 .₪ למימוש ההקצבה 
תמציא העמותה רשימת התלמידים אשר יקבלו את ההנחה והסיבה להענקתה, 

לפי הקריטריון שנקבע בהחלטה זו.

50,000(ב)

אביבים, המכון למוסיקה יהודית (ע"ר) (א) 20190419

להשתתפות בהענקת מלגות, בסך 1,000 ₪ למלגה לכל אחת מ-50 תלמידות, אשר 
יופנו על ידי לשכת הרווחה המקומית, בציון שהן ממשפחות נזקקות (רשימת 

הקריטריונים למתן הנחה שצורפה לבקשה כפי שהיא, אינה מקובלת על הוועדה).  
למימוש ההקצבה יגיש מנכ"ל המוסד תצהיר בחתימת ידו מאומת ע"י עו"ד, לפיו 

רשימת התלמידות שזכו להנחה בשכר לימוד מצוי בידי העמותה וכולן קיבלו 
אישור לשכת הרווחה המקומית לקבלת המלגה ע"פ החלטה זו. את המימון 

התואם של העמותה למען אותן בנות, וכן אסמכתא של לשכת הרווחה להענקת 
המלגות האמורות.

50,000(ב)

מרכז חינוך ליאו באק בע"מ (חל"צ) (א) 20190420

הבקשה נדונה במסגרת נושא תמיכה עיקרי של סיורים והדרכות בירושלים. 
להשתתפות בפרויקט קהילות מטיילות בירושלים, על ידי מתנ"ס "ליאו בק" 
לביצוע הסיורים, על פי המתואר בבקשה (לרבות נושא הצילומים והתערוכה 

המתוכננת) ובהצעות המחיר הנספחות לה. סכום ההקצאה הוא 75,000 ש"ח , 
מכספי ההקצבה ניתן יהיה לממן מחצית מכל הוצאה. הוועדה מבקשת להפנות 

את תשומת הלב שעל הכובעים והחולצות המיועדים להירכש במסגרת הסיורים, 
יודפס אחד מסמלי ירושלים ושמה המלא (ולא שם של משרד ממשלתי מממן).

75,000(ב)

DoCenter Id:801-02-2019-000662, received on -29/08/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 8416, כ"ח באב התשע"ט, 2019 8 29  14382

14/07/2019 תאריך:
25 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

כולל "מדבר שור" בחלוצה (ע"ר) (א) 20190427

להשתתפות בהענקת מלגות ל-30 מתלמידי הישיבה הנזקקים, על פי הפניה של 
לשכת הרווחה במקום מגוריהם. כל אחד מן התלמידים יקבל הנחה של 1,000 

ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימת התלמידים שקיבלו את ההנחה ואת
הסיבה לכך.

30,000(ב)

המחנות העולים (א) 20190444

להשתתפות בפרויקט שילובם של חניכים מאוכלוסיות מוחלשות במסגרת פעילות 
"צמי"ד", בפעילות השוטפת של התנועה, כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר 

הנספחות לה - מקצה הוועדה סך 90 אש"ח. סכום התמיכה הוא להשתתפות בשכר
המדריכים, להשתתפות בעלויות ייעוץ והכשרה וכן להשתתפות בעלויות שני 

אירועים של פעילות מעצימה לחניכים ולצוות. המוסד יידרש להציג מימון תואם 
לכל אחד מן הרכיבים הנתמכים המפורטים, באופן שהתמיכה תממן מחצית 

העלות של כל אחד מהמרכיבים המפורטים בהחלטה זו.

90,000(ב)

מכינה תורנית קדם צבאית "אלישע" (ע"ר) (א) 20190451

הוועדה עיינה בבקשת המוסד אשר נתמך בשלוש השנים האחרונות לתשלום 
מלגות לתלמידיו, ואולם הבקשה הנדונה הוגשה בגדר נושא תמיכה עיקרי ונדונה 

בהתאם. השתתפות בסך 800 אש"ח לביצוע השיפוץ כמפורט בבקשה. המימון 
התואם יהיה מעלויות השיפוץ בלבד.

800,000(ב)

"שמע" לחינוך ושיקום ילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה (ע"ר) (א) 20190462

עמותת שמע פנתה ביום 05.02.19 בבקשה לשנות את מסלול הטיול שעבורו בקשה 
הקצבה בבקשה מספר .20190462 הוועדה קבעה תמיכה בסך 60,000 ₪ על פי 

התוכנית שתוארה בבקשה, לרבות העלויות המיוחדות לפרטי התוכנית. בקשה 
לשנות את מסלול הטיולים עבורו נקבעה ההקצבה מהווה שינוי מהותי של 

הבקשה, ועל כן הוועדה איננה נעתרת לבקשה זו, והיא נדחית בזה. עוד ביקשה 
העמותה בפנייה שנשלחה בדואר אלקטרוני, לעניין אופן ההנצחה בגין ההקצבה 
בבקשה הנידונה, כך שבמקום הנצחה כנדרש בהוראות הוועדה, תבוצע ההנצחה 

על ידי הדפסת הנוסח שלה על גבי החולצות שהילדים ילבשו לאורך הטיול. 
הבקשה איננה מקובלת על הוועדה ואף היא נדחית בזה.

60,000(ב)

מינהל קהילתי - רמת שלמה ירושלים (ע"ר) (א) 20190469

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

לתמיכה בפרויקט הסעות של ילדות על כסאות גלגלים להשתתפות בשיעורים של 
בית הספר ל"מחול על גלגלים" במנהל הקהילתי רמת שלמה, ללימוד ריקוד ל-45 
בנות נכות בכיסאות גלגלים. כתנאי למימוש ההקצבה, תידרש העמותה להמציא 

אסמכתאות לקיום 16 הסעות שבועיות במשך 32 שבועות לטובת 45 תלמידות 
באמצעות חברה כדוגמת החברה שהציגה את הצעת המחיר המצורף לבקשה, 

דהיינו הסעות לאנשים עם צרכים מיוחדים. למען הסר ספק, רק חברה שעוסקת 
בהסעות לאנשים עם צרכים מיוחדים תתקבל במסגרת התמיכה הנידונה.

40,000(ב)

עירית פתח תקוה (א) 20190480

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות ברכישת ספרים חדשים לספריות הציבוריות ברחבי העיר פתח תקווה,
כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר שצורפה לה.

40,000(ב)

עמותת מקהלות מורן והבית לשירה בישראל (ע"ר) (א) 20190491
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26 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בפרוייקט "מי ששר מאושר" לחינוך מוסיקלי להכרת ואהבת השירה 
לילדי בית הספר היסודי. על ידי השתתפות במימון השכר של פסנתרנים לחזרות 

ולקונצרטים, ומנצחת לחזרות ולקונצרטים – כאשר אלו יועסקו לצורך הוראת 
השירה לילדי בתי ספר יסודיים בלבד. זאת משום שכך הורה המוריש בעיזבון. 

כספי ההקצבה לא יוכלו לשמש לפרוייקטים אחרים שמבוצעים על ידי העמותה 
בתחום המוסיקה, כפי שפירטה בבקשה. המימון התואם לכספי ההקצבה, יוצא 

אף הוא מהוצאות השכר לבעלי התפקידים האמורים. דהיינו: הפסנתרנים 
והמנצחת, ככל שהפעילות המדוברת תבוצע עם ילדים בגילאי בית הספר היסודי 

בלבד. למימוש ההקצבה תמציא העמותה אסמכתאות לקיום ההוראות 
המפורטות בהחלטה זו.

30,000(ב)

בית מורשת - מעלה אדומים (א) 20190496

להשתתפות בהענקת הנחות בשכר לימוד ל-35 תלמידים בסך 2,000 ש"ח הנחה 
לכל תלמיד, מקצה הוועדה סך 72 אש"ח. המימון התואם יהיה מהענקת הנחה 
מתאימה בסכום זהה. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת רשימת התלמידים אשר 

יקבלו את ההנחה ואת הסיבה (הקריטריון) לפיו נקבעה ההנחה.

72,000(ב)

ישיבת תקוע (ע"ר) (א) 20190502

להשתתפות בהענקת הנחות ל - 60 תלמידי המוסד, לפי המפורט בבקשה, ההנחה 
תעמוד על סך 1,000 ש"ח לתלמיד. כספי ההקצבה ישמשו להענקת הנחה ל - 30 
תלמידים והמימון התואם יהיה על ידי המוסד ל 30 תלמידים אחרים נוספים. 

למימוש ההקצבה תציין העמותה את רשימת התלמידים שקיבלו את ההנחה ואת 
הסיבה לכך, לפי הקריטריון הקבוע בהחלטה זו.

30,000(ב)

ישיבת בני עקיבא נחל יצחק - נחלים (א) 20190512

הוועדה עיינה בבקשת ההבהרה שהגישה העמותה וכדי להקל על מימוש ההקצבה 
קובעת הוועדה שמלגה בסך 1,000 ש"ח תוענק לתלמיד שההכנסה לנפש 

במשפחתו, לחודש, אינה עולה על סך 2,000 ש"ח. מכאן תוכל העמותה להבין 
שהקריטריונים, כפי שגובשו במסמך שנלווה לבקשה אינם מקובלים על הוועדה 

כמות שהם, למעט אלה מהם שעולים בקנה אחד עם החלטה זו.

65,000(ב)

ישיבת שדמות נריה (ע"ר) (א) 20190516

להשתתפות בהענקת מלגות ל - 25 תלמידים נזקקים, על פי הפניה מלשכת הרווחה
במקום מגוריהם. למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת התלמידים שקיבלו

את ההנחה ואת הפניית לשכת הרווחה.

25,000(ב)

עלה - עזר לילד המיוחד (ע"ר) (א) 20190517

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בהצטיידות במרכז השיקום החדש שישמש את ילדי "על"ה" במרכז 
החינוכי השיקומי לחניכים עם צרכים מיוחדים, לפריטים המופיעים ברשימת 

הציוד הנדרש, ואשר באופן מובהק יש בו כדי לשפר ולהגביר את החינוך של 
הילדים אשר להם מוגבלות שכלית או פיזית. סכום התמיכה ישמש לרכישת 

ולהקמת חדר המוסיקה, אביזרי תקשורת לכל כיתה, משחקי תחושה, משחקי 
מתג, חדרי סנוזלן ומערכת מציאות מדומה. המימון התואם יהיה מהשלמת 

הסכומים הנדרשים לרכישת הפריטים המצוינים בהחלטה זו.

525,000(ב)

עיריית אלעד (א) 20190519

להשתתפות בפרויקט הספריה הציבורית החדשה ברחוב רבי חייא 13 באלעד, על 
פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו לה. כספי התמיכה ישמשו לרכישת 5 

עמדות מחשב והצבתן, פרויקט השו"ת על כל חלקיו לפי המפורט בהצעת המחיר 
של בית העסק "טל", לרכישת חלק מריהוט הספריה – לפי הנדרש לה בעת הזאת, 

לאחר שצוידה בחלק מן הריהוט, וביתרת הכסף לספרים. המימון התואם יהיה 
לרכישת הריהוט.

100,000(ב)

רון שולמית - לקידום מחול ומוסיקה בירושלים (א) 20190520
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להשתתפות בפתיחת מחלקת לימודי נבל בקונסברטוריון, על ידי רכישת נבל בגודל
מלא ושלושה נבלים קטנים לתלמידים, להוראת הנגינה בנבל לתלמידים בגילאי 

בית הספר היסודי. למימוש ההקצבה תציג העמותה בנוסף לאסמכתאות על 
רכישת הכלים גם את רשימת התלמידים שהשתתפו בקורס וגילאיהם.

40,000(ב)

יונתן בנגב (ע''ר) (א) 20190521

המוסד עותר לתמיכה בעלויות שיפוץ כיתות לימוד ורכישת ציוד לפנימיות על פי 
הצעות המחיר המצורפות לבקשה. הוועדה מקצה תמיכה בסך 90 אש"ח כך ש-50 

אש"ח מכספי התמיכה יוקדשו לביצוע שיפוץ כיתות הלימוד והמימון התואם 
יהיה מהוצאות על אותו סעיף, וכן מקצה הוועדה 40 אש"ח לרכישת הציוד כאשר 

המימון התואם יהיה מההוצאות לרכישת הציוד כמפורט בהצעת המחיר 
הרלוונטית.

90,000(ב)

"ערוגות" המרכז לקידום הילד והמשפחה (ע"ר) (א) 20190522

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בקיומן של קבוצות טיפוליות להקניית מיומנויות חברתיות, בכלל או 
בחדר סנוזלן בקרב ילדים שאובחנו כבעלי עיכוב התפתחותי בתחום המוטורי. 

כספי התמיכה ישמשו לתשלום לנותני השירותים, על פי הצעות המחיר שצורפו 
לבקשה, והמימון התואם יהיה בהשלמת הסכום הנדרש לכך.

40,000(ב)

קידום החינוך בישראל - אחד משלנו (ע"ר) (א) 20190527

להשתתפות בהענקת מלגות לשכר לימוד בסך 2,000 ש"ח לכל מלגה ל-65 
תלמידים המוגדרים כנוער בסיכון, מקצה הוועדה סך 130,000 ש"ח. המימון 
התואם יהיה מהענקת הנחה בסכום זהה לאותם תלמידים. מימוש ההקצאה 

מותנה בהצגת רשימת התלמידים להם תוענק ההנחה והסיבה למתן ההנחה לכל 
אחד מהם.

130,000(ב)

אג'יק - מכון הנגב (ע"ר) (א) 20190528

להשתתפות בפרויקט הכנה של שדרת המנהיגות הבוגרת לארגון הנוער הראשון 
בחברה הבדואית בנגב, מקצה הוועדה תמיכה בסך 80 אש"ח. הסכום ייועד לשכר 

לרכזת התוכן המצוינת בבקשה. מימוש ההקצאה יותנה בהמצאת אסמכתאות 
לכך שרכזת התוכן תגיש תכנית הכשרה של מד"צים לשילוב אוכלוסייה מוחלשת 

בפעילות של תנועת הנוער אג'יק, וכן תמציא דיווח על ביצוע כל הפעילויות 
המפורטות בתוכנית העבודה השנתית, המצורפת לבקשה תחת הכותרת "לו"ז 

לביצוע לשנה". האוכלוסייה שתשולב בפעילות תהיה מן המגזר הבדואי ותתאפיין 
במצב סוציואקונומי נמוך. הוועדה מציינת שהתוכנית שהוגשה בבקשה איננה 

תכנית "רב שנתית" כמוגדר בנוהל עבודת הוועדה, ועל כן התמיכה שנקבעה על ידי
הוועדה הינה לשנת 2019 בלבד.

80,000(ב)

"מכמנים" - המכינה הקדם צבאית למנהיגות יהודית מתקדמת (ע"ר) (א) 20190529

לאחר עיון בבקשת המוסד ובנספחים לו, מחליטה הוועדה להקצות תמיכה בסך 
60 אש"ח. 30 אש"ח לתמיכה בהענקת הנחה בשכר לימוד ל-15 תלמידים שמצבם 

הסוציואקונומי נמוך. כל מלגה תעמוד על סך 2,000 ש"ח. המימון התואם יהיה 
הענקת הנחות לתלמידים על יסוד המצב הסוציואקונומי. מימוש חלק זה של 

התמיכה מותנה בהצגת רשימת התלמידים שיזכו להנחה והסיבה להענקת ההנחה.
סכום נוסף של 30 אש"ח מקצה הוועדה לתמיכה ברכישת ציוד וביצוע שיפוצים 

כמפורט בהצעות המחיר המצורפות לבקשה. המימון התואם לסכום זה יהיה 
מעלויות השיפוצים או רכישת הציוד כאמור.

60,000(ב)

עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל (ע"ר) (א) 20190536
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עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט של פעילות 
סניף התנועה בשפרעם כלפי כ-140 ילדים רגילים ועם צרכים מיוחדים. במסגרת 

הפרויקט מתוכננות פעילויות חוץ כגון מחנה קיץ למשך חמשה ימים מחוץ לבית, 
פעילויות אתגריות, טיולי ג'יפים ועוד כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות

לה. החלק האחר של הפרויקט מתייחס למרכז לטיפוח הראייה והעיוורים של 
תנועת הנוער הדרוזי בפקיעין. המרכז נותן מענה לכל אזור הגליל העליון והתחתון 
בתיווך ידע, הרצאות וציוד וכיוצא בזה. עלויות הפרויקט מורכבות משכר המיועד 

לרכזים, כמפורט בבקשה, וכן לפעילויות המפורטות. להשתתפות בפעילויות 
השונות כמתואר וכן בשכר. כספי התמיכה לא ישמשו לרכישת ריהוט, לשיפוץ 

מערכת החשמל ולרכישת ציוד מחשוב לליקוי ראייה, זאת מן הטעם שאלה פרטים
שאינם נופלים במסגרת נושא התמיכה העיקרי שבקשר אליו הוגשה בקשת 

המוסד.

230,000(ב)

מתנס בנימין (א) 20190541

הבקשה הוגשה  במסגרת נושא תמיכה עיקרי של סיורים והדרכות בירושלים 
ונדונה בהתאם. 

הוועדה מקצה את התמיכה המבוקשת בסך 100,000 ש"ח לשם ביצוע הפרויקט 
כמפורט בבקשה ובנספחים לה. ניתן יהיה לממן מכספי ההקצבה מחצית מכל 

הוצאה במסגרת הפרויקט. מימון כל פרט מפרטי הפרויקט יהווה מימון תואם.

100,000(ב)

צעירים בירוחם (ע"ר) (א) 20190544

להשתתפות בעלויות שדרוג והקמה של חדר מחשבים ורכישת ריהוט הכל כמפורט 
בהצעות המחיר המצורפות לבקשה, מקצה הוועדה סך 36 אש"ח. בקביעת הסכום 

התחשבה הוועדה בעובדה שמדובר בסכום בקשה נמוך יחסית ובנושא תמיכה 
עיקרי של מכינות קדם צבאיות.

36,000(ב)

אחד לקידום הנוער 2014 (ע"ר) (א) 20190552

העמותה הגישה השגה על סמך החלטה שנשלחה אליה בטעות. עיון הוועדה 
בבקשה מעלה שיש מקום לתמיכה בפרויקט המתואר בבקשה וזאת לצורך הרכיב 

של חוג מוזיקה לניגון כלהקה, כמפורט בבקשה ובנספחים לה. המימון התואם 
יהיה להוצאות עבור חוג המוזיקה עצמו.

50,000(ב)

תקוה לילד - נוה צבי (א) 20190562

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בשיפור תנאי החינוך והשיקום של ילדי בית הספר לחינוך מיוחד, על 
ידי הכשרת החצר הלימודית בהן מתקיימים חוגים ופינות לימוד לפי הצרכים 

הספציפיים הרלוונטיים לאוכלוסיית התלמידים הצעירים בני 6-18.

260,000(ב)

תלמוד תורה מוריה (א) 20190564

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בהקמת ספרייה חינוכית ציבורית לתלמידי בית הספר ולנוער תושבי 
העיר העתיקה בירושלים. כספי ההקצבה ישמשו לרכישת ספרים, מחשב ספרייה 
ממוחשבת וניהול ספרים, ריהוט לספרייה ותוכנה לניהול ספרייה. המימון התואם
יהיה על ידי השלמת הסכומים הנדרשים לרכישת הפריטים האמורים וגם מחלק 
משכרו של הספרן. כתנאי למימוש ההקצבה ימציא המוסד ראייה להנחת דעתו של

המשרד, שאכן מדובר בספרייה ציבורית המיועדת לכלל הנוער תושבי העיר 
העתיקה ירושלים.

20,000(ב)

עירית קרית שמונה (א) 20190570
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עיריית קרית שמונה מבקשת תמיכה בהקמה ותפעול של מרכז מוסיקה ברשת 
המתנ"סים, לשם הנגשת עולם המוסיקה וחשיפתו לבני נוער וצעירים בעיר, כדי 

להגדיל את מספר הילדים המנגנים בכלי הנגינה השונים ולצמצם פערים בין 
הפריפריה למרכז. בבקשה ציינה העירייה את המקום בו תתקיים הפעילות וכן את
התוכנית להוראת המוסיקה כמצוין. התוכנית מיועדת ל-40 ילדים בני ,14-6 אשר 

ישתתפו בשכר לימוד בסכום שאינו גבוה. וכן מצוינים המחיר של כלי הנגינה 
שיירכשו ועלויות השכר למעבד מוסיקלי, מדריכי מוסיקה ורכזת הפרוייקט. כספי

התמיכה ישמשו לשכר למעבד מוסיקלי, וכן לרכישת כלי הנגינה על פי הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה. המימון התואם יהיה מדמי ההשתתפות של הנהנים 

ומקופת העירייה עצמה. למימוש ההקצבה, תציג העירייה רשימת 40 התלמידים 
הנהנים שישתתפו בפרוייקט, וכן אסמכתאות להוצאות שהוציאה לכלל הרכיבים 
של הפרוייקט ולמקורות המימון של אותם רכיבים. דמי ההשתתפות של הנהנים 

לא יעלו בשום אופן על הסכום המצוין בבקשה.

70,000(ב)

עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בארץ-ישראל (ע"ר) (א) 20190587

להשתתפות בפרויקט שילוב ילדים עם מוגבלות בקרב בני גילם בתנועת הנוער 
עזרא, על ידי סיוע במימון קייטנות לילדים האמורים בכ-20 סניפים ברחבי הארץ 
ל- 9 קייטנות של שבוע תנועה ולכ-20 שבתות תנועה כמפורט בבקשה, בסכום של 

400 אש"ח. למימוש ההקצבה תידרש התנועה להמציא רשימות הילדים עם 
מוגבלויות או מאוכלוסיה מוחלשת שהשתתפו באירועים האמורים, כמפורט 

בבקשתה, דהיינו 70 ילדים כאמור בכל שבת, וכ-150 ילדים כאמור בכל קייטנה. 

400,000(ב)

מרכז קהילתי אבטליון אלעד (ע"ר) (א) 20190588

להשתתפות בפרויקט של המרכז הקהילתי "אבטליון אלעד" של הקמת מרכז 
ללימודי מוזיקה לתלמידי בית ספר יסודי, על פי המפורט בבקשה, ומתוך מגמה 
שבבית הספר היסודי יתקיים לימוד מוזיקה כחלק מהמערך החינוכי הערכי, של 

תלמידי ביה"ס היסודי למוזיקה, בשנת 2019 ובתקווה שפעילות המרכז תימשך גם
בשנים העוקבות, ויתבצע לימוד מוזיקה באופן שיטתי ומועיל. למימוש התמיכה 

תציג העמותה אסמכתאות מפורטות על ביצוע הפרויקט באופן שתוכח הקמת 
המרכז למוזיקה, יוכח מספר התלמידים שהשתתפו, תוכח כל הפעילות שנעשתה 

במרכז ותוצאותיה וכן, כל האסמכתאות על עלויות מיוחדות לפרויקט זה. 
למסמכים תצורף הצהרה של מנכ"ל העמותה על נכונותם של המסמכים ועל כך 

שהם משקפים את ההוצאות עבור הפרויקט הנדון בלבד.

150,000(ב)

מכינה קדם צבאית - אדרת (ע"ר) (א) 20190591

על פי בקשת מכינה קדם צבאית אדרת במסגרת נושא התמיכה העיקרי לשיפוץ 
והצטיידות במכינות הקדם צבאיות למלגות לתלמידי המכינות, מחליטה הוועדה 

להקצות סך 65 אלף ₪ להשתתפות ברכישת אוהל ומכולה לפי הבקשה והצעות 
המחיר המצורפות לה וכן להענקת מלגות ל-20 תלמידים, כל מלגה תעמוד על סך 

2,000 .₪ המימון התואם למלגות יעמוד על סך זהה מטעם העמותה.

65,000(ב)

תפוח - עמותה לקידום עידן המידע בישראל (ע"ר) (א) 20190609

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לקידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים
במדינה

להשתתפות בפרויקט  פיתוח מנהיגות, מצוינות אישית, מחויבות לקהילה וכן 
לבניית גשרים בין בני נוער נוצרים ויהודים באמצעות שיח טכנולוגי משותף 

ולקידום שיווני והזדמנויות בין בני הנוער האמורים והענקת כישורים טכנולוגיים 
הדרושים להצלחה ע"י הקמת קבוצות לימודים משותפות בהן יהודים, נוצרים וגם

מוסלמים מקצה הוועדה סך שך 100,000 לתמיכה במימון שכר כוח האדם 
המפורט בבקשה, ובתנאי שבכל קבוצת לימוד, כמפורט בבקשה ישתתפו לפחות 

30% בני נוער נוצרים לצד משתתפים יהודים, ו/או אחרים. למימוש ההקצבה 
תמציא העמותה רשימה של כל בני הנוער שהשתתפו בפרויקט וכן אסמכתאות 

מספר המשתתפים בני העדה הנוצרית

100,000(ב)

קידום אמת בע"מ (חל"צ) (א) 20190614
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14/07/2019 תאריך:
30 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לגיבורי מלחמות ישראל
להשתתפות בפרויקט הקמת פרגולות תצפית ושבילי גישה באתר הנצחת טורעאן 
ע"ש רב סרן דניאל גומז ז"ל מקצה הוועדה סך של 60,000 ₪ אשר ישמשו לרכישת
הסלעים והפרגולות על פי הצעות המחיר בהשלמה שהוגשו במצורף לבקשה. מימון

תואם יתקבל מרכישת המגנטים המפורטים בבקשה.

60,000(ב)

חובבי משכיות (ע"ר) (א) 20190617

לאחר עיון הוועדה בבקשה ובנספחים לה, מחליטה הוועדה להקצות תמיכה בסך 
80 אש"ח לשיפוץ חדר הכושר ולשיפוץ המטבח על פי הצעות המחיר המצורפות 

לבקשה (לא כולל ציוד חדר הכושר) המימון התואם יהיה מעלויות שיידרשו 
לשיפוץ חדר הכושר ולשיפוץ המטבח.

80,000(ב)

תלמוד תורה ובית מדרש ימין ה' רוממה (א) 20190621

להשתתפות בהענקת חינוך מוזיקלי בבית הספר היסודי של עמותת "תלמוד תורה 
ובית מדרש ימין השם רוממה", לצורך ביצוע פרויקט של הוראת, חזנות, פיוט 

ועוד, על כלי נגינה שונים ביחידות או בקבוצות, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר 
המצורפת לה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות מפורטות על מספר 

השיעורים שהוענקו במסגרת הפרויקט (במובחן מפרויקט המקהלה שנתמך בשנה 
שעברה), מספר התלמידים שהשתתפו בפרויקט הנדון, סוגי השיעורים וכמות 

השיעורים מכל סוג, מספר התלמידים שהשתתפו בכל סוג של שיעור, העלות של 
כל השיעורים למיניהם. מנכ"ל העמותה יצרף למסמכים האמורים הצהרה על 

נכונותם ועל כך שההוצאות המתועדות הוצאו במסגרת הפרויקט בלבד. 

80,000(ב)

מנור-כברי, עמותה (א) 20190628

להשתתפות ברכישת פסנתר כנף לליווי המוזיקאים הצעירים ולקיום סדנאות 
העשרה והרכבים מוזיקליים כמפורט בבקשה. הבקשה הוגשה מעיזבון המיועד 

למוזיקאים קלאסיים צעירים. במסגרת הפרויקט ישולבו בוגרי מגמת המוזיקה 
של מנור-כברי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית, באופרה הישראלית ובמוסדות 

מוזיקליים נוספים לשם הגברת ידיעותיהם ועידודם להישגים ולטיפוח שאיפות 
למצוינות. כפי שמתואר בבקשה, דרוש פסנתר כנף לצורך ליווי הנגנים ועל כן 

מכספי התמיכה יירכש פסנתר כנף ויישכרו אולמות לקונצרטים קלאסיים בסכום 
כולל של 42,000 ש"ח. שכר העובדים בפרויקט כמפורט בבקשה יוכל לשמש 

כמימון תואם.

42,000(ב)

בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבות חברה נוער וספורט (א) 20190632

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לקידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים
במדינה

עמותת בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבות חברה נוער וספורט מתכננת לקיים
פרויקט של הפגשת בני נוער יהודים ונוצרים לטובת היכרות בלתי אמצעית, 

שתביא לחיבור והבנה הדדיים של שתי הקבוצות זו את זו, ותפתח עמדות חיוביות
זו כלפי זו. על יסוד הבקשה  ונספחיה מחליטה הוועדה להקצות תמיכה בסך 
70,000 .₪ למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לקיומם של סמינר, 

טיולים ואירועים חברתיים, כולל תיאטרון, אומנות, מוסיקה וכיוצא בזה כמפורט
בבקשה. המימון התואם יהיה בהשלמת סכומים הנדרשים לביצוע האמור.

70,000(ב)

הקרן לפיתוח שדרות (ע"ר) (א) 20190642

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בפרוייקט לשיפור והגברת החינוך של ילדים עם מוגבלות שכלית או 
פיזית בארבעה גני ילדים בשדרות, על פי התוכנית המפורטת בטופס הבקשה 

ובנספחים לה. מימוש ההקצאה מותנה בהמצאת אסמכתאות לביצוע הפעילויות 
השונות המתוארות במסמך תיאור הפרוייקט ובחלק ג' של טופס הבקשה ולא 

ייועד לתשלום שכר המפורט בטופס הבקשה.

300,000(ב)

תנועת בני עקיבא בישראל (ע"ר) (א) 20190651
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14/07/2019 תאריך:
31 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בפרויקט "שבטי יובל" המשלבים תלמידים של החינוך המיוחד 
בסניפי התנועה, הבקשה הוגשה במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תמיכת תנועות 

נוער בילדים עם מוגבלויות ועל פי פרטי התכנית היא מתאימה לנושא. סכום 
ההקצבה נקבע לפי הבקשה והנספחים לה.

300,000(ב)

חמדת בניה (ע"ר) (א) 20190654

לאחר עיון הוועדה בהשגה שהגישה עמותת "חמדת בניה", נחה דעתה שיש מקום 
לתמוך בפרויקט המוצע בבקשה. כספי התמיכה ישמשו תחילה לרכישת כל הציוד 

המצוין בהצעות המחיר בסעיף הרכישות והיתרה תשמש לתשלום שכר של כוח 
האדם שצוין בבקשה. המימון התואם יהיה לכוח האדם. למימוש כספי התמיכה 

תציג העמותה אסמכתאות לרכישת כל הציוד כמפורט וכן לתשלום שכר, כמפורט 
בבקשה.

60,000(ב)

מינהל קהילתי בוכרים גאולה (ע"ר) (א) 20190657

הבקשה הוגשה  במסגרת נושא תמיכה עיקרי של סיורים והדרכות בירושלים, 
ונדונה בהתאם. 

הוועדה מאשרת השתתפות בסך 90,000 ש"ח , לתמיכה בפרויקט המצוין בבקשה 
על כל הפריטים המתוארים בה והצעות המחיר המצורפות לה. ניתן יהיה לממן 

מכספי ההקצבה מחצית מכל סכום הוצאה במסגרת הפרויקט. מימון יתר רכיבי 
הפרויקט יהווה מימון תואם.

90,000(ב)

ישיבת אור אלחנן (ע"ר) (א) 20190663

להשתתפות בפרויקט חידוש הספרייה בהתאם להצעת המחיר שצורפה לבקשה. 
מימון רכישת שאר עמודות הספרייה ישמש כמימון תואם.

80,000(ב)

ס.ו.ל.ם. - סיוע ועידוד לילדים מוגבלים (א) 20190685

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בפרויקט ערוץ תקשורת בלתי מילולי באמצעות אייפדים לילדים 
יהודיים שאינם מדברים, עקב מוגבלות שכלית או נפשית, כדי לשפר או להגביר 

את החינוך שלהם, את יכולות הלימוד ואת התפקוד היומיומי על פי התוכנית 
המפורטת בבקשה ובתיאור הנספח המצורף לה.

200,000(ב)

עצם - מכינה תורנית לצה"ל (א) 20190688

מכינה תורנית לצה"ל "עצם" הגישה בקשה לתמיכה בשני סוגים של פרויקטים, 
בהתאם לנושא התמיכה שפורסם על ידי הוועדה. פרויקט אחד מתייחס לסיוע 

בשכר לאיש תחזוקה במוסד ולרכישת שישה מחשבים לשני חדרי כיתות ופרויקט 
אחר הוא בקשה לתמיכה בחלוקת מלגות, הנחה בשכר לימוד, ל-95 תלמידים על 

פי קריטריונים שצורפו לבקשה. 
מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד עודף מצטבר של 51% ביחס למחזור 

הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2016 שיעור החורג מהקבוע בסעיף 11.9 לנוהל 
עבודת הוועדה(1/3). מקור העודפים הינו נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 
לשימוש לפעילות, שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר בסך 682,561 ₪ , וכן נכסים 

נטו לשימוש לפעילות שאינם מוגבלים שיועדו ע"י המלכ"ר בסך 3,629,360 ₪ ללא 
כל ביאור. בנוסף, למוסד נכסים שקיימת לגביהם הגבלה באופן זמני, ללא כל 
באור (נכסים אלו לא נכללו בחישוב העודפים המצטברים) לפיכך המוסד אינו 

עומד בתנאי הסף הפיננסיים. 
על פי הנימוק הפיננסי המפורט ראוי היה לדחות את הבקשה על שני חלקיה. 
אולם, הועדה רואה מקום לתמוך בהענקת מלגות לתלמידים מאחר שמדובר 

בבקשה על פי נושא תמיכה עיקרי שפורסם על ידי הוועדה, ולאור תמיכת הוועדה 
במכינות קדם צבאיות אחרות בפרויקטים של הענקת מלגות לתלמידים. לפיכך 

מקצה הוועדה את סכום התמיכה להענקת מלגות בסכום של 1,700 ₪ למלגה 
(סכום המלגה שצוין בבקשה) וזאת לתלמידים שההכנסה החודשית לנפש 

במשפחתם אינה עולה על סך 2,000 .₪ למען הסר ספק, החלק בבקשה המתייחס 
לנושא שכר השיפוצניק ורכישת המחשבים נדחה על יסוד הנימוק הפיננסי 

המפורט. למימוש ההקצבה למלגות תציג העמותה את רשימת התלמידים שזכו 
במלגה, וסכום המלגה שזכו בה.

85,000(ב)

ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר ירושלים (א) 20190693
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14/07/2019 תאריך:
32 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בהענקת מלגות ל - 70 תלמידים נזקקקים על פי המלצת מחלקת 
הרווחה העירונית, כל תלמיד יקבל הנחה של 1,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה את רשימת התלמידים שקיבלו את ההנחה ואת המלצת מחלקת הרווחה 
העירונית.

70,000(ב)

תנועת בנות בית יעקב - בתיה (ע"ר) (א) 20190702

להשתתפות בשילוב חניכות עם מוגבלות, פיזית או שכלית, יחד עם חניכות אחרות
בפעילות מתמשכת של קבוצות העוסקות בתחום אמנות המוזיקה התיאטרון 

והמחול, מקצה הוועדה סך 230 אש"ח. להשתתפות בתכנית המפורטת בבקשה 
ובנספחים לה. בהתאם למפורט תעלה התנועה לפחות עשרה מופעים, אשר בכל 
אחד מהם ישולבו לפחות חניכות שיש להן מוגבלות, ואשר קיים אישור המוסד 

לביטוח לאומי לנכותן. אסמכתה על מספר המשתתפות מקרב החניכות עם 
המוגבלות וכן אסמכתה של המוסד לביטוח לאומי כאמור, יהוו תנאי למימוש 

ההקצבה. מימון יתר רכיבי התוכנית ישמש כמימון תואם. 

230,000(ב)

המכינה הקדם צבאית עז שלמה, ע''ש מרן הרב הראשי האלוף הרב שלמה גורן זצ'' (א) 20190730

לאחר עיון הוועדה בבקשה ובנספחים לה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 120 אש"ח 
להענקת הנחות בשכ"ל לתלמידי שנה א' וב', לפי מצבם הסוציואקונומי של 60 

תלמידים כמימון תואם תשמש השתתפות המוסד בהענקת הנחות לאותם 
תלמידים בסכום שלא יפחת מסכום ההקצאה. תנאי למימוש ההקצאה יציג 

המוסד רשימת התלמידים אשר להם תוענק ההנחה והסיבה להענקה.

120,000(ב)

"ידידים" למען הנוער והחברה (א) 20190740

לתמיכה בפרויקט של הוראת מוזיקת היפ-הופ וג'אז לילדים בגילאי בית ספר 
יסודי, במסגרת בית ידידים בקריית גת. רשימת הילדים אשר ישתתפו בתכנית 

תורכב בשיתוף העמותה עם מחלקת הרווחה של הרשות המקומית, וגילאי הילדים
יהיו בן 6 ל-14 שנים. כספי התמיכה  ישמשו לרכישת כלי הנגינה שמפורטים 

בהצעת המחיר המתאימה וכן להוראת סוגי המוזיקה המצוינים דהיינו, היפ-הופ 
וג'אז ולא ישמשו לסדנאות השונות המפורטות בבקשה. מימון הרכיבים האחרים 

של הפרויקט, כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה, יהווה מימון 
תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה פרוט מלא של מספר השיעורים שניתנו 

להוראת סוגי המוזיקה, עבורם נקבעה התמיכה, כמפורט לעיל. וכן, מספר הילדים
שהשתתפו (20 יחידות היפ-הופ, 2-0 יחידות ג'אז עבור 80 נהנים). 

35,000(ב)

מוסדות תורה וחינוך של חסידי גור בית ישראל אשדוד (א) 20190746

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי         לחינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים 
שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד

להשתתפות בהענקת הנחה בשכר לימוד לחמישים תלמידים בסך 1,000 ₪ לכל 
תלמיד, על פי רשימת תלמידים שיאושרו על ידי לשכת הרווחה ברשות המקומית 
בדבר מצבן הסוציו אקונומי של משפחות התלמידים. למימוש ההקצבה תמציא 

העמותה את האישורים מלשכת הרווחה ואת רשימת התלמידים שזכו להנחה 
בתשלום שכר הלימוד.

50,000(ב)

מעלות חיים (א) 20190758

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי         למוסד ילדים המטפל ותומך ישירות 
בילדים ו/או מתגוררים בו ילדים , לרבות ילדים עזובים , נצרכים , יתומים ויתומי

צה"ל, במידת האפשר באזור ת"א
להשתתפות ברכישת 40 דלתות לחדרי פנימיה, שרותים ומקלחות, וכן 18 ארונות 
בגדים לחדרי הפנימיה. הפרויקט המבוקש נופל בגדרו של העזבון המיועד למוסד 
ילדים שמתגוררים בו גם ילדים נצרכים. התמיכה מיועדת למימוש כל הרכיבים 

של הפרויקט כמתואר בבקשה ולכן המימון התואם יהיה מהשלמת הסכום הנדרש
לרכישת ולהתקנת 40 הדלתות ולרכישת 18 ארונות בגדים.

60,000(ב)

עירית צפת (א) 20190766
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14/07/2019 תאריך:
33 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  למלגות לילדים בבתי ספר מקצועיים 
להכשרה מקצועית

להשתתפות בפרויקט של עיריית צפת, יחד עם החברה למתנסים בתוכנית מתן 
מלגות לילדים נזקקים מהעיר צפת ללימודים להכשרה מקצועית כמפורט בתיאור 

הפרויקט ובמסמך הבקשה במהלך שנת 2019 התקיימו קורסים בבתי ספר בעיר, 
בשעות אחר הצהריים ובהם תוענק הכשרה מקצועית לפי רשימת הקורסים 

שצורפה לבקשה ולפי הביקוש. מימוש ההקצבה מותנה בהצגת רשימת התלמידים 
שהשתתפו בקורסים ופירוט הקורסים שהתקיימו.

216,500(ב)

עירית אשדוד (א) 20190772

להשתתפות בהרחבת הפרויקטים בתחום חינוך מוזיקלי לילדים בבתי ספר 
יסודיים ברחבי העיר, כמפורט בבקשה ובנספחים לה, כספי התמיכה ישמשו 

לרכישת כלי נגינה. מימון יתר רכיבי הפרויקט יהווה מימון תואם. למימוש 
ההקצבה תציג הרשות אסמכתאות לרכישת הכלים ועלותם.

110,000(ב)

12,946,000 סה"כ למשרד:
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14/07/2019 תאריך:
34 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

חקלאות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

14/07/2019 תאריך:
35 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

כלכלה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

14/07/2019 תאריך:
36 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

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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14/07/2019 תאריך:
37 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משפטים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי סנסנה (א) 20190077

להשתתפות בנטיעת עצים ביישוב סנסנה הנמצא בצפון הנגב. מכספי התמיכה 
יירכשו וינטעו עצי נוי והצללה בסכום של 35,000 ש"ח ועצי זית בסכום של 20,000 

ש"ח. מימון רכיבים אחרים מתוך הצעת המחיר המצורפת לבקשה יהווה מימון 
תואם.

55,000(ב)

ועד מקומי עין חרוד )אחוד( (א) 20190102

לתמיכה בתוכנית נטיעת עצים ברחבי קיבוץ "עין חרוד איחוד", על פי הבקשה 
והצעת המחיר המצורפת לה. כספי התמיכה ישמשו לרכישת עצים. המימון 

התואם יהיה אף הוא מן ההוצאות הכרוכות ברכישת עצים מהסוגים המפורטים 
בהצעת המחיר.

50,000(ב)

ועד מקומי עשרת (א) 20190103

לתמיכה בפרויקט שיקום גבעת עשרת על ידי סידור השטח של הגבעה, על ידי 
שתילת צמחים ועצים חדשים וכן סידור הסלעים, באופן שבעקיפין ייצרו פינה 

ללימוד ולעיון עבור תלמידים ומבקרים, על פי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר 
שצורפה לה.

80,000(ב)

אגודת צער בעלי חיים בישראל, רמת גן והסביבה (א) 20190120

להשתתפות בפרויקט המורכב משתי תכניות "לכשכש עם הכלב" ו"מישהו לחיות 
לצידו" המיועד להגברת המודעות של חמלה וסובלנות כלפי בעלי חיים, וכן לסיוע 

לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים תוך שילוב בעלי חיים והטיפול בהם-הכל כמפורט 
בבקשה ובנספחים לה.

50,000(ב)

אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר) (א) 20190170

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  למטרות בתחום איכות הסביבה
להשתתפות בהוצאות פיתוח טכנולוגי של מערכות חיישנים ניידים ופזירים לזיהוי 

וניטור שריפות, כמפורט בבקשה. התמיכה תממן מרבית השכר של מהנדס 
אלקטרוניקה ומהנדס תוכנה. מימון יתר ריכיבי הפרויקט ישמש כמימון תואם.

160,000(ב)

ועד מקומי באר מילכה (א) 20190196

להשתתפות בתכנית "בוסתן בדיונה" לנטיעת עצים ביישוב באר מילכה, לאחר 
הכשרת הקרקע כנדרש, ולהתקנת מערכת השקיה לצמחים בשטח היישוב המיועד 

לפיתוח על פי התכנית המתוארת בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה.

50,000(ב)

ועד מקומי מגדלים (א) 20190199

ועד מקומי מגדלים מבקש תמיכה בפרויקט של הקמת טיילת באורך של 600 מ' 
אשר בה יינטעו גם 50 עצי נוי בעלות של 30,000 ש"ח. הבקשה היא מתוך עזבון 

המיועד לנטיעת עצים, על כן קובעת הוועדה תמיכה בסך של 30,000 ש"ח לנטיעת 
העצים כאמור בבקשה. מימון רכיבים אחרים בפרויקט ישמש כמימון תואם.

30,000(ב)

ועד מקומי תקוע (א) 20190203

לתמיכה בפרויקט הפרחת השממה במדבר יהודה - בתקוע, על ידי ועד מקומי 
תקוע, בהתאם לבקשה ולהצעת המחיר שצורפה לה, לנטיעת 121 עצים באיזור 

הסמוך להרודיון. הוועד המקומי ייטע את  העצים אך ורק בשטח שהוא מוסמך 
לטעת בו, ושאחזקתו על ידי הוועד המקומי הינה על פי כל דין. מימון יתר רכיבי 

הפרויקט ישמש כמימון תואם.

60,000(ב)

DoCenter Id:801-02-2019-000662, received on -29/08/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



14393 ילקוט הפרסומים 8416, כ"ח באב התשע"ט, 2019 8 29 

14/07/2019 תאריך:
38 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

ועד מקומי ניל"י (א) 20190209

להשתתפות בפרויקט טיפול בשפני סלע חולי הלישמניה ביישוב ניל"י. על הפי 
הפרטים בבקשה, מתכוונת העמותה לטפל בנושא המסלעה בה שוכנים שפני הסלע

המפיצים את המחלה וכן לפזר מלכודות לתפיסת השפנים החולים. הבקשה אכן 
נופלת בגדרו של העזבון שמיועד להגנה על החי ועל הסביבה, שכן יש להניח 

שהמחלה מופצת גם לבעלי חיים אחרים (לא רק ליתושים שפוגעים בסופו של דבר 
בבני האדם, אלא גם באחרים) וכן היא מתאימה לעזבון המיועד להגנה על הטבע 
בישראל. בהתאם לכך קובעת הוועדה תמיכה בסך 150,000 ש"ח לטיפול בנושא 

המסלעה כמפורט בהצעת המחיר המצורפת בבקשה. המימון התואם למימוש 
ההקצבה יהיה מתשלום עבור המלכודות - כאשר העמותה נדרשת לעמוד בכל 

התנאים הנדרשים על פי חוק ועל פי התקנות בתחום של לכידה באמצעות 
מלכודות, פיקוח על המלכודות, תיאום וטרינרי כנדרש וכיוצ"ב.

150,000(ב)

ועד מקומי רתמים (א) 20190212

להשתתפות בפרויקט נטיעת עצים ביישוב רתמים. כל כספי התמיכה ישמשו 
לנטיעת עצים, לפחות 150 במספר. מימון יתר רכיבי  הפרויקט ישמש כמימון 

תואם.

70,000(ב)

חממה אקולוגית עין שמר (ע"ר) (א) 20190358

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  למטרות בתחום איכות הסביבה
להשתתפות בתוכנית "יוצרים סביבה" לשם קידום ערכי הסביבה בציבור כאמצעי 
להצמיח ולהכשיר מנהיגים בתחום הסביבה, להנגיש את ערכי הסביבה לקהל רחב 
ולעודד לקיחת אחריות סביבתית כוללת כמפורט בתיאור הפרויקט בבקשה. כספי 

התמיכה ישמשו לרכישת כל הציוד הנדרש על פי הצעות המחיר המצורפות 
לבקשה. הציוד ישמש את הפרויקט בלבד. יתרת סכום התמיכה תשמש גם לשכר 

כוח האדם שיועסק בפרויקט. השלמת העלויות הנדרשות לביצוע הפרוייקט 
ככמפורט בעלויות (למעט ה ההוצאות שאינן מכוסות על ידי הוועדה)   תשמש 

כמימון תואם. למימוש ההקצבה תמציא היעמותה אסמכתאות לביצוע כל 
הפעילות המפורטת בבקשה.

180,000(ב)

ועד מקומי אספר (א) 20190425

ועד מקומי אספר הגיש בקשה לתמיכה בפרויקט נטיעת עצים ברחבי היישוב 
מיצד-אספר. במסגרת הפרויקט כולו התבצעו עבודות הכשרת שטח, התחברות 

למקורות מים, צנרת וכיוצ"ב. הבקשה היא מעזבון המיועד לנטיעת עצים. עלויות 
העצים בפרויקט זה עומדות על 66,400 ש"ח + מע"מ. הוועדה מקציבה לצורך 

נטיעת לפחות 160 עצים סך של 70,000 .₪ מימון יתר רכיבי הפרויקט ישמש 
כמימון תואם.

70,000(ב)

1,005,000 סה"כ למשרד:

14/07/2019 תאריך:
39 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

פנים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:
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14/07/2019 תאריך:
40 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

קליטה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

דרך הלוטוס בע"מ (חל"צ) (א) 20190032

על פי הוראות העזבון מקצה הוועדה סך 60,000 ש"ח להשתתפות בטיפולי שיניים 
לעולים מברית המועצות בלבד. כפי שנכתב בבקשה השתתפות הנהנים עומדת על 

1,200 ₪ כל אחד ועל כן גם הוועדה מקצה סך של 1,200 ₪ לכל אחד מ-50 
המטופלים. למימוש התמיכה תציג העמותה רשימה של 50 מטופלים, אשר טופלו 
בסך כולל של 3,600 ₪ לפחות (שליש העלות על הנהנים, שליש העלות על הוועדה 

ולפחות שליש העלות מכספי העמותה).

60,000(ב)

אביב התורה (א) 20190072

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים 
סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

המוסד הגיש בקשה לתמיכה בפרויקט של עזרה למתגייסים מקרב העדה 
האתיופית ובני משפחותיהם כדי לתמוך בהם מן השלב של מועמדות לגיוס והמשך

בליווי לתקופת השירות הצבאי לחיילים ולבני משפחותיהם. על פי המתואר 
בתוכנית יוצר קשר עם הנהנים גם מן השלב של טרום הגיוס בהיותם תלמידי 
כיתות יב', יקוים קשר טלפוני עם כל אחד מהם אחת לחודש. יקוים קשר עם 

המפקדים ככל שיהיה צורך בכך. יינתן סיוע למשפחות בהגעה לטקסים ולאירועים
משמעותיים במהלך השירות. יקוימו מפגשים קבוצתיים אחת לחודש ואף יישלח 

שי לקראת החגים. כלפי ההורים תתקיים התקשרות להסברת הזכויות וכל 
הקשור בתהליך הגיוס ובשנות השירות. העלויות של הפרויקט המפורט מבוססת 

על שכר עובדת אחת דוברת השפה האמהרית שתועסק ב 70% משרה. נוכח 
הפרטים המתוארים בתוכנית הפרויקט, למימוש ההקצבה ימציא המוסד 

אסמכתאות מפורטות על הפעילות שנעשתה על ידו במסגרת התוכנית, מספר 
הנהנים בפועל – כולל שמותיהם ופירוט הפעילות שנעשתה כלפיהם.

20,000(ב)

בית אולפנא ללמודי עברית ויסודות היהדות (א) 20190138

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לעולי בית המועצות
להשתתפות בפרויקט של הכרת הארץ ל-110 תלמידות עולות מארצות חבר העמים

הלומדות במוסד. על פי תכנית הטיולים וההסעות והיעדים השונים, כפי שצורפה 
בבקשה. כספי התמיכה לא ישמשו עבור לינה. כתנאי למימוש ההקצבה יציג 

המוסד רשימת המשתתפות בטיולים, אישור על ארץ מוצאן ומועד עלייתן לארץ. 
יצוין שכספי התמיכה מיועדים אך ורק לתלמידות יוצאות ברית המועצות.

45,000(ב)

מ. א. גוש עציון (א) 20190205

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  ליישובם של עולים יהודים אירופאיים.
 במסגרת עזבון המיועד ל"ישובים של עולים מאירופה" הגישה מ.א גוש עציון 

בקשה לתמיכה בפרויקט שאמור להתבצע במשך כשנתיים. פרויקט זה איננו דו 
שנתי כמוגדר בנוהל עבודת הוועדה, אלא פרויקט מתמשך, שחוזר על עצמו שנה 

אחר שנה. 
לאור האמור, ובהתחשב בבקשת המוסד בפנייתו מיום 19.2.19 אל הוועדה 

מחליטה הוועדה להיעתר בחיוב לשינויים המבוקשים ע"י המועצה. 
אין שינוי בסכום ההקצבה והיא תיועד כאמור ל: העסקת רכז תעסוקה ב – 75% 

משרה בתקציב של 100,000 ₪ וכן לתשלום שכירות בחדרי אירוח בישוב אלון 
שבות (במקום קרוואנים בכפר אלדד) ולצורך סל הצטיידות למשפחות העולים 

החדשים.

279,000(ב)

שלטון בית"ר (א) 20190220
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לקליטה ויישוב של עולים מרוסיה
להשתתפות בקיומו של אולפן להוראת השפה העברית עבור 50 עולים חדשים 
מרוסיה, בין היתר, להוראת "שפה תעסוקתית" ולסיורים וטיולים, כמפורט 

בבקשה. למימוש ההקצבה תמציא העמותה אסמכתאות לכך שהנהנים היו כולם 
עולים חדשים מרוסיה, וכן שלא נגבה שום סכום כדמי השתתפות מן הנהנים 

עצמם. המימון התואם יורכב מהשלמת הסכום לקיום האולפן וגם מרכיבי שכר 
לרכז ולמדריך.

100,000(ב)

מרכז להפצת יהדות ליובאוויטש לעולים יוצאי חבר העמים - חיפה (ע"ר) (א) 20190255

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לעולי בית המועצות
לאחר עיון הוועדה בבקשה ובנספחים לה הוחלט להקצות לעמותה 50,000 ₪ 

לתמיכה ברכיבים מתוך הפרויקט של הפעלת מועדון חברתי לילדי עולים מברית 
המועצות בשעות אחר הצהריים. כספי ההקצבה יחולקו באופן שבו 30,000 ₪ 

מתוכם ייועדו לחוג חיות שבועי. וכן 20,000 ₪ יעמדו למימון חוג אומנות שבועי, 
כאשר העמותה תשלים כמימון תואם את חוג האומנות השבועי וכן סכומים 

נוספים מתוך רכיבי הבקשה שלא יכוסו על ידי כספי התמיכה.

50,000(ב)

חברותא - המרכז למודעות יהודית (ע"ר) (א) 20190260

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  ליישובם של עולים יהודים אירופאיים
על פי תיאור הפרויקט מבקשת העמותה לבצע תוכנית לליווי והעצמה לעולים 

צעירים דוברי צרפתית בתהליך קליטה שלהם בארץ, וכן לקיים פעילות חברתית 
לעולים בשילוב עם ישראלים  ותיקים, כדי לסייע בקליטתם של העולים בתחום 

השפה, התעסוקה והתרבות. על פי הצעות המחיר, שצורפו לבקשה מקצה הוועדה 
סך של 270,000 ₪ לתמיכה בפרויקט האמור. מימוש התמיכה יותנה בהצגת 

אסמכתאות לקיום כל פרטי התוכנית לאוכלוסיית עולים מצרפת, לרבות קיום 
הסדנאות והסיורים בשפה הצרפתית וכמובן קיום שיעורים בשפה העברית עבור 

דוברי צרפתית. התמיכה מיועדת ל- 1,000 נהנים. מימוש חלקי של הפרויקט 
מבחינת מספר הנהנים יביא למימוש חלקי של התמיכה הנקבעת על ידי הוועדה.

270,000(ב)

שערי עליה, סיוע לקליטת יוצאי מדינות חבר העמים (א) 20190314

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לעולי בית המועצות
להשתתפות בתוכנית שילוב עולים קשישים בחברה ובקהילה כמפורט בבקשה 

ונספחיה, כספי התמיכה יממנו מסיבות וסיורים, והמימון התואם יהיה על ידי 
ההוצאות המשלימות בחלקים אלה בתוכנית.

50,000(ב)

עולים בגיל (ע"ר) (א) 20190318

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  ליישובם של עולים יהודים אירופאיים
להשתתפות בהקמת מועדון שיענה לצרכים המיוחדים של עולי צרפת בגיל 

השלישי, כדי לקדם את קליטתם בישראל ולשפר איכות חייהם, ע"י תעסוקה 
וקשרים חברתיים. במסגרת הבקשה תואר הפרויקט עם רכיבים שונים כגון: 

סדנאות אומנות לדוברי צרפתית, הוראת השפה העברית, לימודי ארץ ישראל, 
קשרי קהילה עלייה וכלכלה ועוד. למימוש ההקצאה תציג העמותה אסמכתאות 
לקיום הקורסים והסדנאות ויתר רכיבי הפרויקט עבור עולים מצרפת, כמפורט 

בבקשה.

85,000(ב)

הקרן לפיתוח חדרה (א) 20190336

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לעולי בית המועצות
להשתתפות בפרויקט "מטיילים בעלייה" המיועד לכ- 40 עולים מברית המועצות 
בלבד, לשם ביצוע הסעות והדרכות כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה

המימון התואם יהיה בהשלמת התוכנית על פי הכמויות והנתונים המפורטים 
בבקשה ובהצעת המחיר.

25,000(ב)

אפיקי גולן, עמותה (א) 20190375
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים 
סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

להשתתפות בתוכנית הנגשת הזכויות המגיעים לעולים דוברי אנגלית המתגוררים 
בארץ. על פי התוכנית המפורטת בבקשה ונספח של תיאור הפרויקט  למימוש 

התמיכה תמציא העמותה אסמכתא להעסקת הפרויקטור, ותיאור הפעילות 
שנעשתה בפועל במסגרת התוכנית.

50,000(ב)

"הנני" - עמותה לקידום קליטת יהודי אתיופיה (ע"ר) (א) 20190385

עמותת "הנני" הגישה השגה על דחיית בקשתה. העמותה התייחסה לנימוקי 
ההחלטה לדחות את הבקשה והניחה את דעת הוועדה שיש מקום לשנות את 

ההחלטה ולתמוך בפרויקט של "מרחב קהילה" כמפורט בבקשה ובנספחים לה. 
סכום ההקצבה מיועד לתשלום השכר של שלוש הרכזות בערים קרית גת, אשקלון 
ונתיבות ולא למימון שכרה של הרכזת הארצית המצוינת בבקשה, (אשר נמנית עם 

חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה בהיקף של משרה מלאה) למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתה לתשלום שכרן של הרכזות האמורות.

70,000(ב)

שחרות - עמותה לקידום שוויון, חינוך, רווחה ותרבות בחברה הישראלית (ע"ר) (א) 20190455

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים 
סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

להשתתפות בפרויקט של שילוב ילדי עולים מאתיופיה בקהילה הרחבה על ידי מתן
עזרה לימודית וקיום פעילות חברתית תרבותית, בין היתר, לחיזוק הקשר בין 

ההורים לילדים, במועדונית המנוהלת על ידי העמותה. 
כספי ההקצבה ישמשו לתשלום עבור כוח האדם כמצוין בבקשה. 

למימוש ההקצבה תמציא העמותה אסמכתאות לתשלום השכר כנטען בבקשה וכן 
אסמכתאות לקיומה של פעילות בנושאים המפורטים של התוכנית אשר למענה 

נקבעה ההקצבה

30,000(ב)

מכון מאיר המרכז ללימודי היהדות בישראל (א) 20190465

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לקליטה ויישוב של עולים מרוסיה
להשתתפות בפרויקט לקליטת עולי רוסיה במכון, על פי התוכנית המתוארת 

בבקשה, על כל חלקיה, מקצה וועדת תמיכה בסך 50,000 ,₪ להשתתפות בשכרם 
של העובדים שיועסקו בליווי אישי, בירוקרטי ותרבותי ל-20 עולים מרוסיה 

הלומדים במכון. המימון התואם יהיה מהשלמת שכרם של עובדים אלו בלבד. 
למימוש התמיכה יציג המוסד רשימת העולים שקיבלו ליווי ומה היתה מהות 

הטיפול שקיבלו מלבד הוראת השפה העברית.

50,000(ב)

מט"י מרכז טיפוח יזמות המרכז לפיתוח עסקים בירושלים (ע"ר) (א) 20190490

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לעולי בית המועצות
לתמיכה וסיוע בקליטתם של עולים חדשים מברית המועצות, תושבי ירושלים, על 
ידי הקניית ידע וכלים בתחומי ההתנהלות הכלכלית והתעסוקתית, על פי המתואר

בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו לה, המימון התואם יהיה מכל אחד מרכיבי 
הפרויקט המפורטים בבקשה למעט ההוצאות האחרות.

25,000(ב)

אור חיה- המרכז לאישה היהודיה (ע"ר) (א) 20190576

לאחר עיון הוועדה בהשגה שהגיש המוסד בה ניתן מענה לנימוקי ההחלטה, 
מחליטה הוועדה להקצות תמיכה לרכיבי הפרויקט הכלולים בסעיף ב' לחלק ג' של

הבקשה, למעט הרכיב של ייעוץ ושיווק הפרויקט. המימון התואם יהיה 
מההוצאות עבור הרכיבים המצוינים בהחלטה זו.

80,000(ב)

קומי לך, קהילה ומתיבתא (ע"ר) (א) 20190683
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים 
סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

להשתתפות בתוכנית שמטרתה לסייע בקליטתם והתאקלמותם של עולים חדשים 
בשכונת גבעת זאב ע"י פעילויות חברתיות והוראת השפה העברית סדנאות 

ואירועים למבוגרים ולילדים. כספי ההקצבה ישמשו לשכרו של מורה לעברית 
והמימון התואם יתקבל משכרם של בעלי תפקידים אחרים המפורטים בחלק ג' 
של טופס הבקשה. למימוש ההקצבה תמציא העמותה ראייה על העסקת מורה 

לעברית במשך 15 שעות שבועיות להוראת עולים יוצאי צרפת מבוגרים או ילדים. 
שמות התלמידים כאמור וכן מועד עלייתם ארצה יצורפו לבקשה למימוש 

ההקצבה.

77,000(ב)

1,366,000 סה"כ למשרד:

14/07/2019 תאריך:
44 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

ראש הממשלה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:
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רווחה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

עמותת מרכז בועות (ע"ר) (א) 20190014

להשתתפות בעלויות מתן טיפולי הידרותרפיה כטיפול רגשי ליתומים, על פי כל 
המפורט בבקשה ובנספחים לה ובהתאם להמלצת משרד הרווחה. כתנאי למימוש 

התמיכה, ימציא המוסד אסמכתא לכך ש-95 ילדים יתומים קיבלו טיפולי 
הידרותרפיה במהלך שנת .2019 כמו כן, יפורטו מספר הטיפולים, שקיבל כל ילד 

מן הרשימה ומספר המדריכים שהועסקו במסגרת הפרוייקט בלבד.

88,400(ב)

מענה - לילדים ונוער בקהילה (ע"ר) (א) 20190019

להשתתפות בהענקת טיפולים נפשיים ל 35 ילדים נפגעי תקיפה מינית עפ"י 
המתואר בבקשה, באמצעות העובדים המקצועיים הדרושים למימוש הפרויקט 

דווקא עם הילדים כמוגדר בהחלטה זו. כספי התמיכה ישמשו להשתתפות בשכרם 
של שני עובדים סוציאליים ועובד אינטייק. מימון שכרם של עובדים אחרים 

בפרויקט למעט (סופרויזין) יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה ימציא המוסד 
הצהרה של מנהלו לפיה 35 ילדים נפגעי הטרדה מינית השתתפו בפרויקט, על פי 
התוכנית המתוארת בבקשה. כמו כן, ההקצאה מותנית בכך שסכום השתתפות 

הנהנים לא ישתנה. ככל שמספר קטן יותר של נהנים ישתתף בפרויקט יפחת סכום 
התמיכה באופן יחסי.

90,000(ב)

מש"י - מרכז שקום ילדים (ע"ר) (א) 20190021

להשתתפות בטיפולי הידרותרפיה לפעוטות במצבים השונים המתוארים בבקשה 
על פי פרטי הבקשה והצעות המחיר שצורפו לה. למימוש ההקצבה יציג המוסד 

אסמכתאות לשכירות הבריכה ולמספר הילדים שטופלו במסגרת הפרויקט.

100,000(ב)

רווחה (א) 20190035

בהתאם לסעיף 9.2(א) לנוהל עבודת ועדת העזבונות, מחליטה הוועדה להקצות סך 
1.734 מיליון ש"ח למשרד הרווחה והשירותים החברתיים לחלוקת קמחא דה 

פסחא, לתמיכה במסגרות הזנה ובסלי מזון. משרד הרווחה יפעל על פי הוראות 
סעיף 9.2(ב) ואילך לנוהל עבודת הוועדה.

1,734,000(ב)

לומדים - היכל התורה והחסד המרכזי (ע"ר) (א) 20190036

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים 
סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

להשתתפות בפרויקט סיוע ל- 100 משפחות עולים חדשים בעיר בית שמש שמצבם 
הכלכלי קשה,  על פי נתונים של לשכת הרווחה בעיריית בית שמש, אשר תאשר 

שמדובר בעולים חדשים שמצבם הסוציו אקונומי מצדיק את התמיכה המבוקשת. 
למימוש ההקצבה תמציא העמותה רשימה של הנתמכים במסגרת הפרויקט 

ואישור לשכת הרווחה לגבי כל משפחה שנעזרה בתמיכה.

40,000(ב)

ארגון נוער מגן דוד אדום (א) 20190044
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים ויחודיים
בתחומים של דיור ועזרה וטיפולים בבית (צדקה שתואמת את הגדרת "צדקה" 

בקוד הפנימי בארה"ב, בס' 2055.
להשתתפות בהכשרת בני נוער מתנדבי מד"א – המקיימים פעילות נרחבת בחיי 

היום יום מול חולים, לרבות קשישים – לקיום סדנאות להכשרת בני נוער לטיפול 
בקשישים על ידי מימוש התוכנית המפורטת בבקשה, בין היתר להיכרות עם נושא 

הזקנה ועם מצב הקשישים הבודדים והעניים בישראל, וכן בנושא האפשרויות 
לסייע לקשיש העני והבודד בפעילות חברתית, הגנתית, רפואית והומניטרית, 

כמפורט בבקשה, וכן על ידי יצירת בסיס לתקשורת בין אישית עם קשישים בכלל 
וקשישים בודדים בפרט, וכן בביצוע תוכנית לפעילות למען הקשישים.

56,000(ב)

בית חב"ד ברקת שע"י צעירי אגודת חב"ד (א) 20190076

להשתתפות בהתנעת פעילות העשרה במעון התינוקות של המוסד בשנת 2019 
במסגרת חוגי ריתמיקה, טבע ולווי התפתחותי. מימוש ההקצבה מותנה בכך 

שהמוסד יציג אסמכתאות כדלקמן:
א.      מספר הילדים שנהנו מן החוגים
ב.      מספר החוגים שהתקיימו בפועל

ג.      עלויות קיום החוגים האמורים (תשומת הלב מופנית לכך שהחוג שנקרא 
"פעילות חינוכית" אינו כלול בתמיכה שנקבעת). 

ד.      אישור לשכת הרווחה המקומית על המצב הכלכלי הידוע של אוכלוסיית 
המעון. ככל שהאישור יעיד על כך שלפחות 30% מאוכלוסיית המעון היא במצב 

סוציו- אקונומי נמוך כי אז יתמלא התנאי הנדרש לפי סעיף קטן זה.   
  

70,000(ב)

ישיבת חנוך לנער (ע"ר) (א) 20190080

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי לחינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים שאין 
להם את האמצעים לשלם שכר לימוד

ישיבת "חנוך לנער" מבקשת תמיכה ב-120 תלמידים אשכנזים בגילאי בית הספר 
התיכון שאין להם אמצעים לשלם שכר לימוד. מדובר בילדים שנשרו ממסגרות 

חינוך אחרות, הם באים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך – כמוגדר 
בקריטריונים שצורפו לבקשה, במסגרת הלימודים לומדים התלמידים גם מקצוע 

שבו יוכלו לעסוק בבגרותם. הבקשה נתמכת בהמלצה חיובית מאוד של משרד 
הרווחה והיא נופלת באופן מובהק בהגדרת העיזבון. לפיכך, מוצאת הוועדה 

לתמוך בבקשה בסכום של 120,000 ₪ באופן שבו כל אחד מהתלמידים יקבל הנחה
של 1,000 ₪ בשכר הלימוד השנתי. למימוש ההקצבה ימציא המוסד רשימה שמית

של ילדים אשכנזים, אשר להם הוענקה ההנחה בשכר הלימוד וסיבת הענקת 
ההנחה.

120,000(ב)

קהילת נצרים באריאל (ע"ר) (א) 20190089

להשתתפות בפרויקט פעילות לילדים עצמם ולא להוריהם בסך של 37,000 ,₪ על 
פי הצעת המחיר, עבור שיעור ריתמיקה במעון לפעוטות ל110 ילדים, למשך שנה, 

ל10 קבוצות, בכל קבוצה עד 15 ילדים. מימון שיעורי הריתמיקה, על פי הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה, ישמש כמימון תואם.

37,000(ב)

עזרת אחים לעזרה הדדית, בית שמש (ע"ר) (א) 20190094

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בהקמת חדר סנוזלן לחינוך ילדים עם לקויות, כמפורט בבקשה. כספי 
התמיכה ייממנו את הקמת החדר, על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. המימון 

התואם יהיה מההוצאות על טיפולים בתוך החדר. למימוש ההקצבה, תמציא 
העמותה פירוט על ההוצאות למטפלים במסגרת המימון התואם.

45,000(ב)

כמעיין המתגבר אליכין (ע"ר) (א) 20190100
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להשתתפות בקורס רכיבה טיפולית ל- 14 נערות נפגעות אלימות, אשר אובחנו 
ככאלה במסגרת אולפנת בית שרה על ידי השתתפות בקורס במסגרת חוות 

קדומים ללימודי רכיבה ומקצועות נלווים כמו וטרינריה, פרזול וכו'. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה הצהרה של מנהל העמותה, לפיה כל המשתתפות בפרויקט
אובחנו כנפגעות אלימות, תפורט חוויית האלימות שעברו וכן הצהרה כי השתתפו 
בקורס הרכיבה הטיפולית. ככל שמספר המשתתפות ירד מ – 14 תופחת ההקצבה 

באופן יחסי.

60,000(ב)

פיתוח והעצמת משאבים (ע"ר) (א) 20190145

להשתתפות בהפעלת מערך דיור ל-8 נערים מוגבלים יוצאי אירופה על ידי רכישת 
ריהוט לדירות שהעמותה תעמיד לרשותם, כמפורט בבקשה. כספי ההקצבה 

ישמשו לריהוט, על פי הצעת המחיר המצורפת לבקשה, מימון רכיבים אחרים 
בפרויקט יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יבטיח משרד הרווחה שכספי 

ההקצבה יועדו למשותקים, נזקקים, יוצאי אירופה ( שלושת התנאים מצטברים 
כלשון הצוואה).

30,300(ב)

ישראל נלחמת לחיים בע"מ (חל"צ) (א) 20190152

להשתתפות בפרויקט של 4 ימי שיקום מיוחדים ל-100 ילדים נפגעי טרור, על פי כל
המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות אליה. הפרויקט יבוצע עם ילדים 
אשר המוסד לביטוח לאומי אישר שהם נפגעי פעולות טרור, ותוצג רשימה של 
מאה ילדים בני 14-7 כאמור כתנאי למימוש ההקצבה. כספי ההקצבה יוקדשו 

להוצאות בקיבוץ "קטורה", על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה, והמימון 
התואם יהיה מתשלום הפעילות המפורטת בהצעת המחיר של "קשת", לא כולל 

שכר לכוח אדם.

92,000(ב)

ישיבות לצעירים עטרת שלמה בארה"ק (ע"ר) (א) 20190154

להשתתפות במימון שכר לימוד, על ידי מלגות, ל-18 תלמידים יתומים במוסדות 
הלימוד השונים של העמותה. התמיכה תשמש להענקת 50% הנחה משכר לימוד 

ל-18 תלמידים יתומים שהם גם נזקקים. רשימת התלמידים אשר יקבלו את 
ההנחה כאמור, תתקבל ממשרד הרווחה, אשר יאשר שמדובר בתלמידים שהם 

יתומים וגם נזקקים.

38,000(ב)

בית הילדים ע"ש צבע אמונה (בית אלעזרקי) (ע"ר) (א) 20190155

להשתתפות במימון מערך התרפיות בקלט החירום הטיפולי לפעוטות וילדים בבית
הילדים- הצלע הטיפולית במודל העבודה של בית הילדים. הוועדה נתנה דעתה 
לכך שבעלות הפרוייקט נכלל שכרה של עובדת העמותה המועסקת באופן קבוע 

במשרה מלאה, כפי שדווח בטבלת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, ואין 
מקום לפיצול שנקבע בטבלת העלויות של הפרוייקט, כאשר נאמר שאחוז המשרה 
במוסד עומד על 80% והעובדת תועסק בהיקף משרה של 20% בפרוייקט. הוועדה 

אינה מקבלת גישה זו, ועל כן תומכת הוועדה במחצית עלות הפרוייקט בניכוי 
ההוצאה המיועדת על השכר. המימון התואם יהיה משכרם של חמשת העובדים, 

לא כולל שכרה של הגב' גיתית יעקובסון.

55,000(ב)

ועד מקומי בית אלעזרי (א) 20190158

להשתתפות בהתאמת מעון התינוקות במושב בית אליעזרי כמפורט בבקשה 
ובנספחים לה על ידי התאמת המעון הקיים לדרישות התקן של משרד העבודה 

והרווחה לקבלת אישור להפעלת המעון.

45,000(ב)

אשכולות בעמק ובהר (ע"ר) (א) 20190172

לאחר עיון בהשגה שהגישה העמותה מקבלת הוועדה את ההשגה וקובעת תמיכה 
בסך 50 אלף שקלים לפרויקט הנגשה לעיוורים של מרכז המבקרים – חוות תלמים

בקיבוץ מגידו. לרכיבים המפורטים בבקשה והמימון התואם יהיה מהסכומים 
הדרושים לאותם הרכיבים.

50,000(ב)

מוסדות ''צמח צדיק'' ויז'ניץ אלעד (ע''ר) (א) 20190175

להשתתפות ברכישת ציוד משחקים (חדרי ג'ימבורי) למעון התינוקות עד גיל 3 
שנים על פי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. כספי התמיכה לא 

ישמשו לתשלום שכר. המימון התואם יהיה לרכישת ציוד.

40,000(ב)
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להשתתפות ברכישת רכב עם מעלון להסעת משותקים נזקקים יוצאי אירופה. 
ההקצבה תיועד למימון הפריטים המפורטים בהצעת המחיר של תמ"ן שצורפה 
לבקשה, והמימון התואם יהיה מרכישת הרכב שהצעת המחיר לרכישתו צורפה 

לבקשה. למימוש ההקצבה, תצהיר העמותה שהרכב נרכש לאחר שתמציא 
מלשכות הרווחה במקומות המיועדים לפעילות הפרויקט, כמפורט בבקשה - 

אישור שהפרויקט שירת תושבים שהם יוצאי אירופה משותקים ונזקקים. (ע"פ 
לשון העזבון מדובר בתנאים מצטברים).

40,000(ב)

מ. מ. בית אל (א) 20190104

להשתתפות בפרויקט שיפוצים של מגורונים בהם מתגוררים עולים בני שבט 
המנשה במסגרת המועצה המקומית בית אל. כספי התמיכה ישמשו אך ורק 

לשיפוץ המבנים, והמימון התואם יהיה לאותה מטרה.

100,000(ב)

נמ"ג - עמותה לחולי ניוון מקולרי גילי (.AMD) (ע"ר) (א) 20190117

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לתמיכה בעיוורים
להשתתפות בהקמת קבוצות תמיכה ועזרה הדדית לחולי נמ"ג שלקו בעיוורון 

ולבני משפחותיהם על פי המפורט בבקשה ובנספחים לה מתוך העזבון שמיועד 
לתמיכה בעיוורים.

60,000(ב)

עטרת מלכות (א) 20190118

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים 
סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

להשתתפות בתוכנית מתן שיעורי עזר לילדי עולים חדשים בירושלים על ידי 
הענקת שעתיים שבועיות לכל אחד מ – 33 ילדים עולים אשר להם בעיות שפה 

וקליטה כמתואר בבקשה. כספי ההקצבה ישמשו אך ורק להשתתפות בשכרם של 
ארבעה מורים אשר כל אחד מהם יעניק שיעורים שבועיים לפחות ל – 8 תלמידים, 

שעתיים בשבוע. למימוש ההקצבה יציג המוסד רשימת השמות של התלמידים 
העולים החדשים שקיבלו את השיעורים, מספר השעות בכל שבוע בהם ניתנו 

לילדים השיעורים וכן רשימת המורים שלימדו בשיעורים.

40,000(ב)

רעות - שרות נשים סוציאלי (א) 20190128

הוועדה עיינה בבקשתה של "רעות – שירות נשים סוציאלי" העותרת לצמצום 
הפרויקט באופן שתשופצנה 2 דירות במקום 3 דירות מן הטעם שהוועדה לא 

הקצתה למוסד את מלוא הסכום המבוקש. הוועדה עיינה בפנייה וכן בבקשה, על 
כל הנתונים בה. הועדה קובעת שהתמיכה נועדה להשתתפות בשיפוץ שלוש דירות. 

הבקשה לצמצם את הפרויקט לשיפוץ שתי דירות נדחית.  .

80,000(ב)

ועד מקומי תמר)תומר( (א) 20190132

להשתתפות בשיפוץ מעון הילדים במושב תומר שבבקעת הירדן על ידי התקנת 
דשא סינטטי, מתקני חצר ומזגנים לפי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר 

המצורפות לה

75,000(ב)

קרן נתניה (ע"ר) (א) 20190139

השתתפות בפרויקט סיוע לילדים שנפגעו מאלימות או מהטרדה מינית להפחתת 
סימפטומים רגשיים או התנהגותיים של חרדה, דכאון, קשיים התנהגותיים 
במסגרות וקשיים חברתיים. התוכנית היא להעניק טיפולים רגשיים על ידי 

מטפלים, שעברו הכשרה ייחודית לכך, לילדים שהם מוכרים באגף הרווחה של 
עיריית נתניה. הפרויקט יתקיים במימון משרד הרווחה, עיריית נתניה וההקצבה 

של הוועדה. הפרויקט יבוצע בעלויות המפורטות בבקשה, על פי התוכנית 
המפורטת למספר הטיפולים, אופן ביצוע הטיפולים הן לגבי השפות שבהן יבוצעו 
הטיפולים והן בהיקף המפגשים שיתקיימו . למימוש ההקצבה תציג העמותה את 

כלל הפעילות שנעשתה עבור 120 ילדים, כמצוין בבקשה.

120,000(ב)

בית שרה - איתמר (ע"ר) (א) 20190144

DoCenter Id:801-02-2019-000662, received on -29/08/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



14401 ילקוט הפרסומים 8416, כ"ח באב התשע"ט, 2019 8 29 

14/07/2019 תאריך:
48 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בקורס רכיבה טיפולית ל- 14 נערות נפגעות אלימות, אשר אובחנו 
ככאלה במסגרת אולפנת בית שרה על ידי השתתפות בקורס במסגרת חוות 

קדומים ללימודי רכיבה ומקצועות נלווים כמו וטרינריה, פרזול וכו'. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה הצהרה של מנהל העמותה, לפיה כל המשתתפות בפרויקט
אובחנו כנפגעות אלימות, תפורט חוויית האלימות שעברו וכן הצהרה כי השתתפו 
בקורס הרכיבה הטיפולית. ככל שמספר המשתתפות ירד מ – 14 תופחת ההקצבה 

באופן יחסי.

60,000(ב)

פיתוח והעצמת משאבים (ע"ר) (א) 20190145

להשתתפות בהפעלת מערך דיור ל-8 נערים מוגבלים יוצאי אירופה על ידי רכישת 
ריהוט לדירות שהעמותה תעמיד לרשותם, כמפורט בבקשה. כספי ההקצבה 

ישמשו לריהוט, על פי הצעת המחיר המצורפת לבקשה, מימון רכיבים אחרים 
בפרויקט יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יבטיח משרד הרווחה שכספי 

ההקצבה יועדו למשותקים, נזקקים, יוצאי אירופה ( שלושת התנאים מצטברים 
כלשון הצוואה).

30,300(ב)

ישראל נלחמת לחיים בע"מ (חל"צ) (א) 20190152

להשתתפות בפרויקט של 4 ימי שיקום מיוחדים ל-100 ילדים נפגעי טרור, על פי כל
המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות אליה. הפרויקט יבוצע עם ילדים 
אשר המוסד לביטוח לאומי אישר שהם נפגעי פעולות טרור, ותוצג רשימה של 
מאה ילדים בני 14-7 כאמור כתנאי למימוש ההקצבה. כספי ההקצבה יוקדשו 

להוצאות בקיבוץ "קטורה", על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה, והמימון 
התואם יהיה מתשלום הפעילות המפורטת בהצעת המחיר של "קשת", לא כולל 

שכר לכוח אדם.

92,000(ב)

ישיבות לצעירים עטרת שלמה בארה"ק (ע"ר) (א) 20190154

להשתתפות במימון שכר לימוד, על ידי מלגות, ל-18 תלמידים יתומים במוסדות 
הלימוד השונים של העמותה. התמיכה תשמש להענקת 50% הנחה משכר לימוד 

ל-18 תלמידים יתומים שהם גם נזקקים. רשימת התלמידים אשר יקבלו את 
ההנחה כאמור, תתקבל ממשרד הרווחה, אשר יאשר שמדובר בתלמידים שהם 

יתומים וגם נזקקים.

38,000(ב)

בית הילדים ע"ש צבע אמונה (בית אלעזרקי) (ע"ר) (א) 20190155

להשתתפות במימון מערך התרפיות בקלט החירום הטיפולי לפעוטות וילדים בבית
הילדים- הצלע הטיפולית במודל העבודה של בית הילדים. הוועדה נתנה דעתה 
לכך שבעלות הפרוייקט נכלל שכרה של עובדת העמותה המועסקת באופן קבוע 

במשרה מלאה, כפי שדווח בטבלת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, ואין 
מקום לפיצול שנקבע בטבלת העלויות של הפרוייקט, כאשר נאמר שאחוז המשרה 
במוסד עומד על 80% והעובדת תועסק בהיקף משרה של 20% בפרוייקט. הוועדה 

אינה מקבלת גישה זו, ועל כן תומכת הוועדה במחצית עלות הפרוייקט בניכוי 
ההוצאה המיועדת על השכר. המימון התואם יהיה משכרם של חמשת העובדים, 

לא כולל שכרה של הגב' גיתית יעקובסון.

55,000(ב)

ועד מקומי בית אלעזרי (א) 20190158

להשתתפות בהתאמת מעון התינוקות במושב בית אליעזרי כמפורט בבקשה 
ובנספחים לה על ידי התאמת המעון הקיים לדרישות התקן של משרד העבודה 

והרווחה לקבלת אישור להפעלת המעון.

45,000(ב)

אשכולות בעמק ובהר (ע"ר) (א) 20190172

לאחר עיון בהשגה שהגישה העמותה מקבלת הוועדה את ההשגה וקובעת תמיכה 
בסך 50 אלף שקלים לפרויקט הנגשה לעיוורים של מרכז המבקרים – חוות תלמים

בקיבוץ מגידו. לרכיבים המפורטים בבקשה והמימון התואם יהיה מהסכומים 
הדרושים לאותם הרכיבים.

50,000(ב)

מוסדות ''צמח צדיק'' ויז'ניץ אלעד (ע''ר) (א) 20190175

להשתתפות ברכישת ציוד משחקים (חדרי ג'ימבורי) למעון התינוקות עד גיל 3 
שנים על פי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. כספי התמיכה לא 

ישמשו לתשלום שכר. המימון התואם יהיה לרכישת ציוד.

40,000(ב)
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העמותה לניהול תחנת העמקים (א) 20190176

להשתתפות בפרויקט של תמיכה וסיוע ייעודי לילדים נפגעי אלימות והטרדה 
מינית, כמפורט בבקשה, על ידי גורמים מקצועיים המועסקים בעמותה, ואשר 
הוועדה מחליטה לתמוך בחלק מן השכר אשר ישולם  להם במסגרת הפרויקט. 

הוועדה ערה לכך שהעמותה פועלת פעילות זהה לפעילות המתוארת בפרויקט ועל 
כן תייחד העמותה רישום ומעקב אחרי ביצוע הפרויקט כלפי הנהנים המתוארים 
בבקשה ועל קיום הפרויקט בהיקף המתואר בבקשה עבור 70 נהנים בני ,18-6 אשר

נפגעו מאלימות או מהטרדה מינית. כספי ההקצבה לא ישמשו לתשלום שכר של 
עובדים הנמנים עם חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה.

175,000(ב)

מ. א. הר חברון (א) 20190178

להשתתפות בפרויקט התקנת מתקני משחקים משולבים לחצרות בשמונה מעונות 
בתחומי המועצה, כולל גומי נגד נפילות והצללה, כמפורט בבקשה. למימוש 

ההקצבה תציג המועצה פירוט של ההשקעות שנעשו, ע"פ החלטה זו, בכל אחד 
משמונת המעונות המצויינים בבקשה.

150,000(ב)

FOUNDATION FOR THE BENEFIT OF קרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל (א) 20190179

להשתתפות בפרויקט התאמה והנגשה סיעודית של בתים לניצולי שואה, על פי 
המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה, וזאת כדי לשפץ, כמפורט לפחות 
כ-43 דירות של ניצולי שואה עולים או קשישים הנצרכים. למימוש ההקצבה תגיש 

העמותה רשימה מפורטת של כל הדירות ששופצו, פרטי השיפוצים שנעשו בכל 
דירה ואסמכתאות לתשלום עבור השיפוץ בכל אחת מהדירות. כמו - כן, תמציא 

העמותה אסמכתאות לכך שהדירות ששיפצו הן של ניצולי שואה, או עולים או של 
קשישים נצרכים. מנהל העמותה יצרף תצהיר בחתימת ידו לאימות כל הנתונים. 
ברור מאליו,  שכספי התמיכה ישמשו למימון מחצית ההוצאה בגין כל דירה של מי

מן הנהנים.

652,900(ב)

אמונה-תנועת האשה הדתית לאומית (א) 20190182

להשתתפות בפרויקט טיפולים רגשיים ופארא רפואיים על ידי מטפלים מוסמכים 
לילדים נפגעי אלימות והטרדה מינית, באמצעות אנשי מקצוע אשר הציגו הצעות 

מחיר במסגרת המסמכים הנלווים לבקשה. המימון התואם יהיה מתשלום השכר, 
על כל הרכיבים, לאותם מומחים. למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת 
המומחים שהועסקו את התשלומים ששולמו להם ואת רשימת הפעולות שנעשו 

במסגרת הפרויקט, תוך ציון מספר הילדים שנהנו מהטיפולים.

100,000(ב)

FOUNDATION FOR THE BENEFIT OF קרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל (א) 20190188

להשתתפות בפרויקט מימון תחזוקה של לחצני מצוקה לניצולי שואה המקבלים 
את השירות מהקרן לרווחת ניצולי שואה, על פי הבקשה והצעת המחיר המצ"ב.

500,000(ב)

בית חב"ד נאות אשלים ראשל"צ שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר) (א) 20190191

להשתתפות בפעילות העשרה של מעון התינוקות של העמותה עבור ילדים שגילם 
עד 3 שנים לחוג תנועה ולחוג חיות. המימון התואם יהיה מן התשלום לחוגים אלה

בלבד (במובחן מחוג דרמה).

25,000(ב)

ועד מקומי גני טל (א) 20190200

להשתתפות בפרויקט ציוד למעון התינוקות החדש בגני טל עבור ציוד למטבח, 
משחקים וריהוט כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה.

50,000(ב)

גלע"ד - גרעין למען ערד (ע"ר) (א) 20190208

להשתתפות בהצטיידות מלאה למעון התינוקות של המוסד הנמצא בעיר ערד על 
פי תיאור הפרויקט בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו לה.

50,000(ב)

מ. א. ערבות הירדן (א) 20190216

להשתתפות בהצטיידות לשלושה מעונות תינוקות במועצה האזורית בקעת הירדן 
במחולה, ביפית ובגיתית.

45,000(ב)

ועד מקומי טנא (א) 20190221
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להשתתפות ברכישת ציוד ג'ימבורי למעון התינוקות של ועד מקומי טנא על פי 
המפורט בבקשה ובהצעת המחיר שצורפה לה.

35,000(ב)

מאור הרים (א) 20190224

להשתתפות בפרויקט של טיפולים קבוצתיים על ידי ספורט ימי ל-40 ילדים נפגעי 
אלימות, מתוך הנוער של המוסד החינוכי, המופעל על ידי העמותה, כמפורט 

בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. בפרויקט ישתתפו ילדים נפגעי אלימות או 
הטרדה מינית, שהוכרו על ידי לשכות הרווחה במקומות מגוריהם. הפרויקט יבוצע

על פי המתואר בבקשה ובהיקף המצוין. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לקיום הפרויקט, בהיקף המתואר בהצעת המחיר המצורפת לבקשה, 
וביחס ל-40 ילדים כאמור. כן יוצג אישור לשכות הרווחה להיכרותם עם הילדים 

שהשתתפו בפרויקט.

135,000(ב)

מוסדות התורה והחסד ובית כנסת, שכון משכנות, פרדס כץ (ע"ר) (א) 20190235

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי.

לתמיכה בטיפולים חינוכיים לעשרה ילדים עם פיגור או PDD בכיתה הייעודית 
שהוקמה על ידי העמותה על ידי קיום טיפולים פרטניים וקבוצתיים, כמפורט 
בבקשה ועל פי הצעת המחיר שצורפה לה. למימוש ההקצבה תמציא העמותה 

אסמכתא לקיומה של הכיתה הטיפולית המצוינת בבקשה וכן אסמכתאות 
לקיומם של הטיפולים הפרטניים והקבוצתיים במתכונת המתוארת בבקשה.

80,000(ב)

לטם - טבע נגיש לכולם (ע"ר) (א) 20190250

להשתתפות בפרויקט של טיולים וסדנאות בטבע לילדים נפגעי אלימות ופגיעה 
מינית לאורך שנת 2019 על פי התוכנית המפורטת בבקשה ובנספחים לה, לרבות 

הצעת המחיר בטבלה של ריכוז הנתונים לחישוב עלויות ההסעים. כספי 
הההקצבה ישמשו להסעות והמימון התואם יהיה מתשלום עבור רכיבים אחרים 

של הפרויקט כמפורט בבקשה. למימוש התמיכה ימציא המוסד רשימה של כל 
הפעילויות שנעשו עם ההסעות האמורות, מספר המשתתפים, גיל המשתתפים 

והסיבה להשתתפותם בפרויקט, וכן את העלויות ששולמו בפועל לכל אחד מרכיבי 
הפרויקט.

100,000(ב)

"חוף הגליל" אגודה לטפול בילד ובמשפחה (א) 20190256

להשתתפות בפרויקט טיפול בהורים מאמצים וילדים מאומצים, וכאלה הנמצאים
במסגרות חוץ ביתיות עם אופק אימוץ, כדי להקל עליהם את מציאות החיים 

המורכבת ולהעניק להם הזדמנות ותקווה לחיים בריאים יותר נפשית, באמצעות 
קבוצות טיפוליות, כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. למימוש 
ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות לביצוע כל הטיפולים המפורטים בבקשה 

ובמסמכים המצורפים לה.

98,000(ב)

בית אור אביבה (א) 20190262

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לעולי בית המועצות
לאחר עיון בבקשת המוסד ובנספחים לה מקצה הוועדה סך של 60,000 ₪ לתמיכה

בפרויקט קידום ופיתוח תחום השיקום התעסוקתי לפי הצרכים הייחודיים של 
מטופלים במוסד, יוצאי ברית המועצות. במסגרת הפרויקט יפעל המוסד בתחום 

חיזוק השפה העברית ויבצע קורסים למשתתפים, כמפורט בבקשה ובנספחים לה. 
למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות לכך שכל הנהנים במסגרת הפרויקט 

היו עולים מברית המועצות

60,000(ב)

קרן אוהל מאיר - משיבת נפש (א) 20190277
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הבקשה של עמותת אוהל מאיר – משיבת נפש הינה לשינויים רבים בפרויקט 
המקורי עבורו נקבעה ההקצבה. 

במקום שורה של חוגים: ספורט, ציור, מחול, תרפיה טיפולית מבקשת העמותה 
לקיים חוג אחד של רכיבה על סוסים. בבקשה צוינו 20 נהנות. הצעת המחיר 

המוצעת לרכיבה על סוסים הינה ל – 15 משתתפות והמוסד מכפיל, מבלי שום 
הסבר או אסמכתא, את סכום ההצעה. בהצעה המקורית, לא נכללה עלות של 
הסעות. בבקשה הנוכחית מבוקש סכום גדול להסעות, שגם הוא איננו משכנע 

בהכרח, על פי הנתונים הכלולים בו והעלות. אשר על כן, מוצאת הוועדה לדחות 
את הבקשה. 

70,000(ב)

עלם - עמותה לנוער במצבי סיכון (ע"ר) (א) 20190282

להשתתפות בתוכנית קשרים בין אישיים לנערות נפגעות תקיפה מינית וגילוי 
עריות בגילאי 17-14 כמפורט בבקשה ובמסמכים הנלווים לה. המימון התואם 

יהיה מן ההוצאה הנדרשת לפעילות כמתואר בבקשה. רכיבי ההוצאות המפורטים 
בחלק ג' סעיף ד' בטופס הבקשה לא ישמשו למימון תואם.

80,000(ב)

אור שלום- למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ (חל"צ) (א) 20190284

להשתתפות בסיוע בהפעלת נופשונים טיפוליים מיוחדים בכפר סילבר לילדים 
יתומים וילדים חסרי בית ממשפחות הרוסות אשר במהלך חופשות ארוכות: 

סוכות, חנוכה, פסח ואוגוסט, נותרים במוסד, שעה שילדים אחרים חוזרים 
לבתיהם. הוועדה איננה מאשרת הקצאות לנופשונים בדרך כלל, ואולם, כפי 

שפירסמה, מדובר במקרה מיוחד, וקיימים נימוקים מיוחדים לתמוך בבקשה זו, 
לרווחתם הנפשית של הילדים המדוברים. המוסד מנה את מספרם, 75 במספר. 

העלות הכוללת של הפרויקט סבירה. המימון התואם יבוא מכל הוצאה שקשורה 
להוצאות המפורטות של הפרויקט. כתנאי למימוש התמיכה ימציא המוסד רשימה

של הילדים שהשתתפו בפרויקט והסיבה לכך. מנהל העמותה יצהיר שהילדים 
המשתתפים הינם כאלה שלא יצאו לחופשות בבתיהם, כמפורט בבקשה.

180,000(ב)

עמיחי ע''ש עמיחי שולזינגר ז''ל (ע''ר) (א) 20190320

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

לתמיכה בפרויקט המתוכנן על ידי העמותה באמצעות "אתגרים" חדשניים 
שמאפשרים לילדים, בני נוער ובוגרים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות ונפשיות 

למצות את הפוטנציאל האישי הגלום בהם ולחזק את יכולותיהם בתחומי חיים 
שונים וכן לשלבם בקהילה באמצעות ספורט ופעילות אתגרית בטבע, על פי 

התכנית המפורטת בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה.

60,000(ב)

עמותה להנצחת סרן יוסי אוחנה (ע"ר) (א) 20190334

העמותה להנצחת סרן יוסי אוחנה הגישה השגה על ההחלטה לדחות את בקשתה 
לתמיכה מעיזבון המיועד לטיפול בילדים נפגעי פגיעה מינית ואלימות במשפחה. 
העמותה לא הגישה במצורף לבקשה המקורית תעודה על שינוי מטרות הקמתה, 

ורק לפנים משורת הדין הוועדה נעתרת לעיין בהודעתה על שינוי המטרות, באופן 
שמסמיך את העמותה לטפל בילדים במצב המתואר בהוראות העיזבון. בסעיף 2 

למסמך ההשגה קיימת בעייתיות במובן זה שגם העמותה מאשרת שהצעות המחיר
אינן ייחודיות לילדים נפגעי פגיעה מינית או אלימות במשפחה, ואולם בהתחשב 

בכך שבבקשה התייחסה העמותה רק לעלויות של טיפול ב-10 ילדים כאמור, 
מוצאת הועדה לנכון לשנות את החלטתה ולהקצות תמיכה בפרויקט המתואר 

בבקשה. כספי ההקצאה מיועדים להשתתפות בהוצאות עבור טיפול רגשי פרטני 
על ידי פסיכוטרפיסט ועובד סוציאלי קליני לעשרה ילדים נפגעי פגיעה מינית או 

אלימות במשפחה, שעתיים בשבוע למשך 30 שבועות, ולתרפיה פרטנית בבעלי 
חיים לעשרה ילדים כאמור, שעה בשבוע במשך 30 שבועות. המימון התואם יהיה 

להוצאות למטרות האמורות בלבד. סכום ההקצאה: 60,000.

60,000(ב)

יד לילד המיוחד (ע"ר) (א) 20190348
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

לתמיכה בתכנית סיוע בלימודים על ידי שיעורים פרטיים ל-35 ילדים עם צרכים 
מיוחדים ומוגבלויות, בתפקוד גבוה, הזקוקים לתגבור במקצועות שונים כמפורט 

בבקשה. הפרויקט יבוצע על ידי שלושה אנשי מקצוע המנוסים במתן שיעורים 
לאוכלוסייה זו על ידי הענקת שני שיעורים בשבוע לכל אחד מן הילדים. הוועדה 

מקצה 170,000 ₪.

170,000(ב)

תימורה - תכנית חינוכית לנוער (ע"ר) (א) 20190376

להשתתפות בתכנית למתן מענה משלים למערך הטיפול הבסיסי, הניתן לנערות 
ולנערים הלומדים במסגרת הלימוד של עמותת תימורה, אשר נפגעו מאלימות ו/או

מהטרדה מינית. התכנית תבוצע ע"פ המפורט בבקשה ובנספחים לה. למימוש 
התכנית תציג העמותה אסמכתאות על דרך ביצוע התכנית, ההוצאות בגינה וכל 

כיו"ב.

60,000(ב)

יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י (ע"ר) (א) 20190377

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לתמיכה בעיוורים
להשתתפות ברכישת חלק מן הטלוויזיות במעגל סגור, צג ברייל ומשקפיים 
טלסקופיים, עבור שני מכונים לשיקום ראיה ירודה של מרכז "מגדל אור", 

המיועדים לאנשים עם לקויות ראיה או עיוורון. על פי המפורט בבקשה ובנספחים 
לה, ההקצבה היא מעיזבון המיועד לתמיכה בעיוורים. המימון התואם יהיה 

מהשלמת הרכישה של ציוד טלוויזיה במעגל סגור והציוד המפורט בבקשה.

50,000(ב)

אוהלי יעקב - נתיבות (א) 20190393

להשתתפות בהסבה ובהתאמת מקלט לחדר ג'ימבורי, כולל התקנת מזגנים, ונטות 
וציוד, וכן החלפת חדר ג'ימבורי קיים במקלט לילדים, אשר להם קשיים 

מוטוריים ולתינוקות, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. כספי 
התמיכה ישמשו לחלק הפרויקט המיועד לתינוקות והמימון התואם יהיה מן 

ההוצאות האחרות במסגרת הפרויקט.

40,000(ב)

קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל (עמותה רשומה) (א) 20190401

להשתתפות בקניית ציוד למעונות תינוקות לילדים בסיכון בישובים נווה מדבר, 
עוספיה, בית שמש וערד כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו לה. למימוש 

ההקצאה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת ציוד עבור כל אחד מן המעונות 
ביישובים שצוינו בהחלטה זו.

50,000(ב)

תנופה בקהילה (ע"ר) (א) 20190406

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים 
סוציאליים, ותוכניות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים

להשתתפות בפרויקט לטיפול ושיפוץ בדירות של 50 אימהות חד הוריות, עולות 
חדשות בעיקר מאתיופיה הנתונות במצב כלכלי קשה בערים השונות המצוינות 

בבקשה. כספי ההקצבה ישמשו לתשלום שכר העובדים כמפורט בבקשה. למימוש 
התמיכה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע השיפוצים בדירות השונות כמפורט 

בבקשה ואת העלויות של שיפוץ כל דירה וכן את אישור לשכת הרווחה לנזקקותן 
של הנהנות ולהיותן עולות חדשות.

80,000(ב)

עטרת אסתר (ע"ר) (א) 20190417

להשתתפות ברכישת ציוד וריהוט למעונות התינוקות, בגילאי 3 חודשים עד 3 
שנים, בעיר שדרות על פי הבקשה, תיאור הפרויקט והצעת המחיר המצורפת. על 

פי הבקשה ציוד מיועד גם למעונות הקיימים וגם למעון החדש שהוא בשלבי בנייה.
כספי תמיכה ישמשו לרכישת הפריטים השונים בכמויות סבירות הנדרשות 

למעונות הקיימים או למעון החדש. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה 
מפורטת של הפריטים שנרכשו וכמויות שנרכשו מכל פריט. המימון התואם יהיה 

לרכישת אותם הפריטים אשר יירכשו בכספי התמיכה.

100,000(ב)

ועד מקומי עין חרוד )מאוחד( (א) 20190422
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להשתתפות בפרויקט של פעילות העשרה לקשישים בבית האבות בעין חרוד, על פי 
המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. למימוש ההקצבה יומצאו 

אסמכתאות לסוגי הפעילות שבוצעו, מועדי הביצוע ומספר הקשישים שהשתתפו 
בפעילות.

50,000(ב)

ועד מקומי מחולה (א) 20190423

בהשתתפות לרכישת ציוד למעון התינוקות  בני 3 חודשים עד 3 שנים של כפר 
מחולה, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה.

100,000(ב)

ועד מקומי ברקאי (א) 20190430

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לבתי אבות
להשתתפות בעלויות של פעילות העשרה וחוגים, על ידי מפעילים מקצועיים, בבית 

האבות ברקאי, מידי יום בבוקר ובערב, שישה ימים בשבוע.

40,000(ב)

אריאל - תנועת נוער ישראלית (ע"ר) (א) 20190437

הועדה מקצה סך 96 אש"ח להשתתפות בביצע פרוייקט לשילוב ילדים 
מאוכלוסיות מוחלשות בפעילויות במועדוניות בסניפי "אריאל" בדרך של מימון 

שני ימי הסעות לאזור מצפה רמון ולאזור צפת - כמפורט בהצעות המחיר להסעות 
המצורפות לבקשה. המימון התואם יהיה מעלות שכר העובדת הסוציאלית ורכזת 

הפרויקטים כמצוין בבקשה. למימוש התמיכה האמורה יציג המוסד רשימת 
הילדים שהשתתפו בנסיעות האמורות והצהרה של העובדת הסוציאלית לפיה 

לפחות 50% מן הילדים היו מאוכלוסייה המוגדרת אוכלוסייה מוחלשת.

96,000(ב)

ועד מקומי פני חבר (א) 20190439

להשתתפות ברכישת ציוד למעון התינווקות בני 3 חודשים עד 3 שנים בישוב פני 
חבר עפ"י המפורט בבקשה ובהצעת המחיר שצורפה לה

50,000(ב)

פתחון לב (ע"ר) (א) 20190441

עמותת פתחון לב הגישה השגה לדחיית בקשתה ובהשגה התייחסה לכל נימוקי 
ההחלטה. לאחר עיון הוועדה בהשגה מחליטה הוועדה להקצות תמיכה בפרויקט 

חלוקת משקפיים לעולים כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. למימוש 
הפרויקט תמציא העמותה מסמכים המעידים שהנהנים היו עולים, בתוך עשור 
מיום עלייתם, וכן שקיבלו הפנייה לקבלת המשקפיים מלשכת הרווחה במקום 

מגוריהם.

100,000(ב)

מרכז קהילתי אלפי מנשה (ע"ר) (א) 20190445

לשיפוץ וחידוש ציוד וחלקי מבנה של המעון ניצנים לתינוקות בני 3 חודשים עד 3 
שנים, עפ"י המתואר בתיאור הפרויקט ומטרות הבקשה ועל פי הצעות המחיר 

שהוצגו. למימוש ההקצבה תמציא העמותה ראיות לכך שכספי התמיכה שימשו 
לשיפוץ מעון ניצנים בלבד ולציוד שהותקן או הוצב במעון זה. המימון התואם 

יהיה אף הוא למטרות המפורטות של כספי התמיכה.

50,000(ב)

אמרי ברוך - גרוסורדיין (ע"ר) (א) 20190461

לשדרוג ולחידוש חצר המשחקים של מעון התינוקות לגילאי 3 חודשים עד 3 שנים 
בישוב כוכב יעקב המחזיק כ - 70 תינוקות. כספי התמיכה ישמשו לחידוש 

הקונסטרוקציות וההצללות בחצרות של המעון על פי הצעות המחיר לעניין זה 
שצורפו לבקשה. המימון התואם יהיה מרכישת מתקני חצר על פי הצעת המחיר 

שצורפה לבקשה.

70,000(ב)

ועד מקומי עתניאל (א) 20190495

להשתתפות בשיקום חצר מעון היום בישוב עתניאל ורכישת ציוד למבנה על פי 
המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפת לה

50,000(ב)

בית רות (ע"ר) (א) 20190498

להשתתפות בפרויקט העצמת נערות פגועות מינית על ידי תוכנית העצמה והעשרה 
כמפורט בבקשה ובנספחים לה, ובלבד שהפרויקט יבוצע כלפי נערות אלה  בלבד, 

כפי שמוגדר בהוראות העיזבון. למימוש ההקצבה יגיש מנהל העמותה תצהיר 
בחתימת ידו לפיו הפרויקט בוצע רק כלפי נערות נפגעות אלימות או תקיפה מינית.

60,000(ב)
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סל"ה - סטודיו לאמנויות התיאטרון - מיסודו של יורם לוינשטיין (א) 20190518

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בפרויקט תקוה- העצמה וחינוך של ילדים הלוקים בהפרעות נפשיות 
קשות ומחלות נפש בילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, המגיעים מקהילות 

במצוקה ובמחסור בשכונת התקווה, על ידי שיעורי תיאטרון חווייתיים, על פי 
המפורט בטופס הבקשה ובתיאור הפרויקט. מימוש התמיכה מותנה בהצגת 

הצהרה של מנהל העמותה על מספר התלמידים שהשתתפו בפועל בפרויקט, או 
חלק מסכומה, ביצוע חלקי של הפרויקט, מבחינת מספר התלמידים שישתתפו בו, 

יביא למימוש חלקי של ההקצבה, ע"פ היחס האמור.

35,000(ב)

קרית חנוך שעלבים (א) 20190547

לאחר שעמותת קרית חינוך שעלבים המציאה לוועדה מסמכים המשכנעים כי על 
פי דו"חות לשנת 2017 העמותה נמצאת בעודף שנתי. על כן, הבקשה איננה נפסלת 

פיננסית. ע"פ הבקשה מקצה הוועדה תמיכה להשתתפות בשיפוץ ובשידרוג מעון 
הילדים של הקריה, ע"פ התכנית המפורטת בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות 

לה.

100,000(ב)

חזון מאיר ובית ישראל (א) 20190556

עמותת חזון מאיר ובית ישראל מפעילת מעון יום לגילאי 3 חודשים - 3 שנים 
המונה כ 75 תינוקות מהעיר אשדוד ומבקשת מהוועדה השתתפות בפרויקט מתן 

הנחה בשכר לימוד לילדי המעונות הבאים ממשפחות מצוקה. הוועדה מאשרת 
סכום של 20,000 ₪ למשפחות המוכרות למחלקת הרווחה של העירייה 1,000 ₪ 

לכל מלגה. למימוש ההקצבה תגיש העמותה רשימת שמות הנהנים והסיבה 
להענקת הנחה לכל אחד מהם ע"פ אישור מלשכת הרווחה העירונית.

20,000(ב)

תפארת האחוזה (ע"ר) (א) 20190559

להשתתפות בהענקת הנחות בשכר - לימוד ל- 30 מילדי מעון התינוקות (בגילאי 3 
חודשים עד 3 שנים) בסך 1,000 ש"ח לאחד ע"פ אישור מלשכת הרווחה העירונית. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של הילדים שנהנו מכספי התמיכה 
ואישור לשכת הרווחה לגבי כל אחד מהם.

30,000(ב)

עלה נגב- נחלת ערן (ע"ר) (א) 20190606

לתמיכה בשיפוץ מחלקה סיעודית מורכבת לילדים ולהצטיידות המחלקה, 
כמפורט בבקשה אשר הוגשה בנושא התמיכה העיקרי של שיפוץ והצטיידות של 

מחלקות ילדים בבתי חולים.

200,000(ב)

עת לעשות - נתניה (ע"ר) (א) 20190612

לאחר עיון הוועדה בהשגה שהוגשה על ידי עמותת עת לעשות, מחליטה הוועדה 
לשנות את החלטתה. ראשית, יצוין שהנימוק הפיננסי בוטל. על יסוד הדו"חות 

המעודכנים שהוגשו על ידי העמותה, העמותה איננה חורגת פיננסית ונימוק דחייה
זה מבוטל. לעניין הנימוק המהותי, מחליטה הוועדה לתמוך במחצית העלויות 
לנסיעות ולמשחקים בחמישה ימי כיף שיבוצעו על ידי העמותה עבור הילדים 

שבטיפולה. חישוב התמיכה מבוסס על הצעות המחיר שצורפו על ידי העמותה 
והמימון התואם יהיה להשלמת הסכומים הנדרשים לעלויות האוטובוסים 

ומשחקי הבאולינג על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה.

17,000(ב)

מכון ללימודי המשך ברפואת שיניים - מ.ל.ה.ר.ש. ומרפאות לטיפול בשיניים ע"ש ד (א) 20190622
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים ויחודיים
בתחומים של דיור ועזרה וטיפולים בבית (צדקה שתואמת את הגדרת "צדקה" 

בקוד הפנימי בארה"ב, בס' 2055.
להשתתפות בפעילות בפרוייקט המכון ללימודי המשך ברפואת שיניים, במתן חינם

של טיפולי שיניים באמצעות שתי הניידות אשר נרכשו בשנת 2017 והמאובזרות 
בציוד מיוחד לטיפולי שיניים. בצוות שבכל ניידת יהיו רופאי שיניים ומסייעת, 

אשר יגיעו למקומות בהם שוהים קשישים ויעניקו להם את טיפולי השיניים להם 
הם זקוקים. על פי המפורט בבקשה, קיימות פניות רבות מקשישים נזקקים וגם 

ידוע הצורך של קשישים שלא פנו לקבלת עזרה ויהיה בתמיכה המבוקשת כדי 
לאפשר פעילות במשך 160 ימים בשנה לטיפול בכ-8,000 נהנים בחיפה ובאיזור 

הצפון. תמיכת הוועדה תכסה את עלות שכר הרופא כמצוין בבקשה למימוש 
ההקצבה תוגשנה אסמכתאות לעבודת רופא כמפורט בבקשה במשך 160 יום בשנה

לפחות, וכן פרטים (שאינם פוגעים בחיסון הרפואי של המטופלים שטופלו 
במסגרת הפרוייקט) לשנה זו-.2019 בדיווח על ביצוע הפרוייקט יושם דגש מיוחד 

על פעילות ביישובים הערביים בצפון. המימון התואם יהיה מרכישת הציוד 
המפורט בבקשה.

172,000(ב)

משיבת נפש - הוד השרון (ע"ר) (א) 20190643

להשתתפות במתן הנחה בשכר לימוד לשלושים מילדי המעון שהם ממשפחות 
נזקקות ומעוטות יכולת. כספי התמיכה יוענקו כהנחות למשפחות לפי רשימת ילדי

המעון שיאושרו על ידי לשכת הרווחה בעיר לקבלת ההנחה בשכר הלימוד.

30,000(ב)

אדרת אליהו מעשה חושב חדרה (ע"ר) (א) 20190650

להשתתפות בהענקת הנחות בשכר לימוד ל -80 תלמידי המעון ממשפחות מצוקה 
על ידי הנחה של 500 ש"ח לתלמיד ומימון תואם לאותם תלמידים לפחות ב - 500 

ש"ח נוספים. למימוש ההקצבה תמציא העמותה רשימת תלמידים שזכו להנחה 
ואישור לשכת הרווחה למתן ההנחה לתלמידים אלה.

40,000(ב)

ועד מקומי אלון מורה (א) 20190660

להשתתפות בהחלפת הציוד במטבח הישן של מעון התינוקות בישוב אלון מורה, 
על פי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה.

60,000(ב)

המרכז הישראלי לנפגעי כתות  בע"מ (חל"צ) (א) 20190671

להשתתפות בסיוע ושיקום ילדים נפגעי אלימות והטרדה מינית בתוך כתות 
פוגעניות, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. כספי התמיכה ישמשו 
לטיפול בחלק מן הילדים. למימוש התמיכה ימציא המוסד אסמכתאות למספר 

הילדים עמם בוצע הפרויקט ותצהיר מנכ"ל העמותה כי היו אלה ילדים נפגעי 
אלימות או הטרדה מינית. המימון התואם יהיה מטיפול זהה לילדים נוספים וכן 

לשכר העובדת הסוציאלית הקלינית שתועסק בפרויקט.

75,000(ב)

נאמנות לתכנון ופיתוח שרותים למען הזקן בירושלים (א) 20190674

המוסד מבקש אישור הוועדה למימוש ההקצבה שנקצבה לו תוך ביצוע שני 
שינויים לעומת הבקשה שנדונה. הוועדה עיינה בפנייה האמורה ומאשרת למוסד 

לרכוש את התנור שהוא מבקש וכן את עגלות החימום, כמפורט בפנייה.

28,000(ב)

חיים לנפש ישראל (ע"ר) (א) 20190692

להשתתפות בהחלפת צנרת האינסטלציה במעון יום "יסודות", כמפורט בבקשה 
ובהצעת המחיר המצורפת לה 30,000 .₪ 

30,000(ב)

קרן עזרה לזולת קרית גת (ע"ר) (א) 20190695
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בפרויקט לשיפור ולהגברת החינוך של ילדים אשר להם מוגבלות 
שכלית או פיזית, על ידי טיפולים שונים כמפורט בבקשה, ובהצעות המחיר 

הנספחות לה. סכומי תמיכה מיועדים לפריטים המצוינים בסעיף הרכישות בחלק 
ג' בטופס הבקשה, למעט ציוד המחשוב. המימון התואם יהיה מעלויות הסעיפים 

הנתמכים.

260,000(ב)

R.A) THE KOBY MANDELL FOUNDATION.) (ע"ר) קרן קובי מנדל (א) 20190698

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לטובת חינוך ילדים נזקקים שאיבדו אבא 
או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור

להשתתפות בפרויקט מפגש וחיבור של ילדים נזקקים שאיבדו אבא או אמא 
בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור, כמפורט בבקשה ובנספחים בה, מקצה הוועדה 
סך של 150,000 .₪ למימוש התמיכה תגיש העמותה רשימה שמית של הילדים 
ששולבו בפרויקט, אישור על מצבם הסוציו אקונומי, אישור על היותם יתומים 
מאב או מאם שאבדו בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור. כמו כן, תמציא העמותה 

אישור על כל ההוצאות שפירטה בבקשה דהיינו שירותי טיפול קבוצתי, כולל ליווי,
שעות הכנה, נסיעות, חומרים ושכירות מקום, וכן עבור תסריטאות, בימוי, צילומי
שטח, עיבוד חומרים, עריכה והפקת סרטים. על כל אחד מהרכיבים הללו תמציא 

העמותה אסמכתא על ההוצאה. המימון התואם של כל רכיב יהיה מהשלמת 
התשלום הדרוש למימוש אותו רכיב.

150,000(ב)

שובבים ירושלים (ע"ר) (א) 20190700

להשתתפות בהסבת מחסן לחדר ג'ימבורי עבור מעון התינוקות בני שנה עד שלוש 
שנים, על ידי התאמת המבנה לשימוש כחדר ג'ימבורי ועל ידי רכישת מתקני 

משחקים וצעצועים – על פי הבקשה והצעות המחיר שצורפו לה. למימוש ההקצבה
תציג העמותה ראיות לביצוע עבודות השיפוצים והתאמת המחסן, להפעלת חדר 

ג'ימבורי במקום, וכן את המתקנים והמשחקים שנרכשו במסגרת הפרויקט.

30,000(ב)

מלב אל לב - אשקלון (א) 20190701

להשתתפות ברכישת משחקים חדשים וארוניות למשחקים למעון הילדים של 
העמותה בגילאים של עד שלוש שנים, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת 

לה.

40,000(ב)

מוסדות קרלין סטולין בקרית ספר בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א (א) 20190704

להשתתפות ברכישת משחקים דידקטיים והתפתחותיים למעונות היום של 
העמותה, לפי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה צילומים מן המעונות בהם נמצאים המשחקים אשר ירכשו במסגרת
הפרויקט בכמויות שנרכשו.

45,000(ב)

מהות- מעלות היהדות (ע"ר) (א) 20190710

להשתתפות ברכישת ריהוט למעון התינוקות "בראשית" במעלות תרשיחא, על פי 
הבקשה והצעת המחיר שצורפה לה. המימון התואם יהיה לרכישות של יתר 

הפריטים המופיעים בהצעת המחיר המצורפת לבקשה.

50,000(ב)

מרכז מוסדות חינוך אלעד (ע"ר) (א) 20190741

לאחר עיון הוועדה בהשגה שהגיש המוסד על דחיית בקשתו לרכישת ציוד לארבעה
גנים מיוחדים המפורטים בבקשה, מחליטה הוועדה להקצות תמיכה לרכישת 

הפריטים המפורטים בהצעת המחיר של "ness מט"ח" (הצעת מחיר מספר 
1276470). המימון התואם יהיה ע"י תשלום ההשלמה לרכישת כל הפריטים 
הרשומים באותה הצעת מחיר. למימוש התמיכה תציג העמותה אסמכתאות 

לרכישת כל הפריטים הרשומים בהצעת המחיר הנידונה שצורפה לבקשה. סכום 
התמיכה יופחת בהתאמה ככל שהעמותה תרכוש רק חלק מן הפריטים (בהתאם 

למחיר המצוין ליד כל פריט ופריט).

150,000(ב)

כפר ילדים ונוער "אהבה" - עמותה לקידום ילדים, נוער וצעירים בסיכון (ע"ר) (א) 20190743
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14/07/2019 תאריך:
57 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בהוראת מוזיקה והוספת חוגי מוזיקה לילדים בסיכון בגילאי ,12-8 
בהתאם למפורט בבקשה ובהצעות המחיר, לרכישת כלי נגינה והוראת מוזיקה. 

כספי התמיכה ישמשו לרכישת כל כלי הנגינה שפורטו בהצעת המחיר המתאימה 
שצורפה לבקשה וכן, לעלויות של חלק משיעורי הנגינה, על פי הצעות המחיר ל-80 

תלמידים במהלך 10 חודשים בשנה. מימון יתר רכיבי הפרויקט, למעט עלויות 
השיפוצים – שאינם תואמים את הוראות העיזבון ולכן, לא היו צריכים להיכלל 

בבקשה הנדונה - יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לרכישת כלי הנגינה המפורטים בהצעת המחיר שפורטה בבקשה וכן 
אסמכתאות לתשלום שכר המורים לנגינה, מספר הילדים שהשתתפו בפרויקט, גיל

הילדים, סוגי המוזיקה שנלמדו על ידם וסוגי הכלים שעליהם ניגנו. 

70,000(ב)

דרכי נוער, באר שבע (א) 20190747

להשתתפות ברכישת מוצרים למטבח ולמעון הילדים בני שלושה חודשים עד שלוש
שנים. כספי התמיכה ישמשו לרכישת מכשירי חשמל במטבח המעון, על פי הצעות 
המחיר שצורפו לבקשה ובמקרה שיישארו עודפים מכספי התמיכה תוכל העמותה 

לרכוש את הציוד הנייד למטבח. המימון התואם יהא מרכישת הציוד הנייד 
למטבח תחילה וציוד המעון ברהיטים ומשחקים אחרים. למימוש כספי התמיכה 
תמציא העמותה ראיות לכך שהציוד שנרכש מוצב ופועל במעון החדש שיוקם על 

ידי העמותה כמתואר בבקשה.

60,000(ב)

8,919,600 סה"כ למשרד:
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14/07/2019 תאריך:
58 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

שירותי דת משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי כפר גלעדי (א) 20190403

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לגיבורי מלחמות ישראל
להשתתפות בשיקום הגדר באתר הממלכתי של בית העלמין בקיבוץ "כפר גלעדי", 

כמפורט בבקשה, שהינו אתר הנצחה ממלכתי, גם לגיבורי ישראל.

30,000(ב)

ישיבת חברון "כנסת ישראל" גבעת מרדכי (א) 20190696

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בהרחבה והתחדשות של הספרייה התורנית המופעלת על ידי העמותה 
והפתוחה בכל שעות היום ללומדים במקום מתלמידי הישיבה ותושבים משכונת 

גבעת מרדכי. כספי ההקצבה ישמשו לרכישת ספרים וגם המימון התואם יהיה על 
דרך רכישת ספרים על פי הרשימה שצורפה לבקשה על ידי המוסד.

40,000(ב)

70,000 סה"כ למשרד:

14/07/2019 תאריך:
59 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

תיירות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

נצח שרה - מרכז חינוכי לבנות (ע"ר) (א) 20190149

הבקשה הוגשה ונדונה במסגרת נושא תמיכה עיקרי של סיורים והדרכות 
בירושלים. אבל הבקשה היא לתמיכה בסיורים במקומות שונים בארץ ובכללם 

ירושלים.
בעלויות הפרויקט נכללות הוצאות מיועדות לנושא הנידון בסך כולל של 9,600 

ש"ח בלבד, אפשר להוסיף גם את שכרה של רכזת הפרויקט ולו באופן יחסי.
הוועדה מחליטה להיענות לבקשה במסגרת נושא התמיכה העיקרי בהקצבה בסך 

12,000 ש"ח הכולל גם חלק יחסי של עלויות שכרה של רכזת הפרויקט. מימון יתר 
שכרה של רכזת הפרויקט יהווה מימון תואם.

12,000(ב)

12,000 סה"כ למשרד:
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14/07/2019 תאריך:
60 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

תרבות וספורט משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי תל קציר (א) 20190050

ועד מקומי תל קציר הגיש השגה על דחיית בקשתו לתמיכה בשיפוץ הספריה 
הציבורית של תל קציר, על יסוד הטענה שנפלה טעות אצל הועדה כאשר חשבה 

שמדובר במבנה שאיננו משמש לספריה. בבדיקת ההשגה והבקשה בשנית מוצאת 
הועדה לקבל את ההשגה, שכן אכן מדובר בשיפוץ שלך מבנה המשמש בפועל 
לספריה ציבורית וככזה הפרויקט נופל בגדרו של העיזבון אשר על פיו הוגשה 

הבקשה. למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות לשיפוץ המבנה על פי המפורט
בבקשה והצעות המחיר אשר צורפו לה. הסכום המאושר 70,000 ₪.

70,000(ב)

ועד מקומי מעלה החמשה (א) 20190101

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בשיפוץ וריהוט לספריה הציבורית של קיבוץ מעלה החמשה מקצה 
הוועדה 70,000 ₪ לביצוע התכנית המפורטת בבקשה ובהצעת המחיר הנספחת לה.

למימוש התמיכה יציג המוסד צילומים של המבנה החדש של הספריה כולל 
הספרים הקיימים והריהוט שיירכש.

70,000(ב)

מ. א. מטה בנימין (א) 20190148

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות ברכישת ציוד, ריהוט, ומחשבים לספריות ציבוריות ביישוב "נופי 
פרת" וביישוב "כרם רעים" (בלבד! במובחן מיתר היישובים שפורטו בבקשה אשר 
אינם יישובים מאושרים). מקצה הוועדה סך של 25,000 ₪ לכל אחד מן היישובים 

האמורים, סה"כ 50,000 .₪ המימון התואם יהיה מרכיבים של הפרויקט ביחס 
לספריות ביישוב "נופי פרת" ו"כרם רעים" בלבד.

50,000(ב)

ועד מקומי אלעזר (א) 20190166

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בשיפוץ הספרייה הציבורית ביישוב אלעזר בגוש עציון, על פי המפורט 
בבקשה ובהצעת המחיר שצורפה לה.

50,000(ב)

מ. א. הר חברון (א) 20190177

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות ברכישת ריהוט, ציוד וספרים לשלושה יישובים בתחומי המועצה 
האזורית הר חברון, והם היישובים "עומרים", "אשכולות" ו"נגוהות", כמפורט 

בבקשה ואומדן המחיר המצורף לה, כספי התמיכה ישמשו באופן שוויוני לכל 
אחת מן הספריות הציבוריות ביישובים האמורים.

50,000(ב)

ועד מקומי מעלה לבונה (א) 20190193

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בשיפוץ הספרייה הציבורית במעלה לבונה כמפורט בבקשה ובהצעת 
המחיר שצורפה לה.

30,000(ב)
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14/07/2019 תאריך:
61 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

ועד מקומי נעלה (א) 20190195

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות ברכישת ציוד חדש וריהוט עבור הספריה הציבורית בנעלה, על פי 
המפורט בבקשה ובהצעת המחיר לרכישת הציוד (ללא ספרים) שצורפה לה.

45,000(ב)

ועד מקומי חרמש (א) 20190206

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות ברכישת ריהוט ל"ספריה הציבורית" ביישוב חרמש, על פי המפורט 
בבקשה ובהצעת המחיר שצורפה לה.

33,000(ב)

ועד מקומי בית גברין (א) 20190217

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בהקמת ספריה במבנה ישן שקיים ביישוב כדי להשמישו לספרייה, 
בדרך של ביצוע השיפוץ, על פי הצעת המחיר המצורפת לבקשה. הספרייה 

הציבורית שתוקם תיקרא על שם מוריש העיזבון, "ספריית אלזראקי". מימוש 
ההקצבה יותנה בהצגת צילומים של הספרייה שתוקם במבנה החדש (במובחן 

מהחדרון המשמש כיום כספרייה), כולל ריהוט הספרייה והספרים בה.

50,000(ב)

עירית קרית ביאליק (א) 20190226

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בשדרוג והצטיידות ספריה עירונית בקריית ביאליק על ידי מימון 
מרבית העלויות של השיפוץ לפי הצעת המחיר של מר מאיר ביטון שצורפה 

לבקשה. המימון התואם יהיה מהשלמת הנדרש לביצוע השיפוצים ומרכישת 
ספרים ומשחקים מהספריה, על פי הצעת המחיר המתאימה שהוגשה במצורף 

לבקשה, וכן הצעת המחיר של "לוטוס הגברה ותאורה".

60,000(ב)

סטודיו למשחק - עמותה לטפוח אמנות הבמה (א) 20190293

להשתתפות בפרויקט הענקת מלגות לתלמידי המוסד, סטודיו למשחק, בשנים ב' 
וג'. סכום התמיכה מיועד להענקת מלגה בסך 1,000 ₪ לכל אחד מ-50 תלמידים, 

על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה על ידי המוסד. המוסד יעניק את ההנחה 
בשכר הלימוד לתלמידים הנזקקים ביותר, על פי אותם קריטריונים. המימון 

התואם יהיה על ידי המוסד על ידי הענקת מלגות לאותם 50 תלמידים, כך שסה"כ
ההנחה לתלמידים הזוכים תעמוד על 2,000 ₪ בשנה. למימוש התמיכה יציג 

המוסד רשימת 50 התלמידים שיזכו במלגות ויציג את הסיבה להענקתן לאותם 
תלמידים.

50,000(ב)

מינהל קהילתי מעלה רמות (ע"ר) (א) 20190298

הבקשה נדונה במסגרת נושא תמיכה עיקרי של סיורים והדרכות בירושלים על ידי 
מנהל קהילתי רמות. במסגרת הפרויקט יתקיימו סדרה של סיורים, הדרכות 

והרצאות על אתרים שונים בירושלים, כמפורט בתיאור הפרויקט במסמך 
הבקשה. ההוצאות המיועדות לפרויקט כוללות עלויות של הדרכות מקצועיות, 

אוטובוסים, שירות אבטחה ורפואה וכניסה למוזיאון ישראל. בהתחשב במהות 
הפרויקט בנושא התמיכה העיקרי, בסכום הנדרש לביצוע הפרויקט ובאוכלוסיה 

למענה תוכנן הפרויקט - הוועדה מקצה סך 85,000 ש"ח , כמבוקש, לצורך 
ההוצאות המפורטות, כאשר שכרה של רכזת תרבות ופנאי יהווה מימון תואם.

85,000(ב)

THE ISRAEL AD המועצה הישראלית המיעצת של קרן התרבות אמריקה ישראל (א) 20190310

להשתתפות בפרויקט שיפוץ ושדרוג כלי נגינה למוזיקה קלאסית כמתואר בבקשה 
ובהצעת המחיר שצורפה לה, על פי קריטריונים שייקבעו על ידי העמותה 

המבקשת, מקצה הוועדה תמיכה בסך 175,000 ש"ח מעיזבון המיועד למוזיקאים 
קלאסיים צעירים. העמותה תשתמש בכלים לצורך השאלתם והעמדתם לרשות 
הנגנים הצעירים, כמפורט בבקשה. תשלום שכר שיידרש לביצוע הפרויקט עצמו 

(במובחן משכר שאיננו קשור לפרויקט) יוכל לשמש כמימון תואם.

175,000(ב)
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מ. מ. קרית ארבע (א) 20190315

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בביצוע עבודות להנגשת הספרייה הציבורית בקריית ארבע, בהתאם 
לנדרש בחוק, על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה, לעבודות 

חוץ, פנים ולהתקנת מעלית.

110,000(ב)

ועד מקומי שערי תקוה (א) 20190350

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בהצטיידות לספרייה הציבורית ביישוב שערי תקווה על פי הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה, לצורך חידוש הספרייה הציבורית הקיימת ביישוב 

וכוללת ספרים רבים. למימוש ההקצבה, יציג המוסד אישור על ביצוע כלל 
השיפוצים שצוינו בהצעת המחיר.

60,000(ב)

מ. א. גדרות (א) 20190396

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בשיפוץ הספרייה האזורית גדרות על פי נימוקי הבקשה המקורית 
והעובדות המפורטות בפניית המועצה מיום .23.1.2019 המימון התואם יהיה מן 

ההוצאות עבור הפריטים שצוינו בבקשה המעודכנת.

100,000(ב)

ועד מקומי נווה (א) 20190438

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בהנגשת הספרייה הציבורית ביישוב, וכן שיפוץ מבנה שיחובר 
לספרייה הקיימת, הכל כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר שצורפה לה.

90,000(ב)

מ. מ. בני עי"ש (א) 20190542

להשתתפות בשיפוץ ספרייה ציבורית במועצה המקומית בני עי"ש והפיכתה 
לספרייה קהילתית עם התמקדות בגיל הרך, בדרך של שיפוץ המבנה ורכישת ציוד 

מותאם להגדלת הפעילות בספרייה, לרבות הגדלת מספר שעות העבודה של 
הספרייה, לגיל הרך ולתושבים אחרים, ביניהם עולים מברית המועצות ורוסיה. 

בהתחשב בהנמקת הבקשה על מצבה הכלכלי של המועצה המקומית, וכדי 
להבטיח את ביצוע הפרויקט, יידרש מן המועצה מימון תואם להוצאות הקשורות 

בביצוע הפרויקט רק בסך של 100,000 ₪.

200,000(ב)

תואר (ע"ר) (א) 20190566

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לעולי בית המועצות
להשתתפות בפרויקט של במתן עזרה לאומנים עולים מברית המועצות, לצורך 
חשיפתם לקהל הרחב ושילובם בליווי מקצועי מטעם הגלריה המנוהלת על ידי 

העמותה, וכן קיומם של הרצאות והפקה של סרטים אשר יוצגו בתערוכות 
מיוחדות, הכל כמפורט בבקשה ובנספחים לה. 

כספי התמיכה ישמשו למימון חלק מן העלות של השלב השלישי בפרויקט, כפי 
שהוא מתואר בבקשה. דהיינו: צילום ותמלול לשפות אנגלית, עברית, רוסית. 

המימון התואם יתקבל מהשלמת הסכום הדרוש לביצוע החלק השלישי של 
הפרויקט.

20,000(ב)

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ (חל"צ) (א) 20190659

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בפרויקט של חידוש הספרייה הציבורית לעולים חדשים מרוסיה, על 
ידי תמיכה ברכישת הספרים, כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר, מקצה הוועדה 
סך 50,000 ₪ . כל סכום ההקצבה ייעוד לרכישת ספרים. כמימון  תואם יישמש 

תשלום עבור רכיבים אחרים המפורטים ברשימת ההוצאות בפרויקט.

50,000(ב)

אור יחיאל להעמקת אחדות העם (ע"ר) (א) 20190721
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

לסיוע במימון הגדלת כמות הספרים בספרייה הציבורית המנוהלת על ידי העמותה
עבור אוכלוסיית דרום העיר נתניה מקצה הוועדה תמיכה בסך 25,000 ₪ לרכישת 

ספרי קריאה לילדים קטנים וגדולים. מימון תואם יהיה מהשלמת סכומים 
הנדרשים לרכישת הספרים.

25,000(ב)

ספריה ומרכז הנצחה בקרית טבעון בע"מ (חל"צ) (א) 20190749

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

40,000 ₪ להשתתפות בפרויקט לרכישת מערכת מידוף מתקדמת מסוג מתקן הגה
לצורך הגדלת אוסף הספרים של הספרייה ומרכז הנצחה בקריית טבעון בע"מ, 

לרבות הכנסת אוספים חדשים על ידי הפיכת המחסן לחדר עיון בדרך המתוארת 
בבקשה ובנספחים לה. המימון התואם יהיה מהשלמת העלות לרכישת המתקנים 

המפורטים בפרויקט.

40,000(ב)

דורשי ציון - בית"ר עילית (ע"ר) (א) 20190757

לאחר עיון הוועדה בנימוקי ההשגה שהגישה עמותת דורשי ציון – ביתר עילית, 
מחליטה הוועדה לתמוך בפרויקט הקמתה של ספריה ציבורית, כמתואר בבקשה 

ובהשגה, על דרך השתתפות ברכישת ספרים. הוועדה מציינת שהצעת המחיר 
שצורפה לבקשה נראית בעליל לא מעשית, לא מתוכננת, ומוגזמת ביותר. מדובר 

ברשימה של כמות עצומה של ספרים שונים וכן של עותקים רבים מספרים 
מסוימים. לא נראה שנעשתה פעולת בדיקה ומיון של הספרים שמצוינים בהצעת 

המחיר. לכן, למימוש ההקצבה, תציג העמותה את רשימת הספרים שנרכשו 
במסגרת הפרויקט באופן מפורט, לרבות כמות העותקים מכל ספר.

30,000(ב)

עירית צפת (א) 20190765

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

להשתתפות בשיפוץ מבנה הספריה הציבורית של עיריית צפת, לאור מצבו של 
המבנה ונחיצותו לציבור, כמפורט בבקשה - מקצה הוועדה סך של 225,000 ש"ח , 
אשר ישמשו לשיפוץ המבנה עצמו. המימון התואם יהיה מהשלמת הסכום לצורך 

השיפוץ בלבד.

225,000(ב)

עמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה (א) 20190769

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל.

על פי המפורט בבקשה ובהתאם ליעדי העזבון במסגרתו הוגשה - הוחלט להקציב 
100,000 ₪ לעמותה, לצורך החלפת השטיחים בספרייה המרכזית בנתניה לפרקט 

פולימרי. יתר הוצאות התקנת הפרקט ישמשו כמימון תואם.

100,000(ב)

העמותה לקידום הנוער בכדורסל בירושלים ומבשרת ציון - הפועל ירושלים (ע"ר) (א) 20190777

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי  לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים 
יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי

להשתתפות בפרויקט של הפעלת קבוצת כדורסל לנערים עם צרכים מיוחדים, 
כמפורט בבקשה ובנספחים לה, מקצה הוועדה סך של 100 אלף שקלים.

100,000(ב)

1,968,000 סה"כ למשרד:
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