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ההקצבות1, מתפרסמת בזה רשימת מקבלי הקצבות מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת 2021, בציון הסכומים שהוקצבו 

רשימה זו כוללת: 

הקצבות בבקשות שהוגשו לשנת 2021 בסך כולל של 60,744,430 שקלים חדשים 

 

	__________
י"פ התשס"ג, עמ' 1410; התשס"ח, עמ' 610   1
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20/05/2021 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

עמותת גבורות (ע"ר) (א) 20210082

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת "עמותת 
גבורות" תמיכת הוועדה בפרויקט מטרת תוכנית זו היא להפיג את בדידותם של 

200 קשישים גלמודים שאינם לוקחים חלק בפעילות העמותה כיום וזאת 
באמצעות מערך מענים רגשיים וחברתיים, הן בבתי הקשישים ספוני הבית והן 

בפעילות חוץ ביתית במסגרת הקהילה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 
ומחליטה להקצות סך 65,000 ש"ח עבור רכיבי הפרויקט הפרטניים המפורטים 

בהצעת המחיר, דהיינו התעמלות גופנית פרטנית וסדנאות אומנות פרטניות עבור 
20 קשישים, שיש להם קשיי ניידות ועל כן נבצר מהם לצאת מבתיהם. העמותה 

תשלים את הנדרש לפעילות האמורה על פי רכיבים אלה בפרויקט. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהיו לה עבור הפעילויות 

המפורטות בהחלטה זו, וכן תציין את מספר הקשישים שנהנו מן השירות ומספר 
הביקורים שנערכו בבתיהם על ידי המדריכים לחינוך גופני ולאומנות. ככל שסכום 

ההוצאות יפחת מסך 130,000 ש"ח, או שמספר הקשישים יפחת מ-,20 יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

65,000(ב)

גילאור יואב - למען הקשיש (ע"ר) (א) 20210088

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת 
"גילאור יואב - למען הקשיש" תמיכת הוועדה בפרויקט ".1 קידום הכרות חיובית 

בין דור הוותיקים של הקיבוץ לבין בני ובנות הנוער- 'עולם נפגש עם עולם'. .2 
חיבור הקבוצה המעורבת של בני הגיל השלישי ובני הנוער אל הקהילה בה הם 

חיים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע הקצבה בסך 
30,000 ,₪ כהשתתפות בעלות הפרויקט המתואר בבקשה, כדי ליצור את 

המפגשים בין בני הנוער לקשישים הבודדים או הקשישים החולים, בישובים 
המצוינים ובהצעות המחיר שצורפו לבקשה. כמימון תואם תשלים העמותה את 

הנדרש לביצוע הפרויקט האמור. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות, הן
להוצאות שהוציאה בפועל לצורך קיום המפגשים האמורים בבקשה, הן לנתוני 

הגיל של המשתתפים, כאשר הציפייה היא שמספר בני הנוער שישתתפו בפרויקט 
לא יעלה על פי שניים ממספר הקשישים שישתתפו בפרויקט, והן את רשימת 

הישובים בהם התקיים הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 60,000 ,₪ 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

אפשר אחרת (ע"ר) (א) 20210101

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל למטרות צדקה בלבד לצורך קידום ההבנה
ההדדית בין יהודים ונוצרים במדינה" מבקשת עמותת "אפשר אחרת" תמיכת 

הוועדה בפרויקט "לקדם הבנה, מפגש, שיח ועשייה משותפת בין יהודים ונוצרים 
במדינת ישראל". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 

40,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות שכר המנחים שמצוין בבקשה. העמותה תשלים, 
כמימון תואם, את שכר המנחים לפי הצעות המחיר המצורפות לבקשה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לתשלום השכר כאמור, למספר הפעילויות 

שנעשו, נושאי ההנחיות שהתקיימו ומועדיהן. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מ-80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

שדולת הנשים בישראל - ISRAEL WOMEN'S NETWORK לובי אלנישא פי אי (א) י20210242
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20/05/2021 תאריך:
3 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד לעזרה וסיוע למהגרים מברית המועצות, מבקשת "שדולת 
הנשים בישראל" תמיכה בפרויקט ייעוץ לעולי ברית המועצות לשעבר. על פי 

הנטען בבקשה, מדובר באוכלוסיה שאיננה מודעת באופן מספיק לטיב זכויותיה 
במקומות העבודה וגם מוטרדת מינית לא אחת. הייעוץ ינתן באמצעות הטלפון, 
הדואר האלקטרוני וגם בפגישות פרונטליות. העמותה טוענת שקהל היעד מונה 

כ-1,000 נהנות. בכוונת העמותה להעסיק עורכת דין מומחית בתחום דיני עבודה, 
שהיא דוברת רוסית, בעלות שנתית של 75,000 ש"ח. רכיבים אחרים שנכללו 

בעלויות הפרויקט מפורטים בסעיף ד' לטופס הבקשה, בו מפורטות הוצאות שאין 
הוועדה תומכת בהן. הוועדה מקצה סך 20,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הייעוץ 
המשפטי שינתן לציבור הפונים במסגרת הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי 

העמותה וישלים את הנדרש לתשלום עבור הייעוץ המשפטי האמור. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה העתקי חשבוניות של עורכת הדין וטיב השירות שניתן 

תמורתם בסכום כולל שלא יפחת מסך 40,000 ש"ח. ככל שיפחת הסכום מ-40,000
ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

מינהל קהילתי בוכרים גאולה (ע"ר) (א) 20210410

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת 
"מינהל קהילתי בוכרים גאולה" תמיכת הוועדה בפרויקט "הקמת מרכז עירוני 

לבני הגיל השלישי. המרכז יתמקד בהקניית ידע, מיומנויות וכלים למבוגר הבודד 
בהתמודדות עם שינויים ייחודיים לתקופת גילו, בהתאם לצורכיו ובהתחשב ברקע

התרבותי הייחודי. כל זאת על מנת לקדם את איכות חייו הפיזית והנפשית 
ולהקנות לו איכות ותוחלת חיים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת 

תמיכה בסך 50,000 ש"ח לקיום הפעילות המתוארת בפרויקט, בדרך המתוארת 
של הפרויקט לקשישים ולקשישות בני/ בנות 65 ומעלה. התאמת הגיל של הנהנים 
נעשית על רקע ייעוד העיזבון לקשישים. בני/ בנות 55 עדין אינם קשישים. על כן, 

כמימון תואם תשקיע העמותה לפחות סכום זהה לסכום ההקצבה ואף המימון 
התואם ייועד לפעילות עבור בני/ בנות 65 ומעלה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות לפעילות שנעשתה עם קהל היעד המפורט בהחלטה זו. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מ-100,000 ש"ח או שהפעילות לא תיוחד לקבוצות הגיל של 

הקשישים/ קשישות כאמור בהחלטה זו, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

אור חיה- המרכז לאישה היהודיה (ע"ר) (א) 20210778

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת "אור 
חיה- המרכז לאישה היהודיה" תמיכת הוועדה בפרויקט "תמיכה בקשישות 

בודדות". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות סך של 50,000 
ש"ח כהשתתפות בתשלום שכרה של המרצה המצוינת בבקשה, וכן עלות קורס 

תנועה, על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. המימון התואם ייועד לשיעורים לגיל
הזהב ולסיורים, וכן להשתתפות ולו בחלק משכרה של המבשלת. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט וכן 
תצרף הצהרה שהפרויקט בוצע עבור עשרים נשים בנות 60 ומעלה. ככל שסך 

ההוצאות יפחת מ- 100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

255,000 סה"כ למשרד:

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
4 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בטחון משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ארגון נכי צה"ל (א) 20210161

על פי עיזבון המיועד ל-"רווחה" מבקש "ארגון נכי צה"ל" תמיכת הוועדה 
בפרויקט שיפוץ בתי הלוחם אשר משמשים עשרות אלפי נכי צה"ל מדי יום ביומו. 

לפי הבקשה, השימוש בתשתיות המבנה והציוד הוא מאוד אינטנסיבי. נדרשים 
שיפוצים דחופים במספר מרכיבים – ע"פ פירוט שצורף. הוועדה עיינה בבקשה 
ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך של 1,100,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 

הפרויקט, כפי שהן מפורטות בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו אליה. המימון 
התואם יושלם על ידי הארגון. למימוש ההקצבה יציג הארגון אסמכתאות 

להוצאות שהוציא בפועל לביצוע כל רכיבי הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יהיה 
נמוך מ-2,200,000 ₪ או שלא יבוצעו כל רכיבי הפרויקט, יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

1,100,000(ב)

מעלה בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה ע"ש אורי אליצור (ע"ר) (א) 20210289

על פי עיזבון המיועד ל"משפחות שכולות של חיילים" מבקשת עמותת "מעלה בית 
הספר לקולנוע ולטלוויזיה ע"ש אורי אליצור" תמיכה בפרויקט של "סדנה 

טיפולית ויצירתית בתחום הוידאו והקולנוע לבני משפחות שכולות כאמצעי תרפי 
וככלי לביטוי השכל והאבדן ושחרור מצוקות". התוכנית מפורטת במסמכי 

הבקשה ובנספחים לה. הוועדה מוצאת לתמוך בתוכנית שגם תואמת את ייעוד 
העיזבון על פיו הוגשה ועל כן מקצה הועדה סך 80,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. 

המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע התוכנית כמפורט בבקשה (הוצאה עבור 
שכר העובד, מנהל ההפקה, לא תוכר במסגרת החישובים. על פי סעיף 7ח' להנחיות

להגשת הבקשות לשנת 2021). המימון התואם ישמש להשלמת הסכומים 
הנדרשים לביצוע התכנית. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות

שהוצאו בפועל לביצוע התוכנית. ככל שהסכום הכולל יפחת מסך 160,000 ,₪ 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

ועד מקומי ברכה (א) 20210359

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי ברכה" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "חיזוק מערך האבטחה של הישוב ביום ובלילה. נדרש 
לבצע רכש והתקנה של אביזרים שיאפשרו לאבטח בצורה מרחבית את כלל שטחי 

הישוב, ובמיוחד את החלק הצפוני והמערבי אשר לוקים בחסר". הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך 200,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט 

כמפורט בבקשה. כמימון תואם ישלים הוועד המקומי את הנדרש לביצוע 
הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוציא 

בגדר הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-400,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

200,000(ב)

יד לבנים - ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות (ע"ר) (א) 20210538

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
5 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "יד לבנים - ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות" 
הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט 
של היערכות להזדקנות של אוכלוסיית ההורים השכולים על פי התוכנית שפורטה 

בבקשה. הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר, הן בהיבט הפיננסי והן בפירוט שניתן 
לתוכנית עצמה. מן ההיבט הפיננסי, המוסד לא הסיר את המגבלה של עודף 

מצטבר. מן הנתונים והמסמכים שהוגשו במסגרת הבקשה לעיון חוזר לא עולה 
שלא קיים עודף מצטבר, אף כי נטען שמדובר בפעילות לחברי הארגון אשר גם 

משלמים דמי חבר. לגופה של התוכנית פירטה העמותה המבקשת את הדרך שבה 
תשולב אוכלוסיית התוכנית בפרויקט של משרד הרווחה. מבחינה זו- הוסרו אי 

הבנות שריחפו על הבקשה המקורית. לאחר שהוועדה עיינה בשנית בבקשה, היא 
קוצבת תמיכה בסך 400,000 ש"ח, כהשתתפות בשילובה של אוכלוסיית היעד של 

התוכנית בפרויקט עם משרד הרווחה, כמפורט בבקשה. כמימון התואם תשלים 
העמותה סכום, לפחות זהה, לסכום ההקצבה (אף כי לפי הבקשה עומד לרשותה 

של העמותה סכום גדול יותר ממקורותיה היא ומתקציב של משרד הביטחון 
לטובת הפרויקט. על כן, ניתן לצפות שסכומים אלה לא יופחתו בעת הביצוע). 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל לפעילות 
המתוארת בבקשה, תציין את מספרי המשתתפים בתוכנית, מקומות ההשתתפות 

והתוכנית שבה הם שולבו. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-800,000 ש"ח, יפחת, 
בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

400,000(ב)

שלהבת (א) 20210545

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת עמותת "שלהבת" 

בקשה לתמוך ב"פרויקט לחיזוק הביטחון של התושבים הגרים בכרמי קטיף בדרך
של רישות היישוב במצלמות טרמיות קבועות ברזולוציה גבוהה, שימוש במערכות 

שו"ב שתתריע על כניסת חשודים לשטחים שיוגדרו סטריליים בשעות מסוימות 
ביממה והתקנת תכנת צפייה לתחנות עבודה ומכשירים נישאים". הועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע הקצבה בסך 120,000 ש"ח להשתתפות 
בעלות הפרויקט. כמימון תואם תקצה העמותה את הנדרש לביצוע הפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה לביצוע 
הפרויקט, וכן את רשימת הציוד שרכשה ושהתקינה, כמפורט בבקשה ובהצעת 

המחיר שצורפה לה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 240,000 ש"ח, יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

120,000(ב)

''אבי - בשביל ישראל'' (ע''ר) (א) 20210570

על פי עיזבון המיועד ל"משפחות שכולות", מבקשת עמותת "אבי – בשביל ישראל"
תמיכה בפרויקט של הנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ופיגועי הטרור בדרך 
של פעילות חברתית, חינוכית ציונית ופלורליסטית של היכרות מעמיקה עם נופי 

הארץ ומגוון מגזרי החברה הישראלית, תוך הצפת זכרם של הנופלים, עידוד 
דיאלוג כן לקבלת השונה ומציאת מכנים משותפים. הפרויקט הינו מסע של 

חודשיים (למעט שבתות וחגים) מן הדרום עד היישוב "שאר יישוב". במקטעים 
השונים של המסלול הארוך, יכול הציבור, שרוצה בכך, להצטרף ולצעוד לאורך 

שעות היום תוך שיח על הנופלים, נושאי לימוד שונים ודיון פתוח בין המשתתפים. 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. התוכנית היא תוכנית סדורה, יש לה מימון 
מספיק והוועדה מוצאת לתמוך בקיום הפרויקט בסכום של 130,000 ש"ח. המימון
התואם ישלים את הנדרש ברכיבים השונים של הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות על ההוצאות שהוצאו בפועל. ככל שסך כל ההוצאות יקטן 
מסך 260,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

130,000(ב)

ועד מקומי איתמר (א) 20210590

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי איתמר" 

תמיכת הוועדה בפרויקט הרכישת "מערכת תצפית גיא ערוץ יום + תרמי כולל 
מותקן לרכב ושידור לאחור בזמן אמת". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

והחליטה להקצות תמיכה בסך 70,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת מערכת תצפית 
גיא המפורטת בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. הוועד המקומי יישא בעלות 

המימון המשלים לרכישת המערכת ולהתקנתה כמפורט בהצעת המחיר. למימוש 
ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוציא בגדר הפרויקט. ככל 
שסכום ההוצאות יפחת מ- 140,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בשביל המחר (ע"ר) (א) 20210727

במסגרת נושא תמיכה עיקרי לטיפול בהלומי קרב או פוסט טראומה מבקשת 
עמותת "בשביל המחר" תמיכה בפרוייקט שבמסגרתו תוציא למסעות 30 קבוצות 
של לוחמים הסובלים מהשפעות של חוויות לחימה, שחוו במהלך שירותם הצבאי 

במוצבי צה"ל ברצועת הבטחון בלבנון, וכן באירועי לחימה נוספים שקדמו 
למלחמת לבנון השניה. הפרוייקט מיועד ללוחמים ותיקים. מטרות הפעילות היא 
לסייע למשתתפים בהתמודדות עם השפעות של סימפטומים הקשורים בהלם קרב

ופוסט טראומה על מנת : 1) לשפר את איכות חייהם ביום יום 2) לסייע להם 
בתפקוד תקין במעגלי המשפחה, העבודה והחברה. על מנת להשיג מטרות אלו 

מתכוונת המבקשת 1) לסייע למשתתפים בביצוע עיבוד קוגנטיבי של אירועי 
לחימה טראומטיים שנותרו לא מעובדים. 2) ללמד את המשתתפים מגוון שיטות 

להתמודדות עם קשיים מנטליים. 3)לשפר את יכולתו של כל משתתף לבצע וויסות 
רגשי ולחזק את תחושת השליטה שלו 4) לחזק את היכולת של כל משתתף לקבל 
תמיכה מסביבתו ולתפוס את הסביבה כתומכת. הוועדה עיינה בבקשה ובפרטיה 

על פי המסמכים שצורפו לה, וקובעת תמיכה בסך 600,000 ש"ח כהשתתפות 
בעלויות הפרויקט עבור 450 משתתפים שגילם מ-35 ומעלה. המשתתפים יידרשו 

לשאת בהשתתפות 1,000 ש"ח כל אחד, למעט אלה שתקצר ידם מלשלם סכום זה,
ואשר יהיו פטורים מדמי השתתפות. המימון התואם ישולם על ידי העמותה 

וישמש להוצאות המפורטות בתקציב הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות להיקף הפעילות שבוצעה במסגרת הפרויקט, למספר 
המשתתפים, לסכום שנגבה מן המשתתפים, וכן לכל ההוצאות שהוצאו במסגרת 
הפעילות. ככל שהיקף הפעילות או מספר המשתתפים יקטן מן המפורט בבקשה, 
או שסכום ההוצאות הכללי יהיה נמוך מסך 1.2 מש"ח, יופחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

600,000(ב)

הרצוג המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה (ע"ר) (א) 20210772

במסגרת נושא תמיכה "טיפול בהלומי קרב" מבקשת עמותת "הרצוג המרכז 
הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה", תמיכה בפרויקט "מסע שחרור המיועד לעיבוד
חווית קרב ושירות קרבי עבור צוותי לוחמים משוחררים ששירתו יחד וחוו חוויות 

קרב משמעותיות". מדובר בתוכנית שמיועדת לסייע לכ-270 לוחמים משוחררים 
שנחשפו לאירועים קשים במהלך שירותם הצבאי, לעבד את חוויות הקרב וללמוד 

אסטרטגיות להתמודדות עם טראומה ואבדן. התוכנית המוצגת בבקשה היא 
תוכנית מורכבת וארוכהת המתבססת על ניסיון של 13 השנים האחרונות, אשר 

לדברי העמותה השתתפו בפרויקט 120 קבוצות לוחמים (כ-2,000 לוחמים). 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לקבוע הקצבה בסך 300,000 ש"ח 

לתמיכה בחלקי הפרויקט המיועדים לביצוע בארץ (לא כולל מזון ולינה). המימון 
התואם לסכום זה ייועד אף הוא לתשלום ההוצאות לרכישות כמפורט בטבלת 
הרכישות בטופס הבקשה, למעט הוצאות מיועדות למזון ולינה לפעילות בארץ. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לסוגי הפעילויות המפורטות בטופס 
הבקשה בסעיף הרכישות בחלק ג' של הטופס. ככל שסכום ההוצאות לרכיבים 

האמורים (לא כולל מזון ולינה) יפחת מסך 600,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

300,000(ב)

ועד מקומי ברור חיל (א) 20210867

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש  "ועד מקומי ברור חיל"

תמיכת הוועדה בפרויקט "ביצוע תאורה ומרכיבי ביטחון בגדר היקפית, בשל 
הרחבת הישוב לשכונה חדשה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה 

לקבוע הקצבה בסך 50,000 ש"ח, כהשתתפות ברכישה והתקנה של אמצעי תאורה 
וביטחון לגדר ההיקפית של השכונה החדשה שהוקמה ביישוב. כמימון תואם 

ישלים הוועד המקומי את הנדרש לביצוע הרכישה וההתקנה של הציוד האמור. 
למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת 

הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מרכזים לקהילה ולהתחדשות השכונות קרית שמונה בע"מ (חל"צ) (א) 20210879

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13



6331 ילקוט הפרסומים 9644, כ' בסיוון התשפ"א, 2021 5 31 

20/05/2021 תאריך:
7 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת עמותת "מרכזים 
לקהילה ולהתחדשות השכונות קרית שמונה בע"מ" תמיכת הוועדה בפרויקט 
"פיתוח חיזוק ומיסוד מערך קהילתי לשעת חירום- צוותי חירום שכונתיים". 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך 80,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות הפרויקט. כספי ההקצבה לא ישמשו לעלויות הסיור בחיפה, 
ברמלה ולאירוע השיא. המימון התואם ישולם על ידי העמותה לרכיבי הפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת 
הפרויקט, מספר בני הנוער ששולבו בפרויקט ושמות המשפחה שלהם. ככל שסכום
ההוצאות יפחת מ-160,000 ש"ח או מספר בני הנוער יפחת מ-,15 יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

מרכז קהילתי שומרון (א) 20210908

על פי עיזבון המיועד ל"קרבנות טרור", מבקש "מרכז קהילתי שומרון" תמיכה 
"בפרויקט הנצחה מתחדשת ועדכנית של נופלי השומרון", 95 במספר. הכוונה היא 

להקים אתר הנצחה מקוון כדי לייצר יחד עם משפחות הנופלים אתר עם אופי 
ייחודי המשקף את אישיותו של הנופל והכל בהתאם לגישתה של המשפחה 

המנציחה ומפעילי האתר. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה 
בסך 57,000 ש"ח. המימון התואם ישולם לרכיבים כמפורט בבקשה. למימוש 

ההקצבה יציג המרכז מסמכים לעלויות הפרויקט כפי שבוצע במלואו. ככל שסכום
ההוצאות יפחת מסך 114,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

57,000(ב)

3,187,000 סה"כ למשרד:

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
8 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בטחון פנים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש מגדל העמק (א) 20210187

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "ישיבת תומכי תמימים חב"ד 
ליובאוויטש מגדל העמק" תמיכה בפרויקט של התקנת מתזים ומערכת גילוי אש 

ועשן במבנים המשמשים את העמותה כבית ספר וכפנימיה. מדובר בפרויקט 
בטיחותי מן המעלה הראשונה, להבטחת שלומם וחייהם של התלמידים בעמותה. 

יש להתפלא שהעמותה מנוהלת ללא המערכת שמבוקש להתקינה כעת. הוועדה 
קובעת תמיכה בסך 70,000 ש"ח כהשתתפות בעלות הפרויקט. המימון התואם 

ישולם על ידי העמותה להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להתקנת המערכת המפורטת בבקשה, עלות ההתקנה, 
הפריטים וכל נתון הנדרש להוכחת ביצוע הפרויקט בשנת .2021 ככל שסכום 

ההוצאות יפחת מסך 140,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

70,000 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
9 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בינוי ושיכון משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי גבים (א) 20210006

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי גבים" 

תמיכת הוועדה בפרויקט ".1 שיפוץ והסבת מבנה חדר האוכל הישן בקבוץ גבים 
למרכז קהילתי. .2 ציוד המבנה באופן שיוכל לשמש למגוון פעולות חברתיות 

ותרבותיות של הקהילה. .3 מיגון המבנה כך שניתן יהיה לקיים בו את הפעילות". 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקציב תמיכה בסך 285,000 

ש"ח, אשר ישמשו לביצוע מ.מ.מ כמפורט באמדן המחיר שצורף לבקשה. המימון 
התואם ישלים את הסכום הנדרש לביצוע המיגון האמור ויתר הסכום שיידרש 

למימון תואם – ישמש לרכיבים אחרים בפרויקט על פי שיקול דעת הועד המקומי.
למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות לביצוע הפרויקט, להוצאות 
שהוצאו במסגרתו ובמיוחד למרחב המוגן המוסדי. ככל שסכום ההוצאות יהיה 

קטן מ-570,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. אם לא יוקם 
המרחב המוגן כנדרש, תבוטל ההקצבה.

285,000(ב)

ועד מקומי נירן (א) 20210162

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי נירן" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "העמדת דירה לחיילי הגנ"ש". הוועדה עיינה בבקשה 
ובכל צרופותיה והחליטה להקצות תמיכה בסך 50,000 ש"ח לביצוע שיפוץ הדירה 
וציודה בפריטי הציוד שפורטו בהצעת המחיר של ההצטיידות. כספי ההקצבה לא 

ישמשו לשיקום הנוי הסביבתי המצוין בבקשה. כמימון תואם ישלים הוועד 
המקומי את הנדרש לשיפוץ הדירה ולרכישת הציוד. למימוש ההקצבה יציג הוועד 

המקומי אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת הפרויקט, על פי הפריטים 
המופיעים בהצעת המחיר לשיפוץ הדירה ולהצטיידות, וכן הצהרה של יו"ר הוועד 

המקומי שהדירה משמשת ותשמש רק לחיילי הגנ"ש. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מ-100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

נתיב טפחות (ע"ר) (א) 20210196

על פי עיזבון המיועד ל"מטרות בתחום השיכון", מבקשת עמותת "נתיב טפחות" 
תמיכה בפרויקט שיפוץ והצבת מבנה מגורים ישן לשתי דירות עבור משפחות 
צעירות. הדירות למעשה ישמשו כדירות מעבר, שכן אותן משפחות התחייבו 

לרכוש בית בהרחבה של היישוב והדירות ישמשו משפחות נוספות. משרד הבינוי 
והשיכון ממליץ על תמיכה בפרויקט.  הוועדה מקצה סך 45,000 ש"ח לתמיכה 

בפרויקט. יתרת הסכום תשמש כמימון תואם ותשולם על ידי העמותה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות בפועל לביצוע הפרויקט. ככל 

שהסכום הכולל יפחת מסך 90,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

45,000(ב)

מ. א. חבל מודיעין (א) 20210292

על פי עיזבון המיועד ל"מטרות בתחום השיכון", מבקשת "מ.א חבל מודיעין" 
תמיכה עבור שיפוץ בית העם ביישוב מבוא מודיעין שנשרף כולו במאי .2019 

המבנה עדין משמש את התושבים להתכנסות שמיועדת לתמוך בשיקום היישוב. 
התושבים משתתפים באופן ניכר בעלויות השיפוץ הצפוי. הוועדה מקצה, סך 

45,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. יתרת הסכום תשמש כמימון תואם ותשולם על 
ידי המועצה. למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות להוצאות שהוצאו 
במסגרת הפרויקט. ככל שהסכומים יפחתו מסך 90,000 ש"ח יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

45,000(ב)

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
10 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

ועד מקומי מגל (א) 20210306

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש "ועד מקומי מגל" השתתפות בפרויקט של התקנת אמצעים טכנולוגיים 

להגנה מפני פשיעה חקלאית בקיבוץ מגל במשק חקלאי בהיקף של כ-600 דונם של 
מטעים, חוות לגידול, לולים, אורווה וציוד חקלאי, הכל כדי לאפשר התרעה וצפיה

בשעת מעשה על גורמים עבריינים המנסים לפרוץ למשק החקלאי. הוועדה עיינה 
בבקשה ובצרופותיה. למרות הנתונים על ההיקף של השטח והתמונות שצורפו 
לבקשה, עדין אין הסבר לכמות הגדולה של המצלמות והציוד האחר שרכישתו 

והתקנתו מתבקשים במסגרת הבקשה והפרויקט. הוועדה מחליטה להקצות 
תמיכה בסך 100,000 ש"ח אשר ישמשו לרכישת הציוד המפורט בבקשה. המימון 

התואם ייועד להשלמת הרכישה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו לרכישת פריטים מן הרשימה המפורטת בהצעת 

המחיר שצורפה לבקשה. ככל שיופחת בפועל סכום ההוצאות לרכישה האמורה, 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

ועד מקומי דפנה (א) 20210443

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי דפנה" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "התקנת גנרטור חירום לאספקת חשמל ב-חמישה 
מקלטים ציבוריים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות 
70,000 ש"ח לתמיכה כהשתתפות בביצוע הפרויקט. הוועד המקומי ישלים את 

הסכום הנדרש לרכישת הגנרטור. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 
אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת 

מסך 140,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

רשת המתנ"סים - קרית מוצקין (א) 20210445

עמותת "רשת המתנ"סים - קרית מוצקין" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת 
הוועדה אשר דחתה את בקשתה לתמיכה להקמת מעון ילדים ברחוב שטרם ניתן 

לו שם, גוש ,10423 חלקה ,98 מגרש .105 הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר 
ומחליטה לקבל את הבקשה ולהקצות תמיכה על פי הבקשה המקורית, על פי 

הוראות העיזבון שממנו התבקשה התמיכה. הוועדה מקצה סך 1,430,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות הבניה על פי המפרט המצורף לבקשה, ובעלויות המצוינות 

בה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה כפי שהתחייבה בבקשתה. מימוש 
ההקצבה מותנה בהקמת המבנה ובהצגת המסמכים להוצאות שהוצאו לשם בניית

המבנה. לשם הסרת ספק, כספי ההקצבה יועברו רק לאחר תום הבניה וקבלת 
אישור לשימוש במבנה. כמו כן, תותנה העברת התמיכה בכך שהמעון ייקרא על 
שם המורישים. בהקשר זה יצוין שהעמותה נדרשת לקרוא את המעונות שהיא 

מקימה על שמות המורישים, באופן ברור, ועם זאת תוך הבחנה בין שני המעונות. 
העמותה תידרש להתייעץ עם הוועדה לגבי קריאת שמות המעונות על שם 

המורישים

1,430,000(ב)

ועד מקומי משכיות (א) 20210449

על פי עיזבון המיועד "להגנת מדינת ישראל", מבקש "ועד מקומי משכיות", 
תמיכה בפרויקט שיפוץ מבנה נוער ביישוב הנמצא במרחק 5 ק"מ מגבול ירדן. 

הוועד המקומי מפרש שהיישוב מרוחק ממרכזים אחרים ויש חשיבות למבנה אשר
ישמש את הנוער למפגשים ולפעילות. עלויות הפרויקט פורטו בבקשה והן אינן 
גבוהות. הוועדה מוצאת לקבוע תמיכה בסך 30,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 

השיפוץ. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע התוכנית המפורטת בבקשה. 
למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות לעלויות שהוצאו בפועל. ככל 

שהסכום יקטן מ-60,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ועד מקומי כפר ראש הנקרה (א) 20210490

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
11 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"תמיכה במוסדות צדקה ביישובים הסמוכים לגבולות שיש 
בהם לחזק את השלום ואת הריבונות של מדינת ישראל", מבקש "ועד מקומי כפר 

ראש הנקרה" תמיכה בפרויקט של "החלפת גגות אסבסט במבני ציבור בכפר 
הצמוד לגבול הלבנון". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 

60,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישלים את הנדרש 
לביצוע התוכנית המפורטת בבקשה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 

אסמכתאות להוצאות בפועל במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות הכולל 
יפחת מסך 120,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

60,000(ב)

דרכים - מרכז חינוכי להכשרת מנהיגות חלוצית - ציונית - יהודית (ע"ר) (א) 20210518

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת עמותת "דרכים - 

מרכז חינוכי להכשרת מנהיגות חלוצית – ציונית" תמיכת הוועדה בפרויקט 
"חיזוק וסיוע ליישובים סמוכי גבול, לרבות עוטף עזה וגבול לבנון. סיוע בקליטה 

צעירה, בחיזוק קהילתי, בכוח אדם לענפי היישובים, בפעילות תרבותית ובסעד 
לקשישים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע תמיכה בסך 

200,000 ש"ח כהשתתפות בקליטתם של צעירים ויישובם לפחות בשישה מן 
היישובים המצוינים בבקשה, כאשר המימון התואם בסך 200,000 ש"ח, ישלים 

את הנדרש לביצוע האמור. הנקודות בהן יבוצע הפרויקט יהיו ישובים בדרום 
ובצפון. ככל שיפחת מספר היישובים משישה, יפחת החלק היחסי של ההקצבה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות במסגרת הפרויקט, 
רשימת היישובים שבהם בוצע הפרויקט ורשימת המתנדבים ששוכנו בכל אחד מן 

היישובים. ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מ-400,000 ,₪ יפחת, בהתאמה 
יחסית, סכום ההקצבה.

200,000(ב)

2,315,000 סה"כ למשרד:

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
12 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בית הנשיא משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

בית הנשיא (א) 20210223

על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה - לגופים המתמחים בהנצחת 
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת הנהלת "בית

הנשיא" תמיכת הוועדה בפרויקט "מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות 
מדעית" אשר ניתנות על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי, להאיר 

בזרקור תחומים מדעיים מגוונים, ולהביא לקידום המצוינות בישראל. הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 1.8 מיליון ש"ח להענקת מלגות ל-15 
דוקטורנטים מצטיינים שעבודותיהם תעסוקנה בתחום ש"בין ישראל לעמים: 
היסטוריה, זיכרון והגות לאור מאורעות השואה והשפעותיה". הדוקטורנטים 

הזוכים ייבחרו ע"י ועדה שתוקם ע"י הנהלת בית הנשיא. כל אחת מהמלגות תהיה
בסך 150,000 ₪ ותועבר לדוקטורנטים הזוכים בשלוש פעימות שנתיות שוות. 

מימוש ההקצבה ייעשה בתיאום עם בית הנשיא לאחר קבלת הודעתו על קביעת 
המועמדים לקבלת המלגה.

1,800,000(ב)

1,800,000 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
13 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בריאות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ידידי בית חולים פוריה (א) 20210004

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של שיפוץ עמדות מטופל בחדרי מיון והצטיידות 
חדרי מיון במכשור רפואי, מבקשת עמותת "ידידי בית חולים פוריה" השתתפות 

 VR. ברכישת מערכת צילום קומפקטית ניידת בעלת קרינה נמוכה טכנולוגית
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח לרכישת 

המכשיר המצוין בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת 
המכשיר המצוין בבקשה.

80,000(ב)

קרן מחקרים על יד הסתדרות מדיצינית הדסה (ע"ר) (א) 20210028

במסגרת עיזבון המיועד למחקר רפואי, מבקשת "קרן המחקרים על יד הסתדרות 
מדיצינית הדסה" תמיכה על סך 450,000 ש"ח, כתמיכה תלת שנתית בביצוע 
פרויקט "לבדיקת השפעת תרופות למניעת קרישה, בחולים קשים במחלקה 

פנימית על רקע פרפור פרוזדורים ולזיהוי הגורמים המשפיעים להופעת אירוע 
דימום מז'ורי". עלויות המחקר מורכבות משכר כוח אדם הדרוש לביצוע 

הפרויקט, וכן לפיתוח שיטות לביצוע בדיקות דם בנושא תרופות לקרישת דם. 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה לתמוך בבקשה. החלטה זו 

מתבססת גם על המלצת המדען הראשי במשרד הבריאות. ההקצבה היא בסך 
450,000 ש"ח ל-3 שנים. סכום ההקצבה יחולק לשלוש שנים, 150,000 ₪ בכל שנה.

תוקף החלק הראשון בהקצבה יעמוד עד .31.3.2022 תוקף החלק השני בהקצבה 
יעמוד עד 31.3.2023 ותוקף החלק השלישי בהקצבה יעמוד עד .31.3.2024 כספי 
ההקצבה והמימון התואם-שסכומו לא יפחת מסכום ההקצבה-ישמשו לתשלום 
העלויות של רכיבי הפרויקט, כמפורט בבקשה ובנספחים לה. למימוש ההקצבה 
תציג הקרן אסמכתאות לכל ההוצאות שהוצאו בפועל במסגרת הפרויקט. ככל 
שסכומי ההוצאות בכל רכיב מרכיבי הפרויקט יהיו נמוכים מאלה המפורטים 

בבקשה, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

450,000(ב)

מגן דוד אדם (א) 20210099

במסגרת עיזבון שיועד לרכישת אמבולנס טיפול נמרץ מבקש מד"א לרכוש שני 
ניידות לטיפול נמרץ בהתאם למפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה במלוא הסכום המבוקש 
וזאת בשל חשיבות הרכישה של הניידות לטיפול נמרץ כמתואר בבקשה. ובמיוחד 
על רקע הצרכים המיוחדים הקיימים עקב התפרצות נגיף הקורונה ותפקידיו של 

הארגון בהתמודדות הציבור עם המגיפה. למימוש ההקצבה יציג הארגון 
אסמכתאות לרכישת שתי הניידות, כמפורט בבקשה.

199,500(ב)

אגודת ידידי שמיר (אסף הרופא) (ע"ר) (א) 20210105

על פי עיזבון שמיועד לבתי חולים בישראל, מבקשת "אגודת ידידי שמיר (אסף 
הרופא)" תמיכה בפרויקט של הקמת מרכז סימולטורים להכשרת כל הכירורגים 

של מדינת ישראל בפרוצדורות ניתוחיות. ביסוד הבקשה מונחת הטענה 
שהכירורגים שמסיימים את תקופת ההתמחות שלהם עדיין אינם מיומנים במידה 
מספקת ולכן הפרויקט יכול להוות הזדמנות לטעות ולתהות ללא סיכון חיי אדם. 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ובהתאם למגבלות התקציב לחלוקה בנושא 
זה, קובעת תמיכה בסך 300,000 ש"ח לביצוע הרכישות שמפורטות בבקשה. 

המימון התואם ייועד למטרה זהה של רכישות מהרשימה שמפורטת בבקשה. 
למימוש ההקצבה תציג האגודה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל לשם 
הרכישות האמורות. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 600,000 ש"ח, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

300,000(ב)

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
14 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מגן דוד אדם (א) 20210127

ארגון מד"א מבקש מן הוועדה תמיכה וסיוע בעלויות בניית "בנק הדם" הנבנה על 
ידו. על פי הוראות מנהלת העיזבון, בהתאם להסכמה עם האפוטרופוס הכללי, 

כספי העזבון מיועדים להשתתפות בפרויקט של "בנק הדם" האמור. על כן 
מחליטה הוועדה שכל סכום העיזבון יועבר למד"א לשם תמיכה בפרויקט הקמת 

בנק הדם המוקם על ידי הארגון.

4,700,000(ב)

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי לגליל (ע"ר) (א) 20210138

על פי עיזבון שמיועד לבתי חולים בישראל, מבקש "תאגיד הבריאות ליד המרכז 
  CO"ASI " הרפואי לגליל" תמיכת הוועדה ברכישת מערכת אנליזה של חברת

power)) הכוללת סורק אוטומטי, מערכת מיקרוסקופית ותוכנה מתקדמת לביצוע
בדיקות סיטוגניות מתקדמות לילדים, נשים הרות, נשים מאותגרות פוריות 

וחולים אונקולוגיים, לרווחת אוכלוסיית המטופלים בפריפריה הצפונית. לאחר 
עיון הוועדה בבקשה ובנספחים לה, קוצבת הוועדה תמיכה בסך 250,000 ש"ח 

לרכישת המערכת המתוארת בבקשה. המימון התואם יושלם לשם הרכישה 
כאמור. למימוש ההקצבה יציג התאגיד אסמכתאות לרכישת המערכת, כמפורט 

בבקשה.

250,000(ב)

מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן (ע"ר) (א) 20210156

עמותת "מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן" הגישה בקשה לעיון חוזר 
בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט "מתן טיפול לישראלים 

אשר הינם יתומים על רקע אבדן פתאומי שאינו מוכר על ידי הממשלה". הוועדה 
עיינה בבקשה לעיון חוזר ומוצאת לחזור בה מהחלטתה. הוועדה מחליטה להקצות
תמיכה בסך 80,000 ש"ח, כהשתתפות בעלויות הטיפול בישראלים כמוגדר במטרת

הפרויקט בטופס הבקשה. כמימון תואם, תשלים העמותה סכום לפחות זהה 
לסכום ההקצבה לשימוש לאותה מטרה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות על טיפול בקהל היעד המוגדר בבקשה, מספר המטופלים, וסכום 
הטיפול לכל אחד מהם. ככל שהסכום הכולל יפחת מ-160,000 ש"ח, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

נאמני מרכז שניידר (ע"ר) (א) 20210212

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של שיפוץ עמדות מטופל בחדרי מיון והצטיידות 
חדרי מיון במכשור רפואי, עמותת "נאמני מרכז שניידר" מבקשת תמיכה בפרויקט

 C Arm הצטיידות למחלקה לרפואה דחופה. הכוונה היא לרכוש מכשיר שיקוף
שיאפשר תיקון שברים באופן מהיר ומדויק יותר, מערכת מיגון מפני קרינה בחדר,

מכשיר אולטרה-סאונד ליד מיטת החולה ומסכי טלוויזיה בתקרה להסחת דעת 
הילדים בזמן ביצוע פעולות כירורגיות קטנות, שדרוג המיטות למיטות חדשות 
הניתנות להנעה בקלות. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקוצבת תמיכה 

בסך 350,000 ש"ח לרכישת הציוד המפורט בבקשה. הוועדה ערה לכך שהמוסד 
קיבל הקצבות בשנים 2020-2018 לרכישת ציוד ואביזרים שונים עבור בית החולים
שניידר, כמפורט בהחלטות שנתקבלו (ר' סעיף 11.10 לנוהל החלטת הוועדה "מוסד

שאושרה לו הקצבה על ידי הוועדה במשך שלש שנים רצופות שקדמו לשנה 
שעבורה מוגשת הבקשה, לא יהיה זכאי לקבלת הקצבה, אלא בנסיבות מיוחדות 

ומנימוקים מיוחדים שיירשמו"). אולם, הבקשה הנוכחית היא על פי נושא תמיכה 
עיקרי שנקבע על ידי הוועדה לשנת 2021 בלבד. הבקשה מתייחסת לציוד שנראה 

כי חשיבותו גדולה במסגרת טיפול בילדים, הן בהגנה עליהם מפני קרינה – מטרה 
חשובה מאוד כשלעצמה, והן ביצירת תנאים טובים יותר לטיפול בילדים. על יסוד 
נימוקים אלה, ומאחר שיש בידי הוועדה אפשרות להיעתר לבקשה, קובעת הוועדה

את ההקצבה כאמור. המימון התואם יהיה לרכישת כל הציוד המפורט בבקשה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל לפריטים 

השונים שנמנו במסגרת הפרויקט על פי טופס הבקשה.

350,000(ב)

קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא (ע''ר) (א) 20210231

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
15 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד למחקר רפואי "קרן המחקרים ושירותי בריאות שיבא" 
מבקשת תמיכה במחקר "לאפיון אוכלוסיות EIMPICI שנוצרו מתאי גזע כדי 

לבחון את הפוטנציאל הטיפולי שלהם במודל עכבר של אי ספיקת כליה". מן 
הבקשה עולה שביצוע הפרויקט יהיה כרוך בעלויות שכר בכל אחת מן השנתיים 

שבהן יבוצע הפרויקט, וכן ברכישת פריטים המפורטים בבקשה, אשר ישמשו 
לביצוע המחקר. הוועדה מתבקשת לתמוך בסכום כולל של 790,259 ש"ח לשתי 

השנים של ביצוע הפרויקט. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה 
בסכום של 500,000 ש"ח (250,000 ש"ח לכל אחת מן השנים). כספי ההקצבה 

והמימון התואם ישמשו לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג הקרן 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת הפרויקט, כמפורט בבקשה, בכל 

אחת מן השנים של ביצוע הפרויקט. ככל שהסכום הכולל בכל שנה יהיה נמוך מסך
500,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה לאותה שנה. תוקף החלק 

הראשון של ההקצבה יהיה עד יום 31.3.2022 והחלק השני עד 31.3.2023.

500,000(ב)

אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת (ע"ר) (א) 20210257

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של שיפוץ עמדות מטופל בחדרי מיון והצטיידות 
חדרי מיון במכשור רפואי, "אגודת ידידי המרכז הרפואי זיו צפת" מבקשת תמיכה

ברכישת מכשיר CT לחדר המיון. התמיכה המבוקשת מתבססת על הצעת מחיר 
לרכישת המכשיר. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 

400,000 ש"ח. מימוש ההקצבה יהיה על ידי הצגת אסמכתאות לרכישת המכשיר 
ולהצבתו בחדר המיון של בית החולים זיו.

400,000(ב)

מרכז רפואי שאלר - ערד (ע"ר) (א) 20210268

על פי עיזבון המיועד ל"פרויקטים בתחום הרפואה" מבקשת עמותת "מרכז רפואי 
שאלר - ערד" תמיכת הוועדה בפרויקט שדרוג המרכז הרפואי בציוד חדש ותקני 

רכישת מכשור רפואי, מכשיר לספירת דם, מכשיר מדדי לחץ דם, דפיברילטור, 
מיטות טיפול והחייאה, מערכת מחשוב, דלפק, וילונות, לצורך שיפור השירות 

לתושבי ערד ומניעת נסיעה מיותרת לבית החולים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד עודף מצטבר של 48.79% ביחס 
למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2018 שיעור החורג מהקבוע בסעיף 11.9 

לנוהל עבודת הועדה (1/3). מקור העודפים הינו נכסים נטו שלא קיימת לגביהם 
הגבלה לשימוש לפעילות שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר בסך -143,486 ש"ח, וכן 

נכסים נטו לשימוש לפעילות שאינם מוגבלים שיועדו ע"י המלכ"ר בסך 863,900 
ש"ח ללא כל ביאור. לפיכך, המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. הוועדה 

שקלה את מהות הפרויקט, את העובדה שמדובר בעיקר במכשירים רפואיים 
המשמשים את הצוותים הרפואיים לצורך בדיקות וטיפול באוכלוסיית הפונים 
שעומדת על כ-8,000 איש בשנה, וכן שקלה את העובדה שמדובר במרכז רפואי 

שמצוי בערד ואינו בסמיכות למרכזים רפואיים גדולים אחרים. לכן הוועדה 
החליטה שיש בנתונים אלה כדי להוות נימוק מיוחד לסטות מהוראת הנוהל שעל 
פיה הבקשה אמורה להידחות מן הנימוק הפיננסי, שמפורט לעיל. הוועדה קובעת 

תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט והרכיבים של הציוד 
הרפואי בלבד (למעט דלפק ווילונות). המימון התואם ישלים את הנדרש לרכישת 

הציוד הרפואי האמור בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוציאה בפועל לרכישת הציוד הרפואי, רשימת הציוד הנרכש, ועלויות 

הרכישה. ככל שסך ההוצאות הכולל  יפחת מסך 100,000 ש"ח יפחת, בהתאמה 
יחסית, סכום ההקצבה.

50,000(ב)

ועד מקומי עין שמר (א) 20210344

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקש "ועד מקומי עין 
שמר" תמיכת הוועדה בפרויקט שיפוץ וציוד בית אבות סיעודי. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות תמיכה בסך 120,000 ש"ח לשיפוץ 

וציוד בית האבות הסיעודי, על פי המפרט שמצוין בהצעת המחיר שצורפה לבקשה.
הוועד המקומי ישלים את הנדרש לביצוע השיפוץ כולו. למימוש ההקצבה יציג 

הוועד אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות 
יפחת מ-240,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

120,000(ב)

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי הלל יפ (א) 20210376
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון שמיועד לבתי חולים בישראל, מבקשת "קרן מחקרים רפואיים, 
פיתוח תשתית ושרותי בריאות – ליד בית חולים הלל יפה" בקשה לתמוך ברכישת 

שני חדרי צילום רנטגן מסוג DR מתקדמים למכון הדימות ב"מרכז הרפואי הלל 
יפה". בכפוף לקיום הדרישות של משרד הבריאות, המשרד ממליץ לתמוך בבקשה.

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 350,000 ש"ח לביצוע 
הפרויקט. המימון התואם ייועד לרכישת הציוד המפורט בבקשה. למימוש 

ההקצבה תציג הקרן אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל לביצוע הרכישות של 
הציוד המפורט בבקשה. ככל שסכום ההוצאות בפועל יפחת מסך 700,000 ש"ח, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה

350,000(ב)

רעות - שרות נשים סוציאלי (א) 20210391

על פי עיזבון שמיועד לבתי חולים בישראל, מבקשת עמותת "רעות – שרות נשים 
סוציאלי" תמיכה ברכישת מכונות הנשמה עבור בית החולים השיקומי "רעות". 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 180,000 ש"ח. הוועדה 
ערה לכך שעמותה קיבלה הקצבות בשנים 2020-2018 לרכישת ציוד ואביזרים 

שונים וכן למחקר, כמפורט בהחלטות שנתקבלו, כל אחת בזמנה (ר' סעיף 11.10 
לנוהל החלטת הוועדה "מוסד שאושרה לו הקצבה על ידי הוועדה במשך שלש 

שנים רצופות שקדמו לשנה שעבורה מוגשת הבקשה, לא יהיה זכאי לקבלת 
הקצבה, אלא בנסיבות מיוחדות ומנימוקים מיוחדים שיירשמו"). אולם, הוועדה 

רואה בכך נימוק מיוחד המצדיק סטיה מן הכלל האמור, וזאת על פי הסיפא 
האמור בו עצמו. הבקשה הנוכחית היא על פי נושא תמיכה עיקרי שנקבע על ידי 

הוועדה לשנת 2021 בלבד. הבקשה מתייחסת לרכישת מכונות הנשמה על רקע 
התפרצות נגיף הקורונה ונראה כי אלה נסיבות מיוחדות המצדיקות סטיה מן 

הכלל האמור בהוראת הנוהל הנ"ל. על יסוד הנסיבות המיוחדות האמורות 
והנימוק שצוין לעיל ומאחר שיש בידי הוועדה אפשרות להיעתר לבקשה, קובעת 

הוועדה את ההקצבה כאמור. כמימון תואם תשלים העמותה רכישת מכונות 
הנשמה נוספות בסכום זהה לפחות לסכום ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות להוצאות לרכישת מכונות ההנשמה, עבורן נקבעת ההקצבה 
על פי החלטה זו.

180,000(ב)

קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא (ע''ר) (א) 20210400

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של שיפוץ עמדות מטופל בחדרי מיון והצטיידות 
חדרי מיון במכשור רפואי, עמותת "קרן מחקרים ושירותי בריאות שיבא" מבקשת
תמיכה בסך 2,637,150 ש"ח כדי לשפר את איכות השירות בחדר המיון הגדול של 
בית החולים המושפע בימים אלה גם ממגיפת הקורונה והיקף הפעילות הרפואית 
שהטילה על בית חולים זה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה 

בסך 800,000 ש"ח אשר יממנו מחצית מהקמת הטרייאז' על פי הצעת המחיר 
 CT וכמו-כן תמיכה ברכישת מכשיר (CT לא כולל מכשיר) שמצורפת לבקשה

באופן שהמימון התואם יהיה לרכישת ה-CT והקמת הטרייאז'. העמותה תקים 
את הטרייאז' כמפורט בבקשה ותשתמש בעודפי התקציב מן ההקצבה כהשתתפות

לרכישת מכשיר ה-.CT למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לעלויות 
.CT הקמת הטרייאז' על פי המפורט בבקשה וכן לרכישת מכשיר

800,000(ב)

העמותה הישראלית לסרטן ריאה (ע"ר) (א) 20210403

"העמותה הישראלית לסרטן הריאה" הגישה בקשה לאשר לה להעסיק את 
המאמנים הרפואיים כנגד קבלת חשבוניות על השכר שישולם להם. הוועדה 

מאשרת את השינוי הנדון בפנייה זו. העמותה תוכל לבצע את הפרויקט באמצעות 
מאמנים רפואיים ולשלם את שכרם כנגד חשבוניות שיוגשו לה.

50,000(ב)

FRIENDS OF BNAI-ZION MEDICAL CE אגודת ידידי מרכז רפואי בני ציון (א) 20210405
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "אגודת ידידי מרכז רפואי בני ציון" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת 
הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של החלפה ושדרוג של ציוד עמדות 

המטופל בחדר המיון של בית החולים. דחיית הבקשה הייתה על בסיס העובדה 
שלעמותה עודף מצטבר החורג מהוראות נוהל עבודת הוועדה. גם אם דעתה של 

מגישת הבקשה לעיון חוזר אינה נוחה מהוראות נוהל זה, היה עליה ללמוד אותן, 
לדעת את השפעתן על קבלת ההחלטות ולשקול את נוסח דבריה שנכתבו בבקשה 
לעיון חוזר בצורה בלתי מכבדת ובלתי ראויה. עם זאת, הוועדה מתייחסת באופן 

ענייני לחומר שבפניה. כך עשתה בדיון בבקשה המקורית וכך היא עושה בדיון 
בבקשה לעיון חוזר. מההסבר שניתן על ידי העמותה (רק בבקשה לעיון חוזר!) על 
התנהלות פיננסית, לפיה כל אחת מן המחלקות היא בעצם "משק סגור", והעמותה

מתנהלת כך שכל מחלקה פועלת לפי תקציב נתון וכמדיניות העמותה איננה 
מעבירה תקציב של מחלקה אחת למחלקה אחרת – למרות שהיא מוסמכת לעשות

כן ואין מניעה חוקית שתעשה כך – מקבלת הוועדה את ההסבר האמור ושוקלת 
את הבקשה המקורית על פי נתון זה. יתר על כן, בהחלט השתנו הנסיבות מאז 

הגשת הבקשה בהתחשב בתקופת התפשטותה וקיומה של מגיפת הקורונה, 
והוועדה מייחסת משקל גם לנתון זה. לאחר שהוועדה שקלה את כלל הנסיבות, 

לרבות העובדה שמדובר בנושא תמיכה עיקרי שהוועדה שמה לה למטרה לתמוך בו
בכל מקום שניתן הדבר, מקצה הוועדה תמיכה בסך 400,000 ש"ח כהשתתפות 
בהוצאת העמותה במסגרת הפרויקט המתואר בבקשה ולרכישת ציוד כמתואר 

בבקשה. העמותה תממן מימון תואם בסכום לפחות זהה לסכום ההקצבה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הפריטים המפורטים 

בבקשה בהתאם להצעות המחיר שצורפו לה. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מ-800,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

400,000(ב)

אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר) (א) 20210517

"אוניברסיטת אריאל בשומרון" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות
את בקשתה לתמיכה במחקר רפואי, המיועד לאמוד את ההשפעה של זיהום 

ויראלי על תפעול המערכת החיסונית האימהית בקרב פרטים בעלי עמידות או 
רגישות תורשתית לדחק, ולבחון השפעה זו על מרכיבים פיזיולוגיים, התנהגותיים 

וביוכימיים של צאצאיהם. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר ונוכח 
הבהרות שפורטו בה, מוצאת הוועדה לשנות את החלטתה ולקבוע תמיכה 

בפרויקט על פי המבוקש על ידי האוניברסיטה, דהיינו, הקצבה בסך 200,000 ₪ 
כהשתתפות בעלויות שכר של שני חוקרים כמפורט בבקשה, וזאת לשנת ,2021 
תמיכה בסך 100,000 ,₪ ובשנת 2022 תמיכה בסך 100,000 ₪ נוספים, כמימון 

תואם להקצבה זו למחקר שישתרע על פני שנתיים, ישמשו העלויות של ההוצאות 
הנוספות הנדרשות לביצוע הפרויקט והמשולמות, על פי הבקשה המקורית, על ידי 

העמותה והן הוצאות לטיפוח ואחזקה של חיות מעבדה וציוד מעבדה מתכלה, 
כימיקלים וריאגנטים, וכן שווי השכר המגיע מהשתתפות סטודנטים לתואר תואר 

שלישי, דוקטורנטים, ושכר החוקרים. האוניברסיטה תציג אסמכתאות לכלל 
ההוצאות שהוציאה על הפרויקט, לרבות שווי השכר או העבודה של הסטודנטים 

המשתתפים במחקר. ככל שסך ההוצאות יפחת מ-400,000 ,₪ יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

200,000(ב)

אוניברסיטה העברית (א) 20210552
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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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
18 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד למחקר רפואי האוניברסיטה העברית מבקשת תמיכה 
בפרויקט שמטרתו "לבצע מחקר רפואי חדשני שישלב רפואה, נתוני עתק, 

אלגוריתמיקה, טכנולוגיה וחינוך לטובת קידום רפואת המאה ה-:21 דיגיטלית, 
מדויקת ומותאמת אישית וכן להשיג שיתוף בין ארגונים של מידע רפואי וכלי 

ניתוח נתונים לצורך מחקר מדעי". בתיאור הפרויקט מוסרת האוניברסיטה 
פרטים על כוונתה לאסוף וליצור אינטגרציה של ידע באופן שיטתי, תוך שיתוף בתי

חולים נוספים בירושלים, קופות חולים וצה"ל. בעלויות הפרויקט צוינו רכיבים 
שאין הוועדה תומכת בהם. הבקשה היא לשנים 2021 וכן .2022 הוועדה מקצה 

תמיכה בסך 750,000 ש"ח. 375,000 ש"ח בכל אחת מן השנים של הפעילות 
בפרויקט כמתואר בבקשה. המימון התואם ישמש לרכיבי הפרויקט כמתואר 

בבקשה, למעט ההוצאות המפורטות בחלק ד' של טופס הבקשה. למימוש 
ההקצבה תציג האוניברסיטה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת 

הפרויקט (מבלי לכלול את הרכיבים המפורטים בחלק ד' בטופס הבקשה).ככל 
שההוצאה בפועל לכל אחת מן השנים 2021 ו-2022 תהיה נמוכה מסך 750,000 

ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה לאותה שנה. תוקף החלק הראשון 
של ההקצבה יעמוד עד 31.3.2022 ותוקף החלק השני של ההקצבה, יעמוד עד 

.31.3.2023

750,000(ב)

והדרת פני זקן (א) 20210561

על פי עיזבון המיועד ל-"בתי אבות" מבקשת עמותת "והדרת פני זקן" תמיכת 
הוועדה בפרויקט "רכישת 63 מיטות גריאטריות חשמליות למחלקה סיעודית א', 

ולמחלקה לתשושי נפש, בהתאם לתקן הנדרש והעדכני של משרד הבריאות". 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות תמיכה בסך 150,000 

ש"ח להשתתפות ברכישת המיטות הסיעודיות, כמפורט בהצעת המחיר שצורפה 
לבקשה. העמותה תשלים את הנדרש לרכישת כל המיטות. למימוש ההקצבה תציג

העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מסך 300,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

150,000(ב)

קרן יורי שטרן לחברה וסביבה בישראל (ע"ר) (א) 20210563

במסגרת עזבון 66146154 המיועד לטיפול והבראת חולי סרטן, מבקשת "קרן יורי 
שטרן לחברה וסביבה בישראל" תמיכה בפרויקט של הכשרה של מטפלים 

מוסמכים ברפואה משלימה, לטיפול אינטגרטיבי בחולי סרטן ובני משפחותיהם 
על מנת להפוך את הטיפול המשלים לזמין ונגיש לכל סוגי האוכלוסיה. עלויות 

הפרויקט מורכבות משכר עבור הגדלת היקפי משרה של עובדות במוסד, לרבות 
עובדת שעל פי טבלת חמשת מקבלי השכר הגבוה, מועסקת בארגון במשרה בהיקף

של .100% כמו כן, עובדת המועסקת בארגון במשרה בהיקף של 93% מצוינת 
בבקשה כאילו היא עובדת בארגון בהיקף של .53% לא ברור מדוע מוצאת הקרן 

לנכון לציין נתונים בלתי מדויקים בסעיף ההוצאות המיועדות לכוח אדם 
בפרויקט. הוועדה מוצאת שעריכה כזאת של הבקשה היא בלתי ראויה. מעבר לכך,
מבקשת הקרן להשתתף בעלויות ההכשרות. הוועדה מוצאת להקצות תמיכה בסך 
40,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות ההכשרות המפורטות בבקשה. המימון התואם 
ישלים את הסכום הנדרש לביצוע של כל ההכשרות המפורטות בבקשה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות עבור ההכשרות. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מסך 110,000 ש"ח, יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

משאבים - לפתוח משאבי התמודדות מיסודו של המרכז לשעת חירום (ע''ר) (א) 20210596

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
19 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "משאבים - לפתוח משאבי התמודדות מיסודו של המרכז לשעת חירום" 
הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט 

של טיפול פסיכולוגי בפוסט טראומה להלומי קרב ונפגעי איבה. הוועדה עיינה 
בבקשה לעיון חוזר ומחליטה לקבלה. הבקשה נדחתה על רקע חריגה פיננסית 

בהוצאות הנהלה וכלליות, כפי שניתן היה ללמוד מהדוחות שהונחו לפני הוועדה 
במסגרת הבקשה. שעה שניתן ביאור על ידי העמותה לשכרו של אחד מהמועסקים 

בעמותה, שכר שאין לכלול אותו בהוצאות הנהלה וכלליות ונתקבל הנימוק, 
העמותה אינה חורגת מהוראות חשכ"ל ביחס להוצאות הנהלה וכלליות. לגופה של

הבקשה, רואה הוועדה לנכון לתמוך בפעילות עבורה מתבקשת התמיכה, על פי 
התוכנית המפורטת בטופס הבקשה ובנספחים לה. הוועדה קובעת תמיכה בסך 

120,000 ש"ח לרכיבי הפרויקט, למעט הסכום שכלול בהצעת המחיר שניתנה על 
ידי נשיא העמותה. המימון התואם שנדרש לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה 

ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 
שהוציאה במסגרת הפרויקט לרבות פרטים על הפעילות האמורה (כמובן בלא ציון 
שמות של מטופלים). ככל שסך ההוצאות יפחת מ-240,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה 

יחסית, סכום ההקצבה.

120,000(ב)

מכון חרוב (ע"ר) (א) 20210599

על פי עיזבון המיועד ל-"לילדים שעברו התעללות (פיזית, נפשית או מינית), הזנחה 
או אונס" מבקשת עמותת "מכון חרוב" תמיכת הוועדה בפרויקט "הפעלת מערך 
המרפאות בקמפוס חרוב לילדים; פסיכיאטריה, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת 

ועוד". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך של 80,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות הטיפול הפסיכיאטרי, על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. 

המימון התואם יהיה לכל אחד מהרכיבים האחרים של הפרויקט. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל 
שסכום ההוצאות יפחת מ-160,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

אוניברסיטת תל-אביב אגודה. (א) 20210605

במסגרת עיזבון המיועד למחקר רפואי, הגישה אוניברסיטת תל-אביב בקשה 
"לתמיכה דו-שנתית במחקר שמיועד לשיפור תהליך השיקום וצמצום הנשירה 

בקרב מבוגרים עם התמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים בקהילה טיפולית, 
באמצעות התערבות חדשנית הממוקדת בשיפור יכולות קוגניטיביות גבוהות 

ובויסות חושי", כמפורט בתיאור הפרויקט בבקשה. הועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 125,000 ש"ח לכל אחת מן השנים בהן יבוצע 
הפרויקט. כמימון תואם תשלים המבקשת את עלויות הפרויקט, אולם, תשלום 
שכר לשני חוקרים ראשיים שצוינו בבקשה לא ימומן מן ההקצבה ומן המימון 

התואם. תוקף מחצית סכום ההקצבה (לשנת 2021) יעמוד עד 31.3.2022 ותוקף 
המחצית השניה (לשנת 2022) יעמוד עד .31.3.2023 למימוש כל חלק בהקצבה תציג

האוניברסיטה דו"ח על ביצוע המחקר לשנת ההקצבה הרלוונטית וההוצאות 
שהוצאו במסגרת המחקר על פי הוראות החלטה זו. ככל שההוצאות לכל שנת 

הקצבה תהיינה נמוכות מסך 250,000 ₪ - יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה 
לאותה שנה.

250,000(ב)

איחוד הצלה ישראל 1221 (ע"ר) (א) 20210614

במסגרת עיזבון המיועד לפרויקטים בתחום הרפואה, מבקש "איחוד הצלה ישראל
1221" תמיכה בפרויקט של רכישת 50 יחידות של עזרה ראשונה לרופאים 

המוזנקים למתן סיוע רפואי מציל חיים לאירועים המתרחשים בסביבתם, כאשר 
אלה מגיעים לפני האמבולנס שנקרא לטיפול באותו אירוע. העלויות של הפרויקט 
המתואר בבקשה כוללות גם תוספות של משכורות. הוועדה איננה תומכת ברכיב 

זה ומקצה 75,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת 50 תיקי עזרה ראשונה ל-50 רופאים,
כמפורט בבקשה. המימון התואם לרכישת התיקים ימומן על ידי הארגון. למימוש 
ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות על הוצאות של לפחות בשווי של 150,000 ש"ח 

לרכישת הערכות. ככל שסכום ההוצאות יהיה קטן מסכום זה, יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

75,000(ב)

אוניברסיטת תל-אביב אגודה. (א) 20210618

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
20 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד למחקר רפואי, הגישה "אוניברסיטת תל אביב – אגודה" 
בקשה "לתמיכה דו-שנתית במחקר המיועד ללמוד ולשפר את ההבנה של השפעת 

רעשי רקע על התפקודים היום-יומיים של קבוצת לקויי שמיעה מושתלי שתל 
השבלול. המטרה היא גם לסייע בפיתוח פרוטוקול שיקום חדשני ויעיל יותר של 

מטופלים אלה והעלאת איכות חייהם ושילובם בחברה. המחקר המוצע יבחן 
לראשונה, בגישה רב-תחומית ובעזרת מדדים התנהגותיים ומוחיים, את 

האינטראקציות המורכבות בין פעילויות שפתיות, קוגניטיביות ומוטוריות". 
עלויות התקציב מורכבות מהגדלת שכר לחוקרים הראשיים במשך שתי שנות 

הפרויקט, תשלום לעוזר מחקר חדש- בסכום שונה בין השנה הראשונה לשניה, 
תשלום לנבדקים, ומלגות לתלמידי מחקר. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, 

וקובעת תמיכה בסך 180,000 ש"ח לשתי שנות המחקר, 90,000 ש"ח לכל אחת מן 
השנים, אשר ישמשו להוצאות המפורטות בבקשה, למעט הגדלת שכר החוקרים 

הראשיים. המימון התואם ייועד לאותם רכיבים שלשמם נקבעה ההקצבה. תוקף 
ההקצבה לשנת 2021 יעמוד עד 31.3.2022 ותוקף ההקצבה עבור שנת 2022 יעמוד 

עד .31.3.2023 למימוש חלק ההקצבה עבור כל שנה תציג האוניברסיטה 
אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת המחקר (לא כולל הוצאות שכר 

החוקרים הראשיים), לגבי כל אחת מן השנים עבורן נקבעה תמיכה, וכן תמציא 
תיאור ההתקדמות במחקר באותה שנה. ככל שסך ההוצאות עבור כל שנה יפחת 

מסך 180,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה לאותה שנה.

180,000(ב)

ASSOCIATION FOR FIGHTING A.) (ע"ר) העמותה למאבק במחלת ה-איי-טי (א) 20210643

על פי עיזבון המיועד ל"פרויקטים בתחום הרפואה" מבקשת "העמותה למאבק 
 A-T במחלת האיי-טי" תמיכת הוועדה בפרויקט המרפאה הארצית לחולי

שהוקמה במטרה להעניק טיפול רפואי רב-מערכתי ושוטף בחולי A-T ועל ידי כך 
להאריך את חייהם ולשפר את איכות חייהם. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 

צרופותיה. מן הבדיקה הפיננסית עולה כי למוסד עודף מצטבר של 58.23% ביחס 
למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2018 שיעור החורג מהקבוע בסעיף 11.9 

לנוהל עבודת הועדה (1/3). מקור העודפים הינו נכסים נטו שלא קיימת לגביהם 
הגבלה לשימוש לפעילות, שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר בסך 772,131 ,₪ לפיכך,

המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. יצוין ששניים מבעלי חמשת מקבלי 
השכר הגבוה נמנים בין העובדים ששכרם צוין בהצעות השכר הנדרש לפרויקט 

המבוקש. נראה כי מחמת טעות ציינה העמותה הוצאות הכרוכות בטיפול בילדים 
החולים המגיעים אל המרפאה בשורת ההוצאות שנרשמה בסעיף ד' לטופס 

הבקשה. זו טעות, שכן  מדובר בתשלום שמשלמת העמותה לבית החולים תל 
השומר עבור רופא מנהל ופיזיותרפיסט נשימתי, הנדרשים גם לפרויקט. יודגש 

שמדובר במרפאה יחידה מסוגה, ומגיעים אליה הילדים החולים במחלה הנדונה, 
לאחר תיאום מראש, מכל רחבי הארץ. מאחר שהעמותה ציינה בבקשה שהיא 
איננה מקבלת תמיכה ממשלתית לטיפול בילדים החולים, ומאחר שבתקופת 

הקורונה נמנעה האפשרות לקיים יום התרמה לטובת העמותה וקהל היעד שלמענו
היא פועלת, רואה הוועדה נימוק מיוחד לסטות מהוראת הנוהל בדבר הפסילה 
הפיננסית של הבקשה. נראה כי קיומה ותפקודה של העמותה לטובת החולים 

המדוברים, במיוחד כשמדובר בניהול מרפאה יחידה מסוגה, חשובים ומהווים 
הצדקה לתמיכת הוועדה בבקשה על פי החלטה זו. הוועדה קובעת תמיכה בסך 
65,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות העמותה עבור שכר הרופא, הפיזיותרפיסט 

והעובדת הסוציאלית. המימון התואם ישולם על ידי העמותה, להשלמת הנדרש 
לשכר העובדים האמורים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 

השכר, כאמור בהחלטה זו.

65,000(ב)

SAVE A CHILD'S HEART IN.) (ע"ר) הצל לבו של ילד לזכר ד"ר עמי כהן ז"ל (א) 20210676

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
21 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "הצל לבו של ילד לזכר ד"ר עמי כהן ז"ל" הגישה בקשה לעיון חוזר 
בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של רכישת מכשור רפואי 

חיוני וחדשני עבור יחידה חדשה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים לילדים במרכז 
הרפואי על שם וולפסון. הבקשה נדחתה על סמך נימוקים פיננסיים כפי שמפורט 

בה. העמותה הגישה בקשה לעיון חוזר והציגה דוחות וביאורים לנתונים הכספיים 
שנבחנו מחדש על ידי הוועדה ומהם עולה כי יש ביאור לחריגה הפיננסית שהייתה 

ביסוד דחיית הבקשה. לאור זאת, יש מקום לקבל את הבקשה לעיון חוזר ולדון 
בבקשה. על פי המפורט בבקשה והתוכנית שעבורה מתבקשת תמיכה, קובעת 

הוועדה תמיכה בסך 500,000 ש"ח. המימון התואם ישולם על ידי העמותה על פי 
הנתונים שמופיעים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט המפורט בבקשה. ככל שסכום ההוצאות 
יפחת מסך 1,000,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

500,000(ב)

אוניברסיטת בר אילן (א) 20210693

במסגרת עיזבון המיועד למחקר רפואי "אוניברסיטת בר אילן" מבקשת תמיכה 
בפרויקט של "שיפור ההתאמה בין תורם לנתרם להצלחת השתלת תאי גזע 

המתופואתיים כדי לזהות קריטריונים מבוססי מיקרוביום להתאמת תורם – 
נתרם כדי לשפר את איכות ההצלחה בטיפול בהשתלת מח עצם". הוועדה עיינה 

בבקשה ובנספחים לה, בעלויות התקציב ברכיבים השונים ובמקורות המימון 
לביצוע הפרויקט. הוועדה איננה מקבלת שהענקת מלגות קיום לתואר שני ושלישי 

בסכום של למעלה מ-1.9 מש"ח יכולה להיחשב כהשתתפות של האוניברסיטה 
בעלויות הפרויקט המסוים הנדון בבקשה זו. האוניברסיטה גם לא ציינה מאיזו 

סיבה יש לקבל מלגות אלה, שלא נאמר עליהן שהן קשורות דווקא למעורבים 
בביצוע הפרויקט, כהשתתפויות של האוניברסיטה בעלויות הפרויקט. בד בבד עם 

האמור, מבקשת האוניברסיטה תמיכה תלת-שנתית מן הוועדה בעלות של 
2,390,000 ש"ח. הוועדה נתנה את דעתה לעלויות ולרכיבים המפורטים בבקשה 

וקובעת תמיכה בסך 360,000 ש"ח ל-3 השנים של ביצוע הפרויקט כמתואר 
בבקשה, 120,000 ₪ בכל שנה. סכום ההקצבה ייועד לתשלומי שכר למסטרנטים 

ולעוזרי מחקר המפורטים בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת שכרם בכל 
אחת מן השנים של ביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה, תציג האוניברסיטה 

אסמכתאות לתשלומי השכר לעוזרי המחקר, דוקטורנטים ומסטרנטים שהועסקו 
במיוחד בביצוע הפרויקט בכל שנה וכן אסמכתאות לעלות הרכישה של הציוד 
שנדרש לביצוע הפרויקט כמפורט בבקשה. תוקף ההקצבה בחלקו הראשון עד 

,31.3.2022 החלק השני עד ,31.3.2023 החלק השלישי עד 31.3.2024.

360,000(ב)

הסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ) (א) 20210718

במסגרת נושא תמיכה המיועד לשיפוץ עמדות המטופל בחדרי מיון ובהצטיידות 
לחדרי המיון, מבקשת "הסתדרות מדיצינית הדסה" תמיכת הוועדה בפרויקט של 
שיפוץ חדרי מיון  בבית החולים הדסה הר הצופים. בבקשה מפורט המצב של חדר 
המיון והצורך בשיפוץ מסיבי, במהלכו יורחב השטח, יתווספו מתחמי טריאז', מיון

מהלכים וחדרי טראומה ויורחבו וישופצו איזורי מיון שוכבים. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 2,500,000 ש"ח לטובת 

הפרויקט, כאשר 1,500,000 ש"ח ייועדו לשנה הראשונה ו-1,000,000 ש"ח לשנה 
השניה. תוקף ההקצבה יעמוד עד ליום .31.3.2023 למימוש ההקצבה תציג החברה 
אסמכתאות לעלויות שהוצאו לטובת עמדות המטופל וההצטיידות של חדר המיון 

הנדון בבקשה.

2,500,000(ב)

מכבי שירותי בריאות (א) 20210728

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
22 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד למחקר רפואי, הגיש המוסד הציבורי "מכבי שירותי 
בריאות" בקשה "לתמיכה תלת-שנתית במחקר שמטרתו הבנת הבסיס 

המולוקולרי שמאפיין את התפתחות והתקדמות הגידול בכל חולי מיאלומה 
נפוצה, וכן הבנת המנגנונים המולוקולריים המגנים מפני מחלות לב כליליות, 

לצורך פיתוח תרופות חדשות למחלות אלה". במסגרת המחקר מתכוון המוסד 
להקים בנק רקמות עבור מחקר מיאלומה נפוצה, לצורך זיהוי שונות תוך-שבטית 

והשלכותיה על טיפולים שונים, בעבור חקר מעורבות תאי-אב אנדותליאליים 
בהגנה מפני מחלות עורקים כליליות. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת 
תמיכה בסך 360,000 ש"ח לכל שלוש שנות המחקר, 120,000 ש"ח בכל שנה. תוקף 
ההקצבה לשנה הראשונה (2021) יהיה עד .31.3.2022 תוקף ההקצבה לשנה השניה 

(2022) יהיה עד .31.3.2023 תוקף ההקצבה לשנה השלישית (2023) יהיה עד 
.31.3.2024 כמימון תואם ישלים המוסד סכום לפחות זהה לסכום ההקצבה לצורך

מימוש הפרויקט כמתואר בבקשה. למימוש ההקצבה בכל אחת מן השנים יציג 
הארגון אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת המחקר- ע"פ המפורט בבקשה. 

ככל שסך ההוצאות בכל שנה יפחת מסך 240,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה לאותה שנה.

360,000(ב)

קרן מלאך מרים (ע"ר) (א) 20210748

על פי עיזבון המיועד לילדים, מבקשת עמותת "קרן מלאך מרים" תמיכה בפרויקט
של ליווי ילדים חולי סרטן במחלקות האונקולוגיות על ידי סטודנטים, אשר 

מקבלים מן העמותה מלגת התנדבות ומלווים את הילדים פעם בשבוע במשך 5 
שעות. העמותה כבר מקיימת פעילות מסוג זה, אולם על פי הבקשה פנו אליה בית 
החולים "סורוקה" ובית החולים "הדסה עין כרם" בבקשה שתרחיב את פעילותה 

גם במסגרתם. אמנם פניות אלה לא צורפו לבקשה, אולם לצורך קיום הפרויקט 
בשני בתי החולים האמורים, קובעת הוועדה תמיכה בסך 40,000 ש"ח לביצוע 

הפרויקט. המימון התואם להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה 
ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תידרש העמותה להמציא את הפניות 

שפנו אליה בתי החולים סורוקה והדסה, בטרם פנתה לוועדה בבקשה הנדונה וכן 
אסמכתאות להוצאות המיוחדות במסגרת הפרויקט כפי שיבוצע בבתי החולים 

שצויינו. אם לא יצורפו פניות כאמור תישלל ההקצבה. אם יצורפו- אזי ככל 
שסכום ההוצאות יקטן מסך 80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי וולפסון (ע"ר) (א) 20210779

במסגרת נושא שיפוץ עמדות מטופל בחדרי מיון והצטיידות חדרי מיון במכשור 
רפואי, תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי וולפסון מבקש תמיכה של 1,500,000 
ש"ח לשתי מטרות. מטרה אחת היא רכישת ציוד רפואי כמפורט בבקשה, והמטרה

השניה היא הקמת דלפקי קבלה מונגשים חדשים והתאמת המבנה לדלפקים 
החדשים. העלות המצוינת לדלפקים היא 295,180 ש"ח. הוועדה מחליטה להקצות

תמיכה בסך 600,000 ש"ח לפרויקט המתואר בבקשה. מתוך סכום זה, 150,000 
ש"ח מיועדים להקמת הדלפקים והמוסד ידרש להשקיע מימון תואם לביצוע 
הדלפקים כמתואר בבקשה. יתרת הסכום תשמש לרכישת הציוד הרפואי וגם 

המוסד ישקיע סכום זהה לפחות לרכישת הציוד המפורט בבקשה. למימוש 
ההקצבה, יגיש המוסד אסמכתאות להקמת הדלפקים כמתואר בבקשה. ככל 

שההוצאות להקמת הדלפקים יפחתו מעלותם המצוינת בבקשה, יפחת בהתאמה 
אותו חלק של ההקצבה (150,000 ש"ח שמיועדים להקמת הדלפקים). ככל 

שרכישת הציוד תהיה בסכום נמוך מסך 900,000 ש"ח כולל, יפחת בהתאמה החלק
היחסי של ההקצבה המיועד לרכישת הציוד.

החלטת מליאת הוועדה מיום 26.04.2021:
לאור פניית "תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי וולפסון", מיום 13/04/2021 
מאשרת הוועדה את רכישת הציוד המפורט בבקשה הנידונה במסגרת שימוש 

בתמיכה שנקבעה לתאגיד בבקשה מספר -20210779 למעט בובות הסימולציה 
המצוינות בטבלת רכישת הציוד החדש, שכן לא נראה שפריטים אלה מיוחדים 
להצטיידות של מכשור רפואי בחדרי מיון. יוזכר, שנושא התמיכה יועד לשיפוץ 

עמדות מטופל בחדרי מיון והצטיידות חדרי מיון במכשור רפואי. למען הסר ספק, 
אין צורך ברכישת בובות הסימולציה כתנאי למימוש ההקצבה. עם זאת, יוזכר 

שלשם מימוש ההקצבה יהיה צורך בהוכחת רכישה של ציוד לעמדות מטופל בחדר 
מיון או להצטיידות לחדר מיון דווקא.

600,000(ב)

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
23 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

אוניברסיטת בן גוריון (א) 20210813

על פי עיזבון המיועד ל-"מחקר רפואי" מבקשת "אוניברסיטת בן גוריון" תמיכת 
 Central Congenital Hypoventilation הוועדה בפרויקט "חקר מחלת

Syndrome (CCHS) באמצעות תאי גזע מושרים בצורה מותאמת אישית". 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקצוב תמיכה בסך 300,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות המחקר המפורט בבקשה. יצוין שגם על דעת המדען הראשי 

של משרד הבריאות יש מקום לתמוך במחקר זה. מדובר במחקר ראשוני, אשר על 
פי רכיביו ותוכנית העבודה בו יש מקום לתמיכה האמורה, כדי שיבוצע המחקר 
בדרך של נטילת דוגמאות של הנוירונים מן הילדים הסובלים מן המחלה, לפתח 

מהם תאי גזע שאפשר יהיה להפנותם למסלולים של התפתחות עצבית. בכל אחד 
משלבי המחקר תיבדק השאלה איך התאים השונים מעידים על ההתפתחות 

העצבית שנוצרת אצל הילדים החולים, בהשוואה לילדים בריאים. מדובר במחקר 
פורץ דרך, חדשני, ייחודי, שייערך על ידי קבוצה מתמחה. כמימון תואם תשלים 

האוניברסיטה לפחות סכום זהה להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש 
ההקצבה תציג האוניברסיטה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת המחקר 

הנדון. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 600,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

300,000(ב)

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי לגליל (ע"ר) (א) 20210829

במסגרת עיזבון המיועד לתמיכה במחקר רפואי, מבקשת עמותת "תאגיד הבריאות
ליד המרכז הרפואי הגליל" תמיכה "בביצוע פרויקט דו שנתי למחקר לאתר 

 PPP1R13L פרטים, ערבים נוצרים, תושבי הגליל, שהינם נשאים לשינוי רצף בגן
ולבדוק האם הם בסיכון מוגבר לפתח קרדיומיופתיה מורחבת, דלקת של שריר 

הלב ומוות פתאומי. בנוסף לבדוק את תפקודו של iaSPP כשומר הסף נגד פעילות 
דלקתית מופרזת בלב". מטרות המחקר והתיאור של הפרויקט מפורטים בבקשה. 

עלות המחקר מורכבת משכר של חוקר, מתאמי מחקר, עובדת מעבדה וטכנאית 
וכן לציוד הדרוש לביצוע המחקר. העמותה כללה בתוך עלויות הפרויקט גם סכום 

שמצטבר ל-260,000 ש"ח (לשנתיים) בגין הוצאות שאין הוועדה תומכת בהן. 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 500,000 ש"ח 

לשנתיים, דהיינו 250,000 ש"ח לכל שנה מהשנים בהן יתבצע הפרויקט. המימון 
התואם יהיה לרכיבי הפרויקט-למעט אלה שמפורטים בחלק ד' של הבקשה-ביחס 

לכל אחת מן השנים הנידונות בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל לשכר ולעלויות הרכישה של הפריטים 

שנדרשים לביצוע הפרויקט. ככל שהעלות הכוללת לכל שנה של ביצוע הפרויקט 
תהיה נמוכה מ-500,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה לאותה שנה.

תוקף ההקצבה: חלקו הראשון עד יום 31.3.2022 וחלקו השני עד 31.3.2023.

500,000(ב)

יד לנשימה (ע"ר) (א) 20210840

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
24 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

אגודת "יד לנשימה" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את 
בקשתה לתמיכה במחקר רפואי דו שנתי לזיהוי סמנים פרוגנוסטים חדשים 

שקשורים ל-,CCHS לזהות מסלולים ביולוגיים שפגועים, בדם בשתן של חולים, 
ולגלות מועמדות חדשות לטיפול או תרופות/תוספים רלוונטיים, שיקלו את מופע 

המחלה וישפרו את סטנדרט הטיפול בחולים. הבקשה נדחתה על יסוד נימוק 
פיננסי וגם מנימוקים ענייניים. לבקשה לעיון חוזר שהגישה האגודה, צורף דו"ח 
כספי אשר גם ממנו ניתן לראות שהנימוק הפיננסי של עודף מצטבר המצוי בידי 
האגודה עומד בעינו. למרות שיתרת הכספים במחזור הכספי של האגודה קטנה 

יותר, היחס בין ההוצאה לבין העודף המצטבר עדיין עומד על כ-,160% שיעור 
החורג מהוראות בנוהל עבודת הוועדה לעניין עודף מצטבר (שליש). מעבר לכך, 

העובדת היחידה שמועסקת באגודה היא ממילא בעלת השכר הגבוה בה, ושכרה 
אף עומד לגדול במסגרת הפרויקט. הוועדה אינה תומכת ברכיבי שכר, במסגרת 

עלויות פרויקט, של מקבלי השכר הגבוה באגודה. הנימוקים הללו עומדים בדרכה 
של האגודה להיעזר בתמיכה מן הוועדה, אולם לוועדה שיקול דעת לחרוג 

מההוראות האמורות על יסוד נימוקים מיוחדים. במקרה הנידון, לאחר שהוועדה 
קיבלה מענה לנימוקים העניינים שגם בגללם נדחתה הבקשה, רואה הוועדה לנכון 
לחרוג מן הכללים הפוסלים את הבקשה מנימוקים פיננסיים שתוארו לעיל, וזאת 
בשל חשיבות הפרויקט והמיוחדות שלו, נוכח העובדה שהמחקר מנסה להתמודד 
עם מחלה נדירה, מחלת יתום, שיהיה קשה להשיג תרומות משמעותיות לתמיכה 

במחקר שלה. מאחר שהצלת כל נפש היא חשובה, ומאחר שמדובר בפרויקט 
שהאגודה משתתפת בו יחד עם גופי מחקר בחו"ל, כגון בצרפת ובדנמרק, 

והמדענית של האגודה תלווה ותשתתף בפרויקט בכל שלביו - רואה הוועדה 
חשיבות לקבוע תמיכה מסוימת כדי לחזק את הסיכויים של הצלחת האגודה 

בהשתתפותה במחקר כפי שמצוין בבקשה המקורית. הוועדה לא תכסה באמצעות 
כספי התמיכה שהיא קובעת את שכר המדענית. ואולם, ההקצבה שתיקבע על פי 
החלטה זו, תסייע במימון הרכישות המפורטות בבקשה ועל כן מקציבה הוועדה 
סכום של 60,000 ₪ לכל אחת מן השנתיים שהמחקר אמור להתפרש על פניהן. 
המימון התואם ישולם על ידי האגודה להשלמת הסכומים הנדרשים לרכישות 

ולהשתתפות בשכר המדענית. למימוש ההקצבה תציג האגודה אסמכתאות 
להוצאות שהוציאה בכל אחת מן השנים לרכישות האמורות וכן לשכר המדענית, 

כאשר בכל שנה סכום ההוצאות לא יפחת מ-120,000 ,₪ מתוכם 80,000 ₪ 
לרכישות. תוקף ההקצבה לשנת 2021 יעמוד עד לתאריך ,31.3.2022 ותוקף 

ההקצבה לשנת 2022 יעמוד עד לתאריך .31.3.2023 ככל שסכומי ההוצאות מדי 
שנה יפחתו מ-120,000 ,₪ או שסכום הרכישות יפחת מ-80,000 ש"ח - יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

120,000(ב)

המרכז לבריאות הנפש ולגריאטריה - "עזרת נשים" (א) 20210854

עמותת "המרכז לבריאות הנפש ולגריאטריה - "עזרת נשים"" הגישה בקשה לעיון 
חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט "הצטיידות עבור 4 

מחלקות שיקום גריאטריות בבניין החדש בבית החולים (קומה 3 וקומה 4)". 
הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר והחליטה לקבלה לאחר שהעמותה המציאה 

אסמכתאות והניחה את דעת הוועדה שהנימוק הפיננסי לדחיית הבקשה - אינו 
עומד עוד. בהתחשב במהות הפרויקט וחשיבותו, קוצבת הוועדה תמיכה בסך 

500,000 ש"ח לתמיכה בהוצאות המפורטות בבקשה. המימון התואם ישלים את 
הסכום הנדרש לפי הפרטים שבבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת ההצטיידות לארבע מחלקות השיקום. 
ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-1,000,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום 

ההקצבה.

500,000(ב)

SOCIETY OF FRIEND.) (ע"ר) עמותת ידידי המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון (א) 20210855

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
25 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון שמיועד לבתי חולים בישראל, מבקשת "עמותת ידידי המרכז הרפואי 
ע"ש אדית וולפסון" תמיכה ברכישת מצלמה פונדס רחבת טווח ,OCT שהיא 
משוכללת ביותר. המצלמה נותנת תמונה ברורה ומהימנה של חלקה האחורי 

הפנימי של הרשתית, במקום בו נמצאים עצב הראיה, מרכז הראיה של הרשתית 
וכלי הדם הגדולים שלה. השימוש במכשיר יאפשר תיעוד ומעקב צמוד אחר 

התקדמות נזק בעצבי הראיה. העמותה מציינת שבבית החולים אין מכשיר כזה 
אשר קיים ברוב בתי החולים האחרים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

וקובעת הקצבה בסך 250,000 ש"ח לתמיכה ברכישת המכשיר האמור. המימון 
התואם לפרויקט ישלים את הסכום הנדרש. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות לעלות הרכישה של המכשיר.

250,000(ב)

זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) (א) 20210856

על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה - לגופים המתמחים בהנצחת 
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת עמותת 

"זק"א - איתור חילוץ והצלה" תמיכת הוועדה בפרויקט איתור עצמותיהם של 
עשרות אלפי היהודים שנרצחו על גדות נהר הדנובה, והנצחה ושימור זיכרון הטבח

הנורא שבוצע במקום. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. מדובר בגוף 
המתמחה בזיהוי חללים והבאתם לקבורה. גוף זה פעל בעבר בפעילות דומה, כולל 
העלאת עצמותיהם של קרבנות שואה שנמצאו בבלרוס, ויש לו התמחות בנושאים 

רגישים אלה: הוועדה רואה בהבאת עצמותיהם של יהודים שנרצחו בפרעות 
במהלך השואה לקבר ישראל תהליך של הנצחה ושימור הזיכרון, ועל כן זהו 

פרויקט חשוב שהוא מתאים לייעוד העיזבון. על כן, הוועדה מחליטה להקצות 
300,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות הפרויקט. המימון התואם ישמש לשאר רכיבי

ההוצאות בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות על ההוצאות 
שהוציאה עבור פרויקט זה, כפי שהוצג בהצעות המחיר, ובכלל זה הוצאות הטיסה

אשר הן תנאי הכרחי לביצוע הפרויקט בחו"ל בנסיבות המיוחדות של הפרויקט. 
ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 600,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

300,000(ב)

תאגיד הבריאות - רמב"ם (ע"ר) (א) 20210878

על פי עיזבון שמיועד לבתי חולים בישראל, מבקשת עמותת "תאגיד הבריאות 
רמב"ם" תמיכה ברכישת ציוד רפואי, כולל ציוד לחדרי ניתוח לב וחדרי צנתורים 

לשימושן של מחלקת טיפול נמרץ לב, מחלקת צנתורים, מחלקת ניתוחי לב 
ומרפאת מאמץ. העמותה מקימה בנין חדש וחדיש בן שמונה קומות אשר ישמש 
כבנין הלב. על פי הבקשה, בניית המבנה נמצאת "כיום בשלבי בינוי מתקדמים". 

העמותה לא פירטה מתי צפויה להסתיים הבניה האמורה ומדוע רכישת הציוד 
לשם תמיכה בבקשה צריכה להיעשות בשנה הבאה. מעיון מהצעות המחיר שצורפו
לבקשה עולה שאספקת המוצרים שהעמותה מתכוונת לקנות היא תוך שבועות עד 

כחודשיים וחצי-שלושה, ולכן לא ברור מדוע אצה הדרך, כרגע, להזמין את 
הרכישות השונות, כשהבנין עדיין בשלבי בניה. עם זאת, לאור החשיבות של 

אספקת הציוד לעמותה לשם פעילותה בתחום בריאות הלב ולפי האפשרויות 
העומדות לוועדה, מקצה הוועדה סך של 300,000 ש"ח לביצוע רכישות מתוך 
הציוד המפורט בבקשה. מימוש ההקצבה מותנה בהגשת אסמכתאות לביצוע 

רכישות של פריטים מרשימת הציוד שבבקשה, בסכום כולל של 600,000 ש"ח. 
ואולם, אם ההוצאות על הרכישות יפחתו מסכום זה, יפחת בהתאמה יחסית סכום

ההקצבה.

300,000(ב)

בית החולים קרית צאנז ע"ש לניאדו (א) 20210967

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
26 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון שמיועד לבתי חולים בישראל, מבקש "בית החולים קרית צאנז ע"ש 
לניאדו" תמיכה בהקמת מערכת שינוע אוטומטית של בדיקות מכל מחלקות בית 
החולים למעבדה. עיון בהצעת המחיר שצורפה לבקשה מעלה כי הסכום המבוקש 
מהוועדה עומד על מחצית עלות הפרויקט (255,645 ש"ח). הוועדה נתנה דעתה לכך

שהצעת המחיר אינה כוללת עלות של השבתה אוטומטית של מפוחי האוויר בעת 
אירוע אש\ עשן או פליטת גזים רעילים, וגם אינה כוללת עלות מערכת פיקוד 

ובקרה מבוססת ,RKID שהוועדה סבורה שמן הראוי לרכוש גם אותן לשם 
שלמות המערכת. הוועדה מחליטה להקצות סך 250,000 ש"ח לרכישת המערכת, 
בתנאי שיתווספו הפריטים עליהם העירה הוועדה בהחלטתה זו. הסכום שידרש 

לרכישת המערכת הכוללת יושלם במימון התואם. למימוש ההקצבה יציג בית 
החולים אסמכתאות לעלויות של רכישת המערכת על כל חלקיה. ככל שסכום 
הרכישה לא יהיה בעלות המצוינת בהצעת המחיר בתוספת של שני הרכיבים 

האמורים לעיל, יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

250,000(ב)

משלש מתנדבים שירות לבריאות שיניים (א) 20210968

על פי עיזבון המיועד ל-"רווחה" מבקשת עמותת "משלש מתנדבים שירות 
לבריאות שיניים" תמיכת הוועדה בפרויקט של "הענקת טיפולי שיניים לנזקקים, 
המופנים על ידי לשכות לשירותים חברתיים. הפרויקט כולל טיפולי שיניים על ידי 

רופאים ושינניות וכן ליווי של עובדים סוציאליים מתנדבים". קהל היעד נבחר 
בתהליך שמפורט בבקשה. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה היא 

מקצה תמיכה בסך 48,000 ש"ח למימון עלות החומרים של טכנאי השיניים, על פי 
ההצעה המצורפת לבקשה. המימון התואם ייועד להקמת האתר באינטרנט 

כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת חומרים 
עבור טכנאי השיניים, בעלות של 48,000 ש"ח לפחות, ולהוצאות שנדרשו להקמת 

אתר האינטרנט של העמותה. ככל שסכום ההוצאות בכל אחד מן הפריטים 
האמורים יפחת מן הנקוב בהחלטה זו, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

48,000(ב)

בית החולים קרית צאנז ע"ש לניאדו (א) 20210979

על פי עיזבון שמיועד לבתי חולים בישראל, מבקש "בית החולים קרית צאנז ע"ש 
לניאדו" תמיכה בהצטיידות במיטות ייחודיות למחלקת מיון בבית החולים. 

מיטות שניתן להפוך אותן בלחיצת כפתור מכסא למיטה ולהיפך. השימוש במיטות
אלה יקל על סבלם של חולים במעברים מכסאות למיטות ובהעברתם מחדר המיון 

לחדרי רנטגן או למחלקות, ובעיקר יגן מאוד על כבודם של החולים בזמן שהותם 
בחדר המיון – במיוחד החולים הקשים שבהם. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 

צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 264,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. למימוש ההקצבה
יציג בית החולים אסמכתאות להוצאות בפועל לרכישת המיטות המתוארות 
בטופס הבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך ,528,000 יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

264,000(ב)

הסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ) (א) 20210985

על פי עיזבון המיועד ל"בית חולים בישראל" מבקשת חברת "הסתדרות מדיצינית 
הדסה" תמיכת הוועדה בפרויקט רכש חדר צילום, ניידות שיקוף וניידות צילום, 

כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 770,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט, 

כאשר מכספי ההקצבה תירכש ניידת צילום אחת (Konica X 30) וניידת שיקוף 
אחת (EuroColombos). המימון התואם ישמש לרכישת ניידת אחת נוספת מכל 

אחד מהסוגים האמורים. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות לביצוע 
הרכישות במסגרת הפרויקט, כמפורט בהחלטה זו. ככל שעלות ההוצאות לרכישת 

הציוד האמור, תפחת מסך 1,540,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום 
ההקצבה.

770,000(ב)

מכבי שירותי בריאות (א) 20210988

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
27 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של שיפוץ עמדות מטופל בחדרי מיון והצטיידות 
חדרי מיון במכשור רפואי, המוסד הציבורי "מכבי שירותי בריאות" מבקש עבור 

בית החולים "אסותא" באשדוד, לרכוש שני מכשירי אולטרה-סאונד ניידים 
ומכשיר לביצוע אינקובציה קשה בעזרת וידאו בחדר המיון של בית החולים. לפי 

מיטב ידיעתם של חברי הוועדה, חדר מיון של בית חולים זה מקבל את ציבור 
הפונים אליו ללא תנאי והוא משרת את התושבים באשדוד. הוועדה עיינה בבקשה 

ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 115,000 ש"ח לרכישת שלושת המכשירים 
המפורטים בבקשה. למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות לרכישת שלושת 
המכשירים. ככל שההוצאה בפועל תהיה בסכום נמוך מ-230,000 יופחת, בהתאמה

יחסית, סכום ההקצבה.

115,000(ב)

אוניברסיטת בר אילן (א) 20210863

במסגרת עיזבון המיועד לתמיכה במחקרים רפואיים, מבקשת "אוניברסיטת בר 
אילן" תמיכה בפרויקט מחקר שמטרתו "לפתח שתל המורכב מפולימר ותאי 
רשתית, שמוינו מתאי גזע עוברי אנושיים השתל מיועד לטיפול במקרים של 

עיוורון הנגרמים מניוון הרשתית ומיועד להשתלה ברשתית של חולים ויחליף את 
הרקמה הפגועה". הפרויקט מתואר בבקשה ובנספחים לה וההוצאות הנדרשות לו 

מבוססות על שכר 18 חוקרים – חוקר נסיוני וחוקר חישובי – בהנחיית שלושה 
פרופסורים הממונים על המחקר. כמו כן, ישנה רשימה של רכישות בסכום של 

945,000 ש"ח. הבקשה מהוועדה היא לתמיכה תלת-שנתית, כאשר המימון מטעם 
האוניברסיטה עצמה כהשתתפות שלה בפרויקט, הוא על "מלגות קיום מסטרנטים

ודוקטורנטים" בסכום של 3,105,000 ש"ח. הוועדה איננה מקבלת את המלגות 
בתור השתתפות של האוניברסיטה בעלויות הפרויקט הנדרש. כלל לא ברור אם 
מלגות הקיום ניתנו לדוקטורנטים ומסטרנטים שקשורים למחקר הנדון. אותם 

חוקרים שקשורים לפרויקט, נמנים בסעיף המיועד לכוח האדם לפרויקט ושכרם 
נקוב בבקשה. לא ברור מה למלגות האמורות ולפרויקט. לא זו אף זו, אין שום 

הסבר מדוע יש צורך במספר חוקרים כה רב במסגרת הפרויקט שאמור להימשך 3 
שנים. סעיף הרכישות מבוסס על אמדנים, ואין פירוט מדוע יש צורך בכל הציוד 
המפורט בבקשה. בהתחשב במטרת המחקר, מוצאת הוועדה, בכל זאת, לתמוך 

בפרויקט בסכום של 360,000 ש"ח שייועדו רק לתשלום שכר לעוזרי המחקר וזאת 
במשך 3 שנות ביצוע הפרויקט, 120,000 ₪ לכל שנה. כמימון תואם תשלים 

האוניברסיטה לפחות סכום זהה לסכום ההקצבה לתשלום השכר עבורו נקבעה 
ההקצבה ולרכיבים אחרים המפורטים בבקשה לפי הצורך. המוסד יוכל לממש את

ההקצבה אם יציג אסמכתאות להוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט בכל שנה 
לשכר החוקרים ועוזרי המחקר שהשתתפו אך ורק בפרויקט הנדון, או לכל רכיב 
אחר מעלויות הפרויקט. ככל שסך ההוצאות בכל שנה יפחת מ-240,000 ,₪ יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה לאותה שנה. תוקף ההקצבה: חלקו הראשון: עד 
,31.3.2022 חלקו השני עד 31.3.2023 וחלקו השלישי עד 31.3.2024.

360,000(ב)

אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר) (א) 20210991

"אוניברסיטת אריאל בשומרון" ביקשה תמיכה לפרויקט של מחקר רפואי שמיועד
לבחון את השימוש בגריה חשמלית תפקודית לשיפור מדדי הליכה ותפקוד 

נוירו-מוסקולרי באנשים עם חוסר יציבות כרוני של הקרסול.  לאחר שהוועדה 
עיינה בבקשה ובצרופותיה, וכן עיינה בעמדת המדען הראשי במשרד הבריאות, 

מחליטה הוועדה להקצות תמיכה בסך 55,000 ש"ח להשתתפות בהוצאות המחקר 
כמפורט בבקשה. יצוין שמלשכת המדען הראשי במשרד הבריאות הופנתה תשומת

הלב לצורך בקיום אישור מועדת הלסינקי למחקר זה. השלמת הסכומים 
הנדרשים לביצוע המחקר, על פי המפורט בבקשה, תהווה מימון תואם. למימוש 

ההקצבה תציג האוניברסיטה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט 
ותוצרים של המחקר הנידון. ככל שסכום ההוצאות יהיה נמוך מסך 110,000 ,₪ 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 19.5.2021:
הוועדה מאשרת לאוניברסיטת אריאל בשומרון לבצע את הפרויקט עבורו נקבעה 
ההקצבה על פי בקשה מס' 20210991 – בדרך המוצעת בפניית האוניברסיטה מיום

.21.4.2021

55,000(ב)

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
28 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

19,661,500 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
29 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הגנת הסביבה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

חממה אקולוגית עין שמר (ע"ר) (א) 20210074

על פי עיזבון המיועד "למטרות בתחום איכות הסביבה, פרויקטים משמעותיים 
שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה", מבקשת עמותת "חממה אקולוגית 

עין שמר" תמיכה בתכנית "חושבים טיפה", שנועדה לקדם את ערכי הסביבה 
בקרב ילדים ובני נוער, כדי שהדור הצעיר שעתיד להתמודד עם אתגרי המחזור גם 

יפתח להם פתרונים. התכנית מפורטת במסמך שצורף לבקשה. תקציב הפרויקט 
מבוסס על הצורך לשאת בתשלומי שכר למדריכים, וכן לרכישות שמפורטות 

בבקשה. מעבר לכך, מצוינות בבקשה הוצאות שכר שאינן נתמכות על ידי הוועדה. 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח לביצוע 

הרכישות המפורטות בבקשה. המימון התואם, שכולל את ההוצאה על שכר 
עובדים בפרויקט, וליתר הרכישות, ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה את כלל ההוצאות שהוציאה במסגרת ביצוע הפרויקט – לא כולל 
ההוצאות שפורטו בסעיף ד' לטופס הבקשה. ככל שסך ההוצאות כאמור יפחת מ- 

100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

בית ספר שדה כפר עציון (ע"ר) (א) 20210119

על פי עיזבון שמיועד "למטרות בתחום איכות הסביבה, פרויקטים משמעותיים 
שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה", מבקש "בית ספר שדה כפר עציון" 

תמיכה בפרויקט של חיבור הנוער לטבע במטרה לחנך את הדור הצעיר לשמירת 
הצומח והטבע באיזור, שמירה על איכות הסביבה, לערכי קיימות, וכן יצירת 

סביבה ירוקה. הפרויקט, המכונה על ידי בית הספר "אימוץ אתר", מיועד לקום 
בגן "שירי השירים" ובחצר "החלוצים" על ידי נטיעת עצי חורש ארץ ישראלי 

חדשים, פריצת שבילי מטיילים, בניית טרסות, שילוט, וספסלי ישיבה. העלות 
הכוללת של הפרויקט גדולה מאוד. המחירים הנקובים בבקשה כוללים רכישות, 

כגון כלי עבודה ושלטים, שאינם נופלים באופן מובהק בייעוד העיזבון. הועדה 
מוצאת לתמוך ברכישת העצים שבכוונת בית הספר לטעת, ועל כן קובעת הקצבה 

בסך 50,000 ש"ח, שתשמש לרכישת עצים. גם המימון התואם שישולם על ידי בית 
הספר המבקש ישמש לרכישת עצים, כך שיירכשו עצים בשווי (לפחות) של 100,000

ש"ח כמפורט בבקשה. יתר חלקי הפרויקט ימומנו על ידי בית הספר. למימוש 
ההקצבה יציג בית הספר אסמכתאות לרכישת העצים כאמור, וכן להוצאות 

ולפעילות שבוצעה במסגרת ביצוע הפרויקט. ככל שבית הספר ירכוש עצים מסוג 
אחר מזה המפורט בבקשה או בעלות אחרת, או בכמות קטנה יותר - יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

קרן ע"ש ראשוני מרחביה (א) 20210123

על פי עיזבון המיועד לנטיעת עצים, מבקשת "קרן ע"ש ראשוני מרחביה" סיוע 
בשיקום שדרת הברושים בלב הקיבוץ, שדרה שניטעה לפני כ-105 שנים, על ידי 

נטיעת עצים חדשים חלף אלה שכבר לא שרדו. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה
ומוצאת להיענות לבקשה ולקבוע הקצבה בסך 36,500 ש"ח כהשתתפות בביצוע 

הפרויקט המתואר בבקשה. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע כל 
הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג הקרן אסמכתאות להוצאות במסגרת הביצוע 
לפי המפורט בטופס הבקשה. ככל שסך ההוצאות כאמור יפחת מ- 73,000 ש״ח, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

36,500(ב)

האגודה לצער בעלי חיים ירושלים (א) 20210126

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
30 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד למטרות צדקה - צער בעלי חיים, מבקשת "האגודה לצער 
בעלי חיים בירושלים" תמיכה בסך 100,000 ש"ח לפרויקט המתואר על ידה 

כהצלת בעלי חיים נטושים, טיפול בהם, משפחות מאמצות. לצורך הפרויקט 
מעסיקה האגודה עובדים בעלות שכר של מעל ל-780,000 ש"ח בשנה, רוכשת מזון 
ותרופות. האגודה הגישה את הבקשה בצורה בלתי מסודרת, שכן עולה מהסכומים

הנקובים בה, שמדובר למעשה בפעילות השוטפת שלה ולא בפרויקט מיוחד 
שמיועד לשנת התמיכה. עם זאת, הבקשה נופלת בגדרו של ייעוד העיזבון 

ומהדוחות הכספיים של האגודה עולה היקף העשיה שלה בתחום של מניעת צער 
בעלי חיים וטיפול בהם. לפיכך הוועדה מקצה תמיכה בסך 35,000 ש"ח לטיפול 

בבעלי חיים שננטשו או נפגעו ונותרו פגועים או פצועים ללא טיפול. האגודה תקצה
מימון תואם במסגרת פעילותה כמפורט בבקשה ולמימוש ההקצבה תציג 

אסמכתאות להוצאות בסך שלא יפחת מ-70,000 ש"ח לצורך טיפול בבעלי חיים 
שנפגעו בשנת 2021 וכן רכישת מזון ותרופות עבורם, באותה שנה.

35,000(ב)

ועד מקומי שריד (א) 20210307

על פי עיזבון המיועד "לייעור ולתחזוקת יער", הגיש "ועד מקומי שריד" בקשה 
להקמת חורשה לזכר המשורר נתן יונתן ז"ל. במסגרת הפרויקט מתכוון הוועד 

המקומי לטעת חמישים עצים, וכן להתקין נדנדות, ספסלים, ושולחנות פיקניק. 
הועדה עיינה בבקשה ומוצאת לתמוך ברכישת העצים ונטיעתם בסך 11,000 ש"ח. 

המימון התואם ישלים את ביצוע יתר רכיבי הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג 
הוועד המקומי אסמכתאות לרכישת כל העצים האמורים בבקשה (לפחות 50 
עצים), וכן הוצאות נוספות להקמת החורשה האמורה. ככל שהסך הכולל של 

ההוצאות לרכישת 50 עצים (לפחות) יפחת מסך 22,000 ש"ח - יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

11,000(ב)

ועד מקומי משמרות (א) 20210388

על פי עיזבון המיועד לנטיעת עצים מבקש ועד מקומי משמרות השתתפות 
בפרויקט של נטיעת עצים בשטח ציבורי, בחלק המזרחי של שכונת הפרדס החדשה

בקיבוץ משמרות. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת להיענות לבקשה 
במלואה. כספי ההקצבה בסך 10,500 ,₪ יחד עם המימון התואם מטעם הועד 

המקומי המבקש ישמשו לביצוע הפרויקט כולו כמפורט בבקשה. למימוש 
ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע הפרויקט וסכומי ההוצאות 

לפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 21,410 ש"ח כי אז יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

10,500(ב)

לעובדה ולשומרה לסביבה יהודית (ע"ר) (א) 20210527

במסגרת עיזבון המיועד לאיכות הסביבה, מבקשת עמותת "לעובדה ולשומרה 
לסביבה יהודית" תמיכה להקמת גינה קהילתית ומרכז מבקרים ירוק בשכונת 

מנחת יצחק בירושלים. המבקשת מציינת שהגינה תוקם בתיאום מלא עם עיריית 
ירושלים, ויש בידיה תרומות בסכום של 156,282 ש"ח. מן הועדה מתבקשת 

תמיכה בסך 11,500 ש"ח. התכנית היא שילדים ישתלו צמחים בגינה, כאשר כל 
קבוצת ילדים תהיה אחראית לשתילה ולתחזוקה של ערוגה אחת, בהנחיית מדריך

ומדריכה וגנן. הוועדה עיינה בבקשה ומחליטה לתמוך בה בהקצאת סך 11,500 
ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להתקנת הגינה המתוארת 

בבקשה וההוצאות שהיו כרוכות בהקמת הגינה. כן תציין את מספר הילדים 
ששותפו בפעילות ותצרף תצלום של הגינה על כל ערוגותיה.

11,500(ב)

אגודת צער בעלי חיים באר שבע והדרום (א) 20210633

במסגרת עיזבון המיועד למטרות צדקה - צער בעלי חיים, "אגודת צער בעלי חיים 
באר שבע והדרום" מבקשת תמיכה  בפרויקט של החלפת הגג בכלובים של 

הכלביה, רכישת ציוד רפואי שחסר לאגודה, רכישת כלובי אשפוז לבעלי חיים 
וציוד לטיפול שוטף. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת לה תמיכה 

בסך 50,000 ש"ח לשימוש בהחלפת הגג בכלביה וכן לרכישת כלובי אשפוז לבעלי 
חיים. המימון התואם ייועד להוצאות לאותן מטרות. למימוש ההקצבה תציג 
האגודה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט לרכיבים שצוינו 

בהחלטה זו. ככל שסך ההוצאות יקטן מסך 100,000 ש"ח  לרכיבים האמורים, 
יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

ועד מקומי נוקדים (א) 20210661

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
31 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "למטרות בתחום איכות הסביבה, פרויקטים משמעותיים 
שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה", הגיש "ועד מקומי נוקדים" 

בקשה לתמיכה בפרויקט של הקמת שטח ירוק על ידי נטיעת עצים חדשים 
והשקייתם במים ממוחזרים. הנטיעה ממוקמת מזרחית ליישוב בסמוך למט"ש, 
על שטח של דונם וחצי בו יישתלו 70 עצים. ההשקיה תהיה על ידי העלאת המים 

למערכת ההשקיה וכן יותקנו במקום פרגולה, ריהוט עץ מותאם וכו'. הוועדה 
עיינה בבקשה ומוצאת לתמוך בה בסך 50,000 ש"ח, אשר 40,000 ש"ח מתוכם 
ייועדו לרכישת 70 עצים כמפורט בבקשה, תוך השלמת הסכום הנדרש על ידי 

מימון תואם מאת הועד המקומי, ו-10,000 ש"ח ייועדו למתקן להעלאת מי 
ההשקיה אל העצים, והועד המקומי ישלים את המימון התואם לרכיב זה. למימוש

ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לרכישת העצים ולהתקנת ההשקיה 
כמפורט בבקשה. ככל שסך ההוצאות יפחת מהסכומים האמורים לכל אחד 

מהרכיבים המצוינים בהחלטה זו, יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצאה המיועד
לאותו רכיב.

50,000(ב)

נאות קדומים בע"מ (חל"צ) (א) 20210698

על פי עיזבון המיועד "לייעור ולהחזקת יער", מבקשת "חברת נאות קדומים 
בע"מ" (חל"צ) תמיכה בהרחבת נטיעת העצים על שטח של כ-300 דונם כהמשך 

ל-1,000 דונם שהחברה כבר נטעה בעבר. הכוונה היא לטעת עצי אלון, חרוב, וזית, 
המאפיינים את החורש הים תיכוני. לצורך הנטיעה יש לסלול מערכת השקיה 

מתאימה, וכמובן לתחזק את היער משלבי נטיעתו עד לגדילת העצים המתאימים. 
עלויות הפרויקט בסה"כ עומדות על סך של כ-,176,000 בעיקר לתשלום שכר 
לעובדי תחזוקה וגינון, וכן למערכת ההשקיה האמורה. הועדה עיינה בבקשה 

ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 85,000 ש"ח. לביצוע הפרויקט כמפורט 
בבקשה. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות לנטיעת העצים המצוינים 

בבקשה, לביצוע מערכת ההשקיה באורך כ-3,000 מטרים, ולהוצאות השכר 
שיועדו לפרויקט. ככל שהסכום הכולל של ההוצאות יפחת מסך 170,000 ש"ח, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

85,000(ב)

תנו לחיות לחיות (א) 20210717

במסגרת עיזבון המיועד למטרות צדקה - צער בעלי חיים, אגודת "תנו לחיות 
לחיות" מבקשת תמיכה בפרויקט של שיקום בעלי חיים נטושים שעברו תאונות 

דרכים ופציעות אורתופדיות. במסגרת הפרויקט המכונה "לומדים ללכת", יועברו 
הכלבים הפגועים לטיפול שבועי במרפאה המתמחה בשיקום, פיזיותרפיה 

והידרותרפיה של כלבים וחתולים. הכלבים שיזדקקו לכסאות גלגלים יקבלו 
אותם ויוכלו להבריא באופן שייקלטו בבתים חמים. בעלויות המצוינות בבקשה, 

הפרויקט מיועד ל-30 "נהנים". הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, כמו גם 
בעלויות של הרכיבים השונים המפורטים בה, ומקצה סך 50,000 ש"ח לתמיכה 

בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג האגודה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בשנת 
2021 לפרויקט המתואר בבקשה. ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 100,000

ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

קרית חנוך שעלבים (א) 20210731

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
32 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "קרית חינוך שעלבים" הגישה בקשה לתיקון סכום ההקצבה שנקבע לה 
על פי בקשה מספר ,20210731 הוועדה עיינה בבקשה ומאשרת את התיקון 
המבוקש, סכום ההקצבה יעמוד על סך 13,250 ש"ח. החלקים האחרים של 

ההחלטה עומדים בתוקפם.

החלטת מליאת הוועדה מיום 19.05.2021:
על פי בקשה 20210731 קבעה הוועדה הקצבה בסך 13,250 ₪ כהשתתפות בעלות 

"הסרת גגות האסבסט" ברחבת קריית החינוך בשעלבים. סכום התמיכה נקבע על 
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה המקורית, ובה נכללה עלות הפריט שתאם את 

ייעוד העיזבון על פיו הוגשה הבקשה. סכום ההקצבה עומד על מחצית מעלות 
הרכיב האמור בפרויקט. לפי הבקשה המקורית הפרויקט היה: הסרת גגות 
אסבסט של מבנים ישנים והחלפתם בגגות ידידותיים לסביבה. לא זו בלבד 

שהפרויקט נועד ליותר מגג אחד, משננקטה לשון רבים לתיאור הפריט, אלא 
שהתייחס – על פי הצעת המחיר: לגגות בשטח של 500 מטר. בבקשה מיום 

03.05.2021 מבקשת העמותה, באופן לאקוני, לאשר לה שימוש בסכום ההקצבה 
"עבור פירוק ופינוי גג אסבסט הקטן מתמונת הגג שנשלחה על ידינו בעת הבקשה".

כלל לא ברור על איזה שטח גג מדובר, לא צורפה הצעת מחיר לפירוק והסרה של 
הגג הנידון ואין כל הסבר לפער בין הגדרת הפרויקט בבקשה המקורית, 

שהתייחסה לגגות בלשון רבים ולשטח של 500 מ"ר, לפי הצעת המחיר, לבין 
צמצום הפרויקט ע"פ הפניה הנוכחית. לפיכך המוסד נדרש שלא לבצע שינוי 

בפרויקט והבקשה הנדונה נדחית.

13,250(ב)

מ. א. עמק הירדן (א) 20210747

על פי עיזבון המיועד "למטרות בתחום איכות הסביבה, פרויקטים משמעותיים 
שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה", הגישה "מועצה אזורית עמק 

הירדן" בקשה לתמיכה בפרויקט של נטיעת שדרת עצים ומרחבי למידה – חוויה 
ושיפור איכות האוויר בעמק הירדן, לאורך טיילת ראשונים, מצומת צמח עד 
אשדות יעקב וכו'. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 

95,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת עצים והתקנת מערכת השקיה, באורך של 4.5 
ק"מ כמפורט בבקשה. המועצה תשקיע מימון תואם להשלמת רכישת העצים 

והתקנת ההשקיה. למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות להוצאות בפועל 
לרכיבים אלה. ככל שהסכום של ההוצאות יפחת מסך 190,000 ש"ח יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

95,000(ב)

לצאת מהקופסא (ע"ר) (א) 20210803

עמותת "לצאת מהקופסא" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את 
בקשתה לתמיכה בפרויקט מחזור פלסטיק לשמירה על איכות הסביבה בעיר בת 

ים, כמפורט בבקשה המקורית. הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר, ולאור דיווח 
העמותה על פעילותיה עם אוכלוסיות שונות, לרבות אוכלוסיית פגועי הנפש, 

מקבלת הוועדה את הבקשה לעיון חוזר ומשנה את החלטתה. הוועדה קובעת 
תמיכה בסך 19,500 ₪ כשהשתתפות בעלות רכישת המגרסות המצוינות בבקשה 

ובהצעת המחיר המצורפת לה לעניין זה. המימון התואם ישלים את הנדרש 
לרכישת המגרסות. ככל שסכום ההוצאה יפחת מסך 39,000 ,₪ יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

19,500(ב)

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) (א) 20210963

על פי עיזבון המיועד "למטרות בתחום איכות הסביבה, פרויקטים משמעותיים 
שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה", מבקשת עמותת "מכון הערבה 

ללימודי הסביבה" תמיכה בשיקום בית הרשת של המחלקה לחקלאות בת קיימא 
במכון ערבה שניזוק בסופה שהתרחשה בחודש מרץ .2020 עלויות הפרויקט 
מורכבות מהעסקת עובד שטרם נקבע, ורכישות של בית הרשת והאביזרים 

הנדרשים לו. להשתתפות בעלויות אלה מוצאת הוועדה לתמוך. ביתר הרכיבים, 
של תקציב הפרויקט להגדלת שכר ואלה שנמנו בסעיף ד' בטופס הבקשה, אין 

הוועדה תומכת. הוועדה קובעת הקצבה בסך 50,000 ש"ח והמימון התואם יושלם 
ע"י הסכומים הנדרשים לשכר העובד ולרכישת בית הרשת ואביזריו ולהקמתו. 

מימוש ההקצבה יותנה בהגשת אסמכתאות להוצאות לרכיבים שצוינו. ככל 
שההוצאות עבור הרכיבים כאמור, בהם תומכת הוועדה כאמור בהחלטה זו 

תפחתנה מסך 100,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

50,000(ב)

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
33 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

617,250 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
34 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

חינוך משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

תלמוד תורה "קנין תורה" (ע"ר) (א) 20210016

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "תלמוד תורה קנין תורה" 
השתתפות בהענקת מלגות ל-77 ילדים תלמידי כיתות א'-ח' לפי קריטריונים 

שצורפו לבקשה בטבלה מפורטת שמביאה לסיכום הפרויקט בשווי של 84,700 
ש"ח. הוועדה מתבקשת להקצות מחצית מסכום זה. בהתחשב במגבלות התקציב 

לחלוקה ובהיקף הבקשות על יסוד העיזבון (שיתרתו עומדת על סך כ-102,000 
ש"ח בלבד) מקצה הוועדה תמיכה בסך 20,000 ש"ח לתמיכה ב-40 ילדים (500 
ש"ח מלגה לכל תלמיד) ובאופן שהעמותה תשלים את הסכום הנדרש להענקת 

מלגה בסך 1,000 ש"ח בממוצע לתלמיד, לפי המפורט בטבלה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות לסכומי המלגות שהוענקו, למספר התלמידים שזכו 

למלגה, לסכום המלגה לכל תלמיד, תוך ציון כיתת הלימוד של התלמיד. ככל 
שהסך הכולל להוצאה על המלגות יקטן מסך 40,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

20,000(ב)

המרכז לתרבות וקהילה בגליל העליון (ע"ר) (א) 20210023

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תכנית לצעירים מהמגזר הבדואי, הגישה עמותת 
"המרכז לתרבות וקהילה בגליל העליון" בקשה לתמיכה ברכישה של כלי נגינה 

עבור פרויקט של "בית ספר מנגן" בכפר הבדואי טובא זנגריה. מטרת התכנית היא 
להעניק שיעורי נגינה קבוצתיים אחת לשבוע ולקיים חזרת תזמורת אחת לשבוע 

בכיתות ה ו-ו של ביה"ס היסודי בטובא זגריה. כמו-כן, יופגשו התלמידים עם 
תלמידי תזמורת מכיתות ו' בבית הספר היסודי וילקומיץ בראש פינה. לצורך 

מימוש התכנית מבוקשת רכישה של כלי נגינה. הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים 
המצורפים לה ומציינת שתכנית הפרויקט, אינה מפורטת דיה. עוד נראה 

שהעמותה כבר מפעילה תכנית דומה לזו שמצוינת בבקשה. כיוון שהוועדה אינה 
רואה ברכישת כלי נגינה בלבד פרויקט שלם, קובעת הוועדה תמיכה בסך 25,000 

ש"ח, וכן קובעת שכדי לממש את סכום ההקצבה, תידרש העמותה להציג 
אסמכתאות' הן לרכישת כלי נגינה והן לתכנית שהופעלה בפועל עם הילדים, 

תושבי טובא זנגריה, שעשו שימוש בכלים אלה במסגרת לימודי נגינה והשתתפות 
בנגינה בתזמורת עם ילדי בית הספר מראש פינה או כל קבוצת ילדים אחרת 
למימוש מטרות התכנית. העמותה תציג אסמכתאות למספר הילדים, מספר 

המפגשים וכן כל פרטי התכנית שבוצעו.

25,000(ב)

עמותת גיטל ושושנה (ע"ר) (א) 20210027

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
35 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת "עמותת גיטל ושושנה" תמיכה 
בפרויקט סיוע בלימודים לתלמידות חלשות שנזקקות להוראה מיוחדת בשעות 

אחר הצהריים על ידי צוות מורות המועסקות בבית הספר של העמותה. הבקשה 
היא לתמיכה בסך 150,000 ש"ח לפרויקט שעלותו הכוללת עומדת על סך 300,000 

,₪ כאשר מקורות המימון לפרויקט מעבר למבוקש מן הוועדה הם מכספים 
שתשלמנה הבנות 1,000 ש"ח כל אחת (בבקשה חושבו 80 תלמידות אשר ישתתפו 

בסכום של 80,000 ש"ח) והשלמה של 70,000 ש"ח מתורמים. הוועדה סבורה 
שנוכח התיאור של המצב הכלכלי של הבנות שצפויות להשתתף בפרויקט, אין 
היגיון בגביית סכום של 1,000 ש"ח להשתתפותן כתשלום לשירות שתקבלנה 

במסגרת הפרויקט. מדובר בתלמידות בית הספר שאמור לדאוג להישגיהן 
בלימודים, כחלק אינטגרלי מתפקידו ומחובותיו. ככל שהעמותה מפעילה פרויקט 
מיוחד ויוצא דופן לסיוע כמתואר בבקשה, סביר היה לצפות שתגייס את מקורות 
המימון בלי להסתמך על דמי השתתפות של תלמידות קשות יום. בנסיבות אלה, 

הוועדה מקצה השתתפות בפרויקט בסכום של 80,000 ש"ח, בתנאי שהעמותה 
ממקורותיה שלה, בלי גביה מן התלמידות, תשלים לפחות סכום נוסף של 80,000 
ש"ח ותקיים את הפרויקט עם לפחות 80 תלמידות שנזקקות לשיעורים במסגרת 
התוכנית המתוארת, ושההכנסה לנפש במשפחתן לחודש נמוכה מסך 2,000 ש"ח. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להענקת שיעורי עזר ל-80 תלמידות, 
תמציא אסמכתאות למספר השיעורים שניתנו לכל אחת מהן, מקצועות הלימוד 

והנושאים וכן רשימת המורות שהשתתפו בפרויקט. העמותה תמציא הצהרה 
שהמורות שהשתתפו בפרויקט אינן מחמשת מקבלת השכר הגבוה בעמותה 

ושהיקף המשרה שלהן בעמותה נמוך מ-,50% וכן שהתלמידות לא חויבו בתשלום 
עבור הפרויקט. ככל שהפרויקט יבוצע בעלויות נמוכות מסך 160,000 ש"ח או 

יבוצע כלפי מספר קטן יותר של תלמידות או לא ימצאו מסמכים כמפורט 
בהחלטה זו לעניין תנאי מימוש ההקצבה - יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

מ. מ. קצרין (א) 20210034

על פי עיזבון המיועד ל"בנייה (שיפוץ) ו\ או הצטיידות לבתי ספר יסודיים, מבקשת 
"מ. מ קצרין" תמיכה בפרויקט של הקמת מרכזי הכלה לפעילויות לילדים עם 

צרכים מיוחדים על דרך רכישת פינות ישיבה, משחק ותנועה מותאמות לצרכים 
השונים של התלמידים וכן שיפוץ המקום והתקנת מיזוג אוויר. הוועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 
הפרויקט. המימון התואם ייועד לרכישת פריטים מתוך רשימת הציוד שצוינה 

בבקשה או מהשיפוצים. למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות להוצאות 
שהוצאו בפרויקט בשנת 2021 (לא תתקבלנה חשבוניות על תשלומים שבוצעו לפני 
2021). ככל שסך ההוצאות הכולל יקטן מסך 40,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

20,000(ב)

צבאות ה' בע"מ (חל"צ) (א) 20210042

על פי עיזבון המיועד ל-"פעילויות רב תרבותיות בשילוב נוער במגזרים השונים 
בחברה הישראלית" מבקשת חברת "צבאות ה' בע"מ" תמיכת הוועדה בפרויקט 
פעילות תרבותית ושילוב נוער ממגזרים שונים - פתיחת ארבעה סניפים נוספים 

בערי הפריפריה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות סך 
14,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות שכרו של מדריך אחד מתוך ארבעה מדריכים 
שצוינו בבקשה. במימון התואם תישא החברה לפחות בתשלום שכרו של מדריך 

אחד נוסף. למימוש ההקצבה תציג העמותה ראיות לכך שהקימה לפחות שני 
סניפים מאלה המצוינים בבקשה, וכן אסמכתאות להוצאות שהוציאה לפתיחת 

סניפים אלה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-28,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

14,000(ב)

מגן שאול - קרית חינוך נוקדים (ע"ר) (א) 20210049

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
36 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "מגן שאול – קרית חינוך 
נוקדים" תמיכה בהענקת מלגות בשיעור 50% משכר הלימוד השנתי במכינה 

הקדם צבאית, שכר לימוד בגובה 11,550 ש"ח. הבקשה היא להעניק את המלגות 
ל-35 סטודנטים נזקקים על פי קריטריונים שצורפו לבקשה ומקובלים על הוועדה. 
בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון (העומדת על כ-102,000 
ש"ח בלבד), קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות בהענקת מלגות 

לפחות ל-20 תלמידים, כאשר המימון התואם ישולם על ידי העמותה על פי 
הקריטריונים שצרפה לבקשה. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 

40,000 ₪ - יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

אולפנת עפרה (ע"ר) (א) 20210053

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת עמותת "אולפנת 

עפרה" תמיכה בפרויקט "סיוע לאוכלוסיית הבנות המיוחדות הלומדות במוסד, על
ידי שירותי מעטפת הכוללים חינוך חברתי, ערכי ופנימייתי, תוספות של טיפול, 

ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת, טיפול במוסיקה ובאמנות וליווי של שעות 
נוספות על ידי מדריכה צמודה, לרבות הוספת שעות שהיה בפנימיה וקייטנה בזמן 

החופשה. העמותה מתכוונת גם לשלב את הבנות במודל תעסוקתי שהוקם 
לאחרונה ומסייעת להן בפתיחת ערוץ תעסוקה. הפרויקט מיועד ל-20 משתתפות 

בנות .21-13 עלויות הפרויקט מורכבות מהגדלת שכר לשמונה בעלי תפקידים 
בעמותה, וכן לרכישת שבע מכונות תפירה. הוועדה מקצה תמיכה בסך 40,000 
ש"ח כהשתתפות בתוספות השכר – למעט תוספת שכר של המטפלת באמנות, 
שהיקף משרתה עומד על ,61% ולמעט תוספת שכר למדריכת הלילה, שהיקף 

משרתה עומד על .66% גם המימון התואם לא ייועד לתוספת השכר לשתיים אלו –
אלא משכרן של מורות, מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת וטיפול במוסיקה. 

הוועדה איננה תומכת ברכיב של הרכישות המתוארות בבקשה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות לתוספות השכר כמפורט בהחלטה זו – לרבות כאמור 
המימון התואם. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

ישיבת בני צבי בית-אל (א) 20210060

על פי עיזבון שהגדיר את קהל היעד שלו ואת מטרת העיזבון עבור "חינוך תיכוני 
לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת 
עמותת "ישיבת בני צבי בית-אל" תמיכת הוועדה בפרויקט מלגות שכר לימוד עבור
תלמידי תיכון שאינם אשכנזים אשר אין להם את האמצעים לשלם את מלוא שכר 

הלימוד. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 50,000 ש"ח 
כהשתתפות בהענקת ההנחות בתשלום שכר הלימוד, על פי הפריטים 6-1 בטבלת 

הקריטריונים שצורפה לבקשה, לפחות ל-50 תלמידים. הוועדה אינה תומכת 
בהענקת מלגות לתלמידים שמתאימים לקריטריונים 10-7 בבקשה. כמימון תואם 
תעניק העמותה לפחות סך 50,000 ש"ח למלגות לתלמידים על פי קריטריונים 6-1 

בטבלת הקריטריונים. למימוש ההקצבה תציג העמותה הנחה לפחות ל-50 
תלמידים על פי הקריטריונים האמורים. כמו כן, תצרף העמותה הצהרה של 

מנכ"ל העמותה לפיה ההנחות הוענקו לתלמידים שאינם אשכנזים. ככל שסך 
ההנחות לתלמידים – ע"פ הקריטריונים האמורים, יפחת מסך 100,000 ש"ח, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

YOAV FOR ADVANCEMENT יואב - לקידום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות (א) 20210066

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "יואב – לקידום חינוך, תרבות,
ספורט ותיירות  FOR YOAV" תמיכה בפרויקט של ציוד בתי הספר, בתחום של 

המועצה האזורית יואב, במחשבים. מדובר בפרויקט עבור 2,500 תלמידים. 
הוועדה קובעת תמיכה בגובה 70,000 ₪ כהשתתפות בעלות הפרויקט. המימון 
התואם ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

לרכישת המחשבים, כמפורט בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. ככל שסך ההוצאות 
יפחת מ-140,000 ₪ יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

כוכבי המדבר (ע"ר) (א) 20210076
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תכנית לצעירים מהמגזר הבדואי, הגישה עמותת 
"כוכבי המדבר" בקשה לתמיכה בפרויקט לבני נוער ולצעירים מהמגזר הבדואי 

להטבת הקשר עם מדינת ישראל - רשויותיה ואוכלוסייתה. הפרויקט נועד למשוך 
את הצעירים ובני הנוער הבדואים ללימודים בכלל וללימודי המדע בפרט, וזאת 

באמצעות מרכזי מדעים וסייבר חדשניים אשר יסקרנו את הנערים, יציגו בפניהם 
עולם חדש אותו לא הכירו ויתנו להם כלים לפיתוח חשיבה מדעית אשר תשמש 

אותם בהמשך דרכם בשוק העבודה ואף באקדמיה, מתוך הבנה שהשכלה 
ותעסוקה מכבדת הן הדרך הטובה ביותר להתחבר למדינת ישראל ולחברה 

הישראלית, להגביר את תחושת השייכות והמעורבות ולהבטיח אזרחים יצרנים 
בעלי אחריות חברתית. העמותה מבקשת לרכוש ציוד עבור מרכז המדעים (הכולל 
את מקצועות: ביו-טכנולוגיה, ביולוגיה, כימיה ופיסקה) ומרכז הסייבר (הכולל את

מקצועות סייבר, מטרוניקה ומדעי הנדסי) עבור בית הספר התיכון. מרכזים אלו 
הם הבסיס לתכנית העמותה להטבת הקשר של בני נוער וצעירים עם מדינת 

ישראל. באמצעות מרכזים אלו העמותה תממש את תכניתה שפורטה בבקשה. 
התכנית מיועדת ל-600 תלמידים בגילאי 18-12 שהם תלמידי בית הספר התיכון 

המנוהל על ידי העמותה המבקשת. משרד החינוך שותף לתכנית והקציב לה 
תמיכה בסך 1,200,000 ,₪ והעמותה מסתמכת גם על תרומות צפויות בסך של מעל
750,000 ש"ח. הוועדה רואה חשיבות בביצוע הפרויקט ואולם הסכום המבוקש על 
ידי העמותה אינו עומד לרשות הועדה, וזאת בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה 

ובהיקף הבקשות שהוגשו לוועדה במסגרת נושא התמיכה הנדון. הוועדה מקצה 
תמיכה בסך 400,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות הפרויקט. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט, אך ככל 
שהוצאות אלה יפחתו מסך כולל של 800,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

400,000(ב)

מוסדות דעת זקנים באלעד (ע"ר) (א) 20210090

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "מוסדות דעת זקנים באלעד" 
תמיכה בהענקת הנחות בשכר לימוד של התלמידים. הוועדה עיינה בבקשה 

ובנספחים לה וקובעת השתתפות בסך 30,000 ₪ לחלוקת מלגות על פי 
הקריטריונים שצורפו לבקשה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות במסגרת הפרויקט. ככל שסך 
ההוצאות יפחת מסך 60,000 ₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

בני מלכים אלעד (ע"ר) (א) 20210093

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "בני מלכים אלעד" תמיכה 
בפרויקט של ציוד ספורט לחצר בית הספר בו לומדים 220 ילדים בכיתות א'-ח'. 

מדובר בחצר שאין בה כלל מתקנים ואין חולק שפעילות הספורט חשובה לשמירה 
על בריאותם של הילדים וכחלק מהחינוך הגופני הנדרש להם. הוועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה – לרבות הצילומים שצורפו – וקובעת תמיכה בסך 50,000
ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. כמימון תואם תשלים העמותה את הנדרש 

לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישות שביצעה 
על פי המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. ככל שסך ההוצאות יפחת 

מסך 100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות (א) 20210128

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "מרכז יעקב הרצוג ללימודי 
יהדות" תמיכה בהענקת מלגות ל-26 תלמידות המכינה הקדם צבאית, על פי 

הקריטריונים המפורטים שצורפו לבקשה. הקריטריונים מקובלים על דעת 
הוועדה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון (העומדת על 

כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות 
בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידות. המימון התואם ישולם על ידי העמותה על 

פי הקריטריונים שצירף לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת מ-40,000 ש"ח ל-20 תלמידות כאמור. ככל 

שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 40,000 ש"ח או שמספר התלמידות 
שיזכו במילגה יפחת מ-20 - יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

תלמוד תורה "הדר יוסף" (ע"ר) (א) 20210129
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "תלמוד תורה "הדר יוסף" 
ריהוט לכיתות בית הספר (כנראה לשלוש כיתות) יחד עם ציוד נוסף כמפורט 

בבקשה ובנספחים לה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לקבוע תמיכה
בסך 25,000 ₪ כהשתתפות בעלות הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי 

העמותה להשלמת ביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יפחת מ-50,000

,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

הקרן המרכזית לתרבות בישראל (ע"ר) (א) 20210146

על פי עיזבון המיועד לילדים נזקקים לצורך הכשרה מקצועית במוסד שמעניק 
תעודת מקצוע/הכשרה, מבקשת עמותת "הקרן המרכזית לתרבות בישראל" 

תמיכה בהענקת מלגות ל-40 תלמידות נזקקות בנות 18-15 שנים לצורך הכשרה 
מקצועית. התוכנית היא לסייע לתלמידות הלומדות במוסד משנה ב' ויותר, אשר 

מצבן הכלכלי קשה, לשלם את שכר הלימוד הנדרש, העומד על סך 4,000 ש"ח 
בשנה. העמותה מצהירה שבסוף הלימודים התלמידות מקבלות תעודת "שחקן". 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. לא צוין בבקשה היכן מתקיימים הלימודים

בפועל. אולם כדי לסייע – ככל הניתן – בפרויקט שיתאים להגדרות העיזבון, 
דהיינו לילדים אשר יש להם נזקקות וההכשרה תעניק להם תעודת מקצוע, מקצה 

הועדה תמיכה בסך 20,000 ש"ח. המימון התואם ישולם על ידי המוסד. המלגה 
תוענק לפחות ל-20 תלמידות, על פי בדיקה של מצבן הכלכלי, שלהן ושל משפחתן. 

למימוש ההקצבה ידרש המוסד להציג רשימה של לפחות 20 תלמידות, משנה ב' 
ומעלה, שעמדו בקריטריון להענקת המלגה. כיון שמדובר בקטינות, המוסד יציג 

רשימה של הורי התלמידות שלמדו בקורס כאמור. כמו כן, יציג המוסד אסמכתא 
להענקת התעודות הנטענות בבקשה. המסמכים ילוו בתצהיר של יו"ר העמותה, 

חתום לפני עו"ד, על אמיתות תוכן המסמכים. ככל שמספר המשתתפות יקטן 
מ-20 או סך ההוצאות יקטן מסך 40,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה. ההקצבה תישלל במצב שבו העמותה לא תעמוד במלוא התנאים 

האמורים בהחלטה זו.

20,000(ב)

הללו - בי"ס למחול בניגון יהודי (ע"ר) (א) 20210151

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך באופן כללי וחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית 
ספר יסודי בפרט" מבקשת עמותת "הללו - בי"ס למחול בניגון יהודי" תמיכת 

הוועדה בפרויקט הפעלת שיעורי מוזיקה ומחול ושיעורי היפ הופ לתלמידות 
בכיתות ג' – ו'. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. הוועדה קובעת השתתפות 

בפרויקט המתואר בבקשה בסך 25,000 ש"ח על פי הצעות המחיר המצורפות 
לבקשה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה להשלמת הנדרש לביצוע 

הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה 
במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 50,000 ש"ח יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

בית החסידות - מפעלי חינוך, תורה וחסד (ע"ר) (א) 20210154

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "בית החסידות – מפעלי חינוך,
תורה וחסד" תמיכה בפרויקט של רכישת מחשבים וציוד נלווה לצורך הקמת חדר 

מחשבים לשימוש התלמידות. הוועדה עיינה בבקשה בכל הנספחים לה וקובעת 
תמיכה בסך 30,000 ₪ השתתפות בעלות הפרויקט. המימון התואם להשלמת 

הרכישות ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לרכישת ציוד כמפורט בהצעת המחיר. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 60,000 ₪ 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ועד מקומי שמעה (א) 20210170

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקש "ועד מקומי שמעה" תמיכה בפרויקט 
הצטיידות במעון יום חדש שנבנה באחרונה. לבקשה צורפה הצעת מחיר 

להצטיידות של ריהוט המעון וגם המטבח במעון. הוועדה מקצה תמיכה בסך 
25,000 ש"ח להשתתפות בהוצאות הפרויקט. המימון התואם ישמש לרכישת 

פריטים כמפורט בהצעות המחיר. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות 

האמורות יפחת מסך 50,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

מכון ריבקין (א) 20210173

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
39 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "מכון ריבקין" תמיכה 
בפרויקט של רכישת 50 מחשבים חדשים לחדר המחשבים של המכון. העלות 

הכוללת של הפרויקט עומדת על סך 326,722 ש"ח. מחצית מסכום זה מתבקשת מן
הוועדה. הוועדה סבורה שהמחירים בהצעת המחיר שצורפה לבקשה גבוהים מן 

הסביר לרכישת מחשבים למוסד. ובהחלט ניתן לבצע את הפרויקט בעלויות 
נמוכות באופן משמעותי מן המצוין בבקשה. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובכל 

הנספחים לה, היא קובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלות הפרויקט. 
להשלמת הפרויקט כנדרש תשלים העמותה את הסכום כמימון תואם. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת מחשבים, כמות המחשבים, סוגי 

המחשבים, מחירו של כל סוג כפי ששולם. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 
100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מש"י - מרכז שקום ילדים (ע"ר) (א) 20210174

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "מש"י – מרכז שיקום 
ילדים" תמיכה בפרויקט "הצטיידות בהליכונים ועמידונים וחידוש כיתות המעון 
באופן שיותאמו לילדים השוהים במעון המופעל על ידי העמותה". מדובר בילדים 

עם צרכים מיוחדים. הוועדה מחליטה להקצות סך 70,000 ש"ח כהשתתפות 
בעלויות הרכישות המפורטות בבקשה. המימון התואם ייועד לאותן מטרות. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת 
הפרויקט וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסך ההוצאות יפחת מ-140,000 

ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

בצל היהדות (ע"ר) (א) 20210178

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "בצל היהדות" תמיכה 
בפרויקט שיפוץ מעון הילדים ורכישת ציוד להחלפת הציוד הקיים. על פי הצעות 

המחיר מדובר בשיפוץ נרחב של המקום ורכישת ציוד לפי רשימה שנראית 
כרשימת מלאי ארוכה. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובנספחים המצורפים לה, 

היא מקציבה סך 20,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הרכישה של הציוד הנדרש 
למעון. המימון התואם ישמש לרכישת ציוד כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל לרכישת הציוד וכן רישיון 

תקף להפעלת המעון. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 40,000 ש"ח יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

תורת חיים ואהבה (ע"ר) (א) 20210185

על פי עיזבון שהגדיר את קהל היעד שלו ואת מטרת העיזבון עבור "חינוך תיכוני 
לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת 

עמותת "תורת חיים ואהבה" תמיכת הוועדה בפרויקט סיוע במימון שכר לימוד 
לתלמידים שאינם אשכנזים, אשר אין להם את האמצעים לשלם את שכר הלימוד.

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח להענקת 
מלגות, או הנחות בשכר לימוד ל-40 תלמידים לפחות. הקריטריון לפיו תוענק 

ההנחה יהיה הכנסה במשפחת התלמיד של פחות מ-2,000 ₪ לנפש לחודש. המימון
התואם יהיה לפחות בסכום הזהה לסכום התמיכה ויוענק לאותם 40 תלמידים. 

כמו כן, תצרף העמותה הצהרה של מנכ"ל העמותה לפיה ההנחות הוענקו 
לתלמידים שאינם אשכנזים. ככל שהסכום הכולל של ההנחות יפחת מסך 80,000 

ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

זכר תנחום - כוכב יעקב (ע"ר) (א) 20210186

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "זכר תנחום – כוכב יעקב" 
תמיכה ברכישת ריהוט חדש חלף הריהוט הישן שבלה. הוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 20,000 ₪ כהשתתפות בעלויות הפרויקט. 

המימון התואם ישולם על ידי המוסד לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות 

יפחת מסך 40,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההוצאות.

20,000(ב)

נעם פ"ת העמותה לקדום החנוך התורני לאומי (א) 20210188

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
40 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "נעם פ"ת העמותה לקדום החנוך 

התורני לאומי" תמיכת הוועדה בפרויקט "עזרה לתלמידים מעוטי יכולת לממן את
השהות שלהם בפנימיה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות

סך 48,000 ש"ח באופן שכל אחד מ-48 התלמידים שההכנסה החודשית לנפש 
במשפחתם אינה עולה על 2,000 ש"ח, יזכה להנחה של 1,000 מכספי ההקצבה. 
המימון התואם יהיה לפחות בסכום זהה לאותם 48 תלמידים, כך שתלמידים 

שיתאימו לקריטריון האמור, יזכו להנחה בשכר הלימוד בסך 2,000 ש"ח לפחות. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לסכום המלגות במסגרת הפרויקט 
וכן את שמות המשפחה של התלמידים שזכו להקצבה על פי הקריטריון האמור. 
ככל שסכום המלגות יפחת מסך 96,000 ש"ח, או שמספר התלמידים יפחת מ-48 

תלמידים, או שכל אחד מהם יקבל הנחה בסכום נמוך מ-2,000 ש"ח, יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

48,000(ב)

קרית חינוך- מגדל אור (ע"ר) (א) 20210189

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "קרית חינוך- מגדל אור" תמיכת 

הוועדה בפרויקט "לסבסד עבור 36 תלמידי תיכון שאינם אשכנזים ואין ביכולתם 
לממן את עלות לימודיהם, לימודים במסגרת מוסדות "מגדל אור" בתנאי פנימיה 

מלאים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. הוועדה קובעת תמיכה בסך 
36,000 ש"ח כדי להעניק מלגה מכספי ההקצבה בסך 1,000 ש"ח לכל אחד מ-36 

תלמידים על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה ומתאימים לקהל היעד של הוראות 
העיזבון. המימון התואם ייועד להוספת לפחות סכום זהה לסכום ההקצבה כדי 

להעניק את התמיכה ל-36 תלמידים המוגדרים בקריטריון וגם בהוראות העיזבון. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להענקת הנחה בסך 2,000 ש"ח 

לפחות ל-36 תלמידים לפחות, את שמות המשפחה של התלמידים שקבלו הנחה 
ואת הסיבה להענקת ההנחה לתלמידים אלה. שתואמים את הגדרת האוכלוסיה 

של העיזבון ואת הקריטריונים שצורפו לבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מ-72,000 ש"ח או שמספר התלמידים יהיה נמוך מ-,36 או שהתלמידים לא 

יתאימו להוראות העיזבון או לקריטריונים שצוינו בבקשה, יפחת בהתאמה יחסית
סכום ההקצבה.

36,000(ב)

אור חדש מרכז חינוכי בגליל (א) 20210193

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "אור חדש מרכז חינוכי בגליל" 
תמיכה בפרויקט של רכישת ציוד נייד ונייח הכולל ריהוט, דלתות ומזגנים עבור 

בית הספר בו לומדות 88 תלמידות בנות .14-18 העמותה מציינת שבית הספר קיים
כ-24 שנים ובשנים אלה בלי הציוד והריהוט. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה 

ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 25,000 ₪ כהשתתפות בעלות הפרויקט. המימון 
התואם ישולם על ידי העמותה לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות על המימון שביצעה. ככל שסכום הפרויקט יפחת מ-50,000 ,₪ יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

מאור הדרום (א) 20210195

עמותת "מאור הדרום" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את 
בקשתה לתמיכה בפרויקט "הקמת ספריה לבית הספר המנוהל על ידי העמותה". 

הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר ומחליטה לשנות את ההחלטה. בבקשה לעיון 
חוזר הובהר שמבנה בית הספר והספריה והחדר שיוקצה לספריה כבר עומד על 
תילו ובתחילת שנת הלימודים תשפ"א החלו תלמידים ללמוד בו. על כן, מקצה 

הוועדה תמיכה בסך 30,000 ש"ח, כאשר 15,000 ש"ח מתוך סכום ההקצבה 
ישמשו לרכישת ארונות הספריה והמדפים ו-15,000 ש"ח ישמשו לרכישת ספרים. 
המימון התואם ישלים את הנדרש לרכישת ארונות הספרים והמדפים וכן לרכישת
ספרים, באופן שהפרויקט יבוצע לפחות בסכום כולל של 60,000 ש"ח, 30,000 ש"ח

לארונות הספרים ו-30,000 ש"ח לספרים. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות על רכישת ארונות הספרים וכן לרכישת הספרים. ככל 

שסכום ההוצאות לא יתאים למפורט בהחלטה זו, יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה המיועד למטרה הרלוונטית.

30,000(ב)

מדברה כעדן (ע"ר) (א) 20210213

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
41 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"יתומים" מבקשת עמותת "מדברה כעדן" תמיכת הוועדה 
בפרויקט "סיוע במלגות שכר לימוד לתלמידים מעוטי יכולת בדגש על יתומים, 

עולים מאתיופיה, משפחות נפגעי טרור, ומשפחות שמצבם הכלכלי קשה". הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומניחה ש-20 תלמידים, שהבקשה הוגשה למענם 
תואמים את הוראות העיזבון, דהיינו הם יתומים, שכן העיזבון מיועד לתמיכה 

ביתומים בלבד. על פי האמור, מקצה הוועדה תמיכה בסך 20,000 ש"ח כדי לסייע 
לכל אחד מ-20 הילדים שהוא יתום ונזקק בסכום של 1,000 ש"ח למלגה. "נזקק" 

על פי החלטה זו, הוא תלמיד אשר ההכנסה החודשית לנפש במשפחתו, אינה עולה 
על 2,000 ש"ח. העמותה תשלים לפחות מלגה בסכום של 20,000 ש"ח לאותם 20 

תלמידים – ככל שיש כאלה העומדים בהגדרות המפורטות בהחלטה זו, באופן 
שכל אחד מן התלמידים הללו יקבל מלגה בסך 2,000 ש"ח. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה רשימת התלמידים אשר הוענקה להם המלגה כאמור, וכן את 
הסיבה להענקת המלגה לכל אחד מהם. ככל שסכום ההקצבה למלגות יפחת 

מ-40,000 ש"ח או מספר התלמידים שיקבלו מלגה על פי הקריטריונים האמורים 
בהחלטה זו יפחת מ-20 – יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

ים התורה רמות ירושלים ע"ש ר' יעקב משה (ע"ר) (א) 20210224

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "ים התורה רמות ירושלים 
ע"ש ר' יעקב משה" תמיכה בהענקת מלגות ל-89 תלמידים על פי קריטריונים 

שצורפו לבקשה. הוועדה קובעת תמיכה בפרויקט בסך 30,000 ₪ להענקת מלגות 
על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה 

להשלמת הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה את סכום ההקצאות עבור 
המלגות, מספר התלמידים שזכו למלגה, סכום המלגה שהוענק לכל אחד מהם 

והקריטריון לפיו נבחר התלמיד לקבלת מלגה. ככל שסכום המלגות הכולל יפחת 
מסך 60,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

חות הנוער הציוני ע"ש ד"ר ישראל גולדשטין בע"מ (חל"צ) (א) 20210227

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת חברת "חות הנוער 

הציוני ע"ש ד"ר ישראל גולדשטין בע"מ" תמיכה בסך 325,000 ש"ח לפרויקט 
שעלותו 650,000 ש"ח. מדובר בפרויקט שמיועד לשלב נערים מרקעים שונים עם 

נערים שיש להם אוטיזם בשילוב עם טיפול באמצעות בעלי חיים. העלות הכוללת 
של הפרויקט עומדת על סך 650,000 ש"ח, אשר מתוכם 360,000 ש"ח מיועדים 
לתשלום לרכז ומפעיל הפרויקט על פי הצעת מחיר שצורפה לבקשה וכן עלויות 
שפורטו בסעיף ד' לטופס הבקשה אשר בהן הוועדה אינה תומכת, אך העלויות 

הללו כוללות הקמה ותחזוקת פינת חי וכלביה אשר ישמשו במסגרת הפרויקט. 55 
משתתפים בפרויקט ישאו בתשלום בסך כולל של 35,000 ש"ח. הוועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לתמוך בפרוייקט בסכום של 100,000 ש"ח 
כהשתתפות בתשלום שכר הרכז ומפעיל הפרויקט. המימון התואם יהיה מן 

ההוצאות להקמת הכלביה כמפורט בסעיף ד' בטופס הבקשה. למימוש ההקצבה 
תציג החברה אסמכתאות על ההוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום 

ההוצאות יפחת מסך 200,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

ראשונים ברוח ספורטיבית (ע"ר) (א) 20210233

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תמיכה בפעילות ספורט לילדים ונוער עם 
מוגבלות, הגישה עמותת "ראשונים ברוח ספורטיבית" בקשה לתמיכה בפרויקט 
של הקמת קבוצות ספורט בתחום אומנויות הלחימה (טאקוונדו) לילדים ולנוער 

אשר להם מוגבלות. הכוונה היא לפתוח שמונה קבוצות ספורט לילדים בגילאי 
21-6 ובסך הכל ל-40 משתתפים. הפעילות תתבצע בעיר ראשון לציון ובעיר חולון 
הכל כמפורט בתיאור הפרויקט בבקשה. עלויות הפרויקט מיועדות לרכישת ציוד 

אימון ואומנות לחימה ולשכר מדריכים. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
וקובעת תמיכה בסך 82,000 ש"ח כהשתתפות במימון הפרויקט עבור 40 

משתתפים. לפיכך, השלמת הסכום שידרש מן העמותה יהיה סכום זהה לסכום 
ההקצבה, וככל שההוצאה הכוללת תפחת מסך 164,000 ש"ח יופחת בהתאמה 

סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה תגיש העמותה אסמכתאות להוצאות בפועל 
שהוצאו במסגרת הפרויקט והצהרה של יו"ר העמותה למספר הילדים ובני הנוער 

עם מוגבלות ששולבו בפרויקט. אם מספר המשתתפים יפחת מ-,40 יופחת 
בהתאמה סכום ההקצבה.

82,000(ב)
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20/05/2021 תאריך:
42 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מנור-כברי, עמותה (א) 20210236

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "מנור-כברי, עמותה" תמיכה 
בפרויקט החלפת מחשבים עבור תלמידי החטיבה העליונה, לשימושם של 

התלמידים המתכוננים לבחינות הבגרות במקצועות השונים, וכן למחשבים 
לחטיבת הביניים בבית הספר ליישום גישה מערכתית של למידת חקר המדגישה 

למידה עצמאית. הוועדה התרשמה שמדובר בתוכנית ייחודית, שאינה מתמצה 
ברכישת מחשבים בלבד. בכוונת העמותה לרכוש 60 מחשבים ניידים ו-30 נייחים 

בצירוף מסכים וציוד נלווה. הועדה מקצה השתתפות בסך 60,000 ₪ לרכישת 
המחשבים כמפורט בהצעת המחיר. המימון התואם להשלמת הפרויקט יבוצע על 

ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת המחשבים 
והציוד. ככל שסך ההוצאות יפחת מ-120,000 ₪ יופחת בהתאמה סכום ההקצבה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 19.05.2021:
בהתאם לפניית עמותת מנור כברי מיום 28/04/2021 מאשרת הוועדה שימוש 

בכספי ההקצבה על פי המפורט בפנייה, דהיינו ביצוע הפרויקט על ידי החלפת 
תשתית רשת האינטרנט הקוית והאלחוטית בחטיבת הבינים בעלות של 50,711 ₪ 

+ מע"מ, וכן רכישת מחשבים למגמת הקולנוע ללימודי בגרות במקצוע טכנולוגי 
זה, רכישה הכוללת מחשבים, מסכים וציוד נילווה (שרת אחסון, מתג רשת) בעלות

של 79,712 ₪ + מע"מ. ככל שהעמותה תציג אסמכתאות לרכישות כאמור, על פי 
הפריטים שצוינו והמחירים שצוינו, תוכל לממש את ההקצבה שנקבעה לה בבקשה

מספר 20210236.

60,000(ב)

בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון (ע"ר) (א) 20210238

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "בית ספר תורני סביבתי מצפה
רמון" תמיכה בפרויקט של הענקת הנחות בשכר לימוד ל-120 תלמידים על פי 

קריטריונים שצורפו לבקשה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל הנספחים לה וקובעת 
השתתפות בסך 30,000 ₪ להענקת הנחה בסך שלא יעלה על 1,000 ₪ לתלמיד. 

התלמידים שיקבלו הנחה מן ההקצבה ומהמימון התואם, בסכום שיהיה לפחות 
כסכום ההקצבה ע"פ החלטה זות שיוקצה על ידי העמותה יהיו כאלה שההכנסה 

במשפחתם היא נמוכה מסך 2,000 ₪ לנפש לחודש. הקריטריונים יחושבו על פי 
תלושי שכר וכל מסמך המעיד על היקף ההכנסה החודשית במשפחה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להיקף ההנחות שהעניקה לתלמידים, למספר
התלמידים שקיבלו הנחה וכן הצהרה של יושב ראש העמותה לפיה ההנחות 

הוענקו על פי הקריטריון שנקבע בהחלטה זו.

30,000(ב)

יד ביד: המרכז לחינוך יהודי ערבי בישראל (ע"ר) (א) 20210247

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "יד ביד: המרכז לחינוך יהודי 
ערבי בישראל" תמיכה בפרויקט של העסקת שני יועצים פדגוגיים במשרה חלקית 

להכנת תוכנית פדגוגית עדכנית והטמעתה בשמונה בתי ספר, כ-75 כיתות של 
תלמידים בגילאי 18-6 הכל כמפורט בתיאור הפרויקט בבקשה. הוועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 75,000 ש"ח לביצוע הפרויקט. 
המימון התואם ישולם על ידי העמותה להשלמת הפרויקט. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. כמו כן, תציג 
אסמכתאות לכך שהיועצים הפדגוגיים שהועסקו בפרויקט לא הועסקו על ידי 

העמותה טרם ביצוע הפרויקט. הדיווח של העמותה יכלול את שעות העבודה של 
היועצים הפדגוגיים להכנת התוכנית וכן שעות העבודה להטמעת התוכנית, מספר 

הכיתות בהן הוטמעה התוכנית, המועדים של הפעילות להטמעת התוכנית וכן 
פירוט התוכנית שתוארה "כתוכנית פדגוגית עדכנית". ככל שלא יעלה מן 

האסמכתאות שהתוכנית בוצעה כמפורט בבקשה, או ככל שסכום ההוצאות 
במסגרת הפרויקט יפחת מסך 150,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

75,000(ב)

עמותת נירים (ע"ר) (א) 20210258
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20/05/2021 תאריך:
43 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת "עמותת נירים" תמיכה בתוכנית 
העצמה של תלמידי התיכון "נירים" על ידי פעילות מאומצת בשטח. הפעילות 

מיועדת ל-110 תלמידים בני .18-14 התוכנית תצא לפועל, לפי הבקשה, 
בהשתתפותם של שני עובדים שמועסקים בארגון, אבל משרתם תגדל להיקף של 

משרה מלאה, בעלויות המצוינות בבקשה. כמו כן, הפעילות תבוצע בליווי של 
מאבטח חמוש, חובש ורופא. לצורך ההגעה למקומות הפעילות תידרש הסעה של 
התלמידים. המבקשת מציינת גם צורך ברכב שטח שיישכר בשיטת ליסינג. הוועדה
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת להשתתף בעלות הפרויקט בסך של 50,000 

ש"ח כהשתתפות בהוצאות השונות – למעט הליסינג של רכב השטח. כספי 
ההקצבה והמימון התואם לא ישמשו לפריט זה. המימון התואם יהיה להשלמת 

הסכומים הנדרשים לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לפרטי ביצוע הפרויקט, מועדי הפעילות, מקומות הפעילות, העלויות 

השונות, מספר התלמידים שהשתתפו, שמותיהם של המאבטח, החובש והרופא 
שליוו את הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מקור חיים - מוסדות חינוך להפצת התורה בראשות הרב עדין שטיינזלץ שליט"א (א) 20210261

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "מקור חיים – מוסדות חינוך 
להפצת התורה" תמיכה בפרויקט הענקת מלגות ל-40 תלמידים כהשתתפות בשכר 
לימוד של 18,000 בש"ח בשנה. בכוונת העמותה להעניק הנחה של 2,000 ש"ח ל-40
תלמידים, באופן שהתמיכה המבוקשת מהוועדה תכסה את מלוא עלות הפרויקט, 
מבלי השתתפות כלשהי של המוסד עצמו. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על 
פי יתרת העיזבון (העומדת על כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 

20,000 ש"ח כהשתתפות בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים, כאשר המימון 
התואם ישולם על ידי המוסד עצמו, על פי הקריטריונים שצירף לבקשה, ובתנאי 

ש-20 תלמידים אלה ישלמו שכר לימוד של לא יותר מ-14,000 ש"ח בשנה. תשלום 
שכ"ל אינו מימון תואם להקצבה הנקבעת בהחלטה זו, אלה הפחתה של סכום 

שכר-הלימוד, בסכום זהה להקצבה זו, ע"ח המוסד עצמו. למימוש ההקצבה יציג 
המוסד רשימה של לפחות 20 תלמידים שזכו להנחה כוללת של 4,000 ש"ח 

בתשלום שכר הלימוד השנתי. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות, מן ההקצבה 
של הוועדה, ומן המימון התואם של המוסד עצמו, תפחת מסך 40,000 ש"ח או 

שמספר התלמידים שיקבלו מלגה יקטן מ-20 יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

20,000(ב)

אמרי בינה - אלעד (ע"ר) (א) 20210265

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "אמרי בינה – אלעד" תמיכה 
בהענקת מלגות לשכר הלימוד עבור שעות אחה"צ, שעות שאינן ממומנות על ידי 

משרד החינוך. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה, וקבעה תמיכה על
סך של 30,000 ₪ כהשתתפות בהענקת הנחה בסכום שלא יעלה על 1,000 ₪ לכל 

תלמיד. המימון התואם יהיה על ידי המוסד. תוענק מלגה לתלמיד אשר ההכנסה 
בחודש  לנפש במשפחתו אינה עולה על 2,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום 

ההוצאות עבור המלגות כאמור יפחת מסך 60,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

30,000(ב)

אדרת אליהו מעשה חושב חדרה (ע"ר) (א) 20210267

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "אדרת אליהו מעשה חושב 
חדרה" תמיכה בשיפוץ המבנה של בית הספר והחצר הסמוכה לו כמפורט בבקשה 

ובנספחים לה. הוועדה קובעת תמיכה להשתתפות בסך 50,000 ש"ח. העמותה 
תשלים את הנדרש לביצוע הפרויקט כמפורט בבקשה וזאת כמימון תואם. למימוש
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה תוך פירוט הפעילות של 
השיפוץ שנעשה במבנה של בית הספר ובחצר שלו. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 

100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מ. א. מבואות החרמון (א) 20210271
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20/05/2021 תאריך:
44 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת "מ. א מבואות החרמון" תמיכה 
בפרויקט של רכישת ציוד לקורס קונדיטוריה ל-36 נערים בגיל 18-13 שהם 

תלמידים בבית הספר "עגורים" אליו מגיעים משמונה רשויות באיזור הצפון. 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ונוכח ייחודו של בית הספר וייחודם של 

התלמידים הלומדים בו (סימון 55 עד 58), קובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח 
כהשתתפות בתוכנית המתוארת בבקשה וזאת, לצורך השתלבותם של הנערים 
במסגרת הלימודים ואף ברכישת מיומנות לתעסוקה בעתיד. המועצה תשלים, 

כמימון תואם, את הנדרש לביצוע הפרויקט על פי המתואר בבקשה ובנספחים לה. 
למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת 

הפרויקט ולפעילות שנעשתה עם התלמידים. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 
100,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

"ארז" -מרכז לקידום החינוך והחברה -בגליל המערבי (א) 20210272

במסגרת נושא תמיכה תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית-מקצועית למקצועות 
הנדרשים בתעשייה, מבקשים "'ארז'" -מרכז לקידום החינוך והחברה -בגליל 

המערבי" תמיכה בסך 429,910 ש"ח לתוכנית "ארז למקצוע" במסגרתה יוכשרו 
עובדים\ עובדות הנמצאים\ נמצאות בסיכון להיפלט ממעגל התעסוקה. המטרה 

היא להכשיר אותם להשתלב בתעשיה היצרנית והכשרות שיאופיינו ביחד עם 
המעסיקים בעשרות מפעלי תעשיה בצפון הארץ, כגון: "אבטחת איכות", "הזרקת 

פלסטיק", "תכנות CNC"" ועוד. במסגרת זו גם ישפרו מיומנויות בסיסיות 
הנדרשות לעבודה במפעלים מתקדמים, כמו: "קריאת שרטוט טכני", "שפות", 

"דיגיטציה" וכדומה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 300,000 
ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון התואם ייועד להשלמת תקציב הפרויקט כנדרש 
וכמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה פירוט של כל ההכשרות שנעשו
במסגרת הפרויקט (לפחות 24 הכשרות) בשיתוף של כ-350 משתתפים לפחות. ככל 
שמספר המשתתפים או מספר ההכשרות יהיה קטן יותר, יופחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

300,000(ב)

THE HO הישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית (חב"ד ליובאויטש) ירושלים (א) 20210273

על פי עיזבון שהגדיר את קהל היעד שלו ואת מטרת העיזבון עבור "חינוך תיכוני 
לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת 

"הישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית (חב"ד ליובאויטש)" תמיכת 
הוועדה בפרויקט הענקת מלגות שכר לימוד ל-43 תלמידים העומדים בתנאי קהל 

היעד של העיזבון ואשר מצבם הכלכלי אינו שפיר. הוועדה מקצה 43,000 ש"ח 
כהשתתפות בהענקת ההנחות ל-43 תלמידים. התלמידים שיזכו בהנחה יהיו אלו 
שההכנסה לנפש לחודש במשפחתם נמוכה מסך 2,000 ש"ח, או תלמידים שיופנו 

על ידי לשכת הרווחה המקומית המכירה את המשפחה, עם המלצה להעניק להם 
הנחה כאמור. המימון התואם ישלים את סך ההנחה, כך שאותם 43 תלמידים 

יקבלו הנחה לפחות של 2,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להענקת ההנחות והקריטריון שלפיו נקבעה זכאות להנחה לכל אחד מן התלמידים

האמורים. כמו כן תצרף העמותה הצהרה של מנכ"ל העמותה לפיה ההנחות 
הוענקו לתלמידים שתואמים את הגדרת העיזבון. ככל שסך ההוצאה יפחת מסך 

86,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

43,000(ב)

מוסדות משכנות התורה (ע"ר) (א) 20210277

על פי עיזבון שהגדיר את קהל היעד שלו ואת מטרת העיזבון עבור "חינוך תיכוני 
לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת 

עמותת "מוסדות משכנות התורה" תמיכת הוועדה בפרויקט מתן הנחה בשכר 
לימוד לתלמידי המוסד המגיעים ממשפחות נזקקות. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 

צרופותיה ומקצה סך של 40,000 ש"ח כהשתתפות בהענקת מלגות לפחות ל-40 
תלמידים, כאשר מכספי ההקצבה תוענק הנחה של 1,000 ש"ח לכל תלמיד 

ומהמימון התואם שיושלם על ידי העמותה תינתן הנחה כוללת על סך 2,000 ש"ח 
לכל אחד מן התלמידים האמורים. התלמידים שיזכו בהנחה יהיו אלה שמתאימים

לסעיפים 2-1 במסמך הקריטריונים שצורף לבקשה. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להענקת הנחות לפחות ל-40 תלמידים כאמור בהחלטה זו. 

כמו כן תצרף העמותה הצהרה של מנכ"ל העמותה לפיה ההנחות הוענקו 
לתלמידים שאינם אשכנזים. ככל שסכום ההנחות יפחת מסך 80,000 ש"ח יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מוריה - אלעד (ע"ר) (א) 20210278

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך באופן כללי וחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית 
ספר יסודי בפרט" מבקשת עמותת "מוריה - אלעד" תמיכת הוועדה בפרויקט 

שיעורי מוסיקה ונגינה לתלמידי היסודי. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. על
פי מסמכי הבקשה, מבקשת העמותה לקיים תוכנית של הוראת מוסיקה לילדי 

בית הספר היסודי וכן לקיים הפעלות ריתמוסיקה בכיתות הנמוכות של בית 
הספר. העלויות של התוכנית מורכבות משכר המורים למוסיקה וכן מרכישת 

עשרים אורגניות על פי הצעת המחיר המצורפת לבקשה. במסמכי הבקשה קיימת 
תוכנית מפורטת של הקצאת שעות ההוראה של המוסיקה וכן עלויות שכר שעתיות
של מורים שיועסקו במסגרת הפרויקט. הוועדה מוצאת לקבוע השתתפות בעלויות 
הפרויקט בסך של 30,000 ש"ח. כספי ההקצבה יוקצו לרכישת האורגניות, להפעלה
בריתמוסיקה על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה. המימון התואם ישולם על ידי 
העמותה כשכר המורים והשלמת הנדרש להפעלה בריתמוסיקה. למימוש ההקצבה

תציג העמותה אסמכתאות לכלל ההוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל 
שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 60,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

30,000(ב)

מוסדות חסידי בעלזא - בית שמש (ע"ר) (א) 20210299

עמותת "מוסדות חסידי בעלזא - בית שמש" הגישה בקשה להתיר לה לבצע את 
הפרויקט עבורו נקבעה לה תמיכה על פי בקשה ,20210299 בעלות כוללת של 

80,000 ,₪ וזאת לאחר שהוועדה קבעה הקצבה בסך 40,000 ,₪ כהשתתפות בעלות
הפרויקט. הוועדה דנה בבקשה והחליטה לדחותה. סכום ההקצבה נקבע לאחר 

שהוועדה בחנה את הבקשה המקורית, על כל הרכיבים הרלוונטיים, הן מבחינת 
הצורך בפרויקט והדרישה להתאמת מטבח שממנו מוכנות ארוחות לכ-100 
תלמידים, לדרישות משרד הבריאות. כמו כן, עיינה הוועדה בהצעת המחיר 

שצורפה לבקשה, בפעילות השוטפת של העמותה ובמחזור הכספי על פיו מתנהלת 
העמותה. במקרה הנדון, חשיבותו של הפרויקט בשיפוץ מטבח תקני לעמותה 

הייתה בין הסיבות העיקריות שבגללן נקבעה ההשתתפות של הוועדה בעלויות 
הפרויקט. אמנם השתתפות זו לא נקבעה כסכום שהתבקש על ידי העמותה, אולם 
הצורך בקיום הפרויקט הוא צורך מהותי, ועלויות הפרויקט הן עלויות שהעמותה 
עצמה הצהירה עליהן. על כן, לא ברור כיצד בדיוק תושג מטרת הפרויקט בהשקעה

שהיא פחות משליש מן העלות על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. יצוין כי 
כאשר העמותה ביקשה לבצע פרויקט בסך כ-270,000 ,₪ ציינה בבקשתה נתון לפיו

העמותה עצמה תעמיד מחצית מסכום זה לטובת הפרויקט. לא ברור כלל, ולא 
ניתן שום נימוק לכך, שדמי ההשתתפות של העמותה בפרויקט עצמו מותאמים 

לסכום ההקצבה. בקשה על כל נתוניה נערכת על ידי המוסד המבקש, ועליו לעמוד 
מאחורי כל הפרטים הנמסרים בבקשה. בנסיבות המדוברות בבקשה זו אין 

תשתית לשינוי ההחלטה, ואין נימוק מהותי שיסביר את פשר הפנייה הנוכחית, 
בהשוואה לפרטים שנמסרו בבקשה המקורית. הבקשה נדחית.

40,000(ב)

ועד מקומי שזפון (א) 20210300

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקש "ועד מקומי שזפון" תמיכה בפרויקט 
הקמת מרחב מוגן מרכזי פלוס ספריה שתשמש גם כמרכז מידע רב תחומי, 

תאפשר גישה לספרים, למוסיקה, לסרטים ולפעילויות נוספות. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות 

הפרויקט. הוועד המקומי ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט המתואר בבקשה על 
שני חלקיו. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו 

בפועל במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 200,000 ,₪ יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

מוסדות תורת חיים - חינוך ומנהיגות (ע"ר) (א) 20210301

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "מוסדות תורת חיים – חינוך 
ומנהיגות" תמיכה בפרויקט של רכישת ריהוט לבית הספר. הוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחיה וקובעת תמיכה בסך 25,000 ₪ כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון 

התואם ישולם על ידי העמותה להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל 

שסכום ההוצאות יפחת מסך 50,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)
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להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:

שוויון חברתי משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

ישיבת אורות משה ראש העין (ע"ר) (א) 20210314

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "ישיבת אורות משה ראש 
העין" תמיכה בפרויקט של הענקת מלגות על דרך הנחה בשכר הלימוד. הבקשה 
היא להעניק הנחה בסך 4,000 ש"ח ל-30 תלמידים כששכר הלימוד השנתי עומד 
על סך 14,400 ש"ח, על פי קריטריונים שצורפו לבקשה ואשר מקובלים על דעת 
הוועדה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון (העומדת על 

כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות 
בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים, כאשר המימון התואם ישולם על ידי 

המוסד, על פי הקריטריונים שצירף לבקשה. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות 
תפחת מסך 40,000 ש"ח או שמספר התלמידים שיזכו למלגות יפחת מ-20 יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

העמותה לתמיכה באולפנת בני עקיבא "נאות אברהם" ערד (ע"ר) (א) 20210316

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "העמותה לתמיכה באולפנת 
בני עקיבא נאות אברהם ערד" תמיכה להחלפת מזגנים בשני המבנים המשרתים 

את האולפנה לבנות. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה וקובעת השתתפות בעלויות 
הפרויקט בסך 30,000 ש"ח. המימון התואם יושלם על ידי העמותה לביצוע 
הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שביצעה 

במסגרת הפרויקט. ככל שהוצאות הפרויקט יפחתו מ-60,000 ,₪ יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

מכינה קדם צבאית - אדרת (ע"ר) (א) 20210318

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "מכינה קדם צבאית – 
אדרת" תמיכה בפרויקט של הענקת מלגות על דרך הנחה בשכר הלימוד. הבקשה 
היא להעניק הנחה בסך 4,000 ש"ח ל-40 תלמידים כששכר הלימוד השנתי עומד 
על סך 11,500 ש"ח, על פי קריטריונים שצורפו לבקשה ואשר מקובלים על דעת 
הוועדה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון (העומדת על 

כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות 
בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים, כאשר המימון התואם ישולם על ידי 

המוסד על פי הקריטריונים שצירף לבקשה. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות 
תפחת מסך 40,000 ש"ח או שמספר התלמידים שיקבלו מלגה יפחת מ-20 יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

ועד מקומי סלעית (א) 20210352

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקש ועד מקומי "סלעית" תמיכה בהצטיידות
בית הספר ע"י רכישת ריהוט ומחשבים. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 

וקובעת השתתפות בסך 30,000 ₪ בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישולם על 
ידי הוועד המקומי. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות 
שהיו בקשר עם רכישת הפריטים המצוינים בהצעות המחיר. ככל שסך ההוצאות 

יפחת מסך 60,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ישיבת הכותל - מרכז תורני וואהל שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא (ע"ר) (א) 20210364

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "ישיבת הכותל – מרכז תורני 
וואהל שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא" תמיכה בתוכנית הענקת מלגות לתלמידים 

שיכולתם הכלכלית מועטה ואשר לומדים בישיבת ההסדר ובמכינה הקדם צבאית 
של העמותה. בבקשה מפרטת העמותה את תוכניתה להענקת מלגות ל-22 

תלמידים בישיבת ההסדר ול-60 תלמידים במכינות אשר 30 מהם אף מלווים על 
ידי עובד סוציאלי. סך הכל מתכוונת העמותה להעניק מלגות ל-82 תלמידים. 
הוועדה עיינה בבקשה ומוצאת לתמוך, בהתאם ליכולתה, בתלמידי המכינה 

כמפורט בהחלטה זו. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון 
(העומדת על כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח 

כהשתתפות בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים של המכינה הקדם צבאית של 
העמותה, כאשר המימון התואם ישולם על ידי המוסד על פי הקריטריונים שצירף 

לבקשה לתלמידי המכינה בלבד. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להענקת הנחות בסכום שלא יפחת מ-40,000 ש"ח לתלמידי המכינה. ככל 

שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 40,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

20,000(ב)

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13



6369 ילקוט הפרסומים 9644, כ' בסיוון התשפ"א, 2021 5 31 

20/05/2021 תאריך:
47 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית (חל"צ) (א) 20210373

בעקבות החלטת הוועדה מיום 27.1.2021 ביחס לבקשה מס' ,20210373 הגיש 
מוסד "שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית" את הפירוט התקציבי המיועד 

לפרויקט שנתמך ע"י הוועדה למשך שנתיים. ע"פ לוח ההוצאות המיועד לפרויקט 
סך 700,000 ₪ מכספי ההקצבה שנקבעו לפרויקט – ישמש להוצאות בשנה 
הראשונה של הפרויקט, וסך 500,000 ₪ ישמש להוצאות בשנה השנייה של 

הפרויקט. הוועדה רשמה לפניה את ההודעה האמורה ומאשרת ביצוע הפרויקט 
בהתאם.

1,200,000(ב)

מרכז כתר תורה-רארומסק,ירושלים    ע"ר) (א) 20210380

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "מרכז כתר תורה-רארומסק, 

ירושלים" תמיכת הוועדה בפרויקט "סיוע לתלמידים נזקקים ע''י מילגות סיוע 
בשכר לימוד". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת שבקשת תמיכה בסך

79,000 ש"ח כאשר היתרה בעיזבון עומדת על 20,500 ש"ח איננה סבירה. על כן, 
מחליטה הוועדה להקצות תמיכה בסך 20,000 ש"ח, להענקת מלגות לפחות ל-20 

תלמידים, שההכנסה החודשית לנפש במשפחתם אינה עולה על 2,000 ש"ח. 
המימון התואם יעמוד לפחות על סכום זהה לסכום ההקצבה ולתלמידים על פי 

אותו קריטריון. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה 
במסגרת הפרויקט, וכן תציג את רשימת התלמידים (שם משפחה בלבד) שזכו 

במלגות והסיבה להענקת המלגות לתלמידים אלה. ככל שסכום המלגות יפחת 
מסך 40,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

מפעל המוסיקה של צימבליסטה (ע''ר) (א) 20210381

עמותת "מפעל המוסיקה של צימבליסטה" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת 
הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בתוכנית קורס קומפוזיציה לתלמידים 

מצטיינים בגילאי יסודי ועל-יסודי, כמפורט בבקשה המקורית. הוועדה מצאה 
לדחות את הבקשה לאור העובדה שמדובר בתלמידים מבית ספר על-יסודי, שעל פי

דעת הוועדה אינם כלולים בייעוד העיזבון וכן נדחתה בקשת העמותה על יסוד 
הטענה שלא ברור מנין יגיעו התלמידים לקורס, היכן יתקיים הקורס ומה 

ההיתכנות של ביצוע הקורס לאור מצבה הכלכלי של העמותה. בבקשה לעיון חוזר 
הבהירה העמותה את הפרטים שלא היו ברורים בבקשה המקורית והדגישה 

שהפרויקט עבורו התבקשה התמיכה ייועד לתלמידי בית ספר יסודי בלבד. יצוין 
שבבקשה המקורית הוגדר גיל התלמידים לגילאי .14-6 כאשר מתייחסים לבית 

ספר יסודי כבית ספר עד כיתה ח', הגיל שצוין אכן מתאים, אם כי, נכון שבמערכת 
החינוך המעודכנת ישנם גם בתי ספר הנחלקים לחטיבות יסודי, ביניים ועל-יסודי. 
בהינתן שמדובר באי בהירות שהובהרה על ידי העמותה, בהדגשה שהפרויקט ייועד
לתלמידי בית ספר יסודי בלבד, מקבלת הוועדה את הבקשה ומשנה את החלטתה. 
הוועדה קובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח לביצוע הפרויקט על פי המפורט בבקשה. 

המימון התואם יהיה לפחות בסכום זהה לסכום ההקצבה, והכל כאשר הוצאות 
אלה של ההקצבה ושל המימון התואם ייועדו לקורס בהשתתפות תלמידי בתי ספר
יסודי. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בהתאם 
לבקשה המקורית עבור ילדים בגילאי בית ספר יסודי. ככל שסכום ההוצאה יפחת 

מ-80,000 ש"ח, או שגילאי הילדים לא יהיו כאמור בהחלטה זו, יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

המחנות העולים (א) 20210382

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה - לגופים המתמחים בהנצחת 
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת עמותת 
"המחנות העולים" תמיכת הוועדה בתכנית שמטרתה היא להעביר את זכרון 

השואה וללמד את לקחיה לדור הצעיר במדינת ישראל. במסגרת פעילותו השוטפת
פעיל המוסד בהנצחת זכרון השואה והעברת סיפור המאורעות של השואה לחברה 

בישראל, במיוחד לבני הנוער. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 
45,000 ש"ח כהשתתפות בשכרם של חמישה מדריכי קבוצות והסעות לפעילות, על
פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. סכום ההקצבה לא ישמש לתשלום שכר לרכזים

שמצוינים בבקשה וגם לא לסעיף קיום הסמינרים כפי שמופיע בבקשה. המימון 
התואם יהיה להשלמת הרכיבים בפרויקט שבהם תמכה הוועדה על פי החלטה זו. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת 

הפרויקט וגם פירוט האירועים שקוימו במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות 
יפחת מסך 90,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

45,000(ב)

קול ברמה (א) 20210389

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "קול ברמה" תמיכת הוועדה 

בפרויקט "עזרה לתלמידים המגיעים מבתים מרובי ילדים ומשפחות נזקקות 
בתשלומי שכר הלימוד". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת שבקשת 

תמיכה בסך 75,000 ש"ח כאשר היתרה בעיזבון עומדת על 20,500 ש"ח איננה 
סבירה. על כן, מחליטה הוועדה להקצות תמיכה בסך של 20,000 ש"ח, להענקת 

מלגות לתלמידים שההכנסה החודשית לנפש במשפחתם אינה עולה על 2,000 ש"ח.
המימון התואם יעמוד לפחות על סכום זהה לסכום ההקצבה ולתלמידים על פי 

אותו קריטריון. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה 
במסגרת הפרויקט, וכן רשימת התלמידים (שם משפחה בלבד) שזכו במלגות 

והסיבה שהמלגות הוענקו להם. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 40,000 ש"ח, 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

המרכז לחינוך וחברה בלוד (ע"ר) (א) 20210397

עמותת "המרכז לחינוך וחברה בלוד" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה 
לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של שיפוץ חצר בית הספר בשכונת "רמת 

אשכול". הבקשה מלכתחילה הוגשה על יסוד עיזבון לא מתאים ונדחתה. העמותה 
מבקשת להבהיר בבקשה לעיון חוזר, שבטעות צוין עיזבון שאינו מתאים לבקשה 

ועל כן היא עותרת לכך שהוועדה תדון מחדש בבקשה על סמך העיזבון הנכון, 
שאליו התכוונה ושתואם את מהות הפרויקט כפי שתואר. הוועדה עיינה בבקשה 

לעיון חוזר ובבקשה המקורית, וכיון שמהות הפרויקט, כפי שתואר בבקשה 
המקורית, תואמת את העיזבון ל"בתי ספר" ואילו התוכנית ממש אינה תואמת 
את העיזבון שצוין בטופס הבקשה המקורי, נעתרת הוועדה לבקשה לעיון חוזר. 

לאחר שהוועדה עיינה שוב בבקשה המקורית ובהצעות הנלוות לה, בהתחשב במצב
הפיננסי וגודל ההשקעה הנדרשת לשיפוץ החצר, כמפורט בבקשה וגם כפי שעולה 
מן הצילומים שצורפו לה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 350,000 ש"ח, אשר ייועדו 
לביצוע הפרויקט, בשלב שלאחר הכנת התשתית, וישמשו לפיתוח השטח והגינון. 
המימון התואם ייועד, אף הוא, לשלב הביצוע של פיתוח השטח והגינון כמפורט 

בבקשה המקורית (ולא להכנת התשתית לשטח). למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לכלל ההוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט, לחלק שיועד להכנת 

תשתית השטח ולחלקים שהוצאו עבור פיתוח שטח וגינון. ככל שסכום ההוצאות 
עבור פיתוח שטח וגינון (לאחר הכנת התשתית) יפחת מסך 700,000 ש"ח, יפחת, 

בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

350,000(ב)

רעותא (ע"ר) (א) 20210414

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
49 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "להגנת מדינת ישראל", מבקשת עמותת "רעותא" תמיכה 
בפרויקט של שיפוץ חדר האוכל של ישיבת ההסדר בדרום הר חברון. היישוב הוא 

בהחלט מקום שקיימת בו מתיחות בטחונית ויש חשיבות לקיומה של ישיבת 
ההסדר במקום בהיבטים הבטחוניים של שמירת בטחון המדינה. הפרויקט מיועד 
לתמוך בהתנהלותו של המוסד במקום ולכן, גם אם מעט בעקיפין, עולה בקנה אחד

עם ייעוד העיזבון המיועד לביטחון המדינה. הוועדה מחליטה להיענות לבקשה 
וקובעת תמיכה בסך 26,000 ש"ח. המימון התואם להשלמת הנדרש לביצוע 

הפרויקט ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לביצוע הפרויקט על פי המפורט בבקשה. ככל שההוצאה בפועל תקטן מסך 52,000

ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

26,000(ב)

יחל ישראל (א) 20210428

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "יחל ישראל" תמיכה בפרויקט
של רכישת ריהוט לכיתות הלימוד וחדרי ההנהלה בבית הספר שבו לומדים כ-420 

תלמידים בגילאי .13-6 המוסד קיים כבר שנים רבות והחלפת הריהוט, כפי 
שמתבטא גם בתמונות שצורפו לבקשה נדרשת. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים 

לה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. 
כמימון תואם תשלים העמותה את הנדרש לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה. 
למימוש תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל, פירוט הריהוט 

שנרכש ומחיריהם. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח, יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מרכז מעשה (ע"ר) (א) 20210441

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תכנית לצעירים מהמגזר הבדואי הגישה עמותת 
מרכז מעשה בקשה לתמיכה בפרויקט המיועד להעמקת תחושת הזהות והשייכות 

לחברה הבדואית תוך הגברת תחושת השותפות והשייכות לחברה הישראלית 
והעלאת המוטיבציה לשירות בצה"ל הכוונה היא להפעיל תכנית להכנה לשירות 

בצה"ל לבני נוער מן החברה הבדואית. התכנית תפעל בכל רחבי הארץ ותציע 
הכשרה פיזית ומנטלית לבני הנוער. מטרות התוכנית: • העמקת תחושת הזהות 

והשייכות לחברה הבדואית תוך הגברת תחושת השותפות והשייכות לחברה 
הישראלית והעלאת המוטיבציה לשירות בצה"ל. • פיתוח מנהיגות והגברת 

תחושת האחריות והמעורבות החברתית בקרב בני נוער מהחברה הבדואית. • 
פיתוח אישי והעלאת תחושת המסוגלות והמימוש העצמי. • הכנה פיזית ומנטלית 

לשירות צבאי משמעותי.הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה. עלויות הפרויקט 
כוללות עלויות שכר ל-10 עובדים, וכן רכישות שונות. התכנית איננה תכנית "רב 
שנתית" על פי הגדרתה בנוהל עבודת הועדה, אלא תכנית שתחזור על עצמה שנה 
אחר שנה. ככזו, הבקשה לפצל את ההקצבה לשנתיים איננה מקובלת והתמיכה 

נקבעת לשנה אחת. הוועדה החליטה לתמוך בביצוע הפרויקט בסכום של 100,000 
ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות בפועל שהוצאו 
במסגרת ביצוע הפרויקט, בסכום שלא יפחת מ-200,000 ש"ח. העמותה תגיש 

הצהרה על מספר המשתתפים, סוגי הפעילויות והיקפן, והעלויות שהוצאו בפועל 
כאמור. ככל שסך ההוצאות לפרויקט יהיה נמוך מסך 200,000 ש"ח, יופחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 26.04.2021:
לבקשת עמותת "מרכז מעשה" בפנייה מיום 06/04/2021 - מאשרת הוועדה את 

התוכנית המוצעת בעלויות ובתקציב שפורטו בנספחי הפנייה, וזאת למימוש 
התמיכה בסך 100,000 ₪ שנקבעה לעמותה על סמך בקשה מספר .20210441 
דהיינו, ככל שהעמותה תבצע את הפרויקט על פי התוכנית והנתונים שצורפו 

לפנייה הנידונה, תוכל העמותה לממש את ההקצבה כפי שנקבעה לה. 

100,000(ב)

המכינה הקדם צבאית עז שלמה, ע''ש מרן הרב הראשי האלוף הרב שלמה גורן זצ'' (א) 20210444

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

ל

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
50 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "המכינה הקדם צבאית עז 
שלמה, ע"ש מרן הרב הראשי האלוף הרב שלמה גורן" תמיכה בהענקת מלגות 

לתלמידי המכינה, אשר יש להם קושי כלכלי, כמפורט בטבלה שצורפה לבקשה, 
בה פורטו הקריטריונים להענקת המלגות, בדרך של הנחות בשכר הלימוד השנתי 
לתלמיד ואחוזי ההנחה המוענקים על פי כל קריטריון. הבקשה היא להעניק מלגות

בסך 2,000 ש"ח ל-100 תלמידים בשנה א' ול-50 תלמידים בשנה ב'. הבקשה לא 
הייתה יכולה להתייחס לשנתיים אלא לשנה אחת, שכן אין מדובר בפרויקט 

"רב-שנתי" – אלא בפרויקט שאמור לחזור על עצמו שנה אחר שנה. ככל שהוועדה 
מתייחסת רק להענקת מלגות בשנה הראשונה, הרי שבהתחשב במגבלות התקציב 

המיועד לחלוקה מתוך יתרת העיזבון כפי שפורסמה, ונוכח היקף הבקשות 
והביקושים על פי עיזבון זה, קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות 
בהענקת מלגות על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה, כאשר העמותה תקצה לפחות

סכום זהה להענקת מלגות. לפחות 20 תלמידים יזכו למלגה והתקציב הכולל לא 
יפחת מסך 40,000 ש"ח. ככל שסכום המלגות הכולל יפחת מסך 40,000 ש"ח או 
שמספר התלמידים שיקבלו מלגה יפחת מ-20 תלמידים, יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

20,000(ב)

עמותת מכללה אקדמית הדסה (א) 20210446

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הכשרה טכנולוגית- מקצועית, מבקשת "עמותת 
מכללה אקדמית הדסה" תמיכה בהענקת מלגות ל-65 סטודנטים מרקע 

סוציו-אקונומי מוחלש, הלומדים במסלולים מקצועיים- טכנולוגיים, במטרה 
לצמצם נשירה ולהגדיל סיכויי הצלחה בלימודים ובהשתלבות תעסוקתית. מדובר 

בהכשרה בתחום האופטומטריה, מדעי המעבדה הרפואית, ביוטכנולוגיה, עיצוב 
תעשייתי. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה, ובמיוחד בקריטריונים להענקת מלגות

והדרך לקביעת הסטודנטים שיזכו בהן. הוועדה מקצה סך 65,000 ש"ח לתמיכה 
בפרויקט המלגות ל-65 תלמידים על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה רשימת 65 התלמידים שזכו להנחה שלא תפחת מסך 
2,000 ש"ח לתלמיד. ככל שהסכום הכולל של המלגות יפחת מסך 130,000 ש"ח, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

65,000(ב)

אור בית שמש (ע"ר) (א) 20210448

על פי עיזבון המיועד ל"בנייה (שיפוץ) ו\ או הצטיידות", מבקשת עמותת "אור בית 
שמש" תמיכה ברכישה והתקנה של מזגנים ל-32 כיתות של בית הספר. הפרויקט 

נדרש לאור מצב המזגנים הקיים בבית הספר. עיריית בית שמש נרתמת לסייע 
במימון הפרויקט. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ובמגבלות התקציב 
העומד לרשותה (יתרת העיזבון עומדת על כ-39,000 ש"ח) מקצה הוועדה סך 

30,000 ש"ח. המימון התואם ישולם על ידי העמותה באופן שמינימום ההוצאות 
שיוצאו במסגרת פרויקט זה יעמוד על סך 85,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט בעלויות שלא יפחתו מסך 85,000 ש"ח 

(כולל הקצבת העירייה). ככל שההוצאה הכוללת תפחת מסך 85,000 ש"ח יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

בית ועד הר-חברון (א) 20210466

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "בית ועד הר-חברון" תמיכה 
בפרויקט של הענקת מלגות בדרך של הנחה בשכר לימוד. הבקשה היא להקצות סך
38,495 ש"ח מתוך פרויקט כולל של 188,250 ש"ח. עלות שכר הלימוד החודשית – 

ככל הנראה – עומדת על 1,650 ש"ח והמוסד צירף רשימת קריטריונים וסוגי 
מלגות ארוכה עליה ביסס את הבקשה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי 

יתרת העיזבון (העומדת על כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 
20,000 ש"ח כהשתתפות בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים, אשר ההכנסה 

לנפש במשפחתם נמוכה מסך 2,000 ש"ח לחודש, או מופנים על ידי לשכת רווחה. 
המימון התואם ישולם על ידי המוסד על פי הקריטריונים האמורים בהחלטה זו. 
למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת 
מ-40,000 ש"ח ל-20 תלמידים כאמור. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת 
מסך 40,000 ש"ח או מספר התלמידים שיקבלו מלגה יפחת מ-20 יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

חיבורים - בית שאן והעמק (ע"ר) (א) 20210472

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
51 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "חיבורים – בית שאן והעמק"
תמיכה בהענקת מלגות הן לתלמידים שיש להם קושי כלכלי, 15 במספר והן 

לתלמידים מתנדבים בקהילה, שתמורת התנדבותם יזכו בתגמול מאת המוסד. 
כיון שהעיזבון מיועד, על פי הוראותיו, למלגות לילדים נזקקים בתחום החינוך 
היהודי דתי לאומי ציוני, מחליטה הוועדה לתמוך רק בחלק הפרויקט שמיועד 

למתן הקלה בשכר לימוד לתלמידים, שיש להם קושי כלכלי.  בהתחשב במגבלות 
התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון (העומדת על כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת 

הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות בהענקת מלגות לפחות ל-20 
תלמידים. התלמידים שיקבלו את ההנחה יהיו כאלה שההכנסה במשפחתם נמוכה

מסך 2,000 ש"ח לחודש לנפש, או כאלה שיופנו על ידי לשכת הרווחה (ולא על פי 
יתר הקריטריונים האמורים בבקשה). המימון התואם ישולם על ידי המוסד, על פי
הקריטריונים האמורים בהחלטה זו לאותם 20 תלמידים. למימוש ההקצבה יציג 

המוסד אסמכתאות להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת מ-40,000 ש"ח ל-20 
תלמידים כאמור. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 40,000 ש"ח או 

מספר התלמידים שיקבלו מלגה יפחת מ-20 יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

20,000(ב)

ישיבת בני עקיבא נחל יצחק - נחלים (א) 20210476

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "ישיבת בני עקיבא נחל יצחק –
נחלים" תמיכה בפרויקט של החלפת ציוד וריהוט בבית הספר ובפנימיה המנוהלים
על ידי המוסד. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 50,000 
ש"ח כהשתתפות בעלות הפרויקט על פי הרכיבים שצוינו בהצעת המחיר שצורפה 

לבקשה. כמימון תואם תשלים העמותה את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישות שביצעה במסגרת הפרויקט, סוגי 
הפריטים, כמותם, מחיריהם וסכום ההוצאה הכולל שהוצא במסגרת הפרויקט. 

ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

50,000(ב)

אלה אזכרה - מפעלי הנצחה לגאוני ורשה וחכמי פולין (א) 20210493

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "אלה אזכרה – מפעלי הנצחה 
לגאוני ורשה וחכמי פולין" תמיכה ברכישת ריהוט לכיתות הלימוד של בית הספר. 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות רכישת הלימוד לכיתות הלימוד (במובחן מחדרי מורים 

והנהלה). העמותה תשלים כמימון תואם את הרכישות לחדרי הלימוד כמפורט 
בבקשה ובנספחים לה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת 

הריהוט, כמותו וסוגיו וכן המחיר הכולל ששולם במסגרת הפרויקט. ככל שסך 
ההוצאות יקטן מסך 80,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

אלומה - למעורבות חברתית - לזהות יהודית (ע"ר) (א) 20210500

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תכנית לצעירים מהמגזר הבדואי, הגישה עמותת 
אלומה – למעורבות חברתית – לזהות יהודית בקשה לתמיכה בפרויקט שמטרתו 

חיזוק תחושת השייכות והטבת הקשר של צעירות מהמגזר הבדואי עם מ"י 
והחברה הישראלית, קידום הכרת העושר התרבותי של החברה הבדואית והחברה 
השיראלית ותפיסת טוב משותף וכן חיזוק הזהות הנשית הקהילתית והדתית של 
המשתתפות.העלויות של הפרויקט מורכבות מתשלום שכר מוגדל לחמש מועסקות

בארגון שהיקף משרתן עולה על 50% משרה. בחלק זה של הבקשה אין הוועדה 
תומכת. כמו-כן, אין היא תומכת בתשלום עבור מזון לרבות כיבוד. לפיכך  

מעמידה הוועדה את סכום ההקצבה על סך 60,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 
הפרויקט. המימון התואם ייועד להוצאות המפורטות בבקשה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו במסגרת התכנית, תגיש הצהרה על 
מספר המשתתפות וסוגי הפעילויות. ככל שההוצאות בביצוע הפרויקט יפחתו מסך

120,000 ש"ח יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצאה.

60,000(ב)

"ג'מעיית אלהודא - אלרמלה" (א) 20210503
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "ג'מעיית אלהודה – אלרמלה" 
תמיכה בפרויקט שיפוץ החצר ופנים המבנה של בית הספר. הוועדה עיינה בבקשה 

ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 90,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות לביצוע 
הפרויקט על כל חלקיו, הן לסעיפי השיפוץ והן לסעיפי ההצטיידות. המימון 

התואם ישולם על ידי העמותה להשלמת ביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה לרכיב השיפוץ וגם לרכיב ההצטיידות. 

ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 180,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

90,000(ב)

כפר הנוער גלים (ע"ר) (א) 20210511

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "כפר הנוער גלים" תמיכה 
בפרויקט של שדרוג "מרחב טכנולוגי", בדרך של רכישת ריהוט וציוד, ליצירת 

מרחב זהות אטרקטיבית ותוכנה חינוכית מתקדמת לילדי בית הספר והפנימיה. 
מדובר במוסד שיש בו 400 תלמידים בני .13-18 הוועדה עיינה בבקשה ובכל 

הנספחים לה, ומוצאת לתמוך בפרויקט בסכום של 40,000 .₪ נוכח מחזור פעילות 
של העמותה ניתן לצפות שהיא תשלים את כל ביצוע הפרויקט כמפורט בבקשה, 
ועל כן, למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט על פי כל 

הפרטים  המפורטים בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. ככל שההוצאות בפועל 
יפחתו מן העלות הכוללת המפורטת בבקשה, יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

40,000(ב)

יש תקוה (ע"ר) (א) 20210512

על פי עיזבון המיועד ל"בנייה (שיפוץ) ו\ או הצטיידות", מבקשת עמותת "יש 
תקוה" תמיכה בפרויקט של התקנה והחלפת מזגנים ב-16 כיתות של בית הספר, 

חדר המורים, שני המשרדים ואולם כינוסים. העמותה הזמינה סקר נכסים מיועץ 
מזגנים אשר קבע את הצרכים בתחום המיזוג של בית הספר והגיש הצעת מחיר 

מפורטת. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. במגבלות התקציב העומד 
לרשותה (יתרת העיזבון עומדת על כ-39,000 ש"ח) מקצה הוועדה סך 30,000 ש"ח.
המימון התואם ישולם על ידי העמותה להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט, באופן 

שמינימום ההוצאות שיוצאו במסגרת פרויקט זה יעמוד על סך 60,000 ש"ח. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט בעלויות שלא 

יפחתו מסך 60,000 ש"ח. ככל שההוצאה הכוללת תפחת מסך 60,000 ש"ח יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

חן החיים (א) 20210535

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "חן החיים" תמיכה ברכישת 
ציוד לבית הספר  היסודי על ידי הקמת חדר מחשבים בו יהיו 25 מחשבים וכן 

מבקשת לרכוש ציוד לתחזוקה של מכונות ניקיון. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים
לה וקובעת תמיכה בסך 25,000 ₪ כהשתתפות בהקמת חדר המחשבים, עם הציוד 

שפורט עבורו בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. כמימון תואם להקמת חדר 
המחשבים, ישלים המוסד את הנדרש. למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות 

להוצאות שהוצאו במסגרת הקמת חדר  המחשבים. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מסך 50,000 ₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצאה.

25,000(ב)

מעוז חיים ירושלים (ע"ר) (א) 20210551

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "מעוז חיים ירושלים" תמיכה 
בפרויקט של הענקת מלגות ל-30 תלמידים, כאשר 10 מהם יזכו לפטור משכר 

לימוד מלא של 550 ₪ בחודש, ו-20 יזכו לפטור בשיעור של 50% מהסכום האמור. 
מסמך הקריטריונים שצורף לבקשה אינו מקובל על הוועדה באשר הוא בנוי על 

קיזוז התשלומים השוטפים לקיום ולמחיה וחלוקת יתרת ההכנסה למספר  
הנפשות במשפחה. הוועדה מוצאת לקבוע תמיכה בסך 15,000 ₪ אשר ייועדו 

לחלוקת מלגות בשווי של לא יותר מ-1,000 ₪ לתלמיד (ויחד עם המימון התואם 
2,000 ₪ לכל היותר). בסכומי המלגות יזכו תלמידים שהכנסה הכוללת לחודש 

לנפש במשפחתם אינה עולה על 2,000 ₪ (ללא קיזוז ההוצאות הקבועות 
והאחרות). המימון התואם ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות להענקת המלגות, סכומי המלגות, מספר התלמידים שזכו 
ווהתאמתם לקריטריון שנקבע בהחלטה זו. ככל שסכום המלגות יפחת מ-30 אלף 

שקלים, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

15,000(ב)
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ישיבת איילת השחר - אילת (ע"ר) (א) 20210556

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "ישיבת איילת השחר – 
אילת" תמיכה בהענקת מלגות ל-35 תלמידים כהשתתפות בדרך של הקלה 

בתשלום שכר הלימוד העומד על סך 1,400 ש"ח בחודש. ההנחות מבוססות על 
קריטריון של השתכרות של אדם לחודש במשפחתו של התלמיד וההנחות תינתנה 
בשלוש רמות. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון (העומדת 

על כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות 
בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים, על פי שיקולי הכנסה במשפחת התלמיד 
כמפורט ברשימת הקריטריונים שצורפה לבקשה. המימון התואם ישולם על ידי 

המוסד על פי הקריטריונים שצירף לבקשה. למימוש ההקצבה יציג המוסד 
אסמכתאות להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת מ-40,000 ש"ח ל-20 תלמידים 

כאמור. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 40,000 ש"ח או מספר 
התלמידים שלהם תוענק מילגה יפחת מ-,20 יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

20,000(ב)

מרכז מוסדות בית מלכה לחינוך בית יעקב שע"י חסידי בעלזא בא"י (א) 20210557

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "מרכז מוסדות בית מלכה 
לחינוך בית יעקב שע"י חסידי בעלזא" תמיכה בפרויקט הצללה של חצר הלימודים

במתחם בית הספר של המוסד. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת 
לקבוע הקצבה בסך 80,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם 

ישולם על ידי המוסד להשלמת הפרויקט כנדרש. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו לצורך ביצוע הפרויקט על פי המפורט בבקשה 

ובהצעת המחיר המצורפת אליה. כמו כן, תציג אסמכתא לפטור מהיתר בניה או 
היתר בניה ככל שנדרש כזה על פי חוק. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 160,000 

ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

נזר ישראל מוסדות תורה חינוך וחסד (ע"ר) (א) 20210559

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "נזר ישראל מוסדות תורה חינוך 

וחסד" תמיכת הוועדה בפרויקט "מתן הנחה בשכ''ל לתלמידים נזקקים". הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. הבקשה היא לתמיכה בסכום שהוא כמעט פי 

חמישה מהיתרה בעיזבון. על כן, הבקשה איננה סבירה על פניה. הוועדה מחליטה 
להעניק תמיכה לפרויקט בסכום של 20,000 ש"ח, כסכום היתרה בעיזבון. זאת 
לתמיכה בתלמידים שההכנסה החודשית לנפש במשפחתם אינה עולה על 2,000 

ש"ח. המימון התואם ישולם על ידי העמותה, על פי אותו קריטריון, ולפחות 
בסכום של 20,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות על המלגות 
במסגרת הפרויקט, וכן רשימת שמות המשפחה של תלמידים להם הוענקה המלגה 

והסיבה לכך שניתנה להם. ככל שסכום המלגות יפחת מסך 40,000 ש"ח, יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

מכון מורשת גד (ע"ר) (א) 20210560

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "מכון מורשת גד" תמיכת הוועדה 

בפרויקט "מתן מלגות הנחה בשכר לימוד ל-235 תלמידות בסיכון יוצאי עדות 
המזרח ממשפחות מצוקה הלומדות בבית הספר העל יסודי מרכז חינוך "משיבי 

חיים" שע"י העמותה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך
60,000 ש"ח להענקת הנחות לתלמידות לפי הקריטריונים שצורפו לבקשה, וזאת 

לפחות ל-85 תלמידות שיזכו להנחה בסך 700 ש"ח מכספי ההקצבה. המימון 
התואם יהיה בסכום זהה לפחות, כך שאותן תלמידות תזכינה להנחה בסך 1,400 

ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להענקת מלגות כאמור 
בהחלטה זו את שמות המשפחה של התלמידות שלהן הוענקה ההנחה ואת 

הקריטריון לפיו הוענקה להן ההנחה. ככל שסכום ההוצאות במסגרת הפרויקט 
יפחת מסך 120,000 ש"ח או שמספר התלמידות שתזכינה להנחה יקטן מ-,85 או 
שההנחה תהיה נמוכה מסך 1,400 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

60,000(ב)

הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה (ע"ר) (א) 20210575

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
54 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של "תכנית לצעירים מהמגזר הבדואי" הגישה 
עמותת "הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית" בקשה 

לתמיכה בפרויקט המיועד להכשרת בני נוער וצעירים בדואיים להשתלבות 
בפעילות במגזר הציבורי ולעידוד הגיוס לצה"ל ולשירות האזרחי באמצעות מסלול

בו לכל שכבת גיל יותאם סמינר מיוחד, לפי הפירוט הבא: גילאי -14 יצטרפו 
לתנועת הנוער העובד והלומד: יקבלו כישורי חיים, כישורי שפה והכרת החברה 
הישראלית, גילאי -15 סמינר מדריכים צעירים: יקבלו אחריות וידריכו קבוצת 
צעירים מהם, גילאי -16 יתנדבו: במערך 'לוחמי האש', 'במגן דוד אדם', 'בבתי 

אבות', 'במשטרת ישראל', 'בצוות צח"י, באזור מגוריהם, גילאי -17 יקיימו מפגש 
עם דמויות מופת בדואיות ישראליות בתור חונכים לצעירים במסלול למנהיגות 

ומפגשים של בני נוער וצעירים בדואים בנוער העובד והלומד עם בני נוער וצעירים 
מאוכלוסיות אחרות בחברה הישראלית לצורך הכרות וחיזוק הלכידות החברתית 

בחברה הישראלית. גילאי -18 יכירו את השרות הצבאי ואת המשמעות של 
שותפות ותרומה לחברה ואת השרות הלאומי ויתנדבו לאחד מהם, גילאי 19-21 

יממשו את הפוטנציאל הטמון בהם בלימודים אקדמיים במסלול ייעודי במכללת 
"בית ברל" למחנכים בדואים. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה.
על פי המתואר בבקשה, העמותה עצמה צפויה להשתתף ממקורותיה בסכום נמוך 

יחסית בעלויות הפרויקט, מבלי שניתן הסבר לכך. כמו כן, ציינה העמותה דמי 
השתתפות של הנהנים, שמונים 1,000 אנשים, בסך 100,000 ש"ח. בד בבד נכללת 
בתכנית הענקת מלגות בסך של 500 ש"ח למשתתף. אמנם מצוינים קריטריונים 

אבל מלגות חושבו לכלל 1,000 המשתתפים. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחיה, קובעת הוועדה הקצבה בסך 120,000 ש"ח להשתתפות במימון 

הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל
במסגרת הפרויקט, למספר המשתתפים, ולסכום שנגבה מכל משתתף בפרויקט. 

המימון התואם לא יפחת מסך 120,000 ש"ח, כך שההוצאה המינימלית לפרויקט 
תהיה בסכום של 240,000 ש"ח. ככל שהמימון התואם יפחת מסכום ההקצבה, 

יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

120,000(ב)

יודעי בינה (ע"ר) (א) 20210580

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "יודעי בינה" תמיכה בפרויקט 
רכישת ריהוט לחדרי הפנימיה ובבית המדרש אשר יש בו 80 תלמידים בגילאי 

.18-14 הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה,  וקובעת השתתפות בסך 30,000 ₪ 
לרכישת הריהוט המפורש בהצעת המחיר. המימון התואם לרכישת הריהוט יושלם

על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הריהוט, 
כמפורט בהצעת המחיר המצורפת לבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 

60,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

העמותה לקידום בית ספר סביבתי בחיפה (א) 20210589

על פי עיזבון המיועד ל"בנייה (שיפוץ) ו\ או הצטיידות", מבקשת עמותת "העמותה 
לקידום בית ספר סביבתי בחיפה" תמיכה בפרויקט של הצטיידות ובניית מתקן 

ספורט מוצל בחצר בית הספר כדי לגרום לילדים לקיים פעילות ספורטיבית. 
לבקשה צורפה הצעת מחיר סבירה. במגבלות התקציב העומד לרשותה (יתרת 

העיזבון עומדת על כ-39,000 ש"ח) מקצה הוועדה סך 20,000 ש"ח. המימון התואם
ישולם על ידי העמותה להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט באופן שמינימום 
ההוצאות שיוצאו במסגרת פרויקט זה יעמוד על סך 40,000 ש"ח. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט בעלויות שלא יפחתו מסך 
40,000 ש"ח. ככל שההוצאה הכוללת תפחת מסך 40,000 ש"ח יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

מוסדות באבוב קדושת ציון (א) 20210598

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
55 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "מוסדות באבוב קדושת ציון" 
תמיכה בפרויקט שיפוץ קומת מרתף כדי לקיים בו אולם פעילות ספורט. לפי 

האמור בבקשה יש צורך בהשלמת שיפוץ הפנים של המקום. הוועדה עיינה בבקשה
ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות הפרויקט. 
המימון התואם יהיה מהשלמת הסכום הדרוש לביצוע השיפוץ. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת שיפוץ האולם, וכן 

אישור הרשות המקומית לשימוש במרתף כאולם ספורט של בית הספר. ככל 
שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה. מודגש בזה, שללא אישור של הרשות המקומית לשימוש במרתף כאולם 
ספורט, לא יועברו כספי ההקצבה לעמותה.

50,000(ב)

כנפיים של קרמבו (ע"ר) (א) 20210600

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת עמותת "כנפיים של

קרמבו" תמיכה בפתיחת סניפים חדשים ברחבי הארץ לקיום פעילות דו שבועית 
ברחבי הארץ למשך כ-3 שעות, עבור ילדים עם צרכים מיוחדים בכל קשת 

הלקויות. העמותה מציינת שישנם כ-3,000 ילדים עם צרכים מיוחדים בכ-40 
רשויות הממתינות לפעילות העמותה באיזורם. למרבה הצער, הוועדה לא תוכל 

להיענות למרבית הבקשה בשל מגבלות התקציב לחלוקה והיא מקציבה לפרויקט 
תמיכה בסך 100,000 ש"ח לשימוש העמותה להקמת סניפים חדשים על פי רכיבי 

ההוצאות המפורטים בבקשה. המימון התואם ייועד למטרות זהות. למימוש 
ההקצאה תציג העמותה אסמכתאות על ההוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט 
של הקמת סניפים חדשים (למען הסר ספק: כספי ההקצבה לא ישמשו להוצאות 

בסניפים הקיימים – אלא בחדשים בלבד). ככל שסכום ההוצאות יקטן מסך 
200,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

מ. א. הערבה התיכונה (א) 20210603

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת "מ. א. הערבה התיכונה" תמיכה 
בתכנית "גשר לחינוך כדי לסייע בצמצום הפער בהזדמנויות החינוכיות של ילדי 

הערבה, על ידי פיתוח מודל תומך למידה ל-380 תלמידי חטיבת הביניים והתיכון 
ביישובים באזור המועצה". היישובים מרוחקים ממרכז הארץ ותכניות למידה 
מרחוק מתבקשות, הן בנסיבות הזמן הנוכחי והן בדרך כלל. למימוש התכנית 

דרושים כמפורט בבקשה ובנספחים לה פיתוח מודל להוראה, רכזת תוכנית וכן 
ציוד דיגיטלי. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה, וחושבת שמדובר  בפרויקט שנופל 

בדיוק על הגדרות העיזבון לחינוך ולבתי ספר. בנוסף לכך, מדובר בפריפריה 
הגיאוגרפית המרוחקת ביותר של מדינת ישראל, מדובר בתכנית שתופעל בכ-7 

יישובים. כל הרכיבים של התכנית כפי שפורטו בבקשה אכן נדרשים למימוש 
הפרויקט. עוד יש לציין כי עלויות הפרויקט אינן גבוהות וקיימת הצדקה מלאה 

לתמוך בפרויקט. אשר על כן, קובעת הוועדה (בהתחשב למגבלות התקציב העומד 
לחלוקה) תמיכה בסך 75,000 ₪ למימוש הפרויקט כולו. המועצה האזורית תממן 
את יתרת הסכום הנדרש לביצוע כל התכנית על פי כל המפורט בבקשה. למימוש 
ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות למימוש כל הפרויקט. ככל שסך ההוצאות 

יפחת מסך 150,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

75,000(ב)

אבנר עכו (ע"ר) (א) 20210609

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "אבנר עכו" תמיכה בהענקת 
הנחה בשכר לימוד ל-20 תלמידים שיכולתם הכלכלית מוגבלת, על ידי הענקה של 
הנחה בסך 70% משכר הלימוד השנתי העומד על 12,000 ש"ח, על פי קריטריונים 

שצורפו לבקשה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון 
(העומדת על כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח 
כהשתתפות בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים ע"פ הקריטריונים שצורפו 

לבקשה. המימון התואם ישולם על ידי המוסד. למימוש ההקצבה יציג המוסד 
אסמכתאות להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת מ-40,000 ש"ח ל-20 תלמידים 
כאמור. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 40,000 ש"ח או שמספר 

התלמידים שיקבלו מילגה יפחת מ-,20 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

מכון בית יעקב למורות (חל"צ) (א) 20210619

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
56 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "למטרות בתחום איכות הסביבה, פרויקטים משמעותיים 
שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה", הגישה חברת מכון בית יעקב 

למורות בקשה לתמיכה בהקמת מרחב סביבתי אקולוגי-טיפולי בחצר בית הספר 
של המכון. בתכנית ישנם רכיבים אחדים הכוללים גינון, חממה 

טיפולית-אקולוגית, פינות ישיבה וגינה בחצר בית הספר התיכון. המבקשת מציינת
שבפעילות במסגרת הפרויקט תועסקנה 200 תלמידות אשר להן מוגבלות שכלית, 
נפשית או פיזית. עלות הפרויקט מתבססת בעיקר על הרכישות הנדרשות לביצוע 
הפרויקט. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 70,000 ש"ח 
לרכישת חממה טיפולית אקולוגית ומתקנים הנדרשים לקיומה. המימון התואם, 

שישולם על ידי החברה, ייועד אף הוא להשלמת רכישת חממה על אביזריה 
ומתקניה הנדרשים, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות
להוצאות שהוצאו לרכישת חממה וכל מתקניה. ככל שעלויות החממה יפחתו מסך 

140,000 ש"ח, יופחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

70,000(ב)

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית (ע"ר) (א) 20210621

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך באופן כללי וחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית 
ספר יסודי בפרט" מבקשת עמותת "תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית" תמיכת 

הוועדה בפרויקט חינוך מוזיקלי בגילאי בית ספר יסודי בפריפריה. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה. מתיאור הפרויקט עולה שבדעת התזמורת של נתניה 

להעניק חינוך מוסיקלי לתלמידי בתי ספר יסודיים בעיר נתיבות, כאשר התוכנית 
תכלול לימוד והוראת המוסיקה והיצירות המוסיקליות בחודשים ספטמבר עד 

דצמבר, אחר כך יתקיימו מפגשים של צוותי נגנים עם התלמידים, כאשר 
המפגשים יתבססו על מה שלמדו התלמידים קודם לכן ובחודשים מרץ עד יוני 

יתקיים קונצרט מלא, כמפורט בבקשה ובכל הנספחים לה. בתוך כך ילמדו הילדים
את השפה המוסיקלית, יבינו את היצירות ויתקרבו לשמיעת המוסיקה בצורה 
מושכלת ומלומדת. הוועדה מוצאת לקבוע תמיכה בסך 70,000 ₪ כדי לתמוך 

בחלק הפרויקט שעלויותיו מתבססות על ההוצאות המפורטות בסעיף הרכישות 
של חלק ג' בטופס הבקשה (כספי ההקצבה לא יממנו שכר של כוח האדם שפורט 

בבקשה). המוסד ישלים את הנדרש כמימון תואם, לצורך ביצוע הפרויקט. 
למימוש ההקצבה תציג התזמורת אסמכתאות להוצאות שהיו לה בפועל כאמור 
בסעיף ב' של חלק ג' של טופס הבקשה. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 140,000 

ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

ינובון בשיבה (א) 20210622

על פי עיזבון שהגדיר את קהל היעד שלו ואת מטרת העיזבון עבור "חינוך תיכוני 
לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת 

עמותת "ינובון בשיבה" תמיכת הוועדה בפרויקט של מתן עזרה ותמיכה להורים 
ממוצא שאינו אשכנזי ואין בידיהם את האמצעים לשלם את שכר הלימוד עבור 
בנם. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך 30,000 ש"ח 

כהשתתפות בהענקת הנחות לפחות ל-30 תלמידים, על פי הקריטריונים המצורפים
לבקשה. המימון התואם ישלים את ההקצאה כך שלפחות 30 תלמידים יזכו 

להנחה בסך 2,000 ש"ח בשכר הלימוד. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להענקת המלגות כאמור וכמו כן תצרף העמותה הצהרה של מנכ"ל 
העמותה לפיה ההנחות הוענקו לתלמידים שאינם אשכנזים. ככל שסך ההנחות 

יפחת מסך 60,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

סמינר מורשת בית יעקב ע"ש שרה שנירר ע"ה (ע"ר) (א) 20210626
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20/05/2021 תאריך:
57 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "סמינר מורשת בית יעקב ע"ש 
שרה שנירר ע"ה"  תמיכה בקיום קורסים לתלמידות בית הספר בנות .15-18 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל הנספחים לה ומוצאת לקבוע תמיכה בקיומו של 

מחזור אחד של כל אחד מן הקורסים הבאים: הנהלת חשבונות, לימודי אולפן, 
נגינה ושירה, תקשורת חזותית, תפירה, תדמיתנות ופיתוח קול. סכום 

התמיכה-39,500 ,₪ כאמור לקיום מחזור אחד של כל קורס על פי הצעות המחיר 
המצורפות לבקשה. המימון התואם ישולם על ידי המוסד ליצירת לפחות עוד 

מחזור אחד של כל אחד מן הקורסים, בהם תומכת הוועדה כך שבכל אחד 
מהתחומים יתקיימו לפחות שני מחזורים של הקורסים. בכל קורס תשתתפנה 

לפחות 10 תלמידות. למימוש ההקצבה תידרש העמותה להציג אסמכתאות לקיום 
הקורסים, למספר המחזורים של כל קורס, למספר התלמידות שהשתתפו בכל 

קורס, לעלויות שהעמותה שילמה על קיום הקורסים. המסמכים האמורים יגובו 
בהצהרת אימות של יו"ר העמותה. ככל שסך ההוצאות יפחת מ-79,000 ,₪ סכום 

ההקצבה יפחת בהתאמה יחסית, על פי הפירוט של עלויות כל קורס וקורס כפי 
שיוצג על ידי העמותה.

39,500(ב)

עטרת מרדכי צפת (ע"ר) (א) 20210628

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "עטרת מרדכי צפת" תמיכה 
בהענקת מלגות ל-27 תלמידים, כאשר כוונת העמותה היא להעניק הנחה בסך 

4,371 ש"ח ל-27 תלמידים על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה, המתבססים על 
הכנסת המשפחה בצירוף מספר הילדים במשפחה ובהתחשבות בשאלה אם מדובר 

במשפחה חד-הורית או משפחה שיש בה ילד אשר יש לו מוגבלות. הקריטריונים 
מקובלים על הוועדה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון 

(העומדת על כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח 
כהשתתפות בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים, כאשר המימון התואם ישולם 

על ידי המוסד, על פי הקריטריונים שצירף לבקשה. למימוש ההקצבה יציג המוסד 
אסמכתאות להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת מ-40,000 ש"ח ל-20 תלמידים 
כאמור. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 40,000 ש"ח או שמספר 

התלמידים שיזכו להנחה יפחת מ-,20 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

"בני-חיל" שומרון (ע"ר) (א) 20210660

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "בני-חיל שומרון" תמיכה 
בפרויקט של החלפת הריהוט של הפנימיה שמחזיק המוסד עבור התלמידים. 
מדובר בריהוט בסיסי של מיטות וארונות ופריטים נוספים, כמפורט בהצעת 

המחיר שמצורפת לבקשה. הריהוט דרוש לעשרה חדרים שבכל אחד מהם 
מתגוררים ארבעה נערים. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, קובעת 
הוועדה תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלות הפרויקט. כמימון תואם 

תשלים העמותה את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג אסמכתאות
להוצאות שהוצאו בפועל עבור רכישת פריטים כמפורט בהצעת המחיר המצורפת 

לבקשה. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

50,000(ב)

זכות אברהם - בית אהרון (ע"ר) (א) 20210667

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "זכות אברהם – בית אהרון" 
תמיכה ברכישת ריהוט לפנימיית בית הספר שבה ישכנו 50 תלמידים וכן לרכישת 

ריהוט למשרדי ההנהלה של בית הספר. הוועדה עיינה בבקשה ומוצאת לתמוך 
בחלק הפרויקט שמיועד לרכישת ריהוט לפנימיית התלמידים. הוועדה קובעת 

תמיכה בסך 25,000 .₪ המימון התואם לרכישת הריהוט האמור ישולם על ידי 
העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל 
לרכישת הריהוט לפנימיה (במובחן מריהוט המשרדים). ככל שסך ההוצאות יפחת 

מסך 50,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב (ע"ר) (א) 20210705
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20/05/2021 תאריך:
58 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "תורה ומדע ליד המרכז 
האקדמי לב" תמיכה בפרויקט הקמת חממה טכנולוגית באמצעות מעבדה ניידת 

טכנולוגית עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים. העמותה מתכוונת לרכוש 
מחשבים, תוכנות טכנולוגיות, עגלות מחשבים וציוד נלווה כמפורט בהצעת המחיר

המצורפת לבקשה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה. רכישת הציוד נדרשת 
במסגרת תכנית לימודים עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים כמפורט בבקשה. 

הוועדה מקצה תמיכה בסך 60,000 ש"ח להשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון 
התואם ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יפחת מ-120,000 ש"ח יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

60,000(ב)

מוסדות חינוך בית חיה, חב"ד  ליובאויטש, חיפה והקריות (א) 20210719

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "מוסדות חינוך בית חיה, חב"ד
ליובאוויטש" חיפה והקריות" תמיכה בפרויקט של הפיכת 14 כיתות בית הספר 

לכיתות שמע כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. הוועדה קובעת 
השתתפות בסך 30,000 ₪ בעלות הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי העמותה
לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה. למימוש ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 60,000 ,₪ 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

הישיבה הגבוהה אור-עציון (א) 20210723

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקש מוסד "הישיבה הגבוהה אור-עציון" 
תמיכה בהענקת מלגות ל-50 תלמידים במסגרת פרויקט "אור מאופיר" על ידי 

הענקת פטור מלא משכר לימוד של 12,000 ש"ח לשנה לאותם תלמידים. במסגרת 
מדיניות הוועדה להענקת מלגות בסך 1,000 ש"ח לתלמיד ובהינתן שהבקשה 

הנדונה גבוהה פי שלושה מיתרת העיזבון כפי שפורסם, קובעת הוועדה תמיכה 
בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בהענקת המלגות לאותם 50 תלמידים, כאשר 

המימון התואם לא יפחת מסך 1,000 ש"ח לתלמיד וישולם על ידי המוסד. בסך 
הכל יקבל כל "תלמיד זכאי" מלגה בסך 2,000 ש"ח. למימוש ההקצבה יציג המוסד

אסמכתאות למלגות שהעניק בסכום שלא יפחת מ-100,000 ש"ח. ככל שמספר 
התלמידים יפחת מ-50 תלמידים או ההקצבה תפחת מסך 100,000 ש"ח יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

שוחרי סמינר תורני לבנות אופקים (א) 20210725

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך וסיוע ליתומים" מבקשת עמותת "שוחרי סמינר 
תורני לבנות אופקים" תמיכת הוועדה בפרויקט "סיוע לתלמידות יתומות במימון 
שכר לימוד". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקציב סך 14,000 

ש"ח. ההקצבה מיועדת להשתתפות בהענקת מלגה בסך 2,000 ש"ח לכל אחת 
משבע התלמידות, עבורן מתבקשת המלגה. הקריטריון להענקת המלגה לא יהיה 

מהקריטריונים שצורפו לבקשה. המלגה תינתן לתלמידה אשר ההכנסה החודשית 
לנפש במשפחתה אינה עולה על 2,000 ש"ח. המימון התואם ישולם על ידי העמותה

ממקורותיה היא (בנוסף לתשלום על ידי התלמידות בסך 3,000 ש"ח כל אחת), 
בסכום שלא יפחת מ-2,000 ש"ח לתלמידה, כך שכל אחת מן התלמידות תזכה 

להנחה בסך כולל של 4,000 ש"ח מכספי ההקצבה ומהמימון התואם על פי 
הקריטריון שנקבע בהחלטה זו. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

להענקת מלגות בשווי כולל שלא יפחת מ-28,000 ש"ח לשבע תלמידות- ככל 
שסכום המלגות יהיה נמוך מ-28,000 ש"ח או שפחות משבע תלמידות תקבלנה 

מלגה, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

14,000(ב)

תלמוד תורה דרכי שלום אלעד (ע"ר) (א) 20210737

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "תלמוד תורה דרכי שלום 
אלעד" תמיכה בפרויקט של החלפת המזגנים הישנים בבית הספר. הוועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים לה ומוצאת להיענות לה על פי האפשרויות שבידי הוועדה. נוכח

מגבלות התקציב לחלוקה קובעת הוועדה תמיכה בסך 30,000 ₪ כהשתתפות 
בעלות הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות למימון הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 60,000 

,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ישיבת הסדר חולון שעל יד מרכז ישיבות בני- עקיבא (ע"ר) (א) 20210740
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20/05/2021 תאריך:
59 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "ישיבת הסדר חולון שעל יד 
מרכז ישיבות בני עקיבא" תמיכה בפרויקט הענקת הנחה בשיעור 50% משכר 
הלימוד לפי קריטריונים ומדרג שפורטו במסמך הנלווה לבקשה. הקריטריון 

המקובל על הוועדה הוא הכנסה חודשית לנפש במשפחת התלמיד בסכום של עד 
2,000 ש"ח וכן הפניה של לשכת הרווחה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על 
פי יתרת העיזבון (העומדת על כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 

20,000 ש"ח כהשתתפות בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים, כאשר המימון 
התואם ישולם על ידי המוסד על פי הקריטריונים שצירף לבקשה. למימוש 

ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת מ-40,000
ש"ח ל-20 תלמידים כאמור. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 

40,000 ש"ח או שמספר התלמידים שיזכו להנחה יפחת מ-,20 יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

שובו אחים בשביל ישראל רחובות (ע"ר) (א) 20210756

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "שובו אחים בשביל ישראל 
רחובות" תמיכה בהענקת מאה מלגות בסך 2,000 ש"ח כל אחד, כהנחה בשכר 
לימוד שנתי, העומד על סך 15,000 ש"ח לתלמידים, שההכנסה החודשית לנפש 

במשפחתם היא עד 2,000 ש"ח. הקריטריון המוצע על ידי העמותה מקובל על 
הוועדה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון (העומדת על 

כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות 
בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים. המימון התואם ישולם על ידי העמותה, על 

פי הקריטריונים שצרפה לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת מ-40,000 ש"ח ל-20 תלמידים כאמור. ככל 

שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 40,000 ש"ח או שמספר התלמידים 
שיקבלו מילגה יפחת מ-,20 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

העמותה למען ילדי צפת (ע"ר) (א) 20210760

במסגרת עיזבון המיועד לחינוך, בתי ספר – מבקשת "העמותה למען ילדי צפת" 
תמיכה בפרויקט שיפוץ של בית הספר לתלמידות, בו לומדות 150 תלמידות 

בכיתות א'- ח'. לפי הבקשה והצילומים שצורפו לה נדרש שיפוץ של המבנה ושל 
חצר בית הספר, כמפורט בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. הוועדה עיינה בבקשה 

ובכל הנספחים המצורפים לה והיא קובעת תמיכה בסך 50,000 ₪ כהשתתפות 
בעלויות השיפוץ. המימון התואם ישולם על ידי העמותה על ידי צרכי השיפוץ 

המפורטים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה 
לביצוע השיפוץ. ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 100,000 ,₪ יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

באשר תלך אלך (ע"ר) (א) 20210761

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "באשר תלך אלך" תמיכה 
בביצוע שיפוץ מבנה בית הספר בנתניה. בבית ספר לומדות 200 תלמידות ויש 

צורך, לפי הבקשה, בשיפוץ שלוש הקומות של המבנה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 70,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. 
המימון התואם ישולם על ידי העמותה להשלמת ביצוע הפרויקט. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל לשיפוץ הנדון 
בבקשה, פירוט השיפוצים שנעשו. ככל שההוצאות יפחתו מסך 140,000 ש"ח יפחת

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

קרן החינוך למען בתי ספר תל"י (ע"ר) (א) 20210792

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל למטרות צדקה בלבד לצורך קידום ההבנה
ההדדית בין יהודים ונוצרים במדינה" מבקשת עמותת "קרן החינוך למען בתי 

ספר תל"י" תמיכת הוועדה בפרויקט "לקדם את ההבנה והדיאלוג הישיר בין 
תלמידים יהודים ומוריהם מבתי ספר תל"י לתלמידים ערבים-נוצרים ומוריהם 
מב"ס של הרשת הנוצרית בישראל, ובכך להגביר את הסובלנות בין קהילות אלו 
בישראל". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות 30,000 ש"ח 

כהשתתפות בעלות שכרו של המנחה, ד"ר א.ל, לרבות שכרו עבור הנחיית שני 
הסיורים למורים, וכן כמימון ההרצאה המקוונת והשתתפות בהסעות המורים. 

יתר רכיבי הפרויקט ימומנו על ידי העמותה כמימון תואם. למימוש ההקצבה תציג
העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה לרכיבים כאמור בהחלטה זו. ככל 

שסכום ההוצאות יפחת מ-60,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

שעלי תורה (א) 20210793

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "שעלי תורה" תמיכת הוועדה 

בפרויקט "תכנית התערבות והתפתחות לתלמידים שאינם אשכנזים חסרי 
אמצעים כלכליים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות 

תמיכה בסך 60,000 ש"ח כתמיכה לשנה אחת, להענקת מלגה של 1,000 ש"ח לכל 
אחד מ-60 התלמידים, אשר יתאימו לקריטריון (1) או (2) המופיעים בטבלת 

הקריטריונים שצורפה לבקשה. התוכנית איננה תוכנית "רב שנתית" כהגדרתה 
בנוהל עבודת הוועדה. מדובר בתוכנית מלגות שאמורה לחזור על עצמה שנה אחר 

שנה במשך שלוש שנים, וכן בתוכנית הענקת משכורות לשלושה עובדים של 
הארגון שנה אחר שנה. אין מדובר בתוכנית שלשם ביצועה בשלבים שונים של 

ביצוע התוכנית נדרשות תקופות שונות. כמימון תואם תקציב העמותה תמיכה 
לאותה קבוצת תלמידים בסכום לפחות זהה לסכום ההקצבה. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות להענקת הנחות בשיעור 2,000 ש"ח לפחות ל-60 
תלמידים לפחות וכן את שמות המשפחה והסיבה להענקת ההנחה. ככל שסכום 

ההנחות יפחת מסך 120,000 ש"ח או שמספר התלמידים שיזכו להנחה יפחת מ-60 
תלמידים, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

60,000(ב)

נחלת מנחם - אלעד (ע"ר) (א) 20210797

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "נחלת מנחם – אלעד" תמיכה 
בפרויקט המתואר על ידה כ"הקמת והטמעת אורח חיים בטוח ומזמין במוסד 

החינוכי על ידי התקנת אלמנטים לבטיחות והגיינה, נראות פיזיולוגית בסביבת 
בית הספר בשילוב פעילות חברתית ומאתגרת להחדרת הפרויקט". במוסד לומדות
650 תלמידות בנות .18-6 עלות הפרויקט מורכבת הן משכר של מפעילה ורכזת והן 
מרכישת פריטים כמו סורגים, קרמיקה, וילונות וגם כלים נוספים לשמירת ניקיון 

בבית הספר. לא ברור כלל מה הקשר בין שיפוץ במבנה בית הספר על ידי התקנת 
סורגים, קרמיקה ווילונות לבין "החדרת הפרויקט" בקרב התלמידות. הפרויקט 
מתואר בבקשה בצורה בלתי משכנעת והוועדה קובעת תמיכה בסכום מוגבל של 

25,000 ₪ לביצוע השיפוצים של הסורגים, התקנת הקרמיקות ורכישת הווילונות 
לחלונות הכיתות. המימון התואם לביצוע הפרויקט ישולם על ידי העמותה. 

תשלום שכר לא ייחשב כמימון תואם ומימוש ההקצבה מותנה ברכישת הפריטים 
המצוינים בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 

50,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

מדרשת בית שאן - ללכת בדרכיו (א) 20210804

עמותת "מדרשת בית שאן - ללכת בדרכיו" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת 
הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של תוכנית העצמה לתלמידים 
מתנדבים בקהילה לחיזוק אוכלוסיות בסיכון בעיר בית שאן ובסיוע לחונכות 

אישית לילדים, כמפורט בבקשה. הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר ומחליטה לאור
המפורט בה, לקבל את הבקשה ולקבוע תמיכה בסך 55,000 ש"ח להענקת מלגות 
לתלמידים לפי הקריטריון הנוהג בהחלטות הוועדה, והוא: הכנסה חודשית לנפש 

במשפחת התלמיד אינה עולה על סך 2,000 ש"ח. המימון התואם לסכום ההקצבה 
ישולם על ידי העמותה עבור תלמידים על פי הקריטריון שבהחלטה זו. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתא לכך שהוענקו מלגות בסך 1,000 ש"ח לפחות 
ל-110 תלמידים שעומדים בקריטריון האמור והאסמכתאות לכך. ככל שסכום 

המלגות יהיה קטן מ-110,000 ש"ח או מספר התלמידים יקטן מ-,110 יפחת, 
בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

55,000(ב)

אבן האזל - אלעד (ע"ר) (א) 20210810

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "אבן האזל – אלעד" תמיכה 
בפרויקט של רכישת ציוד חדש למטבח, "מאחר שמצב הציוד הקיים בכי רע". 

הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 30,000 ₪ 
להשתתפות בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 

שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 60,000 ₪ יפחת 
בהתאמה סכום ההקצבה בהתאמה יחסית.

30,000(ב)

דרומה צפונה - תיקון עולם בע"מ (חל"צ) (א) 20210815
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תכנית לצעירים מהמגזר הבדואי, מבקשת חברת 
"דרומה צפונה – תיקון עולם בע"מ" תמיכת הוועדה בתכנית דו-שנתית שמטרתה 
חינוך הוליסטי של הקשר בין צעירים מהאוכלוסיה הבדואית לחברה הישראלית, 
תוך הענקת כלים מעשיים להשתלבותם בחיי היומיום בישראל- הן בשירות צבאי 

ואזרחי והן בטיפוח דור חדש של מנהיגים בעלי ראיה רב תרבותית. לאחר 
שהוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה ובהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה 

ובהיקף הבקשות שהוגשו במסגרת נושא התמיכה הנדון, קובעת הועדה השתתפות
בסך 300,000 ש"ח במימון הפרויקט המתואר בבקשה. מבחינת הוועדה, אחת היא 

אם סכום הקצבה זה ישמש את החברה לשנה אחת, או לשנתיים לפי המתואר 
בבקשה. יצוין שבעלויות הפרויקט צוינו סכומים שמיועדים למימון מזון אשר 

הוועדה אינה משתתפת בהוצאתם. כמו כן, מפורטות הוצאות רבות בחלק ד' של 
טופס הבקשה, שאינן אמורות להיכלל בעלויות הפרויקט שמהן נגזרת תמיכת 

הוועדה. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל 
מאלה שנמנו בחלק ג' של טופס הבקשה (למעט הוצאות עבור מזון). כמו כן, 

תימסר הצהרה של יו"ר החברה על מספר המשתתפים בתכנית, היקף הפעילויות 
שבוצעו, מועדן ועלותן. ככל שהחברה תציג אסמכתאות בסכום שיפחת מ-600,000

ש"ח, כי אז יופחת סכום ההקצבה בהתאמה יחסית.

300,000(ב)

תמר - המרכז הרב תחומי (ע"ר) (א) 20210822

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תכנית לצעירים מהמגזר הבדואי, הגישה עמותת 
"תמר – המרכז הרב תחומי" בקשה לתמיכה בפרויקט המבקש לתת מענה למיעוט

הצעירים בחברה הערבית-בדואית בנגב המשתלבים באקדמיה ובתעשייה 
הישראלית בתחומי ההייטק וה-STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה). 
הפרויקט, בשיתוף בתי הספר, הקהילה והורי התלמידים, יכשיר קבוצה מובחרת 

של תלמידי תיכון בני החברה הבדואית בנגב, להשתלבות בלימודים אקדמיים 
במוסדות ישראליים ובשוק העבודה הישראלי האיכותי בעתיד. הפרוייקט נבנה 

בשיתוף חברות ישראליות מובילות, משרדי הממשלה, מוסדות אקדמיים 
ישראלים רלוונטים ומסגרות הכשרה מואצת להייטק, על מנת להקנות ידע וכלים 

רלוונטים ומותאמים להמשך מסלולם של בוגריה. בוגרי הפרוייקט ירכשו כלים 
וכישורים אשר עתידים להבטיח את מקומם בפקולטות היוקרתיות 

באוניברסיטאות ולאחר מכן בתעשייה הישראלית. הפרוייקט הינו אזורי ויאגד 
580 תלמידים נבחרים מכל רחבי הנגב אשר יוסעו ל-42 מפגשים משותפים, על 

מנת להוציא אותם מהסביבה השבטית הקבועה ולאפשר למידה מסוג אחר וחיכוך
עם העולם בחוץ. ימי הלמידה מתקיימים במבנה שכור באום בטין, ימי החקר 

באוניברסיטת בן גוריון, וסיורים לאורך השנה בחברות הייטק ומרכזי השראה 
בתחום ברחבי הארץ. הפרוייקט מיועד לתלמידים נבחרים בכיתות ט-י"ב 

שישתלבו בשלושה מסלולים עיקריים: מדעים כללי, מצויינות במדעי המחשב, 
מצויינות בפיסיקה. פירוט התכנית מובא בבקשה ובנספחיה.

מימון הפרויקט מתבסס על תשלום שישולם על ידי המשתתפים, קרנות שונות 
התורמות לעמותה, וגם תרומה של אשכולות נגב. עלויות הפרויקט מיועדות בעיקר

לתשלום שכר לעובדים בפרויקט, חלקם כאלה שכבר מועסקים בארגון וחלקם 
יגויסו לעבודה בפרויקט. כמו כן, יש לציין שבעלויות הרכישה נכלל רכיב של 

הוצאה בסכום של 341,040 ש"ח לארוחות, כאשר על פי נוהל עבודת הוועדה אין 
היא משתתפת במימון רכיב זה. נוכח מגבלות התקציב והיקף הבקשות שהוגשו 

לוועדה במסגרת נושא התמיכה הנידון, קובעת הוועדה תמיכה בסך 370,000 ש"ח 
כהשתתפות במימון הפרויקט (למעט רכיב המזון). למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת הפרויקט (למעט רכיב 
המזון). לפי הרכיבים המתוארים בבקשה, סכום ההקצבה לא ישמש לתשלום שכר
לעובדים בארגון אלא רק לעובדים שיגוייסו בשנת 2021 לביצוע הפרויקט הנידון. 

כן תוגש הצהרה של יו"ר העמותה על העובדים בפרויקט, על מספר המשתתפים 
בפרויקט, הסכום שנגבה מהם, מספר הסדנאות והפעילות בהם השתתפו, לרבות 

מועדי המפגשים, תכני המפגשים, הסדנאות, וימי החקר שקוימו. ככל שהיקף 
ביצוע הפרויקט ברכיבים האמורים יפחת מן הנתונים המפורטים בבקשה, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

370,000(ב)

אור האמת אלעד (ע"ר) (א) 20210832
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "אור האמת אלעד" תמיכה 
בפרויקט של רכישת מחשבים לבית הספר  התיכון של העמותה בו לומדים 140 

תלמידים. הכוונה היא לרכוש 30 מחשבים נייחים וציוד נלווה. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל נספחיה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 30,000 ₪ כהשתתפות בעלות 

הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי העמותה לביצוע הפרויקט. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לעלויות הפרויקט בפועל. ככל שסכום 

ההוצאות יפחת מסך 60,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

צהר לטהר (א) 20210845

על פי עיזבון המיועד ל-"לאזרחים ישראליים אשר במצוקה כלכלית בגין עוני, 
נכות או מחלה" מבקשת עמותת "צהר לטהר" תמיכת הוועדה בפרויקט "השלמת 

ציוד חסר עבור תלמידים עם נכויות ומחלות קשות בכדי לתת להם מענה רפואי 
ופרא רפואי ככל הנדרש ולאפשר איכות חיים לילדים נזקקים ונכים". הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. מעיון באתר גיידסטאר עולה שהעמותה קשורה 

לגופים נוספים על הגוף שאותו ציינה כמוסד קשור. מן הראוי היה שהעמותה 
תציין את כלל הגופים אליהם היא קשורה, בכל אחת מן הדרכים המצוינות 

בשאלה המופיעה, לענין זה, בטופס הבקשה. מפאת חשיבות הפרויקט, לטובת 
ילדים שנזקקים לציוד שבדעת העמותה לרכוש, תקצה הוועדה תמיכה בתוכנית, 

חרף הפגם האמור באופן הגשת הבקשה. העמותה תיתן את דעתה להערה זו. 
התמיכה הנקבעת על ידי הוועדה היא בסך 59,000 ש"ח. כמימון תואם תשלים 

העמותה את הנדרש לביצוע כל הפרויקט כמפורט בבקשה ובנספחים לה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט וכן 
תפרט איזה ציוד נרכש, ואת שמות המשפחה של התלמידים שקיבלו את הציוד. 

ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 118,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

59,000(ב)

קרית התורה קרית גת (ע"ר) (א) 20210859

על פי עיזבון שהגדיר את קהל היעד שלו ואת מטרת העיזבון עבור "חינוך תיכוני 
לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת 

עמותת "קרית התורה קרית גת" תמיכת הוועדה בפרויקט הנחה בתשלומי שכר 
הלימוד לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולת. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 

צרופותיה ומחליטה להקצות 50,000 ,₪ אשר ישמשו להענקת הנחות לתלמידים 
נזקקים, על פי הקריטריונים שצירפה העמותה לבקשה ובאופן שמן ההקצבה לא 
יוענקו הנחות מעבר ל-1,000 ש"ח לכל אחד מן התלמידים. על פי האמור, העמותה

תקצה לפחות סך 50,000 ש"ח כמימון תואם והסכום יחולק לתלמידים 
שנזקקותם גבוהה יותר, על פי טבלת הקריטריונים שצורפה לבקשה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להענקת ההנחות כאמור וכן את הקריטריון 
על פיו הוענקה ההנחה לכל אחד מן התלמידים שזכו בה. כמו כן, תצרף העמותה 

הצהרה של מנכ"ל העמותה לפיה ההנחות הוענקו לתלמידים שתואמים את 
הגדרת העיזבון. ככל שהסך הכולל של ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

יהדות וסביבה ברמה - ישיבת רמות ירושלים (ע"ר) (א) 20210861

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "יהדות וסביבה ברמה – 
ישיבת רמות ירושלים" תמיכה בהענקת מלגות ל-50 תלמידי הישיבה על פי 

קריטריונים שצורפו בלקשה המתבססים על הכנסה של משפחות התלמידים 
במדרג שפורט בקריטריונים. הקריטריונים המוצגים על ידי העמותה מקובלים על 

הוועדה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון (העומדת על 
כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות 

בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים. המימון התואם ישולם על ידי המוסד על פי
הקריטריונים שצירף לבקשה. למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות להענקת
הנחות בסך כולל שלא יפחת מ-40,000 ש"ח ל-20 תלמידים כאמור. ככל שההוצאה

הכוללת על המלגות תפחת מסך 40,000 ש"ח או שמספר התלמידים שיקבלו 
מילגה יפחת מ-,20 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

אג'יק - מכון הנגב (ע"ר) (א) 20210871
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תכנית לצעירים מהמגזר הבדואי, הגישה עמותת 
"אג'יק – מכון הנגב" בקשה לתמיכה בתכנית "עתודות נגב" לשילוב נבחרת 

צעירים מהקהילה הבדואית בשירות הציבורי וכמובילי שינוי בקהילתם. הכוונה 
היא לשלב צעירים אקדמאיים מהקהילה הבדואית בשירות הציבורי במסגרת 

"עתודות ישראל". התכנית תופעל במסגרת מכינה בת 8 חודשים במסגרתה יעברו 
המשתתפים, בוגרי תואר ראשון, הכשרה באמצעות למידה, התנסות וחניכה 

בשטח. השאיפה היא שצעירים אלה יהפכו, אחרי מספר שנים של פעילות, למובילי
שינוי בקהילתם וישתלבו בשירות הציבורי. עלויות התכנית מורכבות משכר, 

הוצאות לרכישת שני מחשבים ניידים וסכומים שהוועדה אינה תומכת בהם ואף 
אינה מתבקשת לכך. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה וקובעת הקצבה בסך 

100,000 ש"ח כהשתתפות במימון הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
הוצאות עבור הפרויקט.

100,000(ב)

תלמוד תורה - ביה"ס כפר דרום (ע"ר) (א) 20210881

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "תלמוד תורה – ביה"ס כפר 
דרום" תמיכה בהענקת מלגות ל-70 תלמידים על דרך של הנחה בסך 2,900 ש"ח 

משכר לימוד של 4,300 ש"ח. העמותה צרפה לבקשה קריטריונים שהם מקובלים 
על הוועדה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון (העומדת על 

כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות 
בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים. המימון התואם ישולם על ידי העמותה, על 

פי הקריטריונים שצרפה לבקשה או על פי הפניה מלשכת הרווחה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת 

מ-40,000 ש"ח ל-20 תלמידים כאמור. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת 
מסך 40,000 ש"ח או שמספר התלמידים שיזכו למילגה יפחת מ-,20 יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

ישיבת בית מאיר ע"ש מרן הגאון ר מאיר קרליץ זצ"ל (א) 20210903

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "ישיבת בית מאיר ע"ש מרן הגאון 

ר' מאיר קרליץ זצ"ל" תמיכת הוועדה בפרויקט "הנחות בשכר לימוד לתלמידי 
תיכון נזקקים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך 

80,000 ש"ח כתמיכה בהענקת הנחה לתלמידים על פי הקריטריון שצורף לבקשה, 
דהיינו הכנסה חודשית לנפש במשפחת התלמיד אינה עולה על 2,000 ש"ח. 

העמותה תבחר מבין התלמידים המתאימים לפי הקריטריון לאיזה מהם להעניק 
את ההנחה. המימון התואם יהיה לפחות בסכום הזהה לסכום ההקצבה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להענקת ההנחות לפי הקריטריון שנקבע, 
תציג את הסכום הכולל של ההנחות שהוענקו וכן את שמות המשפחה של 

התלמידים שזכו להנחה ואת הסיבה לבחירתם. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 
160,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

בית ספר ומכון "מדעים ויהדות" אזור שרון (ע"ר) (א) 20210918

עמותת "בית ספר ומכון 'מדעים ויהדות' אזור שרון" הגישה בקשה לעיון חוזר 
בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של שיתוף פעולה בין 
תלמידי בית הספר לתלמידים מבית הספר הסמוך המצוי באותו קמפוס ובו 

לומדים תלמידים אוטיסטיים, הכל כמפורט בבקשה. התוכנית במקורה לא פורטה
כיאות. בבקשה לעיון חוזר מבהירה העמותה את השוני בין התוכנית, כפי 

שבכוונתה לבצעה, לבין הפעילות הרגילה שלה וזאת עבור 35 תלמידים אשר 
ישולבו בפרויקט. לאחר קבלת ההבהרה האמורה, משנה הוועדה את החלטתה 

ומקצה תמיכה בסך 40,000 ש"ח כהשתתפות בשכרו של המורה לספורט במסגרת 
הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי המוסד למימון שכר המורה למוזיקה 
לצורך הקמת המקהלה האמורה בבקשה לעיון חוזר. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לתשלום השכר האמור למורים שצוינו בבקשה ובהחלטה זו,
וכן, דוח מפורט של  הפעילות שנעשתה עם תלמידי שני בתי הספר, על פי התיאור 
המצוין בבקשה, מספר התלמידים שהשתתפו בכל פעילות. ככל שסכום ההוצאות 

יפחת מ-80,000 ש"ח, או שהדו"ח לא יעיד על פעילות כמתואר בבקשה, 
בהשתתפותם של לפחות 35 תלמידים משני בתי הספר הנדונים בבקשה, יפחת, 

בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

40,000(ב)

תלמוד תורה ברסלב, בני ברק (א) 20210923

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:
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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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13



ילקוט הפרסומים 9644, כ' בסיוון התשפ"א, 2021 5 31  6386

20/05/2021 תאריך:
64 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"בנייה (שיפוץ) ו\ או הצטיידות", מבקשת עמותת "תלמוד 
תורה ברסלב בני ברק" תמיכה בהתקנת מערכות מזגן מרכזיות חדשות על פי 
הצעת מחיר שצורפה לבקשה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת 

תמיכה בסך 25,000 ש"ח כהשתתפות בביצוע הפרויקט. המימון התואם ייועד 
להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט בעלות מינימלית שלא תפחת מ-50,000 ש"ח. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להתקנת המזגנים בעלות של לפחות 
50,000 ש"ח. ככל שההוצאות בפועל תהיינה נמוכות מסך 50,000 ש"ח יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

מרכז חינוכי - בנות מוריה (א) 20210926

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך באופן כללי וחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית 
ספר יסודי בפרט" מבקשת עמותת "מרכז חינוכי - בנות מוריה" תמיכת הוועדה 

בפרויקט פעילויות בבית הספר לאחר שעות הלימוד לתלמידות בית הספר 
המתגוררות בעיר העתיקה בירושלים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 
וקובעת השתתפות בעלויות הפרויקט בסכום של 25,000 ש"ח. כמימון תואם 

תשלים העמותה את הנדרש לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט, על פי הרכיבים

השונים שלו. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 50,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

25,000(ב)

תנועת בנות בית יעקב - בתיה (ע"ר) (א) 20210935

עמותת "תנועת בנות בית יעקב - בתיה" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת 
הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של מועדון "צוותא" עבור חניכות 

תנועת הנוער אשר להן לקות שכלית או התפתחותית בשילוב עם נוער במסגרת 
פעילות של "נוער מחנך נוער". הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר ומחליטה לקבלה, 

שכן עולה מן הבקשה לעיון חוזר שלעמותה יש ניסיון רב בפעילות עם בני נוער, 
אשר להם לקות שכלית או התפתחותית, והפרויקט, כפי שמפורט, מיועד להעניק 
תמיכה לבני נוער אלה, במסגרת התוכנית המתוארת בבקשה. לאחר עיון בבקשה 

המקורית, ובתיאור הפרויקט שהתלווה אליה, וכן על יסוד הנימוקים בבקשה 
לעיון חוזר, מחליטה הוועדה לקבוע תמיכה בסך 60,000 ש"ח כדמי השתתפות 

בשכר של ארבע רכזות, בסניפים השונים המצוינים בבקשה. המימון התואם יהיה 
להשלמת השכר ל-4 רכזות אלה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לפעילות שנעשתה בארבעת הסניפים עם הנערות המתוארות בבקשה, הן אלה 

שלהן מוגבלות או לקות שכלית או התפתחותית והן אלה שללא מוגבלות, יינתן 
פירוט של מספר המשתתפות בפרויקט ומועדי הפעילויות. ככל שסכום ההוצאות 
יהיה נמוך מ-120,000 ש"ח, או לא תתקיים פעולות כמפורט בבקשה בכל ארבעת 

הסניפים, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

60,000(ב)

קדם מפעליו (ע"ר) (א) 20210938

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "קדם מפעליו" תמיכה 
בשיפוצים בבית הספר  היסודי "אורות התורה" בו לומדים 330 תלמידים בני 

.6-14 מטרת הפרויקט היא הצללה למגרש בית הספר ובכניסה לבית הספר, 
התקנת תאי שירותים וריצוף בחלק מהכיתות. הוועדה מוצאת לקבוע תמיכה בסך

30,000 ₪ כהשתתפות לביצוע הצללה בשטח של כ-170 מ"ר ובכפוף לקיומו של 
היתר בנייה, אם יידרש כזה על פי חוק. המימון התואם יושלם על ידי העמותה 

לביצוע ההצללה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 
שהוציאה במסגרת ביצוע ההצללה וכל חלק אחר בפרויקט. ככל שדרוש היתר 

לקיום ההצללה (מותנה ביחס בין שטח ההצללה לשטח החצר) תצרף היתר, או 
תציג אישור על פטור מהצורך בהיתר. ככל שעלות ההצללה תפחת מסך 60,000 ₪ 

יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

תלמוד תורה יסוד העולם בני ברק (ע"ר) (א) 20210940

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "תלמוד תורה יסוד העולם בני 
ברק" תמיכה לשיפוץ מבנה וחלוקה פנימית לכיתות בית הספר כדי להתאים את 
המבנה לחדרי כיתות. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וקובעת 

תמיכה בסך 40,000 ₪ כהשתתפות בעלות הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי
העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה 

במסגרת הפרויקט, ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 80,000 ,₪ יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:
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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
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20/05/2021 תאריך:
65 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

אור יחיאל להעמקת אחדות העם (ע"ר) (א) 20210941

על פי עיזבון המיועד ל"חינוך דתי", מבקשת עמותת "אור יחיאל להעמקת אחדות 
העם" תמיכה בהענקת מלגות ל-30 תלמידים על דרך של הקלה בשכר הלימוד 

העומד על 1,200 ש"ח בחודש. על פי קריטריון שצורף לבקשה. הקריטריון מקובל 
על דעת הוועדה. בהתחשב במגבלות התקציב לחלוקה על פי יתרת העיזבון 

(העומדת על כ-102,000 ש"ח בלבד) קובעת הוועדה הקצבה בסך 20,000 ש"ח 
כהשתתפות בהענקת מלגות לפחות ל-20 תלמידים. המימון התואם ישולם על ידי 

העמותה, על פי הקריטריונים שצירף לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להענקת הנחות בסך כולל שלא יפחת מ-40,000 ש"ח ל-20 תלמידים 
כאמור. ככל שההוצאה הכוללת על המלגות תפחת מסך 40,000 ש"ח או שמספר 

התלמידים שיזכו למילגה יפחת מ-,20 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

ישיבת דרכי דוד בני ברק (ע"ר) (א) 20210950

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "ישיבת דרכי דוד בני ברק" 
השתתפות בפרויקט רכישת ריהוט לישיבה הקטנה בה לומדים 80 תלמידים 

בגילאי .13-18 אמנם בהצעת המחיר צורפו פרטים שאינם מתאימים לבית ספר 
רגיל כמו ארון קודש וסטנדרים, אבל בגלל שמדובר בישיבה קטנה קובעת הוועדה 

תמיכה בסך 30,000 ₪ כהשתתפות בעלויות הפרויקט כמפורט בבקשה. המימון 
התואם ישולם על ידי העמותה בהתאם לפריטי הריהוט המפורטים בהצעת 

המחיר. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הריהוט כאמור. 
ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 60,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

30,000(ב)

ישיבת אור אלחנן (ע"ר) (א) 20210951

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "ישיבת אור אלחנן" תמיכה 
בהקמת שני חדרי מחשבים בסניפי העמותה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
וקובעת תמיכה בסך 30,000 ₪ כהשתתפות בעלויות הפרויקט, על פי הצעת המחיר

המצורפת לבקשה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה להשלמת הפרויקט. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת 

הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 60,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

30,000(ב)

עמותת מכללה אקדמית הדסה (א) 20210986

במסגרת נושא תמיכה של הכשרה מקצועית טכנולוגית, מבקשת עמותת "מכללה 
אקדמית הדסה" לתמוך בפרויקט הכשרתם של 675 סטודנטים ב-4 מסלולי לימוד 

מקצועיים טכנולוגיים: אופטומטריה, מדעי המדעי הרפואית, ביו טכנולוגיה, 
עיצוב תעשייתי ובמקביל הכנתם לקליטה תעסוקתית באמצעות הפעלת תוכנית 
הכוון תעסוקתי. במסגרת התוכנית יעברו הסטודנטים הכנה בהתנסות מעשית, 
בשיתוף פעולה עם מעסיקים מהתעשיה, כך שבסיום הלימודים מעל 80% מהם 

ייקלטו לעבודה. תוכנית ההכוון התעסוקתי משמשת כמעטפת ליווי והכוונה 
לסטודנטים במכללה משנה ב' בלימודים ועד לסיומם. בבקשה מפורטת התוכנית 
ומצוינים מקורות מימון משמעותיים לביצוע התוכנית. הוועדה עיינה במסמכים 

וקובעת תמיכה בסך 102,700 ש"ח למימון ההוצאות לסדנאות והרצאות 
באמצעות מרצים מן החוץ, כנס מעסיקים שנתי וסיורים אצל המעסיקים. הוועדה

אינה מממנת מזון, כולל "כיבוד". המימון התואם יהיה ממימון רכיבים אחרים 
בפרויקט (לא כולל מזון). למימוש ההקצבה תציג העמותה פירוט ההוצאות 

במסגרת הפרויקט, מספר התלמידים שישתתפו בו, מועדי ההרצאות ומרצים מן 
החוץ, כנס המעסיקים, מועדי הסיורים, ומקומות הסיור ועלויות כל הרכיבים 

המפורטים.

102,700(ב)

7,829,200 סה"כ למשרד:
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להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:

שוויון חברתי משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
66 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

חקלאות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי פלך (א) 20210077

במסגרת עיזבון המיועד לתמיכה בחקלאות, מבקש "ועד מקומי פלך" תמיכה 
בפרויקט של הקמת חממה לגידולים הידרופוניים אשר תהווה גם תעסוקה 

ופרנסה לחברי היישוב ותאפשר לבסס את האחיזה של הקיבוץ המוקם בימים 
אלה. הוועדה מציינת לחיוב את העובדה שהוועד המקומי מתכוון לאפשר תעסוקה

במקום גם לאנשים עם צרכים מיוחדים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 
ומוצאת להיענות לה במלוא הסכום המבוקש, 150,000 ש"ח. המימון התואם 

ישולם על ידי וועד מקומי פלך. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות 
להוצאות שהוצאו, כמפורט בבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך כולל של 

300,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

150,000(ב)

נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני (א) 20210202

עמותת "נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני" הגישה בקשה לעיון חוזר
בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה ב"תוכנית לבני נוער מהמגזר 

הבדואי, להשתתפותם בפעילות מדעית במרכז מחקר גילת בנגב..". הוועדה עיינה 
בבקשה לעיון חוזר ומחליטה לקבלה בחלקה. ראשית יצוין שהמוסד הגיש דוח 

כספי ממנו עולה שאינו חורג מהוראות חשכ"ל ביחס להוצאות הנהלה וכלליות. גם
העודף המצטבר צומצם באופן יחסי להיקף המחזור שגדל בשנת .2019 לוועדה 

שיקול דעת מנימוקים מיוחדים לאשר את הבקשה חרף החריגה הפיננסית בעצם 
קיומו של העודף המצטבר (סעיף 11.9 סיפא לנוהל עבודת הוועדה). במקרה זה, 

מוצאת הוועדה לנכון לתמוך בפרויקט כמפורט בהחלטה זו על יסוד העובדה 
שמדובר בנושא תמיכה עיקרי שבמסגרתו יפעל המוסד לתמיכה ולעידוד צעירים 

בדואים להשתלבות בפעילות מדעית מיוחדת, כמפורט בבקשה. נראה לוועדה 
שהשגת מטרה זו – בהתאם לנושא התמיכה העיקרי – מצדיקה חריגה מן הכלל 

הפוסל פסילה פיננסית בשל עודף מצטבר. ביחס לפרטי התוכנית שלא הובהרו 
דיים בבקשה, מקבלת הוועדה את הטענה וקובעת תמיכה בסך 130,000 ש"ח לשם 

העסקת רכז אשר ירכז את עבודת המוסד מול הצעירים הבדואים, בעיקר 40 
תלמידים מצטיינים, אשר ישתתפו בתוכנית המפורטת במסמך "לו"ז לביצוע 

לשנה" שצורף לבקשה. תפקידו של הרכז יהיה לרכז את המחקר עם בני הנוער 
מהקהילה הבדואית שבאיזור. כפי שצוין בבקשה "רכז פרויקט עם עדיפות לאדם 

מתחום המדעים ובעל ניסיון בעבודה עם המגזר הבדואי או שבעצמו מגיע 
מאוכלוסיה זו". ועוד: כאמור בבקשה, תפקידו של הרכז יהיה ליצור קשר עם 
מנהלי בתי הספר שבאיזור, ובעיקר לגייס את התלמידים לפרויקט המצוינות. 

המימון התואם ישולם על ידי העמותה ליתר רכיבי הפרויקט, כפי שהוא מתואר 
בבקשה המקורית. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 

שהוצאו לשכר הרכז, שיעמוד בכל ההגדרות שצוינו לעיל. העמותה תציג את 
הסיבות לפיהן נבחר אותו רכז – סיבות שיתאימו לנטען בבקשה וכמצוטט לעיל. 
כמו כן תוצג רשימת התלמידים הבדואים המצטיינים ששולבו בפרויקט המצוינות

והתוכנית שיושמה איתם ולגביהם.

130,000(ב)

מו''פ אזורי מזרח: יו''ש ובקעת הירדן (ע''ר) (א) 20210353

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
67 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה להעשרת האדמה, תבואה, בקר או ניסויים, מבקשת עמותת
"מו"פ אזורי מזרח: יו"ש ובקעת הירדן" תמיכה בפרויקט שמיועד לבחינת 

ההשפעות הקבועות של העשרת אדמה ומאפייני קרקע על גידול ענבי יין לבנים. 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 90,000 ש"ח אשר 

ישמשו לרכישת הפריטים המפורטים בחלק ג' של טופס הבקשה – לא כולל שכר 
וכוח אדם. המימון התואם ייועד לרכישות האמורות. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להוצאות בסך כולל של 180,000 ש"ח. ככל שההוצאות 

תהיינה בסכום נמוך מן האמור, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

90,000(ב)

ועד מקומי רתמים (א) 20210370

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש ועד מקומי רתמים תמיכה בפרויקט של התקנה ותיקון גדר מסביב ליישוב 

בהיקף של 570 מטרים. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה ומחליטה לקבוע 
הקצבה בסך 46,000 ש"ח לביצוע הגדר כמפורט בבקשה. המימון התואם ייועד 

להשלמת הנדרש להתקנת כל היקף הגדר. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 
אסמכתאות להתקנת הגדר בהיקף האמור בבקשה. ככל שההוצאה להתקנת הגדר 

תפחת מן העלות המצוינת לכך בבקשה, יופחת סכום ההקצבה בהתאמה יחסית.

46,000(ב)

אנשי מעשה (א) 20210450

במסגרת נושא תמיכה להעשרת האדמה, תבואה, בקר או ניסויים, מבקשת עמותת
"אנשי מעשה" תמיכה בפרויקט של טיפול בקרקע מדברית (בעלות כוללת של 

223,470 ש"ח) וכן בפרויקט של ניסוי לשיטות גידול ודישון חדשות לשתי חלקות 
ניסוי ב"נאות סמדר" (בעלות של 112,320 ש"ח). הוועדה עיינה בבקשה ובתיאור 
הפרויקט המפורט בה ומוצאת לתמוך בתוכנית לטיפול בקרקע מדברית. סכום 

ההקצבה יעמוד על 110,000 ש"ח. המימון התואם ישלים את הסכום הנדרש לחלק
זה של הבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות בקשר עם 

הטיפול בקרקע מדברית על פי התיאור שבבקשה. ככל שהסכום הכולל להוצאות 
בסעיף זה יפחת מסך 220,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

110,000(ב)

מ. א. חבל מודיעין (א) 20210483

במסגרת נושא תמיכה המיועד להגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקשת המועצה האיזורית חבל מודיעין תמיכה בהקמה והצטיידות של מרכז 

שליטה לטיפול בפשיעה חקלאית בשטחי המועצה האיזורית. מצוין בבקשה 
שהפשיעה החקלאית פוגעת ביישובים, באשר נגנבים בעלי חיים, תוצרת חקלאית 
וציוד חקלאי, הצתות וסוגים נוספים של חבלה בתוצרת וברכוש החקלאי, גביית 

דמי חסות מחקלאים והברחת תוצרת חקלאית. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 200,000 ש"ח כהשתתפות בפרויקט, על פי המפרט 

להוצאות שצורף בהשלמה לבקשה. המימון התואם ישמש להשלמת הפרויקט. 
מימוש ההקצבה מותנה בהמצאת מסמכים על הוצאות שהוצאו במסגרת 

הפרויקט לרכישת ציוד כמפורט בבקשה בהצבתו באתרים השונים וחיבורם 
למוקד שיופעל, לצורך תגובה להתראות שיגיעו אל המוקד. ככל שסך ההוצאות 

יפחת מסך 400,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

200,000(ב)

ועד מקומי עין החורש (א) 20210753

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש ועד מקומי עין החורש תמיכה בפרויקט של הקמת גדר מסביב לרפת ב"עין 

החורש" וזאת כדי להתמודד עם הפשיעה החקלאית. לאחר שהוועדה עיינה 
בבקשה ובצרופותיה, קובעת הוועדה תמיכה בסך 54,000 ש"ח לביצוע הגדר 

כמפורט בבקשה. המימון התואם ישלים את הסכום הנדרש להצבת הגדר כאמור. 
ככל שההוצאה על הקמת הגדר תפחת מעלות הגדר המצוינת בבקשה, יופחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו להקמת הגדר.

54,000(ב)

מ. מ. קרית טבעון (א) 20210930

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
68 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "למטרות בתחום איכות הסביבה, פרויקטים משמעותיים 
שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה", הגישה "מועצה מקומית קריית 

טבעון" בקשה לתמיכה דו שנתית בסך 50,000 ש"ח בכל שנה, לפרויקט של שימור 
מי נגר וקרקע ומניעת הצפות, וטיפול במוקדים קריטיים לביצוע. המדובר בהקמת
מערכת בריכות לשימוש מי נגר וסחף במעלה הוודיות, שתאפשר להשהות את מי 

הנגר והסחף, ולהגביר את חלחול המים לקרקע, במעלה הדרך בין היישוב לבין 
הנקודה אליה ניגרים המים. עלויות התכנית כרוכות בתשלום עבור ייעוץ ותכנון 

ולעבודות ביצוע על ידי קבלן. המועצה מסתמכת על מחירי חשכ"ל בקביעת 
העלויות של הפרויקט. הוועדה עיינה בבקשה ולא ראתה מקום לתמיכה 

דו-שנתית, אלא לתמיכה בפרויקט שאמור וניתן לבצע תוך שנה. על כן, קובעת 
תמיכה בסך 25,000 ש"ח לחלק הפרויקט שמיועד לשנת .2021 המועצה תשקיע 

לפחות סכום זהה לביצוע הפרויקט בשנה זו. למימוש ההקצבה תציג המועצה 
אסמכתאות לפעולות שבוצעו במסגרת הפרויקט ועלויותיהן. ככל שסך ההוצאות 

יהיה נמוך מסך 50,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

השומר יו"ש - ארגון השמירה ביהודה ושומרון (ע"ר) (א) 20210946

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
הגישה עמותת "השומר יו"ש – ארגון השמירה ביהודה ושומרון" בקשה לתמיכה 

בסך 367,540 ש"ח לשם ביצוע תכנית של הקמת שני צוותים ניידים שינדדו בין 
חוות חקלאיות ביהודה ושומרון ובבקעה. בבקשה פורטה התכנית של השמירה על 
השטחים החקלאיים באמצעות הצוותים הללו, באמצעות ריינג'רים וכן באמצעות 

רחפנים. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 
200,000 ש"ח. המימון התואם ייועד להוצאות במסגרת הפרויקט, כמפורט 

בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות עבור הפריטים 
שצוינו בבקשה. ככל שההוצאות בפועל יפחתו מסך 400,000 ש"ח, יופחת בהתאמה

יחסית סכום ההקצבה.

200,000(ב)

1,005,000 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
69 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

כלכלה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
70 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:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
71 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משפטים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי קדרון (א) 20210084

ע"פ נושא התמיכה העיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש "ועד מקומי קדרון" תמיכה לפרויקט שמיועד להתמודד עם תופעת הפשיעה
החקלאית הפוגעת ביישובים החקלאים בשטחים המקומיים. המטרה היא לרכוש 

מערכת אבטחה הכוללת התקנת מצלמות בנקודות קריטיות ברחבי המושב 
ובשטחים הסמוכים לו. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה היא מוצאת לתמוך בה 

בהקצבה בסך 73,000 ש"ח. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי קדרון 
אסמכתאות לרכישת כל הציוד המפורט בהצעת המחיר המצורפת לבקשה 

ולהתקנתו. ככל שההוצאות לביצוע הפרויקט יקטנו מעלות הפרויקט לפי הבקשה, 
יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

73,000(ב)

ועד מקומי גבעת ישעיהו (א) 20210089

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש "ועד מקומי גבעת ישעיהו" תמיכה לרכישת "מצלמות מעקב" ו"מצלמות 

שביל" ולהתקנתן ברחבי היישוב לשם התמודדות עם הפשיעה החקלאית 
המתבצעת כלפי היישוב. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה והחליטה לקבוע 

הקצבה על סך 19,000 ש"ח. המימון התואם ישלים את הסכום הנדרש לרכישות 
המצוינות בבקשה. ככל שהיקף ההוצאה עבור הפרויקט יקטן מן האמור בבקשה, 

יופחת באופן יחסי גם סכום ההקצבה.

19,000(ב)

ועד מקומי עלי-זהב (א) 20210116

על פי עיזבון המיועד "להגנת מדינת ישראל", מבקש "ועד מקומי עלי-זהב" תמיכה
בפרויקט "הגנה על היישוב בעזרת מצלמות על כל היקף היישוב". הוועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 187,000 ש"ח. המימון 
התואם ישולם על ידי הוועד המקומי להשלמת הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג 
הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל בשלב זה של ביצוע הפרויקט
(שנת 2021). ככל שסך ההוצאות יקטן מסך 374,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

187,000(ב)

ועד מקומי כפר הנשיא (א) 20210121

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש "ועד מקומי כפר הנשיא" תמיכה בפרויקט של רכישת כלי רכב וציוד של 

מצלמות ורחפן לצורך תגבור התאורה בשטחי החקלאות וכן התקנת מערכת 
כריזה ואזעקה ובנוסף לכך השלמת גידור באורך של 1,000 מטרים. הוועדה דנה 

בבקשה ומוצאת לקבוע הקצבה בסך 100,000 ש"ח אשר ישמשו כהשתתפות 
בהתקנת הגדר, ברכישת המצלמות והתקנתן, מערכת הכריזה והרחפן. המימון 
התואם ייועד להשלמת הסכום הנדרש לרכישת הציוד עבורו נקבעה ההקצבה. 

למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו על הפריטים 
עבורם נקבעה ההקצבה. ככל שהפריטים הללו ירכשו בסכום נמוך מהמצוין 

בבקשה, יופחת סכום ההקצבה בהתאם.

100,000(ב)

ועד מקומי כפר גלעדי (א) 20210125

31/05/2109:13



ילקוט הפרסומים 9644, כ' בסיוון התשפ"א, 2021 5 31  6392

20/05/2021 תאריך:
72 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש ועד מקומי כפר גלעדי תמיכה בפרויקט של הצטיידות לכיתת כוננות 

והתקנת מצלמות למניעת פשיעה חקלאית. התוכנית היא לצייד את כיתת הכוננות
הפועלת בקיבוץ כפר גלעדי בריינג'ר מהיר, ברחפן ובמערכת מצלמות מתוחכמת 

כדי לצמצם למינימום את נסיונות הפשיעה ובעיקר את הגניבות החקלאיות לאחר 
שהקיבוץ היה קרבן למספר אירועים של פריצות וגניבות רכוש חקלאי. הוועדה 

עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 90,000 ש"ח לרכישת ציוד 
המפורט בבקשה בעלות שהיא לפחות כפל הסכום של ההקצבה. ככל שההוצאה על

הרכישות האמורות תפחת מעלות הפרויקט לפי הבקשה, יפחת סכום ההקצבה 
בהתאמה יחסית. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לרכישת 

הציוד המפורט בבקשה ולהתקנתו.

90,000(ב)

ועד מקומי מעלה שומרון (א) 20210167

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי מעלה 

שומרון" תמיכת הוועדה בפרויקט "הגנה על היישוב באמצעות התקנת ציוד 
אבטחה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 70,000 ש"ח 

כהשתתפות ברכישה והתקנה של ציוד אבטחה, כמפורט בהצעת המחיר שצורפה 
לבקשה. הוועד המקומי ישלים את הנדרש לרכישת הציוד כמימון תואם. למימוש 
ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת הפרויקט. 

ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-140,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

70,000(ב)

מ. א. שפיר (א) 20210198

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקשת "המועצה האיזורית שפיר" תמיכה בפרויקט שמיועד להגביר את 

השמירה, האכיפה וההרתעה בשטחים החקלאיים של המועצה, כדי להתמודד עם 
הטרור החקלאי. זאת באמצעות רחפני סיוע, מצלמות שמחוברות למוקד שמירה 

ואבטחה וכן התקנת שערים בכניסות לשטחים החקלאיים. לאחר שהוועדה עיינה 
בבקשה ובצרופותיה, היא מקצה סך 90,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון 

התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש לרכישת כל פרטי הציוד המפורטים 
בבקשה. ככל שעלויות הרכישות יפחתו מן הסכום המצוין בבקשה, תופחת 
בהתאמה ההקצבה האמורה. למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות 

להוצאות שהוצאו לרכישת הציוד ולהתקנתו, הכל כמפורט בבקשה.

90,000(ב)

ועד מקומי שובל (א) 20210262

24/09/2020 תאריך:
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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
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי שובל" 
תמיכת הוועדה בפרויקט ".1 לתמוך ולחזק חיילים/ות בודדים/ות חסרי עורף 

משפחתי וכלכלי. .2 לתרום לחיזוק מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל. .3 לחזק 
את חוסנה של קהילת שובל ואת לכידותה בהיותה ישוב הסמוך לרצועת עזה". 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה לקבוע הקצבה בסך 200,000 ש"ח 
לתמיכה בפרויקט. עבור התרומה הייחודית שבשילוב החיילים המתוארים 
בבקשה- במגורים ביישוב, תוך השגת הטבה הן לחיילים והן ליישוב, הוועד 
המקומי ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד 

המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט וכן רשימת החיילים 
ששוכנו באשקוביות, כמפורט בבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-400,000 
ש"ח או שמספר החיילים יפחת מ-,100 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 19.05.2021:
בפנייתו מיום 25/04/2021 מבקש ועד מקומי שובל לאפשר לו מימוש ההקצבה 
בסך 200,000 ,₪ שנקבעה לו על פי בקשה מספר ,20210262 באופן ש-8 חיילים 

בלבד ייהנו מן הפרויקט בשנת .2021 בפנייה מסביר הקיבוץ שכוונתו הייתה והינה 
לספק לכל חייל יחידת דיור מתאימה במבנה אשקובית משופץ. הפרטים המצוינים

בבקשה זו אינם עולים בקנה אחד עם הפרטים שנמסרו על ידי הועד המקומי 
בבקשה המקורית. שם נקבע שמספר הנהנים יעמוד על 200 חיילים. לא צוין 

שמספר זה מתפרש על פני שנים רבות – הבקשה הייתה לתמיכה בפרויקט של שנה
אחת. גם אם הכוונה הייתה שהשיפוץ של האשקוביות יבוצע כפרויקט לשנה אחת 
אין הוועדה מקבלת ששיפוץ של 8 אשקוביות אמור לעלות כ- 700,000 ,₪ ואף לא 

כפל סכום ההקצבה, דהיינו 400,000 .₪ עלות זו לפרויקט שנועד ל-8 חיילים בלבד 
איננה סבירה. נוכח ההבדלים בין הפנייה הנוכחית לבין הבקשה המקורית - 

הוועדה דוחה את הבקשה לשינוי מספר הנהנים ואופן הפעלת הפרויקט. שינוי 
שאינו עולה בקנה אחד עם הבקשה המקורית והפרטים בה, איננו מאושר על ידי 

הועדה.

200,000(ב)

ועד מקומי נופים (א) 20210304

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי נופים" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "מערכת מצלמות אבטחה ליישוב". הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה לקבוע הקצבה בסך 50,000 ש"ח, להשתתפות 

ברכישת מערכות התצפית המפורטות בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. הוועד 
המקומי ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד 

המקומי אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות
יפחת מ-100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

ועד מקומי מולדת בני ברית (א) 20210308

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש "ועד מקומי מולדת בני ברית" תמיכה בהגנה על מושב מולדת מפני פשיעה 

חקלאית על ידי התקנת שערים פנימיים והיקפיים, שערים לחסימות, מצלמות 
ביטחון, תאורה בשטח ובחלק ההיקפי שלו, עמודי תאורה וכדומה. הוועדה עיינה 

בבקשה ובצרופותיה ומחליטה להקצות תמיכה בסך 100,000 ש"ח. המימון 
התואם ייועד לרכישת הפריטים המצוינים בבקשה. למימוש ההקצבה יציג הועד 
המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו לשם רכישת פריטים המפורטים בבקשה 

והתקנתם. ככל שההוצאה תפחת מסך כולל של 200,000 ,₪ יופחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

ועד מקומי בית שערים (א) 20210309

24/09/2020 תאריך:
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:
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הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש "ועד מקומי בית שערים" תמיכה בפרויקט התגוננות מפני פשיעה חקלאית 

על ידי התקנת שערי ברזל חשמליים ומצלמות וציוד נלווה שנדרש להתקנת 
הפריטים המפורטים בבקשה. הוועדה מוצאת לתמוך בבקשה ולקבוע הקצבה בסך
80,000 ש"ח. יחד עם המימון התואם תושלם רכישת כל הציוד והתקנתו, כמפורט 

בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל עבור הרכישות וההתקנות האמורות. ככל 
שעלות ההוצאות תהיה נמוכה מעלות הפרויקט על פי הבקשה, יופחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

מכינה תורנית קדם צבאית "אלישע" (ע"ר) (א) 20210321

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת עמותת "מכינה 
תורנית קדם צבאית "אלישע"" תמיכת הוועדה בפרויקט "מערכת אבטחת 

המכינה שנמצאת בשטח מאוים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת 
תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות לרכישת מערכת אבטחה 

ולהתקנתה מסביב לתחום המכינה הקדם צבאית. כמימון תואם תשלים המכינה 
את הנדרש לרכישת הציוד כמפורט בהצעת המחיר. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מ-100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

ועד מקומי עין חרוד )מאוחד( (א) 20210325

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש ועד מקומי עין חרוד מאוחד תמיכה בפרויקט שמיועד להתקין גדרות 

ומצלמות מסביב לרפת ולדיר וכן לגדר את כל האתר תוך הסטת קטע מהדרך 
ההיקפית של הקיבוץ. כמו כן, במסגרת התוכנית יותקנו רשת מצלמות ואמצעים 
טכנולוגיים נוספים להגנה מפני פשיעה חקלאית, כמפורט בבקשה. הוועדה עיינה 

בבקשה ובצרופותיה, וקובעת תמיכה בסך 140,000 ש"ח. לרכישת הציוד 
ולהתקנתו כמפורט בבקשה. המימון התואם ייועד להשלמת הרכישות של הציוד 
והתקנתו. ככל שההוצאה האמורה במסגרת הפרויקט תפחת מסך 280,000 ש"ח, 
יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה, יציג הוועד המקומי 

אסמכתאות להוצאות שהוציא בפועל במסגרת הפרויקט.

140,000(ב)

ועד מקומי חגי (א) 20210334

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי חגי" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "הגנה על היישוב הנמצא באזור מתיחות, באמצעות 
רכישת מערכת מכשירי קשר לכיתת הכוננות, העברת החמ"ל למיקום מרכזי, 

ורכישת מערכת אביה לניהול אירועי חירום". הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה ומקצה תמיכה בסך 113,000 ש"ח לתמיכה ברכישת מכשירי הקשר 

כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. הוועד המקומי ישלים את הנדרש 
לרכישת מכשירי הקשר. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות 

להוצאות שהוצאו ולכמות מכשירי הקשר שנקנתה בהתאם למפורט בבקשה. ככל 
שסכום ההוצאות יפחת מ-226,000 ש"ח או שמספר מכשירי הקשר יהיה קטן מזה

המצוין בבקשה, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

113,000(ב)

ועד מקומי טנא (א) 20210341

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת עמותת "ועד מקומי 

טנא" תמיכת הוועדה בפרויקט "תמיכה בהגנה ביישוב טנא הנמצא באזור 
מתיחות בהר חברון" באמצעות רכישה והתקנה של מצלמות אבטחה ומערכת 

אנליטיקה כולל ציוד נלווה והתקנה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 
ומחליטה להקצות 100,000 ש"ח כתמיכה בפרויקט. כמימון תואם ישלים הוועד 

המקומי את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 
אסמכתאות להוצאות שהוציאו במסגרת הפרויקט וכן רשימת הפריטים שרכש על 

פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-200,000 ש"ח, 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

ועד מקומי רחלים (א) 20210343
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20/05/2021 תאריך:
75 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת עמותת "ועד מקומי 

רחלים" תמיכת הוועדה בפרויקט הוספת מערכות מצלמות אבטחה מהצדדים 
צפון, דרום ומערב ליישוב רחלים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה 

להקצות 100,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות הפרויקט המיועד להוספת מערכות 
מצלמות אבטחה מהצדדים: צפון, דרום ומערב ליישוב רחלים כמפורט בבקשה 

ובהצעת המחיר שצורפה לה. כמימון תואם ישלים הוועד המקומי את הנדרש 
לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות 

שהוציא במסגרת הפרויקט וכן יציג את רשימת הפריטים שנרכשו בהתאם להצעת
המחיר. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-200,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

100,000(ב)

ועד מקומי בית השטה (א) 20210356

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש ועד מקומי בית השיטה תמיכה בפרויקט להגנה על המשק החקלאי של 

הקיבוץ מפני פשיעה חקלאית באמצעות שערים, רכב סיור ונגרר כיבוי ומערכת 
קשר. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה, וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח לביצוע
הרכישות והתקנת הציוד כמפורט בבקשה. המימון התואם ייועד להשלמת הסכום
הנדרש לפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות על ההוצאות 

שהוצאו במסגרת הפרויקט. ככל שיופחת סכום ההוצאות מסך 160,000 ש"ח, 
יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

ועד מקומי תמר)תומר( (א) 20210357

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש ועד מקומי תומר תמיכה בפרויקט מיגון מבצעי הנדסי טכנולוגי, מרכיבי 

ביטחון והתקנת רצועת גילוי לצורך הגנה מפני פשיעה חקלאית. הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה כוללת רשימה ארוכה של פריטים מבלי שיש בבקשה פירוט 
המסביר את הצורך בכל הפריטים איך והיכן יותקנו. הוועדה עיינה בבקשה 

ובצרופותיה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 100,000 ש"ח לרכישת ציוד במסגרת 
הפרויקט. הוועד המקומי יקצה סכום זהה לסכום ההקצבה לצורך רכישת ציוד 

והתקנתו במסגרת הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות 
להוצאות שהוציא במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 200,000 

ש"ח, יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

ועד מקומי דגניה א' (א) 20210360

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש ועד מקומי דגניה א' תמיכה בפרויקט של הגנה מפני פשיעה חקלאית ממנה 

נפגע היישוב בשנים האחרונות. לבקשה צורפו הצעות מחיר של מצלמות, גדרות 
ושערים בסכומים גבוהים ללא הסבר מדוע יש צורך בכל סוגי הפריטים. לאחר 

שהוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה היא קובעת תמיכה בפרויקט בסך 100,000 
ש"ח. הוועד המקומי ישלים את הסכום לפחות ב-100,000 ש"ח. למימוש ההקצבה

יציג הוועד המקומי אסמכתאות לרכישת ציוד כמפורט בבקשה. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מסך 200,000 ש"ח, יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

מ. א. בני שמעון (א) 20210384

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת "מ. א. בני שמעון" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "מכלול חירום". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 
והחליטה להקצות תמיכה בסך 150,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. 

המימון התואם ישולם על ידי המועצה להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש
ההקצבה תציג המועצה את האסמכתאות להוצאות במסגרת התוכנית. ככל 

שסכום ההוצאות יפחת מ-300,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

החלטת יו"ר הוועדה מיום 05.04.2021:
על יסוד נימוקי הבקשה מוארך בזה תוקף ההקצבה בבקשה מס' 20210384 עד 

.31.03.2023

150,000(ב)

בני דוד - מכינה ישיבתית (א) 20210406
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20/05/2021 תאריך:
76 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת עמותת "בני דוד - 
מכינה ישיבתית" תמיכת הוועדה בפרויקט "מערך אבטחה למכינה ולישיבה". 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה, ומחליטה להקצות סך 46,000 ש"ח 
כהשתתפות ברכישת המצלמות והציוד הנלווה המפורט בהצעת המחיר שצורפה 

לבקשה. כמימון תואם תשלים העמותה את הסכום הנדרש לרכישת כל הציוד 
המפורט בהצעת המחיר. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת 

הציוד ולהתקנתו. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 92,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

46,000(ב)

ועד מקומי נעלה (א) 20210432

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי נעלה" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "מערכת מצלמות ביטחון בישוב נעלה הנמצא בסמיכות 
לכפרים ערבים עויינים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה 

בסך 120,000 ש"ח כהשתתפות בעלות הפרויקט, המפורט בבקשה. המימון התואם
ישולם על ידי הוועד המקומי לרכיבים מתוך הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג 
הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת הפרויקט. ככל שסכום 

ההוצאות יפחת מ-240,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. 

120,000(ב)

ועד מקומי אבני-חפץ (א) 20210458

על פי עיזבון המיועד "להגנת מדינת ישראל", מבקש "ועד מקומי אבני חפץ" 
תמיכה בפרויקט של התקנת רשת מצלמות ביטחון ביישוב בנקודות שצוינו 

במסמכי הבקשה. היישוב סבל ממספר אירועים בטחוניים וכלקח מן האירועים 
הוחלט להתקין את המצלמות כדי לתפעל אירועים בטחוניים בצורה יעילה. 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 113,000 ש"ח לתמיכה 
בפרויקט. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט המתואר בבקשה. 

למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות לעלויות שהוצאו לביצוע 
הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יקטן מסך 226,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

113,000(ב)

ועד מקומי פני חבר (א) 20210484

על פי עיזבון המיועד "להגנת מדינת ישראל", מבקש "ועד מקומי פני חבר", 
תמיכה בפרויקט של התקנת מצלמות ביטחון ביישוב הנמצא באיזור מתיחות 
וכבר התרחשו בו אירועי חבלה ופיגועים. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
וקובעת הקצאה בסך 94,000 ש"ח. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע 

התוכנית המפורטת בבקשה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות 
המעידות על ההוצאות בפועל. ככל שהסכום יפחת מ-188,000 ,₪ יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

94,000(ב)

ועד מקומי ראש צורים (א) 20210505

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקש ועד מקומי ראש צורים תמיכה בפרויקט של רכישת מצלמות להגנה על 

השטח החקלאי ביישוב, שטח הכולל רפת, לולים, מטעים חקלאיים וגם כרמי יין. 
הפרויקט נדרש לאור הפגיעות הנגרמות ליישוב בשל פשיעה חקלאית כלפיו. הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה היא מפורטת. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה ומקצה 

תמיכה בסך 100,000 ש"ח לרכישת ציוד המפורט בבקשה. המימון התואם ייועד 
לרכישת הציוד כאמור. ככל שסכום ההוצאות לרכישות יפחת מסך 200,000 ש"ח 

יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 
אסמכתאות המעידות על ההוצאות בפועל.

100,000(ב)

מ. א. נחל שורק (א) 20210523

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
77 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"מ. א. נחל שורק" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה 
לתמיכה בפרויקט של הקמת מערך ביטחון להתמודדות עם הפשיעה הפלילית 
בשטחים החקלאיים באיזור המועצה. מן הבקשה לעיון חוזר עולה שהמועצה 
איננה אחראית על קיום הביטחון השוטף בשטחים החקלאיים שעליהם היא 

מבקשת לפרוס את פעילות חברת האבטחה שהצעת המחיר שלה צורפה לבקשה. 
כמו כן, המועצה נתנה מענה לתהיית הוועדה לענין הפקת פרויקט מהסוג הנדון 
בבקשה לשנה אחת בלבד, באומרה שככל שהתוכנית תשיג את מטרותיה, תפעל 

המועצה להמשך התוכנית בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים. הוועדה עיינה 
בבקשה מחדש ומחליטה לקבוע תמיכה לתוכנית בסכום של 450,000 ש"ח. המימון

התואם ישולם על ידי המועצה במסגרת פרטי התוכנית כפי שפורטו בבקשה. 
למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות להוצאות שהוציאה על פי המפורט 

בבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 900,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, 
סכום ההקצבה.

450,000(ב)

מ. א. הר חברון (א) 20210528

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקשת "מועצה איזורית הר חברון" תמיכה בפרויקט של הגנה על משקים 

חקלאיים בשטחי המועצה. מדובר בתשעה משקים הנזקקים למענה של מיגון מפני
פשיעה חקלאית בשל מיקומם ובשל אופי הפעלתם. הבקשה היא לסכום תמיכה 

גבוה מאוד ולכמויות גדולות של פריטים שונים המפורטים בהצעת המחיר. גם 
העלויות לפריטים השונים גבוהות מאוד, מבלי שבבקשה הוסבר בצורה מפורטת 

מדוע יש צורך בכל הכמויות הנטענות ובמחירים שצויינו בהצעת המחיר. לאחר 
שהוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה, היא קובעת תמיכה בסך 200,000 ש"ח 

לרכישת ציוד כמפורט בבקשה. המימון התואם ייועד לרכישת פריטים מהצעת 
המחיר. ככל שהעלות הכוללת של ההוצאות תפחת מסך 400,000 ש"ח יופחת 

בהתאמה סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות להוצאות 
שהוצאו בפועל לרכישת ציוד מיגון כמפורט בבקשה.

200,000(ב)

ארגון השומר החדש (ע"ר) (א) 20210543

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
הגישה עמותת "ארגון השומר החדש" בקשה לתמיכה בסך 2,153,245 ש"ח 

בפרויקט של הקמת מרכז שליטה ארצי על פעילות השטח של הארגון לשם איתור, 
מניעה, טיפול, ותחקור ארועי פשיעה במרחב החקלאי, כדי להוות כתובת לפניות 

חקלאים, תוך הפעלת מערכות טכנולוגיות ושיתוף כוחות הביטחון השונים 
להתמודדות עם אותה פשיעה. עלויות הפרויקט שצוינו בבקשה כוללות עלויות 
שכר, רכישת כלי רכב, מחשבים וריהוט משרדי. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת 

תמיכה בסך 1,000,000 ₪ כהשתתפות בהוצאות הפרויקט. העמותה תקצה מימון 
תואם במסגרת הרכישות והשכר שצוינו בבקשה בסכום השווה לפחות לסכום 

ההקצאה, כך שהמימון התואם וההקצבה ישמשו למימון הפריטים המצויינים 
בבקשה, בהתאמה יחסית למפורט בבקשה (ציוד מול ציוד, שכר מול שכר וכיו"ב). 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות בפועל שהוציאה במסגרת 

ביצוע הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 2,000,000 ,₪ או יחרוג מן 
היחסיות המצוינת בהחלטה זו- יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

1,000,000(ב)

ועד מקומי ארז (א) 20210677

על פי עיזבון המיועד "להגנת מדינת ישראל", מבקש "ועד מקומי ארז" השתתפות 
בתוכנית מיגון מבנה המשמש את מחלקת הרווחה בקיבוץ. על פי הבקשה, מדובר 

במבנה המשרת אנשים שמתמודדים עם קשיים יום-יומיים בכל הקשור למצב 
הבטחוני ומגיעים למבנה לקבלת סיוע. על כן יש חשיבות למיגון המבנה מפני 

פגיעות. הוועד המקומי צירף לבקשה הצעת מחיר כוללנית. הוועדה עיינה בבקשה 
ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 45,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. 
המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הועד 

המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל לביצוע התוכנית. כל שהסכום 
הכולל יפחת מסך 90,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

45,000(ב)

מ. א. שער הנגב (א) 20210707

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
78 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"תמיכה במוסדות צדקה ביישובים הסמוכים לגבולות שיש 
בהם לחזק את השלום ואת הריבונות של מדינת ישראל", מבקשת "מ.א שער 
הנגב" תמיכה בפרויקט של יצירת מערכת חינוך חברתי איכותית ומשמעותית 

בישובי המועצה, במטרה לחזק את החוסן האישי והקהילתי בקרב תושבי שער 
הנגב בכלל ובני הנוער בפרט. הכוונה היא לגייס קבוצת מדריכים בשנות ה-20 

לחייהם המתגוררת בקיבוץ "כפר עזה", אשר תעבור יחד הליך חינוכי וחברתי וכל 
חבר יבחר פרויקט התנדבותי בתחומי המועצה, כמפורט בבקשה. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 150,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 

הפרויקט. המימון התואם להשלמת ביצוע התוכנית ישולם על ידי המועצה. 
למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות לעלויות הפרויקט למקורות המימון 
בפועל ולפירוט הפעילות שנעשתה תוך ציון מספר המדריכים שהשתלבו בפרויקט 

ומספר הנהנים שנהנו מפעילותם. ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 
300,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

150,000(ב)

מ. א. עמק הירדן (א) 20210736

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקשת "מועצה איזורית עמק הירדן" תמיכה בסך 318,045 ש"ח לתמיכה 

בפרויקט שמטרתו למנוע ולטפל בפשיעה חקלאית על ידי נוכחות של סיור לילי וכן 
מצלמות ורחפן. הוועדה עיינה בבקשה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 50,000 ש"ח 
וזאת מאחר שהוועדה אינה מוצאת הצדקה לתשלום ליסינג בסכום של 200,000 

ש"ח לשנה לרכב. כמו כן, פריטים אחרים בהצעת המחיר, כגון הדרכות לרחפנים 
בעלות המצוינת בהצעת המחיר אינם מקובלים על הוועדה. סכום ההקצבה ייועד 
לרכישת מצלמות ורחפן והמימון התואם ישמש להשלמת הנדרש לרכישות אלה. 

למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות על רכישת מצלמות ורחפן. ככל 
שההוצאה תפחת מסך כולל של 100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

50,000(ב)

ועד מקומי חרמש (א) 20210773

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי חרמש" 
תמיכת הוועדה בפרויקט "מצלמות מיגון וציוד מגן לכיתת הכוננות של היישוב 

חרמש הנמצא באזור מתיחות בצפון השומרון בסמוך לעיר טול כרם ולכפרים 
ערביים עויינים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות תמיכה

בסך 55,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת ציוד המיגון בהצעת המחיר של 
"אבנר-טק". הוועד המקומי ישלים כמימון תואם את הנדרש לרכישת הפריטים 

המפורטים בהצעת המחיר האמורה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 
אסמכתאות להוצאות שהוציא במסגרת הפרויקט לרכישת הפריטים האמורים 

בהצעת המחיר. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 110,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

55,000(ב)

מ. א. זבולון (א) 20210866

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקשת "מועצה איזורית זבולון" תמיכה בפרויקט שמטרתו הגנה על משקים 

ושטחים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית. הכוונה היא להציב מצלמות ואמצעי 
התרעה שיתריעו בשעת מעשה כדי למנוע את הפגיעה או במהלכה. המערכת תפעל 

בכל שעות היממה ותחובר לכוחות מג"ב. על פי התוכנית, בשטח יפעל גם סייר 
(במשך שנה ובעלות של 316,960 ש"ח – סייר שאינו עובד המועצה). עלות הפרויקט

תמומן מהשתתפות הנהנים, ומהסכום המתבקש מן הוועדה, ללא השתתפות של 
המועצה עצמה בהוצאות הדרושות לביצוע הפרויקט. הוועדה עיינה בבקשה 

ובצרופותיה וקובעת השתתפות ברכישת הציוד ובהתקנתו בלבד. סכום ההקצבה 
יעמוד על 140,000 ש"ח והמימון התואם יהיה מכספי הנהנים ומכספי המועצה. 
הסכום הכולל ייועד לרכישת הציוד המפורט בבקשה בעלות כוללת שלא תפחת 
מ-280,000 ש"ח. ככל שההוצאות בפועל תהיינה נמוכות יותר יופחת בהתאמה 

סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות להוצאות שהוצאו 
בפועל לרכישת הציוד, התקנתו וחיבורו לכוחות מג"ב.

140,000(ב)

מ. א. חוף אשקלון (א) 20210975

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
79 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של הגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית, 
מבקשת "מועצה איזורית חוף אשקלון" תמיכה בפרויקט של רכישת מצלמות 

שביל ניידות כדי לייעל את עבודת צוותי השידור המקומיים על ידי תיעוד העבירות
המתבצעות כלפי היישובים החקלאיים במקום, בשעת התרחשותם, וכן לשם 

איסוף ראיות כדי להביא להעמדתם לדין של עבריינים המבצעים את העבירות. 
הוועדה דנה בבקשה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 32,500 ש"ח המבוקשים ממנה, 
כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות במסגרת

הפרויקט בסך כולל של 65,000 ש"ח. ככל שההוצאות בפועל תהיינה נמוכות 
מסכום זה, יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

32,500(ב)

מ. א. שער הנגב (א) 20210977

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת "מ. א. שער הנגב" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "תוספת 4 מרחבים ממוגנים מוסדיים למרכז החדשנות 
במועצה האזורית שער הנגב". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה 

לתמוך בסך 215,000 ש"ח להקמת אחד מתוך ארבעת המרחבים הממוגנים 
שמתכננת המועצה להקים. המימון התואם יהיה על ידי המועצה להקמת מבנה 

נוסף אחד לפחות. למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות להקמת המרחבים
הממוגנים האמורים וכן כל אישור שנדרש לצורך הקמתם. ככל שסכום ההוצאות 

יפחת מסך 430,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

215,000(ב)

עירית שדרות (א) 20210983

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת "עירית שדרות" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "רכישת מיגוניות שומר הסף". הוועדה עיינה בבקשה 
ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות סך 440,000 ש"ח כהשתתפות בעלות הפרויקט 

וכמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. העירייה תשלים את הנדרש 
לביצוע התקנה של כל 40 המיגוניות שצוינו בבקשה. למימוש ההקצבה תציג 

העיריה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת התקנת 40 המיגוניות החדשות 
שהותקנו בשנת .2021 ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-880,000 ש"ח, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

440,000(ב)

5,242,500 סה"כ למשרד:

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
80 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

פנים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
81 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

קליטה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

קו לעובד (א) 20210002

על פי עיזבון המיועד לעזרה וסיוע למהגרים מברית המועצות, מבקשת עמותת "קו
לעובד" סיוע בקידום נגישות, חומרים המעידים על זכויות בעבודה ליוצאי מדינות 

ברית המועצות, כדי להבטיח להם ידיעה והבנה על הזכויות המגיעות להם על פי 
חוק. הפרויקט מורכב למעשה, מהשקעה באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של 
העמותה עצמה ואין בו תשתית לקשר ישיר וברור בין האתרים האמורים לבין 

קהל היעד. לפיכך מקצה הוועדה סך 10,000 ש"ח להשתתפות במימון התרגומים 
של זכויות העובדים. המימון התואם יושלם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה עלויות שהוצאו בפועל לביצוע התרגומים ותציג את התוצרים של 
עבודות התרגום. ככל שהעלויות יפחתו מסך 20,000 ש"ח יופחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

10,000(ב)

מחר - מעורבות, חינוך, רווחה (ע"ר) (א) 20210025

על פי עיזבון המיועד לעזרה וסיוע למהגרים מברית המועצות, מבקשת עמותת 
"מחר – מעורבות, חינוך, רווחה" תמיכה בפרויקט שמיועד לגבש קבוצת עולים 

דוברי רוסית הנפגשים מספר פעמים בשבוע לשמיעת הרצאות, לצפייה במופעים 
ולפעילויות שונות, כולל שיעורים. מדובר באוכלוסייה המתגוררת בשכונה ד' בבאר

שבע. המטרה היא לחזק את תחושת השייכות ולחבר את הציבור האמור אל 
ההיסטוריה והמורשת היהודית ולסייע לה מול הבירוקרטיה הישראלית על ידי 

מתן שיעורים, חוגים והרצאות. צפויים 50 נהנים. העירייה משתתפת במימון 
הפרויקט באופן חלקי וגם מן הנהנים ידרש      תשלום. הוועדה עיינה בבקשה ובכל

צרופותיה ומצאה לתמוך בפרויקט בהקצבה בסך 20,000 ש"ח. המימון התואם 
ימומן על ידי העמותה לצרכי הרכיבים המפורטים בעלויות הפרויקט. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה את ההוצאות שהוצאו בפועל בפרויקט. ככל שההוצאות 
יפחתו מסך 40,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

מט"י מרכז טיפוח יזמות המרכז לפיתוח עסקים בירושלים (ע"ר) (א) 20210115

על פי עיזבון המיועד לעזרה וסיוע למהגרים מברית המועצות, מבקשת עמותת 
"מט"י – מרכז טיפוח יזמות המרכז לפיתוח עסקים בירושלים" לסייע בקליטתם 

של עולי ברית המועצות לשעבר, תושבי ירושלים, על ידי הקניית ידע וכלים 
בתחומי ההתנהלות הכלכלית והתעסוקתית ופיתוח תפיסת עולם יזמית כדי לשפר 

את סיכוייהם להצליח ולהשתלב במעגל העבודה כשכירים או כיזמים. התוכנית 
מפורטת בבקשה כדבעי, למעט הפריט שקוצב עלות של העלאת שכר לעובדת 

המוסד שמועסקת במשרה בהיקף של 90% ובמסגרת הפרויקט תעלה ל-.100% 
הוועדה איננה תומכת בהעלאת שכר כזאת על פי סעיף 7ח' להנחיות הוועדה 

להגשת בקשות לשנת .2021 ביתר רכיבי הפרויקט קובעת הוועדה תמיכה בסך 
35,000 ש"ח. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל, לקיום הרכיבים 
של הסדנאות והקורסים המפורטים בבקשה, להיקף הביצוע שלהם ולמספר 

המשתתפים. ככל שהעלויות הכוללות יפחתו מסך 70,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

35,000(ב)

גפן פוריה ויהודה (ע"ר) (א) 20210192

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
82 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון שמיועד לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים סוציאליים ותוכניות 
אחרות לסיוע ועזרה לעולים חדשים, מבקשת עמותת "גפן פוריה ויהודה" תמיכה 

בפרויקט סיוע בשילוב עולי בני המנשה מהודו ביישוב קרית ארבע על ידי הקמת 
מרכז מורשת בו יסופר סיפורם הייחודי. לצורך כך ישופץ חדר במקום. חברי 

הקהילה יעברו תהליך ערכי של חיבור לשורשים, הדור הצעיר של חברי הקהילה 
יחקור את דור המבוגרים ואת סיפור חייהם המיוחד. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח כהשתתפות במימון הפרויקט. המימון
התואם ייועד להשלמת הסכום הדרוש לפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות הן להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת הפרויקט והן לפירוט הפעילות

שבוצעה עם העולים הבוגרים ועם הצעירים בהם, כמתואר בבקשה. ככל שסך 
ההוצאות יפחת מ-80,000 ש"ח (כאשר השלמת שכר לא תעלה על סך 19,500 ש"ח)

וככל שהיקף הפעילות יהיה קטן מזה המתואר בבקשה, יופחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

40,000(ב)

עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה (ע"ר) (א) 20210286

על פי עיזבון המיועד ל"יישובם של יהודים מאירופה", מבקשת "עמותת גבהים - 
עמותה לקליטת עליה" תמיכה בפרויקט של "מרכז חדש בחיפה לפיתוח קריירה 

עבור 120 עולים חדשים אקדמאיים מאירופה כדי לספק להם כלים, ידע, הכשרה, 
ייעוץ תעסוקתי וקשרים מקצועיים כדי שישתלבו בשוק התעסוקה בישראל, 

במשרות הולמות את השכלתם וכישוריהם". באופן כללי מצוין בבקשה שהעולים 
ישתתפו בסדנאות בהן ילמדו כתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה, הכרת 

זכויות וכדומה. הצעות המחיר מפרטות את המחיר לשעות עבודה מבלי לציין 
תוכנית מפורטת של העברת הידע וההכשרות המתוארות בתיאור הפרויקט. עלות 

הפרויקט מורכבת מסכום, גבוה יחסית, לשכר של מנהל הפרויקט וגם רכז. לא 
ברור מדוע צריך את שני בעלי התפקידים לרכז את הפעילות הזאת, שמפנה 

למעשה לשני נותני שירותים שהצעות המחיר שלהם פורטו בבקשה. לא ברור כיצד
בדיוק יגיעו העולים לפעילות כמתואר בבקשה. לא למותר לציין כי בעבר תוכנית 

דומה לא הגיעה לביצוע מספק. על כן, לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובכל פרטיה, 
קובעת הוועדה תמיכה בסך 70,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט המתואר 
בבקשה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה לביצוע הפרויקט האמור. למימוש

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת ביצוע 
העבודה, לרבות חשבוניות ששולמו שכוללות פירוט של שעות עבודה ומספר 

המשתתפים ותוכן הפעילות עבורה חויבה העמותה בתשלום על פי אותן חשבוניות,
וכן תיאור כולל של הדרך לביצוע התוכנית – לרבות לוחות זמנים, מספר 

משתתפים, תכני פעילות וכל כיוצא בזה. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 140,000 
ש"ח, או שהתמונה שתשתקף לא תשכנע בקיום הפרויקט להשגת ייעוד העזבון, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

החלטת וועדת המליאה מיום 26.04.2021:
בתאריך 19/04/2021 פנתה "עמותת גבהים עמותה לקליטת עלייה" אל הוועדה 
בבקשה לאשר לה ביצוע הפרויקט עבורו נקבעה לה הקצבה על פי בקשה מספר 

20210286 באופן יחסי לסכום ההקצבה שנקבע לה. בעוד שבתוכנית שעבורה 
נתבקשה התמיכה צוין שהפרויקט יועד ל-120 עולים, בעלות כוללת של כ-500,000 
,₪ קבעה הוועדה תמיכה בסך 70,000 ,₪ כאשר ביחד עם המימון התואם תקציב 
הפרויקט אמור לעמוד על סך של 140,000 ₪ לכן הפרויקט יבוצע רק מול 40 עולים
משתתפים ולא 120 עולים, מספר שצוין בבקשה המקורית. מאחר שהוועדה העירה

בגוף החלטתה שסכומי השכר שנכללו בעלויות הפרויקט גבוהים מידי, ולאחר 
שהוועדה קבעה שיהיה על העמותה להציג בפירוט את הפעילות שתבוצע במסגרת 

הפרויקט מול העולים, מספרם וכל סוגי השירות שקיבלו מהעמותה- ברור 
שהחישוב המוצע על ידי העמותה איננו יכול להתקבל. עלות הפרויקט איננה 

מורכבת רק מההוצאה המיועדת לכל אחד מהמשתתפים. בפרויקט יש עלויות 
כוללניות, כגון שכר, וגם פעילות אל מול קבוצת עולים, ולא רק פעילות פרטנית. 

לפיכך, הוועדה איננה יכולה להשיב עניינית וסופית לפנייה הנידונה. לכן, העמותה 
מתבקשת להגיש תוכנית מסודרת, הכוללת עלויות מפורטות לתוכנית השונה מן 

התוכנית המקורית. יוער כבר בשלב זה שהציפייה של הוועדה היא שכספי 
התמיכה ישמשו את הפעילות עבור המספר הגדול ביותר של עולים- ככל שהדבר 

ניתן במסגרת הפרויקט. לאמר, הפרויקט צריך להתבצע תוך שימוש מיטבי 
בתקציבו.

70,000(ב)

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
83 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

צופים צבר העולמי (ע"ר) (א) 20210346

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש ארגון "צופים צבר 
העולמי" תמיכת הוועדה בפרויקט "הקמת גרעיני צופים צבר בישובים סמוכי 

גבול, ישובי העוטף ובאזורי מתיחות במטרה לחזק את הישובים ולהגן עליהם". 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקציב תמיכה בסך 380,000 

ש"ח לתמיכה בהקמתם של גרעינים על פי החלטה זו. המימון התואם ישולם על 
ידי הארגון וישלים לפחות הקמת שני גרעינים נוספים, כך שבסך הכל יוקמו 

ארבעה גרעינים. גרעינים אלה יוקמו באיזורים עוטף עזה או יישוב סמוך גבול 
בצפון. אם הגרעינים לא יוקמו בעוטף עזה או ביישובים סמוכי גבול בצפון, 

ההקצאה לא תעמוד בתוקפה. למימוש ההקצבה יציג הארגון אסמכתאות להקמת
הגרעינים, מספר החניכים שיושבו בכל אחד מהם, המיקום המדויק של כל אחד 
מן הגרעינים, העלויות שנדרשו להקמת הגרעינים. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מ-760,000 ש"ח, או אם לא יוקמו הגרעינים ביישובים שנקבעו בהחלטה זו, או 
שמספר הגרעינים יהיה קטן מארבעה, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה, 
וכפי שהובהר, ההקצבה לא תעמוד בתוקפה אם הגרעינים לא יוקמו בישובים 

שהוגדרו בהחלטה זו.

380,000(ב)

אור לתקוה - שילוב עולים בקהילה הישראלית עמותה רשומה (א) 20210399

על פי עיזבון המיועד למדינת ישראל לצורך יישובם של עולים רוסיים (יוצאי 
רוסיה בלבד), מבקשת עמותת "אור לתקוה - שילוב עולים בקהילה הישראלית" 
תמיכה בפרויקט של רכישת ריהוט ומשחקי חצר לגני הילדים של העמותה בהם 

שוהים ילדיהם של עולים מרוסיה ולמענם מקיימת העמותה בארבעה גנים שצוינו 
בבקשה יום לימודים ארוך בו ניתנים לילדים ארבע ארוחות כדי לאפשר להורים 

להשקיע את זמנם בעבודה במסגרת קליטתם בארץ. לבקשה צורפו הצעות מחיר. 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח כהשתתפות 

בעלות הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי העמותה על פי הפרטים 
המתוארים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת 

הריהוט והציוד המפורט בהצעות המחיר והצבתם בגני הילדים בכתובות שצוינו 
בבקשה. ככל שסך ההוצאות הכולל יפחת מסך 60,000 ש"ח יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

מרכז ליובאוויטש לעלייה וקליטה (ע"ר) (א) 20210408

עמותת "מרכז ליובאוויטש לעלייה וקליטה" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת 
הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של שיעורי עזר לילדי עולים מרוסיה
ועזרה בהכנת שיעורי בית במסגרת בית ספר "תנופה". הוועדה עיינה בבקשה לעיון

חוזר וכן במסמכים שצורפו אליה להבהרת הנתונים שפורטו בבקשה המקורית 
והאישור שניתן מאת המפקח מטעם משרד החינוך, מוצאת לשנות את החלטה 

ולקבוע תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות בשכר המורים בעלות הפרויקט של 
הענקת השיעורים האמורים ל-50 תלמידים. מסכום ההקצבה לא ישולמו עבור 

כריכים, ימי כיף וכיוצא בזה, אלא לשכר מורים בלבד. גם המימון התואם ישלים 
את הסכום הנדרש לשכר המורים בלבד. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות לשכר המורים, למספר השיעורים שניתנו, למספר 

התלמידים שהשתתפו בשיעורים וכן תמציא אסמכתאות לכך שמדובר בילדי 
עולים מרוסיה – על פי הוראת העיזבון. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-200,000 

ש"ח, או מספר התלמידים יהיה קטן מ-,50 יפחת, בהתאמה יחסית, סכום 
ההקצבה.

100,000(ב)

אפיקי גולן, עמותה (א) 20210423

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
84 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון שמיועד לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים סוציאליים ותוכניות 
אחרות לסיוע ועזרה לעולים חדשים, מבקשת עמותת "אפיקי גולן" תמיכה 

בפרויקט שהעמותה מכנה אותו כ"פרויקט משתלבים" ומיועד ליצירת חממה 
תעסוקתית לבעלי מקצוע שונים מקרב העולים. א' ליצירת מקומות עבודה, כגון 

שילובם של מורים לנגינה מקרב העולים להוראת המוסיקה, או הוראת אנגלית על
ידי עולים דוברי אנגלית, וכן לסדנאות בתחומים שונים לפי המקצועות של אותם 

עולים שינחו את החוגים והסדנאות. הוועדה מקצה תמיכה בסך 50,000 ש"ח 
לתמיכה בשכרם של העולים אשר יועסקו בתור מורים ומדריכים בסדנאות. 

העמותה תוכל להשתמש בשכרם של מורים אחרים כמימון תואם. ככל 
שההוצאות עבור הפרויקט יגיעו כדי סכום כולל של פחות מ-100,000 ש"ח כי אז 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה, תציג העמותה את 
רשימת השמות של המורים שהועסקו בפרויקט את תשלומי השכר ששולמו להם 

ומספר הנהנים שהשתלבו בפרויקט.

50,000(ב)

בני ובנות חייל (ע"ר) (א) 20210475

במסגרת עיזבון שמיועד לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים סוציאליים ותוכניות 
אחרות לסיוע ועזרה לעולים חדשים, מבקשת עמותת "בני ובנות חייל" תמיכה 

בפרויקט של פעילות עבור עולות חדשות שעולות לארץ לבדן. זאת כהמשך 
לפעילות המדרשה לעולות המנוהלת על ידי העמותה. התוכנית היא לקיים טיולים 

ברחבי הארץ ובמהלכם גם לקיים הרצאות וכניסה לאטרקציות. עלות הפרויקט 
מתבססת על שכר קבוע של מדריכה וכן על הרצאות, וההוצאות עבור הטיולים, 

אוטובוסים, כניסות לאתרים וכיו"ב. הוועדה מחליטה להקצות 50,000 ש"ח 
לתמיכה ברכיבי ההוצאות של הטיולים וההרצאות. המימון התואם ייועד לאותם 
רכיבים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל 

עבור הטיולים וההרצאות והכניסה לאתרים. ככל שהסכום הכולל יפחת מסך 
100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

אסאטל - אמנות ומדיה (ע"ר) (א) 20210491

על פי עיזבון המיועד ל"עולים מרוסיה" מבקשת עמותת "אסאטל - אמנות ומדיה"
תמיכת הוועדה בפרויקט הנגשת מידע וייעוץ לעולים מרוסיה בשפה הרוסית ע"י 

מדור מיוחד בתכנית הטלוויזיה. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד עודף 
מצטבר של 33.72% ביחס למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2018 שיעור 

החורג מהקבוע בסעיף 11.9 לנוהל עבודת הועדה (1/3). מקור העודפים הינו נכסים 
נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות שלא יועדו ע"י מוסדות המלכ"ר
בסך 69,256 .₪ נערכה התאמה לעודף הנצבר ע"י תיקון לנ"נ ר"ק והתאמתו ליתר 
הר"ק בסך 18,484 ש"ח. עולה שהמוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. מאחר 

שמדובר בחריגה בסכום קטן וגם באחוז חריגה קטן, ומאחר שהתוכנית עבורה 
מתבקשת התמיכה יכולה לתרום לציבור העולים הצורכים את המידע באמצעי 

המצוין בבקשה, רואה הוועדה נימוק מיוחד לסטות מהוראת הנוהל, ולקצוב 
תמיכה בתוכנית בסך של 40,000 ש"ח. המימון התואם, להשלמת הנדרש לביצוע 

התוכנית המתוארת בבקשה, ישולם על ידי המוסד. למימוש ההקצבה יציג המוסד 
אסמכתאות לסרטונים שהופקו במסגרת הפרויקט, מועד הפקתם שיהיה בשנת 

,2021 התכנים של הסרטונים וכן רשימת מועדים בהם שודרו סרטונים אלה. ככל 
שסך ההוצאות במסגרת הפרויקט יפחת מסך 80,000 ש"ח יפחת, בהתאמה 

יחסית, סכום ההקצבה.

40,000(ב)

שישי שבת ישראלי (ע"ר) (א) 20210536

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
85 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד לעולים רוסים בלבד, מבקשת עמותת "שישי שבת ישראל"
תמיכת הועדה בפרויקט "ממשיכים לעלות", תמיכה בגיבוש קהילה תומכת 

לעולים דוברי רוסית, כדי לחזק את זהותם הישראלית והיהודית, להרחיב את 
ידיעתם בתרבות, ההיסטוריה והמסורת היהודית והישראלית, להעצים את 

תרומתם לחברה הישראלית ולבנות מנהיגות מושרשת הקשורה לחברה 
הישראלית ולעם היהודי. הפרויקט אמור להתבצע באמצעות סיורים חינוכיים 

וחוויתיים למשפחות עולים דוברי רוסית, ארבע סדרות באתרי טבע עם הדרכה 
והנחיה. בכל סדרה ישתתפו 30 עולים, יתקיימו שישה מפגשים, הנהנים עצמם, 

120 במספר, ישתתפו בעלויות הפרויקט בסך כולל של 28,800 ש"ח. העמותה 
מתכוונת לגייס תרומות בסך 56,414 ש"ח ולקבל מענקים מרשויות מקומיות בסך 
40,000 ש"ח. הוועדה מתבקשת לתמוך ב-105,000 ש"ח. ההוצאות הן עבור ריכוז 

והנחית הפרויקט, מורי דרך, אוטובוסים, כניסה לאתרים, חומרי עזר וכיבוד. 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך 40,000 ש"ח 

כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישלים את ההוצאות הנדרשות 
למימון הפרויקט כמתואר בבקשה. כספי ההקצבה לא ישמשו לכיבוד וכן גם כספי 
המימון התואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה

בפועל למימון הפרויקט על פי רכיבי ההוצאות המצוינים בבקשה ובהצעות 
המחיר. כן תציג העמותה את מספר המשתתפים בכל אחד מן האירועים, מועדי 
האירועים, האתרים בהם התקיימו סיורים, מועדי המפגשים והצהרה של יו"ר 

העמותה שכל המשתתפים היו עולים דוברי רוסית. ככל שההוצאות בפועל לא יעלו
על סך 80,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

מחניים - רשת חינוך יהודי - ישראלי לדוברי רוסית (ע''ר) (א) 20210679

במסגרת עיזבון שמיועד לעולי ברית המועצות, עמותת "מחניים – רשת חינוך 
יהודי-ישראלי לדוברי רוסית" מבקשת תמיכה בפרויקט של סיוע לעולים 

וקליטתם הרוחנית והחברתית. לשפר את קליטתם על ידי החוגים, תיאטרון, 
אמנות, לשפר את קליטת ילדים העולים על ידי חוגים שונים. לארגן למשפחות 

עולי דוברי רוסית חגיגות של חגי ישראל משותפות ולארגן מופעים ומסיבות 
לקראת החגים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומבהירה שהפרויקט איננו 
פרויקט תלת-שנתי כמוגדר בנוהל עבודת הוועדה. אין מדובר בתוכנית אשר צריכה

להתבצע בשלביה השונים נדבך על נדבך במהלך שלוש שנים – אלא בתוכנית 
מסוימת שניתנת לביצוע שנה אחר שנה באותה צורה. העלויות הכספיות לפרויקט 

נובעות כולן מהצורך לשלם שכר לארבעה עובדים אשר אמורים לקיים פעילות 
שתשיג את מטרות התוכנית המתוארות בטופס הבקשה. הוועדה קובעת תמיכה 

בסך 29,500 ש"ח. העמותה תידרש למימון תואם בסכום זהה לשם ביצוע התוכנית
או חלקים ממנה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 

שהוציאה בפועל במסגרת הפעילות המתוארת בתיאור הפרויקט ובטופס הבקשה. 
ככל שסך ההוצאות יפחת מ-59,000 יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

29,500(ב)

894,500 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
86 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:

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
87 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

רווחה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

גרעין תורני אור יהודה (ע"ר) (א) 20210008

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "גרעין תורני אור יהודה" 
תמיכת הוועדה בפרויקט "קיום חוגים טיפוליים באומנויות (מוזיקה, אפיה) 

וכלבנות לילדים נזקקים בגילאי היסודי". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 
והחליטה להקצות סך 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט לרכיבים של 

תרפיה במוסיקה, כלבנות טיפולית ותרפיה באפיה, כמפורט בבקשה. המימון 
התואם ישמש לביצוע כל יתר חלקי הפרויקט המתואר. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות 
יפחת מ-100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

העמותה לניהול תחנת העמקים (א) 20210019

על פי עיזבון המיועד ל-"לילדים שעברו התעללות (פיזית, נפשית או מינית), הזנחה 
או אונס", מבקשת עמותת "העמותה לניהול תחנת העמקים" תמיכת הוועדה 
בפרויקט "מתן שרותי טיפול ייעודיים לילדים ונוער שעברו התעללות (פיזית, 
נפשית או מינית), הזנחה או אונס, כולל הדרכת הורים באמצעות פסיכולוגים 

המתמחים בגישות וטכניקות טיפוליות ייעודיות לטיפול בילדים". הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה, ומחליטה לקבוע הקצבה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות 

בעלויות הפרויקט כמתואר בבקשה. יצוין שבתיאור הפרויקט ציינה העמותה 
הוצאות עבור טיפול פסיכולוגי עבור 22 ילדים בעלות של 270 ש"ח לטיפול, וכן 

לצורך ב-40 טיפולים לכל אחד מן הילדים. חלק זה לא צוין בהמשך הבקשה ולא 
צורפה הצעת מחיר ביחס אליו. כל שצוין בבקשה הוא תשלום שכר לחמישה-עשר 

עובדים, ביניהם פסיכולוגים רבים, שמועסקים על ידי המוסד. לעמדת הוועדה, 
העמותה צריכה לשים את הדגש על הטיפולים הפסיכולוגיים שנצרכים לילדים 
שעבור הטיפול בהם הוגשה הבקשה. העמותה תשקיע מימון תואם בסכום זהה 

לפחות לסכום ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 
שהוציאה לרכיבי ההוצאות שמפורטים בחלק ג' של טופס הבקשה, הוצאות 

המפורטות בס' ד', של חלק ג', בטופס הבקשה - לא ייכללו בהוצאות הפרויקט. 
ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

50,000(ב)

"חוף הגליל" אגודה לטפול בילד ובמשפחה (א) 20210032

על פי עיזבון המיועד לאימוץ ילדים, לפרויקטים הנוגעים לאימוץ בישראל, 
מבקשת עמותת "חוף הגליל – אגודה לטיפול בילד ובמשפחה" תמיכה בפרויקט 

של טיפולים פרטניים לילדים/ נערים מאומצים או כאלה הנמצאים במסגרות חוץ 
ביתיות עם אופק אימוץ ובהוריהם, במטרה להקל עליהם את מציאות החיים 

המורכבת ולהעניק להם הזדמנות ותקוה לחיים בריאים יותר נפשית. התוכנית 
מתמקדת בטיפולים פרטניים לילדים/ נערים מאומצים, או כאלה שמיועדים 

לאימוץ, עם אופק אימוץ וכן לקבוצות טיפוליות של הדרכות הורים, כדי להעניק 
להם כלים להתמודדות עם גידול ילדים, במציאות של אימוץ או אמנה. הוועדה 

עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות 
בעלויות הפרויקט, למעט עלויות עבור מזון. המימון התואם ישולם על ידי 

העמותה לביצוע כל הפרויקט על פי המתואר בבקשה (למעט הוצאות עבור מזון). 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל. ככל 

שסכום הכולל יפחת מסך 200,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

רווחה (א) 20210041
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משרד העבודה והרווחה (להלן: "המשרד") הגיש בקשה לשינוי סכום ההקצבה 
שנקבעה לו ע"י הוועדה, על פי הוראת ס' 9.2 לנוהל עבודת הוועדה. הקצבה 

המיועדת להשתתפות הוועדה בפרויקט חלוקת קמחא דפסחא, סלי מזון ומסגרות 
הזנה. הוועדה כבר ביארה את פרשנותה להוראות הסעיף האמור בנוהל. ע"פ 

מדיניותה ופרשנותה האמורה- הוועדה קוצבת את התמיכה בפעולות המשרד 
בתחומים שצוינו מעזבונות המיועדים לצדקה- כהוראה כללית, בעוד שעזבונות 

המיועדים לייעודים ספציפיים בתחום הרווחה והנזקקות (כגון: רווחת נוער 
בסיכון או רווחת קשישים וכיו"ב) אינם נופלים בגדר הוראותיו של ס' 9.2 לנוהל, 

על אף ניסוחו הכוללני. הוועדה מקצה הכספים מן העזבונות המיועדים באופן 
התואם בצורה המיטבית להוראות המורישים, מדיניות שאין כל מקום לסטות 

ממנה על בסיס פרשנות הנוהל, שבוודאי לא התכוון לשנות מהוראות המורישים. 
יתר על כן, הוועדה סייעה לפעילויות של המשרד בשנת 2020 בסכום של 

11,500,000 ,₪ בין היתר לחלוקת שוברים לרכישת מזון ולצרכי רווחה עקב 
התפרצות מחלת הקורונה. יצוין עוד שלפי ס' 9.2 לנוהל אין ההקצבה מיועדת 

לרכיב הרביעי בפרויקט החלוקה של המשרד, כמפורט בפנייתו ("חג נוסף"). מכאן,
שהוועדה קבעה תמיכה בהתחשב במכלול השיקולים שהיו לפניה ולא נפלה 

בהחלטתה טעות מהותית המצדיקה שינוי ההחלטה. לפיכך, הבקשה נדחית.

1,900,000(ב)

בית הילדים ע"ש צבע אמונה (בית אלעזרקי) (ע"ר) (א) 20210043

עמותת "בית הילדים ע"ש צבע אמונה בית אלעזרקי" הגישה בקשה לעיון חוזר 
בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט שיפוץ מרתף בית הבוגרות
של בית הילדים. הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר והחליטה לקבלה. לבקשה לעיון
חוזר הוגש דוח על הנתונים הכספיים ממנו עולה שהחריגה הפיננסית איננה עומדת

עוד, ועל כן, דנה הוועדה בבקשה לגופה. בהתחשב במהות הפרויקט עבורו 
מתבקשת התמיכה, קובעת הוועדה תמיכה בסך 60,000 ש"ח כהשתתפות ברכיבים
של הפרויקט, כמפורט בבקשה המקורית. המימון התואם ישולם על ידי העמותה 

להשלמת הנדרש על פי הבקשה המקורית. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת 

מ-120,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

60,000(ב)

אהלי יוסף רמת בית שמש (ע"ר) (א) 20210054

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "אהלי יוסף רמת בית שמש"
תמיכה בפרויקט של שיפוץ והצללה של חצר מעון הילדים, כדי להגן עליהם מפני 
השמש הקופחת. שטח החצר הוא כ-200 מ"ר. הצעת מחיר צורפה לבקשה. הוועדה
מקציבה לתמיכה סך 30,000 ש"ח כהשתתפות בביצוע הפרויקט. המימון התואם 
ישלים את הסכום הנדרש. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות
שהוצאו לצורך הצללת החצר וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסך ההוצאות 

יקטן מסך 60,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

דרך לוטן (ע"ר) (א) 20210059

עמותת "דרך לוטן" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה
לתמיכה לפרויקט של מסעות טיפוליים לעשר קבוצות נוער בסיכון, הכל כמפורט 
בבקשה המקורית. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר ובדוחות הכספיים 

שהגישה העמותה לשנת ,2019 מקבלת הוועדה את הבקשה לעיון חוזר. לאחר עיון 
בבקשה המקורית, קוצבת הוועדה תמיכה בסך 44,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 
השכר וההוצאות שפורטו בסעיף ב' של חלק ג' לבקשה, דהיינו: השתתפות בשכר 
חובש חמוש, בשכר שומר הלילה ובהוצאות על ההסעות. המימון התואם ישולם 
על ידי העמותה לצורך השלמת הנדרש לפריטים האמורים בהחלטה זו. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט, 
אסמכתאות לביצוע המסעות לעשר קבוצות של נוער בסיכון, מסלולי המסעות 

ומועדיהם. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 88,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה 
יחסית, סכום ההקצבה.

44,000(ב)

מרכז קהילתי ראש פנה (א) 20210073

24/09/2020 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

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

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקש "מרכז קהילתי ראש פנה" השתתפות 
בהצטיידות עבור מעון היום של הילדים "פעוטון פשוש". במעון שוהים 55 פעוטות.

התכנית היא לרכוש ציוד חדש, מתקן ג'ימבורי, משחקים וכיוצא בזה. הצעת 
המחיר ארוכה ומפורטת. הוועדה מקצה סך 30,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת 

הפריטים המתוארים בהצעת המחיר. המימון התואם ייועד לרכישות מתוך הצעת 
המחיר. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לפריטים שנרכשו על פי 

הצעת המחיר וכן רישיון תקף להפעלת הפעוטון. ככל שסך ההוצאות יקטן מסך 
60,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

גמ"ח אחי יעקב (ע"ר) (א) 20210078

עמותת "אחי יעקב" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את 
בקשתה לתמיכה בפרויקט שתואר בבקשה כרכישת מקררים ורכב לצורך איסוף 

מזון לחלוקתו לנזקקים באמצעות המקררים ובאמצעות הרכב. הוועדה שקלה 
שוב את עמדתה ומוצאת לנכון לקבוע תמיכה בסך 45,000 ש"ח, אשר ישמשו 

ראשית לרכישת המקרר והצידנית המפורטים בבקשה על פי הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה. יתרת סכום ההקצבה ביחד עם מימון תואם שישולם על ידי 

העמותה, ישמש לרכיבים אחרים בפרויקט, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות לרכישת המקרר והצידנית על פי תיאורם בהצעת 

המחיר שצורפה לבקשה, וכן הוצאות המימון התואם עבור רכיבים אחרים 
בפרויקט. כמו כן, תציג העמותה אסמכתא מלשכת הרווחה המקומית, לפיה ידוע 

שהחנות המנוהלת על ידי העמותה משרתת נזקקים, כנטען על ידי העמותה.

45,000(ב)

עמותת שלה"בת - שרותים לאוכלוסיה המבוגרת (ע"ר) (א) 20210081

על פי עיזבון המיועד ל-"קשישים – מרכזי יום" מבקשת עמותת "עמותת שלה"בת 
- שרותים לאוכלוסיה המבוגרת" תמיכת הוועדה בפרויקט הפיכת אולם התרבות 

לאולם מונגש לכבדי שמיעה ולכזה המאפשר לקיים בו הרצאות, קונצרטים 
ולהקרין סרטים ברמה גבוהה ואיכותית. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 
ומצאה לתמוך בבקשה על פי כל המפורט בה. על כן קוצבת תמיכה בסך 15,000 

ש"ח. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט על פי הצעת המחיר 
שצורפה לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 

שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 29,138 ש"ח, 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

15,000(ב)

בית רות (ע"ר) (א) 20210087

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "בית רות" תמיכה בקניית 45 
מחשבים ניידים עבור תלמידות בית הספר, לצורך תמיכה ייחודית וחיזוק 

לימודיהן כמפורט בבקשה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה וקובעת תמיכה על 
סך 25,000 ₪ כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי 

העמותה על הפריטים האמורים בהצעת המחיר. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפרויקט בפועל. ככל שסכום ההוצאות יפחת 

מסך 50,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

חברת לינת הצדק בית דינה חיפה (א) 20210107

על פי עיזבון המיועד ל-"מוסדות קשישים" מבקשת "חברת לינת הצדק בית דינה 
חיפה" תמיכת הוועדה בפרויקט "נגישות שמשמעו החלפת מעלית ישנה בחדשה". 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומצאה לתמוך בבקשה בהקצבה בסך 
170,000 ש"ח. המימון התואם ישלים את הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות על ההוצאות שהוציאה להתקנת 
המעלית החדשה כמפורט בבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 340,000 

ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

170,000(ב)

רקמה - רשת קהילות משימתיות (ע"ר) (א) 20210108

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
90 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"תמיכה במוסדות צדקה ביישובים הסמוכים לגבולות שיש 
בהם לחזק את השלום ואת הריבונות של מדינת ישראל", מבקשת עמותת "רקמה 

– רשת קהילות משימתיות" תמיכת הועדה בפרויקט של חיזוק החוסן הקהילתי 
והחברתי של תושבי העיר שדרות, על ידי הפעלת קומונה של מתנדבי שנת שירות 

שתפעל במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי-פורמליות בעת שגרה וחירום. 
התוכנית מפורטת בבקשה כדבעי. הוועדה מחליטה להקצות סך 40,000 ש"ח 
כהשתתפות בשכרו של מדריך הקומונה, אשר ידאג לקיום התוכנית ככתבה 

וכלשונה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה
מסמכים על הוצאות לשכרו של מדריך הקומונה וכן פירוט הפעולות שנעשו 

במסגרת הפרויקט בשנת התמיכה. ככל שההוצאות בפועל יהיו נמוכות מסך 
80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

גרעין תורני נווה יעקב - ירושלים (ע"ר) (א) 20210112

על פי עיזבון המיועד ל"סיוע לעניים נזקקים" מבקשת עמותת "גרעין תורני נווה 
יעקב - ירושלים" תמיכת הוועדה בפרויקט חלוקת מוצרי מכולת וציוד חורף 

לנזקקים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. הוועדה מקצה השתתפות של 
35,000 ש"ח למטרות הפרויקט, כפי שהן מפורטות בטופס הבקשה. העמותה 
תשתמש בכספי ההקצבה הן לרכישת מזון והן לרכישת ציוד חורף, ותשלים 

כמימון תואם לפחות סכום זהה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט, הן למזון והן לציוד לחורף ותמציא 

אסמכתא לכך שחלוקת הפריטים האמורים נעשתה למשפחות נזקקות, על פי 
הפניה של אגף הרווחה בעיריית ירושלים. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 

70,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

החלטת יו"ר מיום 23.02.2021:
"כמבוקש, תוקף ההקצבה עד 30.05.2022".

35,000(ב)

ועד מקומי רבבה (א) 20210118

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקש "ועד מקומי רבבה" תמיכה בפרויקט 
של התקנת מתקני משחק לחצר של שלושה מעונות המופעלים במקום, וכן 

להתקנת דשא סינתטי והצללות. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקציבה 
40,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת מתקן זחילה לגן הפעוטות, מתקן משולב דגם 

"ליאור" ומתקן משולב דגם "במבי". המימון התואם ישמש להתקנת הדשא 
הסינתטי וההצללות בחצרות של שלושת המעונות. העמותה תידרש להציג רישיון 
להתקנת ההצללות, או אישור מוסמך על פטור מדרישה זו. כמו כן, תידרש להציג 

אסמכתאות לרכישת שלושת הפריטים האמורים למענם נקבעה ההקצבה, וכן 
אסמכתאות לעלויות של התקנת הדשא הסינתטי וההצללות. ככל שסך ההוצאות 

האמורות יפחת מסך 80,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

בקול, ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים (ע"ר) (א) 20210124

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
91 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת 
"בקול, ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים" תמיכת הוועדה בפרויקט הנגשת שירותי 

שיקום שמיעה עד לביתו של הקשיש באמצעות גישה כוללנית והוליסטית. הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 150,000 ש"ח לתמיכה חד 

שנתית כמפורט בהחלטה זו. יצוין כי הבקשה אמנם הוגשה לתמיכה תלת שנתית, 
אך התוכנית איננה תוכנית "רב שנתית" כהגדרתה בנוהל עבודת הוועדה. אין 

מדובר בתוכנית המתבצעת בשלבים שונים בזמנים שונים – אלא בתוכנית 
שמיועדת לחזור על עצמה, פעם אחר פעם, במשך שלוש שנים, על בסיס אותם 

נתונים ואותם רכיבים. מעיון בבקשה עולה שעיקר הפרויקט הוא בביקור קלינאית
המומחית אצל הקשישים, שהם קהל היעד של התוכנית, 300 אנשים במספר, מדי 
שנה בפריסה ארצית. מבחינה זו יש קושי לראות כיצד מתכוונת העמותה לבצע את

התוכנית בסיוע של קלינאית אחת, שאמורה להגיע לכל ציבור הנהנים ברחבי 
הארץ. אולם הוועדה רואה חשיבות בביצוע הפעילות האמורה ורואה לנכון לתמוך 

בפרויקט לשימוש בכספי ההקצבה כהשתתפות בתשלום שכרה של הקלינאית, 
שפעילותה מתוארת בבקשה וכן כהשתתפות ברכישת הציוד המפורט בהצעת 

המחיר. העולה מן הדברים הוא שהוצאות הפרויקט לשנה יהיו לפחות בסך 
300,000 ש"ח, על בסיס ההקצבה ועל בסיס המימון התואם אשר ישולם על ידי 

העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לתשלום שכרה של 
הקלינאית, כאמור בבקשה, וכן לתשלום עבור רכישות הציוד המפורט בבקשה 
(לפחות סכום של 120,000 ש"ח מהעלות הכוללת של הפרויקט ישמש לרכישת 

הציוד). כמו כן, תצרף העמותה הצהרה של הקלינאית על מועדי הביקורים בבתי 
הקשישים ועל כתובות מגוריהם. בנוסף לכך, תציין הקלינאית איזה ציוד סיפקה 

לקהל היעד אצלו ביקרה ותצרף אישור בחתימת ידם של מקבלי הציוד. ככל 
שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 300,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

150,000(ב)

חץ ומטרה (ע"ר) (א) 20210139

על פי עיזבון המיועד לילדים נזקקים לצורך הכשרה מקצועית במוסד שמעניק 
תעודת מקצוע/הכשרה, מבקשת עמותת "חץ ומטרה" תמיכה בפרויקט שמיועד 

להכשיר בני נוער נזקקים מסביבה מסכנת בשני מסלולי הכשרה: מסלול מכונאות 
ומסלול הדרכה, כמפורט בבקשה. כוונת העמותה היא להביא להכשרתם של 40 
משתתפים, 20 בכל אחד מן המסלולים, שבסופם יקבלו תעודות הכשרה ויוכלו 

לעבוד בתחום הנלמד. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך 
40,000 ש"ח כהשתתפות בקיום הפרויקט, על פי כל הפרטים המפורטים בבקשה. 

המימון התואם יושלם על ידי העמותה לרכיבים השונים של קיום שני מחזורים 
של שני הקורסים הנידונים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

לקיומם של שני סוגי הקורסים, למספר התלמידים שלמדו וקיבלו תעודות 
הכשרה. ככל שמספר התלמידים יפחת מ-40 או העלויות הכוללות יפחתו מסך 

80,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

מרכז תל"ם - תמיכה וליווי מקצועי (ע"ר) (א) 20210144

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל עבור מטרות צדקה בלבד, עבור גופים 
שנותנים שירותי רווחה" מבקשת עמותת "מרכז תל"ם - תמיכה וליווי מקצועי" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "מבידוד לחירות" ל-40 נערות בסיכון. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת שהפעילות המתוארת בבקשה יכולה להיטיב עם 
הנערות המתחנכות במסגרת המוסד. על כן קובעת הוועדה תמיכה בסך 30,000 ₪ 

כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם יושלם על ידי המוסד, בדרך של 
השלמת הנדרש לפחות לקורס אחד מכל סוג של הקורסים המפורטים בבקשה. 

כספי ההקצבה וכן המימון התואם כפי שיפורט להלן, לא ישמשו לתשלום שכר. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו על ידה בפועל 

במסגרת הפרויקט לשני קורסים לפחות. כמו כן, תציין את מספר הנערות 
שהשתתפו בכל קורס, תכנית כל אחד מהקורסים והמועדים של קיום השיעורים 
בכל קורס. ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 60,000 ש"ח יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

קופת הצדקה המרכזית (ע"ר) (א) 20210145

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
92 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "קופת הצדקה המרכזית" 
תמיכת הוועדה בפרויקט הכנסת כלה – רכישת מוצרי חשמל בסיסיים. הוועדה 

עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח בפרויקט, לרכישת
מקררים ותנורים משולבי כיריים לפחות ל-50 כלות, כאשר המימון התואם ישלים

את הנדרש להענקת המקרר והתנורים לפחות ל-50 כלות בסמוך למועד חתונתן. 
הכלות שתקבלנה את התמיכה תאושרנה על ידי לשכת הרווחה המקומית. למימוש

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת מקררים ותנורים משולבי כיריים 
ל-50 כלות לפחות, כפי שמצוין בהחלטה זו וכן תצרף את אישור לשכת הרווחה 

להענקת התמיכה לכלות זכאיות שאושרו על ידי הלשכה. ככל שסכום ההוצאות 
יפחת מ-100,000 ש"ח, או שאישור לשכת הרווחה לא יכלול לפחות 50 כלות, יפחת

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

נהרדעא, מכון לתורה ולתעודה (ע"ר) (א) 20210147

במסגרת נושא תמיכה תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית-מקצועית למקצועות 
הנדרשים בתעשייה, מבקשת עמותת "נהרדעא, מכון לתורה ולתעודה" תמיכה 

בפרויקט "הכשרת 15 תלמידות להשמה בעבודה במערכות משובצות מחשב, 
לימודים במדעי המחשב והאלקטרוניקה – פרויקטים הנדרשים על ידי חברות". 

הוועדה עיינה בבקשה ומוצאת לתמוך במבוקש בסך 48,000 ש"ח. המימון התואם 
ישלים את הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט במלואו. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה רשימת 15 המשתתפות בקורס, רשימת נושאי הלימודים והשיעורים בהם
השתתפו התלמידות וכן רשימת מקומות השמה לתלמידות כולן או חלקן. ככל 

שמספר המשתתפות יהיה נמוך מ-15 או שההוצאות עבור הפרויקט תהיינה 
נמוכות מאלה המצוינות בבקשה יפחת בהתאמה סכום ההקצבה.

48,000(ב)

בשבילי החסד (ע"ר) (א) 20210155

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "בשבילי החסד" תמיכת 
הוועדה בפרויקט סיוע למשפחות נזקקות ע"י חלוקת ביגוד. הוועדה עיינה בבקשה 

ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה של 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. 
הפריטים יחולקו למשפחות שבהן ההכנסה לנפש לחודש נמוכה מסך 2,000 ש"ח 

ומוכרת על ידי לשכת הרווחה המקומית. המימון התואם ייועד לרכישת הפריטים 
המצוינים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות על ההוצאות 

שהוציאה במסגרת הפרויקט וכן את ההתאמה של המשפחות שקיבלו את 
התמיכה לקריטריון כאמור.. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח או 
שרשימת הנהנים מן הפרויקט לא תתאים לקריטריון הקבוע בהחלטה זו, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

קופת רמבעהן כולל פולין ירושלים (א) 20210160

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "קופת רמבעהן כולל פולין 
ירושלים" תמיכת הוועדה בפרויקט רכישת נדוניה איכותית לחתנים וכלות 

נזקקים המוכרים ע"י לשכות הרווחה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 
ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 60,000 ש"ח לרכישת שמיכות ומצעים ל-400 יחידים 

נהנים (200 זוגות). המימון התואם יהיה עבור רכישת שמיכות ומצעים לאותם 400
יחידים. הקריטריון על פיו יחולקו השמיכות והמצעים יהיה הצגת מסמכים 

המאשרים שההכנסה לנפש בכל אחד מן הזוגות האמורים אינה עולה על 2,000 
ש"ח לחודש. אישור לקריטריון זה ינתן על ידי לשכת הרווחה המקומית שלה מוכר
קהל היעד של פרויקט זה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 
שהוציאה עבור רכישת השמיכות והמצעים וכן את אישורי לשכות הרווחה כנדרש 
על פי החלטה זו. ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מ-120,000 ש"ח, או שמספר 

הנהנים שיאושרו על ידי לשכת הרווחה על פי הקריטריון המצוין בהחלטה זו יהיה 
נמוך מ-200 זוגות, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

60,000(ב)

ועד מקומי ריחן (א) 20210166

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
93 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקש "ועד מקומי ריחן" השתתפות 
בפרויקט של שדרוג התשתית והציוד בפעוטון שביישוב. הוועדה מתבקשת 

להקצות 100,884 ש"ח שהם מחצית סכום הפרויקט על פי הצעת מחיר מפורטת 
של "משחקים וגם הצללה לשתי החצרות". הוועדה מקצה 30,000 ש"ח 

כהשתתפות בעלויות ההצללה. המימון התואם ישלים את הנדרש להצללה 
ולמשחקים. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל 

לצורך ביצוע הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות האמורות יפחת מ-60,000 ש"ח 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

קרן אוהל מאיר - משיבת נפש (א) 20210190

על פי עיזבון המיועד ל-"לילדים שעברו התעללות (פיזית, נפשית או מינית), הזנחה 
או אונס" מבקשת עמותת "קרן אוהל מאיר - משיבת נפש" תמיכת הוועדה 

בפרויקט "חוגי העשרה וטיפול לבנות הוסטל ניגונים - נערות בסיכון". הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות סך 40,000 ש"ח כהשתתפות 

בעלויות הפרויקט המתואר בבקשה, עבור נערות השוהות בהוסטל ניגונים 
ותואמות את הגדרת קהל היעד שמצוין בהוראות העיזבון. המימון התואם ישמש 
לרכיבים אחרים של הפרויקט כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט ותפרט את הפעילות שנעשתה 
עבור הנערות האמורות. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 80,000 ,₪ או 

שהפעילות לא תהיה תואמת את אוכלוסיית היעד המוגדרת בהוראות העיזבון, 
כפי שפורסם, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. 

החלטת מליאת הוועדה מיום 21.2.2021:
עמותת "קרן אוהל מאיר" מבקשת לבצע פרויקט עבורו נקבעה לה הקצבה בבקשה

20210190 בשינוי מסוים של החלפת עובדת של המוסד בפעילות של שתי 
תרפיסטיות שהצעות המחיר שלהן צורפו לבקשה הנוכחית. הוועדה עיינה בבקשה 

ומאשרת אותה. המוסד יוכל לבצע את הפרויקט באמצעות שתי התרפיסטיות 
האמורות.

40,000(ב)

חברת מחזיקי תורה - עזר נישואין שע"י קהל מחזיקי הדת (א) 20210197

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "חברת מחזיקי תורה - עזר 
נישואין שע"י קהל מחזיקי הדת" תמיכת הוועדה בפרויקט חלוקת מוצרי חשמל 

בסיסיים למשפחות נזקקות. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה
בסך 50,000 ש"ח לרכישת מקררים ותנורי אפיה וחלוקתם למשפחות נזקקות על 

פי אישור לשכת הרווחה המכירה את המשפחה. גם המימון התואם ייועד לרכישת 
הפריטים האמורים עבור משפחות לפי הקריטריון האמור. למימוש ההקצבה תציג

העמותה אסמכתאות לסכומים שהוציאה במסגרת הפרויקט עבור 50 משפחות 
המוגדרות על פי הקריטריון המצוין לעיל. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 

100,000 ש"ח או שמספר המשפחות שיאושרו על ידי לשכת הרווחה יפחת מ-,50 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

איילות - מרכז למחול ותנועה (ע"ר) (א) 20210199

על פי עיזבון המיועד לילדים נזקקים לצורך הכשרה מקצועית במוסד שמעניק 
תעודת מקצוע/הכשרה, מבקשת עמותת "איילות – מרכז למחול ותנועה" תמיכה 
בחלוקת מלגות לתלמידות נזקקות, לצורך קבלת הכשרה בתחום המחול. המוסד 

תיאר בבקשתו את תוכנית הלימודים בבית הספר שכוללת גם הכשרה בלימודי 
מחול, בהעלאת הצגות ובסוף הלימודים קבלת תעודת הכשרה. הלימודים נערכים 

במרכזי מחול גדולים ועל ידי אמנים מוכרים וידועי שם בתחום. המוסד מחזיק 
300 תלמידות ומעוניין להעניק מלגות ל-40 תלמידות בנות 17-14 ממשפחות 

נזקקות. הקריטריונים שצורפו לבקשה סבירים בעיני הוועדה. הוועדה מקצה סך 
40,000 ש"ח להשתתפות בעלויות המלגות באופן ש-40 תלמידות תקבלנה ע"פ 

ההקצאה האמורה וביחד עם המימון התואם שישולם ע"י העמותה,  מלגה לפחות 
בסכום של 2,000 ש"ח. למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות על הסכומים 

שהוענקו כמלגות, לפחות ל-40 תלמידות. שמות הורי התלמידות יצוינו ברשימה. 
המסמכים ילוו בתצהיר על אימות הנתונים חתום לפני עו"ד. ככל שמספר 

התלמידות שיקבלו מלגה יהיה קטן מ-,40 או ככל שסך ההוצאות על המלגות יקטן
מסך 80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

קרן לחיים (ע"ר) (א) 20210204

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
94 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל עבור מטרות צדקה בלבד, עבור גופים 
שנותנים שירותי רווחה" מבקשת עמותת "קרן לחיים" תמיכת הוועדה בפרויקט 
"הכשרה כלכלית פיננסית לנערים בסיכון, אשר נפלטו ממערכות החינוך ונקלעו 

לחובות כספיים, נטל הפרנסה רובץ על כתפיהם והתוכנית תסייע להם לפתח ידע, 
כישורי חיים ומיומנות בתחום התעסוקתי והחינוך הפיננסי, ותסייע להם להתנהל 

מול בנקים ולנהל את ביתם בחכמה וביעילות". הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה, ומוצאת לקבוע כדלקמן: ראשית, אין מדובר בתוכנית רב שנתית, על פי

הגדרת נוהל עבודת הוועדה. מדובר בתוכנית שתחזור על עצמה שלוש פעמים, 
בשלוש שנים רצופות, על ידי תשלום שכר זהה, בשלוש השנים, לקבוצה של שלושה

עובדים וקיום הסדנאות המפורטות בהצעות המחיר שצורפו לבקשה. שנית, כלל 
לא ברור כיצד נקבע מספר הנהנים העומד על ,300 בעוד שלפי הצעות המחיר, בהן 

צוינו מספר משתתפים בהקשר של מחיר לסדנה, המספרים אינם בסיס למספר 
משתתף כולל של 300 בני נוער. עלויות השכר המצוינות בבקשה, גם בהינתן 

שמדובר בביצוע התוכנית בשלוש ערים שונות, אינן מתקבלות על דעת הוועדה. הן 
גבוהות וכלל לא ברור מה יהיה התוכן המלא של ההעסקה שמדובר בה. על כן, 

בהתחשב בכל האמור, מצאה הועדה לתמוך חלקית בבקשה, דהיינו בקיומן של 
סדנת כישורי חיים (העצמה תהליכית), מסוגלות תעסוקתית וסדנה פיננסית 

מעשית (חינוך פיננסי לנוער), אשר לשלושתן יחדיו קוצבת הוועדה 58,000 ש"ח. 
המימון התואם לסכום האמור ישולם על ידי המוסד עבור סדנאות אלה לילדים 
עצמם, במטרה להשיג את ההכשרה הפיננסית שמתכוונת העמותה להעניק לבני 
הנוער, כמפורט בבקשה. מסכום ההקצבה ומהמימון התואם האמור לא ישולם 
שכר – אלא תשולם התמורה הנדרשת לקיום הסדנאות לבני הנוער בלבד (ללא 

סדנת התנהלות כלכלית להורים), על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת הפרויקט

לשלוש הסדנאות האמורות. ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 116,000 
ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

58,000(ב)

מינהל קהילתי רוממה (ע"ר) (א) 20210214

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת 
"מינהל קהילתי רוממה" תמיכת הוועדה בפרויקט "הפעלת מועדון קידום 

בריאות, תמיכה והעשרה לקשישות בודדות המתמודדות עם בעיות בריאותיות 
מגוונות". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות 50,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות הפרויקט, כפי שהוא מתואר בבקשה. המימון התואם יממן 
רכיבים נוספים על פי הבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה את כלל ההוצאות

שהוציאה במסגרת הפרויקט לפעילויות השונות, תוך פירוט מספר המשתתפות 
שגילן מעל 65 (גיל 55 אינו גיל "קשישות" ועל כן קבוצת אוכלוסיה זו לא יכולה 

להיתמך מהעיזבון על פיו הוגשה הבקשה). ככל שסך ההוצאות יפחת מ-100,000 
ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

נותנים - מרכז תמיכה וסיוע (ע''ר) (א) 20210222

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת עמותת "נותנים – 

מרכז תמיכה וסיוע" השתתפות בעלויות הקמת חדר סנוזלן במעון לילדים עם 
צרכים מיוחדים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 

29,000 ש"ח להקמת חדר הסנוזלן על פי לוח הזמנים שצורף לבקשה. המימון 
התואם יושלם על ידי העמותה להקמת חדר הסנוזלן עצמו. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו לצורך הקמת החדר האמור. ככל 
שסך ההוצאות יפחת מסך 58,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

29,000(ב)

"ערוגות" המרכז לקידום הילד והמשפחה (ע"ר) (א) 20210230

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
95 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת עמותת "ערוגות 

המרכז לקידום הילד והמשפחה" תמיכה לתוכנית פעילות פנאי במרחבי גינה 
טיפולית ייחודית שתוקם במסגרת הפרויקט עבור ועם ילדים המתמודדים עם 
עיכובים התפתחותיים ומוגבלויות מוטוריות תוך ליווי מקצועי של קלינאיות 

תקשורת, מרפאות בעיסוק ותרפיסטיות והבעה ביצירה. הפרויקט יבוצע בשעות 
אחר הצהריים ומיועד להקמת "הגן הקסום" בשטח גג הבנין של מרכז האבחון 

והטיפול של ערוגות. העמותה מציינת שהיא גייסה תרומות למימון מחצית מעלות 
הקמת הגינה ומנהלת משא ומתן גם מול המוסד לביטוח לאומי ותורמים נוספים. 

התוכנית מיועדת ל-56 ילדים, שיחולקו ל-7 קבוצות, שמונה ילדים בכל קבוצה 
בגילאים ,12-5 המגיעים ממשפחות שמצבן הסוציו-אקונומי קשה, המאובחנים 
כמתקשים מבחינה מוטורית וסובלים מאיחור התפתחותי קוגניטיבי ומוטורי. 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח 
להשתתפות בהקמת הגן ופינות הגן המתוארות בבקשה, דהיינו מטבח פתוח, שביל

חושי ועוד. המימון התואם ישמש להשלמת הנדרש לביצוע התוכנית. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להקמת הגן הקסום בעלויות השונות 

הנדרשות לביצוע הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 80,000 ש"ח יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

האיגוד הירושלמי למאבק בסמים (א) 20210244

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל עבור מטרות צדקה בלבד, עבור גופים 
שנותנים שירותי רווחה" מבקשת עמותת "האיגוד הירושלמי למאבק בסמים" את
תמיכת הוועדה בפרויקט "קיום אלטרנטיבה חינוכית לבני נוער בערבי חמישי, יחד

עם בניית  חוסנם להתמודד עם מצבי מצוקה וסיכון, כגון: שימוש בסמים 
ואלכוהול". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. מדובר בתאגיד עירוני, האיגוד 
הירושלמי למאבק בסמים ובאלכוהול, שמטפל בבני נוער בשולי החברה, במסגרות
הקיימות בנושא של חינוך ובנושא של מניעת אלכוהול וסמים. התוכנית מאפשרת 

אלטרנטיבה חינוכית בערבי חמישי לנוער בסיכון, במצבי מסוכנות ומצוקה, 
שכוללים גם היחשפות לסמים ולאלכוהול. מדובר בתוכנית עירונית ל 2,250 נהנים 
שיאותרו בבתי ספר בכל רחבי העיר בגילאי .18-14 התוכנית תכלול פעילות מגוונת

בימי חמישי שתרחיק את הנוער ממקומות בעייתיים ותיתן להם אלטרנטיבה 
חינוכית. עלות הפרויקט למעלה מ-350,000 ש"ח לשנה לפעילויות שכוללות 

סדנאות לנוער, פעילות של ימי חמישי, הכשרה לצוות המורים, סדנה להורים 
ואירועי שיא. התוכנית אמנם מפורטת בהיבט של לוח הזמנים שלה, אבל אינה 

מפרטת כיצד היא תנוהל, אלו בתי ספר ישתתפו, מי בני הנוער שיבחרו והאם יש 
היתכנות ל-2,250 בני נוער. הצעות המחיר המצורפות לבקש הינן הצעות גבוהות 
מאוד ומוגשות על ידי עוסקים אשר קיים ספק כיצד יוכלו לבצע סדנאות בהיקף 
כה גדול, במשך השנה, על ידי אנשים אחדים. בנוסף, קיים תקציב לשני רכזים, 

אחד לחינוך החרדי ואחד לחינוך הכללי, בסך של 70,000 ש"ח ושני רכזים שכבר 
מועסקים על ידי התאגיד במשרות בהיקף 50% וב-70% בצורה קבועה – לאור 
האמור, הוצאה זו אינה נתמכת על ידי הוועדה. אולם, לאור חשיבות הפרויקט 

מאשרת הוועדה תמיכה לשנה אחת בלבד בסך 106,000 ש"ח, שיוקדש לסעיף 
פעילות "שיעור קומה" בערבי חמישי. המימון התואם להקצבה זו יהיה לשאר 

רכיבי הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות על ההוצאות 
שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 212,000 ש"ח 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

106,000(ב)

נפש לנפש- העצמה ויעוץ לקהילה (ע"ר) (א) 20210249

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים  לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת עמותת "נפש לנפש 

– העצמה וייעוץ לקהילה" תמיכה בתוכנית הענקת שיעורי מוסיקה לילדים על 
הרצף האוטיסטי באמצעות מורים למוסיקה ורכישת כלי נגינה. הוועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לתמוך בפרויקט על דרך הקצאה של 40,000 ש"ח 
כהשתתפות ברכישת כלי הנגינה. המימון התואם ישמש לרכישת כלי נגינה או 

לשכר להוראת המוסיקה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 
שהוצאו בפועל, למספר התלמידים שהשתתפו בפרויקט, לרשימת כלי הנגינה 

שנרכשו במסגרת הפרויקט ולשכר ששולם. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 80,000 
ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13



ילקוט הפרסומים 9644, כ' בסיוון התשפ"א, 2021 5 31  6414

20/05/2021 תאריך:
96 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עדן - העמותה לקידום פרוייקטים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים בנגב הצפוני (ע" (א) 20210264

במסגרת נושא תמיכה תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית-מקצועית למקצועות 
הנדרשים בתעשייה, מבקשת עמותת "עדן - העמותה לקידום פרוייקטים 

חינוכיים, חברתיים\ ות" תמיכה בפרויקט לתוכנית הוליסטית ראשונה מסוגה, 
לצעירות נפגעות טראומה וחסרות עורף משפחתי בגילאי .25-18 התוכנית "מכינה 

לחיים", תשתף 12 נשים צעירות - כהגדרת הכותרת שבתוכנית - מכל הארץ 
ותעניק להן תוכנית מקיפה של שלושה חודשים, במסגרתה יעברו גם הכשרה 

מקצועית בתחום השיווק הדיגיטלי לצד לימודי אנגלית. בסיום ההכשרה תסייע 
העמותה בהשמת המשתתפות במקומות עבודה שיאפשרו להן לבנות את תחילת 

דרכן המקצועית לצד ליווי ומתן כלים להתמודד עם חסמים, בתוך מסגרת 
טיפולית. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, וקובעת לה תמיכה בסך 300,000 
ש"ח לרכיבים השונים של הפרויקט, למעט הרכיב של הסעדה בו הוועדה איננה 

תומכת. המימון התואם ייועד לרכיבי הפרויקט המפורטים בבקשה, למעט 
הסעדה. למימוש ההקצבה תציג העמותה שמות המשתתפות בתוכנית, היקף 
הפעילות שנעשתה להכשרתן המקצועית, השמתן במקומות עבודה והעלויות 

לביצוע הפרויקט. ככל שהעמותה תשלב בפרויקט פחות מ-12 משתתפות וככל 
שההוצאות בפועל עבור הפרויקט (למעט ההסעדה) יפחתו מסך 600,000 ש"ח, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

300,000(ב)

חסדי נעמי (ע"ר) (א) 20210269

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "חסדי נעמי" תמיכת הוועדה 
בפרויקט עריכת ארועי בר מצווה לילדים יתומים ממשפחות נזקקות. הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקציבה סך 80,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 

הפרויקט כמתואר בבקשה. כאשר הילדים עבורם יתבצע הפרויקט יהיו כמוגדר 
בבקשה, ילדים יתומים ממשפחות נזקקות, על פי אישור מלשכת הרווחה 

המקומית המכירה את המשפחות. המימון התואם ישולם על ידי העמותה לביצוע 
הפרויקט כמפורט בטופס הבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

לעלויות של הפרויקט וכן את אישור לשכת הרווחה לפיו המשפחות ששולבו 
בפרויקט מוכרות לה ותואמות את ההגדרה של קהל היעד מטופס הבקשה. ככל 
שסכום ההוצאות הכולל יפחת מ-160,000 ש"ח, או שאישור לשכת הרווחה לא 

יכלול חמישים משפחות, כי אז יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

הקרן לפיתוח קהילת נצרים בנגב (ע"ר) (א) 20210275

על פי עיזבון המיועד ל"תמיכה במוסדות צדקה ביישובים הסמוכים לגבולות שיש 
בהם לחזק את השלום ואת הריבונות של מדינת ישראל", מבקשת עמותת "הקרן 

לפיתוח קהילת נצרים בנגב" תמיכה בפרויקט הצטיידות וחידוש ריהוט במעון יום 
של הילדים אשר נמצא על גבול מצרים. המעון מיועד ל-70 ילדים עד גיל 3 שנים. 
לבקשה צורפו הצעות מחיר. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה
בסך 40,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם הנדרש להשלמת

הפרויקט ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוצאו במסגרת ביצוע הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת 

מ-80,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

עמותה למשחקים מיוחדים - ישראל (ע"ר) (א) 20210280
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תמיכה בפעילות ספורט לילדים ונוער עם 
מוגבלות, הגישה ה"עמותה למשחקים מיוחדים" בקשה לתמיכה בפרויקט אימון, 

קידום ופיתוח של ילדים ובני נוער עם מוגבלות שכלית, אוטיזם ותסמונת דאון. 
במסגרת הפרויקט, ישתתפו 750 ילדים מכל הארץ בפעילות שתתבצע בכל הארץ 

בענפי ספורט שונים: כדורגל, באולינג ורכיבה על סוסים. הפעילות תתקיים בליווי 
של מאמנים אישיים וקבוצתיים לילדים ולבני הנוער האמורים. כמו כן, במסגרת 

הפרויקט יקוימו תחרויות לכל המשתתפים – הכל כמפורט בתיאור הפרויקט 
בבקשה. רכיב עיקרי בעלויות הפרויקט מיועד לשכר מאמנים, מדריכים ושופטים. 

כמו כן נדרשות הוצאות עבור שימוש במתקנים ובציוד ולרכישת ציוד וביגוד 
ייעודי. הבקשה איננה מפורטת אלה מוגשת לוועדה בצורה כוללנית מבלי לפרט 

היכן יקוימו הפעילויות, ואיך ישולבו 750 משתתפים מכל הארץ בפרויקט, כאשר 
העלות המתוכננת לפרויקט כולו היא גבוהה ועומדת על כמעט מיליון ש"ח. 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע הקצבה בסך 100,000 ש"ח 
לתמיכה בפרויקט. העמותה תקציב לפחות סכום זהה לסכום ההקצבה במסגרת 
הפרויקט. ככל שהעלות של ההוצאות בפועל תפחת מסך כולל של 200,000 ש"ח, 

יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה, תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל וכן הצהרה של יו"ר העמותה על מספר 

הילדים ובני הנוער עם מוגבלות שהשתתפו בתוכנית, וכן פירוט של המקומות בהם
בוצעה פעילות במסגרת הפרויקט.

החלטת מליאת הוועדה מיום 26.04.2021:
"עמותה למשחקים מיוחדים ישראל" ביקשה את אישור הוועדה לביצוע 10% 

מהפרויקט עבורו נקבעה תמיכה על ידי הוועדה, על פי בקשה מספר .20210280 
זאת מן הטעם שהבקשה המקורית ציינה עלות של מיליון שקלים עבור פעילות 
ל-750 ילדים והוועדה הקצתה תמיכה בסך 100,000 ₪ בלבד. לאחר שהוועדה 

עיינה, הן בבקשה המקורית והן בפנייה הנוכחית של העמותה, מבהירה הוועדה 
שעל העמותה להציג מימון תואם בסכום זהה לסכום התמיכה שנקבע על ידי 
הוועדה, ועל כן ההוצאות לביצוע הפרויקט אמורות להיות מינימום בסך של 

200,000 ₪ ומספר הילדים המשתתפים בפרויקט יעמוד על לפחות 150 ילדים. 
כאמור, אמנם סכום התמיכה הינו 10% מעלות הפרויקט, אבל המוסד נדרש 
לפחות להכפיל סכום זה, וממנו ייגזר גם מספר הילדים שאמורים להשתתף 

בפרויקט. מספר הילדים האמור הוא תנאי למימוש התמיכה שנקבעה על ידי 
הוועדה. העמותה תתבקש להודיע בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו אם 

בדעתה לקיים הפרויקט כמפורט בה.

100,000(ב)

הגרעין התורני קהילת מורשת הוד השרון (ע"ר) (א) 20210283

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "הגרעין התורני קהילת מורשת 
הוד השרון" תמיכת הוועדה בפרויקט "עזרה למשפחות נזקקות ברווחה. א. 

רכישת תווי מזון. ב. ערכות לימוד לנזקקים. ג. סבסוד קייטנות. ד. חוגים וחוגי 
מוזיקה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 

75,000 ש"ח עבור חלק מרכיבי הפרויקט והם: השתתפות בעלות הקייטנות ל-50 
ילדים, השתתפות ברכישת ערכות לימוד ל-50 ילדים ולקיום חוגים ל-25 ילדים. 

כל הילדים יופנו לעמותה על ידי לשכת הרווחה המקומית, אשר תאשר מראש 
השתתפות כל אחד מהם בפעילויות השונות המפורטות למטרות ההקצאה 

בהחלטה זו. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע פריטים אלה במסגרת 
הפרויקט. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת מסמכים על ההוצאות שהוצאו במסגרת 

הפרויקט לרכיבים האמורים וכן יצורף אישור מטעם לשכת הרווחה המקומית 
לפיו הילדים שנהנו מן הפעילות המתוארת בהחלטה זו אושרו על ידה כמתאימים 

להשתתפות זו. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 150,000 ש"ח או ככל שמספר 
הילדים שישתתפו בפעילויות השונות יהיה קטן מן המספר המצוין בהחלטה זו, או

שאישור לשכת הרווחה לא יכלול את כל הילדים על פי ההגדרות המפורטות 
בבקשה זו, כי אז יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

75,000(ב)

מתן בסתר - אשקלון (ע"ר) (א) 20210302
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20/05/2021 תאריך:
98 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"למשפחות נזקקות" מבקשת עמותת "מתן בסתר - 
אשקלון" תמיכת הוועדה בפרויקט הקמת חדר קרור. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה ומקצה סך 30,000 ש"ח כהשתתפות בעלות הקמת חדר קירור לשימוש 

העמותה עבור מזון המחולק למשפחות מעוטות יכולת, כמפורט בבקשה. העמותה 
תשלים את הסכום הנדרש להקמת חדר הקירור האמור. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מסך 60,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי (ע"ר) (א) 20210310

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת "ארגון
לתת - סיוע הומניטרי ישראלי" תמיכת הוועדה בפרויקט סיוע במענה רפואי 

והפגת בדידות בקרב קשישים- סיוע לכ-800 קשישים בודדים וחולים הזקוקים 
לעזרה ושאין בהישג ידם לדאוג לכך עבור עצמם, או לחילופין אין מי שיסייע להם,

הן מבחינת סיוע רפואי והן מבחינת הפגת הבדידות, תוך דגש על הנגשת הסיוע 
ישירות לביתם. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. מדובר בפרויקט שבו 

רכיבים רבים המיועדים לסייע לקשישים, הן בפעילות לשמירה על בריאותם ומתן 
סיוע רפואי בתחום השיניים, העיניים והצטיידות במוצרים כמוצרי ספיגה וכיוצא 

בזה, והן רכיבים שמיועדים להפגת הבדידות והנגשת הסיוע ישירות לביתם של 
הקשישים. כמו כן, כולל הפרויקט גם פעילות להתאמה והנגשה של בתי קשישים 

על פי צרכיהם הפיזיים והרפואיים ותוכנית סיוע באמצעות מתנדבים – הכל 
כמפורט בתיאור הפרויקט בבקשה. לאחר שהוועדה עיינה כאמור במסמכי 

הבקשה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 200,000 ש"ח עבור רכיב אחד מן הרכיבים 
של הפרויקט והוא לצורך התאמה והנגשה של דירותיהם של הקשישים ושיפוץ 

הדירות. עלות השיפוץ עצמו, כפי שצוינה בבקשה, עומדת על סך 300,000 ,₪ על 
כן, המימון התואם יושלם על ידי העמותה לביצוע כל סעיף השיפוץ האמור 

ובתוספת של השתתפות בשכרו של רכז השיפוצים כמימון תואם. סך הכל יבוצע 
חלק זה של הפרויקט בעלות שלא תפחת מסך 400,000 ₪ עבור השיפוץ ושכר רכז 

השיפוצים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה 
במסגרת שיפוץ הדירות, מספר הדירות ששופצו, כתובות הדירות, פירוט השיפוץ 
שנעשה בכל דירה, עלות השיפוץ בכל דירה וכן תשלום שכר לרכז השיפוצים. ככל 

שסך ההוצאות בפרויקט יפחת מ-400,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

200,000(ב)

ועד מקומי נירים (א) 20210329

על פי עיזבון המיועד ל"תמיכה במוסדות צדקה ביישובים הסמוכים לגבולות שיש 
בהם לחזק את השלום ואת הריבונות של מדינת ישראל", מבקש "ועד מקומי 

נירים" תמיכה בשיפוץ מעון תינוקות של הקיבוץ הנמצא סמוך לגבול עזה. הוועדה
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה  וקובעת הקצבה בסך 70,000 ש"ח כהשתפות 

בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי הוועד המקומי לביצוע הפרויקט 
כמתואר בבקשה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות 

שהוצאו בפועל במסגרת הפרויקט. ככל שהעלויות יפחתו מסך 140,000 ש"ח יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

בת מלך (א) 20210335

על פי עיזבון המיועד ל-"לילדים שעברו התעללות (פיזית, נפשית או מינית), הזנחה 
או אונס" מבקשת עמותת "בת מלך" תמיכת הוועדה בפרויקט "חוגים טיפוליים 
לילדי המקלטים של בת מלך". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה 

להקצות תמיכה בסך 35,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט כמתואר בבקשה
ובנספחים לה. העמותה תשלים את הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה לביצוע הפרויקט 
כמתואר בבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 70,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

35,000(ב)

תפארת ימין (א) 20210355

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:
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20/05/2021 תאריך:
99 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"למשפחות נזקקות" מבקשת עמותת "תפארת ימין" 
תמיכת הוועדה בפרויקט רכישת משאית עבור כל הפעילות. הוועדה עיינה בבקשה 

ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך 75,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת רכב מסוג 
טנדר או משאית להובלת המזון כמפורט בבקשה על פי התנאים בהחלטה זו. 

המימון התואם ישולם על ידי העמותה לרכישת רכב כאמור. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הרכב, לרישומו על שמה - ולחובת המנעותה 

ממכירת הרכב משך 5 שנים לפחות (למעט במקרה שבו יקבע לו אבדן מוחלט עקב 
תאונה חלילה וכדומה). ככל שהעמותה תרכוש רכב שמחירו נמוך מ-150,000 ש"ח,

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. אם לא יוצגו אסמכתאות לרישום הרכב 
ע"ש העמותה ואסמכתא להגבלת אפשרות המכירה של הרכב משך 5 שנים לפחות 

– תישלל ההקצבה.

75,000(ב)

עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל (ע"ר) (א) 20210368

במסגרת נושא תמיכה למטרות צדקה – תמיכה בעיוורים, מבקשת "עמותת תנועת
הנוער הדרוזי בישראל" תמיכת הוועדה בפרויקט "האור בקצה המנהרה" המיועד 
להפעלת חניכי תנועת הנוער במרכז לקות ראיה במגוון תוכניות להעצמה ולרכישת

עצמאות. לצורך הפעלת התוכנית המתוארת בבקשה, מבקשת העמותה לרכוש 
מכונות ברייל שונות ומצלמה קוראת. בחלק אחר של הבקשה, מבקשת העמותה 
תמיכה בפרויקט של מחנה קיץ שימשך שישה ימים שעלותו המיועדת עומדת על 
195,000 ש"ח ל-250 משתתפים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה 

לתמוך רק בחלק המיועד לפעילות של החניכים במרכז לקות הראיה. הוועדה 
מקצה 50,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת מכונות הברייל והמצלמה הקוראת על פי 
הצעות המחיר המפורטות בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

לרכישת כל הציוד שפורט בבקשה (שלוש מכונות ברייל, שלוש מכונות ברייל 
לארג', שלוש מכונות ברייל פרקינס, שלוש טמ"ס משולבת מצלמה ושלוש מצלמות

קוראות). למימוש ההקצבה תציג העמותה את האסמכתאות לרכישת הציוד 
האמור וכן תגיש הצהרה על מספר משתתפים שהשתתפו בפועל בפרויקט. ככל 

שסכום רכישת הציוד יפחת מסך של 100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

50,000(ב)

בית הזקנים קרית מנחם ירושלים בע"מ (חל"צ) (א) 20210379

על פי עיזבון המיועד ל-"מוסדות קשישים" מבקשת חברת "בית הזקנים קרית 
מנחם ירושלים בע"מ" תמיכת הוועדה בפרויקט שיפוץ הקומה הרביעית של בית 

האבות. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת שיש מקום לתמוך תמיכה 
של ממש בפרויקט. לכן מקצה הוועדה סך 360,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 

הפרויקט, ובתנאי שכל הפרויקט יבוצע ככתבו וכלשונו בבקשה. יצוין שהצילומים 
שצורפו לבקשה אכן מעידים על תחזוקה שאיננה טובה דיה למקום המיועד לסיוע 

לקשישים סיעודיים, ויש להזדרז בביצוע השיפוץ ככל האפשר. המימון התואם 
להשלמת הפרויקט ימומן על ידי החברה. למימוש ההקצבה תציג החברה צילומים
של הקומה הרביעית לאחר שיפוצה, וכן אסמכתאות להוצאות בסך 720,000 ש"ח 

לפחות. ככל שסכום ההוצאות יהיה קטן מן הסכום האמור, יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

360,000(ב)

הזנק לעתיד (ע"ר) (א) 20210387
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20/05/2021 תאריך:
100 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "הזנק לעתיד" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את 
בקשתה לתמיכה בפרויקט הכשרה טכנולוגית לצעירים בסיכון, תוכנית אשר 

מיועדת לבנות להם מסוגלות תעסוקתית ואישית ולסייע בהשמתם בעבודה 
במסלולי קריירה מקצועיים. הבקשה נדחתה על רקע עודף מצטבר שמחזיקה 

העמותה. בהשגה נעשה ניסיון של העמותה ליתן הסברים לעודף הפיננסי. 
ההסברים מתבססים כולם על החלטות העמותה עצמה, לפעילויות אותן היא 

מבצעת, ושיש אליהן התייחסות גם בגוף הבקשה, בפירוט הפעילות של העמותה 
עצמה. אמנם החריגה הפיננסית עומדת בעינה, כיון שמדובר במגבלות שהעמותה 

עצמה קבעה, ואולם בהינתן שמדובר בפעילות מלאה לטובת מאות צעירים 
בסיכון, שתימשך תוך שימוש בעודף המצטבר האמור, מוצאת הוועדה, בכל זאת, 

לקבל את ההסבר שניתן על ידי העמותה. זאת ועוד, ובהתחשב בעובדה שמדובר 
בנושא תמיכה עיקרי, שהוועדה ראתה בו חשיבות גדולה- והעמותה המבקשת 

פועלת בדיוק בתחום נושא התמיכה העיקרי עם נוער בסיכון מהפריפריה כשמדובר
ב-210 בני נוער כאלה – מוצאת הוועדה, מן הנימוקים המיוחדים האמורים 

בהחלטה זו, לתמוך בהענקת מלגות לתלמידים עצמם, במובחן מהענקת תמיכה 
לגוף המבקש. מדובר ב-35 סטודנטים, מן הפריפריה והמוגדרים כ"נוער בסיכון" –

להם קובעת הוועדה תמיכה על ידי הקצאת 87,500 ש"ח כהשתתפות במחצית 
המלגה שמיועדת לתלמידים אלה, המימון התואם ישלים את המחצית השניה 
באופן ש-35 תלמידים יזכו להנחה בשכר הלימוד בסך 5,000 ש"ח ולא יידרשו 

לשלם יותר מ-4,100 ש"ח שכר לימוד לשנה. הסטודנטים האמורים יהיו תושבי 
הפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל, אשר ההכנסה החודשית לנפש 

במשפחתם אינה עולה על סך 2,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להענקת ההנחה בשכר הלימוד ל-35 תלמידים על פי הקריטריונים 

והסכומים הקבועים בהחלטה זו. ככל שסכום המלגות יהיה נמוך מ-175,000 ,₪ 
או מספר הסטודנטים יהיה קטן מ-,35 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

87,500(ב)

אתגרים (א) 20210390

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תמיכה בפעילות ספורט לילדים ונוער עם 
מוגבלות, מבקשת עמותת "אתגרים" תמיכה בהקמה ותפעול של מחנה קיץ ייעודי 

לילדים ולנוער עם מוגבלות. התוכנית מיועדת לביצוע בחודש יולי .2021 על פי 
הבקשה, התוכנית היא לקיום מחנה קיץ למשך חמישה ימים במהלכם יאספו בסך

הכל כ-2,000 ילדים (400 ביום, מחציתם ישארו ללון במחנה בתנאי שטח). 500 
מתנדבים (כ-100 ביום) ו-80 עובדי מטה בשדה של אתגרים. במרחב הפעילות של 
המחנה יבנו 14 מסלולים ותחנות ספורט מאתגר ומונגש, כולל מסלולי אופניים, 

מסלול נינג'ה בריכה והכל כמפורט בבקשה. 
כמעט מחצית מעלויות הפרויקט מיועדת לשכר מדריכים המועסקים בעמותה 

אשר יקבלו תשלום מיוחד עבור השתתפותם בפרויקט, בהקמת המחנה ובפעילות 
המתוארת במסגרת הפרויקט. יתרת הסכום מיועדת לרכישות המתוארות 

בבקשה. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה, מקצה הוועדה סך 150,000 
ש"ח לתמיכה בביצוע הפרויקט, על פי כל הפרטים המתוארים בבקשה. ככל 

שהפרויקט יבוצע בחלקו בלבד בכל אחד מן הרכיבים של התוכנית, לרבות מספר 
המשתתפים, היקף העסקת המדריכים או רכישת הציוד וכיוצא בזה - יופחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת הפרויקט ועבורו, מספר המשתתפים, מספר 

המועסקים, מספר המתנדבים וסוגי הפעילויות.

150,000(ב)

אור עתניאל (ע"ר) (א) 20210393

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת עמותת "אור עתניאל"

תמיכת הוועדה בפרויקט "הקמת מערכת אבטחה הכוללת חומה וגדר למטרת 
ביטחון להגנה של התלמידים הנמצאים במבנה הישיבה התיכונית והפנימיה". 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקציב 200,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות הפרויקט. העמותה תשלים מימון תואם כנדרש לביצוע 

הפרויקט. למימוש ההקצבה יוצגו אסמכתאות לכלל ההוצאות שהוצאו על פי 
פריטי הפרויקט המצוינים בבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-400,000 ש"ח, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

200,000(ב)

עמותת קיימא - ארגון נוער סביבתי חברתי (ע"ר) (א) 20210407

24/09/2020 תאריך:
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20/05/2021 תאריך:
101 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל עבור מטרות צדקה בלבד, עבור גופים 
שנותנים שירותי רווחה" מבקשת "עמותת קיימא - ארגון נוער סביבתי חברתי" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "צמצום הפער החברתי בין בני נוער בשולי החברה 
שאינם נמצאים במסגרת פורמאלית או על סף נשירה וללא הדרכה ומטרות לעתיד 
לבין אוכלוסיית השווים להם בחברה באמצעות הכשרה מקצועית". הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה. מעיון בבקשה עולה שהעמותה מתכננת שילובם של 35 בני

נוער בגילאי 18-15 בקורסים ובסדנאות, הכוללים גם ייעוץ אישי וגם הכשרות 
מקצועיות. רכישת הידע במסגרת הקורסים תיתן לבני הנוער אפשרויות 

להתקדמות תעסוקתית ויצירת מקורות הכנסה – יתרונות שיאפשרו להם 
להשתלב בחברה נורמטיבית ובפעילות תקינה. על כן מוצאת הוועדה לקבוע 
תמיכה בסך 99,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות עבור הקורסים וההכשרות. 
המימון התואם ישולם על ידי העמותה על ידי השלמת הסכומים הנדרשים 

להכשרות ולקורסים שפורטו בבקשה. סכום התמיכה והמימון התואם לא ישמשו 
לתשלום שכר בכל צורה שהיא. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט, ותציין באלו קורסים השתתפו החניכים, 
כמה חניכים השתתפו בכל קורס ועלויות הקורס. ככל שסכום ההוצאות בפועל 

יפחת מסך 198,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

99,000(ב)

מרכז החסד שדרות (ע"ר) (א) 20210409

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "מרכז החסד שדרות" תמיכת 
הוועדה בפרויקט בנית חדר קירור והקפאה לאחסון מוצרי מזון, ירקות, בשרים 

וקפואים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה לתמוך בסך 40,000 
ש"ח כהשתתפות בעלויות הבניה וההתקנה של חדר קירור והקפאה. יודגש שחדר 
כזה ייבנה רק בתוך בנין המשמש את העמותה, וככל שנדרש היתר לבנייתו, על פי 

חוקי התכנון והבניה, כי אז לא ישמשו כספי ההקצבה לבניית חדר זה. כמימון 
תואם תשלים העמותה את הנדרש לבניית החדר בתחום מתחם הבנין. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות למיקום בניית החדר ולהוצאות שהוציאה 

להקמתו. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה. יובהר בשנית, סכום ההקצבה לא ישמש למבנה חדש שטעון היתר

בניה. על כן, בעת הבקשה למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתא לכך שלא 
נדרש לכך היתר בניה להקמת חדר הקירור.

40,000(ב)

ועד מקומי מעלה לבונה (א) 20210452

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקש "ועד מקומי מעלה לבונה" תמיכה 
בפרויקט שיפוץ וציוד למעון התינוקות במעלה לבונה. הכוונה היא להתקין דשא 

סינתטי, לרכוש משחקים, לרפד את חדר הג'ימבורי, לרכוש מכשירי חשמל 
ולהתקין מזגנים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 
25,000 ש"ח לביצוע הפרויקט. המימון התואם ישמש לרכישה של ציוד מתוך 

הרשימה המצורפת לבקשה. למימוש ההקצבה יציג הוועד אסמכתאות להוצאות 
שהוציא בפועל וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסכום ההוצאות יקטן מסך 

50,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

מילב - מועדוני הגימלאים בחיפה (ע"ר) (א) 20210479

"מילב – מועדוני הגמלאים בחיפה" הגישה בקשה לשנות את אופן ביצוע 
הפרויקט, עבורו נקבעה לה ההקצבה על פי בקשה מספר .20210479 הוועדה עיינה 

בבקשה ובהצעות הנכללות בה והחליטה לדחות את הבקשה, אולם כדי לאפשר 
לעמותה לבצע את הפרויקט על פי החלטת ההקצבה, מאריכה הוועדה את תוקף 

ההקצבה עד 31.12.2022.

50,000(ב)

צעד ראשון (א) 20210480

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "צעד ראשון" תמיכה 
בפרויקט של הצטיידות, ריהוט ומשחקים למעון תינוקות גם בתמיכתה של עיריית

אשדוד. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

לביצוע יתר חלקי הפרויקט וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסך ההוצאות 
יקטן מסך 100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה (הוועדה התחשבה
בעובדה שעיריית אשדוד צפויה לתמוך בפרויקט בסך 40,000 ש"ח והעמותה עצמה

תשקיע 29,241 ש"ח).

30,000(ב)
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20/05/2021 תאריך:
102 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

אור מצווה (ע"ר) (א) 20210487

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "אור מצווה" תמיכת הוועדה 
בפרויקט פרויקט חורף - חלוקת שמיכות ורדיאטורים למשפחות נזקקות. הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח בפרויקט, לרכישת

שלוש שמיכות ורדיאטור לכל משפחה לפחות ל-200 משפחות. כאשר המימון 
התואם ישלים את הנדרש להענקת השמיכות והרדיאטור לפחות ל-200 משפחות. 

הפריטים יוענקו למשפחות שלשכת הרווחה תאשר אותן כנזקקות לעניין זה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת שמיכות ורדיאטורים ל-200

משפחות לפחות, כפי שמצוין בהחלטה זו, וכן תצרף את אישור לשכת הרווחה 
להענקת התמיכה למשפחות המאושרות על ידי הלשכה. ככל שסכום ההוצאות 

יפחת מ-100,000 ש"ח, או שאישור לשכת הרווחה לא יכלול לפחות 200 משפחות, 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

העמותה למען הזקן באשכול (ע"ר) (א) 20210488

החלטת מליאת הוועדה מיום 07.04.2021:
"העמותה למען הזקן באשכול" מבקשת שינוי ביצוע ההקצבה שנקבעה לה על פי 

בקשה ,20210488 על דרך שינוי סכומים הנדרשים לביצוע הפעילויות שעבורן 
נקבעה תמיכה על ידי הוועדה, וכן שינוי מספר האירועים שיתקיימו בשנה. לבקשה
זו לא צורפו הצעות מחיר לכל הפרטים המצוינים בה. הצגת טווחי מחירים איננה 
מספקת ויש לתמוך כל רכיב בהצעת המחיר הנדרשת לו. לא הונחה תשתית לטענה
שהמחירים הנדרשים כיום שונים מאלה שצוינו בבקשה המקורית, ולא ניתן הסבר

לשינוי במספרי האירועים השונים המפורטים בבקשה. באופן זה הוועדה איננה 
יכולה להתייחס עניינית לפניה. לפיכך, ככל שהעמותה עדיין מעוניינת בשינוי 

ביצוע הפרויקט ואיננה נסמכת על ביצוע התוכנית המקורית, ובהתחשב בכך שבעת
הזו חוזר המשק, במידה כזאת או אחרת לקדמותו – יהא על העמותה להגיש 

בקשה מפורטת, נתמכת בהצעות מחיר ובהסברים לשאלה מדוע יש צורך לשנות 
מהתכנית המקורית. יודגש, שככל שהעמותה תיצמד לתוכנית המקורית לא 

תזדקק לפנייה נוספת אל הוועדה.

80,000(ב)

קו לחיים - תנועה חברתית לשיפור והצלת חיים בישראל (ע"ר) (א) 20210495

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "קו לחיים - תנועה חברתית 
לשיפור והצלת חיים בישראל" תמיכת הוועדה בפרויקט "סיוע ברכישת ציוד 

שיקומי לילדים נכים שמשפחתם אינה משגת". הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה, ומוצאת לקבוע השתתפות בחלק מרכיבי הפרויקט. מדובר בעמותה 

שהיקף פעילותה גדול וגם המחזור הכספי של פעילותה גדול מאוד. עיון בטבלה של
רכיבי הפרויקט מעלה שהיא כוללת הגדלת שכר למועסקים במוסד שהיקף 

משרתם, ללא קשר לפרויקט, הוא 60% ו-.70% שכר לעובדים אלה אינו יכול 
להיתמך על ידי הוועדה. בבקשה אין הסבר לכמות של הפריטים השונים שאותם 

מתכוונת העמותה לרכוש. אולם הוועדה רואה חשיבות בהצטיידות המבוקשת, 
לפחות ע"י רכישת חלק מהציוד המפורט בבקשה. לאור האמור קובעת הוועדה 
תמיכה בסך 150,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת הציוד על פי המפורט בבקשה. 

מכספי ההקצבה לא ישולם שכר וגם המימון התואם ייועד כולו לביצוע רכישות 
הציוד המבוקש. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה
עבור רכישת הציוד, פירוט הציוד והעלויות שלו. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 

300,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

150,000(ב)

דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - החלוץ (ע"ר) (א) 20210498

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
103 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית-מקצועית למקצועות 
הנדרשים בתעשייה, מבקשת עמותת "דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור – 
החלוץ" תמיכה בפרויקט של התאמה של בתי ספר מקצועיים ברשת לצורכי 

המשק העתידיים על ידי הקמת ארבע מגמות לימוד עדכניות וחדשניות במטרה 
להכין את התלמידים טוב יותר לעולם העבודה של מחר. מדובר בפיתוח בית ספר 

"חינוך חברתי-מקצועי" בשיתוף עם האגף להכשרה מקצועית ב"משרד העבודה 
והרווחה" ואנשי מקצוע מובילים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת 

להקצות תמיכה בסך 300,000 ש"ח בפרויקט המתואר בבקשה ובמסמך הנלווה 
בכותרת "תיאור הפרויקט". המימון התואם יהיה להשלמת הסכומים הנדרשים 

לביצוע הפרויקט ב-4 מגמות המצוינות בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל להקמת ארבע המגמות כמפורט בבקשה. 

ככל שההוצאות תהיינה נמוכות מסך 600,000 ש"ח לפחות, יפחת בהתאמה יחסית
סכום ההקצבה.

300,000(ב)

העמותה לקידום הנוער בכדורסל בירושלים ומבשרת ציון - הפועל ירושלים (ע"ר) (א) 20210501

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת "העמותה לקידום הנוער בכדורסל 
בירושלים ומבשרת ציון" תמיכת בפרויקט מתן מסגרת ספורטיבית וחינוכית שווה

לילדים נזקקים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה לקבוע תמיכה 
בסך 60,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי 

העמותה, על פי הפרטים המצוינים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט וכן דיווח על הפעילות 

שנעשתה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-120,000 ש"ח, יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

60,000(ב)

נאמנות לתכנון ופיתוח שרותים למען הזקן בירושלים (א) 20210502

על פי עיזבון המיועד ל-"בתי אבות" מבקשת עמותת "נאמנות לתכנון ופיתוח 
שרותים למען הזקן בירושלים" תמיכת הוועדה בפרויקט הנגשת והכשרת מתחם 

החניה בכניסה לבית האבות בית באייר בירושלים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה ומחליטה להקצות תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 

השיפוץ של מתחם החניה והכניסה לבנין על פי דרישות של בקרת נגישות. העמותה
תשלים ביצוע הפרויקט כולו במימון תואם ממקורותיה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לכלל ההוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט הנדון בבקשה. 
ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-200,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

100,000(ב)

עמותת גוונים לפיתוח החינוך הקהילה והסביבה (א) 20210504

"עמותת גוונים לפיתוח החינוך הקהילה והסביבה" הגישה בקשה לעיון חוזר 
בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של טיפול בילדים 

פוסט-טראומתיים על ידי מטפלים רגשיים מוסמכים, בין היתר באמצעות בעלי 
חיים. מהבקשה לעיון חוזר עולה כי אכן נפלה טעות בהחלטת הוועדה. מעיון חוזר 

בבקשה ובטענות כנגד החלטת הוועדה עולה שיש מקום לקבל את הבקשה 
לתמיכה כפי שהוגשה. מדובר בטיפול בילדים נפגעי טראומה עקב המצב הבטחוני 

השורר בדרום, בעיר שדרות במיוחד. לאור נתוני הבקשה ועלויותיה, קובעת 
הוועדה תמיכה בסך 150,000 ש"ח. המימון התואם יושלם לצורך ביצוע הפרויקט 
על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה

במסגרת הפרויקט המתואר בבקשה והעסקת המטפלים שעבדו במסגרת 
הפרויקט. כן תציין העמותה את מספר הילדים שקיבלו את הטיפול הנדון בבקשה.

ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 300,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום 
ההקצבה.

150,000(ב)

זיו נעורים (ע"ר) (א) 20210506

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
104 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תמיכה בפעילות ספורט לילדים ונוער עם 
מוגבלות, הגישה עמותת "זיו נעורים" בקשה לתמיכה בתוכנית שילובם של 120 

ילדים ובני נוער עם מוגבלות קוגנטיבית בחברה ולסייע להם לגלות ולפתח את 
היכולות והכשרונות שלהם, לשפר את התפתחותם האישית והחברתית ולשלב 
אותם בפעילות עם אנשים ללא מוגבלות. התוכנית מתבססת על המיזם "דרך 

הים", במסגרתו מתבצעת פעילות לשיפור הדימוי האישי, נלמדת גלישת גלים, 
חתירה בקייאקים, הדרכה על הסכנות בים ופעילות פנאי עם אנשים ללא 

מוגבלות. הפעילות צפויה להתקיים במשך עשרה חודשים, פעמיים בשבוע, 
שעתיים בכל מפגש במרכז הימי של העמותה בעיר אשדוד. קהל היעד של התוכנית

הוא של ילדים ובני נוער תושבי אשדוד, אשר להם צרכים מיוחדים, ועל כן גם 
קיימת תמיכה של עיריית אשדוד בפרויקט. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

וקובעת השתתפות במימון בסך 90,000 ש"ח לביצוע הפרויקט – לפעילויות 
ולרכישת הציוד המפורט בבקשה. במסגרת עלויות השכר שמיועדות לפרויקט, 

העמותה לא תוכל להשתמש בכספי ההקצבה לתשלום חלק כלשהו בשכרו של רכז 
הפרויקט, אשר לפי דוח חמשת מקבלי השכר הגבוה שצורף לבקשה, הוא מועסק 

כמוסד במשרה בהיקף של .100% לכן אין מקום להגדלת היקף המשרה שלו 
במסגרת הפרויקט. מעבר לכך, תוכל העמותה להשתמש בכספי ההקצבה לרכיבים 

השונים של הפרויקט כמפורט בבקשה, תוך מימון תואם בסכום השווה לפחות 
ל-100,000 ש"ח ולמימוש כל הפרויקט על כל רכיביו. ככל שההוצאות על הפרויקט 

יפחתו מסך כולל של 190,000 ש"ח, יופחת בהתאמה סכום ההקצבה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת ביצוע 

הפרויקט, כאשר הרוב המכריע של ההוצאות ייועד לפעילות במסגרת המיזם "דרך
הים" (וסכום נמוך משמעותית לפעילות המשותפת לאנשים ללא מוגבלות) וכן 

אסמכתאות למספר המשתתפים ולהיקף הפעילות שבוצעה בפועל.

90,000(ב)

כפר- צבי סיטרין בע"מ (חל"צ) (א) 20210516

עמותת "כפר- צבי סיטרין בע"מ" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה 
לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט "כפר סיטרין קולט נערים בסיכון המופנים 

לכפר באמצעות מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, הנערים לומדים בכפר 
ושוהים בפנימייה בכפר. הלימודים והפנימייה בכפר סיטרין מהווים עבורם בית 

לכל דבר, במסגרת הפרויקט אנו רוצים לרכוש ריהוט וציוד חדשים לפנימייה 
לנערים אלו". הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר והחליטה לקבלה לאור הנימוקים 

המפורטים בה. בהתחשב במהות הפרויקט ולאחר שהוועדה נתנה את דעתה 
למחירים המצוינים בהצעת המחיר שצורפה לבקשה ולאפשרויות לתקצב את 

הפרויקט, גם בהשוואה לתמיכות שנקבעו על פי העיזבון שממנו הוגשה הבקשה, 
קוצבת הוועדה תמיכה בסך 80,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט, על פי 
הפרטים המפורטים בבקשה לטובת חדרי הפנימיה והתלמידים (למעט עלויות 

ריהוט משרד). המימון התואם יוסיף על סכום ההקצבה לצורך ביצוע הפרויקט על
פי המפורט בבקשה (למעט ריהוט המשרד). למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות על הוצאות שהוציאה במסגרת רכישות הריהוט לחדרי התלמידים. 
ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-160,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום 

ההקצבה.

80,000(ב)

יד לילד המיוחד (ע"ר) (א) 20210524

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת עמותת "יד לילד 

המיוחד" תמיכה בפרויקט הקניית חומרי קריאה לילדים עם מוגבלות, על ידי 
מורה שהציעה שיטה להוראת הקריאה ותשמש מי שבאמצעותה תבוצע התוכנית. 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. מתעוררת שאלה כיצד יגיעו הילדים לשעות

הלימוד אצל המורה ששמה מצוין בבקשה. יחד עם זאת, מפאת מהות התוכנית 
מחליטה הועדה לתמוך בביצוע התוכנית. סכום התמיכה יעמוד על סך 40,000 
ש"ח. המימון התואם ייועד למטרה זהה לתוכנית המפורטת בבקשה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת 
התוכנית, כולל חשבוניות מאת המורה, תוך ציון מספר הילדים שהשתתפו 

בתוכנית ומספר השיעורים שניתנו להם. אם תהיינה תוצאות, רצוי שיפורטו 
תוצאות הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה

יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

מלב"ב, מרכז לטיפול בקשיש בקהילה (א) 20210525

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
105 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת 
"מלב"ב, מרכז לטיפול בקשיש בקהילה" תמיכת הוועדה בפרויקט "שיפוץ 

והצטיידות מוקד טלפוני "אוזן קשבת" לגיל השלישי". הוועדה עיינה בבקשה ובכל
צרופותיה ומחליטה להקצות סך של 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלות השיפוץ 

וההצטיידות של המוקד הטלפוני האמור בבקשה. העמותה תשלים את הנדרש 
לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 

שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח, יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

עמיחי - עזרה וסיוע למשפחות נזקקות, בני-ברק (א) 20210526

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "עמיחי – עזרה וסיוע 
למשפחות נזקקות, בני-ברק", תמיכה בפרויקט של חידוש והוספה של חדרי 

ג'ימבורי חדשניים ועדכניים במעון המנוהל על ידי העמותה. העמותה מקימה 
קומה נוספת בבנין קיים וחלק מן הציוד נדרש לחלק החדש, חלקו האחר נדרש 

למעון המתנהל ברישיון שצורף לבקשה. הוועדה מקצה סך 40,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם יממש לרכישות נוספות מתוך 
הצעת המחיר לחדרי הג'ימבורי. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת הרכישות בפרויקט. ככל שסכום הרכישות יפחת
מסך 80,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

בית לחינוך יהודי ומעשים טובים - קריית אונו (ע''ר) (א) 20210544

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "בית לחינוך יהודי ומעשים 
טובים - קריית אונו" תמיכת הוועדה בפרויקט חלוקת חבילת לידה ליולדות 

נזקקות. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך 50,000 ש"ח 
להשתתפות בעלויות הפרויקט. החבילות תחולקנה ליולדות נזקקות, על פי אישור 

לשכת הרווחה וכך יהיה גם במימון התואם שיושלם על ידי העמותה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לעלויות של רכישת החבילות, וכן את רשימת
היולדות שקיבלו את החבילה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח, או
שרשימת הנהנות, על פי לשכת הרווחה, לא תכלול חמישים נשים, יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

רמת דוד - חינוך מיוחד (ע"ר) (א) 20210558

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "רמת דוד – חינוך מיוחד" 
תמיכה בסך 290,000 ש"ח עבור הקמת חצרות הכוללות משטחי דשא סינתטי, 

הצללה ומתקני משחקים מותאמים ומיוחדים למעונות יום שיקומיים של 
העמותה ביישוב "ברוכין". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ובהתחשב 

במגבלות התקציב לחלוקה, קובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח להתקנת הדשא 
הסינתטי בכל שטח החצרות של מעונות הילדים הנידונים בבקשה. המימון 

התואם ייועד להתקנת הצללה שמצוינת בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות על התקנת הדשא הסינתטי וההצללה 

בחצרות וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 80,000
ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

עמותת ותיקי בני שמעון (ע"ר) (א) 20210564

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת "עמותת ותיקי
בני שמעון" תמיכת הוועדה בפרויקט יצירת מענה בכל ישובי המועצה לוותיקים 

במסגרת פעילות חברתית, ביקורי בית, ומענים נוספים בהתאם לצורך. באופן 
מונגש ומותאם צרכים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות 

תמיכה בסך 125,000 ש"ח לשכר אם הקהילה ואב הקהילה, אשר תפקידיהם 
מפורטים בתיאור הפרויקט. העמותה תשלים את הסכום הנדרש לשכרם המלא. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לתשלום השכר לשני העובדים 
האמורים וכן תציג רשימה של הדירות בהן אב הקהילה ביצע תיקונים. ליד כתובת

של כל דירה תופיע חתימת הקשיש או הקשישה שנעזרו בפרויקט. כמו כן, תוצג 
רשימת הפעולות שנעשו על ידי אם הקהילה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מסך 250,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

125,000(ב)

מרכז קהילתי אלפי מנשה (ע"ר) (א) 20210571
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20/05/2021 תאריך:
106 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת "מרכז 
קהילתי אלפי מנשה" תמיכת הוועדה בפרויקט "סיוע לקשישים בודדים וקשישים 
חולים בנפש ובגוף. התכנית-מספקת תמיכה ועידוד לקשישים בודדים וחולים ע"י 
פעילויות משותפות, תעסוקה ותחומי עניין, מתן סיוע נפשי ותחושה של שייכות על

אף הגיל". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות סך 54,000 
ש"ח כהשתתפות בעלויות הטיולים המתוכננים, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר 

המצורפת לה – אך זאת עבור בני 65 ומעלה. המימון התואם ישמש להשלמת 
הסכום הנדרש לקיומם של אותם טיולים, בתנאים המפורטים כאמור. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט וכן 

הצהרה על שמותיהם של המשתתפים בטיולים והגילים שלהם. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מ-108,000 ש"ח או שמספר המשתתפים יפחת מ-70 משתתפים 

בגילים האמורים, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

54,000(ב)

נחזיק חזק (ע"ר) (א) 20210579

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "נחזיק חזק" תמיכת הוועדה 
בפרויקט רכישת מכשירי חשמל ביתיים לאלמנות ואמהות חד הוריות הזקוקות 
לכך. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות סך 50,000 ש"ח 

להשתתפות בעלות הפרויקט, באופן שלפחות מחצית מכמויות הפריטים השונים 
המפורטים בבקשה ירכשו ויחולקו לנזקקים. על פי אישור לשכת הרווחה שתאשר 

את נזקקותם. המימון התואם ישלים את הנדרש לרכישת לפחות 12 מזגנים, 15 
מכונות כביסה, 15 מקררים ביתיים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות

לרכישת הפריטים לפחות בכמויות המצוינות בהחלטה זו, וכן תציג את אישור 
לשכת הרווחה לשמותיהם של אלו אשר יקבלו את המוצרים לפי צרכיהם. חלוקת 

הפריטים תיעשה לפי אישור לשכת הרווחה, כאשר זו תציין גם את הפריטים 
הנדרשים לכל משפחה (ככל שתהיינה משפחות שונות שצרכיהן שונים, כגון 

שהאחת נזקקת למקרר ורעותה אינה נזקקת למקרר, ידרש המוסד להציג 
אסמכתאות לרכישת כמויות הפריטים וחלוקתם למי שאושר על ידי לשכת 

הרווחה). ככל שסך ההוצאות יפחת מ-100,000 ש"ח, או שאישורי לשכת הרווחה 
לא יתאמו לאמור בהחלטה זו, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

אור שלום- למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ (חל"צ) (א) 20210581

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת חברת "אור שלום- למען ילדים ונוער 
בסיכון בע"מ" תמיכת הוועדה ב"תכנית חדשה וייחודית מסוגה לליווי הוליסטי 

למעבר לעצמאות מיטבית המותאמת ספציפית לבוגרי אומנה". הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה. מעיון זה עולה שישנו פער בין הגדרת מטרות הפרויקט 

לבין רכיבי הפרויקט, כפי שצוינו בבקשה ועבורם מתבקשת תמיכה. חלק מן 
העלות מיועד ללימוד נהיגה כאשר מדובר בילדים בני .18-16 ייעוד זה אינו יכול 
ליפול באופן מובהק בהגדרת נזקקות המצוינת בהוראות העיזבון והוועדה אינה 
רואה מקום לתמוך בסעיף זה בהוצאות הפרויקט. כמו כן, אין הוועדה תומכת 

ברכיבי השכר לרכזות שמצוינות בבקשה. על כן, כל שנותר הוא לתמוך – במידת 
האפשר – ברכיבים האחרים שכלולים בבקשה, ביניהם: שיעורי עזר, ייעוץ 
קריירה, סיוע לימודי, טיפול רגשי, חבילת הצטיידות לקראת שירות צבאי, 

סדנאות התנהלות כלכלית וסמינרים עבור 30 תלמידים. כהשתתפות בעלויות 
הרכיבים הללו, מקצה הוועדה סך 100,000 ש"ח והמימון התואם שישולם על ידי 

העמותה ייועד לאותן מטרות כמפורט בהחלטה זו. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה עבור סעיפי התמיכה המצוינים כאמור, 

עבור 30 תלמידים שנזקקותם מאושרת על ידי לשכת הרווחה. ככל שסכום 
ההוצאות הכולל יפחת מסך 200,000 ,₪ או שמספר התלמידים שישולבו בפרויקט 

יהיה נמוך מ-,30 או לא ינתן אישור לשכת הרווחה לכל התלמידים שישולבו 
בפרויקט, או שלא יקוימו הסדנאות והקורסים האמורים בהחלטה זו, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

בית תקוות אם הבנים שמחה (ע"ר) (א) 20210610
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20/05/2021 תאריך:
107 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד לילדים, מבקשת עמותת "בית תקוות אם הבנים שמחה" 
תמיכה בפעילות של טיפול קבוצתי לילדים במצוקה ממשפחות חד-הוריות. בשונה

ממענה פרטני שניתן עד עתה ישמש הפרויקט כמענה קבוצתי כטיפול בעל ערך 
מיוחד. הכוונה היא לשלב מענה אומנותי, פסיכולוגי ומוסיקלי על ידי קורסים 

קבוצתיים חווייתיים, אחת לשבוע, ל-15 ילדים בכל חוג, בשלושה מסניפי 
העמותה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח 

כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישמש להוצאות במסגרת 
הפרויקט כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות

שהוצאו לביצוע הפרויקט, כפי שהוא מתואר בבקשה, וכן אסמכתאות 
להשתתפותם של לפחות 90 ילדים בחוגים המתוארים בבקשה, בסניפים השונים 

של העמותה. ככל שסכום ההוצאות יקטן מסך 80,000 ש"ח או שמספר הילדים 
המשתתפים יקטן מ-,90 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

מינהל קהילתי - רמת שלמה ירושלים (ע"ר) (א) 20210612

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת 
"מינהל קהילתי - רמת שלמה ירושלים" תמיכת הוועדה בפרויקט "תכנית 'הגיל 

הפעיל', תכנית עשירה ואטרקטיבית המספקת מענה מקיף לבני הגיל השלישי. 
בתכנית ישנה התייחסות להיבטים שונים של תרבות ופנאי המתאימים לגיל: 

מחול ייחודי, אוריינות דיגיטלית, סיורים בארץ וארוחות חמות במסגרת המועדון.
מלבד תכניות השגרה הקיימות במועדון". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

ומחליטה להקצות סך 15,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות של הכניסה לאתרים 
המצוינים בבקשה, לרבות השיט באשדוד. כספי ההקצבה ישמשו כדמי הכניסה 

עבור 55 קשישים או קשישים חולים, בני 65 שנים ומעלה. המימון התואם ישלים 
את הנדרש על פי רכיבים אחרים המפורטים בבקשה, למעט רכיבי שכר ורכישת 
מנות אוכל. גם המימון התואם ייועד לאותה קבוצת אנשים. למימוש ההקצבה 
יציג המוסד אסמכתאות להוצאות שהוצאו על פי הוראות החלטה זו. ככל שסך 

ההוצאות יפחת מ-30,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

15,000(ב)

מתנ"ס מרכז קהילתי גן יבנה (ע"ר) (א) 20210629

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תמיכה בפעילות ספורט לילדים ונוער עם 
מוגבלות, מבקש מתנ"ס קהילתי גן יבנה תמיכה בסך 70,000 ש"ח לפרויקט של 

פעילות ספורטיבית לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים יחד עם הוריהם. התוכניות 
מיועדת ל-695 ילדים שישותפו בפעילות ספורט אתגרית וגם לפעילות ספורט עם 

הוריהם. במסגרת פעילות של "ילדים ותנועה" וגם פעילות משותפת עם "אקי"ם" 
במועדון הילדים עם צרכים מיוחדים שקיים במתנ"ס. מאחר שלא ברור מדוע יש 

צורך בהגדלת היקף המשרה של המדריכים המועסקים בארגון ומאחר שבמסגרת 
חישוב ההוצאות הצפויות לפרויקט נכלל גם סכום עבור פריטים שהוועדה אינה 
משתתפת במימונם, קובעת הוועדה תמיכה בסך 50,000 ש"ח לביצוע הפרויקט 
כולו, כמתואר בבקשה. למימוש ההקצבה יציג המתנ"ס אסמכתאות להוצאות 

שהוצאו בפועל למימוש הפרויקט וכן תוגש הצהרה של מנהל המתנ"ס על מספר 
הילדים שהשתתפו בפרויקט. ככל שההוצאות בפועל למימוש הפרויקט או מספר 

הילדים שהשתתפו בו יפחת מן הנתונים המפורטים בבקשה בסעיפים אלה, יופחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מסילה לכלכלה נבונה (ע"ר) (א) 20210635

על פי עיזבון המיועד ל"נזקקים" מבקשת עמותת "מסילה לכלכלה נבונה" תמיכת 
הוועדה בפרויקט סיוע לאזרחים ישראליים אשר במצוקה כלכלית בגין עוני, נכות 
או מחלה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה לתמוך באחד מרכיבי 
הפרויקט והוא של עלות ליווי אישי למשפחות הכולל שמונה מפגשים אישיים של 

בני זוג עם יועץ אישי מומחה מטעם העמותה. בבקשה צוין כי צפויים להשתמש 
כ-150 זוגות. בהתאם לכך קובעת הוועדה תמיכה בסך 120,000 ש"ח להשתתפות 

של 150 זוגות במספר מפגשים שיידרשו, אשר לא יפחת משישה מפגשים לזוג. 
המימון התואם לקיום המפגשים ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט עם 150 זוגות, שמות בני הזוג שהשתתפו, 
מספר המפגשים שקוימו איתם, מועדי המפגשים, היועצים האישיים אשר נפגשו 

עם הזוגות וכן האסמכתאות להוצאות שהוציאה העמותה בפועל במסגרת 
הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 240,000 ש"ח, או שמספר הזוגות 

יהיה נמוך מ-,150 או שמספר המפגשים יהיה נמוך משישה מפגשים, יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

120,000(ב)

24/09/2020 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 
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20/05/2021 תאריך:
108 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

קבוצת התיאטרון הירושלמי ע"ש בצלאל (א) 20210637

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים  לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת עמותת "קבוצת 
התיאטרון הירושלמי ע"ש בצלאל" תמיכה של פרויקט העצמה מיוחד המיועד 

לילדים בגילאי 14-10 אשר יחשפו לעולם התיאטרון וילמדו את העבודה בו על ידי 
עבודה עם טקסטים, תקשורת בינאישית, שפת גוף וכיו"ב, וישתתפו בפרויקט 

בדרך של חשיפה לעולם היצירה ורכישת כלים נגישים למפגשים עם שחקנים, הכל 
כמפורט בתיאור הפרויקט בבקשה. עלויות הפרויקט מורכבות מהגדלת היקף 

משרה של מנהל ההפקות המועסק בארגון. מאחר שהיקף משרתו בארגון עומד על 
,75% הוועדה איננה משתתפת בהעלאת שכרו במסגרת הפרויקט. לענין סעיפי 

הרכישות- מקדישה הוועדה תמיכה בסך 40,000 ש"ח. המימון התואם ישמש אף 
הוא לרכישת ההוצאות המפורטות בסעיף ב' שבטופס הבקשה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת הפרויקט, פרטים 
על מספר הילדים שהשתתפו בפועל בפרויקט, מספר השחקנים שהשתתפו בפועל 

בפרויקט, מספר המופעים שהועלו ומועדיהם. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 
80,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר) (א) 20210639

על פי עיזבון המיועד ל-"בתי אבות" מבקשת עמותת "ויצו - הסתדרות עולמית 
לנשים ציוניות" תמיכת הוועדה בפרויקט "שיפוץ בית ההורים והחלפת ציוד 
לרווחת דיירי בית ההורים". הוועדה עיינה בבקשה ומקצה סך 100,000 ש"ח 

כתמיכה בפרויקט, כמפורט בבקשה ובנספחים לה. העמותה תשלים ממקורותיה 
את הוצאות הפרויקט, כמימון תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה את 

ההוצאות במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-200,000 ש"ח, יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

אגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (א) 20210645

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תכנית לצעירים מהמגזר הבדואי, מבקשת אגודה 
להתנדבות שירות לאומי תמיכה בפרויקט של הכנת צעירים וצעירות בחברה 
הבדואית לחיים עצמאיים תוך הקניית "ארגז כלים" שיאפשר להם להשתלב 

בשירות האזרחי. תמיכה מבוקשת בסך 160,000 ש"ח לפרויקט שעלותו הכוללת 
עומדת על 350,400 ש"ח. ברכיבי הפרויקט כלול שכר של 49,200 ש"ח, חלקו מיועד

להגדלת היקף המשרה של עובדת סוציאלית המועסקת בארגון – לא ברור מדוע 
יש צורך בהגדלת היקף המשרה שלה בפרויקט שמיועד להמשך שלושה חודשים. 
יתר עלויות הפרויקט מפורטות חלקן בחלק ג' של טופס הבקשה, וחלקן מפורט 
בחלק ד' של טופס הבקשה, כולל תקורות שהוועדה אינה תומכת במימון שלהן. 

בס' ד' צויינו גם הוצאות עבור השכרת מבנים, שככל שהם נדרשים לפרויקט, 
היתה העמותה אמורה לציין אותם בחלק ג' ולצרף להם הצעות מחיר. לאחר 

שהוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, מחליטה הוועדה לתמוך בפרויקט בסך 
60,000 ש"ח. העמותה תקצה מימון תואם לפחות בסכום זהה לסכום ההקצבה. 
ככל שהעמותה תציג אסמכתאות להוצאה כוללת בסכום נמוך מ-120,000 ש"ח, 

יפחת סכום ההקצבה בהתאמה יחסית.

60,000(ב)

עמוד החסד ע"ש אברהם אבינו ע"ה (א) 20210648

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "עמוד החסד ע"ש אברהם 
אבינו ע"ה" תמיכה בפרויקט שיפוץ כיתת הבוגרים במעון תינוקות "טללי ברכה" 
באשדוד. מדובר בכיתה בה שוהים 92 פעוטות. לבקשה צורפה הצעת מחיר. מדובר

בשיפוץ כיתה אחרונה מבין ארבע כיתות לאחר ששלוש אחרות כבר שופצו. 
הוועדה קובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח להשתתפות בפרויקט. המימון התואם 

ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת ביצוע התוכנית וכן רישיון תקף להפעלת המעון.

ככל שסך ההוצאות יקטן מ-80,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

דרכי נוער, באר שבע (א) 20210655

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:
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20/05/2021 תאריך:
109 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "דרכי נוער, באר שבע" 
תמיכה בפרויקט של רכישת ציוד למעון הילדים שמנהלת העמותה. הוועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 
הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי העמותה לרכישת פריטים מתוך רשימת 

הציוד שבבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו 
בפועל במסגרת ביצוע התוכנית וכן רישיון בר תוקף להפעלת המעון. ככל שסכום 

ההוצאות יקטן מסך 60,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

מפעל החסד "יד ביד" לוד (ע"ר) (א) 20210656

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "מפעל החסד "יד ביד" לוד" 
תמיכת הוועדה בפרויקט "מתן מענה הוליסטי לצרכיהם המשתנים של הקשישים 
הבודדים, מרותקים, ניצולי שואה, עולי אתיופיה בתחומים הפיזיים, הכלכליים, 
התזונתיים, הרפואיים והחברתיים. מתן מענה רפואי וצרכים בסיסיים קיומיים 

לאוכלוסיית הקשישים. מתן אוזן קשבת וכתובת לבעיות השוטפות שלהם". 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. הבקשה היא לתמיכה בסכום גדול מאוד 

ביחס לסכום העיזבון. יתר על כן, רכיבים רבים המפורטים בעלויות הפרויקט 
אינם נתמכים על ידי הוועדה, ובהם כל סעיפי המזון וסלי המזון, כמו גם כל 

הסכומים המפורטים בסעיף ד' של חלק ג' לבקשה. הוועדה מוצאת לתמוך 
ברכישת שמיכות חורף (16,000 ש"ח) תנורי חימום (20,000 ש"ח) ולחצני מצוקה 
(בסכום של 60,480 ש"ח), בסך הכל 96,480 ש"ח. המימון התואם ישולם על ידי 
העמותה לרכיבים של אספקת תרופות כמצוין בבקשה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה עבור סוגי הרכיבים המפורטים 
בהחלטה זו. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-192,960 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

96,480(ב)

נא לגעת (ע"ר) (א) 20210672

במסגרת נושא תמיכה למטרות צדקה – תמיכה בעיוורים, מבקשת עמותת "נא 
לגעת" תמיכה בפרויקט שמיועד לשלב אנשים עיוורים, חרשים וחרשים עיוורים 

(להלן: קהל היעד) בחברה ובשוק התעסוקה, להכשירם מקצועית, להעסיקם 
בתחום התרבות והאומנות ולבסס מודל ארגוני המשלב אנשים עם מוגבלות 

כאמור ואנשים ללא מוגבלות בעבודה משותפת למען שילוב. עלויות הפרויקט הן 
עבור הוצאות העסקה, הכשרה מקצועית, נגישות ושכר של קהל היעד כשחקני 

תיאטרון מקצועיים, מדריכי סדנאות מקצועיים, מלצרים ועובדי הנהלה. הכוונה 
היא גם להפיץ את המודל הארגוני התומך בשילוב עובדים מכל האוכלוסיה. 
הפרויקט מכוון ל-75 נהנים בני .70-18 העמותה הציגה מקורות מימון שונים 

לרבות משלה, מקרן, ממשרד הרווחה וגם מעיריית תל אביב ומבקשת מהוועדה 
הקצבה בסך 250,000 ש"ח. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת אכן 

לתמוך בשכרם של ארבעה מתורגמנים לשפת הסימנים, כמפורט בבקשה. הוועדה 
איננה תומכת בסכומים המצוינים בסעיף ד' לבקשה. ממקורות המימון של 
העמותה יעמוד לרשותה סך של כ-373,000 ש"ח לפני השתתפותה העצמית. 

הוועדה מקצה 100,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט, וכל זאת בתנאי שכל הפרויקט על 
רכיביו השונים יבוצע ויגיע ליעדים שנקבעו, הכל כמפורט בתיאור הפרויקט, 
בעלויות השונות של כל הרכיבים. למימוש ההקצבה תידרש העמותה להציג 

אסמכתאות לביצוע הפרויקט במלואו, על כל רכיביו, תוך הצגת אסמכתאות לכל 
פריט ופריט. ככל שסך ההוצאות לכל פריט שמצוין בבקשה יפחת מן הנתון 

שבבקשה, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

עמותה להנצחת סרן יוסי אוחנה (ע"ר) (א) 20210674

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי
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להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:
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20/05/2021 תאריך:
110 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "עמותה להנצחת סרן יוסי 
אוחנה" תמיכת הוועדה בפרויקט תכנית ליווי ותמיכה במשפחות נזקקות בנות 

העדה האתיופיות ליצירת תא משפחתי נורמטיבי ויציב: הורים מתפקדים, 
המאפשרים לילדיהם התפתחות נפשית ופיזית בריאה, מפרנסים ועצמאים 

כלכלית; מניעת מצבי סיכון ונשירה לרחוב של הילדים, ושיפור התפקוד שלהם 
ביחס לבני גילם. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 100,000 ש"ח 

כהשתתפות בעלות הפרויקט. עיקר סכום התמיכה ייועד לתשלום עבור עובדת 
סוציאלית קלינית ועבור התרפיה הקבוצתית (בסך הכל 72,000 ש"ח) וכהשתתפות 

בשכר. המימון התואם יהיה לתשלום הרכיבים האחרים המפורטים בטופס 
הבקשה במסגרת עלויות הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

להוצאות שהוציאה, על פי המפורט בבקשה, עבור 40 ילדים והורים. כמו כן, 
תתווסף למסמכי העמותה במסגרת המימוש, הצהרה של יו"ר העמותה שהפעילות

במסגרת הפרויקט נעשתה עם האוכלוסיה המתוארת בטופס הבקשה. ככל שסך 
ההוצאות יפחת מ-200,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

"ידידים" למען הנוער והחברה (א) 20210692

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל עבור מטרות צדקה בלבד, עבור גופים 
שנותנים שירותי רווחה" מבקשת עמותת ""ידידים למען הנוער והחברה" תמיכת 

הוועדה בפרויקט שמטרתו: "לאפשר לבני נוער מרקע סוציו-אקונומי נמוך הנמצא 
בשולי החברה לקבל הדרכה וכלים לחיים באמצעות סדנאות העצמה ותרפיה, וכן 
לקבל ליווי שוטף על ידי צוות מקצועי הפועל מטעם ארגון ידידים". הוועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה. בדעת העמותה לקיים פעילות של סדנאות העצמה 
ותרפיה וכן ליווי שוטף על ידי צוות מקצועי הפועל מטעמה, עבור בני נוער מרקע 

סוציו-אקונומי נמוך הנמצא בשולי החברה. בני הנוער מגיעים למוסד על רקע 
קושי חברתי או קשיים בקליטת עליה, או ממשפחות שמחלקות הרווחה מכירות 

אותן, או מבעיות הנובעות מהיעדר ביקור סדיר במסגרת החינוך או נוער נושר. 
עבור בני נוער אלה יתקיימו סדנאות כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות 

 NLP-לה. הוועדה מוצאת לתמוך בשלוש סדנאות: דרמה-תרפיה, פוטו-תרפיה ו
המסע אל ההר, כמפורט בהצעות המחיר שצורפו לבקשה. סכום התמיכה יעמוד 

על 22,000 ש"ח. המימון התואם ישולם על ידי המוסד להשלמת הפעילויות של 
הסדנאות שתוקצבו בהקצאת התמיכה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל על סדנאות דרמה-תרפיה ופוטו-תרפיה 
ו-,NLP מספר התלמידים שהשתתפו בהן, העלויות שלהן וכן הוצאות שהוציאה 
במסגרת המימון התואם. ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 44,000 ש"ח 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

22,000(ב)

עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל"צ) (א) 20210701

במסגרת נושא תמיכה תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית-מקצועית למקצועות 
הנדרשים בתעשייה, מבקשת חברת "עתיד – רשת חינוך ובתי ספר בע"מ" תמיכה 

בפרויקט של "הכשרה טכנולוגית מקצועית" לשם חיבור בין חינוך מקצועי 
וטכנולוגי לתעשיה הישראלית. הבקשה היא להקצבה תלת-שנתית, כאשר בשנה 

הראשונה מתבקשת תמיכה בשכר שניים המועסקים בעמותה במשרה בהיקף של 
90% ובמסגרת הפרויקט יתווספו 10% להיקף משרתם, כך בשלוש השנים של 

הפרויקט, ואילו בשנה הראשונה- ידרשו גם רכישות בסכום של 108,828 ש"ח. בין 
מסמכי הבקשה אין הסבר להעלאת היקף המשרה של שני עובדים שהם רכז ורכזת

המועסקים כבר ב-90% משרה במסגרת החברה ואין הסבר להגדלת היקף 
משרתם. הוועדה אינה תומכת בהעלאת שכר של עובד המועסק בחברה במשרה 

בהיקף העולה על .50% עם זאת, מקצה הוועדה סך 55,000 ש"ח כהשתתפות 
ברכישת הציוד המפורט בבקשה. המימון התואם של החברה יהיה להשלמת 

הסכום הנדרש לביצוע הרכישות המפורטות בבקשה. מימוש סכום ההקצבה יותנה
בביצוע הפרויקט במשך 3 שנים כמתואר בבקשה. לצורך מימוש ההקצבה תציג 
החברה אסמכתאות לרכישת הציוד המפורט בבקשה בסכום שידרש, וכן תגיש 

דו"ח מפורט על כל הפעילות שנעשתה במסגרת הפרויקט המתואר בבקשה, לרבות 
מספר משתתפים, סוגי הפעילות שנעשתה עמהם ועם גורמי תעשיה בישראל. ככל 

שמהאסמכתאות יעלה שהיקף ביצוע הפרויקט היה קטן מן המצופה בתקציב בסך 
110,000 ש"ח יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה. תוקף ההקצבה שנקבעה 

על ידי הוועדה, עד 31.12.2023.

55,000(ב)

המרכז הישראלי לאפוטרופסות (א) 20210704

24/09/2020 תאריך:
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20/05/2021 תאריך:
111 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקש "המרכז 
הישראלי לאפוטרופסות" תמיכת הוועדה בפרויקט לשפר את איכות חייהם של 

קשישים נזקקים ועריריים, לתת מענה לצרכים פיזיים ורגשיים ולצמצם את 
תחושת הבדידות. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות 

תמיכה בסך 76,000 ש"ח לביצוע הפרויקט על כל רכיביו, כמפורט בבקשה 
ובהצעות המחיר שצורפו לה. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. 

למימוש ההקצבה יציג ההקדש אסמכתאות להוצאות שהוצאות במסגרת 
הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 152,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

76,000(ב)

קהל תפארת משה (ע"ר) (א) 20210708

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "קהל תפארת משה" תמיכה 
בפרויקט של רכישת משחקים חדשים למעון "בנות רחל" בו שוהים 79 פעוטות עד 

גיל 3 שנים. לבקשה צורפה הצעת מחיר מפורטת. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. 

המימון התואם ייועד לרכישת פריטים נוספים על פי הרשימה שצורפה לבקשה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת 

ביצוע התוכנית וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 
60,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

אפיקי איש - ירושלים (ע"ר) (א) 20210709

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תמיכה בפעילות ספורט לילדים ונוער עם 
מוגבלות, מבקשת עמותת "אפיקי איש ירושלים" תמיכה בפרויקט של בניית 

מנאז' סוסים המותאם לרכיבה של ילדים עם מוגבלות פיזית וכן רכישה של מעלון 
לשימושם של הילדים. מעיון הוועדה בבקשה לא עולה שמדובר במנאז' שהוא 

ספציפי לילדים ובני נוער עם מוגבלות, והוועדה לא מוצאת מקום לתמוך בחלק זה
של הבקשה. אולם, המעלון שהעמותה מתכוונת לרכוש, יכול לשמש את הילדים 

עבורם נקבע נושא התמיכה העיקרי הנדון ולפיכך מחליטה הוועדה לממן 90% 
מעלות המעלון לפי הצעת המחיר שצורפה לבקשה והעמותה תשלים במימון תואם

של כ-10% בלבד. הוועדה רואה חשיבות מיוחדת ברכישת המעלון עבור הילדים 
המתקשים לרכוב על סוסים ללא סיוע של מעלון כמתואר, ונוכח היות הבקשה 

במסגרת נושא תמיכה עיקרי והיות הפרויקט מותאם לנושא זה, לשיפור 
יכולותיהם של הילדים שלהם מוגבלות, מחליטה הוועדה מנימוקים מיוחדים 

אלה, להקצות סך של 65,000 ש"ח, שהם כ-90% מעלות המעלון לתמיכה ברכישת 
המעלון (סעיף 18.4 לנוהל העמותה). יתרת הסכום תשולם על ידי העמותה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לעלות המעלון ולרכישתו. כן תצהיר 
העמותה על מקום השימוש במעלון עבור הילדים אשר להם מוגבלות, ועל כך 

שבפועל המעלון משמש אך ורק את הילדים אשר להם מוגבלות וכי היא מתחייבת 
שרק שימוש זה יעשה במעלון.

החלטת מליאת הוועדה 19.05.2021:
על פי בקשה 20210709 הקצתה הוועדה תמיכה בסך 65,000 ₪ לרכישת מעלון 

שנכלל בפרויקט עבורו נתבקשה תמיכה על פי הבקשה האמורה. הוועדה מצאה 
לנכון לקבוע הקצבה בשווי של כ-90% מעלות המעלון, כפי שצוין בהצעת המחיר 
שצורפה לבקשה. העמותה עצמה הייתה אמורה להשלים כ-10% מעלות המעלון 

ולרכוש אותו על פי הפרטים שנמסרו בבקשה המקורית. בפנייה מיום 03.05.2021 
מבקשת העמותה להשתמש בחלק מכספי ההקצבה עבור "סלילת שביל גישה, 

רמפה למעלון וכן הצללה על מנת למנוע את שחיקת המעלון – כך שלא יהיה חשוף 
לפגעי מזג האויר." לפנייה זו לא צורפו הצעות מחיר, כתב כמויות או פרטים 

כלשהם. בה בעת לא צוין מה תהייה עלות רכישת המעלון עצמו וכיצד ניתן לבצע 
את הפרויקט על כל החלקים האמורים ללא שינוי של התקציב בסך 72,200 ₪ 

(שהוא צירוף סכום ההקצבה + 10%). נוכח העובדה שאין פירוט כאמור, ואין כל 
הסבר ליחס בין העלויות שצוינו בבקשה המקורית לבין הבקשה הנוכחית, הוועדה 

דוחה את הבקשה.  ככל שהעמותה תרצה בכך, תוכל להגיש בקשה מפורטת, 
נתמכת בהצעות מחיר ובכתבי כמויות וכן בהסברים כנדרש והועדה תשוב ותדון 

בבקשה.

65,000(ב)

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש בע"מ (חל"צ) (א) 20210733
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20/05/2021 תאריך:
112 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת חברת "רשת 

מרכזים קהילתיים בית שמש בע"מ" תמיכה בפרויקט פעילות חינוכית העשרתית 
מונגשת, שיוך לקהילה, הענקת שעות פנאי להורים ושינוי בתפיסות לציבור. הדרך 

לבצע את התוכנית האמורה היא על ידי סדנאות ומסגרות קבוצתיות העשרתיות 
לילדים ולנוער עם צרכים מיוחדים בתחומי הספורט הטיפולי וכו'. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח לפרויקט "גן בתנועה", 
על פי הפירוט המופיע בהצעת המחיר של "גן בתנועה בע"מ" טיפולים השונים על 

פי התוכנית המפורטת, קבוצות הילדים, סוגיהם וכיו"ב. המימון התואם יהיה 
להשלמת כל סוגי הספורט הטיפולי המפורטים בהצעת המחיר. למימוש ההקצבה 

תציג החברה אסמכתאות להוצאות על פי המפורט בהצעת המחיר של "גן בתנועה"
בע"מ. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

50,000(ב)

רמות יהודה (א) 20210745

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל עבור מטרות צדקה בלבד, עבור גופים 
שנותנים שירותי רווחה" מבקשת עמותת "רמות יהודה" תמיכה בפרויקט של 

הפעלת חוות סוסים טיפולית עבור בני נוער חרדים בסיכון, במסגרת כפר הנוער 
"זוהרים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 

44,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת שני סוסים, ציוד רכיבה, ביטוח ופרזול לסוסים, 
כמפורט בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. הוועדה רואה ברכישת פריטים אלה 

תמיכה בביצוע הפרויקט, המיועד לשתף את חניכי המוסד בהפעלה של חוות 
סוסים טיפולית. במהלך פעילות זו ירכשו התלמידים כלים להתנהלות נורמטיבית 
ואחראית וכן ירכשו אפשרות לעסוק בהדרכה של רכיבה טיפולית. המימון התואם
ישולם על ידי העמותה בעיקר להשלמת הציוד והפעילות המפורטים בהמשך הצעת

המחיר, וככל שיוותר סכום ישמש המימון התואם – גם להשתתפות בשכר של 
מנהל חוות הסוסים. למימוש ההקצאה תציג העמותה אסמכתאות לכלל 

ההוצאות שהוצאו על ידה במסגרת הפרויקט לרכישות המפורטות בבקשה, ולשכר
- רק אם הושלמה רכישת כל הפריטים האמורים. ככל שסכום ההוצאות יפחת 

מסך 88,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

44,000(ב)

להחזיקם ולהחיותם (ע"ר) (א) 20210749

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "להחזיקם ולהחיותם" תמיכת 
הוועדה בפרויקט חלוקת ביגוד והנעלה לחתנים נזקקים. הוועדה עיינה בבקשה 
ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלות הפרויקט 

המפורט בבקשה וחלוקת הביגוד וההנעלה, על פי הקריטריונים שמצורפים 
לבקשה. העמותה תשלים כמימון תואם את הסכום לרכישת הביגוד וההנעלה, 

לפחות ל-100 חתנים. למימוש ההקצבה תציג העמותה את האסמכתאות להוצאות
שהוציאה במסגרת הפרויקט ואת רשימת החתנים שקיבלו את הביגוד וההנעלה 
וכן אסמכתאות להתאמתם של אותם חתנים לקריטריונים שצוינו בבקשה. ככל 

שסכום ההוצאות יפחת מ-100,000 ש"ח או שרשימת החתנים האמורה תפחת 
מ-,100 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

גרעין אומץ עכו (ע"ר) (א) 20210752

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "גרעין אומץ עכו" תמיכת 
הוועדה בפרויקט מטרת העל של המרכז היא בראש ובראשונה לאפשר 

לאוכלוסיות רווחה בתוכן משפחות נזקקות, בעלי מוגבלויות, ניצולי שואה 
קשישים ועולים להתקיים בכבוד: לאכול, להאכיל את ילדיהם ולשרוד. הוועדה 

עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות 
בעלות הפרויקט. המימון התואם יושלם על ידי העמותה למטרת ביצוע הפרויקט 
עצמו. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת 

הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יפחת מ-200,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

100,000(ב)

עירית צפת (א) 20210754

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
113 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת "עירית צפת" 
תמיכת הוועדה בפרויקט הצטיידות מרכז יום לקשיש הנותן מענה לקשישים 

בודדים וחולים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה לתמוך בבקשה 
במלואה. מדובר במרכז יום שקיים שנים רבות וטעון שיפוץ, על פי המתואר 

בבקשה, כדי לתת שירות לאוכלוסיה של קשישים ובודדים מהעיר צפת והמועצה 
האיזורית מרום הגליל. אלה מקבלים במרכז שירותים טיפוליים, שירותים 

מקצועיים וגם פעילות העשרה וחברה. כדי לתמוך בטיפול שמקבלים הקשישים 
במקום מקצה הוועדה, כאמור, תמיכה במלוא סכום הבקשה. המימון התואם 

להשלמת הנדרש ישולם על ידי עיריית צפת. למימוש ההקצבה תציג העיריה 
אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת 

מ-440,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

220,000(ב)

נחל נבע מקור חכמה - אגודה להחיאת הישוב הדתי בגליל העליון ע"ש רבינו נחמן א (א) 20210755

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "נחל נבע מקור חכמה – 
אגודה להחיאת הישוב הדתי בגליל" תמיכה בבקשה לשיפוץ והצטיידות מעון 

ילדים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ונוכח מגבלות התקציב לחלוקה, 
קובעת תמיכה לרכישת ציוד, על פי המפורט ברשימת הרכישות של הציוד. סכום 

ההקצבה יעמוד על סך 40,000 ש"ח. המימון התואם ייועד לרכישות מתוך 
הרשימה האמורה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות על 

הרכישות על פי המפורט בבקשה, וכן תציג רישיון תקף להפעלת מעון היום. ככל 
שסכום ההוצאות יקטן מסך 80,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

אח בוגר אחות בוגרת ישראל (ע"ר) (א) 20210765

על פי עיזבון המיועד ל-"לאזרחים ישראליים אשר במצוקה כלכלית בגין עוני, 
נכות או מחלה" מבקשת עמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל" תמיכת הוועדה 

בפרויקט "צמצום פערים חברתיים באמצעות חשיפת ילדים ובני נוער נזקקים 
ו/או במצבי הזנחה לפעילות תרבות התואמת את גילם. כל צמד (חונך וחניך) 

ישתתף לאורך השנה בלפחות 3 פעילויות תרבותיות תוך קיום שיח בנושא. מפגשי 
המנטורינג מתבצעים אחת לשבוע למשך שעתיים, למשך שנה לפחות". הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך 50,000 ש"ח כהשתתפות 
בעלויות הפרויקט. כספי ההקצבה ישמשו לרכיבי הפרויקט שיוצאו עבור בני 
הנוער שיופנו על ידי לשכות הרווחה, ולא לאוכלוסיה אחרת שמשולבת בתוך 

התוכנית. כמו כן, כספי ההקצבה לא ישמשו למזון בכל צורה שהיא. כמימון תואם
תשלים העמותה את הנחוץ לביצוע הפרויקט בחלקים של הפעילות עבור בני נוער, 
ולא כולל למזון. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

משיבת נפש - הוד השרון (ע"ר) (א) 20210766

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "משיבת נפש - הוד השרון" 
תמיכת הוועדה בפרויקט "מתן מלגות לילדים ממשפחות נזקקות המוכרות 

ברווחה עבור השתתפות בחוגים המופעלים ע"י העמותה". הוועדה עיינה בבקשה 
ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות תמיכה בסך 40,000 ש"ח. כספי ההקצבה 
ישמשו להענקת הנחה בסך 500 ₪ לכל אחד מ-80 ילדים, כמוגדר ברישא של 

החלטה זו. המימון התואם ישולם על ידי העמותה לפחות בסכום הזהה לסכום 
ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לכך ש-80 ילדים זכו 

בהנחה בשכר הלימוד בסכום שלא יפחת מ-1,000 ש"ח כל אחד. ככל שהסכום 
הכולל יפחת מ-80,000 ש"ח או שמספר הילדים יפחת מ-,80 יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

אל יעד - מרכז לפעילות תורנית בלוד (א) 20210769

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13



ילקוט הפרסומים 9644, כ' בסיוון התשפ"א, 2021 5 31  6432

20/05/2021 תאריך:
114 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "אל יעד – מרכז לפעילות 
תורנית בלוד" תמיכה בפרויקט של רכישת ציוד לחדרי ג'ימבורי כדי לפתח את 

הפעילות המוטורית של הפעוטות. העמותה מציינת שבחלק מן המעונות שבניהולה
אין ציוד מסוג זה כלל ובחלק קיים ציוד חלקי בלבד. כמו כן מבקשת העמותה 
לרכוש ולהתקין מצלמות, דרישה שהיא גם של ההורים וגם על רקע האירועים 

שהתרחשו במעונות לילדים, לחיזוק תחושת הביטחון והבטיחות של הילדים 
והוריהם. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע הקצאה בסך 

50,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות רכישת המצלמות והאבטחה. המימון התואם 
ישלים את הסכום הנדרש להתקנת המצלמות כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה לרכישת פריטי המצלמות 
והתקנתם וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסכום ההוצאה יפחת מסך 

100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

אחוזת שרה - בית ילדים ונוער (א) 20210770

על פי עיזבון המיועד למוסדות לילדים, מבקשת עמותת "אחוזת שרה – בית ילדים
ונוער" תמיכה בפרויקט שמיועד לטפל בילדים שחוו פגיעה מינית, טיפולים 

פרטניים וקבוצתיים, לקיים סדנאות הדרכה לצוות הטיפולי, לממן עלויות של 
סיורים ליליים של השגחה על המתרחש ברחבי הפנימיה בלילות וכן להתקין 
מצלמות במעגל סגור. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע 

תמיכה בסך 40,000 ש"ח לחלקים הטיפוליים המפורטים בתוכנית. כאשר המימון 
התואם יכול להיות מורכב מהרכיבים האחרים של הפרויקט כולו, למעט 

השתתפות בשכר של עובד סוציאלי שמועסק במוסד במשרה בהיקף של .70% 
הגדלת היקף המשרה, והשכר בגין הגדלה זו, לא ימומנו מהתקציב לפרויקט, (לא 

מן ההקצבה ולא מן המימון התואם). למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות 

בפרויקט יפחת מ-80,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

מוסדות חינוך וחסד מיסודו של בית היתומים הגדול דיסקין בירושלים (א) 20210777

על פי עיזבון המיועד ל-"יתומים" מבקשת עמותת "מוסדות חינוך וחסד מיסודו 
של בית היתומים הגדול דיסקין" תמיכת הוועדה בפרויקט "פעילות קיץ 

אטרקטיבית לילדים יתומים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 
70,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט כמתואר בבקשה. כמימון תואם 

העמותה תשלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט וכן אסמכתאות לכך שהילדים

שהשתתפו יתומים לפחות מאחד מהוריהם. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מ-140,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

שיח סוד- מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים (ע"ר) (א) 20210780

עמותת "שיח סוד- מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים" הגישה בקשה 
לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של רכישת 
ציוד לתוכנית תקשוב כמפורט בבקשה המקורית. בבקשה לעיון חוזר מפרטת 
העמותה את היקף הצרכים ומספר התלמידים עבורם נבנתה התוכנית. לאור 

המפורט בבקשה לעיון חוזר – הוועדה עיינה בבקשה המקורית והחליטה להקצות 
סך 100,000 ש"ח להשתתפות ברכישת 45 אייפד ,10.2 על פי הצעות המחיר 

שצורפו לבקשה. העמותה תקצה כמימון תואם את הסכומים הנדרשים להשלמת 
הרכישות, בין היתר, באמצעות התקציבים שנועדו לפרויקט מקרנות שונות כפי 

שצוין  בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת ציוד 
כמפורט בבקשה לרבות המחשבים מחשבי האייפד והכיסויים.

100,000(ב)

מסגרת שמעיה (ע"ר) (א) 20210784

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
115 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "מסגרת שמעיה" תמיכה 
בפרויקט המיועד לרכוש ציוד מיוחד למעונות היום, כמפורט בהצעת המחיר 

המצורפת לבקשה ובמסגרת תיאור הפרויקט כפי שצוין בטופס הבקשה. הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות 
בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישמש להשלמת הסכום הנדרש לרכישת 
רכיבים כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות על 

ההוצאות שהוצאו בפועל במסגרת התוכנית. ככל שסכום ההוצאות יקטן 
מ-200,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

החלטת מלליאת הוועדה מיום 19.05.2021:
עמותת שמעיה מבקשת בפנייה מיום 26.04.2021 לאשר לה שינוי אופן ביצוע 

הפרויקט עבורו נקבעה לה הקצבה על פי בקשה .20210784 בעוד שבבקשה 
המקורית נכתב שבדעת העמותה לייצר רצפה אקוסטית בשטח של 750 מטר 

לחדרי מעון יום שיקומי המנוהל על ידי העמותה, מבקשת העמותה כעת לבצע 
"הנגשה של תקרה אקוסטית בחדרי המעון". לפנייה הנידונה לא צורפה הצעת 

מחיר ולא פורטו כמויות, כנדרש על פי הוראות הוועדה כל אימת שמתבקשת 
תמיכה בשיפוץ. על כן, הוועדה איננה יכולה להכריע בבקשה באופן ענייני. בעת 

הזאת, הבקשה נדחית.

100,000(ב)

עירית נהריה (א) 20210788

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת "עירית נהריה" 

תמיכה בפרויקט "מתנ"ס נוסע – עושים שכונה". התוכנית מיועדת לביצוע ברכב 
נגרר שבו תתקיים פעילות של מתנדבים, בני נוער רגילים תושבי העיר נהריה, יחד 

עם בני נוער על הרצף האוטיסטי. הרכב יעבור בין שכונות העיר, פארקים וגני 
שעשועים וניתן יהיה לקיים בו גם לימודים, גם ספריה ניידת ומשחקי חשיבה. 
עלויות הפרויקט מיועדות לתשלום שכר לחמישה אנשי צוות, לרכישת הנגרר, 

הציוד הנדרש לו ואמצעי ההגברה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת 
תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישלים 

את הנדרש לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העיריה 
אסמכתאות הן לרכישות ולתשלום השכר, וגם לביצוע התוכנית על פי התכנים 

המפורטים בבקשה, מספר בני הנוער שישתתפו בתוכנית, בני הנוער הרגילים ובני 
הנוער עם הלקות, כמות הפעילויות שהייתה, וכן כל פירוט רלוונטי המוכיח את 
ביצוע התוכנית כפי שתוארה בבקשה. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 200,000 

ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

שעלי תקווה (ע"ר) (א) 20210791

על פי עיזבון המיועד ל"למשפחות נזקקות" מבקשת עמותת "שעלי תקווה" תמיכת
הוועדה בפרויקט תוכנית התערבות לשיקום משפחות נזקקות לילדים בסיכון 

בבית שמש. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות סך 40,000 
ש"ח כהשתתפות בתוכנית עבור ההוצאות הצפויות בנושא "כלכלה נבונה" 

כמפורט בטבלת ההוצאות ושכר כוח אדם בבקשה. המימון התואם יהיה לכיסוי 
ההוצאות עבור רכישת מחשבים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

לרכישת המחשבים וכן פרטים אודות הסדנה לכלכלה נבונה, כפי שהועברה 
במסגרת התוכנית על ידי איש מקצוע. העמותה תציג את שמות המרצה, 

המשתתפים בסדנה, מועדי ההתכנסות והתכנים שהועברו במסגרת סדנה זו. ככל 
שסך ההוצאות יפחת מ-80,000 ש"ח, או ככל שלא יומצאו אסמכתאות בדבר 

הקורס ל"כלכלה נבונה", יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

מרכז להפצת יהדות באהבה - נווה אליעזר תל אביב (ע"ר) (א) 20210794

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
116 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך באופן כללי וחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית 
ספר יסודי בפרט" מבקשת עמותת "מרכז להפצת יהדות באהבה - נווה אליעזר תל

אביב" תמיכת הוועדה בפרויקט סדנאות חינוכיות לילדים במצוקה משכונות 
שיקום בדרום מזרח תל אביב בתחומי מיומנות חברתית ומיומנות מוזיקלית. 

הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. ממסמכי הבקשה עולה שבדעת העמותה 
לקיים סדנאות חינוכיות שבהן ישולבו גם יסודות מוסיקליים וגם יונחו על ידי 
רכזת אשר יש לה תואר בפדגוגיה ובחינוך מיוחד ובצורה כזאת הסדנה תקנה 
לילדים גם ערכים של אהבת אדם, השתלבות חברתית ועוד כמפורט בבקשה. 
הוועדה מצאה לקבוע השתתפות בסך 15,000 ש"ח ברכיבים המוסיקליים של 

הפרויקט לילדים בגילים 12-6 כמצוין בבקשה ולפי הצעת המחיר המצורפת של 
אלאור ולנר. המימון התואם ישולם על ידי העמותה להשלמת הנדרש לקיום חוג 

המוסיקה, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר האמורה. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל לרכיב הסדנה למוסיקה. ככל 

שסכום ההוצאות יפחת מסך 30,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

15,000(ב)

או יו ישראל ע"ש ברוך ושרה פאלק (ע"ר) (א) 20210795

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת "או יו 
ישראל ע"ש ברוך ושרה פאלק" תמיכת הוועדה בפרויקט סיוע לקשישים בודדים 

וקשישים חולים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע תמיכה 
בסך 75,000 ש"ח, כהשתתפות ברכישת המצלמות המצוינות בבקשה. המימון 

התואם ישלים את הסכום הנדרש לרכישת המצלמות. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות לרכישת המצלמות על פי המפורט בבקשה. ככל שסכום 

ההוצאות יפחת מ-150,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

75,000(ב)

תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים (ע"ר) (א) 20210801

על פי עיזבון המיועד ל-"לילדים שעברו התעללות (פיזית, נפשית או מינית), הזנחה 
או אונס" מבקשת עמותת "תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים" תמיכת 

הוועדה בפרויקט "קבוצות תמיכה לנערות חרדיות בסיכון". הוועדה עיינה בבקשה
ובכל צרופותיה והחליטה להקצות 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט 

והרכיבים השונים שלו. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט 
לפחות בסכום זהה לסכום ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט לתמיכה בנערות שעברו פגיעה 
מן הסוג המוגדר בהוראות העיזבון. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 

ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

עמותת לבנימין אמר (ע"ר) (א) 20210802

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "לבנימין אמר" תמיכה 
ברכישת ריהוט חדש וציוד למעון הילדים שמנהלת העמותה בעיר לוד. הוועדה 

עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח כהשתתפות 
בפרויקט. על פי הצילומים שצורפו לבקשה, מצב המעון אכן דורש שינוי בדרכי 

התחזוקה, הריהוט והציוד שמצויים במקום. המימון התואם ישלים את הסכום 
הנדרש לרכישת פריטים כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל על פי התוכנית המפורטת בבקשה וכן 
רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסכום ההוצאות יהיה נמוך מסך 60,000 ש"ח, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

מרכז וראייטי בירושלים, מרכז לאומי לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים (ע"ר) (א) 20210805

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13



6435 ילקוט הפרסומים 9644, כ' בסיוון התשפ"א, 2021 5 31 

20/05/2021 תאריך:
117 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת עמותת "מרכז 

וראייטי בירושלים, מרכז לאומי לקידום ילדים בעלי מוגבלויות" תמיכה בפרויקט
של חוגים משולבים לילדים בגני חינוך מיוחד וחינוך רגיל. מדובר בגני ילדים 

שמשלבים באופן יום-יומי את הילדים ה"רגילים" עם ילדים שיש להם נכות – 
בעיקר פיזית. בבקשה מתוארת כוונה לשלב את כלל הילדים בחוג מחול, מקהלה 

וקבוצת כדורגל. מדובר ב-60 ילדים בגילאי .6-2.9 עלות הפרויקט מורכבת, בין 
היתר, מרכיב שכר של מנהלת הגנים, המועסקת בארגון במשרה בהיקף של 75% 
ומשרתה תגדל במסגרת הפרויקט ב-25% נוספים. הוועדה איננה תומכת ברכיב זה
על פי נוהל עבודתה. יתר העלויות לפרויקט מורכבות משכר פיזיותרפיסט והדרכות

בחוגי מחול, מקהלה וליווי הצוות של הגנים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 20,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט 

ברכיבים שצוינו (למעט שכר מנהלת הגנים). המימון התואם ישמש להשלמת 
רכיבים מן הרכיבים שנתמכים על ידי הוועדה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת הפרויקט (לא כולל שכר מנהלת 
הגנים). ככל שהסכום הכולל יפחת מ-40,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

20,000(ב)

ארשת ישראל (א) 20210814

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "ארשת ישראל" תמיכת הוועדה
בפרויקט "סיוע לתלמידות עניות שלמשפחתם אין את האפשרות לתת את הצרכים

המנימאליים לבנות". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 
49,000 ש"ח ל-49 תלמידות אשר יוכח באסמכתאות שיוגשו, שההכנסה החודשית 

לנפש במשפחתן אינה עולה על 2,000 ש"ח. קריטריון זה יהיה הקריטריון היחיד 
לחלוקת ההקצבה וגם למימון התואם שיהיה בסכום זהה וישולם על ידי העמותה.

לפי האמור, כל אחת מארבעים ותשע הבנות תקבל הנחה של 2,000 ש"ח בשכר 
הלימוד, על פי הקריטריון המצוין בהחלטה זו. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להענקת המלגות כמפורט בהחלטה זו. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מ-98,000 ש"ח, או שמספר התלמידות יקטן מ-49 בנות, יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

49,000(ב)

למען אחי - רמת בית שמש (ע"ר) (א) 20210816

על פי עיזבון המיועד ל"למשפחות נזקקות" מבקשת עמותת "למען אחי - רמת בית
שמש" תמיכת הוועדה בתכנית "הכשרה לעבודה" מסייעת למשפחות נזקקות 

להפוך לעצמאיות כלכלית דרך שיקום תעסוקתי. התכנית משלבת מתן תמיכה 
נרחבת בתהליכים של למידת כישורים ופיתוח יכולות, מתן כלים להתנהלות 

פיננסית נכונה, סיוע חומרי וליווי בכניסה לשוק העבודה. הוועדה עיינה בבקשה 
ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 60,000 ש"ח כהשתתפות בעלות שכרו 

של יועץ פיננסי (פרילנסר) שהצעת המחיר שלו צורפה לבקשה. העמותה תישא 
כמימון תואם ביתר רכיבי עלויות הפרויקט כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת הפרויקט. בין 
היתר תידרש להמציא אסמכתאות להכשרות תעסוקתיות שנעשו עם ציבור 

הנהנים מהפרויקט, הליווי הפיננסי, ההדרכות וכו'. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך
120,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

60,000(ב)

מרכז חרדי להכשרה מקצועית (א) 20210831

במסגרת נושא תמיכה תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית-מקצועית למקצועות 
הנדרשים בתעשייה, מבקשת עמותת "מרכז חרדי להכשרה מקצועית" תמיכה 
בפרויקט של בניית מעבדה ללימודים במסלול טכנולוגי מקצועי של הנדסאות 
חשמל בסניף העמותה ב"בית-שמש". בוגרי הקורס ברשיון חשמלאי מוסמך. 

העמותה מציינת שהתלמידים ישלמו שכר לימוד אשר יממן את שכר המורים 
המפורט בבקשה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לתמוך בפרויקט 

של הקמת המעבדה המתואר בבקשה, בסכום של 125,000 ש"ח. המימון התואם 
ייועד לרכישת הציוד המפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות לעלויות הציוד ולרשימת הציוד שנרכש. ככל שההוצאות בפועל 
תהיינה נמוכות מסך 250,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

125,000(ב)

קרן ישמח משה נצרת עילית 2007 (ע"ר) (א) 20210838

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:
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20/05/2021 תאריך:
118 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"לאזרחים ישראליים אשר במצוקה כלכלית בגין עוני, 
נכות או מחלה" מבקשת עמותת "קרן ישמח משה נצרת עילית 2007" תמיכת 

הוועדה בפרויקט "רכישת רכב עבור איסוף וחלוקת מזון". הוועדה עיינה בבקשה 
ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח לרכישת רכב אשר ישרת את 
העמותה למטרה שלשמה מתבקשת רכישת הרכב. מתבקש שהעמותה תשתדל 

לרכוש רכב במחיר נכון ותואם את הצרכים של העמותה. המימון המשלים 
לרכישת הרכב ישולם על ידי העמותה. הרכב ירשם על שם העמותה והיא תחזיק 

בו לפחות 3 שנים, אלא-אם-כן, יושבת הרכב קודם לכן, מסיבה שאיננה תלויה 
בעמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה עבור 
רכישת הרכב, לפרטי הרכב ולרישום הרכב על שם העמותה. ככל שסכום ההוצאות

עבור הרכב יפחת מ-80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. 
ההקצבה תבוטל אם הרכב לא יירשם על שם העמותה.

40,000(ב)

ס.ו.ל.ם. - סיוע ועידוד לילדים מוגבלים (א) 20210842

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "ס.ו.ל.ם – סיוע ועידוד 
לילדים מוגבלים" (המנהלת מעונות לילדים אשר להם צרכים מיוחדים בשל נכות 

כזאת או אחרת), תמיכת הוועדה לרכישת ציוד למעון יום שיקומי עבור פעוטות 
עם אוטיזם ופעוטות עם נכויות שונות. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט, על פי 
המפורט בבקשה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה לרכישת פריטים מתוך 

רשימת הפריטים שצורפה לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת ביצוע התוכנית, וכן רישיון תקף להפעלת 

המעון. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

50,000(ב)

ארגון נפגעי פעולות איבה (א) 20210843

עמותת "ארגון נפגעי פעולות איבה" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה 
לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט "הרחבת פעילות הארגון לפריסה ארצית 

לכלל אוכלוסיית הנכים בישראל, בשלוש ערים מרכזיות, וזאת כדי לשפר את 
תנאיהם ורווחתם של הנכים הזכאים לתגמול על פי חוק". הוועדה עיינה בבקשה 
לעיון חוזר והחליטה לקבלה. מהסברי העמותה בבקשה לעיון חוזר ומהביאורים 
שנתנה לכספים המוחזקים בידה, השתכנעה הוועדה שמדובר בכספים מיועדים 

לייעוד ספציפי ולכן יש מקום לדון בבקשה לגופה. לאחר שהבקשה נידונה על ידי 
הוועדה, מקציבה הוועדה סך 1,000,000 ש"ח, כהשתתפות בפרויקט על פי רכיביו 
המפורטים בבקשה המקורית. המימון התואם להשלמת הפרויקט ישולם על ידי 

העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לכלל ההוצאות שהוציאה 
במסגרת הפרויקט על פי הבקשה והנתונים בה. ככל שסכום ההוצאות יפחת 

מ-2,000,000 ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

1,000,000(ב)

מרכזי חינוך ורווחה ויזניץ בע"מ (חל"צ) (א) 20210858

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת חברת "מרכזי חינוך ורווחה ויז'ניץ 
בע"מ" תמיכה בפרויקט של שיפוץ חדרי הטיפול לתינוקות במעון המוסד לשתי 

קומות המעון. הבקשה מפרטת את העלויות הנדרשות לצורך ביצוע השיפוץ במעון.
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח 

כהשתתפות בעלויות התוכנית. המימון התואם ישמש לרכיבי הפרויקט כמפורט 
בבקשה. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת

הפרויקט וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 
80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

עמותה לתורה ולחינוך מעונות יום עמנואל (ע"ר) (א) 20210862

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת "עמותה לתורה ולחינוך מעונות יום 
עמנואל" תמיכה בפרויקט של שדרוג חצרות המעון כמפורט בבקשה ובנספחים 

לה. הוועדה מקצה תמיכה בסך 30,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות הפרויקט. 
המימון התואם ישמש להשלמת סכומים לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל במסגרת 
הפרויקט וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 

60,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

מאור הרים (א) 20210869
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "מאור הרים" תמיכת הוועדה 
בפרויקט הקמת חדר מחשבים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה 

להקצות סך 25,000 ש"ח כהשתתפות במימון חדר מחשבים, למחשבים נייחים 
בלבד ולציוד הנלווה אליהם, על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. המימון התואם

ישולם על ידי העמותה לרכישת אותו סוג של ציוד. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה ביחס לחדר המחשבים (לא כולל 

פלייסטיישן). ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-50,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

25,000(ב)

עמותת דרכי נועם בקצרין (ע"ר) (א) 20210875

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך באופן כללי וחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית 
ספר יסודי בפרט" מבקשת "עמותת דרכי נועם בקצרין" תמיכת הוועדה בפרויקט 

הוראת המוזיקה לילדים בגילאי בי"ס יסודי ממשפחות מעוטות יכולת ולילדי 
מועדוניות בסיכון בקצרין והסביבה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

ומוצאת לקבוע השתתפות בעלויות הפרויקט בסכום של 35,000 ש"ח. כמימון 
תואם תשלים העמותה סכום שלא יפחת מסכום ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג

העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מסך 70,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

35,000(ב)

פתחיה - מוסדות לחינוך מיוחד (א) 20210876

על פי עיזבון המיועד ל"בתי ספר", מבקשת עמותת "פתחיה – מוסדות לחינוך 
מיוחד" תמיכה עבור פתיחת שתי כיתות חדשות בבית ספר "פיתוחים" בבית שמש

לילדים אשר להם מוגבלות שכלית-התפתחותית קשה, זאת בנוסף לשתי כיתות 
הקיימות במוסד עבור עשרה ילדים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

ומוצאת לקצוב תמיכה בסך 90,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות הפרויקט המתואר
בבקשה. המימון המשלים ישולם על ידי העמותה להשלמת ביצוע הפרויקט 

כנדרש. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לכך שההוצאות שהוציאה 
בגדר הפרויקט היו לכיתות החדשות, בנוסף להוצאות על הכיתות הקיימות. ככל 

שסך ההוצאות המוגדרות בהחלטה זו יפחת מסך 180,000 ,₪ יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

90,000(ב)

קרן ירושלים ירוקה (קי"י) (ע"ר) (א) 20210885

על פי עיזבון המיועד ל-"קשישים" מבקשת עמותת "קרן ירושלים ירוקה" תמיכת 
הוועדה בפרויקט הקמת מרכז קיימות לקשישים יוצאי אתיופיה ומפגשים בין 

תרבותיים עם קשישים ותיקים תושבי השכונה בבית ההסתדרות בירושלים. 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך 14,000 ש"ח. הוועדה 

מוצאת להדגיש שעולה תמיהה באשר לדרישה שהמשתתפים בפרויקט ישאו 
בתשלום כלשהו וגם העלות של פעילות של החברה להגנת הטבע, למשך יום אחד, 
תמורת 28,000 ש"ח מעוררת שאלות. אולם הפעילות המתוארת בבקשה, לשילובם

של 40 קשישים בני העדה האתיופית, שגילם מעל 60 שנים, בפעילות המקום 
ובהקמת גינה לגידול ירקות מסורתיים, נראית בעיני הוועדה ראויה לתמיכה. על 

כן, נקבעה ההקצבה כאמור. המימון התואם ישולם על ידי העמותה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה את ההוצאות שהוציאה במסגרת ביצוע הפרויקט וכן 
צילומים של גן הירק שיוקם במסגרת הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת 

מ-28,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

14,000(ב)

חינוך ורווחה - עזר וסעד לנצרכים (ע"ר) (א) 20210890

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "חינוך ורווחה – עזר וסעד 
לנצרכים" תמיכה בהקמת חדר לטיפול התפתחותי בתרפיה רב-חושית לתינוקות 

אשר נזקקים לטיפול מסוג זה כדי לתמוך בהתפתחותם התקינה ככל האפשר. 
הבקשה מפורטת ויש בה כדי לשכנע בצדקת התמיכה בפרויקט ייחודי זה. על כן 
מוצאת הוועדה לקבוע תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. 

המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט כולו על פי המפורט בבקשה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל על פי 

התוכנית, וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסכום ההוצאות בפועל יפחת מסך
100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

הילמ"ה - הייטק למען החברה  בע"מ (חל"צ) (א) 20210891
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת חברת "הילמ"ה – 
הייטק למען החברה בע"מ" תמיכה בהכנת תוכנת מקלדת חכמה שמטרתה ללמד 
ילדים עם אוטיזם וילדים עם מוגבלויות קוגנטיביות להקליד ולזהות את מיקום 

האותיות במקלדת. מטרה משנית – לאפשר לילדים אלו לבקש דברים לא רק 
בצורה ויזואלית, דרך לוח תקשורת, אלא גם בצורה מילולית, בעזרת מקלדת 

חכמה המתאימה את האותיות המופיעות עליה לפי רמת המשתתף. הפתרון נוצר 
עבור בית ספר "אילנות" לילדים עם שיתוק מוחין ובית ספר "מגשימים" לילדים 

עם אוטיזם. החברה איננה מקבלת תמורה עבור יצירת התוכנה ואספקתה 
למקומות היעד שלה. עלויות הפרויקט מורכבות משכר של ארבעה בעלי תפקידים,

כמפורט בבקשה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 
100,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות ביצוע הפרויקט. המימון התואם ישלים את 
הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות לעלויות 

שהוציאה בפועל למימוש הפרויקט, תציג את תוכנית הפרויקט כפי שבוצעה ואת 
אספקתה לבתי הספר המצוינים בבקשה. ככל שסך ההוצאות לביצוע הפרויקט 

יפחת מסך 200,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

דרך תקוה (א) 20210896

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "דרך תקוה" תמיכת הוועדה 

בפרויקט "הנחות בשכר לימוד ל 80 תלמידי תיכון בסיכון שאינם אשכנזים". 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח, 

כהשתתפות הענקת הנחה בסך 1,000 ש"ח לכל אחד מן התלמידים, שההכנסה 
החודשית לנפש במשפחתם אינה עולה על 2,000 ש"ח. העמותה תקצה לפחות 

סכום זהה לאותה קבוצת תלמידים באופן שלפחות 80 תלמידים יקבלו הנחה של 
לפחות 2,000 ש"ח בשכר הלימוד. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

להנחה האמורה ל-80 התלמידים ותציין את שמות המשפחה שלהם. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מסך 160,000 ש"ח או מספר התלמידים יפחת מ-,80 יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

80,000(ב)

ארגון מאור שלמה לתורה וחסד (ע"ר) (א) 20210897

על פי עיזבון המיועד ל"בניית בתי מגורים", מבקשת עמותת "ארגון מאור שלמה 
לתורה וחסד" תמיכה בפרויקט של שיפוץ 35 דירות מגורים של קשישים נזקים 
וניצולי שואה, אלמנות ומשפחות חד הוריות בעיר אשדוד, בשיתוף ועל פי מנהל 

הרווחה בעיריה. העמותה צירפה הצעת מחיר של קבלן שהסכים לבצע את 
העבודות תמורת מחיר פאושלי של 6,500 ש"ח + מע"מ, כאשר ביצוע השיפוץ 

יעשה לכל דירה לפי הנדרש לה. מימון הפרויקט הוא בהשתתפות הדיירים 
שדירותיהם ישופצו, ובתקציב שמתבקש מן הוועדה. העמותה תישא במימון 

התואם הנדרש להשלמת ביצוע כל הפרוייקט.  הוועדה עיינה בבקשה ובכל 
צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 125,000 ש"ח כמבוקש. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה רשימה של 35 דירות עם כתובותיהן המפורטות וגם פירוט של כל עבודה 
שנעשתה בכל אחת ואחת מן הדירות, פירוט התשלומים שהתקבלו מבעלי הדירות 
ומחזיקיהן, וכן הפניה של מנהל הרווחה בעיריה אל כל אחת מן הדירות בהן בוצע 

השיפוץ. הוועדה מבהירה שככל שבאסמכתאות לביצוע הפרויקט כאמור לא 
ימצאו פרטים על הכתובות של הדירות, על רשימת פעולות השיפוץ שנעשו בכל 
אחת מן הדירות או הפניה של מנהל הרווחה של העיריה, יקוזז סכום מסכומי 

ההקצבה לפי שיקול דעת הוועדה.

125,000(ב)

מעון גן עדן (ע"ר) (א) 20210902

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "מעון גן עדן" תמיכה 
בפרויקט של החלפת הריהוט והציוד במעון הילדים על פי הצעת המחיר המצורפת 

לבקשה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה, לרבות תמונות המצב כיום, 
וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח להשתתפות בפרויקט. המימון התואם ישמש 

לרכישות על פי הרשימה המצורפת לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל על פי התוכנית, וכן רישיון תקף להפעלת 
המעון. ככל שסך ההוצאות בפועל יפחת מסך 100,000 ,₪ יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מתנ"ס שער הנגב (ע"ר) (א) 20210905
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקשת עמותת "מתנ"ס שער 

הנגב" תמיכת הוועדה ב"תכנית טיפולית לילדים במועצה האזורית שער הנגב, 
אשר עקב המציאות הבטחונית סובלים מחרדות ונזקקים לטיפול, בדרך של מודל 

התערבות מערכתי ורב תחומי אינטרקטיבי, למתן הזדמנות שווה, לממש את 
יכולותיהם ולהשתלב בצורה מיטבית במסגרות השונות". הוועדה עיינה בבקשה 

ובכל צרופותיה, היא קובעת שאין מדובר בתכנית דו שנתית על פי הגדרת "פרויקט
רב שלבי" בנוהל עבודת הוועדה, אלא בתכנית שתחזור על עצמה שנה אחר שנה. 

לכן, הוועדה מתייחסת אל הבקשה כבקשה לתמיכה לשנה אחת. הוועדה החליטה 
לקבוע הקצבה בסך 100,000 ,₪ באופן שחלק מן ההקצבה ישמש כהשתתפות 
בהוצאות הנדרשות מן ההורים של הילדים, וחלק אחר כהשתתפות בהוצאות 
שמוציאה העמותה ממקורותיה לצורך ביצוע הפרויקט. בהתאם לכך, קובעת 

הוועדה כי: .1 סך 50,000 ₪ ישמשו להפחתת סכום אשר נדרש מההורים לצורך 
מימון הפרויקט -1,000 ש"ח עבור כל ילד (כך שסכום ההשתתפות שיידרש 

מההורים בשנה לא יעלה על 36,800 ₪). .2 סכום נוסף של 50,000 ₪ מכספי 
ההקצבה ישמש כהשתתפות בעלויות הפרויקט הנדרשות מן המוסד. כמימון 

תואם, יידרש המוסד להקצות סך 50,000 ₪ כנגד אותו סכום שמוקצב לעלויות 
שנדרשות מן המוסד, באופן שהסך הכולל של ההוצאות במסגרת הפרויקט בשנה 

לא יפחת מסך 150,000 .₪ למימוש ההקצבה כמפורט בהחלטה זו, יציג המוסד 
אסמכתאות הכוללות את שמות המשפחה של הילדים שהשתתפו בפרויקט, ואת 

התשלום שנגבה מן ההורים. מצופה מן המוסד לבצע הפרויקט בהשתתפות 50 
תלמידים, תוך שימוש בסך 50,000 ₪ מכספי ההקצבה ובגביה שתיעשה מן 

ההורים כאמור בבקשה. אולם, סך 1,000 ש"ח מסכום ההקצבה לתמיכה 
בהשתתפות ההורים יפחת על כל ילד שייגרע מ- 50 הילדים הצפויים להשתתף 

בפרויקט (כך, למשל, אם ישתתפו רק 40 ילדים, סכום ההקצבה לפי ס' זה יעמוד 
על 40,000 ש"ח). כמו כן, תשקיע העמותה בפרויקט לכלל ההוצאות האמורות בו 

לפחות סך שיכלול את הסכומים האמורים (ההקצאה לסיוע ההורים בסך 50 
אש"ח וגם הסכום שיגבה מהם) ועוד 100,000 ₪ (50,000 ₪ מן ההקצאה ו-50,000 

₪ מהמימון התואם שישולם ע"י העמותה. ככל שההוצאות לא יתאמו לאמור 
בהחלטה זו ייפחתו, באופן יחסי, סכומי ההקצבה המפורטים בה.

100,000(ב)

אח-שב-ציונות 2000 (ע"ר) (א) 20210907

במסגרת נושא תמיכה תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית-מקצועית למקצועות 
הנדרשים בתעשייה, מבקשת עמותת "אח-ש.ב ציונות 2000" תמיכה בפרויקט 
דו-שנתי להכשרה טכנולוגית במסגרת מיזם "גלגל התנופה" – רשת מעסיקים 

המחברת בין היצע לביקוש והכשרה מקצועית בתעסוקה, קידום הכשרות והשמות
במקצועות נבחרים בענף, תוך מעורבות מלאה של עסקים, מעורבות בהכשרות 
המדינה, בהובלת קמפיין לגיוס עובדים להכשרות, השמות ולפיתוח מקצועיים 

לנקלטים. העמותה מציגה מודל שביצעה בענף הרכב, בענף המתכת ובענף הבנין 
והיא מתכוונת לקדם ענפים נוספים בתחום המזון והלוגיסטיקה ולהרחיב את 

ההכשרות והתעסוקה בענפי הבנין והמתכת. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה
ומצאה מתאם מצומצם מידיי של הכשרות מן הצד האחד והשמות של אותם 

משתתפים בהכשרות במקומות עבודה. זאת הייתה מטרת הנושא שנקבע על ידי 
הוועדה ואילו בבקשה של העמותה יש פירוט רב מאוד של סקרים מוקדמים, 

מיפוי, מחקר מגמות וכיו"ב. הוועדה קובעת תמיכה להכשרות באופן מעשי של 20 
עובדים לפיתוח מקצועי בענף המזון והלוגיסטיקה, באיגוד בעלי המלאכה וב-20 
עובדים בענף הבניה. התמיכה תעמוד על סך 400,000 ש"ח לשנתיים, 200,000 ש"ח
בכל אחת מן השנים של הפרויקט, כאשר כספים אלה ייועדו באופן מיוחד לביצוע 

הכשרות כאמור ולהשמה אצל מעסיקים בתחומי ההכשרה. למימוש ההקצבה 
תקצה העמותה לפחות סכום זהה לסכום ההקצבה לביצוע הפרויקט בדגש על 
הכשרת העובדים והשמתם במקומות עבודה, וכן תציג אסמכתאות להוצאות 

שהוצאו בפועל למטרות המיוחדות המצוינות בהחלטה זו. ככל שההוצאות יפחתו 
מסך 800,000 ש"ח לשנתיים, או ככל שמספר העובדים שישולבו בענפים האמורים

בהחלטה זו יפחת מ-20 לכל ענף, כי אז יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה. 
מחצית מסכום ההקצבה תעמוד בתוקפה עד 31.3.2022 ומחציתה השניה תעמוד 

בתוקפה עד 31.3.2023.

400,000(ב)

ארץ עיר (ע"ר) (א) 20210909
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת "ארץ 
עיר" תמיכת הוועדה בפרויקט "סיוע בהפגת הבדידות בקרב קהילת הקשישים 

תושבי שכונת קריית אליעזר בחיפה. התכנית כוללת ביקורים שבועיים בבתי 
הקשישים, יצירת פלטפורמה שתאפשר תקשורת פנימית וסיוע, הנגשת והרחבת 

מערך פעילויות התרבות במרכז היום השכונתי, ואוריינות דיגיטלית לקשישים". 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח, אשר 

ישמשו ל-12 סדנאות התרבות המצוינות בבקשה (15,000 ש"ח) וכן להשתתפות 
בשכרו של רכז הקהילה (כ-15,000 ש"ח). המימון התואם ישמש לרכישת פריטים 

נוספים המפורטים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט, אסמכתאות מפורטות על השימוש בכספי 

ההקצבה לסדנאות האמורות – תוך ציון שמות הקשישים שהשתתפו בסדנאות 
השונות וציון המועדים בהם התקיימו הסדנאות. ככל שסכום ההוצאות יפחת 

מ-60,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ועד מקומי עתניאל (א) 20210913

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקש "ועד מקומי עתניאל" השתתפות 
ברכישה והתקנה של גנרטור אשר יספק חשמל במקרים של הפסקות חשמל, 

במיוחד על רקע הפסקות כאלה המתרחשות בעונות החורף, בעיתות שבהם קר 
מאוד והפעוטות עלולים (חלילה) להיפגע. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח לרכישת הגנרטור והתקנתו כמפורט בהצעת 
המחיר שצורפה לבקשה. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. 

למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לעלות הגנרטור ולעלות 
התקנתו, וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסך העלויות יפחת מסך 100,000 

ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מפעלי גבורה שבחסד מיסודו ולזכרו של הגאון החסיד והמחנך רבי גודל אייזנר זצ" (א) 20210915

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "מפעלי גבורה שבחסד מיסודו 
ולזכרו של הגאון החסיד והמחנך רבי גודל אייזנר זצ"ל" תמיכת הוועדה בפרויקט 

חלוקת "ערכות זוג תפילין" מהודרות לנערי בר מצווה נזקקים, יתומים, חד 
הוריים עפ"י המלצה ואישור של רשויות הרווחה המקומיות. הוועדה עיינה 

בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות בעלות 
הפרויקט. הוועדה מוצאת שרכישת תפילין בסכום ממוצע של 2,500 ש"ח תואמת 

את המטרה לרכישת ערכות תפילין מהודרות. המימון התואם ישולם על ידי 
העמותה. התפילין יחולקו ל-80 ילדים בגיל מצוה אשר לשכת הרווחה המקומית 

תאשר את נזקקותם. למימוש ההקצבה תציג העמותה את כלל ההוצאות 
שהוציאה במסגרת הפרויקט, וכן את רשימת שמונים הילדים שלשכת הרווחה 

תציין, באישור מטעמה, את שמות משפחתם, ככאלה שאושרו על ידה לענין 
פרויקט זה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 200,000 ש"ח או שאישורי לשכת 
הרווחה לא יאשרו את שמונים הילדים, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

שיפור חינוך הגיל הרך בגבעת שמואל (ע"ר) (א) 20210917

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "שיפור חינוך הגיל הרך 
בגבעת שמואל" תמיכה בפרויקט של החלפת הציוד והריהוט של מעון הילדים 

המנוהל על ידי העמותה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ובתמונות שצורפו 
לבקשה המעידות על המצב במקום, הן לגבי הציוד והן לגבי תנאי התחזוקה, 

ומוצאת לקבוע תמיכה להשתתפות בעלויות הפרויקט בסך 50,000 ש"ח. המימון 
התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה, כדי להיטיב את 

תנאי השהיה של הילדים במעון (לרבות השטחים בהם מצויים מתקני משחקים 
בתוך צמחיה עבותה ולא בטיחותית). למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות לעלויות של ביצוע התוכנית כפי שהוצאו בפועל וכן רישיון תקף 
להפעלת המעון. ככל שסך העלויות יפחת מ- 100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

50,000(ב)

פעמונים אירגון חסד (ע"ר) (א) 20210928

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
123 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "פעמונים אירגון חסד" תמיכת 
הוועדה בפרויקט לפתח ולבצע שירות מותאם למשפחות מורכבות, המטופלות ע"י 

המחלקות לשירותים חברתיים ובכלל זה להכשיר מתנדבים מכל רחבי הארץ כך 
שיוכלו להעניק למשפחות הללו שירות מקצועי ואפקטיבי, שיחולל שינוי של ממש 
בחייהן לטווח הארוך. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 

180,000 ש"ח לביצוע הפרויקט. כאשר הוועדה מדגישה שמתוך כספי ההקצבה 
תבצע העמותה את הרכיב של הפקת סרטוני למידה וייעוץ מקצועי. המימון 

התואם ישולם על ידי העמותה, וייועד להשלמת הסכום הנדרש לייעוץ מקצועי, רק
אם תיוותר יתרה היא תשמש לתשלום שכר. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות להפקת סרטוני הלמידה, לתשלום עבור היועצים המקצועיים 
ובהתאם לאמור בהחלטה זו, תשלום השכר. ככל שסך ההוצאות הכולל יפחת מסך
360,000 ש"ח, או שההוצאות לא תהיינה לפי הרכיבים שמצוינים בבקשה זו, יפחת

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

180,000(ב)

עולמות - דיור וסיוע לנערות (ע"ר) (א) 20210932

על פי עיזבון המיועד ל-"יתומים" מבקשת עמותת "עולמות - דיור וסיוע לנערות" 
תמיכת הוועדה בפרויקט "תכנית 'אחותך לא"ה'- לווי אישי והכשרה מקצועית 

לבנות יתומות". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות 100,000
ש"ח כתמיכה במימון הקורסים המפורטים בבקשה. המימון התואם ישמש 

להשלמת הסכום הנדרש לקורסים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוציאה במסגרת הקורסים, וכן תפרט את שמות המשפחה של 

התלמידות שסיימו את הקורסים. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-200,000 ש"ח או
שמספר התלמידות שתשתתפנה בקורסים יהיה נמוך מ-15 תלמידות, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

מינהל קהילתי של השכונות: גבעת המבתר, הגבעה הצרפתית, צמרת הבירה ורמות (א) 20210933

על פי עיזבון המיועד ל-"קשישים – מרכזי יום" מבקשת עמותת "מינהל קהילתי 
של השכונות: גבעת המבתר, הגבעה הצרפתית" תמיכת הוועדה בפרויקט "מרכז 

יום לקשישי השכונה, הכולל קורסים להעשרה ומועדון נשים. מרכז היום כולל 
מרחב פנימי (חדרים) וחיצוני (חצר מותאמת)". הוועדה עיינה בבקשה ובכל 

צרופותיה. מעיון זה עולה שהבקשה נערכה בצורה שגויה וכוללת רכיבים שאינם 
חלק מן הפרויקט – אלא הפעילות השוטפת של העמותה. הפרויקט שעבורו יכולה 

הייתה העמותה לבקש תמיכה, הוא פרויקט ההצללה בחצר ורכישת הריהוט 
לחצר. העלות הכוללת של שני רכיבים אלה עומדת על סך 45,092 ש"ח. כל יתר 

המפורט בבקשה איננו רלוונטי ל"פרויקט". לכן קוצבת הוועדה תמיכה בסך 
22,500 ש"ח – מחצית מעלות הרכישות על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. 

כמימון תואם תשלים העמותה את הסכום הנדרש להתקנת ההצללה ולרכישת 
ריהוט החוץ לחצר. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 

שהוציאה עבור שני הרכיבים האמורים בהחלטה זו. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מ-45,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

22,500(ב)

קרית חנוך לבנים אשדוד (א) 20210936

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל עבור מטרות צדקה בלבד, עבור גופים 
שנותנים שירותי רווחה" מבקשת עמותת "קרית חנוך לבנים אשדוד" תמיכת 

הוועדה בפרויקט מתן טיפולי תרפיה משלימים לנוער בסיכון. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה. וקובעת השתתפות בפרויקט, על ידי תשלום עבור קורס 
טיפול בכלבים, על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה, בסך 10,000 ש"ח. המימון 

התואם ישולם על ידי העמותה מהרכיבים האחרים של הפרויקט. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות עבור קורס טיפול בכלבים, וכן 

מימון תואם כאמור. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 20,000 ש"ח יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

10,000(ב)

גרעין אליה (ע"ר) (א) 20210944

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
124 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת "גרעין 
אליה" תמיכת הוועדה בפרויקט "ע"פ מחקרים קשישים שאינם יוצאים מהבית 

נוטים לדיכאון ואף במקרים חמורים מעבר לכך. ע"פ ממצאי אגף הרווחה בנתניה 
מעל 80% ממשתפי מרכזי היום לקשישים הם נשים, וישנו קושי מאוד גדול 
להוציא גברים לפעילות מחוץ לבית". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

ומקצה תמיכה בסך 45,000 ש"ח כהשתתפות במימון הפרויקט. כספי ההקצבה לא
ישמשו לרכישת ארוחות ולא לעלויות המפורטות בסעיף ד' לחלק ג' בטופס 

הבקשה. המימון התואם יהיה לרכיבים המתוארים בסעיף השכר לרכז ולמדריך 
הטיולים ולהסעות. למימוש ההקצבה תציג העמותה את ההוצאות שהוציאה 

במסגרת הפרויקט לרכיבים האמורים בהחלטה זו. ככל שסכום ההוצאות יפחת 
מסך 90,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

45,000(ב)

אהבת רחל (ע"ר) (א) 20210945

במסגרת עיזבון שמיועד לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים סוציאליים ותוכניות 
אחרות לסיוע ועזרה לעולים חדשים, מבקשת עמותת "אהבת רחל" תמיכה 

בפרויקט של "סדנה להעצמה ונתינת כלים להתמודדות עם אתגרים והכשרה של 
מאמנות לבני העדה האתיופית ביבנה . מדובר בסדנאות מיועדות להעצמה אישית,
להכשרת מאמנות ולהפחתת חרדות. לבקשה צורפה הצעת מחיר והוועדה מוצאת 

להיענות לבקשה בסכום המבוקש של 37,750 ש"ח. העמותה תשלים את הסכום 
הנדרש כמימון תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 
שהוציאה בפועל לסדנאות האמורות, תפרט את מספר השיעורים שהתקיימו, 

שמות המנחים של הסדנאות, מספר המשתתפים, המועדים בהם התקיימו 
הסדנאות. ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 75,500 ש"ח, יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

37,500(ב)

מוסדות ירוסלב (ע"ר) (א) 20210948

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "מוסדות ירוסלב" תמיכה 
ברכישת ריהוט למעון ילדים קיים וכן למעון הילדים החדש המורחב שמקימה 
העמותה. כמו כן מבקשת העמותה להקים גינה בכניסה למעון. לבקשה צורפו 

הצעות מחיר שהוועדה עיינה בהן והיא קובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח 
כהשתתפות ברכישת הריהוט והציוד. המימון התואם ייועד לרכישות כאמור. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת 
התוכנית (הגינון לא נלקח בחשבון בקביעת ההקצאה, באשר מדובר בעלות גבוהה 

מדיי) וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסך העלויות יפחת מ- 60,000 ש"ח 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ישתבח - חיוך של ילד בע"מ (חל"צ) (א) 20210957

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת חברת "ישתבח – חיוך של ילד 
בע"מ" תמיכה בסך 460,900 ש"ח לצורך בניית קומה נוספת במעון הילדים 

והפיכתו למעון לתינוקות, יחד עם הצטיידות של כיתת הגן והחצר הסמוכה לה, 
כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו אליה. לפי לו"ז שצירפה החברה 

לבקשתה, הבניה אמורה להימשך עד אוקטובר 2021 ורק באותו שלב יהיה רלוונטי
לצייד את המקום. כיון שמדובר בבניה שעדין לא בוצעה, ובאין אפשרות לתמוך 
בהרחבת המבנה נוכח מגבלות התקציב והיקף הבקשות המונחות לפני הוועדה, 

קובעת הוועדה תמיכה בסך 40,000 ש"ח לרכישת מיטות ולולים עם מזרנים עבור 
ילדי המעון. המימון התואם ישמש לרכישת פריטים נוספים מן הרשימה שבהצעת 

המחיר לרכישות. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות לרכישת מיטות 
ולולים וכן פריטים נוספים במימון התואם וכן רישיון תקף להפעלת המעון. 
הרכישות יבוצעו החל מחודש אוגוסט 2021 ולא לפני כן. לכן החשבוניות על 

ההוצאות תהיינה ממועד זה ואילך. ככל שסכום הרכישות יפחת מסך 80,000 ,₪ 
יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

מרכז נריה - קרית מלאכי (ע"ר) (א) 20210961

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
125 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל עבור מטרות צדקה בלבד, עבור גופים 
שנותנים שירותי רווחה" מבקשת עמותת "מרכז נריה - קרית מלאכי" תמיכת 

הוועדה בפרויקט "העצמה והעשרה של בני נוער בסיכון בהיבטים לימודיים 
וחברתיים במסגרת פעילות מועדונית". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. מן 

המסמכים עולה שבדעת העמותה לבצע תוכנית של העצמה והעשרה של בני נוער 
בסיכון בהיבטים לימודיים וחברתיים, על ידי פעילות במועדונית, בתוך מתחם 

בית ספר בקרית מלאכי. הפרויקט מיועד ל-15-12 נערים ונערות. עלויות הפרויקט 
מורכבות משכר של שלושה עובדים, שמועסקים במוסד ועוד עובד שיגויס. 

הפעילות שבה ישתתפו בני הנוער תהיה בתחום הרכיבה על סוסים, על פי הצעת 
מחיר שצורפה וגם תוכנית פיתוח מנהיגות, שאף לה צורפה הצעת מחיר. הוועדה 

קובעת השתתפות בסך 30,000 ש"ח בקורס הרכיבה הטיפולית ובקורס המנהיגות. 
מכספי ההקצבה לא ישולם שכר כלשהו. המימון התואם יהיה לשאר עלויות 

הקורס, על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוציאה עבור שני הקורסים האמורים, תציין את מספר 

המשתתפים בכל אחד מן הקורסים ואת הגילים שלהם. ככל שסך ההוצאות יפחת 
מסכום של 60,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

מתן בסתר קרית ספר (א) 20210964

על פי עיזבון המיועד ל-"נזקקים" מבקשת עמותת "מתן בסתר קרית ספר" תמיכת
הוועדה בפרויקט מתן מלגות לסיוע בשכר לימוד לתלמידים ממשפחות מורכבות 

עם צרכים מיוחדים. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך 
100,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הענקת הנחה בשכר לימוד למאה תלמידים 

אשר כל אחד ואחד מהם יאושר על פי הקריטריון של הכנסה לנפש לחודש שהיא 
נמוכה מ-2,000 ש"ח. מכספי ההקצבה תינתן מלגה בסך 1,000 ש"ח לכל אחד 

ממאה התלמידים. המימון המשלים על ידי העמותה יוסיף לפחות סך 1,000 ש"ח 
נוספים לכל אחד מאותם מאה תלמידים. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות לכלל ההנחות שהוענקו לתלמידים במסגרת הפרויקט כמתואר 
בהחלטה זו וכן תציג אישור של לשכת הרווחה לגבי התאמתם של התלמידים 

שקיבלו הנחה כאמור לקריטריון המוגדר בהחלטה זו. ככל שסך ההנחות יפחת 
מ-200,000 ש"ח או מספר התלמידים שיזכו להנחה יפחת מ-,100 או שאישור 

לשכת הרווחה לא יתאים לכל מאה הילדים שאמורים לקבל את ההנחה על פי 
החלטה זו, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

בייבי פארק מעונות יום, צהרונים, גני ילדים (ע"ר) (א) 20210966

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "בייבי פארק מעונות יום, 
צהרונים, גני ילדים" תמיכה ברכישת ציוד למעון היום של הילדים בעיר מודיעין 

עילית. ברשימת הציוד שמבקשת העמותה לרכוש מצויים מתקנים למעונות 
רגילים וגם מתקנים שמיוחדים לתנועה וספורט, אבל לא עולה מן הרשימה 

שמדובר במתקנים ייחודיים שאינם ניתנים להשגה במחירים שונים, נמוכים 
מאלה המצוינים בהצעת המחיר. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה והיא קובעת 
תמיכה בסך 30,000 ש"ח לרכישת ציוד כמפורט בבקשה. המימון התואם יהיה 

לרכישת פריטים נוספים מן הרשימה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לרכישות על פי התוכנית וכן רישיון תקף להפעלת המעון. ככל שסכום

ההוצאות יפחת מסך 60,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון (א) 20210971

על פי עיזבון המיועד למעון תינוקות, מבקשת עמותת "המרכז הקהילתי האזורי 
חוף אשקלון" תמיכה בפרויקט שדרוג מעונות יום לילדים בגילאי לידה עד 3 

המופעלים על ידי העמותה. העמותה מבקשת תמיכה בשלושה גנים כאשר לאחד 
מהם אין אישור להפעלת המעון. הוועדה איננה תומכת בחלק זה של הבקשה. 

לצורך התקנת דשא סינתטי בטיחותי למעון "באר גנים" ומעון "יהלום" קובעת 
הוועדה תמיכה בהתקנת הדשא הסינתטי בעלות של 17,000 ש"ח. המימון התואם 
יהיה לרכישות לחדרי ג'ימבורי למעונות "באר גנים" ו"יהלום". למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות להוצאות בפועל במסגרת התוכנית וכן רישיון תקף 
להפעלת המעונות "באר גנים" ו"יהלום". ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 

34,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

17,000(ב)

אקים - אגודה לקידום אנשים עם מוגבלויות - ירושלים (ע"ר) (א) 20210978

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
127 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

שירותי דת משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מרכז מוסדות ויזניץ -אשדוד (א) 20210291

עמותת "מרכז מוסדות ויזניץ - אשדוד" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת 
הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של שיפוץ בית הספר שמנוהל על ידי

העמותה. העמותה הבהירה בפנייתה לעיון חוזר שחלקים במבנה בית הספר 
שנדרש להם שיפוץ דחוף, על פי הוראות יועץ הבטיחות בוצעו על ידה, וחלקים 
אחרים עבורם מתבקשת התמיכה כעת, נדרשים לביצוע בתקופת החופשה של 
התלמידים. נוכח ההבהרה האמורה מקצה הוועדה תמיכה בסך 30,000 ש"ח 

כהשתתפות בעלויות השיפוץ על פי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. המימון התואם
ישלים את הנדרש לביצוע התיקונים. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות להוצאות שהוציאה עבור רכיבי הפרויקט (לא כולל סעיף 7 בחוות 
דעת יועץ הבטיחות). ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 60,000 ש"ח, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

בוסתן בני אברהם (ע"ר) (א) 20210565

על פי עיזבון המיועד ל-"למדינת ישראל למטרות צדקה בלבד לצורך קידום ההבנה
ההדדית בין יהודים ונוצרים במדינה" מבקשת עמותת "בוסתן בני אברהם" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "לפתח ולהעמיק את השיח הבין-דתי, בין שלוש הדתות 
המונותאיסטיות תוך דגש על טיפוח תרבות מלכדת הנשענת על המשותף 

והאנושי". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות תמיכה בסך 
40,000 ש"ח, כהשתתפות בשכרם של המנחים בני הדת היהודית ובני הדת 

הנוצרית, כמפורט בבקשה. יתר רכיבי הפרויקט ישמשו למימון תואם. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט. ככל 
שסכום ההוצאות יפחת מ-80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

אגודת חב"ד - כרמיאל (א) 20210969

על פי עיזבון המיועד לעזרה וסיוע למהגרים מברית המועצות, מבקשת "אגודת 
חב"ד – כרמיאל" תמיכה בפרויקט של הקמת לשכת סיוע לעולים ממדינות חבר 
העמים. בלשכה תתקיים פעילות של הרצאות, שיעורים שבועיים וגם תינתן אוזן 

קשבת לציבור הפונים. הלשכה תפעל עשר שעות בשבוע וגם תגבש סיורים 
לירושלים, לצפת ולחברון. תקיים ביקורי בית וערבי הווי סביב מעגל השנה וגם 

תסייע בסלי מזון. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 
30,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישלים את הנדרש 

לביצוע הפעילות המתוארת בבקשה. למימוש ההקצבה יוצגו אסמכתאות 
להוצאות שהוצאו בפועל במסגרת הפרויקט ותפורט רשימת הפעילויות שבוצעו 

במסגרת הפרויקט. ככל שהסכום הכולל יפחת מסך 60,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

100,000 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
126 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים" מבקשת עמותת "אקים
- אגודה לקידום אנשים עם מוגבלויות - ירושלים" תמיכת הוועדה בפרויקט אקים
ירושלים שנוסדה בשנת-1951 והוקמה מחדש בשנת 1986 והיא העמותה הראשונה
בישראל שנוסדה בכדי להפעיל מסגרות דיור, שיקום, תעסוקה ופנאי למען אנשים 

המתמודדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. העמותה פועלת לשיפור איכות 
חייהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלויות שכליות ומשפחתם. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך של 250,000 ש"ח כהשתתפות 

בעלויות שיפוץ הבנין של הוסטל "מגן" בירושלים, שבו מתגוררים קשישים שהם 
אוכלוסיית היעד של העמותה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה את סך ההוצאות במסגרת הפרויקט. ככל שסכום 
ההוצאות יפחת מסך 500,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

250,000(ב)

13,158,980 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
128 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

תיירות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
129 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

תרבות וספורט משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

סל"ה - סטודיו לאמנויות התיאטרון - מיסודו של יורם לוינשטיין (א) 20210021

על פי עיזבון המיועד "לקשישים בודדים וקשישים חולים", מבקשת עמותת 
"סל"ה - סטודיו לאמנויות התיאטרון - מיסודו של יורם לוינשטיין", תמיכת 
הוועדה בפרויקט "תקווה לגיל הזהב - מסגרת תרבותית ומעצימה לקשישים 

בודדים וחולים המגיעים מקהילות במצוקה ובמחסור משכונת התקווה, וזאת ע"י 
שיעורי תיאטרון חוויתיים". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה, ומחליטה 

להקצות סך 100,000 ש"ח כתמיכה בפרויקט, על פי כל הפרטים המפורטים 
בבקשה. אולם, מכספי ההקצבה לא ניתן לשלם שכר לעובדים שמועסקים בעמותה

במשרה בהיקף שהיא מעל .50% כל יתר רכיבי הפרויקט יכולים להיות ממומנים 
מכספי ההקצבה ומהמימון התואם, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט, כמפורט בבקשה 
ובסכום שלא יפחת מ-200,000 ש"ח. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 200,000 

ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

100,000(ב)

תיאטרון הקרון על שם מריו קוטליאר (ע"ר) (א) 20210026

על פי עיזבון המיועד ל"ילדים עם צרכים מיוחדים לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי", מבקשת עמותת "תיאטרון 
הקרון על שם מריו קוטליאר" תמיכה בתוכנית "מטרית חלומות" שהיא פעילות 
תיאטרון אינטראקטיבית ורב מימדית, המוצגת על ידי שחקנית מקצועית בבית 

ספר או בגן ילדים. מדובר במפגש ייחודי, המותאם לגיל הילדים ולמצבם המנטלי 
והפיזי. התוכנית משתפת את הילדים בפעילות ותופעל במסגרות הילדים במערכת 

החינוך המיוחד. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לתמוך בתוכנית 
על פי המפורט בבקשה. סכום התמיכה יעמוד על 70,000 ש"ח והמימון התואם 

ייועד למטרה זהה כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לביצוע התוכנית כמפורט בבקשה. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 140,000 ש"ח, 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

מ. מ. ראש פינה (א) 20210044

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקשת "מ.מ ראש פינה" השתתפות בשיפוץ, 

ריהוט והצטיידות לספריה העירונית. להשתתפות בפרויקט מקצה הוועדה 80,000 
ש"ח. המימון התואם ייועד לרכיבים של הפרויקט כמפורט בבקשה. למימוש 

ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות להוצאות שהוציאה בפועל לביצוע הפרויקט. 
ככל שסכום ההוצאות הכולל יפחת מסך 160,000 ש"ח, יופחת בהתאמה יחסית 

סכום ההקצבה.

80,000(ב)

הקונסבטוריון הישראלי למוסיקה ת"א (א) 20210047

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
130 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של טיפול בהלומי קרב, הגיש הקונסרבטוריון 
הישראלי למוסיקה ת"א בקשה לתמיכה תלת-שנתית לשנים 2023-2021 בסך 

300,000 ש"ח בכל שנה, זאת לתמיכה בפרויקט שיקום 90 נפגעי פוסט-טראומה 
הלומי קרב, בוגרי צבא, במסגרת תכנית בתחום המוזיקה בהתאם לצרכים 
המיוחדים של הנפגעים במטרה לשקם ולחזק את הצדדים הבריאים שלהם 

ולשאוף להחזירם ככל הניתן לתפקוד נורמטיבי בחיי הקהילה. תיאור הפרויקט 
מפורט בבקשה. הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים שצורפו לה. ע"פ הבקשה - מימון

הפרויקט יורכב מתשלום שכ"ל ע"י המשתתפים (270,000 ש"ח) מימון 
הקונסרבטוריון עצמו (300,000 ש"ח) ותמיכות ותורמים פרטיים (300,000 ש"ח). 

הוועדה מתבקשת לתמוך בסך 900,000 ש"ח לשלוש שנות הפעילות המתוארות 
בבקשה. עלויות הפרויקט מורכבות משכר לכל שנה, רכישת כלי נגינה (בכל שנה 

כלי נגינה אחרים) ופטור מתשלום שכ"ל לתלמידים (בכל שנה מספר אחר). 
לסכומים אלה מתוסף סכום שהוועדה אינה תומכת בו (מפורט בס' ד' לטופס 

הבקשה - בכל שנה משנות הפרויקט). יצוין, הועדה אינה תומכת במימון שכרו של 
עובד הארגון שהיקף משרתו עולה על .50% שישה כאלה נמנים ברשימת מקבלי 
השכר במסגרת הפרויקט.  על כן, בהתחשב במפורט בבקשה ובמגבלות התקציב 

העומד לחלוקה בנושא הנדון, קובעת הוועדה לשנת 2021 הקצבה בסך 50,000 ש"ח
לשכר מורים לנגינה,16,000 ש"ח השתתפות ברכישת כלי נגינה בשנת 2021 ו - 

15,000 ש"ח למלגות (10 מלגות בסך 750 ש"ח כ"א ו - 5 בסך 1,500 ש"ח). לשנת 
2022  50,000 ש"ח כהשתתפות בשכרם של מורים לנגינה, 6,000 ש"ח לרכישת כלי 

הנגינה שיירכשו בשנת ,2022 ו - 15,000 ש"ח השתתפות במלגות (10 מלגות בסך 
750 ש"ח ו - 5 בסך 1,500 ש"ח). לשנת 2023 50,000 ש"ח כהשתתפות בשכרם של 

מורים לנגינה, 6,000 ש"ח לרכישת כלי נגינה בשנת 2023 ו - מלגות בסך 15,000 
ש"ח (10 מלגות בסך 750 ש"ח  - 5 מלגות בסך 1,500 ש"ח). למימוש ההקצבה יציג

הקונסרבטוריון אסמכתאות למימון משלים של שכרם של מורים לנגינה שפעלו 
בפרויקט עם קהל היעד הספציפי שלו בלבד. (לא כולל בעלי תפקידים אחרים)כמו 
כך יוצגו לגבי כל שנה אסמכתאות לרכישת כלי ונגינה שפורטו בבקשה - לגבי כל 
שנה ושנה. כמו כן יוצגו שמות התלמידים שקבלו הנחות/מלגות כמפורט בבקשה 

10 תלמידים 50% ו - 5 תלמידים 100% פטור משכ"ל.

223,000(ב)

ועד מקומי אילת השחר (א) 20210052

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "ועד מקומי אילת השחר" תמיכה 

בפרויקט שיפוץ והנגשת הספריה הציבורית במקום. להשתתפות בפרויקט מקצה 
הוועדה 50,000 ש"ח. המימון התואם ישמש להשלמת הרכישות. למימוש ההקצבה

יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל לביצוע הפרויקט. ככל 
שסכום ההוצאות יפחת מסך 100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

50,000(ב)

קשת אילון (ע"ר) (א) 20210055

על פי עיזבון המיועד ל-"מוזיקאים קלאסיים צעירים" מבקשת עמותת "קשת 
אילון" תמיכת הוועדה בפרויקט "סמינרים- טיפוח וקידום נגני כלי קשת צעירים 
ישראליים (גילאי 10-24). קורס קיץ- קורס בינלאומי ברמה עולמית פיתוח וקידום

מצויינות לנגני כלי קשת". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 
50,000 ש"ח כהשתתפות בהענקת מלגות בסך 1,000 ש"ח ל-50 תלמידים 

שההכנסה החודשית לנפש במשפחתם אינה עולה על 2,000 ש"ח. המימון התואם 
ייועד להענקת מלגה לפחות בסכום זהה, לאותם 50 תלמידים, על פי אותו 

קריטריון, כך שכל אחד מ-50 התלמידים יזכה להנחה בסך 2,000 ש"ח בשכר 
הלימוד. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות למלגות שהעניקה במסגרת 

הפרויקט וכן את שמות המשפחה של התלמידים שזכו להנחה והסיבה להענקת 
ההנחה. ככל שסכום ההוצאות יהיה נמוך מ-100,000 ש"ח, או מספר התלמידים 

יהיה קטן מ-,50 יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

ועד מקומי גן שמואל (א) 20210061

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:
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20/05/2021 תאריך:
131 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "ועד מקומי גן שמואל" תמיכה בשיפוץ 
מבנה לשימור ביישוב שהוקם בשנת 1896 כדי להתאימו לטובת ספריה ציבורית 

לחברים ולילדי קיבוץ גן שמואל. הצעת המחיר שצורפה לבקשה כוללת את 
העלויות של עבודות הבינוי וגם התאמת הפנים לספריה וכן לרכישת ריהוט 

לספריה. הוועדה מקצה 200,000 ש"ח כהשתתפות בעלות הפרויקט אשר יבוצע 
כולו על פי כל המפורט בבקשה. ככל שההוצאות שהוצאו בפועל לביצוע הפרויקט 

על כל חלקיו יפחתו מן הסכום הכולל האמור בבקשה, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות לביצוע כל 

רכיבי הפרויקט בעלויות המצוינות בבקשה.

200,000(ב)

קרן להנצחת זכר חללי גיטו טרזין (טרזיינשטט) (א) 20210062

על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה - לגופים המתמחים בהנצחת 
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת עמותת 

"קרן להנצחת זכר חללי גיטו טרזין (טרזיינשטט)" תמיכת הוועדה בפרויקט ארגון 
וביצוע כנסים להנצחת קורבנות השואה מגטו טרזיינשטאט. הוועדה עיינה בבקשה

ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות סך 25,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות 
ההגברה, התוכן האומנותי, האולם וההסעות, כפי שהן מפורטות בבקשה ובהצעות

המחיר שמצורפות אליה. כספי ההקצבה לא ישמשו לשכר ולא ישמשו לתשלום 
עבור כיבוד. המימון התואם ישולם ליתר רכיבי הפרויקט (לא כולל כיבוד). 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת 

הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יפחת מ-50,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

25,000(ב)

סטודיו למשחק - עמותה לטפוח אמנות הבמה (א) 20210069

על פי עיזבון המיועד למלגות, מבקשת עמותת "סטודיו למשחק (ניסן נתיב)– 
עמותה לטפוח אמנות הבמה" בקשה לתמיכה ב-70 סטודנטים הלומדים במוסד, 

על דרך הענקת הנחה בשכר הלימוד העומד על 17,500 ש"ח לשנה. המוסד גיבש 
קריטריונים מורכבים משיקולים מתאימים אשר מקובלים על דעת הוועדה. כדי 

לממש את התוכנית כפי שהיא מוצגת על ידי העמותה, לפחות ברובה, קוצבת 
הוועדה תמיכה בסך 40,000 ש"ח. מכספי ההקצבה תוענק מילגה של 1,000 ש"ח 

לכל אחד מ-40 תלמידים שיתאימו לקריטריונים שנקבעו ע"י המוסד. המימון 
התואם ישולם ע"י המוסד, בסך של לפחות 40,000 ש"ח, וממנו תושלם המילגה 
לאותם תלמידים, באופן שכל אחד מהם יקבל מילגה בסך כולל של 2,000 ש"ח, 

לפחות. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להענקת הנחות בשכר לימוד
לפחות ל-40 תלמידים כאמור. ככל שסכום ההנחות יפחת מסך 80,000 ש"ח או 

מספר התלמידים להם תוענק מלגה יפחת מ-40 תלמידים, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

40,000(ב)

קרן התרבות אמריקה -ישראל (ע"ר) (א) 20210071

על פי עיזבון המיועד ל-"מוזיקאים קלאסיים צעירים" מבקשת עמותת "קרן 
התרבות אמריקה -ישראל" תמיכת הוועדה בפרויקט "להנגשת חינוך מוסיקלי 
גבוה למוסיקאים קלאסים צעירים מצטיינים מהפריפריה בגיל 10-18 על מנת 

להעניק להם שיוויון הזדמנויות ולממש את הפוטנציאל שלהם כנגנים מקצועיים 
מובילים בעולם". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות 40,000
ש"ח כתמיכה בהענקת שיעורי מוסיקה לתלמידים בני 18-10 תושבי הפריפריה של 

מדינת ישראל. המימון התואם יהיה לתשלום עבור רכיבים אחרים בפרויקט. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת 

הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

40,000(ב)

נוער מוסיקלי בישראל (א) 20210122

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:
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20/05/2021 תאריך:
132 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

על פי עיזבון המיועד ל-"מוזיקאים קלאסיים צעירים" מבקשת עמותת "נוער 
מוסיקלי בישראל" תמיכת הוועדה בפרויקט "פעילות התזמורת הערבית-יהודית 

אשר הוקמה בשנת .2002 התזמורת מונה 20 נגנים וזמרים מוסלמים, נוצרים, 
דרוזים ויהודים מכל רחבי הארץ. התזמורת מעודדת עשייה מוסיקלית משותפת, 
קרוב לבבות מוסיקלי בן תרבויות שונות ויצירת שתופי פעולה פתיחות ואחווה". 
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה והחליטה להקצות סך 25,000 ש"ח לפרויקט

המתואר בבקשה, כהשתתפות בהוצאות המפורטות בסעיף הרכישות, סעיף ב' 
לחלק ג' לטופס הבקשה. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הרכישות 

המפורטות באותו סעיף. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 
שהוציאה במסגרת התוכנית. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-50,000 ש"ח, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

ועד מקומי אדורה (א) 20210136

"ועד מקומי אדורה" מבקש תמיכה בפרויקט של התאמת ריהוט לספריה הקיימת 
למבנה הספרייה החדש שנבנה על ידו. לבקשה צורפה הצעת מחיר לפריטים 

השונים שהוועד המקומי מתכוון לרכוש ולהתקין בספריה החדשה. לאחר 
שהוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, קובעת הוועדה תמיכה בסך 25,000 ש"ח 

כהשתתפות בעלויות הרכישה וההתאמות המפורטות בהצעת המחיר. המימון 
התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי

אסמכתאות להוצאות שהוצאו לפריטים המצוינים בהצעת המחיר. ככל שהסך 
הכולל של ההוצאות יקטן מ-50,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

העמותה לקידום השחייה הוד השרון (ע"ר) (א) 20210152

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תמיכה בפעילות ספורט לילדים ונוער עם 
מוגבלות, הגישה "העמותה לקידום השחיה הוד השרון" בקשה לתמיכה בפרויקט 

של הקמת קבוצת שחיה לילדים ובני נוער אשר להם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, אוטיזם או הפרעות נפשיות בגילאי 18-6 שתשתלב בליגת "ספיישל 

אולימפיקס". המטרה היא לאמן את הילדים אימוני שחיה באמצעות מדריכים 
מקצועיים ומאמנים. לימודי השחיה והאימונים יבוצעו במשך ששה ימים בשבוע. 

כל ילד ישתתף בכ-4-3 שעות שבועיות של שחיה בקבוצה בת עשרה משתתפים. 
הוועדה עיינה בבקשה ומחליטה להקצות סך של 115,000 ש"ח. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות למספר הנהנים שהשתתפו בפרויקט, מספר שעות 
שבועיות שהשתתף כל אחד מהם (בממוצע) ובעלויות שהוצאו עבור הפרויקט 
בפועל. ככל שסכום ההוצאות בפרויקט יפחת מסך 230,000 ש"ח, או שמספר 

הילדים המשתתפים יפחת מ-40 משתתפים, יופחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

115,000(ב)

הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה (ע"ר) (א) 20210183

עמותת "הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה" הגישה בקשה לעיון 
חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט של הפעלת סדנאות 

כתיבה מקצועיות, מונגשות לעיוורים, כבדי ראיה ולקויי ראיה. הוועדה עיינה 
בבקשה לעיון חוזר ומחליטה לשנות את החלטתה. בהחלטה המקורית נדחתה 

הבקשה על בסיס עודף מצטבר במחזור הכספים של העמותה. מאחר שהעמותה 
הבהירה שהעודפים משמשים בעת הזאת וגם בעתיד הקרוב לבניית מבנה הספריה 

שמקימה העמותה, מקבלת הוועדה את ההסבר וקובעת תמיכה בפרויקט עבורו 
התבקשה הבקשה בסך 30,000 ש"ח. סכום ההקצבה ישמש אך ורק לסדנאות 

המצוינות בבקשה, עבור 15 סטודנטים. המימון התואם יוסיף על סכום ההקצבה 
למימון אותן סדנאות כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות להוצאות שהוציאה עבור הסדנאות, למספר הסטודנטים שהשתתפו 
בסדנאות וכן תציג מאזן בוחן המעיד על ההוצאות בפועל לנושא הבניה.

30,000(ב)

מתנ"ס טורעאן (ע"ר) (א) 20210200

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
133 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "מתנ"ס טורעאן (ע"ר)" השתתפות 

ברכישת ספרים לספריה העירונית. לבקשה צורפה הצעת מחיר לרכישת חמישה 
עותקים מ-983 ספרים. הוועדה מחליטה להקצות סך של 40,000 ש"ח כהשתתפות 

במימון הפרויקט. המתנ"ס ירכוש ספרים בעלות שלא תפחת מ-80,000 ש"ח. 
למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות לרכישת הספרים. סכום הרכישה, 

שמות הספרים, מספר העותקים והמספר הכולל של הספרים שנקנו. ככל שהסכום
הכולל יפחת מסך 80,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

המרכז הקהילתי החדש בקרית גת בע"מ (חל"צ) (א) 20210209

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקשת חברת "המרכז הקהילתי החדש בקרית 

גת בע"מ" תמיכה בסך 250,000 ש"ח לשיפוץ הספריה העירונית המתקיימת 
במבנה שנבנה בשנת .1971 המקום מהווה מרכז תרבותי וחברתי לתושבי העיר 

והאיזור. הפרויקט מיועד להפוך את המקום לנעים עם טכנולוגיה מתקדמת. 
הוועדה מחליטה להקצות 100,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון 

התואם ישמש להשלמת הסכום הנדרש לפחות בסכום ההקצבה. למימוש 
ההקצבה תציג החברה אסמכתאות להוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט שתואר 

בבקשה. ככל שסך העלויות יפחת מסך 200,000 ש"ח, יופחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

100,000(ב)

מוסררה ביה"ס לצילום, מדיה, אנימציה, פוטותראפיה ומוסיקה חדשה (ע"ר) (א) 20210215

עמותת "מוסררה ביה"ס לצילום, מדיה, אנימציה, פוטותראפיה ומוזיקה חדשה" 
הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתה לתמיכה בפרויקט 
"'צילום מיוחד' לנוער בסיכון ועם צרכים מיוחדים שנועד להעצים, לחזק ולהקנות

מיומנות וחוויה רגשית מתקנת למשתתפים בעזרת כלי הצילום. הכלי הצילומי 
מאפשר למשתתפים פתיחות ותקשורת נרחבת יותר עם הסביבה, נושא מאוד 

מכביד וקשה בשגרה היומיומית שלהם". הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר 
והחליטה לקבלה. הפרויקט מתאים להוראות העיזבון וגם המוסד עצמו הבהיר 

את שציין בבקשה המקורית לענין המוסדות בהם יתבצע הפרויקט המתוכנן, 
מוסדות שהתלמידים הם ממגזרים שונים. לפיכך, קובעת הוועדה הקצאה בסך 

40,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות הרכישות המפורטות בסעיף ב' של חלק ג' 
לבקשה. המימון התואם ישולם משכר המורים שיועסקו בפרויקט באופן מיוחד. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהיו לה על פי סעיף 
הרכישות בטופס הבקשה וכן לתשלומי השכר עבור הפרויקט וכן תציג אסמכתאות
למספר התלמידים שהשתתפו בפרויקט. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 80,000 

ש"ח, יפחת, בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

40,000(ב)

עמותה למיחשוב ספרות עברית {ע"ר} (א) 20210219

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקשת "העמותה למיחשוב ספרות עברית" 

תמיכה בסך 200,000 ש"ח לפיתוח טכנולוגי של אתר פרויקט "בן יהודה – פיתוח 
תוכנות חדשות ומיזמים וירטואלים שונים". עלויות הפרויקט יממנו אפיון אתר 

אינטרנט ועיצובו והוצאות אחסון האתר בענן. מקורות המימון של הפרויקט 
נשענים על קרנות מימון והשתתפות משרדי הממשלה. הוועדה מקצה 100,000 

ש"ח כהשתתפות לביצועו המלא של הפרויקט. המימון התואם ימומן על ידי 
העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט כפי 

שהוא מתואר בבקשה.

100,000(ב)

מכבי הלוחם הצעיר (ע"ר) (א) 20210220

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
134 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי של תמיכה בפעילות ספורט לילדים ונוער עם 
מוגבלות, הגישה עמותת "מכבי הלוחם הצעיר" בקשה לתמיכה בפרויקט הקמת 
קבוצות התאמנות לחימה לילדים ולבני נוער עם מוגבלות, על פי ניסיון העמותה 

בפעילות משותפת עם "אקי"ם". התוכנית כוללת גם רכישת ציוד אימון ואומנות 
לחימה. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה וקובעת תמיכה בסך 150,000 ש"ח 

למימוש הפרויקט עבור 100 ילדים משתתפים. המימון התואם ישולם על ידי 
העמותה וככל שהיקף ההוצאות בפרויקט יפחת מסך של 300,000 ש"ח או שמספר 

הילדים המשתתפים יקטן מ-100 ילדים, יופחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

150,000(ב)

גנזך קידוש השם מכון לתיעוד, מחקר והנצחה (א) 20210251

על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה - לגופים המתמחים בהנצחת 
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת עמותת 

"גנזך קידוש השם מכון לתיעוד, מחקר והנצחה" תמיכת הוועדה בפרויקט 
שמתואר כך בבקשה: "לאחר שבעים וחמש שנה לשחרור מחנות הריכוז ולסיום 

השואה, "גנזך קידוש השם" מבקש לפתח תערוכה וירטואלית שתעסוק בהנצחת 
הרוח היהודית בתקופת השואה ובתהליך התקומה של הניצולים. התערוכה תהיה 

חדשנית, נגישה, מושכת ומשמעותית, המשמרת את מאורעות השואה". הוועדה 
עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת להקצות תמיכה בסך 200,000 ש"ח לביצוע 

הפרויקט המתואר - כמפורט בבקשה. מכספי ההקצבה ישולמו התשלומים עבור 
אפיון ועיצוב ממשקים דיגיטליים, וכן עבור הקמת עמדה ייעודית הכוללת מסך 

פלזמה ושרת סטרימינג על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה. המימון התואם 
ישלים את הנדרש למטרות אלה ויתרת המימון התואם תשמש לתשלום שכר 

לעובדים ששמותיהם צוינו בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט כמפורט בהחלטה זו, וכן את הדרך לצפיה 

במיצג הוירטואלי שיוקם במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יפחת מסך 
400,000 ש"ח, או שהפרויקט לא יבוצע בדרך המתוארת בבקשה יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

200,000(ב)

ידידי מקהלת העפרוני (א) 20210285

במסגרת נושא תמיכה למטרות צדקה – תמיכה בעיוורים, מבקשת עמותת "ידידי 
מקהלת העפרוני" תמיכה בפרויקט "אהבה עיוורת – הצגה המקרבת את הקהל 

הרחב אל עולמם של העיוורים ותורמת לשילובם בחברה". מטרת העלאת ההצגה 
היא העלאת המודעות לעולמם של העיוורים ולקבלת השונה בקרב הקהל הרחב. 

התיאור המפורט של הכנת ההצגה, עריכתה וכו' מופיע במסמכי הבקשה בהם 
עיינה הוועדה. הוועדה נתנה את דעתה למקורות המימון של הפרויקט, לרכיבי 

שכר שאין היא מוצאת מקום לתמוך בהם ולפרטי הרכישות בסך כולל של 168,500
ש"ח. כן מתייחסת הוועדה לרכיבים המופיעים בסעיף ד' בטופס הבקשה בהם אין 
היא תומכת. לאחר עיון הוועדה כאמור במסמכי הבקשה, היא מחליטה להקצות 
50,000 ,₪ וזאת לעלויות הפקת ההצגה והרכישות הנדרשות. למימוש ההקצבה, 
תציג העמותה אסמכתאות להוצאות בסך של 100,000 ש"ח מינימום ותפרט את 
השימוש שנעשה בכספים בכל פריט ופריט. ככל שההוצאה הכוללת תפחת מסך 

100,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

לנצח עם הנצח (ע''ר) (א) 20210288

על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה - לגופים המתמחים בהנצחת 
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת עמותת 

"לנצח עם הנצח" תמיכת הוועדה בפרויקט הקמת אתר אינטרנט לעמותה – אתר 
הנצחה בנושא השואה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות 

סך 13,500 ש"ח כתמיכה בהוצאות הפרויקט, על פי הצעת המחיר שצורפה 
לבקשה. העמותה תשלים את הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט וכן את כתובת 

האתר שהוקם. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 27,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

13,500(ב)

מרכז קהילתי עמנואל (ע"ר) (א) 20210317

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
135 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "מרכז קהילתי עמנואל" תמיכה על סך 
300,000 ש"ח לצורך רכישת ציוד - מחשבים של הספריה ולצורך רכישת ספרים 

חדשים. הספריה משמשת משפחות ברוכות ילדים שמחליפים ספרים רבים מידי 
שבוע. כמות הספרים שהמרכז מתכוון לרכוש היא גדולה מאוד. הוועדה מקצה סך

של 150,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט לביצועו המלא. המימון התואם ישלים את 
הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג המרכז אסמכתאות להוצאות 
שהוצאו בפועל לרכישת הספרים והמחשבים. ככל שההוצאות יפחתו מהסכום 

המצוין בבקשה, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 19.05.2021:
מרכז קהילתי עמנואל מבקש, בפנייתו מיום ,09.05.201 לאשר שינוי בביצוע 

הפרויקט עבורו נקבעה ההקצבה של 150,000 ₪ על פי בקשה מספר .20210317 
הבקשה המקורית הייתה לתמיכה ב"ריכשת ציוד- מחשבים של הספרייה ולצורך 

רכישת ספרים חדשים" הועדה הקצתה כאמור תמיכה בסך 150,000 ₪ 
כהשתתפות בביצוע המלא של הפרויקט. המוסד מבקש כעת לאשר לו שימוש 

במימון התואם לטובת ריהוט הספרייה, וזאת מן הטעם שהמוסד נקלע למצוקה 
תקציבית. אין בבקשה הנוכחית פירוט כלשהו של העלויות של הספרים 

והמחשבים, וכן של העלויות של הריהוט אותו מבקשת העמותה לרכוש. אין הסבר
מהי אותה מצוקה תקציבית ומהי הסיבה לה. באופן בו הבקשה הנוכחית הוגשה 

לא ניתן לדון בה לגופה, ולהכריע בה. לכן, בעת הזו הבקשה נדחית.

150,000(ב)

תמיד - תרבות מוסיקלית יהודית (ע"ר) (א) 20210320

על פי עיזבון המיועד ל-"חינוך באופן כללי וחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית 
ספר יסודי בפרט" מבקשת עמותת "תמיד - תרבות מוסיקלית יהודית" תמיכת 
הוועדה בפרויקט חינוך מוזיקלי ללימודי השירה האנדלוסית הפיוטית לילדים 

בגילאי ביה"ס יסודי. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומוצאת לקבוע 
השתתפות בעלויות הפרויקט בסכום של 30,000 .₪ השימוש בהקצבה ייעשה אך 

ורק במסגרת הוראת המוסיקה האנדלוסית לקבוצות ילדים בגילי בית ספר יסודי,
כמפורט בבקשה. המימון התואם ישולם על ידי העמותה להשלמת הנדרש לביצוע 

הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה על פי 
תוכנית הפרויקט ועל פי האמור בהחלטה זו, לרבות הצהרה של יו"ר העמותה, 

לפיה ההוצאות עליהן מצהירה העמותה ככאלה שהוצאו במסגרת הפרויקט הוצאו
כולן להוראת המוסיקה האנדלוסית לילדים בגילי בית ספר יסודי. ככל שסך 

ההוצאות יפחת מסך 60,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ועד מקומי מגדלים (א) 20210322

ועד מקומי מגדלים" הגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את בקשתו 
לתמיכה בפרויקט העברת הספריה של המוסד לחלל אחר לאחר שישופץ בהתאם 

לתוכנית שצורפה לבקשה. לאחר שהוועדה עיינה בטענות שבבקשה לעיון חוזר, 
מוצאת הוועדה שיש בהן להצביע על טעות בהחלטה, ועל כן היא משנה את 

החלטתה וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות השיפוץ הנדרש. 
המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד 

המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו במסגרת השיפוץ. ככל שסכום ההוצאות 
יפחת מ-60,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ועד מקומי מעון (א) 20210326

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "ועד מקומי מעון" תמיכת הועדה בשיפוץ 
הספריה הציבורית של היישוב. לבקשה צורפה הצעת מחיר. הוועדה מקצה תמיכה

על סך 40,000 ש"ח להשתתפות בפרויקט השיפוץ. המימון התואם יגיע מהוועד 
המקומי.  למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות לביצוע השיפוץ. ככל 
שהסכום הכולל של ההוצאות יפחת מ-80,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

80,000(ב)

ועד מקומי יצהר (א) 20210327

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
136 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "ועד מקומי יצהר" תמיכה בפרויקט 
שיפוץ וציוד הספריה הציבורית ביצהר. לרכישת מזגנים, כסאות ושולחנות. 

הוועדה מקצה 25,000 ש"ח. המימון התואם ישמש לרכישות המפורטות בבקשה. 
למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות לרכישות שביצע במסגרת 

הפרויקט. ככל שסכום הרכישות הכולל יפחת מסך 50,000 ש"ח, יופחת בהתאמה 
יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

ועד מקומי חוקוק (א) 20210339

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "ועד מקומי חוקוק" תמיכה בשיפוץ 

ואבזור הספריה הציבורית במקום. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת 
תמיכה בסך 50,000 ש"ח. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט 

כמתואר בבקשה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות על 
שיפוץ ואבזור הספריה הציבורית. ככל שהסכום הכולל יפחת מסך 100,000 ש"ח 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

רחלים (א) 20210349

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקשת "עמותת רחלים" השתתפות בפרויקט 

רכישת ריהוט, מיזוג, ציוד ומחשוב לספריה הציבורית במקום. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת הקצבה בסך 25,000 ש"ח. המימון התואם ישלים 

את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצאה תציג העמותה אסמכתאות 
לרכישת הפריטים המפורטים בבקשה. ככל שסך ההוצאות יפחת מ-50,000 ש"ח 

יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 07.04.2021:
בהחלטה על בקשה 20210349 נפלה טעות סופר ונכתב לבקשת "ועד מקומי 

רחלים" וצריך להיות "עמותת רחלים" לכן ההחלטה תתוקן בהתאם, ויירשם בה 
"עמותת רחלים".

25,000(ב)

בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד (א) 20210394

על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה - לגופים המתמחים בהנצחת 
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת עמותת 
"בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והיהדות" תמיכת 

הוועדה בפרויקט להעמיק את תודעת השואה והמרד ולהנציח את מאורעות 
השואה על ידי מחקר מקיף, רישום והנגשת אוסף האמנות של בית לוחמי הגטאות
לחוקרים ולציבור הרחב בישראל ובעולם. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה, 

ומוצאת שמדובר בפרויקט בעל חשיבות רבה, שתואם במידה מירבית את ייעוד 
העיזבון כפי שנקבע. לפיכך, מוצאת הוועדה לתמוך בבקשה, על פי יכולותיה, 

כדלקמן: .1 תמיכה לשנת 2021 בסך של 170,000 ש"ח. .2 לשנת 2022 בסך של 
150,000 ש"ח. .3 לשנת 2023 סך של 120,000 ש"ח. מסכומי ההקצבות לא ישולם 

שכר של עובדת שנמנתה בכוח האדם הנדרש לביצוע הפרויקט. מדובר בעובדת 
שמועסקת בעמותה במשרה בהיקף של 60% ועל כן אין הוועדה תומכת בהגדלת 

היקף משרתה. יתר ההקצבות ישמשו לשכר ולרכישות כפי שמפורטים בטופס 
הבקשה. תוקף ההקצבה לשנת 2021 יעמוד עד ,31.3.2022 של 2022 יעמוד עד 
,31.3.2023 של 2023 יעמוד עד .31.3.2024 בכל אחת מהשנים האמורות תציג 

העמותה אסמכתאות לביצוע הפעילות שנעשתה במסגרת הפרויקט באותה שנה. 
ככל שסך ההוצאות לאותה שנה יפחת מכפל הסכום שנקבע כתמיכה על פי החלטה

זו, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

440,000(ב)

ועד מקומי צופין (א) 20210411

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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137 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "ועד מקומי צופין" תמיכה בפרויקט 

ריהוט הספריה החדשה שתהיה במרכז המסחרי החדש בכניסה ליישוב, בשטח של
112 מ"ר. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 25,000 ש"ח.
המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד 

המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט על פי הרכיבים 
האמורים בבקשה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ סך 50,000 ש"ח, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

25,000(ב)

ועד מקומי ניר עם (א) 20210420

על פי עיזבון המיועד ל-"הגנה וחיזוק מדינת ישראל, עדיפות לתמיכה ביישוביים 
סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות" מבקש "ועד מקומי ניר עם" 

תמיכת הוועדה בפרויקט "שיפוץ, מיגון ורכישת ציוד עבור מבנה חדר האוכל הישן
בקיבוץ "ניר עם" על מנת להסב אותו לבית תרבות ממוגן שיאפשר לקהילה מקום 

התכנסות ומרכז פעילות תרבותי, חברתי ולימודי. מטרת העל היא חיזוק החוסן 
הקהילתי של "ניר עם" אל מול המצב הביטחוני המתמשך בעוטף עזה". הוועדה 

עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקציב תמיכה בסך 285,000 ש"ח, אשר 
ישמשו לביצוע ממ"מ כמפורט באמדן המחיר שצורף לבקשה. המימון התואם 

ישלים את הסכום הנדרש לביצוע המיגון האמור. למימוש ההקצבה יציג הוועד 
המקומי אסמכתאות להקמת הממ"מ, להוצאות שהוצאו במסגרת הביצוע 

האמור. ככל שסכום ההוצאות יהיה קטן מ-570,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית 
סכום ההקצבה.

285,000(ב)

חבצלת מוסדות תרבות וחנוך של השומר הצעיר (חל"צ) (א) 20210427

על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה - לגופים המתמחים בהנצחת 
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת חברת 
"חבצלת מוסדות תרבות וחנוך של השומר הצעיר" תמיכת הוועדה בפרויקט 

הנצחת מאורעות השואה ובכלל זה חסידי אומות העולם ב"מורשת, בית עדות 
ע"ש מרדכי אנילביץ' ". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה תמיכה בסך
150,000 ש"ח כהשתתפות בהוצאות הפרויקט על פי הפרטים המפורטים בבקשה. 

המימון התואם יושלם על ידי החברה לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג 
החברה את כלל ההוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט וכן את התוצרים של 

הפרויקט כפי שהוגדרו בטופס הבקשה. ככל שיוצגו אסמכתאות להוצאות בסך 
הנמוך מ- 432,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

150,000(ב)

ועד מקומי אלעזר (א) 20210434

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "ועד מקומי אלעזר" תמיכת הוועדה 

לפרויקט ציוד ספריה מקומית באלעזר. הבקשה היא לתמיכה בסך 103,821 ש"ח. 
מדובר ברכיבים רבים במסגרת הפרויקט גם ספרים, גם מיזוג וריהוט. הוועדה 

עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומקצה סך 30,000 ש"ח להשתתפות בפרויקט. 
המימון התואם ישלים את הסכומים הנדרשים לפחות בסכום השווה לסכום 

הקצבה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אסמכתאות להוצאות שהוצאו 
בפועל במסגרת הפרויקט. ככל שהסכום הכולל יפחת מסך 60,000 ש"ח יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

30,000(ב)

ועד מקומי מצדות יהודה (א) 20210438

"ועד מקומי מצדות יהודה" הגיש בקשה לתקן את החלטת הוועדה, באופן שכספי 
ההקצבה לא יהיו מיועדים לרכישת ספרים, אלא שכספי ההקצבה ייועדו לרכישת 
ריהוט וציוד לספריה, והמימון התואם יהיה מסעיפים נוספים המפורטים בהצעה. 

הוועדה עיינה בבקשה ומחליטה להיענות לה. כספי ההקצבה ישמשו לרכישת 
ריהוט וציוד לספריה עצמה, והמימון התואם יהיה מרכיבים אחרים של הפרויקט,

כפי שהוא מתואר בבקשה המקורית. חלקיה האחרים של  ההחלטה של הוועדה 
עומדים בעינם.

40,000(ב)

ועד מקומי גני מודיעין (א) 20210442

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "ועד מקומי גני מודיעין" תמיכה בפרויקט
ריהוט והצטיידות בספרים חדשים לספריה הציבורית במקום. הוועדה מקצה סך 

25,000 ש"ח לתמיכה בביצוע הפרויקט על פי המפורט בבקשה. המימון התואם 
ייועד להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל על פי הפריטים המפורטים בבקשה. ככל 

שסך ההוצאות בפועל יפחת מסך 50,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום 
ההקצבה.

25,000(ב)

ועד מקומי אלון שבות (א) 20210460

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקש "ועד מקומי אלון שבות" תמיכה בציוד 

לספריה הציבורית ותיקון הספריה הוועדה מקצה תמיכה בסך 35,000 ש"ח 
להשתתפות בעלות הפרויקט. הסכום התואם ישמש להשלמת הסכום הנדרש 

לביצוע התוכנית על פי המפורט בבקשה. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל. ככל שהסכום הכולל יפחת מסך 70,000 

ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

35,000(ב)

משגב הגליל עמותה לקידום ההתישבות בגליל (א) 20210499

במסגרת נושא תמיכה "תכניות לצעירים מהמגזר הבדואי", מבקשת עמותת 
"משגב הגליל עמותה לקידום ההתיישבות בגליל" תמיכה בתוכנית "שכנך קרובך"

שמטרתה לקיים עשרה מפגשים של בני נוער יהודים ובדואים תושבי משגב. 
במפגשים ישולבו בני הנוער היהודים והבדואים להעמקת הקשר ביניהם, לחיזוק 

הזהות הישראלית המשותפת, לחיזוק השליטה בשפה העברית של בני הנוער 
הבדואי והעצמת הקהילות ביישובי משגב. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות של הפרויקט. המימון 
התואם ייועד למימוש התוכנית על פי רכיבי הצעת המחיר המצורפת לבקשה. 

למימוש ההקצבה, תציג העמותה רשימת תאריכים לעשרת המפגשים שיקויימו 
במסגרת הפרויקט, לשמות המשתתפים ומקומות מגוריהם. ככל שמספר 

המשתתפים יקטן מ-120 משתתפים, או מספר המפגשים יקטן מ-,10 יפחת 
בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

עירית בני ברק (א) 20210537

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקשת עיריית בני ברק תמיכה בסך 1,100,000 

ש"ח להקמת ספריה ציבורית עירונית בצפון העיר. מבנה הספריה יבנה על ידי 
העיריה והבניה צפויה להסתיים בקרוב. על פי מסמכי הבקשה, מתכוונת העיריה 

לרכוש תוכנה לניהול ספריה, מחשבים, ספרים, עמדות ספרנית, מידוף וריהוט, 
עיצוב החלל, מערכת מיזוג, כרטיסי קורא ועמדת השאלה עצמאית. בעלות 

הפרויקט מצוין גם שכר של ספרנית שמועסקת בעירייה, אך כעת מלווה את 
פרויקט ההקמה של הספריה. עלות הספרים, 42,713 במספר, עומדת על 

כ-1,500,000 ש"ח. הוועדה בדקה את הנתונים המפורטים במסמכי הבקשה 
ומוצאת להעיר שכמות הספרים שמצוינת בהצעת המחיר מופרזת למדיי ואין 

הוועדה סבורה שעליה לתמוך בכמות כזאת של ספרים. הוועדה קוצבת תמיכה 
בסך 180,000 ש"ח לרכישות מתוך סעיפי הרכישות שמצוינים בבקשה. המימון 

התואם יהיה מרכישות אחרות (לא כולל שכר וכוח אדם). למימוש ההקצבה תציג 
העיריה אסמכתאות לרכישות בכספי ההקצבה ולפחות בסכום תואם לרכישות 

נוספות.

180,000(ב)

המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית להנצחת ששת המיליונים (ע"ר) (א) 20210623
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החלטת מליאת הוועדה מיום 07.04.2021:
עמותת "המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית להנצחת ששת המיליונים" 

מבקשת לשנות את אופן ביצוע הפרויקט שעבורו נקבעה לה תמיכה על פי בקשה 
מספר .20210623 השינוי הוא שינוי מהותי כאשר העמותה מתכוונת לבצע את 
הפרויקט באמצעות עובדים שתעסיק, אשר להם התמקצעות בתחום העריכה, 

סריקה והקלדה ותחומים נוספים המתוארים בבקשה במילה "וכו". דהיינו, 
תחומים נוספים שלא פורטו בפנייה. הבקשה הנידונה היא כוללנית, אין בה כדי 
להסביר באופן מספק איך יוזלו ההוצאות, מה היו רכיבי השכר לעובדים, אילו 
חלקים מכלל הפרויקט יבוצעו על ידי אותם עובדים שיועסקו על ידי העמותה 

ואילו חלקים יוותרו לביצוע על ידי חברת ההוצאה לאור. האם צפוי שינוי בתוצר 
הסופי של הספר, עקב הצורך להוזיל עלויות וכיו"ב. אם תוגש לוועדה בקשה 

מפורטת בהתאם להחלטה זו תדון הוועדה באותה הבקשה.

50,000(ב)

האגודה לקידום הספורט באזור שער הנגב (א) 20210654

על פי עיזבון המיועד ל"תמיכה ביישובים הסמוכים לגבולות" מבקשת "האגודה 
לקידום הספורט באזור שער הנגב" תמיכת הוועדה בפרויקט הקמת טריבונה של 

150 מושבים באצטדיון הכדורגל בקרית החינוך שער הנגב לטובת תושבי המועצה 
והסביבה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי 

למוסד עודף מצטבר של 33.68% ביחס למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת 
,2018 שיעור החורג מהקבוע בסעיף 11.9 לנוהל עבודת הועדה (1/3). מקור 

העודפים הינו נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות שלא יועדו 
ע"י מוסדות המלכ"ר בסך 240,005 ש"ח, וכן נכסים נטו לשימוש לפעילות שאינם 
מוגבלים שיועדו ע"י המלכ"ר בסך 1,000,000ש"ח ללא כל ביאור, לפיכך, מבחינה 

פיננסית המוסד אינו עומד בתנאי הסף. אולם, מדובר בסטייה זעומה מאחוז 
החריגה שגורם לפסילה הפיננסית (0.35%). על כן, הוועדה איננה רואה לנכון 
לדחות את הבקשה מן הנימוק הפיננסי. לעניין הבקשה עצמה, מדובר ביישוב 

המצוי סמוך לגבול הדרומי של מדינת ישראל, גבול עזה. הפרויקט מיועד 
לאוכלוסיית האזור כמתואר בבקשה. הוועדה מוצאת לקבוע תמיכה במימון 

הפרויקט, על ידי הקצבה בסכום המבוקש של 150,000 ,₪ על פי הפרטים 
המצוינים בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. המימון התואם ישולם על ידי 

העמותה להשלמת הפרויקט כמתואר בבקשה. למימוש ההקצבה, תציג העמותה 
אסמכתאות להקמת הטריבונות, הצללתן והקמת משטח הבטון, כפי שנדרש. ככל 

שסכום ההוצאות במסגרת הפרויקט יפחת מסך 300,000 ש"ח יפחת, בהתאמה 
יחסית, סכום ההקצבה.

150,000(ב)

מ. א. חוף אשקלון (א) 20210659

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקשת "מ. א חוף אשקלון" תמיכה בפרויקט 
שיפוץ מבנה הספריה כמפורט בבקשה. הוועדה מקצה 50,000 ש"ח כהשתתפות 

בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע התוכנית. למימוש 
ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות לעלויות שהוצאו במסגרת הפרויקט. ככל 

שהסכום הכולל יפחת מסך 100,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

50,000(ב)

מכללה ירושלים (א) 20210696
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "מכללה ירושלים" הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת הוועדה לדחות את 
בקשתה לתמיכה בפרויקט של מחקר ושימור של עדויות ייחודיות על פי החומר 

שהגיע לידי העמותה כמפורט בבקשה. הוועדה עיינה בבקשה לעיון חוזר ומחליטה 
לקבלה. אכן המוסד הוא גוף מתאים לחקר מאורעות השואה ושימור מאורעות 
השואה כפי שציין גם בתיאור פעילותו וגם בבקשה לעיון חוזר. לאחר שהוועדה 
מקבלת את טענות העמותה ובוחנת את הבקשה לגופה, קובעת הוועדה תמיכה 

בסך 370,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות השכר במסגרת הפרויקט. הוועדה יוצאת 
מהנחה שמדובר בפעילות המתווספת לפעילות הרגילה של המועסקים בעמותה 

ועל כן נעתרת הוועדה לבקשה לקבוע תמיכה זו. הוועדה מציינת ששכרם של 
העובדים המועסקים במסגרת המוסד במשרה בהיקף של מעל 50% אינו יכול 

להיתמך מכספי ההקצבה הנקבעים על ידי הוועדה, לכן שכרם של עובדים שעל פי 
הטבלה המפורטת בבקשה מועסקים במוסד במשרה בהיקף שמעל ,50% לא ימומן

מכספי ההקצבה. המימון התואם לתשלום השכר של עובדים אחרים עבורם 
נקבעה ההקצבה ישולם על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה את 

רשימת העובדים שפעלו באופן מיוחד במסגרת הפרויקט וששכרם הוגדל בהתאם 
למפורט בבקשה. ככל שעלות השכר המדובר תפחת מסך 740,000 ש"ח, יפחת, 

בהתאמה יחסית, סכום ההקצבה.

370,000(ב)

רוח צעירה (ע"ר) (א) 20210706

על פי עיזבון המיועד ל-"קידום הבנה בין יהדות ונצרות" מבקשת עמותת "רוח 
צעירה" תמיכת הוועדה בפרויקט היכרות מעמיקה עם טקסטים מכוננים של 

הנצרות ודתות הספר כחלק מהשכלה הומניסטית. מפגשים בין תלמידים בני דתות
שונות ועם אנשי דת. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת השתתפות 

בסך 60,000 ש"ח בעלויות הפרויקט. כספי ההקצבה לא ישמשו לעלויות של לינה, 
כלכלה וכיבוד המפורטים ברכיבי העלויות של הבקשה. המימון התואם ישולם על 
ידי העמותה להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות להוצאות שהוציאה במסגרת הפרויקט. ככל שסך ההוצאות יפחת 
מסך 120,000 ש"ח יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

60,000(ב)

ועד מקומי מפלסים (א) 20210710

על פי עיזבון המיועד ל"תמיכה במוסדות צדקה ביישובים הסמוכים לגבולות שיש 
בהם לחזק את השלום ואת הריבונות של מדינת ישראל", מבקש "ועד מקומי 

מפלסים" תמיכה בפרויקט "הקמת מגרש כדורגל עם דשא סינתטי". הוועדה עיינה
בבקשה ובכל צרופותיה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח כהשתתפות בביצוע 

הפרויקט. המימון התואם ישולם על ידי הוועד המקומי. למימוש ההקצבה יציג 
הועד המקומי אסמכתאות לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה.

50,000(ב)

יד יצחק בן-צבי (א) 20210722

על פי עיזבון המיועד ל"שימור מאורעות השואה - לגופים המתמחים בהנצחת 
מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"" מבקשת עמותת "יד 

יצחק בן-צבי" תמיכת הוועדה בפרויקט .1 להנגיש את המידע על יהודי צפון 
אפריקה במלחמת העולם השנייה ובתקופת השואה. .2 להגביר את המודעות 

הציבורית וההכרה בתלאותיהם של יוצאי ארצות אלו. .3 לפתח תכניות לימוד 
והשתלמויות מורים להטמעת הנושא במערכת החינוך בישראל. .4 לקדם את 

המחקר האקדמי .5 הכחשת השואה. הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 
ומחליטה להקצות סך 200,000 ש"ח כתמיכה בעלויות השכר המיועדות באופן 

מיוחד לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה. המימון התואם יהיה לתשלום השכר 
כאמור. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה 

במסגרת הפרויקט וככל הניתן את התוצרים של הפרויקט. ככל שסך ההוצאות 
יפחת מסך 400,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

200,000(ב)

החברה למרכזים קהילתיים בצפת בע"מ (חל"צ) (א) 20210763

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
141 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקשת "החברה למרכזים קהילתיים בצפת" 

תמיכה בפרויקט שיפוץ של הבנין של מבנה הספריה העירונית הנמצאת במתנ"ס 
בעיר. מדובר בבנין שנבנה לפני למעלה מ-40 שנה הזקוק לשיפוץ. גם הריהוט כבר 

בלוי ויש להחליפו. מדובר בספריה עירונית של עיר במצב סוציו-אקונומי נמוך ועל 
כן מחליטה הוועדה לתמוך בפרויקט בסכום של 70,000 ש"ח לביצוע הרכישות 
כמתואר בבקשה. המימון התואם ישלים את הנדרש לביצוע התוכנית. למימוש 

ההקצבה תציג החברה אסמכתאות להוצאות שהוצאו בפועל, הן לשיפוץ והן 
לרכישת ריהוט. ככל שסך ההוצאות הכולל יפחת מסך 140,000 ש"ח יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

70,000(ב)

עמותת תיאטרון קומקום (ע"ר) (א) 20210799

על פי עיזבון המיועד ל-"פעילויות רב תרבותיות בשילוב נוער במגזרים השונים 
בחברה הישראלית" מבקשת עמותת "תיאטרון קומקום" תמיכת הוועדה 

"בפרויקט תיאטרלי דו לשוני המפגיש בני נוער יהודים וערבים. במהלך הפרויקט 
יכירו בני הנוער את השפה והתרבות אחד של השני ויצרו פרויקט תיאטרלי 

משותף". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה לתמוך בפרויקט בסכום
של 20,000 ש"ח, אשר ישמשו כשכר של אחד המדריכים, לפי הצעת מחיר שצורפה 

לבקשה של "טייק טו בע"מ", וכן כהשתתפות להוצאות העיצוב (הצעת מחיר 
מיכאילוב). המימון התואם ישלים את הנדרש לפריטים עבורם הוקצתה התמיכה, 

וכן לרכיבים אחרים בפרויקט כמצוין בבקשה, למעט העלאת שכרו של המנהל 
האומנותי, אשר מועסק בעמותה במשרה בהיקף של 80% (הוועדה אינה תומכת 

בהגדלת שכר של עובד שמועסק בעמותה במשרה בהיקף שמעל 50%). למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה לפריטים האמורים 

בהחלטה זו, ויתר ההוצאות שהוציאה לרכיבי הפרויקט. ככל שסכום ההוצאות 
יפחת מ-40,000 ש"ח, יפחת בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

20,000(ב)

THE JERUSALEM BAROQUE ORCHESTRA תזמורת הבארוק ירושלים (א) 20210807

על פי עיזבון המיועד ל-"מוזיקאים קלאסיים צעירים" מבקשת עמותת "תזמורת 
הבארוק ירושלים THE JERUSALEM BAROQUE ORCHES" תמיכת 

הוועדה בפרויקט "חשיפת מוסיקאים קלאסיים צעירים למוסיקה מהבארוק 
ולביצוע 'אותנטי', הרחבת אופקיהם המוסיקליים וחשיפתם לעולמות תוכן 

שיעשירו את עולמם התרבותי ויהפכו אותם ליוצרים שלמים יותר. ינתן דגש על 
ביצוע היסטורי ועל עידוד למצוינות". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה 

ומחליטה להקצות סך 32,000 ,₪ כהשתתפות בהענקת המלגות המצוינות בבקשה,
על פי הקריטריונים שצורפו לבקשה, וכן כהשתתפות עבור ההוצאות המפורטות 

בסעיף ב' לחלק ג' של טופס הבקשה. המימון התואם ייועד לרכיבים נוספים 
בתוכנית. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוציאה 

בפרויקט לרבות שמות המשפחה של התלמידים להם הוענקו המלגות והקריטריון 
על פיו זכו למלגה. ככל שסכום ההוצאות יפחת מסך 64,000 ש"ח, יפחת בהתאמה 

יחסית סכום ההקצבה.

32,000(ב)

מרכז למוסיקה ירושלים (חל"צ) (א) 20210943

על פי עיזבון המיועד ל-"מוזיקאים קלאסיים צעירים" מבקשת חברת "מרכז 
למוסיקה ירושלים" תמיכת הוועדה בפרויקט "שיעורי תיאוריה, הרמוניה ותורת 
המוסיקה". הוועדה עיינה בבקשה ובכל צרופותיה ומחליטה להקצות סך 40,000 
ש"ח כהשתתפות בעלויות הפרויקט. המימון התואם ישלים את הסכום הנדרש – 
לפחות בסך 40,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות להוצאות 
שהוציאה במסגרת התוכנית. ככל שסכום ההוצאות יפחת מ-80,000 ש"ח, יפחת 

בהתאמה יחסית סכום ההקצבה.

40,000(ב)

ספריה ומרכז הנצחה בקרית טבעון בע"מ (חל"צ) (א) 20210955

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

31/05/2109:13
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20/05/2021 תאריך:
142 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד לטובת המדינה – לשיפוץ ותחזוקת ספריות בישראל 
ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל, מבקשת חברת "ספריה ומרכז הנצחה בקרית 
טבעון בע"מ" השתתפות בהעתקת מקום הספריה הציבורית ממקומה הנוכחי 

למפלס אחד שיחולק לספריית הילדים עם כניסה נפרדת ולספריית המבוגרים. 
כמו כן תיפתח הספריה לרחבת האנדרטה ממערב למבנה, ליצירת מרחב פתוח 
המחבר בין החוץ לפנים. הפעילות במקום היא מגוונת ומדגישה את הקשר עם 

אתר ההנצחה לזכרם של הנופלים. לבקשה צורפו הצעות מחיר. הוועדה עיינה בהן 
וביתר מסמכי הבקשה וקובעת תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 
הפרויקט. יתרת הסכום תשמש כמימון תואם שישולם על ידי החברה. למימוש 

ההקצבה תציג החברה אסמכתאות לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה. ככל 
שסכום ההוצאות יפחת מסך 200,000 ש"ח יופחת בהתאמה יחסית סכום 

ההקצבה.

100,000(ב)

4,608,500 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
143 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

החוץ משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

20/05/2021 תאריך:
144 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

המשרד לנושאים אסטרטגיים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

24/09/2020 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

0 סה"כ למשרד:

י"ב בסיוון התשפ"א )23 במאי 2021(
)חמ 3-1377-ה1(

                  שולמית דותן    
                                         יושבת ראש ועדת העיזבונות

31/05/2109:13
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