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הודעה מס' 38 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
כספי  קבלת  והליך  המדינה  לטובת  עיזבונות  של  ייעודם  לקביעת  הציבורית  הוועדה  עבודת  לנוהל   21.4 לסעיף  בהתאם 

ההקצבות1, מתפרסמת בזה רשימת מקבלי הקצבות מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת 2020, בציון הסכומים שהוקצבו.

רשימה זו כוללת: 

הקצבות בבקשות שהוגשו לשנת 2020 בסך כולל של 130,615,802 שקלים חדשים.

 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020



ילקוט הפרסומים 9205, כ"ג בחשוון התשפ"א, 10.11.2020  1020

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:
24/09/2020 תאריך:

3 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בטחון משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מ. מ. בית-ג'ן (א) 20200015

המועצה המקומית בית ג'ן הגישה בקשה במסגרת נושא התמיכה העיקרי 
לפרויקטים בעדה הדרוזית, לפיתוח אתר הנצחה בתחום הכפר בית ג'ן, על פי 

תכנית מפורטת שצורפה לבקשה. הועדה מחליטה להקצות תמיכה בסך 350,000 
ש"ח לביצוע התכנית על פי המפורט בבקשה, מימון תואם יהיה לרכיבים 

המפורטים בבקשה. יחד עם זאת, הועדה ממליצה למועצה לתאם את ביצוע 
הפרויקט עם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. מימוש ההקצבה 

יהיה כפוף לאישור אגף משפחות, הנצחה ומורשת לפיו בוצע הפרוייקט כמפורט 
בבקשה.

350,000(ב)

גלאו"פ- גשר לאהבה ופתיחות (ע"ר) (א) 20200039

להשתתפות בתוכנית טיפול ושיקום להלומי קרב. סכום התמיכה ישמש להנחיות 
הטיפוליות  והמקצועיות  ולשימוש במתקני החווה והסוסים המפורטות בסעיף ב' 

(לרכישות בחלק ג' בטופס הבקשה). המימון התואם יהיה להשלמת הסכומים 
הדרושים לעלויות הרכיבים האמורים האלה בלבד. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות למספר המשתתפים שנטלו חלק בפרויקט, מספר הטיפולים 
שקיבל כל אחד מהמשתתפים ומועדי הטיפול.

200,000(ב)

בטחון (א) 20200786

משרד הביטחון הגיש בקשה במסגרת נושא תמיכה עיקרי לתכניות ולפעילויות 
לחינוך בנושא מורשת העדה הדרוזית, לפעילויות משותפות של בני העדה הדרוזית

עם בני עדות אחרות – ביוזמת רשויות וארגונים בעדה, לאתרי הנצחה וכן 
לפעילויות הנצחה של חללי צה"ל בני העדה הדרוזית, ומבקש השתתפות בשיפוץ 

אנדרטאות לזכר חללי מערכות ישראל, שאינן מוגדרות כאתרי הנצחה ממלכתיים.
לבקשה צורף מסמך פניה לועדה ובו פורטו האתרים השונים של האנדרטאות בהם

מתכוון המשרד לבצע שיפוצים כאמור. נושא התמיכה במסגרתו הוגשה הבקשה 
מיועד לתמיכה באתרי הנצחה של חללי צה"ל בני העדה הדרוזית. על כן, מוצאת 
הועדה לתמוך בשיפוץ האנדרטאות המופיעות בסעיפים 11-7 ברשימה המצורפת 

לבקשה. סכום התמיכה יעמוד על 460,000 ש"ח. הפרויקט יבוצע על ידי אגף 
משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. כספי ההקצבה יועברו למשרד 

הביטחון על ידי מחלקת העזבונות במשרד האפטרופוס הכללי, רק לאחר שועדת 
העזבונות תאשר – על פי אסמכתאות שיוגשו לה – שהפרויקט בוצע על פי החלטה 

זו.

460,000(ב)

1,010,000 סה"כ למשרד:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020



1021 ילקוט הפרסומים 9205, כ"ג בחשוון התשפ"א, 10.11.2020 

24/09/2020 תאריך:
4 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בטחון פנים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

24/09/2020 תאריך:
5 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בינוי ושיכון משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי דפנה (א) 20200006

להשתתפות בשיפוץ מועדון הישוב דפנה הסמוך לגבול הלבנון, על פי הבקשה 
והמסמכים המצורפים לה.  

60,000(ב)

ועד מקומי בית אלעזרי (א) 20200059

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות ברכישת מתקנים לגן הציבורי לילדים ביישוב, על פי 

המצורף בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה.

17,000(ב)

ועד מקומי נירן (א) 20200062

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, הגיש "ועד מקומי 
נירן" בקשה לתמיכה בפרויקט של הקמת חמ"ל מאובזר שממנו אפשר לנהל אירוע

חירום בעת הצורך, ורכישה והתקנה של גנרטור יישובי, ואמצעי תאורה למקרה 
שהקיבוץ מתנתק מהתשתית הלאומית בזמן חירום, כגון: מלחמה או רעידת 

אדמה. הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 
150,000 ש"ח לרכישת הציוד המפורט בבקשה. מימון רכיבים מרשימת הציוד 

המפורט בבקשה יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי 
אסמכתאות לרכישת ציוד מרשימת הציוד המופיעה בבקשה.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
הועדה מקבלת את הודעת "וועד מקומי נירן", אשר יוכל לבצע את הפרויקט 
ולקבל את ההקצבה על פי התנאים הכתובים בהחלטת ההקצאה שנקבעה לו.

150,000(ב)

ועד מקומי נאות מרדכי (א) 20200065

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, הגיש הועד המקומי נאות מרדכי בקשה לתמיכה בשיפוץ מבנה שקיים 

בקיבוץ נאות מרדכי, כדי שישמש כמועדון חינוך רב-דורי, וזאת לפי הצרכים 
המתפתחים בקיבוץ אשר ממשיך לקלוט משפחות חדשות, כולל ילדים, הנזקקים 

גם לחינוך בלתי-פורמאלי. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, ומקצה סך 
130,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט כמפורט בבקשה. מימוש התמיכה יותנה בביצוע 

כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

130,000(ב)

ועד מקומי שזפון (א) 20200072

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה, מבקש ועד מקומי שיזפון תמיכה
בפרויקט החלפת גגות אזבסט במבנים שעדיין קיימים בקיבוץ נאות סמדר. 

הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה והחליטה להקציב 140,000 ש"ח לתמיכה 
בפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע כל הפרויקט 

ע"פ המפורט בבקשה.

140,000(ב)

ועד מקומי שדה נחמיה (א) 20200113
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24/09/2020 תאריך:
6 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, "ועד מקומי שדה 

נחמיה" מבקש תמיכה בפרויקט של הקמת גן משחקים חדש בשכונת הרחבה. 
הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 70,000 

ש"ח להשתתפות בהתקנת הדשא הסינטטי וההצללה, המפורטים בהצעת המחיר 
המצורפת לבקשה. השלמת התשלום הדרוש לביצוע הרכיבים האמורים תהווה 

מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות להתקנת הדשא 
וההצללה.

70,000(ב)

רחלים (א) 20200127

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של המדינה
מבקשת עמותת רחלים תמיכה בהצבת מערכת מצלמות אבטחה ליישוב רחלים. 

הוועדה עיינה בבקשה ובנימוקים לה, ומצאה לתמוך בפרויקט בסכום של 65,000 
ש"ח ע"פ המפורט בבקשה. מימוש התמיכה יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט 

כמפורט בבקשה.

65,000(ב)

ועד מקומי רחלים (א) 20200128

להשתתפות בפרויקט נטיעת עצים ע"פ המפורט בבקשה והצעת המחיר המצורפת 
לה, נכון שנטיעת עצים כרוכה בהתקנת מערכת השקייה, כמפורט בבקשה ואולם 

העזבון מיועד לנטיעת עצים. על כן, ההקצאה תעמוד על סך 50,000 ש"ח (סכום 
הדומה ליתרת סכום העזבון). המימון התואם יהיה מרכיבים אחרים בפרויקט.

50,000(ב)

מ. א. מטה בנימין (א) 20200131

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקשת המועצה האזורית מטה בנימין תמיכה בהקמת מערכות תצפית 

ליישובים רימונים וכוכב השחר, וכן תמיכה בהקמת גדר ביישוב גבעון החדשה, 
כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה 

ומקצה סך 260,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט, אשר ייבוצע כמפורט בבקשה 
ובהצעות המחיר לה. מימוש התמיכה יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט 

בבקשה.

260,000(ב)

ועד מקומי ברור חיל (א) 20200208

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש הועד המקומי ברור חיל סיוע ברכישת רכב ביטחון וציוד נלווה 

כמפורט בהצעת המחיר, וזאת לצורך שמירה על היישוב על ידי צוות הביטחון של 
היישוב, עד להגעת כוחות הביטחון האחרים. בשל מיקומו של היישוב וצרכי 

הביטחון בו, הוועדה מחליטה לתמוך בבקשה בסכום של 35,000 ש"ח לרכישת רכב
כמפורט בבקשה. מימוש הפרויקט יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט 

בבקשה.

35,000(ב)

מ. א. הערבה התיכונה (א) 20200297

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מועצה אזורית 

הערבה התיכונה מבקשת תמיכה בפרויקט תכנית להגנה על הגבול המזרחי 
באמצעות מתנדבים בכשירות מבצעית, הנותנים מענה מידי בשטח בזמן חירום. 

לצורך הפרויקט נדרשת רכישת מצלמות ואוזניות סלקטיביות, כמפורט בבקשה. 
הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 140,000 ש"ח. השלמת 
הסכום הנדרש לרכישות תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג המועצה 

אסמכתאות לרכישת הציוד המפורט בבקשה.

140,000(ב)

מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן (א) 20200354

בקשת "מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן" לתמיכה בפרויקט הצללה של מגרשי 
הרכיבה של המרכז נדחתה על ידי הועדה, ואולם לאחר דיון בבקשה לעיון מחדש, 
מחליטה הועדה לשנות את החלטתה, ומקצה סך 80,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. 
למימוש ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות להצללת שטח המגרש הקטן (600 

מ"ר) על פי כל המפורט בהצעת המחיר המצורפת לרכיב זה בבקשה.

80,000(ב)

ועד מקומי אלון שבות (א) 20200359

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:

24/09/2020 תאריך:
5 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בינוי ושיכון משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי דפנה (א) 20200006

להשתתפות בשיפוץ מועדון הישוב דפנה הסמוך לגבול הלבנון, על פי הבקשה 
והמסמכים המצורפים לה.  

60,000(ב)

ועד מקומי בית אלעזרי (א) 20200059

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות ברכישת מתקנים לגן הציבורי לילדים ביישוב, על פי 

המצורף בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה.

17,000(ב)

ועד מקומי נירן (א) 20200062

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, הגיש "ועד מקומי 
נירן" בקשה לתמיכה בפרויקט של הקמת חמ"ל מאובזר שממנו אפשר לנהל אירוע

חירום בעת הצורך, ורכישה והתקנה של גנרטור יישובי, ואמצעי תאורה למקרה 
שהקיבוץ מתנתק מהתשתית הלאומית בזמן חירום, כגון: מלחמה או רעידת 

אדמה. הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 
150,000 ש"ח לרכישת הציוד המפורט בבקשה. מימון רכיבים מרשימת הציוד 

המפורט בבקשה יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי 
אסמכתאות לרכישת ציוד מרשימת הציוד המופיעה בבקשה.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
הועדה מקבלת את הודעת "וועד מקומי נירן", אשר יוכל לבצע את הפרויקט 
ולקבל את ההקצבה על פי התנאים הכתובים בהחלטת ההקצאה שנקבעה לו.

150,000(ב)

ועד מקומי נאות מרדכי (א) 20200065

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, הגיש הועד המקומי נאות מרדכי בקשה לתמיכה בשיפוץ מבנה שקיים 

בקיבוץ נאות מרדכי, כדי שישמש כמועדון חינוך רב-דורי, וזאת לפי הצרכים 
המתפתחים בקיבוץ אשר ממשיך לקלוט משפחות חדשות, כולל ילדים, הנזקקים 

גם לחינוך בלתי-פורמאלי. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, ומקצה סך 
130,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט כמפורט בבקשה. מימוש התמיכה יותנה בביצוע 

כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

130,000(ב)

ועד מקומי שזפון (א) 20200072

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה, מבקש ועד מקומי שיזפון תמיכה
בפרויקט החלפת גגות אזבסט במבנים שעדיין קיימים בקיבוץ נאות סמדר. 

הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה והחליטה להקציב 140,000 ש"ח לתמיכה 
בפרויקט. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע כל הפרויקט 

ע"פ המפורט בבקשה.

140,000(ב)

ועד מקומי שדה נחמיה (א) 20200113

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
7 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בהקמת מערכות הגנה ואבטחה, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר 
המצורפת לה, למימוש ההקצבה יציג הועדה המקומי אסמכתאות לרכישת כל 
הפרטים המפורטים בהצעת המחיר והתקנתם במקומות המתאימים ביישוב, 
באישור משרד הבינוי והשיכון או המשרד לביטחון פנים, או משרד הביטחון.

100,000(ב)

ועד מקומי אלעזר (א) 20200361

להשתתפות בפרויקט הקמת מערכת אבטחה כמפורט בכל הרכיבים שבהצעת 
המחיר המצורפת לבקשה, למימוש ההקצבה יציג הועדה המקומי אסמכתאות 

לביצוע כל הפריטים האמורים בבקשה, וכן אישור של משרד הבינוי והשיכון או 
של המשרד לביטחון פנים או של משרד הביטחון, שהפרויקט כפי שבוצע תואם את

המטרה של הגנה על היישוב ואבטחתו.

360,000(ב)

ועד מקומי מעון (א) 20200362

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, ועד מקומי מעון מבקש תמיכה בהגנה ביישוב על ידי התקנת מצלמות 
אבטחה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה סך 25,000 ש"ח לתמיכה 

בבקשה. מימוש ההקצבה יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

25,000(ב)

ועד מקומי דלב (א) 20200364

להשתתפות בפרויקט התקנת מערכת אבטחה כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר, 
למימוש ההקצבה יציג הועדה המקומי אסמכתאות לביצוע כל הפריטים האמורים
בבקשה, וכן אישור של משרד הבינוי והשיכון או של המשרד לביטחון פנים או של 

משרד הביטחון, שהפרויקט כפי שבוצע תואם את המטרה של הגנה על היישוב 
ואבטחתו.

130,000(ב)

ועד מקומי חרמש (א) 20200367

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות בפרויקט שיקום הגן הציבורי לילדים ביישוב. כספי 
התמיכה ישמשו לביצוע הצללה, והמימון התואם יהיה ממימון רכיבים אחרים 

המפורטים בהצעת המחיר.

17,000(ב)

ועד מקומי מעלה החמשה (א) 20200368

להשתתפות בהתקנת הצללות בגן המשחקים ומגרש הכדורסל בקיבוץ מעלה 
החמשה. המימון התואם יהיה מהשלמת מימון ההצללה ע"פ הבקשה, לפחות 

באחד משני האתרים האמורים בבקשה.

החלטת היו"ר מיום 31.08.2021:
"תוקף ההקצבה עומד כיום עד 31.03.2021.

הפרויקט הנתמך הוא לביצוע הצללות בגן המשחקים ובמגרש הכדורסל בקיבוץ. 
מפאת חשיבותן של ההצללות הבקשה אינה מפורטת דיה. האם נעשה שימוש בגן 
המשחקים ובמגרש? מה המניעה לבצע את הפרויקט, שהרי מחודש מאי התמעטו 

ההגבלות בשל נגיף הקורונה.
ככל שהקיבוץ אינו ערוך לבצע את הפרויקט במועד יודיע על כך לוועדה - תוך 

פירוט הנימוקים לכך".

70,000(ב)

ועד מקומי מצפה יריחו (א) 20200369

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש ועד מקומי מצפה יריחו תמיכה בפרויקט הגנה על היישוב על ידי 

התקנת מערכות תצפית הכוללות מצלמות אבטחה. הוועדה עיינה במסמכי 
הבקשה וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח.  מימוש ההקצבה יותנה בביצוע כל 

חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

80,000(ב)

ועד מקומי נווה (א) 20200370

24/09/2020 תאריך:
6 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, "ועד מקומי שדה 

נחמיה" מבקש תמיכה בפרויקט של הקמת גן משחקים חדש בשכונת הרחבה. 
הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 70,000 

ש"ח להשתתפות בהתקנת הדשא הסינטטי וההצללה, המפורטים בהצעת המחיר 
המצורפת לבקשה. השלמת התשלום הדרוש לביצוע הרכיבים האמורים תהווה 

מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות להתקנת הדשא 
וההצללה.

70,000(ב)

רחלים (א) 20200127

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של המדינה
מבקשת עמותת רחלים תמיכה בהצבת מערכת מצלמות אבטחה ליישוב רחלים. 

הוועדה עיינה בבקשה ובנימוקים לה, ומצאה לתמוך בפרויקט בסכום של 65,000 
ש"ח ע"פ המפורט בבקשה. מימוש התמיכה יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט 

כמפורט בבקשה.

65,000(ב)

ועד מקומי רחלים (א) 20200128

להשתתפות בפרויקט נטיעת עצים ע"פ המפורט בבקשה והצעת המחיר המצורפת 
לה, נכון שנטיעת עצים כרוכה בהתקנת מערכת השקייה, כמפורט בבקשה ואולם 

העזבון מיועד לנטיעת עצים. על כן, ההקצאה תעמוד על סך 50,000 ש"ח (סכום 
הדומה ליתרת סכום העזבון). המימון התואם יהיה מרכיבים אחרים בפרויקט.

50,000(ב)

מ. א. מטה בנימין (א) 20200131

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקשת המועצה האזורית מטה בנימין תמיכה בהקמת מערכות תצפית 

ליישובים רימונים וכוכב השחר, וכן תמיכה בהקמת גדר ביישוב גבעון החדשה, 
כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה 

ומקצה סך 260,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט, אשר ייבוצע כמפורט בבקשה 
ובהצעות המחיר לה. מימוש התמיכה יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט 

בבקשה.

260,000(ב)

ועד מקומי ברור חיל (א) 20200208

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש הועד המקומי ברור חיל סיוע ברכישת רכב ביטחון וציוד נלווה 

כמפורט בהצעת המחיר, וזאת לצורך שמירה על היישוב על ידי צוות הביטחון של 
היישוב, עד להגעת כוחות הביטחון האחרים. בשל מיקומו של היישוב וצרכי 

הביטחון בו, הוועדה מחליטה לתמוך בבקשה בסכום של 35,000 ש"ח לרכישת רכב
כמפורט בבקשה. מימוש הפרויקט יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט 

בבקשה.

35,000(ב)

מ. א. הערבה התיכונה (א) 20200297

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מועצה אזורית 

הערבה התיכונה מבקשת תמיכה בפרויקט תכנית להגנה על הגבול המזרחי 
באמצעות מתנדבים בכשירות מבצעית, הנותנים מענה מידי בשטח בזמן חירום. 

לצורך הפרויקט נדרשת רכישת מצלמות ואוזניות סלקטיביות, כמפורט בבקשה. 
הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 140,000 ש"ח. השלמת 
הסכום הנדרש לרכישות תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג המועצה 

אסמכתאות לרכישת הציוד המפורט בבקשה.

140,000(ב)

מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן (א) 20200354

בקשת "מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן" לתמיכה בפרויקט הצללה של מגרשי 
הרכיבה של המרכז נדחתה על ידי הועדה, ואולם לאחר דיון בבקשה לעיון מחדש, 
מחליטה הועדה לשנות את החלטתה, ומקצה סך 80,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. 
למימוש ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות להצללת שטח המגרש הקטן (600 

מ"ר) על פי כל המפורט בהצעת המחיר המצורפת לרכיב זה בבקשה.

80,000(ב)

ועד מקומי אלון שבות (א) 20200359

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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24/09/2020 תאריך:
8 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש ועד מקומי 

נווה השתתפות בפרויקט רכישת ציוד לחדר הג'ימבורי בישוב. הוועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 70,000 ש"ח לרכישת הציוד, כמפורט 

בבקשה. השלמת הנדרש לביצוע רכישת הציוד תהווה מימון תואם. למימוש 
ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לרכישת הציוד, כמפורט בבקשה.

70,000(ב)

ועד מקומי נירים (א) 20200374

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש ועד מקומי 

נירים תמיכה בשיפוץ יסודי של מבנה ישן הנמצא באזור בתי הילדים ומיועד 
לשמש לאחר שעות הלימודים כמרכז להעשרה ופעילויות בשעות אחר הצהריים, 

ובחופשות מלימודים להפעלות יומיות. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
וקובעת תמיכה בסך 350,000 ש"ח לביצוע הפרויקט, כפי שהוא מפורט בבקשה 
ובהצעת המחיר המצורפת לה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט תהווה 

מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועדה המקומי אסמכתאות לביצוע 
הפרויקט, כמפורט בבקשה.

350,000(ב)

ועד מקומי ראש צורים (א) 20200428

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש ועד מקומי ראש צורים תמיכה בהתקנת מצלמות, רכישת רחפן, 

ומצלמות ציד לצורך אבטחת היישוב. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, 
וקובעת תמיכה בסך 20,000 ש"ח. כספי התמיכה לא ישמשו לרכישת רחפנים. 

מימוש ההקצבה יותנה בביצוע הפרויקט, כמפורט בבקשה.

20,000(ב)

ועד מקומי שדמות מחולה (א) 20200431

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש ועד מקומי 

שדמות מחולה תמיכה בפרויקט שיפוץ בית הכנסת ביישוב, כמפורט בבקשה. 
הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 180,000 ש"ח. השלמת 

הסכום הנדרש לביצוע השיפוץ תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד 
המקומי אסמכתאות לביצוע השיפוץ, כמפורט בבקשה.

180,000(ב)

ועד מקומי מעלה לבונה (א) 20200440

במסגרת עזבון להגנת מדינת ישראל מבקש הועד המקומי תמיכה בפרוייקט 
להשתתפות בהקמת מערכת קשר חדשה כמפורט בבקשה ובהצעת מחיר שלה. 
הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח. למימוש 
התמיכה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע הפרוייקט, כפי שהוא מתואר 
בבקשה. כמו כן, יציג הועד המקומי אישור של גורמי האבטחה לרכישת הציוד 

והתקנתו כנדרש.

30,000(ב)

ועד מקומי סלעית (א) 20200443

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ.להשתתפות בפרויקט שיקום הגן הציבורי לילדים ביישוב. כספי 

התמיכה ישמשו לביצוע הצללה, והמימון התואם יהיה ממימון רכיבים אחרים 
המפורטים בהצעת המחיר.

17,000(ב)

ועד מקומי נופים (א) 20200447

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות בפרויקט שיקום הגן הציבורי לילדים ביישוב. כספי 
התמיכה ישמשו לביצוע הצללה, והמימון התואם יהיה ממימון רכיבים אחרים 

המפורטים בהצעת המחיר.

17,000(ב)

ועד מקומי עין חרוד )אחוד( (א) 20200516

להשתתפות בהתקנת הצללה בגני הילדים שבקיבוץ, ע"פ המפורט בבקשה ובהצעת
המחיר המצורפת לה.

50,000(ב)

ועד מקומי רבבה (א) 20200518
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להשתתפות בהקמת מערכות הגנה ואבטחה, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר 
המצורפת לה, למימוש ההקצבה יציג הועדה המקומי אסמכתאות לרכישת כל 
הפרטים המפורטים בהצעת המחיר והתקנתם במקומות המתאימים ביישוב, 
באישור משרד הבינוי והשיכון או המשרד לביטחון פנים, או משרד הביטחון.

100,000(ב)

ועד מקומי אלעזר (א) 20200361

להשתתפות בפרויקט הקמת מערכת אבטחה כמפורט בכל הרכיבים שבהצעת 
המחיר המצורפת לבקשה, למימוש ההקצבה יציג הועדה המקומי אסמכתאות 

לביצוע כל הפריטים האמורים בבקשה, וכן אישור של משרד הבינוי והשיכון או 
של המשרד לביטחון פנים או של משרד הביטחון, שהפרויקט כפי שבוצע תואם את

המטרה של הגנה על היישוב ואבטחתו.

360,000(ב)

ועד מקומי מעון (א) 20200362

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, ועד מקומי מעון מבקש תמיכה בהגנה ביישוב על ידי התקנת מצלמות 
אבטחה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה סך 25,000 ש"ח לתמיכה 

בבקשה. מימוש ההקצבה יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

25,000(ב)

ועד מקומי דלב (א) 20200364

להשתתפות בפרויקט התקנת מערכת אבטחה כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר, 
למימוש ההקצבה יציג הועדה המקומי אסמכתאות לביצוע כל הפריטים האמורים
בבקשה, וכן אישור של משרד הבינוי והשיכון או של המשרד לביטחון פנים או של 

משרד הביטחון, שהפרויקט כפי שבוצע תואם את המטרה של הגנה על היישוב 
ואבטחתו.

130,000(ב)

ועד מקומי חרמש (א) 20200367

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות בפרויקט שיקום הגן הציבורי לילדים ביישוב. כספי 
התמיכה ישמשו לביצוע הצללה, והמימון התואם יהיה ממימון רכיבים אחרים 

המפורטים בהצעת המחיר.

17,000(ב)

ועד מקומי מעלה החמשה (א) 20200368

להשתתפות בהתקנת הצללות בגן המשחקים ומגרש הכדורסל בקיבוץ מעלה 
החמשה. המימון התואם יהיה מהשלמת מימון ההצללה ע"פ הבקשה, לפחות 

באחד משני האתרים האמורים בבקשה.

החלטת היו"ר מיום 31.08.2021:
"תוקף ההקצבה עומד כיום עד 31.03.2021.

הפרויקט הנתמך הוא לביצוע הצללות בגן המשחקים ובמגרש הכדורסל בקיבוץ. 
מפאת חשיבותן של ההצללות הבקשה אינה מפורטת דיה. האם נעשה שימוש בגן 
המשחקים ובמגרש? מה המניעה לבצע את הפרויקט, שהרי מחודש מאי התמעטו 

ההגבלות בשל נגיף הקורונה.
ככל שהקיבוץ אינו ערוך לבצע את הפרויקט במועד יודיע על כך לוועדה - תוך 

פירוט הנימוקים לכך".

70,000(ב)

ועד מקומי מצפה יריחו (א) 20200369

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש ועד מקומי מצפה יריחו תמיכה בפרויקט הגנה על היישוב על ידי 

התקנת מערכות תצפית הכוללות מצלמות אבטחה. הוועדה עיינה במסמכי 
הבקשה וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח.  מימוש ההקצבה יותנה בביצוע כל 

חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

80,000(ב)

ועד מקומי נווה (א) 20200370
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

ועד מקומי רבבה מגיש בקשה במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי 
במדינה והטריטוריה של המדינה, לתמיכה בפרויקט להגנה על היישוב על ידי 

התקנת מצלמות אבטחה. הוועדה עיינה בבקשה וקבעה תמיכה בסך 80,000 ש"ח 
לביצוע הרכישות המפורטות בבקשה. המימון התואם יהיה לאותם רכישות. 

למימוש ההקצבה הועד המקומי יציג אסמכתאות לרכישת המצלמות והתקנתן 
ע"פ חוו"ד של גורמי אבטחה.

80,000(ב)

ועד מקומי תקוע (א) 20200520

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש ועד מקומי תקוע סיוע בפרויקט של אבטחת היישוב באמצעים 

המפורטים בהצעת המחיר. הוועדה עיינה בבקשה ומקצה סך 45,000 ש"ח. מימוש 
התמיכה יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

45,000(ב)

ועד מקומי עין הנצי"ב (א) 20200526

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש הועד 

המקומי עין הנציב תמיכה בפרויקט של סלילת מדרכה לצדי הכביש המוביל משער
הכניסה לקיבוץ עד למרכזו. המטרה היא ליצור שביל הליכה שיהיה גם נגיש 

לנכים. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 100,000 ש"ח. 
השלמת הסכום הדרוש לביצוע המדרכה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה 

יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע המדרכה, כמפורט בבקשה.

100,000(ב)

ועד מקומי טנא (א) 20200532

להשתתפות בפרויקט נטיעת עצים ע"פ המפורט בבקשה והצעת המחיר המצורפת 
לה. כספי ההקצבה ישמשו לרכישת העצים ולנטיעתם והמימון התואם יובא 

מהתשלום עבור יתר הרכיבים של הפרויקט.

50,000(ב)

ועד מקומי תמר)תומר( (א) 20200534

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, ועד מקומי תומר 

מבקש תמיכה בשיפוץ יסודי של בריכת השחייה המשמשת את התושבים במועצה 
האזורית בקעת הירדן. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה, 

וקובעת תמיכה בסך 300,000 ש"ח. השלמת הסכום הדרוש לביצוע השיפוץ של 
הבריכה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות 

לשיפוץ הבריכה, על פי המתואר בבקשה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.09.2020:

לבקשת ועד מקומי תומר הוארכה תוקף ההקצבה לשיפוץ מעון הילדים כמפורט 
בבקשה, עד יום 31 לדצמבר 2021.

300,000(ב)

ועד מקומי קלי"ה (א) 20200536

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש הועד 

המקומי קלי"ה תמיכה בפרויקט שיפוץ המתחם הקהילתי. הוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 120,000 ש"ח, להשתתפות בביצוע הפרויקט, 

כפי שהוא מתואם בבקשה. השלמת הסכום הדרוש לביצוע הפרויקט תהווה מימון 
תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע השיפוץ, כמתואר

בבקשה.

120,000(ב)

ועד מקומי אספר (א) 20200537

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש ועד מקומי אספר תמיכה בפרויקט אבטחה ליישוב על ידי שיפוץ 

והרחבת גדר, התקנת תאורה, מצלמות ושער חשמלי. הוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה ומקצה סך של 60,000 ש"ח. מימוש ההקצבה יותנה בביצוע 

הפרויקט על פי כל המפורט בבקשה ובנספחים לה.

60,000(ב)

ועד מקומי באר מילכה (א) 20200538
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במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש ועד מקומי 

נווה השתתפות בפרויקט רכישת ציוד לחדר הג'ימבורי בישוב. הוועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 70,000 ש"ח לרכישת הציוד, כמפורט 

בבקשה. השלמת הנדרש לביצוע רכישת הציוד תהווה מימון תואם. למימוש 
ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לרכישת הציוד, כמפורט בבקשה.

70,000(ב)

ועד מקומי נירים (א) 20200374

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש ועד מקומי 

נירים תמיכה בשיפוץ יסודי של מבנה ישן הנמצא באזור בתי הילדים ומיועד 
לשמש לאחר שעות הלימודים כמרכז להעשרה ופעילויות בשעות אחר הצהריים, 

ובחופשות מלימודים להפעלות יומיות. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
וקובעת תמיכה בסך 350,000 ש"ח לביצוע הפרויקט, כפי שהוא מפורט בבקשה 
ובהצעת המחיר המצורפת לה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט תהווה 

מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועדה המקומי אסמכתאות לביצוע 
הפרויקט, כמפורט בבקשה.

350,000(ב)

ועד מקומי ראש צורים (א) 20200428

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש ועד מקומי ראש צורים תמיכה בהתקנת מצלמות, רכישת רחפן, 

ומצלמות ציד לצורך אבטחת היישוב. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, 
וקובעת תמיכה בסך 20,000 ש"ח. כספי התמיכה לא ישמשו לרכישת רחפנים. 

מימוש ההקצבה יותנה בביצוע הפרויקט, כמפורט בבקשה.

20,000(ב)

ועד מקומי שדמות מחולה (א) 20200431

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש ועד מקומי 

שדמות מחולה תמיכה בפרויקט שיפוץ בית הכנסת ביישוב, כמפורט בבקשה. 
הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 180,000 ש"ח. השלמת 

הסכום הנדרש לביצוע השיפוץ תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד 
המקומי אסמכתאות לביצוע השיפוץ, כמפורט בבקשה.

180,000(ב)

ועד מקומי מעלה לבונה (א) 20200440

במסגרת עזבון להגנת מדינת ישראל מבקש הועד המקומי תמיכה בפרוייקט 
להשתתפות בהקמת מערכת קשר חדשה כמפורט בבקשה ובהצעת מחיר שלה. 
הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח. למימוש 
התמיכה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע הפרוייקט, כפי שהוא מתואר 
בבקשה. כמו כן, יציג הועד המקומי אישור של גורמי האבטחה לרכישת הציוד 

והתקנתו כנדרש.

30,000(ב)

ועד מקומי סלעית (א) 20200443

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ.להשתתפות בפרויקט שיקום הגן הציבורי לילדים ביישוב. כספי 

התמיכה ישמשו לביצוע הצללה, והמימון התואם יהיה ממימון רכיבים אחרים 
המפורטים בהצעת המחיר.

17,000(ב)

ועד מקומי נופים (א) 20200447

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות בפרויקט שיקום הגן הציבורי לילדים ביישוב. כספי 
התמיכה ישמשו לביצוע הצללה, והמימון התואם יהיה ממימון רכיבים אחרים 

המפורטים בהצעת המחיר.

17,000(ב)

ועד מקומי עין חרוד )אחוד( (א) 20200516

להשתתפות בהתקנת הצללה בגני הילדים שבקיבוץ, ע"פ המפורט בבקשה ובהצעת
המחיר המצורפת לה.

50,000(ב)

ועד מקומי רבבה (א) 20200518

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
10 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות בפרויקט שיקום הגן הציבורי לילדים ביישוב. כספי 
התמיכה ישמשו לביצוע הצללה, והמימון התואם יהיה ממימון רכיבים אחרים 

המפורטים בהצעת המחיר.

17,000(ב)

ועד מקומי סגולה (א) 20200552

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות בהקמת גן ציבורי, ולהשתתפות ברכישת קן לציפור, 

נדנדת חצובה וספסלים. המימון התואם יהיה מרכישת פריטים אחרים לגן 
הציבורי, לאו דווקא פריטים המנויים בהצעת המחיר, אך מתקנים לגן הציבורי.

17,000(ב)

ועד מקומי כפר ראש הנקרה (א) 20200605

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, הועד המקומי כפר 

ראש הנקרה מבקש תמיכה בביצוע שיפוצים בשבילי הגישה המצויים ביישוב 
בשכונת וותיקים – מדורגים א'. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת תמיכה בסך 

110,000 ש"ח לביצוע הפרויקט המתואר בבקשה. השלמת הסכום הדרוש לביצוע 
כל הפרויקט תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי 

אסמכתאות לביצוע הפרויקט כפי שהוא מתואר בבקשה.

110,000(ב)

ועד מקומי בית גברין (א) 20200640

להשתתפות ברכישת מתקני פעילות בגינת המשחקים, ע"פ הבקשה והצעת המחיר 
המצורפת לה.

80,000(ב)

ישיבת הר עציון גוש עציון (א) 20200716

ישיבת "הר עציון, גוש עציון" הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט תגבור האבטחה 
וההגנה על בית המדרש לנשים במגדל עוז. נדחתה בקשת המוסד משלא הוכחו 
התשתית והקשר המשפטי בין הארגון המבקש לבין "מגדל עוז" שבשטחו מצוי 

בית המדרש לנשים. בהגשה שהגישה העמותה, צירפו מסמכים המעידים על 
הבסיס המשפטי לאחזקת העמותה בבית המדרש במגדל עוז ולאחריותה לנושא 
הביטחון והתחזוקה הבטיחותית של בית המדרש. לאחר שהוועדה עיינה בהגשה 

ובצרופותיה, היא קובעת תמיכה בפרויקט בסך 400,000 ש"ח. סכום ההקצבה 
ישמש להשתתפות ברכישת הציוד המפורט בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. גם 

המימון התואם ישמש לרכישת הציוד (ולא יחול על סעיף ההוצאה של ייעוץ וניהול
הפרויקט).

400,000(ב)

ועד מקומי חלמיש (א) 20200719

ועד מקומי חלמיש ביקש הקצאות להשלמת הפיצוי על נזקים שנגרמו בשריפה 
בשנת ,2016 ועל אף שהנזקים הוערכו ע"י מס רכוש לא שולם למשפחות פיצוי 
מלא על כל הנזק, על כן, מחליטה הועדה להשתתפות בפיצוי למשפחות נפגעי 

השריפות משנת ,2016 מקצה הוועדה סך 500,000 ש"ח כמבוקש על ידי ועד מקומי
חלמיש. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, ובהינתן שיתרת סכום 

העיזבון עומדת על סכום קטן בהרבה מזה המבוקש, מחליטה הועדה להקצות את 
התמיכה לשלוש המשפחות הראשונות ששמותיהן מצוינים בטבלה המצורפת 
לבקשה, אשר אחוז הפיצוי שקיבלו נמוך משמעותית מאחוז הפיצוי המוערך 

למשפחה הרביעית, וגם הסכומים המוחלטים של יתרות הנזק שנותרו בידיהם 
גבוהים מהיתרה של המשפחה הרביעית. הועד המקומי ישלים את סכום הפיצוי, 
כמפורט בבקשתו (לסך 600,000 ש"ח), ויקצה סיוע לשלוש המשפחות האמורות 

בהתאם לחלק היחסי של סכום הנזק של כל אחת מהן לסכום התמיכה הכולל 
האמור בהחלטה זו. ( מטעמי שמירת פרטיותן של המשפחות בהן מדובר לא צוינו 

שמותיהן בהחלטה).

500,000(ב)

עירית שדרות (א) 20200721

24/09/2020 תאריך:
9 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

ועד מקומי רבבה מגיש בקשה במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי 
במדינה והטריטוריה של המדינה, לתמיכה בפרויקט להגנה על היישוב על ידי 

התקנת מצלמות אבטחה. הוועדה עיינה בבקשה וקבעה תמיכה בסך 80,000 ש"ח 
לביצוע הרכישות המפורטות בבקשה. המימון התואם יהיה לאותם רכישות. 

למימוש ההקצבה הועד המקומי יציג אסמכתאות לרכישת המצלמות והתקנתן 
ע"פ חוו"ד של גורמי אבטחה.

80,000(ב)

ועד מקומי תקוע (א) 20200520

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש ועד מקומי תקוע סיוע בפרויקט של אבטחת היישוב באמצעים 

המפורטים בהצעת המחיר. הוועדה עיינה בבקשה ומקצה סך 45,000 ש"ח. מימוש 
התמיכה יותנה בביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

45,000(ב)

ועד מקומי עין הנצי"ב (א) 20200526

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש הועד 

המקומי עין הנציב תמיכה בפרויקט של סלילת מדרכה לצדי הכביש המוביל משער
הכניסה לקיבוץ עד למרכזו. המטרה היא ליצור שביל הליכה שיהיה גם נגיש 

לנכים. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 100,000 ש"ח. 
השלמת הסכום הדרוש לביצוע המדרכה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה 

יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע המדרכה, כמפורט בבקשה.

100,000(ב)

ועד מקומי טנא (א) 20200532

להשתתפות בפרויקט נטיעת עצים ע"פ המפורט בבקשה והצעת המחיר המצורפת 
לה. כספי ההקצבה ישמשו לרכישת העצים ולנטיעתם והמימון התואם יובא 

מהתשלום עבור יתר הרכיבים של הפרויקט.

50,000(ב)

ועד מקומי תמר)תומר( (א) 20200534

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, ועד מקומי תומר 

מבקש תמיכה בשיפוץ יסודי של בריכת השחייה המשמשת את התושבים במועצה 
האזורית בקעת הירדן. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה, 

וקובעת תמיכה בסך 300,000 ש"ח. השלמת הסכום הדרוש לביצוע השיפוץ של 
הבריכה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות 

לשיפוץ הבריכה, על פי המתואר בבקשה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.09.2020:

לבקשת ועד מקומי תומר הוארכה תוקף ההקצבה לשיפוץ מעון הילדים כמפורט 
בבקשה, עד יום 31 לדצמבר 2021.

300,000(ב)

ועד מקומי קלי"ה (א) 20200536

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש הועד 

המקומי קלי"ה תמיכה בפרויקט שיפוץ המתחם הקהילתי. הוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 120,000 ש"ח, להשתתפות בביצוע הפרויקט, 

כפי שהוא מתואם בבקשה. השלמת הסכום הדרוש לביצוע הפרויקט תהווה מימון 
תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע השיפוץ, כמתואר

בבקשה.

120,000(ב)

ועד מקומי אספר (א) 20200537

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקש ועד מקומי אספר תמיכה בפרויקט אבטחה ליישוב על ידי שיפוץ 

והרחבת גדר, התקנת תאורה, מצלמות ושער חשמלי. הוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה ומקצה סך של 60,000 ש"ח. מימוש ההקצבה יותנה בביצוע 

הפרויקט על פי כל המפורט בבקשה ובנספחים לה.

60,000(ב)

ועד מקומי באר מילכה (א) 20200538

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
11 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של 
המדינה, מבקשת עיריית שדרות תמיכה בפרויקט רכישת מיגוניות ומערכות 

אלקטרומגנטיות מפותחות כמפורט בבקשה ובאמדן שצירפה העיריה. הוועדה 
עיינה בבקשה ומוצאת לתמוך בה בסך 400,000 ש"ח, אשר ישמשו לפריטים 

המפורטים בבקשה ובאמדן המחיר שצורף לה. מימוש ההקצבה מותנה באישור 
פיקוד העורף לרכישת הציוד האמור בבקשה ובעלויות המצוינות בה, וכן בביצוע 

כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

400,000(ב)

4,992,000 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:

24/09/2020 תאריך:
10 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות בפרויקט שיקום הגן הציבורי לילדים ביישוב. כספי 
התמיכה ישמשו לביצוע הצללה, והמימון התואם יהיה ממימון רכיבים אחרים 

המפורטים בהצעת המחיר.

17,000(ב)

ועד מקומי סגולה (א) 20200552

הבקשה הוגשה במסגרת עיזבון ייעודי לצורך הקמת גן ייעודי או גן שעשועים 
לילדים בארץ. להשתתפות בהקמת גן ציבורי, ולהשתתפות ברכישת קן לציפור, 

נדנדת חצובה וספסלים. המימון התואם יהיה מרכישת פריטים אחרים לגן 
הציבורי, לאו דווקא פריטים המנויים בהצעת המחיר, אך מתקנים לגן הציבורי.

17,000(ב)

ועד מקומי כפר ראש הנקרה (א) 20200605

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, הועד המקומי כפר 

ראש הנקרה מבקש תמיכה בביצוע שיפוצים בשבילי הגישה המצויים ביישוב 
בשכונת וותיקים – מדורגים א'. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת תמיכה בסך 

110,000 ש"ח לביצוע הפרויקט המתואר בבקשה. השלמת הסכום הדרוש לביצוע 
כל הפרויקט תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי 

אסמכתאות לביצוע הפרויקט כפי שהוא מתואר בבקשה.

110,000(ב)

ועד מקומי בית גברין (א) 20200640

להשתתפות ברכישת מתקני פעילות בגינת המשחקים, ע"פ הבקשה והצעת המחיר 
המצורפת לה.

80,000(ב)

ישיבת הר עציון גוש עציון (א) 20200716

ישיבת "הר עציון, גוש עציון" הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט תגבור האבטחה 
וההגנה על בית המדרש לנשים במגדל עוז. נדחתה בקשת המוסד משלא הוכחו 
התשתית והקשר המשפטי בין הארגון המבקש לבין "מגדל עוז" שבשטחו מצוי 

בית המדרש לנשים. בהגשה שהגישה העמותה, צירפו מסמכים המעידים על 
הבסיס המשפטי לאחזקת העמותה בבית המדרש במגדל עוז ולאחריותה לנושא 
הביטחון והתחזוקה הבטיחותית של בית המדרש. לאחר שהוועדה עיינה בהגשה 

ובצרופותיה, היא קובעת תמיכה בפרויקט בסך 400,000 ש"ח. סכום ההקצבה 
ישמש להשתתפות ברכישת הציוד המפורט בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. גם 

המימון התואם ישמש לרכישת הציוד (ולא יחול על סעיף ההוצאה של ייעוץ וניהול
הפרויקט).

400,000(ב)

ועד מקומי חלמיש (א) 20200719

ועד מקומי חלמיש ביקש הקצאות להשלמת הפיצוי על נזקים שנגרמו בשריפה 
בשנת ,2016 ועל אף שהנזקים הוערכו ע"י מס רכוש לא שולם למשפחות פיצוי 
מלא על כל הנזק, על כן, מחליטה הועדה להשתתפות בפיצוי למשפחות נפגעי 

השריפות משנת ,2016 מקצה הוועדה סך 500,000 ש"ח כמבוקש על ידי ועד מקומי
חלמיש. לאחר שהוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, ובהינתן שיתרת סכום 

העיזבון עומדת על סכום קטן בהרבה מזה המבוקש, מחליטה הועדה להקצות את 
התמיכה לשלוש המשפחות הראשונות ששמותיהן מצוינים בטבלה המצורפת 
לבקשה, אשר אחוז הפיצוי שקיבלו נמוך משמעותית מאחוז הפיצוי המוערך 

למשפחה הרביעית, וגם הסכומים המוחלטים של יתרות הנזק שנותרו בידיהם 
גבוהים מהיתרה של המשפחה הרביעית. הועד המקומי ישלים את סכום הפיצוי, 
כמפורט בבקשתו (לסך 600,000 ש"ח), ויקצה סיוע לשלוש המשפחות האמורות 

בהתאם לחלק היחסי של סכום הנזק של כל אחת מהן לסכום התמיכה הכולל 
האמור בהחלטה זו. ( מטעמי שמירת פרטיותן של המשפחות בהן מדובר לא צוינו 

שמותיהן בהחלטה).

500,000(ב)

עירית שדרות (א) 20200721

24/09/2020 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) 20200372

: במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקש בית הנשיא 

תמיכה בהענקת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים, שזכו להמלצות ועדת המלגות 
של בית הנשיא, וזאת במסגרת נושא "היחסים שבין ריבונות, טריטוריה 

ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי". הועדה עיינה בבקשת מנהל בית הנשיא, ומקצה סך 
1,800,000 ש"ח לביצוע הפרויקט כנדרש. סך כל מלגה יעמוד על 150,000 ש"ח 

ויוענק לשניים עשר דוקטורנטים מצטיינים.

1,800,000(ב)

1,800,000 סה"כ למשרד:
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24/09/2020 תאריך:
13 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בריאות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

חסד ומרפא (ע"ר) (א) 20200042

עמותת "חסד ומרפא מבקשת תמיכה בפרויקט של טיפול שיניים לאוכלוסייה של 
מיעוטי יכולת, אשר יופנו מלשכות הרווחה של רחובות ומודיעין עילית. לאחר 

שהוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, היא מקצה סך 27,500 ש"ח. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה רשימה של לפחות 100 מטופלים במסגרת הפרויקט 

הנידון. העמותה תציין את שמות המטופלים, מועדי הטיפול, עלות הטיפול בכל 
אחד מהם, כתובותיהם והפנייה של לשכת הרווחה להענקת הטיפול.

27,500(ב)

קו לחיים - תנועה חברתית לשיפור והצלת חיים בישראל (ע"ר) (א) 20200058

עמותת קו לחיים – תנועה חברתית לשיפור והצלת חיים בישראל הגישה בקשה 
במסגרת עזבון ל"טיפול והבראת חולי סרטן" ומבקשת תמיכה בפרויקט של 

רכישת תרופות אונקולוגיות לחולי סרטן כדי לספקם לנצרכים במחירי עלות, 
וזאת לאחר בחינת מצבו הכלכלי של המבקש. להשתתפות בעלות הפרויקט, 

המומלץ מאוד ע"י משרד הבריאות, מקצה הועדה סך 500,000 ש"ח.  
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת התרופות ולהספקתן 

לנצרכים ע"פ המדדים שפורטו במצורף לבקשה וכן אישור לכך שהתרופות סופקו 
במחירים שנרכשו בפועל ע"י העמותה. 

500,000(ב)

ארגון נוער מגן דוד אדום (א) 20200090

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לפרויקטים בתחום הרפואה.
השתתפות ברכישת ערכות וציוד הצלה והחייאה לפרוייקט לימוד הצלה והחייאה 

ע"י צוות רפואי מוסמך מטעם ארגון נוער מגן דוד אדום. למימוש הפרוייקט 
הוועדה מקצה סכום של 150,000 ש"ח למימון בובות הדרכה עליהן מתאמנים 

בהצלת חיים וערכת החייאה שבאמצעותה מצילים חיים ע"פ הצעות המחיר 
שצורפו לבקשה. המימון התואם יהווה גם כן רכישה של בובות הדרכה וערכות 

החייאה כפי שמתואר בבקשה. 

150,000(ב)

נאמני מרכז שניידר (ע"ר) (א) 20200092

במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות 
בבתי חולים כלליים הגישה עמותת "נאמני מרכז שניידר" בקשה לתמיכה ברכישת

ציוד ואביזרים למחלקת אשפוז של ילדים ובני נוער. במסגרת הבקשה הוצגו 
עלויות צפויות של הפרטים השונים תחת הכותרת "אומדן תקציב פרויקט 

הצטיידות המערך הפסיכיאטרי". הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה והחליטה 
להיעתר למלוא הבקשה ולהקצות סך 1,116,000 ש"ח. העמותה תשלים את מלוא 

הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט כמפורט בבקשה, על פי כל הפרטים והכמויות 
שפורטו. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת  כל הפריטים 

המפורטים במסמך האומדן לרבות הכמויות של כל פריט ופריט.

1,116,000(ב)

מגן דוד אדם (א) 20200115

להשתתפות ברכישת אמבולנסים. בהתחשב ביתרת העזבון ובבקשה אחרת 
המונחת לפניי הועדה, יעמוד סכום התמיכה על סך 480,000 ש"ח. מכספי 

התמיכה, ירכוש המוסד אמבולנס רגיל אחד ואמבולנס נט"ן אחד והמימון התואם
יהיה מרכישת אמבולנס רגיל ואמבולנס נט"ן באופן שארבעת כלי הרכב האמורים 
ישמשו בפריפריה גליל, גולן, נגב וערבה כמצוין בבקשה. על דופן האמבולנס ייקבע 

שלט הנצחה לזכרם של יוסף ואירין כ"ץ.

480,000(ב)

אוניברסיטה העברית (א) 20200152
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24/09/2020 תאריך:
14 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בקשת "האוניברסיטה העברית" לתמיכה בפרויקט דו שנתי של מחקר רפואי 
שיתופי בתחום הסרטן האוראלי והקשר בין חיידקים אורליים / דלקת אוראלית 

לבין התפתחות סרטן הלבלב נדחתה מנימוקים פיננסים בלבד. אחד הנימוקים 
התבסס על טעות שנפלה ביחס לקביעה שקיימת חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות 
לפי הוראות החשכ"ל. בהשגה שהגישה האוניברסיטה תוקנה הטעות שנפלה תחת 

ידי הוועדה , ועל כן נימוק זה אינו עומד עוד. האוניברסיטה איננה חורגת 
מהוראות החשכ"ל.  נימוק פיננסי נוסף שביסס את החלטת הוועדה התייחס 

לגרעון המצטבר והגרעון השנתי שקיים על פי דוחות האוניברסיטה. לאחר 
שהוועדה עיינה בתגובת האוניברסיטה לעניין זה ובהתחשב במהות הפרויקט ובשל

חשיבותו מחליטה הוועדה לקבל את ההשגה ולקבוע תמיכה בסך 750,000 ש"ח, 
כהשתתפות ברכישת המכשיר המדובר בתיאור הפרויקט וכתמיכה חד שנתית 

בפרויקט המימון התואם יהיה בתשלום יתרת הסכום הנדרש לרכישת המכשיר 
ולתשלום לדוקטורנטים. למימוש ההקצבה תציג האוניברסיטה אסמכתאות 

לעלויות רכישת המכשיר ולתשלום לדוקטורנטים.

750,000(ב)

בי"ח לחולי נפש כפר שאול-איתנים (א) 20200160

בי"ח לחולי נפש כפר שאול - איתנים הגיש בקשה במסגרת עזבון ל"מחקר רפואי" 
לתמיכה בטיפול חדשני בילדים ומתבגרים, בעזרת מציאות מדומה, בתוך 

המרפאה לטיפולים חדשניים בפסיכיאטריה. מדובר בטיפול המבוסס על שילוב 
הידע בטיפול פסיכולוגי קוגניטיבי-התנהגותי ובתגובות גופניות למצוקה רגשית 

עם שיטות חדשות של מציאות מדומה. עיון בבקשה ובנספחים לה וכן בהמלצה של
המדען הראשי מביא להחלטה לתמוך בפרויקט. עם זאת יצוין שהבקשה היא 

לכסות את מלוא עלות הפרויקט, דבר שחורג מהוראות הנוהל של עבודת הועדה 
המאפשרות, במקרים שקיימים נימוקים מיוחדים, להעניק תמיכה עד לגובה של 

90% מעלות הפרויקט. לאחר שהועדה שקלה את כל ההיבטים לבקשה זו, ואת 
אפשרויותיה להקצות תמיכה לפרויקט, שהוא חשוב גם לדעת המדען הראשי 
במשרד הבריאות, מחליטה הועדה להקצות סך 220,000 ש"ח. המוסד יצטרך 

להשלים את עלות הפרויקט כמצוין על ידו. למימוש ההקצבה יציג המוסד את כל 
פרטי המחקר כפי שבוצע וכן את תוצריו

החלטת מליאת הוועדה מיום 01.09.2020:
ביה"ח לחולי נפש, "כפר שאול-איתנים" קיבל מן הועדה החלטה להקצות לו סך 

250,000 ש"ח לתמיכה במחקר רפואי של טיפול חדשני בילדים ומתבגרים בעזרת 
מציאות מדומה. בהחלטת ההקצבה נקבע שלמימושה יציג המוסד את כל פרטי 

המחקר, כפי שבוצע, וכן את תוצריו. בית החולים מבקש כעת להעביר את המענק 
לקרן המחקרים ירושלים של משרד הבריאות, כדי שיוכל לממש את המענק וכן 

לקבל כנראה את המימון התואם שהקרן מעמידה לזכות המחקר. על פי נוהל 
עבודת הועדה, המוסד הנהנה הוא זה שאמור לקבל את ההקצבה לאחר שיעמוד 
בתנאים שנקבעים בהחלטת ההקצבה. לא הובאה לפנינו ראיה על כך שהמחקר 

בוצע ולא הובאו בפני הועדה פרטיו של המחקר ותוצריו, כפי שנקבע בגוף החלטת 
ההקצבה. לפיכך, אין מקום להיעתר לבקשה.

220,000(ב)

אור לעולם - עמותה לסיוע לנכים ונזקקים (א) 20200169

להשתתפות ברכישת ציוד ומכשור רפואי כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר 
המצורפת לה. המימון התואם יהיה לרכישת הפריטים המצוינים בבקשה.

30,000(ב)

קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא (ע''ר) (א) 20200180

להשתתפות בפרויקט הקמת יחידת אשפוז פסיכיאטרי לילדים כמחלקה סגורה 
בתוך בית החולים מקצה הוועדה תמיכה בסך 2.5 מש"ח (שני מיליון וחצי ש"ח). 

דמי התמיכה ישמשו לנושא הבינוי, כמפורט בבקשה.

2,500,000(ב)

חברת לינת הצדק בית דינה חיפה (א) 20200185

חברת לינת הצדק בית דינה חיפה הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט החלפה של 
מערכת קריאת האחות ומערכת קריאה חדשנית הכוללת מצלמות אבטחה. 

הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות 150,000 ש"ח 
לתמיכה בפרויקט. למימוש ההקצאה תמציא העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד

ברמה הנדרשת, על פי התקן הרלוונטי.

150,000(ב)

אוניברסיטת תל-אביב אגודה. (א) 20200246
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בריאות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

חסד ומרפא (ע"ר) (א) 20200042

עמותת "חסד ומרפא מבקשת תמיכה בפרויקט של טיפול שיניים לאוכלוסייה של 
מיעוטי יכולת, אשר יופנו מלשכות הרווחה של רחובות ומודיעין עילית. לאחר 

שהוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, היא מקצה סך 27,500 ש"ח. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה רשימה של לפחות 100 מטופלים במסגרת הפרויקט 

הנידון. העמותה תציין את שמות המטופלים, מועדי הטיפול, עלות הטיפול בכל 
אחד מהם, כתובותיהם והפנייה של לשכת הרווחה להענקת הטיפול.

27,500(ב)

קו לחיים - תנועה חברתית לשיפור והצלת חיים בישראל (ע"ר) (א) 20200058

עמותת קו לחיים – תנועה חברתית לשיפור והצלת חיים בישראל הגישה בקשה 
במסגרת עזבון ל"טיפול והבראת חולי סרטן" ומבקשת תמיכה בפרויקט של 

רכישת תרופות אונקולוגיות לחולי סרטן כדי לספקם לנצרכים במחירי עלות, 
וזאת לאחר בחינת מצבו הכלכלי של המבקש. להשתתפות בעלות הפרויקט, 

המומלץ מאוד ע"י משרד הבריאות, מקצה הועדה סך 500,000 ש"ח.  
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת התרופות ולהספקתן 

לנצרכים ע"פ המדדים שפורטו במצורף לבקשה וכן אישור לכך שהתרופות סופקו 
במחירים שנרכשו בפועל ע"י העמותה. 

500,000(ב)

ארגון נוער מגן דוד אדום (א) 20200090

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לפרויקטים בתחום הרפואה.
השתתפות ברכישת ערכות וציוד הצלה והחייאה לפרוייקט לימוד הצלה והחייאה 

ע"י צוות רפואי מוסמך מטעם ארגון נוער מגן דוד אדום. למימוש הפרוייקט 
הוועדה מקצה סכום של 150,000 ש"ח למימון בובות הדרכה עליהן מתאמנים 

בהצלת חיים וערכת החייאה שבאמצעותה מצילים חיים ע"פ הצעות המחיר 
שצורפו לבקשה. המימון התואם יהווה גם כן רכישה של בובות הדרכה וערכות 

החייאה כפי שמתואר בבקשה. 

150,000(ב)

נאמני מרכז שניידר (ע"ר) (א) 20200092

במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות 
בבתי חולים כלליים הגישה עמותת "נאמני מרכז שניידר" בקשה לתמיכה ברכישת

ציוד ואביזרים למחלקת אשפוז של ילדים ובני נוער. במסגרת הבקשה הוצגו 
עלויות צפויות של הפרטים השונים תחת הכותרת "אומדן תקציב פרויקט 

הצטיידות המערך הפסיכיאטרי". הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה והחליטה 
להיעתר למלוא הבקשה ולהקצות סך 1,116,000 ש"ח. העמותה תשלים את מלוא 

הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט כמפורט בבקשה, על פי כל הפרטים והכמויות 
שפורטו. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת  כל הפריטים 

המפורטים במסמך האומדן לרבות הכמויות של כל פריט ופריט.

1,116,000(ב)

מגן דוד אדם (א) 20200115

להשתתפות ברכישת אמבולנסים. בהתחשב ביתרת העזבון ובבקשה אחרת 
המונחת לפניי הועדה, יעמוד סכום התמיכה על סך 480,000 ש"ח. מכספי 

התמיכה, ירכוש המוסד אמבולנס רגיל אחד ואמבולנס נט"ן אחד והמימון התואם
יהיה מרכישת אמבולנס רגיל ואמבולנס נט"ן באופן שארבעת כלי הרכב האמורים 
ישמשו בפריפריה גליל, גולן, נגב וערבה כמצוין בבקשה. על דופן האמבולנס ייקבע 

שלט הנצחה לזכרם של יוסף ואירין כ"ץ.

480,000(ב)

אוניברסיטה העברית (א) 20200152
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"אוניברסיטת תל-אביב אגודה" הגישה בקשה (שנייה) במסגרת עזבון ל"מחקר 
רפואי" ולתמיכה בפרויקט של הקמת מערכת לסריקת תרופות לטיפול מותאם 

אישית בחולים במחלה ייעודית תורשתית נדירה, דיס-אוטונומיה משפחתית. 
התוכנית היא לפרויקט דו שנתי וזאת גם הבקשה. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים

לה וכן בהמלצת המדען הראשי במשרד הבריאות ומוצאת לתמוך בפרויקט 
כמפורט להלן: סך 200,000 ש"ח תמיכה לשלבי הפרויקט לשנת ,2020 חלק זה של 
ההקצבה יעמוד בתוקפו עד 31.3.2021 וסך 250,000 ש"ח לחלק הפרויקט המיועד 

לביצוע בשנת ,2021 חלק זה של התמיכה יעמוד בתוקפו עד .31.3.2022 למימוש 
ההקצבה תציג האוניברסיטה אסמכתאות לביצוע המחקר ע"פ המפורט בבקשה 

ולתוצרי המחקר כפי שיהיו בידה בעת בקשת המימוש.

450,000(ב)

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי הלל יפ (א) 20200287

במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות 
בבתי חולים כלליים, עמותת "קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושירותי 
בריאות ליד בית החולים הלל יפה" הגישה בקשה להשתתפות ברכישת מכשיר 

.ECT לאחר שהוועדה  עיינה בבקשה ובנספחים לה, החליטה לתמוך בבקשה, על 
פי הסכום המבוקש ומקצה סך 53,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מהשלמת 

הסכום הדרוש לרכישת המכשיר. למימוש ההקצבה תקציב העמותה אסמכתא 
לרכישת המכשיר.

53,000(ב)

חברים לרפואה (ע"ר) (א) 20200289

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה, מבקשת עמותת "חברים 
לרפואה" תמיכה בפעילות של איסוף תרופות יד שניה, וכן פינוי והשמדה של 

תרופות שפג תקפן ולא ניתנות עוד לשימוש. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
ובחנה גם את הקשר בין הפרויקט המתואר לבין ייעוד העיזבון כפי שנקבע בו, 

ומוצאת לתמוך ברכיב אחד של הפרויקט, והוא הפעילות לפינוי, טיפול והשמדה 
של תרופות שפג תוקפן. לצורך כך מקצה הועדה תמיכה בסך 15,000 ש"ח. המימון 

התואם יהיה מהסכום הדרוש לפינוי התרופות כאמור בהצעת המחיר המצורפת 
לבקשה, ולרכיב הפעילות של פינוי, טיפול והשמדה של תרופות שפג תוקפן 

כמפורט בהצעת המחיר המפורטת בבקשה לגבי רכיב זה.

15,000(ב)

קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא (ע''ר) (א) 20200300

קרן מחקרים ושירותי בריאות – שיבא (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון 
ל"מחקר רפואי" ומבקשת לערוך מחקר תלת שנתי אשר ישתמש בנגיף קמ"ה כדי 

לאפיין לראשונה ובאופן שיטתי את סוגי תאי המח השונים להדבקה בווירוס 
נוירו-טרופי. הבקשה מפורטת ונתמכת בהצעות מחיר המתאימות למחקר. גם 
המדען הראשי תומך במימון המחקר. ועדה מקצה תמיכה בתוכנית המבוקשת 

כמפורט להלן:
סך 160,000 ש"ח לתמיכה לשנת .2020 תוקף חלק זה של ההקצבה עד 31.3.2021.

סך 280,000 ש"ח לחלק התמיכה המיועד לשנת .2021 תוקף חלק זה של ההקצבה 
יעמוד בתוקפו 31.3.2022.

סך 70,000 ש"ח לתמיכה לשנת .2022 סכום תמיכה זה יעמוד בתוקפו עד 
 31.3.2023.

למימוש ההקצבה- בכל אחד מן השלבים המפורטים לעיל- תציג הקרן 
אסמכתאות לפעולות המחקר שנעשו ולתוצרים שיהיו בידה באותה עת.

510,000(ב)

מרכז אזורי לקשיש - עכו. (א) 20200323

במסגרת תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגיש ה"מרכז האזורי לקשיש
בעכו" בקשה לתמיכה בפרויקט שדרוג המבנה ובניית מרחבי מיגון של בית האבות
וכן, רכישת ציוד עבור המקום. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים ומוצאת לתמוך 

בפרויקט בסכום של 1,600,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות עבור הפרויקט בשנת ,2020 במסגרת הפרויקט, לפחות 

בשווי כפול משווי ההקצבה.

1,600,000(ב)

המח"ר - מרכז חרום רפואי אפרת וגוש עציון (ע"ר) (א) 20200387
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בקשת "האוניברסיטה העברית" לתמיכה בפרויקט דו שנתי של מחקר רפואי 
שיתופי בתחום הסרטן האוראלי והקשר בין חיידקים אורליים / דלקת אוראלית 

לבין התפתחות סרטן הלבלב נדחתה מנימוקים פיננסים בלבד. אחד הנימוקים 
התבסס על טעות שנפלה ביחס לקביעה שקיימת חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות 
לפי הוראות החשכ"ל. בהשגה שהגישה האוניברסיטה תוקנה הטעות שנפלה תחת 

ידי הוועדה , ועל כן נימוק זה אינו עומד עוד. האוניברסיטה איננה חורגת 
מהוראות החשכ"ל.  נימוק פיננסי נוסף שביסס את החלטת הוועדה התייחס 

לגרעון המצטבר והגרעון השנתי שקיים על פי דוחות האוניברסיטה. לאחר 
שהוועדה עיינה בתגובת האוניברסיטה לעניין זה ובהתחשב במהות הפרויקט ובשל

חשיבותו מחליטה הוועדה לקבל את ההשגה ולקבוע תמיכה בסך 750,000 ש"ח, 
כהשתתפות ברכישת המכשיר המדובר בתיאור הפרויקט וכתמיכה חד שנתית 

בפרויקט המימון התואם יהיה בתשלום יתרת הסכום הנדרש לרכישת המכשיר 
ולתשלום לדוקטורנטים. למימוש ההקצבה תציג האוניברסיטה אסמכתאות 

לעלויות רכישת המכשיר ולתשלום לדוקטורנטים.

750,000(ב)

בי"ח לחולי נפש כפר שאול-איתנים (א) 20200160

בי"ח לחולי נפש כפר שאול - איתנים הגיש בקשה במסגרת עזבון ל"מחקר רפואי" 
לתמיכה בטיפול חדשני בילדים ומתבגרים, בעזרת מציאות מדומה, בתוך 

המרפאה לטיפולים חדשניים בפסיכיאטריה. מדובר בטיפול המבוסס על שילוב 
הידע בטיפול פסיכולוגי קוגניטיבי-התנהגותי ובתגובות גופניות למצוקה רגשית 

עם שיטות חדשות של מציאות מדומה. עיון בבקשה ובנספחים לה וכן בהמלצה של
המדען הראשי מביא להחלטה לתמוך בפרויקט. עם זאת יצוין שהבקשה היא 

לכסות את מלוא עלות הפרויקט, דבר שחורג מהוראות הנוהל של עבודת הועדה 
המאפשרות, במקרים שקיימים נימוקים מיוחדים, להעניק תמיכה עד לגובה של 

90% מעלות הפרויקט. לאחר שהועדה שקלה את כל ההיבטים לבקשה זו, ואת 
אפשרויותיה להקצות תמיכה לפרויקט, שהוא חשוב גם לדעת המדען הראשי 
במשרד הבריאות, מחליטה הועדה להקצות סך 220,000 ש"ח. המוסד יצטרך 

להשלים את עלות הפרויקט כמצוין על ידו. למימוש ההקצבה יציג המוסד את כל 
פרטי המחקר כפי שבוצע וכן את תוצריו

החלטת מליאת הוועדה מיום 01.09.2020:
ביה"ח לחולי נפש, "כפר שאול-איתנים" קיבל מן הועדה החלטה להקצות לו סך 

250,000 ש"ח לתמיכה במחקר רפואי של טיפול חדשני בילדים ומתבגרים בעזרת 
מציאות מדומה. בהחלטת ההקצבה נקבע שלמימושה יציג המוסד את כל פרטי 

המחקר, כפי שבוצע, וכן את תוצריו. בית החולים מבקש כעת להעביר את המענק 
לקרן המחקרים ירושלים של משרד הבריאות, כדי שיוכל לממש את המענק וכן 

לקבל כנראה את המימון התואם שהקרן מעמידה לזכות המחקר. על פי נוהל 
עבודת הועדה, המוסד הנהנה הוא זה שאמור לקבל את ההקצבה לאחר שיעמוד 
בתנאים שנקבעים בהחלטת ההקצבה. לא הובאה לפנינו ראיה על כך שהמחקר 

בוצע ולא הובאו בפני הועדה פרטיו של המחקר ותוצריו, כפי שנקבע בגוף החלטת 
ההקצבה. לפיכך, אין מקום להיעתר לבקשה.

220,000(ב)

אור לעולם - עמותה לסיוע לנכים ונזקקים (א) 20200169

להשתתפות ברכישת ציוד ומכשור רפואי כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר 
המצורפת לה. המימון התואם יהיה לרכישת הפריטים המצוינים בבקשה.

30,000(ב)

קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא (ע''ר) (א) 20200180

להשתתפות בפרויקט הקמת יחידת אשפוז פסיכיאטרי לילדים כמחלקה סגורה 
בתוך בית החולים מקצה הוועדה תמיכה בסך 2.5 מש"ח (שני מיליון וחצי ש"ח). 

דמי התמיכה ישמשו לנושא הבינוי, כמפורט בבקשה.

2,500,000(ב)

חברת לינת הצדק בית דינה חיפה (א) 20200185

חברת לינת הצדק בית דינה חיפה הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט החלפה של 
מערכת קריאת האחות ומערכת קריאה חדשנית הכוללת מצלמות אבטחה. 

הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות 150,000 ש"ח 
לתמיכה בפרויקט. למימוש ההקצאה תמציא העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד

ברמה הנדרשת, על פי התקן הרלוונטי.

150,000(ב)

אוניברסיטת תל-אביב אגודה. (א) 20200246
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לפרויקטים בתחום הרפואה.
המח"ר מבקש השתתפות במסגרת פרוייקט הדרכות במסגרת הדרכות החייאה, 
הגשת ע"ר והפעלת דפיברילטור לקהילה להכשרה באמצעות צוות רפואי מוסמך 

ל-2,000 תושבים על מנת שיהיו נאמני החייאה זמינים, בדגש על יישובים 
מרוחקים ממוקד רפואי. הוועדה מקצה סכום של 110,000 ש"ח לרכישת 5 יחידות

של ציוד הדרכה, ע"פ הצעת המחיר המצורפת ויתר הרכיבים ש הפרוייקט כפי 
שמפורטים בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת עלות הפרוייקט כמפורט 

בבקשה. 

110,000(ב)

ידידי מרכז רפואי רמב"ם (א) 20200461

עמותת "ידידי מרכז רפואי רמב"ם" הגישה בקשה במסגרת עזבון ל"טיפול 
והבראת חולי סרטן" לתמיכה ברכישת מכשיר PET/CT לצורך בדיקות במכון 

לרפואה גרעינית ברמב"ם עבור חולי הסרטן. בבקשה מתוארת חשיבות הבדיקה 
במכשיר עבור חולי הסרטן והשפעת תוצאות הבדיקה על הטיפול שיקבלו החולים 

שיבדקו. על ידי רכישת מכשיר נוסף, על זה הקיים כבר בביה"ח, יקוצרו זמני 
ההמתנה לבדיקות – בעיקר באזור הצפון, אשר בו קיימים רק שני מכשירים מסוג 

זה, עבור כל האוכלוסייה. אוכלוסייה זו נזקקת להגיע אל מרכז הארץ כדי לקבל 
סיוע או בדיקה באמצעות מכשיר זה. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וכן 

בהמלצת משרד הבריאות, אשר תומך בה באופן מלא. מאחר שסכום העזבון נמוך 
בהרבה מהסכום המבוקש ומאחר שבפני הועדה קיימות בקשות נוספות שראויות 
לתמיכה, רואה הועדה להקצות השתתפות ברכישת המכשיר בסך 700,000 ש"ח. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת המכשיר והעלויות ששולמו 
עבורו.

700,000(ב)

קרן מחקרים רפואיים ופיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי ע"ש א (א) 20200515

על פי עיזבון ל"מחקר רפואי" מבקשת קרן מחקרים רפואיים ופיתוח תשתית 
ושרותי בריאות – ליד המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון, חולון (ע"ר)" תמיכה 

בעריכת מחקר רפואי שמטרתו לבדוק האם דפוסי חיידקי הגוף יכולים לספק 
מידע לאבחון מוקדם לטיפול בחולי סרטן. הבקשה הוגשה כראוי, מפורטת, 

ונתמכת בכלל המסמכים הנדרשים, הן לגבי שאלות המחקר, הערכתו, התוצאות 
הראשוניות, והעלויות הנדרשות לצורך התקדמות המחקר, באמצעות כוח אדם 

מתאים וציוד שיש לרכוש. גם המדען הראשי תומך מאוד במימון המחקר, ועל כן 
הוועדה מקצה למחקר סך 950,000 ש"ח, כמבוקש למימוש המחקר כמפורט 
בבקשה על כל חלקיה. למימוש ההקצאה תציג הקרן אסמכתאות להוצאות 

במסגרת המחקר ודו"ח על הפעילות במחקר ותוצריו, ככל שיהיו בידיה.

950,000(ב)

רחשי לב (א) 20200543

עמותת "רחשי לב" הגישה בקשה במסגרת עזבון ל"טיפול והבראת חולי סרטן" 
לתמיכה ברכישת 15 מוניטורים צמודי מיטה עבור מחלקת המטו-אונקולוגיה 
והשתלות מח עצם ילדים בביה"ח דנה-דואק, איכילוב. הועדה עיינה בבקשה 

ובנספים לה ובמיוחד במכתב של האחות האחראית של המחלקה בביה"ח ואף 
שוחחה עמה. הועדה מחליטה להקצות תמיכה בסך 130,000 ש"ח כהשתתפות 

ברכישת המוניטורים. העמותה תקצה מימון תואם אף הוא לרכישת המוניטורים 
הנידונים בבקשה. יובהר שהמוניטורים שיירכשו ויעודכנו במחלקה, יהפכו לרכוש 

ביה"ח ולא יהיו בבעלות העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לרכישת המוניטורים, להצבתם במחלקה, לקיומם של מסכים בתחנת האחות, 
מסכים אשר יחוברו למוניטורים שבחדרים, ואישור שהמוניטורים יהיו לרכוש 

ביה"ח. יצורף תצלום המוניטורים במחלקה האמורה בבית החולים.

החלטת מליאת הוועדה מיום 01.09.2020:
עמותת "רחשי לב" זכתה להקצבה בסך 130,000 ש"ח לרכישת חמישה-עשר 

מוניטורים צמודי מיטה עבור מחלקת מטו-אונקולוגיה והשתלות מח עצם ילדים 
בבית החולים דנה – איכילוב. העמותה מבקשת לאשר לה שימוש בהקצבה 

לרכישת ארבעה מוניטורים מסוג מתקדם, על פי בקשת מנהלת המחלקה 
האמורה. לאחר שהוועדה דנה בבקשה היא מאשרת את שינוי אופן ביצוע 

ההקצבה, כך שירכשו ארבעת המוניטורים המבוקשים כעת.

130,000(ב)

ועד מקומי בית השטה (א) 20200556
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"אוניברסיטת תל-אביב אגודה" הגישה בקשה (שנייה) במסגרת עזבון ל"מחקר 
רפואי" ולתמיכה בפרויקט של הקמת מערכת לסריקת תרופות לטיפול מותאם 

אישית בחולים במחלה ייעודית תורשתית נדירה, דיס-אוטונומיה משפחתית. 
התוכנית היא לפרויקט דו שנתי וזאת גם הבקשה. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים

לה וכן בהמלצת המדען הראשי במשרד הבריאות ומוצאת לתמוך בפרויקט 
כמפורט להלן: סך 200,000 ש"ח תמיכה לשלבי הפרויקט לשנת ,2020 חלק זה של 
ההקצבה יעמוד בתוקפו עד 31.3.2021 וסך 250,000 ש"ח לחלק הפרויקט המיועד 

לביצוע בשנת ,2021 חלק זה של התמיכה יעמוד בתוקפו עד .31.3.2022 למימוש 
ההקצבה תציג האוניברסיטה אסמכתאות לביצוע המחקר ע"פ המפורט בבקשה 

ולתוצרי המחקר כפי שיהיו בידה בעת בקשת המימוש.

450,000(ב)

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי הלל יפ (א) 20200287

במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות 
בבתי חולים כלליים, עמותת "קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושירותי 
בריאות ליד בית החולים הלל יפה" הגישה בקשה להשתתפות ברכישת מכשיר 

.ECT לאחר שהוועדה  עיינה בבקשה ובנספחים לה, החליטה לתמוך בבקשה, על 
פי הסכום המבוקש ומקצה סך 53,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מהשלמת 

הסכום הדרוש לרכישת המכשיר. למימוש ההקצבה תקציב העמותה אסמכתא 
לרכישת המכשיר.

53,000(ב)

חברים לרפואה (ע"ר) (א) 20200289

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה, מבקשת עמותת "חברים 
לרפואה" תמיכה בפעילות של איסוף תרופות יד שניה, וכן פינוי והשמדה של 

תרופות שפג תקפן ולא ניתנות עוד לשימוש. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
ובחנה גם את הקשר בין הפרויקט המתואר לבין ייעוד העיזבון כפי שנקבע בו, 

ומוצאת לתמוך ברכיב אחד של הפרויקט, והוא הפעילות לפינוי, טיפול והשמדה 
של תרופות שפג תוקפן. לצורך כך מקצה הועדה תמיכה בסך 15,000 ש"ח. המימון 

התואם יהיה מהסכום הדרוש לפינוי התרופות כאמור בהצעת המחיר המצורפת 
לבקשה, ולרכיב הפעילות של פינוי, טיפול והשמדה של תרופות שפג תוקפן 

כמפורט בהצעת המחיר המפורטת בבקשה לגבי רכיב זה.

15,000(ב)

קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא (ע''ר) (א) 20200300

קרן מחקרים ושירותי בריאות – שיבא (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון 
ל"מחקר רפואי" ומבקשת לערוך מחקר תלת שנתי אשר ישתמש בנגיף קמ"ה כדי 

לאפיין לראשונה ובאופן שיטתי את סוגי תאי המח השונים להדבקה בווירוס 
נוירו-טרופי. הבקשה מפורטת ונתמכת בהצעות מחיר המתאימות למחקר. גם 
המדען הראשי תומך במימון המחקר. ועדה מקצה תמיכה בתוכנית המבוקשת 

כמפורט להלן:
סך 160,000 ש"ח לתמיכה לשנת .2020 תוקף חלק זה של ההקצבה עד 31.3.2021.

סך 280,000 ש"ח לחלק התמיכה המיועד לשנת .2021 תוקף חלק זה של ההקצבה 
יעמוד בתוקפו 31.3.2022.

סך 70,000 ש"ח לתמיכה לשנת .2022 סכום תמיכה זה יעמוד בתוקפו עד 
 31.3.2023.

למימוש ההקצבה- בכל אחד מן השלבים המפורטים לעיל- תציג הקרן 
אסמכתאות לפעולות המחקר שנעשו ולתוצרים שיהיו בידה באותה עת.

510,000(ב)

מרכז אזורי לקשיש - עכו. (א) 20200323

במסגרת תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגיש ה"מרכז האזורי לקשיש
בעכו" בקשה לתמיכה בפרויקט שדרוג המבנה ובניית מרחבי מיגון של בית האבות
וכן, רכישת ציוד עבור המקום. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים ומוצאת לתמוך 

בפרויקט בסכום של 1,600,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות עבור הפרויקט בשנת ,2020 במסגרת הפרויקט, לפחות 

בשווי כפול משווי ההקצבה.

1,600,000(ב)

המח"ר - מרכז חרום רפואי אפרת וגוש עציון (ע"ר) (א) 20200387
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקש ועד מקומי בית 
השטה תמיכה בפרויקט שיפוץ בית האבות הסיעודי "בית הפז" שבקיבוץ. הועדה 

עיינה בבקשה ובנספחיה וקובעת תמיכה בסך 360,000 ש"ח לביצוע הפרויקט 
כמפורט בבקשה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט תהווה מימון תואם. 
למימוש ההקצאה יציג הועד המקומי בית השטה אסמכתאות לביצוע הפרויקט 

כאמור בבקשה.

360,000(ב)

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב (ע"ר) (א) 20200575

במסגרת עיזבון ל"מחקר רפואי" מבקש "תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל 
אביב" תמיכה במחקר שמיועד לאפיין מיקרו-חלקיקים של תאי מזנכימה 

שלייתיים ולבחון את יכולתם לרסן תגובה חיסונית ולתמוך בריפוי רקמות פגועות.
"בנוסף, יאופיינו מיקרו-חלקיקים של חולים במחלת השתל כנגד המאחסן, כנגד 

ובמהלך הטיפול בתאי מזנכימה שלייתיים". הבקשה מפורטת, נתמכת בכל תכנית 
המחקר בצורה מלאה, לרבות העלויות הנדרשות לביצוע המחקר. הבקשה היא 

להקצבה דו-שנתית. הוועדה מחליטה לקבל את הבקשה וקובעת תמיכה בסך 
75,000 ש"ח לשנת .2020 תוקף הקצבה זו עד ,31.3.2021 וסך 75,000 ש"ח לשנת 

,2021 תוקף הקצבה זו 31.3.2022.

150,000(ב)

ועד מקומי ברקאי (א) 20200634

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקש ועד מקומי 
ברקאי תמיכה בפרויקט רכישת ציוד לבית האבות בקיבוץ ברקאי. הועדה עיינה 

בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 70,000 ש"ח לביצוע הפרויקט, כמפורט
בבקשה.

70,000(ב)

זכרון מנחם (ע"ר) (א) 20200642

עמותת זכרון מנחם הגישה בקשה במסגרת עיזבון לטפול והבראת חולי סרטן, 
לתמיכה בתכנות לצורך תרפיה במוזיקה עבור ילדים ואחיהם. הוועדה עיינה 

בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לתמוך בפרויקט בסך 60,000 ש"ח. למימוש 
התמיכה יציג המוסד אסמכתאות לפעולות במסגרת הפרויקט.

60,000(ב)

הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק (ע"ר) (א) 20200694

: במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות 
בבתי חולים כלליים, "הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק" הגישה בקשה לפרויקט 

שיפוץ והצטיידות של המחלקה הפסיכיאטרית במרכז הרפואי העמק. הוועדה 
עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות סך 1,700,000 ש"ח 

לתמיכה בפרויקט ולביצועו המלא, כמפורט בבקשה. למימוש ההצעה תציג 
העמותה אסמכתאות לביצוע כל רכיבי הפרויקט המפורטים בבקשה.

1,700,000(ב)

מרכזי בריאות קהילתיים ירושלים (א) 20200706

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון, מבקשת 
עמותת "מרכזי בריאות קהילתיים ירושלים" תמיכה בטיפול רגשי לנערות בסיכון 

באמצעות מומחים בתחומים השונים וליווי של מדריכים שיוכשרו ללוות את 
הבנות. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לתמוך בטיפולים הרגשיים 
ל- 40 בנות, על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה (לא כולל העלות של ליווי ויעוץ 
למטפלים עצמם). לצורך כך הוועדה מקצה סך של 80,000 ש"ח. המימון התואם 

יהיה לטיפולים הרגשיים ל-40 בנות. למימון ההקצבה תגיש העמותה אסמכתאות 
לכך ש-40 בנות השתתפו בטיפולים הרגשיים (10 בכל אחד מן הטיפולים), מספר 

הטיפולים על פי לוחות הזמנים שניתנו, אסמכתאות לכך שמדובר בבנות 
שמוגדרות כ"נוער בסיכון" תוך ציון הגיל שלהן שלא יעלה על 18 שנים. וכן עלויות 

הטיפולים.

80,000(ב)

הסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ) (א) 20200747

24/09/2020 תאריך:
16 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לפרויקטים בתחום הרפואה.
המח"ר מבקש השתתפות במסגרת פרוייקט הדרכות במסגרת הדרכות החייאה, 
הגשת ע"ר והפעלת דפיברילטור לקהילה להכשרה באמצעות צוות רפואי מוסמך 

ל-2,000 תושבים על מנת שיהיו נאמני החייאה זמינים, בדגש על יישובים 
מרוחקים ממוקד רפואי. הוועדה מקצה סכום של 110,000 ש"ח לרכישת 5 יחידות

של ציוד הדרכה, ע"פ הצעת המחיר המצורפת ויתר הרכיבים ש הפרוייקט כפי 
שמפורטים בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת עלות הפרוייקט כמפורט 

בבקשה. 

110,000(ב)

ידידי מרכז רפואי רמב"ם (א) 20200461

עמותת "ידידי מרכז רפואי רמב"ם" הגישה בקשה במסגרת עזבון ל"טיפול 
והבראת חולי סרטן" לתמיכה ברכישת מכשיר PET/CT לצורך בדיקות במכון 

לרפואה גרעינית ברמב"ם עבור חולי הסרטן. בבקשה מתוארת חשיבות הבדיקה 
במכשיר עבור חולי הסרטן והשפעת תוצאות הבדיקה על הטיפול שיקבלו החולים 

שיבדקו. על ידי רכישת מכשיר נוסף, על זה הקיים כבר בביה"ח, יקוצרו זמני 
ההמתנה לבדיקות – בעיקר באזור הצפון, אשר בו קיימים רק שני מכשירים מסוג 

זה, עבור כל האוכלוסייה. אוכלוסייה זו נזקקת להגיע אל מרכז הארץ כדי לקבל 
סיוע או בדיקה באמצעות מכשיר זה. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וכן 

בהמלצת משרד הבריאות, אשר תומך בה באופן מלא. מאחר שסכום העזבון נמוך 
בהרבה מהסכום המבוקש ומאחר שבפני הועדה קיימות בקשות נוספות שראויות 
לתמיכה, רואה הועדה להקצות השתתפות ברכישת המכשיר בסך 700,000 ש"ח. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת המכשיר והעלויות ששולמו 
עבורו.

700,000(ב)

קרן מחקרים רפואיים ופיתוח תשתית ושרותי בריאות - ליד המרכז הרפואי ע"ש א (א) 20200515

על פי עיזבון ל"מחקר רפואי" מבקשת קרן מחקרים רפואיים ופיתוח תשתית 
ושרותי בריאות – ליד המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון, חולון (ע"ר)" תמיכה 

בעריכת מחקר רפואי שמטרתו לבדוק האם דפוסי חיידקי הגוף יכולים לספק 
מידע לאבחון מוקדם לטיפול בחולי סרטן. הבקשה הוגשה כראוי, מפורטת, 

ונתמכת בכלל המסמכים הנדרשים, הן לגבי שאלות המחקר, הערכתו, התוצאות 
הראשוניות, והעלויות הנדרשות לצורך התקדמות המחקר, באמצעות כוח אדם 

מתאים וציוד שיש לרכוש. גם המדען הראשי תומך מאוד במימון המחקר, ועל כן 
הוועדה מקצה למחקר סך 950,000 ש"ח, כמבוקש למימוש המחקר כמפורט 
בבקשה על כל חלקיה. למימוש ההקצאה תציג הקרן אסמכתאות להוצאות 

במסגרת המחקר ודו"ח על הפעילות במחקר ותוצריו, ככל שיהיו בידיה.

950,000(ב)

רחשי לב (א) 20200543

עמותת "רחשי לב" הגישה בקשה במסגרת עזבון ל"טיפול והבראת חולי סרטן" 
לתמיכה ברכישת 15 מוניטורים צמודי מיטה עבור מחלקת המטו-אונקולוגיה 
והשתלות מח עצם ילדים בביה"ח דנה-דואק, איכילוב. הועדה עיינה בבקשה 

ובנספים לה ובמיוחד במכתב של האחות האחראית של המחלקה בביה"ח ואף 
שוחחה עמה. הועדה מחליטה להקצות תמיכה בסך 130,000 ש"ח כהשתתפות 

ברכישת המוניטורים. העמותה תקצה מימון תואם אף הוא לרכישת המוניטורים 
הנידונים בבקשה. יובהר שהמוניטורים שיירכשו ויעודכנו במחלקה, יהפכו לרכוש 

ביה"ח ולא יהיו בבעלות העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לרכישת המוניטורים, להצבתם במחלקה, לקיומם של מסכים בתחנת האחות, 
מסכים אשר יחוברו למוניטורים שבחדרים, ואישור שהמוניטורים יהיו לרכוש 

ביה"ח. יצורף תצלום המוניטורים במחלקה האמורה בבית החולים.

החלטת מליאת הוועדה מיום 01.09.2020:
עמותת "רחשי לב" זכתה להקצבה בסך 130,000 ש"ח לרכישת חמישה-עשר 

מוניטורים צמודי מיטה עבור מחלקת מטו-אונקולוגיה והשתלות מח עצם ילדים 
בבית החולים דנה – איכילוב. העמותה מבקשת לאשר לה שימוש בהקצבה 

לרכישת ארבעה מוניטורים מסוג מתקדם, על פי בקשת מנהלת המחלקה 
האמורה. לאחר שהוועדה דנה בבקשה היא מאשרת את שינוי אופן ביצוע 

ההקצבה, כך שירכשו ארבעת המוניטורים המבוקשים כעת.

130,000(ב)

ועד מקומי בית השטה (א) 20200556

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

0 סה"כ למשרד:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות 
בבתי חולים כלליים, "הסתדרות מדיצינית הדסה" הגישה בקשה לתמיכה 

בפרויקט של שיפוץ מערך האשפוז הפסיכיאטרי בהדסה עין כרם והצטיידות 
למחלקה. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה לתמוך 
בפרויקט בסכום של 4,400,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מהשלמת מימון 

הנדרש, כמפורט בבקשה. הבקשה היא להקצבה דו שנתית כאשר הסכום המבוקש 
לשנת 2020 עומד על סך 2,182,651 ש"ח. הוועדה מקצה סכום זה כמבוקש. תוקף 

ההקצאה לסכום זה הוא עד ליום .31.12.2021 עוד מוסיפה הוועדה ומקצה 
2,217,349 ש"ח לשנת 2021  לרכישת הציוד המפורט בבקשה. תוקף הקצאה זו עד 

ליום .31.12.2022 המבקשת תממן מימון תואם, על פי כל אחד מהרכיבים, 
כמפורט בבקשה. דהיינו בשנת 2020 תבצע את עבודות השיפוץ והבינוי הכלולות 

בבקשה ובשנת 2021 את רכישת הציוד, כמפורט בבקשה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
עמותת הסתדרות מדיצינית הדסה, פנתה למעשה בבקשת המרה של החלטת 

ההקצאה שנקבעה לה במסגרת בקשה מספר ,20200747 באופן שסכום ההקצבה 
שמיועד לחלק הפרויקט ישמש בשנת ,2021 להשלמת הבניה ולהשלמת הציוד, 

כמפורט בבקשה המקורית. הועדה מאשרת את הבקשה וכספי ההקצבה 
המיועדים לשנת ,2021 ישמשו הן להשלמת שיפוץ והבינוי והן לרכישת ציוד.

4,400,000(ב)

קרן מחקרים על יד הסתדרות מדיצינית הדסה (ע"ר) (א) 20200808

במסגרת עזבון המיועד למחקר רפואי מבקשת "עמותת קרן מחקרים על יד 
הסתדרות מדיצינית" תמיכה במחקר של התפתחות מינית של העובר שמבוססת 

על מוטציות ובעיות גנטיות שאותרו על ידי החוקרים. מעיון בהמלצת המדען 
הראשי ממשרד הבריאות מתקבלת תמיכה במחקר והמלצה חיובית להשתתף 

במימונו. הבקשה מפרטת את פרטי המחקר ואת הכיוון שלו. הוועדה מתרשמת 
שיש חשיבות לקיומו של המחקר. לצורך כך מקצה הוועדה תמיכה בסך 450,000 

ש"ח לשלוש שנות המחקר כמפורט בבקשה. תוקף חלק מן ההקצבה בסך 150,000 
ש"ח יהיה עד ,31.3.2021 תוקף חלק שני של ההקצבה של 150,000 ש"ח יהיה עד 

31.3.2022  וסכום ההקצבה השלישי בסך 150,000 ש"ח יעמוד בתוקף עד 
.31.3.2023 העמותה תציג בכל אחת מן השנים את התוצרים של המחקר בשנה 

החולפת.

450,000(ב)

בריאות (א) 20200825
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקש ועד מקומי בית 
השטה תמיכה בפרויקט שיפוץ בית האבות הסיעודי "בית הפז" שבקיבוץ. הועדה 

עיינה בבקשה ובנספחיה וקובעת תמיכה בסך 360,000 ש"ח לביצוע הפרויקט 
כמפורט בבקשה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט תהווה מימון תואם. 
למימוש ההקצאה יציג הועד המקומי בית השטה אסמכתאות לביצוע הפרויקט 

כאמור בבקשה.

360,000(ב)

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב (ע"ר) (א) 20200575

במסגרת עיזבון ל"מחקר רפואי" מבקש "תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל 
אביב" תמיכה במחקר שמיועד לאפיין מיקרו-חלקיקים של תאי מזנכימה 

שלייתיים ולבחון את יכולתם לרסן תגובה חיסונית ולתמוך בריפוי רקמות פגועות.
"בנוסף, יאופיינו מיקרו-חלקיקים של חולים במחלת השתל כנגד המאחסן, כנגד 

ובמהלך הטיפול בתאי מזנכימה שלייתיים". הבקשה מפורטת, נתמכת בכל תכנית 
המחקר בצורה מלאה, לרבות העלויות הנדרשות לביצוע המחקר. הבקשה היא 

להקצבה דו-שנתית. הוועדה מחליטה לקבל את הבקשה וקובעת תמיכה בסך 
75,000 ש"ח לשנת .2020 תוקף הקצבה זו עד ,31.3.2021 וסך 75,000 ש"ח לשנת 

,2021 תוקף הקצבה זו 31.3.2022.

150,000(ב)

ועד מקומי ברקאי (א) 20200634

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקש ועד מקומי 
ברקאי תמיכה בפרויקט רכישת ציוד לבית האבות בקיבוץ ברקאי. הועדה עיינה 

בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 70,000 ש"ח לביצוע הפרויקט, כמפורט
בבקשה.

70,000(ב)

זכרון מנחם (ע"ר) (א) 20200642

עמותת זכרון מנחם הגישה בקשה במסגרת עיזבון לטפול והבראת חולי סרטן, 
לתמיכה בתכנות לצורך תרפיה במוזיקה עבור ילדים ואחיהם. הוועדה עיינה 

בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לתמוך בפרויקט בסך 60,000 ש"ח. למימוש 
התמיכה יציג המוסד אסמכתאות לפעולות במסגרת הפרויקט.

60,000(ב)

הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק (ע"ר) (א) 20200694

: במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות 
בבתי חולים כלליים, "הקרן לפיתוח מרכז רפואי העמק" הגישה בקשה לפרויקט 

שיפוץ והצטיידות של המחלקה הפסיכיאטרית במרכז הרפואי העמק. הוועדה 
עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות סך 1,700,000 ש"ח 

לתמיכה בפרויקט ולביצועו המלא, כמפורט בבקשה. למימוש ההצעה תציג 
העמותה אסמכתאות לביצוע כל רכיבי הפרויקט המפורטים בבקשה.

1,700,000(ב)

מרכזי בריאות קהילתיים ירושלים (א) 20200706

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון, מבקשת 
עמותת "מרכזי בריאות קהילתיים ירושלים" תמיכה בטיפול רגשי לנערות בסיכון 

באמצעות מומחים בתחומים השונים וליווי של מדריכים שיוכשרו ללוות את 
הבנות. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לתמוך בטיפולים הרגשיים 
ל- 40 בנות, על פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה (לא כולל העלות של ליווי ויעוץ 
למטפלים עצמם). לצורך כך הוועדה מקצה סך של 80,000 ש"ח. המימון התואם 

יהיה לטיפולים הרגשיים ל-40 בנות. למימון ההקצבה תגיש העמותה אסמכתאות 
לכך ש-40 בנות השתתפו בטיפולים הרגשיים (10 בכל אחד מן הטיפולים), מספר 

הטיפולים על פי לוחות הזמנים שניתנו, אסמכתאות לכך שמדובר בבנות 
שמוגדרות כ"נוער בסיכון" תוך ציון הגיל שלהן שלא יעלה על 18 שנים. וכן עלויות 

הטיפולים.

80,000(ב)

הסתדרות מדיצינית הדסה (חל"צ) (א) 20200747
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במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל – הוגשה בקשה לתמיכה בהקמת מרכז שיקומי 
מרכזי לטובת תושבי הצפון במרכז הרפואי "פדה-פוריה", כחלק מיישום מסקנות 

ועדת אפק והחלטת ממשלה 2262 לחיזוק הצפון. הבקשה היא לתמיכה תלת 
שנתית במסגרת התקדמות ביצוע ההקמה של המחלקות השיקומיות הנידונות, 

כאשר המטרה היא לבנות מרכז שיקום בשטח כולל של 14,000 מ"ר להצבת 162 
מיטות אשפוז וכן 36 מיטות לאשפוז יום. התוכנית היא כי בשלב א' ייבנו שתי 

מחלקות שיקום משולבות, נוירולוגי, אורתופדי וגריאטרי וכן שלד של שתי 
מחלקות נוספות שיאפשרו התפתחות עתידית לעוד שתי מחלקות שיקום בשלב ב'.

כמו כן, מתוכננת מחלקה לשיקום ילדים בה יהיו 18 מיטות, מחלקת שיקום 
לאשפוז יום ושיקום אמבולטורי לבריכה טיפולית ויחידה ייעודית לאשפוז יום 

ולשיקום אמבולטורי לילדים. מצוין בבקשה, וכן בהמלצת משרד הבריאות ביחס 
לבקשה זו, שמספר מיטות השיקום בצפון הארץ הוא  קטן בהרבה ממספר 

המיטות לשיקום במרכז הארץ. מבירור שערכה הועדה עולה, שמספר מיטות 
השיקום בצפון הארץ נופל בהרבה אף ממספר מיטות השיקום בדרום הארץ. יצוין 

שבמסגרת אותה החלטת ממשלה הוחלט על הקמת ביה"ס לרפואה בצפת, 
שבינתיים הוקם, והמרכז השיקומי המיועד לקום בביה"ח פוריה יהיה מסונף 

לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן, וגם לבית הספר למקצועות הרפואה 
של המכללות ובתי ספר לרפואה בצפת. בהחלטת הממשלה נכתב שהממשלה 

תקצה לפרויקט הנידון 110 מש"ח, ואילו את יתרת הסכום הדרוש להקמת 
המרכז, יצטרך ביה"ח להשיג בכוחותיו הוא. הועדה רואה חשיבות רבה בהקמת 
מחלקות האשפוז הנידונות בביה"ח "פדה-פוריה" ורואה בכך הגשמת רצונו של 

המצווה, המנוח הלנברג ז"ל, להקמת מרכזי שיקום. לפני הועדה מוגשות שתי 
בקשות נוספות על בקשה, וכולן מתחרות על יתרת הכסף בעזבון. יש בעיני הועדה 

חשיבות רבה לתמיכה בכל מרכז שיקומי שמוקם ונזקק לתמיכות לשם מימון 
העלויות שלו. עם זאת, הועדה רואה חובה לעצמה לתת את דעתה להבדלים בין 

הצרכים במחוזות השונים, בין ההיצע והביקוש ובין היכולת לתת שירותי שיקום 
לאוכלוסיות באזורים השונים. מאחר שמכספי העזבון הנידון, עזבון הלנברג 

המנוח, הוקצו בעבר תמיכות לכמה מרכזי שיקום ברחבי הארץ, מצאה הועדה 
לנכון לקבוע בקול הקורא האחרון שיתרות הכסף שנותרו בעזבון יוענקו לתמיכה 
במרכזי שיקום בפריפריה הגיאוגרפית של המדינה. ביחס למיטות שיקום בצפון, 
כפי שכבר נאמר לעיל, מספר מיטות השיקום הוא פחות ממחצית ממספר מיטות 

השיקום ל-1,000 נפש בממוצע הארצי. מאחר שבדרום קיימים או יוקמו מרכזי 
שיקום אחדים, דהיינו באשקלון (ביה"ח ברזילי), מועצה אזורית מרחבים (עלה 

נגב-נחלת ערן), בבאר שבע (בביה"ח סורוקה) ובסך הכל כ-300 מיטות אשפוז 
בדרום, מוצאת הועדה לנכון להקצות תמיכה גדולה יותר לביה"ח "פדה פוריה" 

עבור אוכלוסיית הצפון, אשר דומה בגודלה לאוכלוסיית הדרום ואילו מספר 
מיטות השיקום באזור צפון הארץ הוא קטן בהרבה ממספר מיטות השיקום 

בדרומה. עמדה זו של הועדה נתמכת גם בהמלצת משרד הבריאות, כפי שהובעה הן
במכתב של סמנכ"ל בכיר וראש המנהל והן בתשובתו לבקשת הועדה עת נתבקש 
להתייחס לבקשות שהוגשו אליה, במסגרת הקול הקורא הנידון. כמו כן, בשיחה 

טלפונית שקיימה הועדה עם האחראי במשרד הבריאות בנושא הנידון. על פי 
הידוע, קיים פער משמעותי במיטות שיקום בצפון הארץ העומד על 0.042 מיטות 

שיקום לאלף נפש (כמחצית מהממוצע הארצי), יש לציין עוד כי אין כלל מיטות 
שיקום לילדים בצפון מדינת ישראל. לעומת מספר מיטות שיקום בנפת באר שבע 
העומד כיום על 0.07 מיטות שיקום לאלף נפש. נחה דעתה של הועדה, שיש מקום 

לערוך את ההבחנה האמורה בין ההקצאה לבית חולים פורייה לבין ההקצאה 
למוסדות האחרים שהגישו בקשה התואמת לקול הקורא. על כן מוצאת הועדה – 

ע"פ כלל השיקולים הרלוונטיים שתוארו לעיל, לרבות הבקשות שלפניה  לקבוע 
תמיכה לביה"ח פורייה לשנים 2020 ו-,2021 מתוך שלוש השנים שעבורן נתבקשה 

התמיכה. מאחר שהוועדה למדה שהפרויקט הוא כבר בביצוע. על כן, מחליטה 
הועדה כי מתוך יתרת העיזבון שתעמוד לחלוקה במועד שייקבע להלן, תועבר 
הקצבה בשיעור 2/3 מן היתרה האמורה למשרד הבריאות עבור בית החולים 

פוריה. העברת הכספים למשרד הבריאות תבוצע ביום .10.5.2021 כספי ההקצבה 
יועברו לבי"ח "פוריה" בכפוף להתקדמות ביצוע הפרויקט ע"פ דרישות משרד 

הבריאות.

34,666,666(ב)

עלה נגב- נחלת ערן (ע"ר) (א) 20200829
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במסגרת נושא התמיכה לשיפוץ ולהצטיידות של מחלקות אשפוז פסיכיאטריות 
בבתי חולים כלליים, "הסתדרות מדיצינית הדסה" הגישה בקשה לתמיכה 

בפרויקט של שיפוץ מערך האשפוז הפסיכיאטרי בהדסה עין כרם והצטיידות 
למחלקה. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה לתמוך 
בפרויקט בסכום של 4,400,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מהשלמת מימון 

הנדרש, כמפורט בבקשה. הבקשה היא להקצבה דו שנתית כאשר הסכום המבוקש 
לשנת 2020 עומד על סך 2,182,651 ש"ח. הוועדה מקצה סכום זה כמבוקש. תוקף 

ההקצאה לסכום זה הוא עד ליום .31.12.2021 עוד מוסיפה הוועדה ומקצה 
2,217,349 ש"ח לשנת 2021  לרכישת הציוד המפורט בבקשה. תוקף הקצאה זו עד 

ליום .31.12.2022 המבקשת תממן מימון תואם, על פי כל אחד מהרכיבים, 
כמפורט בבקשה. דהיינו בשנת 2020 תבצע את עבודות השיפוץ והבינוי הכלולות 

בבקשה ובשנת 2021 את רכישת הציוד, כמפורט בבקשה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
עמותת הסתדרות מדיצינית הדסה, פנתה למעשה בבקשת המרה של החלטת 

ההקצאה שנקבעה לה במסגרת בקשה מספר ,20200747 באופן שסכום ההקצבה 
שמיועד לחלק הפרויקט ישמש בשנת ,2021 להשלמת הבניה ולהשלמת הציוד, 

כמפורט בבקשה המקורית. הועדה מאשרת את הבקשה וכספי ההקצבה 
המיועדים לשנת ,2021 ישמשו הן להשלמת שיפוץ והבינוי והן לרכישת ציוד.

4,400,000(ב)

קרן מחקרים על יד הסתדרות מדיצינית הדסה (ע"ר) (א) 20200808

במסגרת עזבון המיועד למחקר רפואי מבקשת "עמותת קרן מחקרים על יד 
הסתדרות מדיצינית" תמיכה במחקר של התפתחות מינית של העובר שמבוססת 

על מוטציות ובעיות גנטיות שאותרו על ידי החוקרים. מעיון בהמלצת המדען 
הראשי ממשרד הבריאות מתקבלת תמיכה במחקר והמלצה חיובית להשתתף 

במימונו. הבקשה מפרטת את פרטי המחקר ואת הכיוון שלו. הוועדה מתרשמת 
שיש חשיבות לקיומו של המחקר. לצורך כך מקצה הוועדה תמיכה בסך 450,000 

ש"ח לשלוש שנות המחקר כמפורט בבקשה. תוקף חלק מן ההקצבה בסך 150,000 
ש"ח יהיה עד ,31.3.2021 תוקף חלק שני של ההקצבה של 150,000 ש"ח יהיה עד 

31.3.2022  וסכום ההקצבה השלישי בסך 150,000 ש"ח יעמוד בתוקף עד 
.31.3.2023 העמותה תציג בכל אחת מן השנים את התוצרים של המחקר בשנה 

החולפת.

450,000(ב)

בריאות (א) 20200825
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החלטה: במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל– הקמת מרכז שיקומי. מבקשת עמותת 
"עלה נגב – נחלת ערן (ע"ר) " תמיכה בבניית שתי מחלקות אשפוז שיקומי בביה"ח

השיקומי בדרום. המטרה היא להקים שתי מחלקות בהן  יהיו 72 מיטות. ע"פ 
הערכת המבקשת, כ-3,000 איש ייהנו מהפרויקט שעלותו הכוללת, לפי המפורט 

בבקשה, עומדת על כ-140 מש"ח. הבקשה היא להקצבה דו-שנתית ומבוקש 
להעניק למוסד את כל היתרה המצוינת הקיימת בעזבון. לדברי הגורם המקצועי 

ממשרד הבריאות, סמנכ"ל בכיר וראש המנהל, מספר המיטות בנפת באר שבע 
עומד כיום על 0.07 מיטות שיקום לאלף נפש. לפני הועדה, קיימות שלוש בקשות 
שראויות לדיון ע"פ הקול הקורא הנידון. לאחר שהועדה עיינה בכל שלוש הבקשות

ובכל הפרטים המופיעים בהן, ולאחר שהועדה עיינה בהמלצות משרד הבריאות, 
ואף קיימה שיחת בירור עם הגורם האחראי במשרד הבריאות, כדי לעמוד על 

השיקולים שביסוד המלצות המשרד - החליטה הועדה כי עליה להעדיף את 
התמיכה בהקמת מחלקות השיקום ביה"ח פדה פורייה בצפון, המיועדות לשרת 

את מרבית אוכלוסיית הצפון, אשר בו מספר מיטות השיקום נמוך בהרבה ממספר
מיטות השיקום במרכז הארץ וגם ממספר מיטות השיקום הקיימות או שיהיו 
קיימות בדרומה. לדברי הגורם המקצועי במשרד הבריאות עומד היחס באזור 

הצפון על 0.042 מיטות לאלף נפש לעומת 0.07 באזור הדרום. בצפון אין כלל 
מיטות לשיקום ילדים. עם כל החשיבות שהועדה מייחסת לצורך לתמוך בהקמת 
מרכז השיקום של המבקשת, רואה הועדה את עצמה מחויבת לחלק את היתרה 

בעזבון באופן המיטיב ביותר עם מספר אוכלוסין גבוה יותר ולהעניק משקל 
להבדלים הקיימים בין האפשרויות להענקת השירות הנידון באופן יעיל יותר 

לאוכלוסייה בכל אזור. הועדה למדה שהחוסר הקיים במיטות שיקום בצפון גורם 
לפגיעה גדולה באוכלוסיית הצפון וכי האפשרויות העומדות לרשות האוכלוסייה 

האמורה מצומצמות בהרבה מאלה העומדות לרשות האוכלוסייה במרכז הארץ או
אפילו בדרומה. בהתאם לכך, החליטה הועדה לקבוע לשני המוסדות המצויים 
בדרום - ואשר הגישו בקשות לתמיכה מן העזבון הנידון – תמיכה בסכום קטן 

יותר מזה שנקבע לבית החולים "פדה-פורייה". הועדה החליטה שיתרת הסכום 
שתעמוד בעזבון אחרי ההקצאה שקבעה לבית החולים פדה-פורייה, תחולק 

בחלקים שווים בין שני המוסדות שבדרום הארץ. ע"פ כל האמור תועבר הקצבה 
בשיעור 1/6 מיתרת העיזבון שתעמוד לחלוקה, במועד שייקבע להלן, למשרד 

הבריאות עבור "עלה נגב". מועד העברת הכספים למשרד הבריאות נקבע בזה ליום
.10.5.2021 כספי ההקצבה יועברו ל"עלה נגב" בכפוף להתקדמות ביצוע הפרויקט 

ע"פ דרישות משרד הבריאות.

8,666,666(ב)

ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב (א) 20200830
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל – הוגשה בקשה לתמיכה בהקמת מרכז שיקומי 
מרכזי לטובת תושבי הצפון במרכז הרפואי "פדה-פוריה", כחלק מיישום מסקנות 

ועדת אפק והחלטת ממשלה 2262 לחיזוק הצפון. הבקשה היא לתמיכה תלת 
שנתית במסגרת התקדמות ביצוע ההקמה של המחלקות השיקומיות הנידונות, 

כאשר המטרה היא לבנות מרכז שיקום בשטח כולל של 14,000 מ"ר להצבת 162 
מיטות אשפוז וכן 36 מיטות לאשפוז יום. התוכנית היא כי בשלב א' ייבנו שתי 

מחלקות שיקום משולבות, נוירולוגי, אורתופדי וגריאטרי וכן שלד של שתי 
מחלקות נוספות שיאפשרו התפתחות עתידית לעוד שתי מחלקות שיקום בשלב ב'.

כמו כן, מתוכננת מחלקה לשיקום ילדים בה יהיו 18 מיטות, מחלקת שיקום 
לאשפוז יום ושיקום אמבולטורי לבריכה טיפולית ויחידה ייעודית לאשפוז יום 

ולשיקום אמבולטורי לילדים. מצוין בבקשה, וכן בהמלצת משרד הבריאות ביחס 
לבקשה זו, שמספר מיטות השיקום בצפון הארץ הוא  קטן בהרבה ממספר 

המיטות לשיקום במרכז הארץ. מבירור שערכה הועדה עולה, שמספר מיטות 
השיקום בצפון הארץ נופל בהרבה אף ממספר מיטות השיקום בדרום הארץ. יצוין 

שבמסגרת אותה החלטת ממשלה הוחלט על הקמת ביה"ס לרפואה בצפת, 
שבינתיים הוקם, והמרכז השיקומי המיועד לקום בביה"ח פוריה יהיה מסונף 

לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן, וגם לבית הספר למקצועות הרפואה 
של המכללות ובתי ספר לרפואה בצפת. בהחלטת הממשלה נכתב שהממשלה 

תקצה לפרויקט הנידון 110 מש"ח, ואילו את יתרת הסכום הדרוש להקמת 
המרכז, יצטרך ביה"ח להשיג בכוחותיו הוא. הועדה רואה חשיבות רבה בהקמת 
מחלקות האשפוז הנידונות בביה"ח "פדה-פוריה" ורואה בכך הגשמת רצונו של 

המצווה, המנוח הלנברג ז"ל, להקמת מרכזי שיקום. לפני הועדה מוגשות שתי 
בקשות נוספות על בקשה, וכולן מתחרות על יתרת הכסף בעזבון. יש בעיני הועדה 

חשיבות רבה לתמיכה בכל מרכז שיקומי שמוקם ונזקק לתמיכות לשם מימון 
העלויות שלו. עם זאת, הועדה רואה חובה לעצמה לתת את דעתה להבדלים בין 

הצרכים במחוזות השונים, בין ההיצע והביקוש ובין היכולת לתת שירותי שיקום 
לאוכלוסיות באזורים השונים. מאחר שמכספי העזבון הנידון, עזבון הלנברג 

המנוח, הוקצו בעבר תמיכות לכמה מרכזי שיקום ברחבי הארץ, מצאה הועדה 
לנכון לקבוע בקול הקורא האחרון שיתרות הכסף שנותרו בעזבון יוענקו לתמיכה 
במרכזי שיקום בפריפריה הגיאוגרפית של המדינה. ביחס למיטות שיקום בצפון, 
כפי שכבר נאמר לעיל, מספר מיטות השיקום הוא פחות ממחצית ממספר מיטות 

השיקום ל-1,000 נפש בממוצע הארצי. מאחר שבדרום קיימים או יוקמו מרכזי 
שיקום אחדים, דהיינו באשקלון (ביה"ח ברזילי), מועצה אזורית מרחבים (עלה 

נגב-נחלת ערן), בבאר שבע (בביה"ח סורוקה) ובסך הכל כ-300 מיטות אשפוז 
בדרום, מוצאת הועדה לנכון להקצות תמיכה גדולה יותר לביה"ח "פדה פוריה" 

עבור אוכלוסיית הצפון, אשר דומה בגודלה לאוכלוסיית הדרום ואילו מספר 
מיטות השיקום באזור צפון הארץ הוא קטן בהרבה ממספר מיטות השיקום 

בדרומה. עמדה זו של הועדה נתמכת גם בהמלצת משרד הבריאות, כפי שהובעה הן
במכתב של סמנכ"ל בכיר וראש המנהל והן בתשובתו לבקשת הועדה עת נתבקש 
להתייחס לבקשות שהוגשו אליה, במסגרת הקול הקורא הנידון. כמו כן, בשיחה 

טלפונית שקיימה הועדה עם האחראי במשרד הבריאות בנושא הנידון. על פי 
הידוע, קיים פער משמעותי במיטות שיקום בצפון הארץ העומד על 0.042 מיטות 

שיקום לאלף נפש (כמחצית מהממוצע הארצי), יש לציין עוד כי אין כלל מיטות 
שיקום לילדים בצפון מדינת ישראל. לעומת מספר מיטות שיקום בנפת באר שבע 
העומד כיום על 0.07 מיטות שיקום לאלף נפש. נחה דעתה של הועדה, שיש מקום 

לערוך את ההבחנה האמורה בין ההקצאה לבית חולים פורייה לבין ההקצאה 
למוסדות האחרים שהגישו בקשה התואמת לקול הקורא. על כן מוצאת הועדה – 

ע"פ כלל השיקולים הרלוונטיים שתוארו לעיל, לרבות הבקשות שלפניה  לקבוע 
תמיכה לביה"ח פורייה לשנים 2020 ו-,2021 מתוך שלוש השנים שעבורן נתבקשה 

התמיכה. מאחר שהוועדה למדה שהפרויקט הוא כבר בביצוע. על כן, מחליטה 
הועדה כי מתוך יתרת העיזבון שתעמוד לחלוקה במועד שייקבע להלן, תועבר 
הקצבה בשיעור 2/3 מן היתרה האמורה למשרד הבריאות עבור בית החולים 

פוריה. העברת הכספים למשרד הבריאות תבוצע ביום .10.5.2021 כספי ההקצבה 
יועברו לבי"ח "פוריה" בכפוף להתקדמות ביצוע הפרויקט ע"פ דרישות משרד 

הבריאות.

34,666,666(ב)

עלה נגב- נחלת ערן (ע"ר) (א) 20200829

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

0 סה"כ למשרד:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
21 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל – להקמת מרכז שיקומי, מבקש ביה"ח "סורוקה"
תמיכה בהקמת מרכז שיקום אקוטי לילדים ולמבוגרים, נפגעי טראומה אזרחית 
וצבאית ופגיעות נוירולוגיות. המרכז יכלול שתי מחלקות אשפוז, אולמות טיפול 
ומכון הידרותרפי. לפני הועדה, תלויות שלוש בקשות שראויות לדיון ע"פ הקול 

הקורא הנידון.  לאחר שהועדה עיינה בכל שלוש הבקשות ובכל הפרטים המופיעים
בהן, ולאחר שהועדה עיינה בהמלצות משרד הבריאות ואף קיימה שיחת בירור עם 

הגורם האחראי במשרד הבריאות כדי לעמוד על השיקולים שביסוד המלצות 
המשרד – החליטה הועדה כי עליה להעדיף את התמיכה בהקמת מחלקות 

השיקום ביה"ח פורייה בצפון, המיועדות לשרת את מרבית אוכלוסיית הצפון אשר
בה מספר מיטות השיקום נמוך בהרבה ממספר מיטות השיקום במרכז הארץ וגם 

בהשוואה למספר מיטות השיקום הקיימות או שיהיו קיימות בדרומה. לדברי 
הגורם המקצועי במשרד הבריאות היחס באזור הצפון על בסיס מיטות שיקום 

לנפש לעומת 0.07 באזור הדרום ואילו באזור הצפון אין כלל מיטות לשיקום 
ילדים. עם כל החשיבות שהועדה מייחסת לצורך לתמוך בהקמת מרכז השיקום 

של בית החולים המבקש, רואה הוועדה את עצמה מחויבת לחלק את היתרה 
בעזבון באופן המיטיב ביותר, עם מספר אוכלוסין גבוה יותר ועם הענקת משקל 

להבדלים הקיימים בין האפשרויות הענקת השירות הנידון באופן יעיל יותר 
לאוכלוסייה בכל אזור. הועדה למדה שהחוסר הקיים במיטות שיקום בצפון הארץ

גורם לפגיעה גדולה באוכלוסיית הצפון, כי האפשרויות העומדות לרשות 
האוכלוסייה האמורה מצומצמות בהרבה מאלה העומדות לרשות האוכלוסייה 

במרכז הארץ או אפילו בדרומה. בהתאם לכך, החליטה הועדה לקבוע לשני 
המוסדות המצויים בדרום - ואשר הגישו בקשות לתמיכה מן העזבון הנידון – 

תמיכה בסכום קטן יותר מזה שנקבע לבית החולים פדה-פורייה. הועדה החליטה 
שיתרת הסכום שתעמוד בעזבון אחרי ההקצאה שקבעה לבית החולים פורייה, 

תחולק בחלקים שווים בין שני המוסדות שבדרום הארץ. ע"פ האמור תועבר 
הקצבה בשיעור 1/6 מיתרת העיזבון שתעמוד לחלוקה, במועד שייקבע להלן, 

למשרד הבריאות עבור "ידידי המרכז הרפואי סורוקה". מועד העברת הכספים 
למשרד הבריאות נקבע בזה ליום .10.5.2021 כספי ההקצבה יועברו לעמותה 

המבקשת בכפוף להתקדמות ביצוע הפרויקט בבית חולים סורוקה.ע"פ דרישות 
משרד הבריאות.

8,666,666(ב)

69,711,498 סה"כ למשרד:

24/09/2020 תאריך:
20 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

החלטה: במסגרת עזבון ע"ש הלנברג ז"ל– הקמת מרכז שיקומי. מבקשת עמותת 
"עלה נגב – נחלת ערן (ע"ר) " תמיכה בבניית שתי מחלקות אשפוז שיקומי בביה"ח

השיקומי בדרום. המטרה היא להקים שתי מחלקות בהן  יהיו 72 מיטות. ע"פ 
הערכת המבקשת, כ-3,000 איש ייהנו מהפרויקט שעלותו הכוללת, לפי המפורט 

בבקשה, עומדת על כ-140 מש"ח. הבקשה היא להקצבה דו-שנתית ומבוקש 
להעניק למוסד את כל היתרה המצוינת הקיימת בעזבון. לדברי הגורם המקצועי 

ממשרד הבריאות, סמנכ"ל בכיר וראש המנהל, מספר המיטות בנפת באר שבע 
עומד כיום על 0.07 מיטות שיקום לאלף נפש. לפני הועדה, קיימות שלוש בקשות 
שראויות לדיון ע"פ הקול הקורא הנידון. לאחר שהועדה עיינה בכל שלוש הבקשות

ובכל הפרטים המופיעים בהן, ולאחר שהועדה עיינה בהמלצות משרד הבריאות, 
ואף קיימה שיחת בירור עם הגורם האחראי במשרד הבריאות, כדי לעמוד על 

השיקולים שביסוד המלצות המשרד - החליטה הועדה כי עליה להעדיף את 
התמיכה בהקמת מחלקות השיקום ביה"ח פדה פורייה בצפון, המיועדות לשרת 

את מרבית אוכלוסיית הצפון, אשר בו מספר מיטות השיקום נמוך בהרבה ממספר
מיטות השיקום במרכז הארץ וגם ממספר מיטות השיקום הקיימות או שיהיו 
קיימות בדרומה. לדברי הגורם המקצועי במשרד הבריאות עומד היחס באזור 

הצפון על 0.042 מיטות לאלף נפש לעומת 0.07 באזור הדרום. בצפון אין כלל 
מיטות לשיקום ילדים. עם כל החשיבות שהועדה מייחסת לצורך לתמוך בהקמת 
מרכז השיקום של המבקשת, רואה הועדה את עצמה מחויבת לחלק את היתרה 

בעזבון באופן המיטיב ביותר עם מספר אוכלוסין גבוה יותר ולהעניק משקל 
להבדלים הקיימים בין האפשרויות להענקת השירות הנידון באופן יעיל יותר 

לאוכלוסייה בכל אזור. הועדה למדה שהחוסר הקיים במיטות שיקום בצפון גורם 
לפגיעה גדולה באוכלוסיית הצפון וכי האפשרויות העומדות לרשות האוכלוסייה 

האמורה מצומצמות בהרבה מאלה העומדות לרשות האוכלוסייה במרכז הארץ או
אפילו בדרומה. בהתאם לכך, החליטה הועדה לקבוע לשני המוסדות המצויים 
בדרום - ואשר הגישו בקשות לתמיכה מן העזבון הנידון – תמיכה בסכום קטן 

יותר מזה שנקבע לבית החולים "פדה-פורייה". הועדה החליטה שיתרת הסכום 
שתעמוד בעזבון אחרי ההקצאה שקבעה לבית החולים פדה-פורייה, תחולק 

בחלקים שווים בין שני המוסדות שבדרום הארץ. ע"פ כל האמור תועבר הקצבה 
בשיעור 1/6 מיתרת העיזבון שתעמוד לחלוקה, במועד שייקבע להלן, למשרד 

הבריאות עבור "עלה נגב". מועד העברת הכספים למשרד הבריאות נקבע בזה ליום
.10.5.2021 כספי ההקצבה יועברו ל"עלה נגב" בכפוף להתקדמות ביצוע הפרויקט 

ע"פ דרישות משרד הבריאות.

8,666,666(ב)

ידידי המרכז הרפואי סורוקה בנגב (א) 20200830

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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24/09/2020 תאריך:
22 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הגנת הסביבה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מרכז קהילתי כאבול (ע''ר) (א) 20200024

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה, מבקשת עמותת "המרכז 
הקהילתי כאבול" תמיכה בפרויקט "פסל במקום זבל", שמטרתו לפנות את 
האשפה המצטברת במקומות ציבוריים בישוב כאבול, ולהפוך אותו ליצירת 

אומנות יפה ומרהיבה, וזאת על ידי הפעלת בני נוער ותושבים מהסביבה. הוועדה 
עיינה במסמכי הבקשה ומוצאת לתמוך בתשלום שכרו של אחד משני אומנים 
שיועסק בפרויקט. המימון התואם יהיה לתשלום שכרו של האומן השני אשר 

יועסק בפרויקט. למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות לפעילות שנעשתה על 
ידי שני האומנים האמורים בנושא המפורט בבקשה, דהיינו, הפיכת זבל ליצירת 

אומנות שתוצג בשטח הציבורי לרשות האוכלוסיה במקום.
סכום ההקצבה: 26,000.

26,000(ב)

עירית רעננה (א) 20200229

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה מבקשת "עיריית רעננה" תמיכה 
ביצירת "יער פארק שרוני" בתחומי הפארק העירוני, בשיתוף ובהובלת הקהילה 

בעיר, ובראשם תלמידי בתי הספר, ליצירת איזור בפארק התומך במגוון הביולוגי 
ומקדם קרבה בין האדם לטבע. על פי תיאור הפרויקט ישולבו בפארק עצי אלון 

וצמחיה מושכת מאביקים ליצירת פארק המציג ומנגיש את הטבע המקומי בשרון.
מדובר באתר שימשוך אליו גם ציפורים מקננות, צבי יבשה וקיפודי חולות, אשר 
נמצאים בסכנת הכחדה. שתילת העצים והצמחיה ונטיעתם תתבצע על ידי תלמידי
בתי הספר ובמרחב גם יוקמו סדנאות, ספסלים מונגשים שייעשו מחומר ממוחזר. 
הפעילות תלווה בסדנאות עם מומחים בוטנאים. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים 
לה ומקצה תמיכה בסך 40,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העיריה אסמכתאות 

לביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

40,000(ב)

תנו לחיות לחיות (א) 20200296

במסגרת עיזבון "למטרות צדקה – צער בעלי חיים", הגישה עמותת תנו לחיות 
לחיות בקשה לתמיכה בפרויקט המכונה "פרויקט שיקום כלבי" וכן "פרויקט דרך 

חדשה", כאשר המטרה היא ללכוד כלבים משוטטים בנגב ובצפון, ולטפל בהם 
בדרך של אילוף, עיקור וסירוס, והכנה לאימוץ בבתים. הוועדה עיינה בבקשה וכן 

בבקשות קודמות בהן נתמכה העמותה בעבר מאותו עיזבון, ומוצאת לתמוך 
בפרויקט ברכיבים אחדים: עיקור\סירוס כלב\ה, ייעוץ התנהגות לכלב\ה, וייעוץ 

מעקב לכלב\ה. המימון התואם יהיה מתשלום שכר למאלף כלבים.

38,000(ב)

לטם - טבע נגיש לכולם (ע"ר) (א) 20200462

להשתתפות בהכשרה של מתחם נטיעות ובניית פינות למידה חזותיות בהם ישולבו
עזרים תלת-מימדיים להסבר על הליכי הנטיעה, הטיפול והשימוש ביער, ולפעילות 

פדגוגית של מודרכים במקום על בסיס יום-יומי, מקצה הועדה תמיכה בסך 
150,000 ש"ח. המימון התואם יהיה בהשלמת הסכום הנדרש לביצוע כל הפריטים 

המפורטים בבקשה (העמותה לא תחויב להעסיק את כל העובדים המפורטים 
בבקשה, אך תידרש לבצע את כל תוכנית הפרויקט, כפי שהיא מתוארת בבקשה).

150,000(ב)

לעובדה ולשומרה לסביבה יהודית (ע"ר) (א) 20200576
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24/09/2020 תאריך:
23 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה, מבקשת עמותת לעובדה 
ולשומרה לסביבה יהודית תמיכה בפרויקט הקמה של 14 גינות חינוכיות בחצרות 

גני ילדים בירושלים בשיתוף עם רשת עץ הגנים, עץ הדעת, ורשת בית יעקב. לאחר 
שהוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 
50,000 ש"ח להשתתפות ברכישות שמתכוונת העמותה לרכוש. המימון התואם 

יהיה להשלמת הרכישות ולהשתתפות בשכר של רכז אחד בלבד.

50,000(ב)

האגודה לקדום החנוך ירושלים (א) 20200581

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה מבקשת "האגודה לקידום 
החינוך ירושלים" תמיכה בפרויקט החלפת שני חדרי קירור שפועלים על גז רעיל, 

,HFC שפוגע בשכבת האוזון, וייאסר לשימוש בשנת ,2020 לחדרי קירור דגם 
חדיש וידידותי לסביבה בהתאם לתקנות החדשות. הפרויקט אמור להתבצע בבית 

ספר "בויאר", שבו יש אודיטוריום בגודל 500 מ"ר ואולם ספורט שגודלו כ-500 
 HFC. מ"ר, ושניהם ממוזגים באמצעות חדרי קירור שעובדים על גז המזגנים

האגודה נתמכה על ידי הוועדה בשלוש השנים האחרונות, ומטעם זה, על פי סעיף 
11.10 לנוהל עבודת הוועדה, ניתן היה לדחות את בקשה, ואולם, הוועדה מוצאת 

נימוקים מיוחדים לתמוך בפרויקט הנידון, מן הטעם שהוא נופל באופן מובהק 
בגדרו של יעד העיזבון. הפרויקט מיועד להפסיק פליטת גז רעיל לסביבה ולהחליפו 

– כפי שנדרש על פי החוק החל משנת 2020 – בגז שהוא יותר ידידותי לסביבה. 
מקום הפרויקט כאמור הוא בשימושם של בני נוער, שיש עילה מיוחדת להגן על 

שלומם ובריאותם. סכום התמיכה יעמוד על סך 120,000 ש"ח. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות לביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

120,000(ב)

חוות החופש בע"מ (חל"צ) (א) 20200659

לבקשת עמותת "חוות החופש" שהתקבלה בוועדה ביום ,22.6.2020 מאשרת 
הועדה שינוי אופן ביצוע הפרויקט על ידי רכישת רכב משומש במקום רכב חדש 

שפורט בבקשה המקורית ובלבד שהרכב יהיה מן הסוג ומן הנתונים המתאימים 
לביצוע ההסעות, כפי שפורט בבקשה המקורית.

70,000(ב)

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) (א) 20200777

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה, מבקשת "עמותת מכון הערבה 
ללימודי הסביבה" תמיכה בפרויקט של הקמת מעבדה פוטו-ולטאית, לבדיקה 

ארוכת טווח של פאנלים סולאריים בתנאי שדה, וכן פיתוח של תכנית מחקר 
למציאת שיטות מדידה ספציפיות ונהלי בדיקה של מודולים פוטו-וולטאיים. עיון 

בבקשה מעלה שמדובר בפרויקטים של מחקר ופיתוח טכנולוגיות של אנרגיה 
מתחדשת, תוך מינוף תנאי האקלים המיוחדים של הערבה ורמות הקרינה 

הגבוהות במגוון נושאים, כגון מדיניות של ניהול אנרגיה, דלקים סולאריים, ועוד. 
הרכיבים של עלויות הפרויקט הם לשכר ולרכישת מכשור לביצוע הפרויקטים. 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, ומוצאת לקבוע תמיכה בסך 60,000 ש"ח, 

כהשתתפות ברכישות המפורטות בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. המימון 
התואם ישלים את המחיר הדרוש לרכישות המתוארות בבקשה. למימוש ההקצבה

תציג העמותה אסמכתאות לרכישות שבוצעו.

60,000(ב)

554,000 סה"כ למשרד:

24/09/2020 תאריך:
22 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הגנת הסביבה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מרכז קהילתי כאבול (ע''ר) (א) 20200024

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה, מבקשת עמותת "המרכז 
הקהילתי כאבול" תמיכה בפרויקט "פסל במקום זבל", שמטרתו לפנות את 
האשפה המצטברת במקומות ציבוריים בישוב כאבול, ולהפוך אותו ליצירת 

אומנות יפה ומרהיבה, וזאת על ידי הפעלת בני נוער ותושבים מהסביבה. הוועדה 
עיינה במסמכי הבקשה ומוצאת לתמוך בתשלום שכרו של אחד משני אומנים 
שיועסק בפרויקט. המימון התואם יהיה לתשלום שכרו של האומן השני אשר 

יועסק בפרויקט. למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות לפעילות שנעשתה על 
ידי שני האומנים האמורים בנושא המפורט בבקשה, דהיינו, הפיכת זבל ליצירת 

אומנות שתוצג בשטח הציבורי לרשות האוכלוסיה במקום.
סכום ההקצבה: 26,000.

26,000(ב)

עירית רעננה (א) 20200229

במסגרת עיזבון למטרות בתחום איכות הסביבה מבקשת "עיריית רעננה" תמיכה 
ביצירת "יער פארק שרוני" בתחומי הפארק העירוני, בשיתוף ובהובלת הקהילה 

בעיר, ובראשם תלמידי בתי הספר, ליצירת איזור בפארק התומך במגוון הביולוגי 
ומקדם קרבה בין האדם לטבע. על פי תיאור הפרויקט ישולבו בפארק עצי אלון 

וצמחיה מושכת מאביקים ליצירת פארק המציג ומנגיש את הטבע המקומי בשרון.
מדובר באתר שימשוך אליו גם ציפורים מקננות, צבי יבשה וקיפודי חולות, אשר 
נמצאים בסכנת הכחדה. שתילת העצים והצמחיה ונטיעתם תתבצע על ידי תלמידי
בתי הספר ובמרחב גם יוקמו סדנאות, ספסלים מונגשים שייעשו מחומר ממוחזר. 
הפעילות תלווה בסדנאות עם מומחים בוטנאים. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים 
לה ומקצה תמיכה בסך 40,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העיריה אסמכתאות 

לביצוע כל חלקי הפרויקט כמפורט בבקשה.

40,000(ב)

תנו לחיות לחיות (א) 20200296

במסגרת עיזבון "למטרות צדקה – צער בעלי חיים", הגישה עמותת תנו לחיות 
לחיות בקשה לתמיכה בפרויקט המכונה "פרויקט שיקום כלבי" וכן "פרויקט דרך 

חדשה", כאשר המטרה היא ללכוד כלבים משוטטים בנגב ובצפון, ולטפל בהם 
בדרך של אילוף, עיקור וסירוס, והכנה לאימוץ בבתים. הוועדה עיינה בבקשה וכן 

בבקשות קודמות בהן נתמכה העמותה בעבר מאותו עיזבון, ומוצאת לתמוך 
בפרויקט ברכיבים אחדים: עיקור\סירוס כלב\ה, ייעוץ התנהגות לכלב\ה, וייעוץ 

מעקב לכלב\ה. המימון התואם יהיה מתשלום שכר למאלף כלבים.

38,000(ב)

לטם - טבע נגיש לכולם (ע"ר) (א) 20200462

להשתתפות בהכשרה של מתחם נטיעות ובניית פינות למידה חזותיות בהם ישולבו
עזרים תלת-מימדיים להסבר על הליכי הנטיעה, הטיפול והשימוש ביער, ולפעילות 

פדגוגית של מודרכים במקום על בסיס יום-יומי, מקצה הועדה תמיכה בסך 
150,000 ש"ח. המימון התואם יהיה בהשלמת הסכום הנדרש לביצוע כל הפריטים 

המפורטים בבקשה (העמותה לא תחויב להעסיק את כל העובדים המפורטים 
בבקשה, אך תידרש לבצע את כל תוכנית הפרויקט, כפי שהיא מתוארת בבקשה).

150,000(ב)

לעובדה ולשומרה לסביבה יהודית (ע"ר) (א) 20200576

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
24 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

חינוך משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מכון "מסילות" אשדוד (ע"ר) (א) 20200009

במסגרת נושא תמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים הגיש "מכון מסילות" בקשה לתמיכה 

בפרויקט של סדנאות ומפגשים עם בני נוער מ – 20 בתי ספר, לשם ביצוע תוכנית 
של 12 מפגשים בנושא בריונות ברשת, שיימיניג וכו'. הוועדה עיינה בבקשה 

ובפרטיה וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח לביצוע הפרויקט. למימוש התמיכה 
יציג המכון רשימה של 20 בתי ספר בהם בוצע הפרויקט וכן רשימת התלמידים 

שהשתתפו, ואשר שילמו דמי השתתפות בסך 10 ש"ח למפגש. כמו כן, תוצג 
רשימת העובדים שקיבלו שכר במסגרת הפרויקט. השלמת סכום השכר המבוקש 

תהווה מימון תואם.

80,000(ב)

ועד מקומי נחל עז (א) 20200013

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, הגיש ועד מקומי 
נחל עוז בקשה לתמיכה בשיפוץ מבנה המשמש כמועדון ומקום מפגש לתלמידי 

כיתות ז'-ח' מן הקיבוץ. הפרויקט יכלול בניית מרחב מוגן מוסדי ושיפוץ המבנה 
להתאמתו לפעילות חינוכית של הילדים. הועדה עיינה במסמכי הבקשה ובנספחים

לה, וקובעת תמיכה בסך 150,000 ש"ח לתמיכה בביצוע הפרויקט כולו, כמפורט 
בבקשה ובנספחים לה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע כל הפרויקט תהווה מימון 

תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע הפרויקט 
כמתואר בבקשה

150,000(ב)

מדרשת בינת - בית מדרש גבוה לבנות ללמודי יהדות (ע"ר) (א) 20200017

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהענקת המלגות ע"פ 
המפורט בבקשה ובמכתב נלווה לקריטריונים למלגות שצורף לה. המלגות יינתנו 

לפחות ל-20 תלמידות הנזקקות ע"פ הקריטריונים. למימוש ההקצבה יציג המוסד 
רשימת התלמידות להן הוענקה המלגה, סכום המלגה והסיבה להענקתה.

20,000(ב)

חממה אקולוגית עין שמר (ע"ר) (א) 20200022

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
25 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "חממה אקולוגית עין שמר" הגישה בקשה במסגרת עזבון המיועד לתרבות
וחינוך לנוער. התוכנית היא לשתף 2,300 בני נוער ובוגרים מבתי ספר מאוכלוסיות 

שונות בחברה שיפעלו ביחד למען סביבה טובה ובריאה יותר תוך כדי היכרות 
ושיתוף פעולה. התוכנית היא למפגשים שבועיים במשך כ - 3 חודשים במחזורים 

שונים במהלך חודשי השנה, כמפורט בבקשה ובנספחים לה. לצורך מימוש 
התוכנית מבקשת העמותה תמיכה ברכישת ציוד רב מאוד בעלויות גבוהות, מימון 

הרצאות, ציוד מחשוב, הסעות, ציוד מעבדות וגם שכר לארבעה עובדים 
המועסקים בעמותה בהיקפי משרה שונים. התוכנית מיועדת גם לבוגרים – על אף 

שהבקשה מבוססת על עיזבון המיועד לנוער. הוועדה סבורה שמדובר בתוכנית 
חיובית מאוד אולם העלויות המצוינות בבקשה וההוצאות הצפויות נראות 

מופרזות הן כשלעצמן והן ביחס ליכולת הכלכלית של העמותה עצמה. 
הוועדה מקצה לתמיכה בתוכנית סך של 60,000 ש"ח. כספי ההקצבה לא ישמשו 

לתשלום שכר,  ולא ישמשו לחלק מהעלויות לשילובם של בוגרים בתוכנית. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימות בני הנוער שהשתתפו בפרויקט ואת 

המועדים של השתתפותם. 
המימון התואם להקצבה יהיה מן ההוצאות הנדרשות לרכיבי הפרויקט למעט 

השכר המצוין בבקשה. 

60,000(ב)

בתי נוער הנחשונים (ע"ר) (א) 20200041

"עמותת בתי נוער הנחשונים" מבקשת תמיכה בתוכנית לימודים חדשנית הכוללת 
סדנאות בנושא התמיכה העיקרי של בריונות ברשת. על פי התוכנית יינתן ליווי 

צמוד לבני הנוער ומערכת הוליסטית המתמודדת עם הנושא ומעלה אותו 
למודעות. הכל כמפורט בפירוט הפרויקט ובעלויות הצפויות לו.

הוועדה מקצה תמיכה בסך 100,000 ש"ח. למימוש הפרויקט תציג העמותה 
אסמכתאות לקיום הסדנאות  המפורטות בבקשה, מספר הסדנאות, מועדיהן 

ומקומן, מספר בני הנוער שהשתתפו בהן תוכן הסדנאות, והעלויות ששולמו עבור 
ביצוע הסדנאות. 

100,000(ב)

"בית לוי-יצחק" ישיבת חב"ד ליובאוישט - צפת (א) 20200045

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת בית "לוי 

יצחק" תמיכה בהענקת מלגות לימוד ל-100 תלמידים ממשפחות שאינן אשכנזיות,
ואשר מצבן הסוציו אקונומי נמוך. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה לרבות 
מכתב נלווה לקריטריונים למלגות וקובעת תמיכה בסך 60,000 ש"ח להענקת 

המלגות ע"פ האמור בבקשה ובקריטריונים שצורפו לה. למימוש ההקצבה 
ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה רשימת התלמידים שקיבלו את המלגה, 

אסמכתא לכך שמוצאם אינו אשכנזי והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

60,000(ב)

עירית נס ציונה (א) 20200048

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי מבקשת "עירית נס ציונה" 

תמיכה בפרויקט של 16 סדנאות בתחומים שונים עבור בית הספר הקהילתי 
"התומר", עבור תלמידים בגילאים 21-6 שנים שלהם לקויות קוגניטיביות 
מורכבות. הוועדה עיינה בבקשה ובתכנית המפורטת המצוינת בה למספר 

התלמידים של בית הספר כולו ומוצאת לתמוך בתכנית בסכום של 100,000 ש"ח. 
המימון התואם יהיה לתכנית, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העיריה 

אסמכתאות לקיומם של הסדנאות והפרטים הרשומים בתכנית.

100,000(ב)

R.A) UNISTREAM.) (ע"ר) יוניסטרים (א) 20200054

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת "יוניסטרים" (ע"ר)  
(.UNISTREAM R.A) תמיכה בתוכנית יזמות חדשנית לנוער כמפורט בבקשה 

ובהצעת המחיר המצורפת לה. 
הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 100,000 ש"ח כהשתתפות

בשכר המדריכים שיועסקו בפרויקט.
למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת המדריכים שהועסקו ורשימת כל  

הפעילויות שנעשו עם בני הנוער שהוגדרו כ"נוער בסיכון". כן תציג העמותה 
אסמכתאות לבחירתם של בני הנוער ששולבו בתכנית על בסיס ההגדרה של "נוער 

בסיכון". 

100,000(ב)

24/09/2020 תאריך:
24 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

חינוך משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מכון "מסילות" אשדוד (ע"ר) (א) 20200009

במסגרת נושא תמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים הגיש "מכון מסילות" בקשה לתמיכה 

בפרויקט של סדנאות ומפגשים עם בני נוער מ – 20 בתי ספר, לשם ביצוע תוכנית 
של 12 מפגשים בנושא בריונות ברשת, שיימיניג וכו'. הוועדה עיינה בבקשה 

ובפרטיה וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח לביצוע הפרויקט. למימוש התמיכה 
יציג המכון רשימה של 20 בתי ספר בהם בוצע הפרויקט וכן רשימת התלמידים 

שהשתתפו, ואשר שילמו דמי השתתפות בסך 10 ש"ח למפגש. כמו כן, תוצג 
רשימת העובדים שקיבלו שכר במסגרת הפרויקט. השלמת סכום השכר המבוקש 

תהווה מימון תואם.

80,000(ב)

ועד מקומי נחל עז (א) 20200013

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, הגיש ועד מקומי 
נחל עוז בקשה לתמיכה בשיפוץ מבנה המשמש כמועדון ומקום מפגש לתלמידי 

כיתות ז'-ח' מן הקיבוץ. הפרויקט יכלול בניית מרחב מוגן מוסדי ושיפוץ המבנה 
להתאמתו לפעילות חינוכית של הילדים. הועדה עיינה במסמכי הבקשה ובנספחים

לה, וקובעת תמיכה בסך 150,000 ש"ח לתמיכה בביצוע הפרויקט כולו, כמפורט 
בבקשה ובנספחים לה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע כל הפרויקט תהווה מימון 

תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע הפרויקט 
כמתואר בבקשה

150,000(ב)

מדרשת בינת - בית מדרש גבוה לבנות ללמודי יהדות (ע"ר) (א) 20200017

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהענקת המלגות ע"פ 
המפורט בבקשה ובמכתב נלווה לקריטריונים למלגות שצורף לה. המלגות יינתנו 

לפחות ל-20 תלמידות הנזקקות ע"פ הקריטריונים. למימוש ההקצבה יציג המוסד 
רשימת התלמידות להן הוענקה המלגה, סכום המלגה והסיבה להענקתה.

20,000(ב)

חממה אקולוגית עין שמר (ע"ר) (א) 20200022

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
26 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מכינת "אבנר" מכינה תורנית קדם צבאית - עכו (ע"ר) (א) 20200060

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהענקת מלגות 

לתלמידים במכינה ע"פ הקריטריונים שצורפו לבקשה. הענקת המלגות תהא לפי 
שק"ד המוסד, אך למימוש ההקצבה תציג המכינה רשימת התלמידים להם 

הוענקה המלגה, סכום המילגה והסיבה להענקתה.

60,000(ב)

בית המדרש עוד יוסף חי שכם (א) 20200071

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת בית 

המדרש "עוד יוסף חי" תמיכה להענקת הנחות בשכר לימוד ל-20 תלמידים ע"פ 
הקריטריונים המצורפים לבקשה. הועדה עיינה בבקשה ובמסמך הקריטריונים 

וקובעת תמיכה בסך 18,000 ש"ח. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, 
תציג העמותה את רשימת התלמידים שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאם

אינו אשכנזי והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

18,000(ב)

מוסדות ערלוי ביתר עילית (א) 20200073

"מוסדות ערלוי בביתר עילית", מבקש במסגרת עיזבון "לחינוך באופן כללי, 
ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט", תמיכה בפרויקט 

אתגרים – סיוע לתלמידים מכיתות ב' המתקשים בקריאה, כתיבה וחשבון, על ידי 
הצמדת סיוע פרטני. הפרויקט מיועד ל-30 תלמידים, והעלות שלו מורכבת 

מתשלום שכר למורים, אשר יתנו את התמיכה בילדים. הוועדה סבורה שנוכח 
המספר הקטן של התלמידים המיועדים להינות מהתכנית, ונוכח העובדה שמדובר 

בסיוע בשעות העבודה הרגילות של בית הספר, ובהיעדר פירוט של כמות השעות 
והשיעורים שיינתנו לתלמידים, מדובר בתכנית שעלותה המוצגת היא גבוהה מדי. 

בהתחשב בכל האמור וכן בהתחשב במגבלות התקציב, נוכח ריבוי הבקשות 
שהוגשו לוועדה על בסיס העיזבון הנדון, קוצבת הוועדה תמיכה בסך 15,000 ש"ח. 

למימוש התמיכה יציג המוסד את רשימת השעות שבהן הוענק סיוע לתלמידים, 
וכן את רשימת התלמידים, והצהרה של מנהל בית הספר, חתומה בכתב ידו, 

שהתלמידים נזקקו לסיוע וקיבלו אותו.

15,000(ב)

בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון (ע"ר) (א) 20200078

הוראת העזבון היא כדלקמן: "לשימוש בלעדי עבור בניית והצטיידות בתי ספר 
יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא יספיקו 

להשלים מבנה לבית ספר ולהצטיידות לילדי ישראל", על פי עזבון זה מבקשת 
עמותת "בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון" תמיכה בהצטיידות של חצר בית 

הספר, לשימוש הילדים, על פי המפורט בבקשה והצעת המחיר המצורפת לה. 
הוועדה מקצה סך 40,000 ש"ח אשר ישמשו ליצירת משטח גומי ביציקה והצללה 

(פריטים 6 ו-7 בהצעת המחיר). המימון התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש 
לפריטים אלה וכן מרכישת פריטים אחרים המופיעים בהצעת המחיר.

40,000(ב)

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום (ע"ר) (א) 20200091

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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24/09/2020 תאריך:
27 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום" מבקשת במסגרת עיזבון למלגות 
לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי-דתי-לאומי-ציוני תמיכה 

בפרויקט הענקת מלגות כהשתתפות בשכר לימוד במסגרת המכללה, לסטודנטים 
שנזקקים לסיוע כלכלי בשל מצבם הכלכלי שלהם או של משפחתם. מעיון בדוחות 

הכספיים של המוסד מתברר כי למוסד עודף מצטבר של  36.98% ביחס למחזור 
הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 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 12,677,492 ש"ח. לפיכך 

המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. מטעם זה, רשאית היתה הוועדה לדחות
את הבקשה על יסוד הנימוק הפיננסי, בהתאם לסעיף הנוהל האמור. יחד עם זאת,

לוועדה שיקול דעת בהתקיים נימוקים מיוחדים לחרוג מהוראה זו. במקרה זה, 
לאחר שהוועדה דנה בבקשה, החליטה לקבוע תמיכה בפרויקט בשל מיקומו של 

המוסד, פעילותו המיוחדת, ומצבם הכלכלי המיוחד של הסטודנטים במסגרת 
הפרויקט. מדובר ב-80 סטודנטים שאמורים לזכות בהנחה של 3,000 ש"ח כל אחד

בעלויות שכר הלימוד לשנה. הוועדה סבורה שנוכח העודפים הכספיים שברשות 
המוסד ותרומה נוספת שמיועדת למטרה המדוברת, ונוכח החלטת הוועדה שהיא 
לפנים משורת הדין, ראוי שהסטודנטים הנידונים בבקשה יזכו למלוא ההנחה לפי 

המפורט בבקשה, גם אם הוועדה אינה נעתרת לכל הסכום המבוקש ממנה ע"י 
המוסד. הוועדה מקצה סך של 60,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט, ואולם מתנה את 
מימוש ההקצבה בכך שכל אחד מ-80 הסטודנטים שעומדים בקריטריונים יזכו 

להנחה של 3,000 ש"ח בשכר הלימוד לשנה. משמעות ההחלטה היא שהמוסד 
ישלים את סכום ההקצבה לסך 240,000 ש"ח, כמפורט בבקשה.

60,000(ב)

עמותת מצמיחים - המרכז להפחתת אלימות בבתי ספר (ע"ר) (א) 20200097

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, "עמותת מצמיחים – המרכז להפחתת 

אלימות בבתי ספר" הגישה בקשה לתמיכה להפחתת אלימות בבתי ספר, תכנית 
להעברת סדנאות לתלמידים בשכבות הגיל השונות – יסודי-תיכון, התכנית כוללת 
גם הכשרת הצוות החינוכי והוצאות לסדנאות של הורי הילדים. הועדה התרשמה 

שהתכנית תואמת את נושא התמיכה הנידון, הן בהתאמת העמותה עצמה כגוף 
הכשיר לבצע את התכנית, והן בפרטי התכנית. הבקשה נתמכת על ידי הצעות 

מחיר מפורטות, על פי הבקשה והנספחים לה. מאשרת הועדה תמיכה בסך 
480,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להשלמת הביצוע של התכנית כפי שהוא 

מפורטת בבקשה. מאחר שהועדה תמכה גם בבקשתה של ויצו לביצוע פרויקט 
בגדרי נושא התמיכה הנידון, קובעת הועדה שהתמיכה לעמותה זו – לעמותת 

מצמיחים עצמה – תיועד לפרויקטים שאינם כוללים את הפעילות במסגרת עמותת
ויצו.

480,000(ב)

מוסדות בית מדרש איתמר (ע"ר) (א) 20200105

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהענקת מלגות 

כמפורט בבקשה ובמכתב הקריטריונים למלגות שצורף לבקשה. 

40,000(ב)

מוסדות תורת חיים - חינוך ומנהיגות (ע"ר) (א) 20200120

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
העמותה ציינה בבקשתה שפנייתה זו הינה חריגה וחד פעמית ומעולם לא פנתה 

לוועדה, אולם מבדיקת הוועדה עולה שהעמותה כן פנתה בשנת 2017 אך בקשתה 
נדחתה. לעניין הבקשה הנוכחית, קובעת הוועדה שהקריטריונים שהעמותה צירפה

לבקשה אינם מקובלים עליה והיא קובעת הקצבה בסך 60,000 ש"ח שתיועד 
לפחות ל-60 תלמידים, שההכנסה לנפש במשפחתם פחותה מסך 2,000 ש"ח לנפש. 

למימוש ההקצבה, תציג העמותה את רשימת התלמידים שזכו להנחה וכן את 
הסיבה להענקת המלגה לכל אחד מהם. המימון התואם יהיה להענקת מלגות 

לאותם תלמידים. 

60,000(ב)

באשר תלך אלך (ע"ר) (א) 20200126

24/09/2020 תאריך:
26 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מכינת "אבנר" מכינה תורנית קדם צבאית - עכו (ע"ר) (א) 20200060

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהענקת מלגות 

לתלמידים במכינה ע"פ הקריטריונים שצורפו לבקשה. הענקת המלגות תהא לפי 
שק"ד המוסד, אך למימוש ההקצבה תציג המכינה רשימת התלמידים להם 

הוענקה המלגה, סכום המילגה והסיבה להענקתה.

60,000(ב)

בית המדרש עוד יוסף חי שכם (א) 20200071

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת בית 

המדרש "עוד יוסף חי" תמיכה להענקת הנחות בשכר לימוד ל-20 תלמידים ע"פ 
הקריטריונים המצורפים לבקשה. הועדה עיינה בבקשה ובמסמך הקריטריונים 

וקובעת תמיכה בסך 18,000 ש"ח. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, 
תציג העמותה את רשימת התלמידים שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאם

אינו אשכנזי והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

18,000(ב)

מוסדות ערלוי ביתר עילית (א) 20200073

"מוסדות ערלוי בביתר עילית", מבקש במסגרת עיזבון "לחינוך באופן כללי, 
ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט", תמיכה בפרויקט 

אתגרים – סיוע לתלמידים מכיתות ב' המתקשים בקריאה, כתיבה וחשבון, על ידי 
הצמדת סיוע פרטני. הפרויקט מיועד ל-30 תלמידים, והעלות שלו מורכבת 

מתשלום שכר למורים, אשר יתנו את התמיכה בילדים. הוועדה סבורה שנוכח 
המספר הקטן של התלמידים המיועדים להינות מהתכנית, ונוכח העובדה שמדובר 

בסיוע בשעות העבודה הרגילות של בית הספר, ובהיעדר פירוט של כמות השעות 
והשיעורים שיינתנו לתלמידים, מדובר בתכנית שעלותה המוצגת היא גבוהה מדי. 

בהתחשב בכל האמור וכן בהתחשב במגבלות התקציב, נוכח ריבוי הבקשות 
שהוגשו לוועדה על בסיס העיזבון הנדון, קוצבת הוועדה תמיכה בסך 15,000 ש"ח. 

למימוש התמיכה יציג המוסד את רשימת השעות שבהן הוענק סיוע לתלמידים, 
וכן את רשימת התלמידים, והצהרה של מנהל בית הספר, חתומה בכתב ידו, 

שהתלמידים נזקקו לסיוע וקיבלו אותו.

15,000(ב)

בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון (ע"ר) (א) 20200078

הוראת העזבון היא כדלקמן: "לשימוש בלעדי עבור בניית והצטיידות בתי ספר 
יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא יספיקו 

להשלים מבנה לבית ספר ולהצטיידות לילדי ישראל", על פי עזבון זה מבקשת 
עמותת "בית ספר תורני סביבתי מצפה רמון" תמיכה בהצטיידות של חצר בית 

הספר, לשימוש הילדים, על פי המפורט בבקשה והצעת המחיר המצורפת לה. 
הוועדה מקצה סך 40,000 ש"ח אשר ישמשו ליצירת משטח גומי ביציקה והצללה 

(פריטים 6 ו-7 בהצעת המחיר). המימון התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש 
לפריטים אלה וכן מרכישת פריטים אחרים המופיעים בהצעת המחיר.

40,000(ב)

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום (ע"ר) (א) 20200091

24/09/2020 תאריך:
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24/09/2020 תאריך:
28 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "באשר 

תלך אלך" תמיכה בהענקת הנחות לתלמידות שעל פי מוצאן ומצבן הכלכלי 
תואמות את האוכלוסיה המוגדרת בהוראות העזבון. הועדה עיינה בבקשה ומצאה 

לקבוע תמיכה בסך 40,000 ש"ח. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, 
תציג העמותה את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן 

אינו אשכנזי והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

40,000(ב)

אריאל - תנועת נוער ישראלית (ע"ר) (א) 20200136

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, אריאל – תנועת נוער ישראלית מבקשת 

תמיכה בתכנית מניעת התפשטות התופעה של "בריונות ברשת", העמותה הגישה 
תכנית מפורטת להשגת המטרה של נושא התמיכה הנידון, עלויות הפרויקט, על פי 

הצעות המחיר שצורפו לבקשה, סבירות. הועדה מקצה תמיכה על סך 180,000 
ש"ח, כאשר המימון התואם יהיה להשלמת הסכום לביצוע הפרויקט.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
על פי בקשת עמותת "אריאל תנועת נוער ישראלית", מוארך בזה תוקף ההקצבה 

שנקבע לפרויקט על פי בקשה 20200136 וזאת עד 31.12.2021.

180,000(ב)

עמותת לשובע (א) 20200139

במסגרת עיזבון שירותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת "לשובע" 
תמיכה ברכישת ריהוט וציוד ל-21 בתי נוער ברשת "קדימה". הוועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 300,000 כהשתתפות בפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת ציוד וריהוט מהמפורט 
בבקשה.

300,000(ב)

שירת חברון - מדרשה לבנות (ע"ר) (א) 20200140

"שירת חברון – מדרשה" לבנות מבקשת במסגרת עיזבון למלגות לילדים 
וסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי-דתי-לאומי-ציוני תמיכה בפרויקט 

הענקת מלגות לימודים לבנות בוגרות שירות לאומי או צבאי מרקע סוציו-אקונומי
נמוך. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד עודף מצטבר של 45.12% ביחס 

למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 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 456,204 ש"ח, 
לפיכך המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. יחד עם זאת, לוועדה שיקול דעת 

בהתקיים נימוק מיוחד לסטות מהוראת הנוהל האמורה. במקרה זה, כיוון 
שמדובר בפרויקט של הענקת מלגות לתלמידות נזקקות, ומאחר שהעיזבון מיועד 

באופן מיוחד להענקת מלגות לאוכלוסיה כאמור, מחליטה הוועדה להקצות 
תמיכה ולהשתתף בהענקת המלגות ל-15 תלמידות. סכום התמיכה יעמוד על 

18,000 ש"ח, והמימון התואם בסך 18,000 ש"ח נוספים ישולם על ידי המוסד, 
באופן שכל אחת מ-15 התלמידות תזכה להנחה בשכר לימוד בסכום של 2,400 

ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת התלמידות שזכו להנחה ואת 
ההנחה כפי שהיא מופיעה בדוחות הכספיים של המוסד.

18,000(ב)

בית ספר חרדי לאומי "אהבת ישראל" בית שמש (ע"ר) (א) 20200144

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת בית ספר חרדי 

לאומי "אהבת ישראל" (בית שמש) תמיכה בהענקת מלגות ל-80 תלמידים נזקקים
שמתאימים להגדרות העזבון. הועדה מקצה תמיכה בסך 30,000 ש"ח. למימוש 

ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת התלמידים 
שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאם אינו אשכנזי והקריטריון על פיו 

קיבלו את המלגה.

30,000(ב)

עירית נתיבות (א) 20200148

24/09/2020 תאריך:
27 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום" מבקשת במסגרת עיזבון למלגות 
לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי-דתי-לאומי-ציוני תמיכה 

בפרויקט הענקת מלגות כהשתתפות בשכר לימוד במסגרת המכללה, לסטודנטים 
שנזקקים לסיוע כלכלי בשל מצבם הכלכלי שלהם או של משפחתם. מעיון בדוחות 

הכספיים של המוסד מתברר כי למוסד עודף מצטבר של  36.98% ביחס למחזור 
הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 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 12,677,492 ש"ח. לפיכך 

המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. מטעם זה, רשאית היתה הוועדה לדחות
את הבקשה על יסוד הנימוק הפיננסי, בהתאם לסעיף הנוהל האמור. יחד עם זאת,

לוועדה שיקול דעת בהתקיים נימוקים מיוחדים לחרוג מהוראה זו. במקרה זה, 
לאחר שהוועדה דנה בבקשה, החליטה לקבוע תמיכה בפרויקט בשל מיקומו של 

המוסד, פעילותו המיוחדת, ומצבם הכלכלי המיוחד של הסטודנטים במסגרת 
הפרויקט. מדובר ב-80 סטודנטים שאמורים לזכות בהנחה של 3,000 ש"ח כל אחד

בעלויות שכר הלימוד לשנה. הוועדה סבורה שנוכח העודפים הכספיים שברשות 
המוסד ותרומה נוספת שמיועדת למטרה המדוברת, ונוכח החלטת הוועדה שהיא 
לפנים משורת הדין, ראוי שהסטודנטים הנידונים בבקשה יזכו למלוא ההנחה לפי 

המפורט בבקשה, גם אם הוועדה אינה נעתרת לכל הסכום המבוקש ממנה ע"י 
המוסד. הוועדה מקצה סך של 60,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט, ואולם מתנה את 
מימוש ההקצבה בכך שכל אחד מ-80 הסטודנטים שעומדים בקריטריונים יזכו 

להנחה של 3,000 ש"ח בשכר הלימוד לשנה. משמעות ההחלטה היא שהמוסד 
ישלים את סכום ההקצבה לסך 240,000 ש"ח, כמפורט בבקשה.

60,000(ב)

עמותת מצמיחים - המרכז להפחתת אלימות בבתי ספר (ע"ר) (א) 20200097

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, "עמותת מצמיחים – המרכז להפחתת 

אלימות בבתי ספר" הגישה בקשה לתמיכה להפחתת אלימות בבתי ספר, תכנית 
להעברת סדנאות לתלמידים בשכבות הגיל השונות – יסודי-תיכון, התכנית כוללת 
גם הכשרת הצוות החינוכי והוצאות לסדנאות של הורי הילדים. הועדה התרשמה 

שהתכנית תואמת את נושא התמיכה הנידון, הן בהתאמת העמותה עצמה כגוף 
הכשיר לבצע את התכנית, והן בפרטי התכנית. הבקשה נתמכת על ידי הצעות 

מחיר מפורטות, על פי הבקשה והנספחים לה. מאשרת הועדה תמיכה בסך 
480,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להשלמת הביצוע של התכנית כפי שהוא 

מפורטת בבקשה. מאחר שהועדה תמכה גם בבקשתה של ויצו לביצוע פרויקט 
בגדרי נושא התמיכה הנידון, קובעת הועדה שהתמיכה לעמותה זו – לעמותת 

מצמיחים עצמה – תיועד לפרויקטים שאינם כוללים את הפעילות במסגרת עמותת
ויצו.

480,000(ב)

מוסדות בית מדרש איתמר (ע"ר) (א) 20200105

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהענקת מלגות 

כמפורט בבקשה ובמכתב הקריטריונים למלגות שצורף לבקשה. 

40,000(ב)

מוסדות תורת חיים - חינוך ומנהיגות (ע"ר) (א) 20200120

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
העמותה ציינה בבקשתה שפנייתה זו הינה חריגה וחד פעמית ומעולם לא פנתה 

לוועדה, אולם מבדיקת הוועדה עולה שהעמותה כן פנתה בשנת 2017 אך בקשתה 
נדחתה. לעניין הבקשה הנוכחית, קובעת הוועדה שהקריטריונים שהעמותה צירפה

לבקשה אינם מקובלים עליה והיא קובעת הקצבה בסך 60,000 ש"ח שתיועד 
לפחות ל-60 תלמידים, שההכנסה לנפש במשפחתם פחותה מסך 2,000 ש"ח לנפש. 

למימוש ההקצבה, תציג העמותה את רשימת התלמידים שזכו להנחה וכן את 
הסיבה להענקת המלגה לכל אחד מהם. המימון התואם יהיה להענקת מלגות 

לאותם תלמידים. 

60,000(ב)

באשר תלך אלך (ע"ר) (א) 20200126
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24/09/2020 תאריך:
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עיריית נתיבות מבקשת תמיכה בפרויקט 

"יוצאים מהמסך, מתחברים לחיים." הועדה עיינה בבקשה ובתכנית המפורטת 
שהוצגה בה, ומוצאת לתמוך בה בסכום המבוקש, 42,200 ש"ח. המימון התואם 

יהיה מהשלמת הסכום הנדרש למימון הפרויקט.

42,200(ב)

י.ח.צ. גני ילדים (ע"ר) (א) 20200156

עמותת י.ח.צ גני ילדים הגישה בקשה במסגרת עיזבון המיועד לחינוך ילדים, 
לתמיכה במימון שכרה של גננת המוגדרת כ-"גננת שפה". לאחר הבהרות שהגישה 
העמותה במסגרת בקשה לעיון מחדש, מחליטה הוועדה להקצות סך 25,000 ש"ח 
לתמיכה בשכר הגננת, אשר תעניק שיעור שבועי בשפה העברית לכל תלמיד ולכל 

ילדה בנפרד, כמפורט בבקשה לעיון מחדש. המימון התואם יהיה להשלמת שכרה 
של הגננת. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לשכר ששילמה לגננת, 

פירוט השיעורים שניתנו לתלמידים – מבלי לציין את פרטי התלמידים, שהם 
קטינים שאין לפרסם את פרטיהם, וכן תציג אסמכתה לכך שהגננת איננה מהצוות

המועסק על ידי העמותה בטרם הפרויקט.

25,000(ב)

THE MASORTI MOVEMENT התנועה המסורתית (א) 20200159

בערעור שהגישה התנועה המסורתית על דחיית בקשתה לתמיכה בתוכנית "ואהבת
לרעך כמוך" הובהרה התמונה – שלא צוינה בבקשה המקורית באופן ברור – לפיה 

התוכנית מיועדת לשכבות כיתות ז' בהן הפעילות הרגילה של המוסד איננה 
מתאימה לתלמידים.  לאחר שהוועדה עיינה בבקשה לעיון מחדש החליטה לשנות 

את החלטתה והיא מקצה סך 30,000 ש"ח כהשתתפות בשכר כוח האדם הדרוש 
לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה את ההוצאות לשכר כוח האדם

במסגרת הפרויקט, וכן את פירוט הפעילות שבוצעה במסגרת הייחודית של 
הפרויקט כמפורט בבקשה.

30,000(ב)

עירית נצרת עילית (א) 20200161

עיריית נצרת עילית מבקשת תמיכה בפרויקט מיקוד בגן המוזיקלי בשכונת הר 
יונה לתלמידי כיתות א' ו-ב',  במסגרת פרויקט חדש הפונה לקהל הילדים בכיתות 
אלה. להשתתפות בעלויות הפרויקט, עבור שכר המורים למוזיקה, קוצבת הוועדה 

תמיכה בסך 60,000 ש"ח. המימון התואם יהיה לתשלום שכר המורים. למימוש 
הקצבה תציג העיריה רשימת התלמידים שהשתתפו בפרויקט, מועדי הפעילויות, 

ותוכן הפעילויות.

60,000(ב)

ים התורה רמות ירושלים ע"ש ר' יעקב משה (ע"ר) (א) 20200168

עמותת ים התורה רמות ירושלים מבקשת לקיים פרויקט חונכות לילדים יתומים. 
מספר הנהנים הצפוי בתוכנית עומד על 6 והכוונה היא שכל חניך יזכה ל – 4 שעות 

שבועיות של חונכות. החונך אמור להיות אדם בעל ניסיון רב בקשר עם ילדים, 
בגילאים המצוינים בבקשה, מאחר שמשרד החינוך המליץ בחיוב על הבקשה 

קובעת הוועדה תמיכה בסך 50,000 ש"ח אשר יושלמו בסכום זהה כמימון תואם 
מטעם העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת הילדים שהשתתפו 

בפרויקט, תציג אסמכתא לכך שהם יתומים, וכן תציג אסמכתאות לתשלום 
המיוחד ששולם לחונך ששמו מצוין בבקשה. ככל שהעמותה תחליט לקיים את 

הפרויקט על ידי חונך אחר תציג העמותה אסמכתא למקצועיותו של החונך, באופן
מיוחד, כפי הכישורים המתוארים לחונך ששמו מצוין בבקשה.

50,000(ב)

מ. א. יואב (א) 20200171

מועצה אזורית יואב הגישה בקשה במסגרת עיזבון "לחינוך באופן כללי, ולחינוך 
מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" לתמיכה בפרויקט טינקרינג. 
לאחר עיון הוועדה בבקשה ובנספחים לה, ובהתחשב במגבלות התקציב נוכח ריבוי

הבקשות על פי העיזבון שיתרת הסכום בו אינה גבוהה, קוצבת הוועדה 30,000 
ש"ח לתמיכה ברכיב של הפרויקט המוגדר "הקמת סדנת טינקרינג." המימון 

התואם יהיה לאותה מטרה. למימוש התקציב תציג המועצה אסמכתאות לפעילות
שקויימה ע"פ המתואר בבקשה.

30,000(ב)

קרן התרבות אמריקה -ישראל (ע"ר) (א) 20200176
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במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "באשר 

תלך אלך" תמיכה בהענקת הנחות לתלמידות שעל פי מוצאן ומצבן הכלכלי 
תואמות את האוכלוסיה המוגדרת בהוראות העזבון. הועדה עיינה בבקשה ומצאה 

לקבוע תמיכה בסך 40,000 ש"ח. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, 
תציג העמותה את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן 

אינו אשכנזי והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

40,000(ב)

אריאל - תנועת נוער ישראלית (ע"ר) (א) 20200136

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, אריאל – תנועת נוער ישראלית מבקשת 

תמיכה בתכנית מניעת התפשטות התופעה של "בריונות ברשת", העמותה הגישה 
תכנית מפורטת להשגת המטרה של נושא התמיכה הנידון, עלויות הפרויקט, על פי 

הצעות המחיר שצורפו לבקשה, סבירות. הועדה מקצה תמיכה על סך 180,000 
ש"ח, כאשר המימון התואם יהיה להשלמת הסכום לביצוע הפרויקט.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
על פי בקשת עמותת "אריאל תנועת נוער ישראלית", מוארך בזה תוקף ההקצבה 

שנקבע לפרויקט על פי בקשה 20200136 וזאת עד 31.12.2021.

180,000(ב)

עמותת לשובע (א) 20200139

במסגרת עיזבון שירותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת "לשובע" 
תמיכה ברכישת ריהוט וציוד ל-21 בתי נוער ברשת "קדימה". הוועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 300,000 כהשתתפות בפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת ציוד וריהוט מהמפורט 
בבקשה.

300,000(ב)

שירת חברון - מדרשה לבנות (ע"ר) (א) 20200140

"שירת חברון – מדרשה" לבנות מבקשת במסגרת עיזבון למלגות לילדים 
וסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי-דתי-לאומי-ציוני תמיכה בפרויקט 

הענקת מלגות לימודים לבנות בוגרות שירות לאומי או צבאי מרקע סוציו-אקונומי
נמוך. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד עודף מצטבר של 45.12% ביחס 

למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 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 456,204 ש"ח, 
לפיכך המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. יחד עם זאת, לוועדה שיקול דעת 

בהתקיים נימוק מיוחד לסטות מהוראת הנוהל האמורה. במקרה זה, כיוון 
שמדובר בפרויקט של הענקת מלגות לתלמידות נזקקות, ומאחר שהעיזבון מיועד 

באופן מיוחד להענקת מלגות לאוכלוסיה כאמור, מחליטה הוועדה להקצות 
תמיכה ולהשתתף בהענקת המלגות ל-15 תלמידות. סכום התמיכה יעמוד על 

18,000 ש"ח, והמימון התואם בסך 18,000 ש"ח נוספים ישולם על ידי המוסד, 
באופן שכל אחת מ-15 התלמידות תזכה להנחה בשכר לימוד בסכום של 2,400 

ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת התלמידות שזכו להנחה ואת 
ההנחה כפי שהיא מופיעה בדוחות הכספיים של המוסד.

18,000(ב)

בית ספר חרדי לאומי "אהבת ישראל" בית שמש (ע"ר) (א) 20200144

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת בית ספר חרדי 

לאומי "אהבת ישראל" (בית שמש) תמיכה בהענקת מלגות ל-80 תלמידים נזקקים
שמתאימים להגדרות העזבון. הועדה מקצה תמיכה בסך 30,000 ש"ח. למימוש 

ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת התלמידים 
שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאם אינו אשכנזי והקריטריון על פיו 

קיבלו את המלגה.

30,000(ב)

עירית נתיבות (א) 20200148
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להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:
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בש"ח מס' בקשה
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קרן התרבות אמריקה – ישראל, מבקשת תמיכה בפרויקט של קידום מוזיקאים 
קלאסיים צעירים וכשרוניים, באופן מקצועי להגשמת הפוטנציאל האומנותי 

הטמון בהם, וזאת בעזרת מורים מהשורה הראשונה אשר ילמדו נגינה, יקיימו 
סדנאות, נסיעות לחו"ל, והשתתפות בתחרויות. כדי לתמוך בצעירים כאלה 

שמצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לעמוד בעלויות הנדרשות, עותרת העמותה 
לתמיכה בפרויקט שעלויותיו כוללות תשלום עבור שכר, עבור שיעורי נגינה וכיתת 

אומן וכו', וכן עבור מלגות. הבקשה הוגשה על בסיס עיזבון שמיועד להענקת 
מלגות בלבד, ועל כן החלק היחיד בה שיכול להיתמך מעיזבון זה הוא הסעיף 

המיועד למלגות. סכום המלגות הצפוי הוא 180,000 ש"ח, לפי המפורט בבקשה, 
והוא מיועד ל-40 מוזיקאים מבטיחים על מנת שיוכלו להמשיך בלימודיהם, 

להעמיק את הידע התיאורטי והמעשי שלהם, והם תושבי הפריפריה. הועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה, וקובעת תמיכה בסך 90,000 ש"ח. כספי 

ההקצבה ישמשו לתשלום מלגות ל-40 מוזיקאים מבטיחים, תושבי הפריפריה, 
בגילאי ,30-10 לביצוע התכנית כלפיהם, כפי שפורטה בבקשה. המימון התואם 

יהיה להשלמת הסכום עבור המלגות, כאמור, לאותם סטודנטים. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה את רשימת הסטודנטים שנהנו מן המלגה, את כתובת 

מגוריהם בפריפריה, וכן את סכום המלגה שלה זכה כל אחד מהם.

90,000(ב)

שלוה - האגודה הישראלית לטיפול באנשים עם מוגבלויות ושילובם בחברה (ע"ר) (א) 20200179

אגודת "שלוה – האגודה הישראלית לטיפול באנשים עם מוגבלויות", הגישה 
בקשה במסגרת עזבון "למדינת ישראל למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך 

של ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי" לתמיכה בתוכנית תפעול 
לאחר שעות הלימודים שתשמש מודל חדשני למענה חינוכי וטיפולי המשלב בתוכו 

תמיכה לימודית לשיפור כישורי חיים, למידה בפיתוח כישורים מוטוריים, 
כישורים חברתיים באמצעות ספורט ואמנות.

מדובר בתוכנית המותאמת אישית לכל ילד ומשלבת את הטיפולים המשלימים 
להם הוא זקוק, לרבות פעילות חברתית קבוצתית. הועדה השתכנעה כי מדובר 

בפרויקט משמעותי וחשוב. הועדה החליטה להקצות סכום של 500,000 ש"ח 
לטובת הסעות, כמפורט בבקשה.

לצורך מימוש ההקצבה האמורה, יציג המוסד אסמכתאות להיקף ההסעות 
שבוצעו ולמספר הילדים שהוסעו במסגרת הפרויקט. 

500,000(ב)

מדרשת שכטר (ע"ר) (א) 20200186

להשתתפות בתכנית היכרות והבנה בין יהודים ונוצרים-ערבים, תוך כדי לימוד על 
הדת והתרבות של האחר, באמצעות מפגשי לימוד, דו שיח, שירה, תפילה, מוזיקה 

ומחול, על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. ההקצבה תשמש 
למימון המרצים בחיפה ובמכללת עמק יזרעאל. המימון התואם יהיה ע"י מימון 

הרכיבים האחרים (למעט כיבוד קל).

50,000(ב)

תקוה לילד - נוה צבי (א) 20200203

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת עמותת תקוה לילד – 

נוה צבי, תמיכה בתכנית סיוע לתלמידים הלוקים בשיתוק מוחין ובעיות 
נוירולוגיות שונות, באמצעים טכנולוגיים למטרות תקשורת. הוועדה עיינה בבקשה

ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח לביצוע הרכישות המפורטות 
בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת הסכום המצוין בבקשה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת כל הציוד המפורט בבקשה.

80,000(ב)

מכלול - תכנית תורנית מדעית (א) 20200211

להשתתפות בהענקת מלגות והנחות בתשלום שכר לימוד לתלמידים, על פי 
הקריטריונים המפורטים על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה את 

רשימת התלמידים שנהנו מן ההנחה או המלגה והסכומים שהוענקו לכל אחד 
מהם.

17,000(ב)

אורות הקריה, קרית גת (ע"ר) (א) 20200215
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במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עיריית נתיבות מבקשת תמיכה בפרויקט 

"יוצאים מהמסך, מתחברים לחיים." הועדה עיינה בבקשה ובתכנית המפורטת 
שהוצגה בה, ומוצאת לתמוך בה בסכום המבוקש, 42,200 ש"ח. המימון התואם 

יהיה מהשלמת הסכום הנדרש למימון הפרויקט.

42,200(ב)

י.ח.צ. גני ילדים (ע"ר) (א) 20200156

עמותת י.ח.צ גני ילדים הגישה בקשה במסגרת עיזבון המיועד לחינוך ילדים, 
לתמיכה במימון שכרה של גננת המוגדרת כ-"גננת שפה". לאחר הבהרות שהגישה 
העמותה במסגרת בקשה לעיון מחדש, מחליטה הוועדה להקצות סך 25,000 ש"ח 
לתמיכה בשכר הגננת, אשר תעניק שיעור שבועי בשפה העברית לכל תלמיד ולכל 

ילדה בנפרד, כמפורט בבקשה לעיון מחדש. המימון התואם יהיה להשלמת שכרה 
של הגננת. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לשכר ששילמה לגננת, 

פירוט השיעורים שניתנו לתלמידים – מבלי לציין את פרטי התלמידים, שהם 
קטינים שאין לפרסם את פרטיהם, וכן תציג אסמכתה לכך שהגננת איננה מהצוות

המועסק על ידי העמותה בטרם הפרויקט.

25,000(ב)

THE MASORTI MOVEMENT התנועה המסורתית (א) 20200159

בערעור שהגישה התנועה המסורתית על דחיית בקשתה לתמיכה בתוכנית "ואהבת
לרעך כמוך" הובהרה התמונה – שלא צוינה בבקשה המקורית באופן ברור – לפיה 

התוכנית מיועדת לשכבות כיתות ז' בהן הפעילות הרגילה של המוסד איננה 
מתאימה לתלמידים.  לאחר שהוועדה עיינה בבקשה לעיון מחדש החליטה לשנות 

את החלטתה והיא מקצה סך 30,000 ש"ח כהשתתפות בשכר כוח האדם הדרוש 
לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה את ההוצאות לשכר כוח האדם

במסגרת הפרויקט, וכן את פירוט הפעילות שבוצעה במסגרת הייחודית של 
הפרויקט כמפורט בבקשה.

30,000(ב)

עירית נצרת עילית (א) 20200161

עיריית נצרת עילית מבקשת תמיכה בפרויקט מיקוד בגן המוזיקלי בשכונת הר 
יונה לתלמידי כיתות א' ו-ב',  במסגרת פרויקט חדש הפונה לקהל הילדים בכיתות 
אלה. להשתתפות בעלויות הפרויקט, עבור שכר המורים למוזיקה, קוצבת הוועדה 

תמיכה בסך 60,000 ש"ח. המימון התואם יהיה לתשלום שכר המורים. למימוש 
הקצבה תציג העיריה רשימת התלמידים שהשתתפו בפרויקט, מועדי הפעילויות, 

ותוכן הפעילויות.

60,000(ב)

ים התורה רמות ירושלים ע"ש ר' יעקב משה (ע"ר) (א) 20200168

עמותת ים התורה רמות ירושלים מבקשת לקיים פרויקט חונכות לילדים יתומים. 
מספר הנהנים הצפוי בתוכנית עומד על 6 והכוונה היא שכל חניך יזכה ל – 4 שעות 

שבועיות של חונכות. החונך אמור להיות אדם בעל ניסיון רב בקשר עם ילדים, 
בגילאים המצוינים בבקשה, מאחר שמשרד החינוך המליץ בחיוב על הבקשה 

קובעת הוועדה תמיכה בסך 50,000 ש"ח אשר יושלמו בסכום זהה כמימון תואם 
מטעם העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת הילדים שהשתתפו 

בפרויקט, תציג אסמכתא לכך שהם יתומים, וכן תציג אסמכתאות לתשלום 
המיוחד ששולם לחונך ששמו מצוין בבקשה. ככל שהעמותה תחליט לקיים את 

הפרויקט על ידי חונך אחר תציג העמותה אסמכתא למקצועיותו של החונך, באופן
מיוחד, כפי הכישורים המתוארים לחונך ששמו מצוין בבקשה.

50,000(ב)

מ. א. יואב (א) 20200171

מועצה אזורית יואב הגישה בקשה במסגרת עיזבון "לחינוך באופן כללי, ולחינוך 
מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" לתמיכה בפרויקט טינקרינג. 
לאחר עיון הוועדה בבקשה ובנספחים לה, ובהתחשב במגבלות התקציב נוכח ריבוי

הבקשות על פי העיזבון שיתרת הסכום בו אינה גבוהה, קוצבת הוועדה 30,000 
ש"ח לתמיכה ברכיב של הפרויקט המוגדר "הקמת סדנת טינקרינג." המימון 

התואם יהיה לאותה מטרה. למימוש התקציב תציג המועצה אסמכתאות לפעילות
שקויימה ע"פ המתואר בבקשה.

30,000(ב)

קרן התרבות אמריקה -ישראל (ע"ר) (א) 20200176

24/09/2020 תאריך:
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24/09/2020 תאריך:
31 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"אורות הקריה- קרית גת" מבקשת תמיכה במסגרת עיזבון תרבות וחינוך לנוער. 
תמיכה לפרויקט "ארחיבו" לגיבוש ובניית חזון אישי של בני נוער יוצאי אתיופיה 

ובני נוער מקהילת אורות הקריה עימם פועלת העמותה מזה כבר. לאחר שהוועדה 
עיינה בבקשה ובנספחים לה היא מקצה תמיכה בסך  45,000 ש"ח כהשתתפות 

בפרויקט, למימוש ההקצאה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע התכנית על פי כל 
המפורט בבקשה.

45,000(ב)

עירית רעננה (א) 20200226

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עיריית רעננה הגישה בקשה לתמיכה בתכנית 

להעלאת המודעות לפגיעות באמצעות רשת האינטרנט כדי למנוע פגיעות מיניות 
וחברתיות. עיון בבקשה ובנספחים לה מעלה שהפרויקט מתאים לנושא התמיכה 
העיקרי הנידון. עלויות הפרויקט סבירות. על פי הבקשה והנספחים לה, מחליטה 

הועדה להקצות סך 170,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון התואם יהיה 
להשלמת הפרויקט כמפורט בבקשה. תשומת הלב מופנית לכך שהוועדה איננה 
מקבלת את עלות שכירת האולם לצורך הפרויקט כפי שצוין בבקשה. עולה מן 

הבקשה שמדובר באולם של הרשות המקומית עצמה, ולכן לא היה ראוי לכלול 
פריט זה בעלויות התכנית. בהתאם לכך עלויות הפרויקט לא יכללו פריט זה.

170,000(ב)

מוזיאוני חיפה (חל"צ) (א) 20200235

עמותת מוזיאוני חיפה מבקשת לקבוע שהמימון התואם להקצבה שנקבעה עבור 
פרויקט "היכרות הדדית בין בני נוער יהודים וערבים בחיפה", ייועד ליתר הוצאות
הפרויקט כמתואר בתיאור הפרויקט ולא רק לרכיב ההסעות. הועדה דנה בבקשה 

והחליטה כי ההחלטה נקבעה על פי פרטי התכנית כפי שהוגשו לוועדה, ועל פי 
שיקול דעתה, ועל כן אין היא מקבלת את הבקשה לשנות את ההחלטה על כל 

חלקיה. הבקשה מיום 16.3.2020 נדחית.

20,000(ב)

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (ע"ר) (א) 20200236

להשתתפות בהענקת מלגות לסטודנטים בתחום לימודי המדע במכללה. כספי 
התמיכה יוקצו ל-40 מלגות בסך 1,000 ש"ח כל מלגה, כאשר המימון התואם של 
המוסד יהיה בסך 40,000 ש"ח לפחות. הסכומים האמורים יוקצבו לתלמידים על 

פי הקריטריונים שצורפו לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת 
התלמידים (40 לפחות) אשר זכו למלגות, ותציין את סכום המלגה לכל תלמיד.

40,000(ב)

תלמוד תורה  ויז'ניץ  קרית ויז'ניץ (א) 20200239

24/09/2020 תאריך:
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

קרן התרבות אמריקה – ישראל, מבקשת תמיכה בפרויקט של קידום מוזיקאים 
קלאסיים צעירים וכשרוניים, באופן מקצועי להגשמת הפוטנציאל האומנותי 

הטמון בהם, וזאת בעזרת מורים מהשורה הראשונה אשר ילמדו נגינה, יקיימו 
סדנאות, נסיעות לחו"ל, והשתתפות בתחרויות. כדי לתמוך בצעירים כאלה 

שמצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לעמוד בעלויות הנדרשות, עותרת העמותה 
לתמיכה בפרויקט שעלויותיו כוללות תשלום עבור שכר, עבור שיעורי נגינה וכיתת 

אומן וכו', וכן עבור מלגות. הבקשה הוגשה על בסיס עיזבון שמיועד להענקת 
מלגות בלבד, ועל כן החלק היחיד בה שיכול להיתמך מעיזבון זה הוא הסעיף 

המיועד למלגות. סכום המלגות הצפוי הוא 180,000 ש"ח, לפי המפורט בבקשה, 
והוא מיועד ל-40 מוזיקאים מבטיחים על מנת שיוכלו להמשיך בלימודיהם, 

להעמיק את הידע התיאורטי והמעשי שלהם, והם תושבי הפריפריה. הועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה, וקובעת תמיכה בסך 90,000 ש"ח. כספי 

ההקצבה ישמשו לתשלום מלגות ל-40 מוזיקאים מבטיחים, תושבי הפריפריה, 
בגילאי ,30-10 לביצוע התכנית כלפיהם, כפי שפורטה בבקשה. המימון התואם 

יהיה להשלמת הסכום עבור המלגות, כאמור, לאותם סטודנטים. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה את רשימת הסטודנטים שנהנו מן המלגה, את כתובת 

מגוריהם בפריפריה, וכן את סכום המלגה שלה זכה כל אחד מהם.

90,000(ב)

שלוה - האגודה הישראלית לטיפול באנשים עם מוגבלויות ושילובם בחברה (ע"ר) (א) 20200179

אגודת "שלוה – האגודה הישראלית לטיפול באנשים עם מוגבלויות", הגישה 
בקשה במסגרת עזבון "למדינת ישראל למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך 

של ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי" לתמיכה בתוכנית תפעול 
לאחר שעות הלימודים שתשמש מודל חדשני למענה חינוכי וטיפולי המשלב בתוכו 

תמיכה לימודית לשיפור כישורי חיים, למידה בפיתוח כישורים מוטוריים, 
כישורים חברתיים באמצעות ספורט ואמנות.

מדובר בתוכנית המותאמת אישית לכל ילד ומשלבת את הטיפולים המשלימים 
להם הוא זקוק, לרבות פעילות חברתית קבוצתית. הועדה השתכנעה כי מדובר 

בפרויקט משמעותי וחשוב. הועדה החליטה להקצות סכום של 500,000 ש"ח 
לטובת הסעות, כמפורט בבקשה.

לצורך מימוש ההקצבה האמורה, יציג המוסד אסמכתאות להיקף ההסעות 
שבוצעו ולמספר הילדים שהוסעו במסגרת הפרויקט. 

500,000(ב)

מדרשת שכטר (ע"ר) (א) 20200186

להשתתפות בתכנית היכרות והבנה בין יהודים ונוצרים-ערבים, תוך כדי לימוד על 
הדת והתרבות של האחר, באמצעות מפגשי לימוד, דו שיח, שירה, תפילה, מוזיקה 

ומחול, על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. ההקצבה תשמש 
למימון המרצים בחיפה ובמכללת עמק יזרעאל. המימון התואם יהיה ע"י מימון 

הרכיבים האחרים (למעט כיבוד קל).

50,000(ב)

תקוה לילד - נוה צבי (א) 20200203

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת עמותת תקוה לילד – 

נוה צבי, תמיכה בתכנית סיוע לתלמידים הלוקים בשיתוק מוחין ובעיות 
נוירולוגיות שונות, באמצעים טכנולוגיים למטרות תקשורת. הוועדה עיינה בבקשה

ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח לביצוע הרכישות המפורטות 
בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת הסכום המצוין בבקשה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת כל הציוד המפורט בבקשה.

80,000(ב)

מכלול - תכנית תורנית מדעית (א) 20200211

להשתתפות בהענקת מלגות והנחות בתשלום שכר לימוד לתלמידים, על פי 
הקריטריונים המפורטים על ידי העמותה. למימוש ההקצבה תציג העמותה את 

רשימת התלמידים שנהנו מן ההנחה או המלגה והסכומים שהוענקו לכל אחד 
מהם.

17,000(ב)

אורות הקריה, קרית גת (ע"ר) (א) 20200215
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "תלמוד תורה ויז'ניץ קרית ויז'ניץ" מבקשת תמיכה בפרויקט סיוע 
לתלמידים בני ,13-6 אשר להם קשיי למידה. בבקשה מצוין שבית הספר מונה 800 

תלמידים, ומתוכם יש 100 תלמידים שמתקשים בלימודים. הפרויקט מיועד 
להעמיד תלמידים באבחון דידקטי ומבדק .MOXO ההנחה היא ש-80 מתוכם 

יתגלו כזקוקים לסיוע של שיעורים פרטיים. עלות השיעורים הפרטיים עומדת על 
סך 80 ש"ח לשעה, ל-80 תלמידים. ובעלות כוללת של .256,000 אין תשתית 

למספרים המצוינים של התלמידים הזקוקים לאבחון, ולקביעה ש-80 תלמידים 
יהיו זקוקים לשיעורים פרטיים. מעניין לציין שהמאבחנת הדידקטית שחתומה על
הצעת המחיר התומכת בבקשה קבעה גם את עלות השיעורים הפרטיים. לא ברור 
אם היא זו שגם תעניק את השיעורים, ואם כן, האם היא גם כשירה ללמד מלבד 
העובדה שהיא מאבחנת דידקטית מוסמכת. בהתחשב במהות הפרויקט, ביתרה 

הנמוכה יחסית של סכום העיזבון, ובהיקף הבקשות המונחות בפני הוועדה, 
הוועדה מקצה תמיכה בפרויקט המתואר בסכום של 60,000 ש"ח. כספי התמיכה 
ישמשו לתשלום עבור שיעורים פרטיים בלבד, וגם המימון התואם יהיה למטרה 

זו. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימת התלמידים שישתתפו בשיעורים 
הפרטיים, מספר השיעורים הפרטיים שקיבל כל תלמיד, מועדי השיעורים 

הפרטיים, והצהרת מנהל העמותה על הצורך להעניק את השיעורים הפרטיים 
דווקא לאותם תלמידים.

החלטת יו"ר מיום 20.08.2020:
"כדי לדון בפניה יש צורך להגיש לוועדה פרטים נוספים כדלקמן:

.1 מי הם המורים בהם מדובר?
.2 האם הם עובדים של העמותה, היום או בעבר?

.3 מה יהיה הסכם העבודה והשכר של המורים האמורים?
.4 מה תהיה תכנית הלימודים שתבוצע ע"י המורים, כולל לו"ז מפורט, מספר 

תלמידים, נושאי הלימוד וכיו"ב".

60,000(ב)

נהרדעא, מכון לתורה ולתעודה (ע"ר) (א) 20200241

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת נהרדעא 

תמיכה בהענקת הנחות לאוכלוסיית התלמידים ע"פ הגדרת העזבון וע"פ 
הקריטריונים שצורפו לבקשה. הועדה מחליטה להקצות סך 20,000 ש"ח. המימון 
התואם יהיה אף הוא להענקת הנחות כמוגדר בהוראות העזבון. מאחר שהעמותה 

מחלקת את הענקת ההנחות לשתי פעימות, מקצה הועדה את התמיכה שלה 
לאותם תלמידים בשתי הפעימות, דהיינו לא תהיה מכספי ההקצבה ומהמימון 

התואם הנחה לתלמידים שאינם תואמים את האוכלוסיה המוגדרת בעזבון. 
למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת 

התלמידים שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאם אינו אשכנזי והקריטריון 
על פיו קיבלו את המלגה.

20,000(ב)

יד ושם (א) 20200250
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"אורות הקריה- קרית גת" מבקשת תמיכה במסגרת עיזבון תרבות וחינוך לנוער. 
תמיכה לפרויקט "ארחיבו" לגיבוש ובניית חזון אישי של בני נוער יוצאי אתיופיה 

ובני נוער מקהילת אורות הקריה עימם פועלת העמותה מזה כבר. לאחר שהוועדה 
עיינה בבקשה ובנספחים לה היא מקצה תמיכה בסך  45,000 ש"ח כהשתתפות 

בפרויקט, למימוש ההקצאה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע התכנית על פי כל 
המפורט בבקשה.

45,000(ב)

עירית רעננה (א) 20200226

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עיריית רעננה הגישה בקשה לתמיכה בתכנית 

להעלאת המודעות לפגיעות באמצעות רשת האינטרנט כדי למנוע פגיעות מיניות 
וחברתיות. עיון בבקשה ובנספחים לה מעלה שהפרויקט מתאים לנושא התמיכה 
העיקרי הנידון. עלויות הפרויקט סבירות. על פי הבקשה והנספחים לה, מחליטה 

הועדה להקצות סך 170,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון התואם יהיה 
להשלמת הפרויקט כמפורט בבקשה. תשומת הלב מופנית לכך שהוועדה איננה 
מקבלת את עלות שכירת האולם לצורך הפרויקט כפי שצוין בבקשה. עולה מן 

הבקשה שמדובר באולם של הרשות המקומית עצמה, ולכן לא היה ראוי לכלול 
פריט זה בעלויות התכנית. בהתאם לכך עלויות הפרויקט לא יכללו פריט זה.

170,000(ב)

מוזיאוני חיפה (חל"צ) (א) 20200235

עמותת מוזיאוני חיפה מבקשת לקבוע שהמימון התואם להקצבה שנקבעה עבור 
פרויקט "היכרות הדדית בין בני נוער יהודים וערבים בחיפה", ייועד ליתר הוצאות
הפרויקט כמתואר בתיאור הפרויקט ולא רק לרכיב ההסעות. הועדה דנה בבקשה 

והחליטה כי ההחלטה נקבעה על פי פרטי התכנית כפי שהוגשו לוועדה, ועל פי 
שיקול דעתה, ועל כן אין היא מקבלת את הבקשה לשנות את ההחלטה על כל 

חלקיה. הבקשה מיום 16.3.2020 נדחית.

20,000(ב)

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (ע"ר) (א) 20200236

להשתתפות בהענקת מלגות לסטודנטים בתחום לימודי המדע במכללה. כספי 
התמיכה יוקצו ל-40 מלגות בסך 1,000 ש"ח כל מלגה, כאשר המימון התואם של 
המוסד יהיה בסך 40,000 ש"ח לפחות. הסכומים האמורים יוקצבו לתלמידים על 

פי הקריטריונים שצורפו לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת 
התלמידים (40 לפחות) אשר זכו למלגות, ותציין את סכום המלגה לכל תלמיד.

40,000(ב)

תלמוד תורה  ויז'ניץ  קרית ויז'ניץ (א) 20200239
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להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:

שוויון חברתי משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה
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מוסד "יד ושם" מבקש במסגרת עיזבון לשימור מאורעות השואה תמיכה בפרויקט
צילום עדויות של ניצולי שואה בוידאו לצורך הנצחת סיפורם של ניצולי השואה 

ושימור הסיפורים באופן שתהיה נגישות בלתי-מוגבלת של הקהל הרחב ושל קהל 
החוקרים למידע שיתאסף בדרך זו. מדובר על פרויקט בעל חשיבות לאומית 
וכללית ברמה הגבוהה ביותר. מעיון הוועדה בבקשה ובנספחים לה במסגרת 

הבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד עודף מצטבר של  42% ביחס למחזור 
הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 שיעור החורג מהקבוע בסעיף 11.9 לנוהל 

עבודת הועדה (1/3). מקור העודפים הינו נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 
לשימוש לפעילות  שיועדו ע"י מוסדות המלכ"ר בסך 83,564,000 ש"ח, נספח ג' 

לדוחות כספיים מציג את פירוט הנכסים נטו שיועדו לפי תחומים. לפיכך, המוסד 
אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים ומטעם זה ניתן היה לדחות את הבקשה. אולם, 
על פי דעת הועדה, מדובר בפרויקט שחשיבותו עולה על השיקול הפיננסי האמור, 
וכן מדובר בתכנית שלא ניתן לדחותה לביצוע בשנים מאוחרות יותר, אלא עדיף 

שתבוצע שעה אחת קודם. על יסוד נימוק זה רואה הוועדה לתמוך בפרויקט. יחד 
עם זאת , בניגוד לנטען בבקשה, אין מדובר בתכנית תלת-שנתית כהגדרתה בנוהל 

עבודת הוועדה, אלא תכנית שבכוונת המוסד לבצע במשך שלוש שנים שנה אחר 
שנה. לפיכך רואה הוועדה לנכון להתייחס לבקשה למשך שנה אחת בלבד, 

ולהעמיד את הבקשה על תמיכה בסך 1.5 מש"ח לשנה זו. מפאת החשיבות 
האמורה לתכנית, מקצה הוועדה סכום זה, של 1.5 לתמיכה בפרויקט, אשר יבוצע 

עד ולא יאוחר מיום .31.12.2021 למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות 
לפעילות שנעשתה בגדרי הפרויקט המתואר בבקשה במשך התקופה שעד תום 

תוקף ההקצבה והעלויות שנדרשו לכך.

1,500,000(ב)

בני דוד - מכינה ישיבתית (א) 20200254

להשתתפות ברכישת ספר תורה ויצירת סרטוני הנצחה להנצחתם של הגיבורים 
עמנואל מורנו, אלירז פרץ ורועי קליין, בחדר ההנצחה שבתחום המכינה. כספי 

התמיכה לא ישמשו לתשלום שכר. המימון התואם יהיה ליצירת ספר התורה 
וסרטוני ההנצחה.

90,000(ב)

תלמוד תורה יחי ראובן (ע"ר) (א) 20200256

עמותת "תלמוד תורה יחי ראובן" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך באופן כללי, 
ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה בפרויקט 

אוריינות "מדברים בעברית", לצורך הענקת שיעורים בשפה העברית לתלמידי בית
הספר היסודי של המוסד, שהם ילידי חו"ל, ונזקקים לתגבור לימודי השפה 
העברית. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך ,26,000 

להשתתפות בשכר המורים המפורטים בבקשה. המימון התואם יהיה לתשלום 
אותו שכר. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות למספר התלמידים 

שהשתתפו בשיעורים, מספר השיעורים, ומועדיהם.

26,000(ב)

כנפיים של קרמבו (ע"ר) (א) 20200258

עמותת "כנפיים של קרמבו" (ע"ר), הגישה בקשה במסגרת עזבון "למדינת ישראל 
למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי

או באופן פיסי" ומבקשת תמיכה בפעילות המיועדת עבור ילדים עם צרכים 
מיוחדים, שלא מקבלים מענה או פעילות חברתית כלשהי בשעות אחה"צ. ילדים 

אלו עם צרכים מיוחדים מורכבים אינם יכולים להגיע לגן השעשועים ו/או לחוגים 
ו/או לכל מקום אחר וזקוקים ייצור אינטראקציה חברתית בריאה. על כן, 

החליטה הועדה להקצות סכום של 200,000 ש"ח לצורך מימון ההסעות אל 
הפעילות ובחזרה עבור הילדים אשר להם צרכים מיוחדים. לצורך מימוש 

ההקצבה האמורה, יציג המוסד אסמכתאות להיקף ההסעות שבוצעו למספר 
הילדים שהוסעו במסגרת הפרויקט, ליעדי הנסיעות ולפעילויות שבוצעו בהם.

200,000(ב)

אל עמי - אל עצמי (ע"ר) (א) 20200260

לאחר עיון בהשגה שהגישה "עמותת אל עמי – אל עצמי" מחליטה הוועדה לשנות 
את ההחלטתה ולהקצות תמיכה בסך 23,000 ש"ח המיועדים לשכרו של מרצה 

שאחראי להגהות ולעריכה לשונית, כמפורט בבקשה. המימון התואם יהיה מיתר 
רכיבי העלויות של הפרויקט, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצאה יציג המוסד 

אסמכתאות לפעילות שבוצעה במסגרת הפרויקט לעלויות השונות ולשכר ששולם 
לעובד האמור. על כן, ההשגה נדחית.

23,000(ב)
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עמותת "תלמוד תורה ויז'ניץ קרית ויז'ניץ" מבקשת תמיכה בפרויקט סיוע 
לתלמידים בני ,13-6 אשר להם קשיי למידה. בבקשה מצוין שבית הספר מונה 800 

תלמידים, ומתוכם יש 100 תלמידים שמתקשים בלימודים. הפרויקט מיועד 
להעמיד תלמידים באבחון דידקטי ומבדק .MOXO ההנחה היא ש-80 מתוכם 

יתגלו כזקוקים לסיוע של שיעורים פרטיים. עלות השיעורים הפרטיים עומדת על 
סך 80 ש"ח לשעה, ל-80 תלמידים. ובעלות כוללת של .256,000 אין תשתית 

למספרים המצוינים של התלמידים הזקוקים לאבחון, ולקביעה ש-80 תלמידים 
יהיו זקוקים לשיעורים פרטיים. מעניין לציין שהמאבחנת הדידקטית שחתומה על
הצעת המחיר התומכת בבקשה קבעה גם את עלות השיעורים הפרטיים. לא ברור 
אם היא זו שגם תעניק את השיעורים, ואם כן, האם היא גם כשירה ללמד מלבד 
העובדה שהיא מאבחנת דידקטית מוסמכת. בהתחשב במהות הפרויקט, ביתרה 

הנמוכה יחסית של סכום העיזבון, ובהיקף הבקשות המונחות בפני הוועדה, 
הוועדה מקצה תמיכה בפרויקט המתואר בסכום של 60,000 ש"ח. כספי התמיכה 
ישמשו לתשלום עבור שיעורים פרטיים בלבד, וגם המימון התואם יהיה למטרה 

זו. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימת התלמידים שישתתפו בשיעורים 
הפרטיים, מספר השיעורים הפרטיים שקיבל כל תלמיד, מועדי השיעורים 

הפרטיים, והצהרת מנהל העמותה על הצורך להעניק את השיעורים הפרטיים 
דווקא לאותם תלמידים.

החלטת יו"ר מיום 20.08.2020:
"כדי לדון בפניה יש צורך להגיש לוועדה פרטים נוספים כדלקמן:

.1 מי הם המורים בהם מדובר?
.2 האם הם עובדים של העמותה, היום או בעבר?

.3 מה יהיה הסכם העבודה והשכר של המורים האמורים?
.4 מה תהיה תכנית הלימודים שתבוצע ע"י המורים, כולל לו"ז מפורט, מספר 

תלמידים, נושאי הלימוד וכיו"ב".

60,000(ב)

נהרדעא, מכון לתורה ולתעודה (ע"ר) (א) 20200241

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת נהרדעא 

תמיכה בהענקת הנחות לאוכלוסיית התלמידים ע"פ הגדרת העזבון וע"פ 
הקריטריונים שצורפו לבקשה. הועדה מחליטה להקצות סך 20,000 ש"ח. המימון 
התואם יהיה אף הוא להענקת הנחות כמוגדר בהוראות העזבון. מאחר שהעמותה 

מחלקת את הענקת ההנחות לשתי פעימות, מקצה הועדה את התמיכה שלה 
לאותם תלמידים בשתי הפעימות, דהיינו לא תהיה מכספי ההקצבה ומהמימון 

התואם הנחה לתלמידים שאינם תואמים את האוכלוסיה המוגדרת בעזבון. 
למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת 

התלמידים שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאם אינו אשכנזי והקריטריון 
על פיו קיבלו את המלגה.

20,000(ב)

יד ושם (א) 20200250

24/09/2020 תאריך:
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24/09/2020 תאריך:
34 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מדרשת בית שאן - ללכת בדרכיו (א) 20200267

"מדרשת בית שאן – ללכת בדרכיו" מבקשת במסגרת עזבון תרבות וחינוך לנוער 
תמיכה בפרויקט של מפגשי היכרות של קבוצות נוער מבית שאן והאזור מתרבויות

שונות בחברה הישראלית. על פי הבקשה 12 קבוצות נוער חילוניים ודתיים, 15 – 
25 בני נוער בכל קבוצה, ישתתפו אחת בחודש, במשך שנת ,2020 במפגשים 

בנושאים השונים המפורטים בבקשה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה והיא 
מקצה תמיכה בסך 30,000 ש"ח למימון הביקורים במוזיאון מורשת יהדות 

אתיופיה, לפאנל תרבות יהודית מול תרבות המערב, למפגשים של בני הנוער עם 
מבוגרים בבתי האבות – הכל כמפורט בבקשה ברכיבים אלה. המימון התואם 

יהיה לתשלום עבור אותם רכיבים אשר ימומנו מכספי התמיכה. למימוש ההקצבה
תציג העמותה את מספרי המפגשים, מקומותיהם, תוכן הפגישות ומספר בני 

הנוער שהשתתפו בפעילות.

30,000(ב)

הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה (ע"ר) (א) 20200273

הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית ביקשה תמיכה 
בתכניות ופעילויות לחינוך בנושא מורשת העדה הדרוזית, ע"י הפגשת קנים שונים 
של חניכים דרוזיים עם קנים של חניכים שאינם דרוזים. הבקשה נדחתה מן הטעם

שהמבקשת לא הוגדרה כ-"ארגון בעדה הדרוזית". ואולם, בבקשה לעיון מחדש 
שהגישה העמותה, צירפה "מגילת הכרזת הנוער העובד והלומד במגזר הדרוזי," 

אשר מעידה כי הארגון הדרוזי הוא חלק מן המוסד המבקש. מידע זה לא היה לפני
הוועדה בשלב הדיון בבקשה, ועל כן יש לראות בו נסיבה אשר בכוחה לשנות את 

החלטת הוועדה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחיה, ומקצה סך 80,000 ש"ח 
לפעילויות כמתואר בבקשה. מכספי ההקצבה לא ימומנו ארוחות צהריים. כמו כן, 

בכל אחת מהפעילויות ישתתפו בני נוער דרוזים ושאינם דרוזים ויעסקו בנושא 
מורשת העדה הדרוזית. למימוש ההקצבה, יוצגו אסמכתאות לביצוע הפעילויות 
כמפורט בהחלטה זו, כלומר פעילויות משותפות של בני נוער דרוזים עם בני נוער 

שאינם דרוזים, מספר המשתתפים ותוכן הפעילויות.

80,000(ב)

בית שולמית - תיכון תורני לבנות (א) 20200280

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת בית שולמית – 
תיכון תורני לבנות תמיכה בהענקת הנחות בשכ"ל ל-33 תלמידות המתאימות 

להגדרת העזבון. הועדה מקצה סך 20,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון התואם
יהיה מיועד להענקת הנחות לתלמידות ע"פ הגדרת העזבון. למימוש ההקצבה 
ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת התלמידות שקיבלו את 

המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

20,000(ב)

מוסדות ישיבת נתיבות שלום סלונים (ע"ר) (א) 20200292

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שייעודו כך: "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות
בתי ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 

יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל". הוועדה עיינה 
בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בביצוע שיפוץ בית הספר היסודי של 

מוסדות ישיבת נתיבות שלום סלונים, בדרך של החלפת אביזרי התאורה בלדים 
לפי הצעת המחיר המצורפת לבקשה. התקנת הלדים תהיה אך ורק בכיתות ביה"ס
היסודי שכן העזבון מיועד רק לבתי ספר אלה. המימון התואם יהיה מתשלום עבור
רכישה והתקנה של המזגנים כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. יצוין 

שבשנת 2018 נתמך המוסד בקצבה בסכום משמעותי, בין היתר עבור החלפת 
ריהוט ישן בחדש, לכן ההקצבה הנוכחית לא תיועד להחלפת ריהוט מכל סוג 

שהוא. 

60,000(ב)

מוסדות מאור חיים ע"ש כ"ק האדמו"ר מוהר"ח מויזניץ זצ"ל (א) 20200319

פה אחד חברי הועדה סבורים שאין מקום להיענות לבקשה להגדלת ההקצאה 
שנקבעה למוסד. מעבר לכך שסביר להניח שבתקופה הקרובה הפרויקט כולו לא 

יתבצע, הועדה אינה מוצאת מקום להגדלת הסכום. לפי הבקשה עומד לרשות 
המוסד סכום משעמותי עד כדי מחצית מעלות הפרויקט, ועל כן הטענה שהמוסד 

לא יוכל לבצע את הפרויקט בהיקף שהוא מעבר לכפל הסכום של ההקצאה איננה 
יכול להתקבל. הפניה לא גילתה כל טעות בהחלטת הועדה ועל כן, על יסוד 

הנימוקים המפורטים, ההשגה נדחית.

70,000(ב)

24/09/2020 תאריך:
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24/09/2020 תאריך:
35 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מעגל תנועות הנוער הציוניות חלוציות מגשימות (ע"ר) (א) 20200322

להשתתפות בפרויקט שימור מאורעות השואה באמצעות סבסוד של משלוח נוער 
לפולין, כדי לשמר את זיכרון סיפורי השואה על פי המפורט בבקשה ובמסמכים 

המצורפים לה, לרבות תיאור הפרויקט, ועל פי הקריטריונים המפורטים במכתב 
הנלווה לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה ביצוע התוכנית המפורטת 

בבקשה.

50,000(ב)

ס.ו.ל.ם. - סיוע ועידוד לילדים מוגבלים (א) 20200325

פה אחד חברי הועדה סבורים שאין מקום להיענות לבקשה להגדלת ההקצאה 
שנקבעה למוסד. מעבר לכך שסביר להניח שבתקופה הקרובה הפרויקט כולו לא 

יתבצע, הועדה אינה מוצאת מקום להגדלת הסכום. לפי הבקשה עומד לרשות 
המוסד סכום משמעותי עד כדי מחצית מעלות הפרויקט, ועל כן הטענה שהמוסד 

לא יוכל לבצע את הפרויקט בהיקף שהוא מעבר לכפל הסכום של ההקצאה איננה 
יכול להתקבל. הפניה לא גילתה כל טעות בהחלטת הועדה ועל כן, על יסוד 

הנימוקים המפורטים, ההשגה נדחית.

100,000(ב)

המפעל להכשרת ילדי ישראל  מיסודה של רחל פריאר (א) 20200338

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) המפעל להכשרת ילדי ישראל מיסודה של רחל פריאר 

מבקשת תמיכה בפרויקט של חינוך והוראה לנוער במצוקה, המטופל ע"י העמותה.
מדובר בבקשה לכוח אדם, להענקת תמיכה של שיעורי עזר לתלמידים השוהים 

במסגרת ביתית פנימייתית, וכן לצוות הרכזים. הועדה סבורה שצוות הרכזים 
המועסק בעמותה במשרה מלאה ,בלי קשר לפרויקט, איננו חלק מהפרויקט ועלות 

שכרו לא תיחשב ע"י הוועדה כעלות הפרויקט. עלות שיעורי העזר, עפ"י המצוין 
בבקשה, עומדת על .1,085,200 מתוך סכום זה מקציבה הועדה סך 500,000 ש"ח 

כהשתתפות במימון שיעורי העזר במסגרת הפרויקט, המימון התואם יהיה ע"י 
הוצאת סכום זהה לסכום ההקצבה לצורך שיעורי העזר האמורים.

500,000(ב)

המועצה הציונית בישראל (עמותה רשומה) (א) 20200340

בקשת המועצה הציונית בישראל לתמיכה בתכנית "רתמים" לנוער בסיכון נדחתה 
על ידי הועדה, ואולם בבקשה לעיון מחדש בפרטי התכנית, כפי שהגישה העמותה, 
רואה הועדה בסיס לשינוי החלטתה, ומחליטה להקצות סך 40,000 ש"ח לתמיכה 

בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לקיום סמינרים לתלמידי 
כיתות י"א-י"ב על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה.

40,000(ב)

אג'יק - מכון הנגב (ע"ר) (א) 20200349

"אגיק- מכון הנגב" מבקשת במסגרת עזבון לתרבות וחינוך לנוער תמיכה בתכנית 
לימודים של השפה האנגלית לתלמידי תיכון יהודים וערבים. הבקשה מפרטת את 

התכנית שמתחילה בכתיבת תכניות, גיוס בתי ספר, הכשרת מורים והפעלת 
התכנית. העמותה מתייחסת לפרויקט כפרויקט תלת שנתי.  במהותו הפרויקט 

אינו מחייב תקופה של שלוש שנים ע"פ פרטי התכנית, העזבון אינו מיועד להכשרת
מורים- גם אם מטרת הכשרתם היא שהם ילמדו בני נוער. העזבון מיועד במישרין 
לתרבות ולחינוך לנוער. עם זאת, מאחר שהרעיון חיובי והמטרה של התכנית טובה

סבורה הוועדה שיש מקום לתמוך בביצוע התכנית לשנה אחת שבה ניתן לאתר 
מורים ובתי ספר בהם תופעל התוכנית. לכך מקצה הוועדה 100,000 ש"ח. מכספי 
התמיכה תממן העמותה את כתיבת התוכן וההנחיה הפדגוגית באמצעות המנחה 
הפדגוגית שצויינה בבקשה, תעסיק רכזת תכנית ותנהל את הדיאלוג היהודי ערבי 

בשפה האנגלית. המימון התואם ישמש עבור הוצאה לאותם רכיבים. למימוש 
התמיכה תציג העמותה את הפעילות שבוצעה במסגרת הפרויקט בשנת ,2020 

שמות בתי הספר שהשתתפו בפרויקט, הפעילויות שבוצעו וההוצאות עבור 
הרכיבים שצויינו בגוף החלטה זו.

100,000(ב)

תלמוד תורה - עצמונה (א) 20200358
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 
יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל". הוועדה עיינה 

בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות ברכישת מחשבים, מסכים, מקרנים, 
מדפסות ותשתית רשת, ע"פ המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה, 

המימון התואם יהיה מהשלמת הסכום הנדרש לרכישות הפריטים האמורים. 

60,000(ב)

ועד מקומי יקיר (א) 20200373

ועד מקומי הגיש בקשה במסגרת עיזבון המיועד למעון תינוקות לצורך פתיחת 
מעון נוסף ובו שלוש כיתות עבור כ-70 ילדים הצפויים להצטרף לילדי המעון 

הקיים. הוועדה מקצה סך 50,000 ש"ח לטובת הצטיידות המעון על פי הבקשה 
וההערכה התקציבית המצורפת לה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 

אסמכתאות לרכישת הציוד והריהוט למעון החדש, ויצהיר על מספר הילדים 
שנוספו למעון ומשתמשים במעון החדש.

50,000(ב)

מכון זכר שאול לחקר הלכה (א) 20200375

עמותת "מכון זכר שאול לחקר הלכה" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך באופן 
כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 

בפעילות בית ספר לאומנויות הבמה לתלמידות בגילאי 14-8 עבור חוגי גיטרה 
ופיתוח קול. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לתמוך בפרויקט בסך 

26,000 ש"ח. למימוש התמיכה תציג העמותה רשימת הבנות שהשתתפו בכל אחד 
מהחוגים, היקף הפעילות שבוצעה בכל קבוצה, ומועדי הפעילות שבוצעה.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
עמותת "זכר שאול" מבקשת מן הוועדה לאשר לה מימוש ההקצבה שנקבעה לה 

כנגד העסקת מורה לפיתוח-קול אשר תגיש לעמותה חשבונית ולא תועסק כעובדת 
של המוסד. הועדה מאשרת את הבקשה לשינוי ביצוע הפרויקט בנקודה זו. יתר 

התנאים הקבועים בהחלטה עומדים בתוקפם.

26,000(ב)

בית ספר על יסודי לבנות "בית-חנה", חב"ד ירושלים, על שם הרבנית חנה שניאורס (א) 20200385

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקש בית ספר על יסודי 

לבנות "בית-חנה" תמיכה להענקת הנחות בשכ"ל לתלמידות כמוגדר בהוראות 
העזבון. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 20,000 ש"ח. 

המימון התואם יהיה להנחות לתלמידות ע"פ הגדרת העזבון. למימוש ההקצבה 
ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת התלמידות שקיבלו את 

המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.
 
 

20,000(ב)

מש"י - מרכז שקום ילדים (ע"ר) (א) 20200392

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת "עמותת מש"י – 

מרכז שיקום ילדים" תמיכה ברכישת ציוד להקמת חדר כושר מותאם לילדים עם 
צרכים מיוחדים. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 60,000

ש"ח לרכישת הציוד. המימון התואם יהיה להשלמת הרכישה של מכשירים. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לציוד שנרכש ועלות הרכישה.

60,000(ב)

עמותת תזמורת סימפונט רעננה (א) 20200397

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת עמותת "תזמורת 

סימפונט רעננה" לקיים הצגה מוזיקלית "נוגעים בצלילים עם בטהובן". ההצגה 
מיועדת לילדים עם אוטיזם. לאחר שהעמותה יישמה את התכנית עם ילדים 

כבדי-שמיעה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקבעה תמיכה בסך 70,000 
ש"ח. המימון התואם יהיה מרכיבי התכנית. כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות לביצוע התכנית וכן להשתתפותם של ילדים עם 
אוטיזם, מספרם ומועדי האירועים.

70,000(ב)

הדסה נעורים - בי"ס תיכון ומכללה של הסוכנות היהודית והדסה (ע"ר) (א) 20200409
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מעגל תנועות הנוער הציוניות חלוציות מגשימות (ע"ר) (א) 20200322

להשתתפות בפרויקט שימור מאורעות השואה באמצעות סבסוד של משלוח נוער 
לפולין, כדי לשמר את זיכרון סיפורי השואה על פי המפורט בבקשה ובמסמכים 

המצורפים לה, לרבות תיאור הפרויקט, ועל פי הקריטריונים המפורטים במכתב 
הנלווה לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה ביצוע התוכנית המפורטת 

בבקשה.

50,000(ב)

ס.ו.ל.ם. - סיוע ועידוד לילדים מוגבלים (א) 20200325

פה אחד חברי הועדה סבורים שאין מקום להיענות לבקשה להגדלת ההקצאה 
שנקבעה למוסד. מעבר לכך שסביר להניח שבתקופה הקרובה הפרויקט כולו לא 

יתבצע, הועדה אינה מוצאת מקום להגדלת הסכום. לפי הבקשה עומד לרשות 
המוסד סכום משמעותי עד כדי מחצית מעלות הפרויקט, ועל כן הטענה שהמוסד 

לא יוכל לבצע את הפרויקט בהיקף שהוא מעבר לכפל הסכום של ההקצאה איננה 
יכול להתקבל. הפניה לא גילתה כל טעות בהחלטת הועדה ועל כן, על יסוד 

הנימוקים המפורטים, ההשגה נדחית.

100,000(ב)

המפעל להכשרת ילדי ישראל  מיסודה של רחל פריאר (א) 20200338

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) המפעל להכשרת ילדי ישראל מיסודה של רחל פריאר 

מבקשת תמיכה בפרויקט של חינוך והוראה לנוער במצוקה, המטופל ע"י העמותה.
מדובר בבקשה לכוח אדם, להענקת תמיכה של שיעורי עזר לתלמידים השוהים 

במסגרת ביתית פנימייתית, וכן לצוות הרכזים. הועדה סבורה שצוות הרכזים 
המועסק בעמותה במשרה מלאה ,בלי קשר לפרויקט, איננו חלק מהפרויקט ועלות 

שכרו לא תיחשב ע"י הוועדה כעלות הפרויקט. עלות שיעורי העזר, עפ"י המצוין 
בבקשה, עומדת על .1,085,200 מתוך סכום זה מקציבה הועדה סך 500,000 ש"ח 

כהשתתפות במימון שיעורי העזר במסגרת הפרויקט, המימון התואם יהיה ע"י 
הוצאת סכום זהה לסכום ההקצבה לצורך שיעורי העזר האמורים.

500,000(ב)

המועצה הציונית בישראל (עמותה רשומה) (א) 20200340

בקשת המועצה הציונית בישראל לתמיכה בתכנית "רתמים" לנוער בסיכון נדחתה 
על ידי הועדה, ואולם בבקשה לעיון מחדש בפרטי התכנית, כפי שהגישה העמותה, 
רואה הועדה בסיס לשינוי החלטתה, ומחליטה להקצות סך 40,000 ש"ח לתמיכה 

בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לקיום סמינרים לתלמידי 
כיתות י"א-י"ב על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה.

40,000(ב)

אג'יק - מכון הנגב (ע"ר) (א) 20200349

"אגיק- מכון הנגב" מבקשת במסגרת עזבון לתרבות וחינוך לנוער תמיכה בתכנית 
לימודים של השפה האנגלית לתלמידי תיכון יהודים וערבים. הבקשה מפרטת את 

התכנית שמתחילה בכתיבת תכניות, גיוס בתי ספר, הכשרת מורים והפעלת 
התכנית. העמותה מתייחסת לפרויקט כפרויקט תלת שנתי.  במהותו הפרויקט 

אינו מחייב תקופה של שלוש שנים ע"פ פרטי התכנית, העזבון אינו מיועד להכשרת
מורים- גם אם מטרת הכשרתם היא שהם ילמדו בני נוער. העזבון מיועד במישרין 
לתרבות ולחינוך לנוער. עם זאת, מאחר שהרעיון חיובי והמטרה של התכנית טובה

סבורה הוועדה שיש מקום לתמוך בביצוע התכנית לשנה אחת שבה ניתן לאתר 
מורים ובתי ספר בהם תופעל התוכנית. לכך מקצה הוועדה 100,000 ש"ח. מכספי 
התמיכה תממן העמותה את כתיבת התוכן וההנחיה הפדגוגית באמצעות המנחה 
הפדגוגית שצויינה בבקשה, תעסיק רכזת תכנית ותנהל את הדיאלוג היהודי ערבי 

בשפה האנגלית. המימון התואם ישמש עבור הוצאה לאותם רכיבים. למימוש 
התמיכה תציג העמותה את הפעילות שבוצעה במסגרת הפרויקט בשנת ,2020 

שמות בתי הספר שהשתתפו בפרויקט, הפעילויות שבוצעו וההוצאות עבור 
הרכיבים שצויינו בגוף החלטה זו.

100,000(ב)

תלמוד תורה - עצמונה (א) 20200358
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במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) הדסה נעורים- בית ספר תיכון ומכללה של הסוכנות 

היהודית, המקיים פנימייה לחניכים שברובם הם נוער בסיכון, הגישה בקשה 
לתמיכה בשיפור תנאי המחיה של חדרי החניכים והמועדונים שלהם כמפורט 

בבקשה ובנספחים שלה. הבקשה היא למימון של 90% מעלות הפרויקט. הועדה 
מחליטה להקצות סך 300,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון התואם יהיה מן 

ההוצאה להשלמת העלות המצוינת בבקשה.

300,000(ב)

נתיב טפחות (ע"ר) (א) 20200413

לאור נימוקי הבקשה והעובדה שתרומת המימון התואם תעמוד אף היא בתוקפה 
עד ,31.12.21 מארך בזה תוקף ההקצבה כמבוקש- עד 31.12.21.

החלטת מליאת הוועדה מיום  :01.9.2020 
עמותת "נתיב טפחות" מבקשת אישור הועדה לביצוע פרויקט שנתמך על ידה על 
ידי שינוי האטרקציות ששימשו במסגרת הפרויקט. הועדה מקבלת את הבקשה 

ומאשרת שינוי האטרקציות.

110,000(ב)

עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל (ע"ר) (א) 20200415

במסגרת נושא התמיכה העיקרי לפרויקטים בעדה הדרוזית, הגישה עמותת תנועת 
הנוער הדרוזי בישראל, בקשה לתמיכה בשתי תכניות, האחת "מורשת העדה 
הדרוזית", ו-"חרותים בזיכרון". העמותה מתכוונת לבצע את שתי התוכניות 

הרשומות בבקשה באמצעות חברה שהיא במהותה חברת הסעות וטיולים, וקיים 
ספק אם חברה זו כשירה ומתאימה לביצוע התכנית כפי שהיא מפורטת בהצעות 

המחיר שצורפו לבקשה. אולם, כדי לתמוך בעמותה במסגרת נושא התמיכה 
העיקרי האמור, מחליטה הועדה להקצות סך 120,000 ש"ח לטובת סדנאות 

"לטיפוח נושא המורשת הדרוזית בקרב בני נוער דרוזים ולא דרוזים", באמצעות 
אנשי מקצוע, אנשי דת, במשך עשרה מפגשים בעשרה חודשים, בשלושים ושניים 

סניפים. המימון התואם לסכום הקצבה זה יהיה מהשלמת הסכום הנדרש לביצוע 
הסדנאות המפורטות בהצעת המחיר של ורדים טורס בע"מ מיום ,1.5.19 בסעיף 1 

של טבלת המחירים. כמו כן, מקצה הועדה סך של 77,000 לתמיכה בהרצאות 
בנושא "ברית החיים בין העם הדרוזי לעם היהודי", כמפורט בסעיף 3 להצעת 

המחיר של מובילי הורדים בע"מ מיום .25.4.19 השלמת הסכום הדרוש למימוש 
פריט זה בתכנית המוצעת תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבות המפורטות 

בהחלטה זו, תציג העמותה אסמכתאות לביצוע רכיבי הפרויקט המצוינים 
בהחלטה בהיקף המצוין בהצעות המחיר המצוטטות.

החלטת מליאת הוועדה מיום :24.09.2020 
עמותת תנועת הנוער הדרוזי מבקשת להבהיר את ההחלטה שעל פיה הוקצבה לה 

תמיכה בפרויקט מורשת העדה הדרוזית וחרוטים בזיכרון. הועדה החליטה 
להקצות 120,000 ש"ח לטובת סדנאות לטיפוח נושא המורשת הדרוזית בקרב בני 

נוער דרוזים ולא דרוזים למימוש חלק זה בהקצבה תציג העמותה מימון תואם 
להוצאות לאותו נושא. כלומר: לסדנאות לטיפוח נושא המורשת הדרוזית בקרב 

בני נוער דרוזים ולא דרוזים. עוד הקצתה הוועדה סך 77,000 ש"ח לתמיכה 
בהרצאות בנושא "ברית החיים בין העם הדרוזי לעם היהודי". ההוצאה הכוללת 

המיועדת לנושא זה לפי הצעות המחיר שצורפו לבקשה, עומדת על סך 144,000 
ש"ח. לפיכך, מתקנת הועדה את החלטתה באופן שלסעיף זה תינתן הקצאה בסך 

72,000 ש"ח והמימון התואם יהיה אף הוא עבור ההוצאות לנושא ההרצאות 
כאמור. יתרת 5,000 השקלים שנותרה מן ההקצבה- תצורף לסכום ההקצבה 
לטובת הסדנאות, כמפורט לעיל. ובהתאם לכך גם המימון התואם לסעיף זה.

197,000(ב)

תנועת הצופים הדרוזים - בני מערוף (ע"ר) (א) 20200416
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 
יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל". הוועדה עיינה 

בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות ברכישת מחשבים, מסכים, מקרנים, 
מדפסות ותשתית רשת, ע"פ המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה, 

המימון התואם יהיה מהשלמת הסכום הנדרש לרכישות הפריטים האמורים. 

60,000(ב)

ועד מקומי יקיר (א) 20200373

ועד מקומי הגיש בקשה במסגרת עיזבון המיועד למעון תינוקות לצורך פתיחת 
מעון נוסף ובו שלוש כיתות עבור כ-70 ילדים הצפויים להצטרף לילדי המעון 

הקיים. הוועדה מקצה סך 50,000 ש"ח לטובת הצטיידות המעון על פי הבקשה 
וההערכה התקציבית המצורפת לה. למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי 

אסמכתאות לרכישת הציוד והריהוט למעון החדש, ויצהיר על מספר הילדים 
שנוספו למעון ומשתמשים במעון החדש.

50,000(ב)

מכון זכר שאול לחקר הלכה (א) 20200375

עמותת "מכון זכר שאול לחקר הלכה" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך באופן 
כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 

בפעילות בית ספר לאומנויות הבמה לתלמידות בגילאי 14-8 עבור חוגי גיטרה 
ופיתוח קול. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לתמוך בפרויקט בסך 

26,000 ש"ח. למימוש התמיכה תציג העמותה רשימת הבנות שהשתתפו בכל אחד 
מהחוגים, היקף הפעילות שבוצעה בכל קבוצה, ומועדי הפעילות שבוצעה.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
עמותת "זכר שאול" מבקשת מן הוועדה לאשר לה מימוש ההקצבה שנקבעה לה 

כנגד העסקת מורה לפיתוח-קול אשר תגיש לעמותה חשבונית ולא תועסק כעובדת 
של המוסד. הועדה מאשרת את הבקשה לשינוי ביצוע הפרויקט בנקודה זו. יתר 

התנאים הקבועים בהחלטה עומדים בתוקפם.

26,000(ב)

בית ספר על יסודי לבנות "בית-חנה", חב"ד ירושלים, על שם הרבנית חנה שניאורס (א) 20200385

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקש בית ספר על יסודי 

לבנות "בית-חנה" תמיכה להענקת הנחות בשכ"ל לתלמידות כמוגדר בהוראות 
העזבון. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 20,000 ש"ח. 

המימון התואם יהיה להנחות לתלמידות ע"פ הגדרת העזבון. למימוש ההקצבה 
ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת התלמידות שקיבלו את 

המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.
 
 

20,000(ב)

מש"י - מרכז שקום ילדים (ע"ר) (א) 20200392

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת "עמותת מש"י – 

מרכז שיקום ילדים" תמיכה ברכישת ציוד להקמת חדר כושר מותאם לילדים עם 
צרכים מיוחדים. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 60,000

ש"ח לרכישת הציוד. המימון התואם יהיה להשלמת הרכישה של מכשירים. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לציוד שנרכש ועלות הרכישה.

60,000(ב)

עמותת תזמורת סימפונט רעננה (א) 20200397

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת עמותת "תזמורת 

סימפונט רעננה" לקיים הצגה מוזיקלית "נוגעים בצלילים עם בטהובן". ההצגה 
מיועדת לילדים עם אוטיזם. לאחר שהעמותה יישמה את התכנית עם ילדים 

כבדי-שמיעה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקבעה תמיכה בסך 70,000 
ש"ח. המימון התואם יהיה מרכיבי התכנית. כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות לביצוע התכנית וכן להשתתפותם של ילדים עם 
אוטיזם, מספרם ומועדי האירועים.

70,000(ב)

הדסה נעורים - בי"ס תיכון ומכללה של הסוכנות היהודית והדסה (ע"ר) (א) 20200409

24/09/2020 תאריך:
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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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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במסגרת נושא תמיכה עיקרי לתכניות ולפעילויות לחינוך בנושא מורשת העדה 
הדרוזית, לפעילויות משותפות של בני העדה הדרוזית עם בני עדות אחרות – 

ביוזמת רשויות וארגונים בעדה, לאתרי הנצחה וכן לפעילויות הנצחה של חללי 
צה"ל בני העדה הדרוזית, תנועת הצופים הדרוזים – בני מערוף הגישה בקשה 
לתמיכה בתכנית שנתית בנושא המורשת הדרוזית, אשר תועבר בסניפי תנועת 

הצופים, על פי המפורט בבקשה ובנספחים לה. הועדה עיינה בהצעת המחיר 
המצורפת לבקשה ובפרטים המופיעים בה, ומוצאת להקצות תמיכה בסך 150,000 

ש"ח בשלושה פריטים: לתכנית "מורשת דרוזית" , "שיח רב מגזרי" , 
ו-"היסטוריה דרוזית". המימון התואם יהיה לביצוע אותם שלושה סעיפים 

בתכנית המצוינת בבקשה. למימוש ההקצאה תציג העמותה ראיות לכך שקוימו 
שמונה מפגשים ב-22 סניפי התנועה בנושא "מורשת דרוזית", שמונה מפגשי חוץ 

ב-22 סניפי התנועה בנושא "שיח רב מגזרי", ושמונה ימי סיור של 22 סניפי 
התנועה לנושאי "היסטוריה דרוזית".

150,000(ב)

אופק - מינהל קהילתי גילה (ע"ר) (א) 20200421

עמותת "אופק – מינהל קהילתי גילה" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך באופן 
כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 

לתכנית שיעורי מוזיקה בבית הספר הממלכתי-דתי תירוש בשכונת גילה 
בירושלים. הועדה עיינה במסמכי הבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 

50,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לפעילות שבוצעה בבית
הספר על פי התכנית המפורטת בבקשה.

50,000(ב)

ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר) (א) 20200435

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, הגישה ויצו – הסתדרות עולמית לנשים 

ציוניות, בקשה לתמיכה בתכנית דו-שנתית, לשנים 2020 ו-,2021 למניעה 
ולהתמודדות עם תופעת הבריונות ברשת, וכן להעלאת המודעות לתופעה ולדרכי 

ההתמודדות עמה, וגם לעידוד יצירת שיח וערוצי תקשורת בין הורים וילדים 
בנושא תופעות האלימות ברשתות החברתיות. מעיון בבקשה עולה שהתכנית 

מיועדת להתבצע בבתי הספר של ויצו באזורים השונים בארץ באמצעות גורמים 
מקצועיים הכשירים להעברת החומר הנידון. על כן, מחליטה הועדה לתמוך 

בבקשה ולתמוך הקצבה בסך 170,000 ש"ח. מתוך סכום זה 75,000 ש"ח  מיועדים 
לפעילות בשנת ,2020 ו- 95,000 ש"ח לפעילות המיועדת לשנת .2021 המימון 

התואם יהיה למטרות השלמת התוכנית כולה, בשנים הנדונות, כמפורט בבקשה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
לבקשת "עמותת ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות", מאריכה הוועדה את 

תוקף ההקצבה שנקבעה לעמותה, על פי בקשה ,20200435 באופן שחלק ההקצבה 
שיועד לשנת 2020 יעמוד בתוקפו עד 31.12.2021 וחלק ההקצבה שיועד ל-2021 

יעמוד בתוקפו עד 31.12.2022.

170,000(ב)

תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש התרבות בישראל (ע"ר) (א) 20200442

24/09/2020 תאריך:
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במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) הדסה נעורים- בית ספר תיכון ומכללה של הסוכנות 

היהודית, המקיים פנימייה לחניכים שברובם הם נוער בסיכון, הגישה בקשה 
לתמיכה בשיפור תנאי המחיה של חדרי החניכים והמועדונים שלהם כמפורט 

בבקשה ובנספחים שלה. הבקשה היא למימון של 90% מעלות הפרויקט. הועדה 
מחליטה להקצות סך 300,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון התואם יהיה מן 

ההוצאה להשלמת העלות המצוינת בבקשה.

300,000(ב)

נתיב טפחות (ע"ר) (א) 20200413

לאור נימוקי הבקשה והעובדה שתרומת המימון התואם תעמוד אף היא בתוקפה 
עד ,31.12.21 מארך בזה תוקף ההקצבה כמבוקש- עד 31.12.21.

החלטת מליאת הוועדה מיום  :01.9.2020 
עמותת "נתיב טפחות" מבקשת אישור הועדה לביצוע פרויקט שנתמך על ידה על 
ידי שינוי האטרקציות ששימשו במסגרת הפרויקט. הועדה מקבלת את הבקשה 

ומאשרת שינוי האטרקציות.

110,000(ב)

עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל (ע"ר) (א) 20200415

במסגרת נושא התמיכה העיקרי לפרויקטים בעדה הדרוזית, הגישה עמותת תנועת 
הנוער הדרוזי בישראל, בקשה לתמיכה בשתי תכניות, האחת "מורשת העדה 
הדרוזית", ו-"חרותים בזיכרון". העמותה מתכוונת לבצע את שתי התוכניות 

הרשומות בבקשה באמצעות חברה שהיא במהותה חברת הסעות וטיולים, וקיים 
ספק אם חברה זו כשירה ומתאימה לביצוע התכנית כפי שהיא מפורטת בהצעות 

המחיר שצורפו לבקשה. אולם, כדי לתמוך בעמותה במסגרת נושא התמיכה 
העיקרי האמור, מחליטה הועדה להקצות סך 120,000 ש"ח לטובת סדנאות 

"לטיפוח נושא המורשת הדרוזית בקרב בני נוער דרוזים ולא דרוזים", באמצעות 
אנשי מקצוע, אנשי דת, במשך עשרה מפגשים בעשרה חודשים, בשלושים ושניים 

סניפים. המימון התואם לסכום הקצבה זה יהיה מהשלמת הסכום הנדרש לביצוע 
הסדנאות המפורטות בהצעת המחיר של ורדים טורס בע"מ מיום ,1.5.19 בסעיף 1 

של טבלת המחירים. כמו כן, מקצה הועדה סך של 77,000 לתמיכה בהרצאות 
בנושא "ברית החיים בין העם הדרוזי לעם היהודי", כמפורט בסעיף 3 להצעת 

המחיר של מובילי הורדים בע"מ מיום .25.4.19 השלמת הסכום הדרוש למימוש 
פריט זה בתכנית המוצעת תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבות המפורטות 

בהחלטה זו, תציג העמותה אסמכתאות לביצוע רכיבי הפרויקט המצוינים 
בהחלטה בהיקף המצוין בהצעות המחיר המצוטטות.

החלטת מליאת הוועדה מיום :24.09.2020 
עמותת תנועת הנוער הדרוזי מבקשת להבהיר את ההחלטה שעל פיה הוקצבה לה 

תמיכה בפרויקט מורשת העדה הדרוזית וחרוטים בזיכרון. הועדה החליטה 
להקצות 120,000 ש"ח לטובת סדנאות לטיפוח נושא המורשת הדרוזית בקרב בני 

נוער דרוזים ולא דרוזים למימוש חלק זה בהקצבה תציג העמותה מימון תואם 
להוצאות לאותו נושא. כלומר: לסדנאות לטיפוח נושא המורשת הדרוזית בקרב 

בני נוער דרוזים ולא דרוזים. עוד הקצתה הוועדה סך 77,000 ש"ח לתמיכה 
בהרצאות בנושא "ברית החיים בין העם הדרוזי לעם היהודי". ההוצאה הכוללת 

המיועדת לנושא זה לפי הצעות המחיר שצורפו לבקשה, עומדת על סך 144,000 
ש"ח. לפיכך, מתקנת הועדה את החלטתה באופן שלסעיף זה תינתן הקצאה בסך 

72,000 ש"ח והמימון התואם יהיה אף הוא עבור ההוצאות לנושא ההרצאות 
כאמור. יתרת 5,000 השקלים שנותרה מן ההקצבה- תצורף לסכום ההקצבה 
לטובת הסדנאות, כמפורט לעיל. ובהתאם לכך גם המימון התואם לסעיף זה.

197,000(ב)

תנועת הצופים הדרוזים - בני מערוף (ע"ר) (א) 20200416

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
39 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"תנועת תרבות – בית היוצר לחידוש התרבות בישראל", מבקשת במסגרת עיזבון 
תרבות וחינוך לנוער לבצע פרויקט לתכנית "רב תרבותיות ישראלית". במסגרת 

הפרויקט יתקיימו מפגשים בין-קבוצתיים של בני נוער יהודים וערבים לשם 
היכרות הדדית, וחיבור בין תרבויות בתוך החברה הישראלית. מקומות הפעילות 

המיועדים הינם בישובים ערביים ובחיפה, ויקוימו ערבי שיא ביפו ובכפר יסיף. 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת שתוכן הפרויקט תואם את מטרת 
העיזבון ומקצה סך 50,000 ש"ח בתמיכה לפרויקט. כספי ההקצבה לא ישמשו 

לרכישת מזון (וזאת על פי נוהל עבודת הוועדה). המימון התואם יוצא על הרכיבים 
השונים של הפרויקט, למעט מזון. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

לפעילויות שבוצעו במסגרת הפרויקט, מספר המשתתפים, מועדי הפעילויות, ותוכן
הפעילות.

החלטת מליאת הוועדה מיון 24.09.2020:
עמותת "בית היוצר" מבקשת אישור הועדה לשינוי אופן ביצוע הפרויקט עבורו 

נקבעה לה תמיכה בבקשה מספר .20200442 הועדה עיינה בתוכנית המוצעת 
והחליטה שלא להיענות לבקשה לשינוי אופן ביצוע ההקצבה, במיוחד על רקע 

העובדה שבימים אלה כלל אין ביטחון שהתוכנית המוצעת תוכל להתבצע. במקום 
לשנות את אופן ביצוע ההקצבה, מחליטה הוועדה להעמיד לרשות העמותה תקופת

זמן ארוכה יותר לשם ביצוע התוכנית המקורית, דהיינו עד 31 למרץ .2022 
העמותה תשתמש בהקצבה לצורך ביצוע הפרויקט, כפי שפורט בבקשה המקורית.

50,000(ב)

יודעי בינה (ע"ר) (א) 20200450

עמותת "יודעי בינה" ביקשה תמיכה בהענקת מלגות במסגרת עזבון המיועד 
ל"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם 

שכ"ל". לאחר שהעמותה הציגה אסמכתא לכך שהיא "מוסד חינוכי", קובעת 
הוועדה תמיכה בסך 40,000 ש"ח להענקת מלגות ל40 תלמידים שאינם אשכנזים, 
כדרישת העזבון. 1,000 ש"ח לכל תלמיד, אשר לגביו יוגש אישור מלשכת הרווחה 
על מצוקת המשפחה. המימון התואם יהיה להענקת מלגה, במימון העמותה, בסך 
1,000 ש"ח לכל אחד מאותם 40 תלמידים, כמפורט לעיל. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה את רשימת התלמידים שזכו למלגות כאמור, ואת אישור לשכת הרווחה 

לגבי כל אחד מהם.

40,000(ב)

אבן האזל - אלעד (ע"ר) (א) 20200455

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת אבן האזל 

– אלעד תמיכה בהענקת מלגות שנתיות ל-75 תלמידים המתאימים להגדרות 
העזבון. הועדה עיינה בבקשה  ובנספחים לה, אף קיימה בירור ביחס לשאלות 

שראתה לנכון לשאול ומחליטה להקצות תמיכה בסך 20,000 ש"ח. המימון התואם
יהיה להענקת מלגות ע"פ אותם קריטריונים שמצורפים לבקשה. למימוש 

ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת התלמידים 
שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאם אינו אשכנזי והקריטריון על פיו 

קיבלו את המלגה.

20,000(ב)

פרי מגדים - מוסדות חינוך גני הדר (ע"ר) (א) 20200470

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 
יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל". הוועדה עיינה 

בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהקמת ספרייה ובתוך כך לרכישת 
ארונות, שולחנות, כסאות, ספריי קודש וספריי קריאה. המימון התואם ישלים את
העלויות הנדרשות לביצוע הפרוייקט כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות

לה. 

20,000(ב)

נפש לנפש- העצמה ויעוץ לקהילה (ע"ר) (א) 20200483

24/09/2020 תאריך:
38 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי לתכניות ולפעילויות לחינוך בנושא מורשת העדה 
הדרוזית, לפעילויות משותפות של בני העדה הדרוזית עם בני עדות אחרות – 

ביוזמת רשויות וארגונים בעדה, לאתרי הנצחה וכן לפעילויות הנצחה של חללי 
צה"ל בני העדה הדרוזית, תנועת הצופים הדרוזים – בני מערוף הגישה בקשה 
לתמיכה בתכנית שנתית בנושא המורשת הדרוזית, אשר תועבר בסניפי תנועת 

הצופים, על פי המפורט בבקשה ובנספחים לה. הועדה עיינה בהצעת המחיר 
המצורפת לבקשה ובפרטים המופיעים בה, ומוצאת להקצות תמיכה בסך 150,000 

ש"ח בשלושה פריטים: לתכנית "מורשת דרוזית" , "שיח רב מגזרי" , 
ו-"היסטוריה דרוזית". המימון התואם יהיה לביצוע אותם שלושה סעיפים 

בתכנית המצוינת בבקשה. למימוש ההקצאה תציג העמותה ראיות לכך שקוימו 
שמונה מפגשים ב-22 סניפי התנועה בנושא "מורשת דרוזית", שמונה מפגשי חוץ 

ב-22 סניפי התנועה בנושא "שיח רב מגזרי", ושמונה ימי סיור של 22 סניפי 
התנועה לנושאי "היסטוריה דרוזית".

150,000(ב)

אופק - מינהל קהילתי גילה (ע"ר) (א) 20200421

עמותת "אופק – מינהל קהילתי גילה" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך באופן 
כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 

לתכנית שיעורי מוזיקה בבית הספר הממלכתי-דתי תירוש בשכונת גילה 
בירושלים. הועדה עיינה במסמכי הבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 

50,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לפעילות שבוצעה בבית
הספר על פי התכנית המפורטת בבקשה.

50,000(ב)

ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר) (א) 20200435

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, הגישה ויצו – הסתדרות עולמית לנשים 

ציוניות, בקשה לתמיכה בתכנית דו-שנתית, לשנים 2020 ו-,2021 למניעה 
ולהתמודדות עם תופעת הבריונות ברשת, וכן להעלאת המודעות לתופעה ולדרכי 

ההתמודדות עמה, וגם לעידוד יצירת שיח וערוצי תקשורת בין הורים וילדים 
בנושא תופעות האלימות ברשתות החברתיות. מעיון בבקשה עולה שהתכנית 

מיועדת להתבצע בבתי הספר של ויצו באזורים השונים בארץ באמצעות גורמים 
מקצועיים הכשירים להעברת החומר הנידון. על כן, מחליטה הועדה לתמוך 

בבקשה ולתמוך הקצבה בסך 170,000 ש"ח. מתוך סכום זה 75,000 ש"ח  מיועדים 
לפעילות בשנת ,2020 ו- 95,000 ש"ח לפעילות המיועדת לשנת .2021 המימון 

התואם יהיה למטרות השלמת התוכנית כולה, בשנים הנדונות, כמפורט בבקשה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
לבקשת "עמותת ויצו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות", מאריכה הוועדה את 

תוקף ההקצבה שנקבעה לעמותה, על פי בקשה ,20200435 באופן שחלק ההקצבה 
שיועד לשנת 2020 יעמוד בתוקפו עד 31.12.2021 וחלק ההקצבה שיועד ל-2021 

יעמוד בתוקפו עד 31.12.2022.

170,000(ב)

תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש התרבות בישראל (ע"ר) (א) 20200442

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
40 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון מבקשת 
"עמותת נפש לנפש – העצמה ויעוץ לקהילה" תמיכה בתכנית סיוע לנוער בסיכון 
באמצעות אבחון דידקטי ותכנית מפורטת של מפגשים של בני נוער והוריהם עם 

עובד סוציאלי קליני. בבקשה מפורטים מספרי המפגשים לאורך השנה עבור 50 בני
נוער בגילאי .18-13 הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 

125,000 ש"ח לכיסוי ההוצאות עבור 50 אבחונים פסיכו-דידקטיים ל-50 בני נוער. 
המימון התואם יהיה מהטיפול אצל העובד הסוציאלי הקליני, על פי המתווה 

שמפורט בהצעת המחיר מטעמו. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של בני 
הנוער שעברו את האבחונים, עלויות האבחון ועלויות הטיפול אצל העובד 

הסוציאלי.

125,000(ב)

מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש (ע"ר) (א) 20200493

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 

יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהחלפת ריהוט 

לתלמידי ביה"ס של העמותה בבית שמש, כספיי הקצבה ישמשו לרכישת 
השולחנות והכסאות לתלמידים וכך יהיה גם המימון התואם. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות לרכישת שולחנות וכסאות ל-250 תלמידי ביה"ס. 

25,000(ב)

אור משה תל אביב (א) 20200500

בקשת עמותת אור משה תל אביב לתמיכה בפרויקט של שיפוץ בניין המגורים של 
החניכים במוסד נדחתה, ואולם בהשגה שהגישה העמותה, ומבירור שנעשה ע"י 

הוועדה מול משרד החינוך, נמצאה אסמכתה לכך שמדובר במוסד לנוער בסיכון, 
אשר כולל בית ספר וכן פנימיה. לאחר עיון נוסף של הוועדה קובעת הוועדה 

תמיכה בפרויקט בסך 80,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לשיפוצים שבוצעו במבנה הפנימיה.

80,000(ב)

מוסדות דעת זקנים באלעד (ע"ר) (א) 20200502

עמותת "מוסדות דעת זקנים באלעד" מבקשת מעיזבון "לחינוך באופן כללי, 
ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה להענקת 

שיעורי עזר לתלמידים אשר מתקשים בלימודים על פי חוות דעת של צוותי 
ההוראה, ואשר הם ממשפחות שמצבם הכלכלי קשה, על פי קריטריונים שצורפו 
לבקשה. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, ומקצה תמיכה על סך 75,000 ש"ח, 

כהשתתפות למימון הפרויקט, על פי המתואר בבקשה והנספחים לה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות, ובהן רשימת התלמידים שקיבלו את שיעורי 

העזר, את מועדי השיעורים לרבות שעות ההוראה, ואת שמות המורים שהעניקו 
את השיעורים לתלמידים.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
תלמוד תורה "דעת זקנים" אלעד, מבקש אישור לשינוי מסוים באופן ביצוע 

הפרויקט שעבורו נקבעה הקצבה על ידי הוועדה. הוועדה מאשרת את השינוי 
המבוקש, ואולם מבהירה שעל המוסד לעמוד בכל יתר תנאי ההחלטה שנקבעו על 

ידי הועדה, לרבות בעלויות שצוינו בבקשה ולא לחרוג מהן.

75,000(ב)

מכינת ארזי הלבנון (ע"ר) (א) 20200512

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) מכינת ארזי הלבנון עותרת לתמיכה בהענקת מלגות ל25 

תלמידים, המשולבים במיזם שהחל בספטמבר 2018 "ניצוץ בעמק" בעיר בית שאן 
ומיועד לחניכים שנפלטו ממסגרות חינוך פורמליות וחניכים אחרים, שעונים 

להגדרה של נוער בסיכון. הועדה לא התעלמה מהעובדה שמדובר בגילאי18-20 
ואולם נוכח מיעוט החניכים המגיעים למיזם זה החליטה לראות בו כקהל יעד 

"מתאים" להגדרת נוער בסיכון הפרויקט הנידון הוא להענקת מלגות באופן 
שהחניכים יוכלו להקלט במסגרת " ניצוץ בעמק". נוכח העובדה שמדובר בנושא 

תמיכה עיקרי, שמטרתו להיטיב עם נוער בסיכון, מחליטה הועדה להיעתר לבקשה
במלואה, בהקצבת סך 125,000 ש"ח שכנגדם יעמוד סכום זהה שתקצה העמותה, 

כמימון תואם.

125,000(ב)

הודיות כפר נוער דתי בע"מ (חל"צ) (א) 20200522

24/09/2020 תאריך:
39 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"תנועת תרבות – בית היוצר לחידוש התרבות בישראל", מבקשת במסגרת עיזבון 
תרבות וחינוך לנוער לבצע פרויקט לתכנית "רב תרבותיות ישראלית". במסגרת 

הפרויקט יתקיימו מפגשים בין-קבוצתיים של בני נוער יהודים וערבים לשם 
היכרות הדדית, וחיבור בין תרבויות בתוך החברה הישראלית. מקומות הפעילות 

המיועדים הינם בישובים ערביים ובחיפה, ויקוימו ערבי שיא ביפו ובכפר יסיף. 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת שתוכן הפרויקט תואם את מטרת 
העיזבון ומקצה סך 50,000 ש"ח בתמיכה לפרויקט. כספי ההקצבה לא ישמשו 

לרכישת מזון (וזאת על פי נוהל עבודת הוועדה). המימון התואם יוצא על הרכיבים 
השונים של הפרויקט, למעט מזון. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 

לפעילויות שבוצעו במסגרת הפרויקט, מספר המשתתפים, מועדי הפעילויות, ותוכן
הפעילות.

החלטת מליאת הוועדה מיון 24.09.2020:
עמותת "בית היוצר" מבקשת אישור הועדה לשינוי אופן ביצוע הפרויקט עבורו 

נקבעה לה תמיכה בבקשה מספר .20200442 הועדה עיינה בתוכנית המוצעת 
והחליטה שלא להיענות לבקשה לשינוי אופן ביצוע ההקצבה, במיוחד על רקע 

העובדה שבימים אלה כלל אין ביטחון שהתוכנית המוצעת תוכל להתבצע. במקום 
לשנות את אופן ביצוע ההקצבה, מחליטה הוועדה להעמיד לרשות העמותה תקופת

זמן ארוכה יותר לשם ביצוע התוכנית המקורית, דהיינו עד 31 למרץ .2022 
העמותה תשתמש בהקצבה לצורך ביצוע הפרויקט, כפי שפורט בבקשה המקורית.

50,000(ב)

יודעי בינה (ע"ר) (א) 20200450

עמותת "יודעי בינה" ביקשה תמיכה בהענקת מלגות במסגרת עזבון המיועד 
ל"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם 

שכ"ל". לאחר שהעמותה הציגה אסמכתא לכך שהיא "מוסד חינוכי", קובעת 
הוועדה תמיכה בסך 40,000 ש"ח להענקת מלגות ל40 תלמידים שאינם אשכנזים, 
כדרישת העזבון. 1,000 ש"ח לכל תלמיד, אשר לגביו יוגש אישור מלשכת הרווחה 
על מצוקת המשפחה. המימון התואם יהיה להענקת מלגה, במימון העמותה, בסך 
1,000 ש"ח לכל אחד מאותם 40 תלמידים, כמפורט לעיל. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה את רשימת התלמידים שזכו למלגות כאמור, ואת אישור לשכת הרווחה 

לגבי כל אחד מהם.

40,000(ב)

אבן האזל - אלעד (ע"ר) (א) 20200455

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת אבן האזל 

– אלעד תמיכה בהענקת מלגות שנתיות ל-75 תלמידים המתאימים להגדרות 
העזבון. הועדה עיינה בבקשה  ובנספחים לה, אף קיימה בירור ביחס לשאלות 

שראתה לנכון לשאול ומחליטה להקצות תמיכה בסך 20,000 ש"ח. המימון התואם
יהיה להענקת מלגות ע"פ אותם קריטריונים שמצורפים לבקשה. למימוש 

ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת התלמידים 
שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאם אינו אשכנזי והקריטריון על פיו 

קיבלו את המלגה.

20,000(ב)

פרי מגדים - מוסדות חינוך גני הדר (ע"ר) (א) 20200470

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 
יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל". הוועדה עיינה 

בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהקמת ספרייה ובתוך כך לרכישת 
ארונות, שולחנות, כסאות, ספריי קודש וספריי קריאה. המימון התואם ישלים את
העלויות הנדרשות לביצוע הפרוייקט כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות

לה. 

20,000(ב)

נפש לנפש- העצמה ויעוץ לקהילה (ע"ר) (א) 20200483

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
41 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בקשת הודיות כפר נוער דתי בע"מ לתמיכה ברכישת ציוד לחדר אוכל ולמטבח 
הפנימיה נדחתה, אולם לאחר שהמוסד הגיש בקשה לעיון מחודש והבהיר את 
פרטי הבקשה, ומהבהרה זו עולה שהנוער של המוסד מוגדר כ"נוער בסיכון", 

מחליטה הועדה לשנות את החלטתה ולהקצות סך 100,000 ש"ח לתמיכה 
בפרויקט, על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. למימוש 

ההקצבה תציג החברה אסמכתאות לרכישת ציוד על פי המפורט בבקשה ובהצעות 
המחיר המצורפות לה.

100,000(ב)

בית החסידות - מפעלי חינוך, תורה וחסד (ע"ר) (א) 20200527

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת 
"עמותת בית החסידות – מפעלי חינוך, תורה וחסד" תמיכה בניהול סדנת טיפול 

באומנות לנערות בסיכון. המוסד מנהל ומפעיל תיכון וסמינר לבנות, לימודי 
מקצוע, הקמת מעבדות ומכונים ללימוד, ופעילויות חינוכיות שונות. על פי תיאור 

הפרויקט מתכוונת העמותה לייצר סדנה לטיפול באומנות לשלושים נערות בסיכון 
בשתי קבוצות. קבוצה אחת תכלול נערות בגילאי 17-14 וקבוצה אחרת נערות 

בגילאי .19-17 הנערות יופנו על ידי המורה ליועצת שתערוך אבחון ושיחה משותפת
וכך תתקבל ההחלטה. להפעלת הסדנאות האמורות תאתר העמותה אשת מקצוע 

מנוסה בתחום. פעמיים בחודש יינתנו מפגשים והרצאה על ידי איש חינוך, 
והפרויקט ילווה על ידי יועצת צמודה אשר תעקוב אחרי התקדמות הבנות. הוועדה

עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומוצאת לתמוך בקיומן של סדנאות 
אומנות לנערות בסיכון. הוועדה סבורה שניתן לקיים את הסדנאות בקבוצה אחת 
ולא בשני סבבים, ומקצה תמיכה בסך 65,000 ש"ח. המימון התואם יהיה לאותן 

סדנאות. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של כל הבנות שהשתתפו 
בסדנאות, דהיינו 30 שמות. כמו כן, תציג העמותה אסמכתה לגבי כל אחת מהן 

להגדרה כ"נוער בסיכון". העמותה תציין את מספר הסדנאות שקוימו, כמה בנות 
השתתפו בכל אחת מהן, ומה היתה העלות בפועל של כל אחת מהסדנאות. הבקשה

למימוש תלווה בהצהרת יו"ר העמותה על נכונות הפרטים הנמסרים ועל כך 
שהסדנאות קוימו לנערות שבסיכון.

החלטת וועדת מליאה מיום 24.08.2020:
עמותת "סמינר בית יעקב חסידי בני ברק" פנתה בבקשה להתיר לה להשתמש 

בכספי ההקצבה ובמימון התואם במסגרת בקשה ,20200527 גם לשכר של מורות 
שתקבלנה תלוש שכר במקום להציג חשבונית עבור התגמול שיקבלו במסגרת 

הפרויקט. הפניה איננה מפורטת דיה, ועל כן אין הועדה יכולה להחליט בה. ככל 
שהעמותה עומדת על בקשתה, היא תוכל לפנות בשנית אל הועדה ולפרט מי הן 

המורות עליהן מדובר? האם הן מועסקות בעמותה ללא קשר לפרויקט? מה 
תפקידן במסגרת הפרויקט? מהי עלות השכר שלהן? עבור איזו פעילות מבחינת 

שעות, סוג הסדנה וכיוצא בזה הן תקבלנה שכר? מה תפקידן של אותן מורות 
במוסד, שלא בקשר לפרוייקט? מה היה שכרן ואיך שונה, אם שונה, בשל עבודתן 

בפרוייקט?  וכן כל פרט שיצביע על התאמת העסקתן של מורות אלה במסגרת 
הפרויקט, כפי שתואר בבקשה המקורית.

65,000(ב)

דרך אמת - עפולה (ע"ר) (א) 20200555

עמותת "דרך אמת – עפולה" מבקשת תמיכה בפתיחת חוגים לתלמידים בכיתות 
א' עד ח', בהם חוגי גרפיקה, כלכלת בית – לבנות, וספורט וג'ימבורי – לבנים. 

הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח. המימון 
התואם יהיה לרכיבי הפרויקט כפי שהוא מתואר בבקשה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לקיום החוגים, מספר הפעילויות בחוגים השונים, מועדי 
הפעילויות בחוגים השונים, רשימת התלמידים שהשתתפו בכל אחד מן החוגים, 

ושמות המדריכים והמנחים בחוגים השונים.

40,000(ב)

סמינר בית יעקב - בנות אלישיב (ע"ר) (א) 20200563

24/09/2020 תאריך:
40 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון מבקשת 
"עמותת נפש לנפש – העצמה ויעוץ לקהילה" תמיכה בתכנית סיוע לנוער בסיכון 
באמצעות אבחון דידקטי ותכנית מפורטת של מפגשים של בני נוער והוריהם עם 

עובד סוציאלי קליני. בבקשה מפורטים מספרי המפגשים לאורך השנה עבור 50 בני
נוער בגילאי .18-13 הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 

125,000 ש"ח לכיסוי ההוצאות עבור 50 אבחונים פסיכו-דידקטיים ל-50 בני נוער. 
המימון התואם יהיה מהטיפול אצל העובד הסוציאלי הקליני, על פי המתווה 

שמפורט בהצעת המחיר מטעמו. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של בני 
הנוער שעברו את האבחונים, עלויות האבחון ועלויות הטיפול אצל העובד 

הסוציאלי.

125,000(ב)

מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש (ע"ר) (א) 20200493

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 

יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהחלפת ריהוט 

לתלמידי ביה"ס של העמותה בבית שמש, כספיי הקצבה ישמשו לרכישת 
השולחנות והכסאות לתלמידים וכך יהיה גם המימון התואם. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות לרכישת שולחנות וכסאות ל-250 תלמידי ביה"ס. 

25,000(ב)

אור משה תל אביב (א) 20200500

בקשת עמותת אור משה תל אביב לתמיכה בפרויקט של שיפוץ בניין המגורים של 
החניכים במוסד נדחתה, ואולם בהשגה שהגישה העמותה, ומבירור שנעשה ע"י 

הוועדה מול משרד החינוך, נמצאה אסמכתה לכך שמדובר במוסד לנוער בסיכון, 
אשר כולל בית ספר וכן פנימיה. לאחר עיון נוסף של הוועדה קובעת הוועדה 

תמיכה בפרויקט בסך 80,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לשיפוצים שבוצעו במבנה הפנימיה.

80,000(ב)

מוסדות דעת זקנים באלעד (ע"ר) (א) 20200502

עמותת "מוסדות דעת זקנים באלעד" מבקשת מעיזבון "לחינוך באופן כללי, 
ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה להענקת 

שיעורי עזר לתלמידים אשר מתקשים בלימודים על פי חוות דעת של צוותי 
ההוראה, ואשר הם ממשפחות שמצבם הכלכלי קשה, על פי קריטריונים שצורפו 
לבקשה. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, ומקצה תמיכה על סך 75,000 ש"ח, 

כהשתתפות למימון הפרויקט, על פי המתואר בבקשה והנספחים לה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות, ובהן רשימת התלמידים שקיבלו את שיעורי 

העזר, את מועדי השיעורים לרבות שעות ההוראה, ואת שמות המורים שהעניקו 
את השיעורים לתלמידים.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
תלמוד תורה "דעת זקנים" אלעד, מבקש אישור לשינוי מסוים באופן ביצוע 

הפרויקט שעבורו נקבעה הקצבה על ידי הוועדה. הוועדה מאשרת את השינוי 
המבוקש, ואולם מבהירה שעל המוסד לעמוד בכל יתר תנאי ההחלטה שנקבעו על 

ידי הועדה, לרבות בעלויות שצוינו בבקשה ולא לחרוג מהן.

75,000(ב)

מכינת ארזי הלבנון (ע"ר) (א) 20200512

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) מכינת ארזי הלבנון עותרת לתמיכה בהענקת מלגות ל25 

תלמידים, המשולבים במיזם שהחל בספטמבר 2018 "ניצוץ בעמק" בעיר בית שאן 
ומיועד לחניכים שנפלטו ממסגרות חינוך פורמליות וחניכים אחרים, שעונים 

להגדרה של נוער בסיכון. הועדה לא התעלמה מהעובדה שמדובר בגילאי18-20 
ואולם נוכח מיעוט החניכים המגיעים למיזם זה החליטה לראות בו כקהל יעד 

"מתאים" להגדרת נוער בסיכון הפרויקט הנידון הוא להענקת מלגות באופן 
שהחניכים יוכלו להקלט במסגרת " ניצוץ בעמק". נוכח העובדה שמדובר בנושא 

תמיכה עיקרי, שמטרתו להיטיב עם נוער בסיכון, מחליטה הועדה להיעתר לבקשה
במלואה, בהקצבת סך 125,000 ש"ח שכנגדם יעמוד סכום זהה שתקצה העמותה, 

כמימון תואם.

125,000(ב)

הודיות כפר נוער דתי בע"מ (חל"צ) (א) 20200522

24/09/2020 תאריך:
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להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:
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24/09/2020 תאריך:
42 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת סמינר בית
יעקב – בנות אלישיב תמיכה בהענקת מלגות שנתיות ל-60 תלמידות המתאימים 

להגדרות העזבון. הועדה עיינה בבקשה  ובנספחים לה, ומחליטה להקצות תמיכה 
בסך 25,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להענקת מלגות ע"פ אותם קריטריונים 

שמצורפים לבקשה. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה 
את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 

והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

25,000(ב)

עלה - עזר לילד המיוחד (ע"ר) (א) 20200565

עמותת "עלה - עזר לילד המיוחד" (ע"ר), הגישה בקשה במסגרת עזבון "למדינת 
ישראל למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים מוגבלים 

באופן שכלי או באופן פיסי" ומבקשת תמיכה בפרויקט סיום בנייתו של בית ספר 
לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ע"י הקמת החלקים הנדרשים לפעילות שיקומית

של הילדים במתחם פעילות שהוא גן חושים חינוכי שיקומי מונגש. הועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים להם ומקצה תמיכה בסך 500,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 

הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישות שביצעה 
ולהצבתם בחצר השיקומית של בית הספר. 

500,000(ב)

מחשבה טובה (ע"ר) (א) 20200568

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עמותת "מחשבה טובה" הגישה בקשה 

לתמיכה בתכנית "מנהיגים ברשת", שמטרתה ליצור פלטפורמה להובלת שינוי 
חברתי על ידי הילדים בכלים טכנולוגיים בנושא בריונות ברשת וגלישה בטוחה. 

הועדה מוצאת שהמוסד המבקש מתאים לביצוע הפרויקט והפרויקט מתאים 
לנושא התמיכה העיקרי, כפי שהוגדר על ידי הועדה. הועדה מקצה סך 140,000 

ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון התואם יהיה להשלמת הפרויקט כמפורט 
בבקשה.

החלטת יו"ר מיום 20.08.2020:
"הארכת התוקף המבוקשת נתונה, ע"פ נוהל עבודת הוועדה, לסמכותי.

אני סבורה שהבקשה מוקדמת, באשר עומדת למוסד תקופה של למעלה משבעה 
חדשים לביצוע הפרויקט. רק אם מסיבות טובות ומשכנעות שיעמדו 60 יום לפני 
פקיעת התוקף של ההקצבה יהיה מקום להאריך התוקף - תוגש בקשה מתאימה 

ואדון בה".

140,000(ב)

צעד קדימה - עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך - פטו (ע"ר) (א) 20200573

בקשת צעד קדימה – עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך – 
פטו, נדחתה על ידי הוועדה. בבקשה לעיון מחדש שהגישה העמותה, הודגשו 

נתונים שלא פורטו במידה מספקת בבקשה עצמה. לאחר עיון הוועדה בבקשה 
לעיון מחדש והמפורט בה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 100,000 ש"ח לתמיכה 

בשכרם של סייעות, מאמן בוצ'ה, ומטפלת במוזיקה, שלא הועסקו במוסד לפני 
מימושו של הפרויקט המתואר בבקשה, והכול כמתואר בטבלה המפורטת בבקשה.
המימון התואם יהיה מתשלום השכר לבעלי תפקידים אחרים במסגרת הפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה שמותיהם של מאמן הבוצ'ה, המטפלת במוזיקה, 
וסייעות שהועסקו במסגרת הפרויקט ולא הועסקו קודם לכן.

100,000(ב)

מרכז קהילתי - מתנ"ס מג'ד אלכרום (א) 20200577

"מרכז קהילתי – מתנ"ס מג'ד אלכרום" מבקש במסגרת עיזבון לתרבות וחינוך 
לנוער תמיכה בפרויקט "שילוב בני הנוער ושיפור חזות הכפר המתבטאת במבנים 

ציבוריים ובבתי ספר ובסמטאות בשיתוף אמנים מקומיים, במטרה לחזק את 
תחושת השייכות והאכפתיות אצל בני הנוער." התכנית מיועדת לכ-300 בני נוער 

אשר יקיימו סדנאות עם אומנים בתחום הפיסול בעץ, פסיפס, תבליט, וציורי קיר. 
בעלויות הפרויקט כלולים רכיבי שכר לאומנים ולרכז וכן לחומרי גלם ליצירות. 

הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקוצבת 80,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. 
למימוש הפרויקט יציג המוסד אסמכתאות לפעילות שבוצעה עם האומנים 

השונים, עם בני הנוער – מספרם, מועדי הפעילות אתם, ותוצרים של הפעילות.

80,000(ב)

מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית (א) 20200592

24/09/2020 תאריך:
41 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בקשת הודיות כפר נוער דתי בע"מ לתמיכה ברכישת ציוד לחדר אוכל ולמטבח 
הפנימיה נדחתה, אולם לאחר שהמוסד הגיש בקשה לעיון מחודש והבהיר את 
פרטי הבקשה, ומהבהרה זו עולה שהנוער של המוסד מוגדר כ"נוער בסיכון", 

מחליטה הועדה לשנות את החלטתה ולהקצות סך 100,000 ש"ח לתמיכה 
בפרויקט, על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. למימוש 

ההקצבה תציג החברה אסמכתאות לרכישת ציוד על פי המפורט בבקשה ובהצעות 
המחיר המצורפות לה.

100,000(ב)

בית החסידות - מפעלי חינוך, תורה וחסד (ע"ר) (א) 20200527

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת 
"עמותת בית החסידות – מפעלי חינוך, תורה וחסד" תמיכה בניהול סדנת טיפול 

באומנות לנערות בסיכון. המוסד מנהל ומפעיל תיכון וסמינר לבנות, לימודי 
מקצוע, הקמת מעבדות ומכונים ללימוד, ופעילויות חינוכיות שונות. על פי תיאור 

הפרויקט מתכוונת העמותה לייצר סדנה לטיפול באומנות לשלושים נערות בסיכון 
בשתי קבוצות. קבוצה אחת תכלול נערות בגילאי 17-14 וקבוצה אחרת נערות 

בגילאי .19-17 הנערות יופנו על ידי המורה ליועצת שתערוך אבחון ושיחה משותפת
וכך תתקבל ההחלטה. להפעלת הסדנאות האמורות תאתר העמותה אשת מקצוע 

מנוסה בתחום. פעמיים בחודש יינתנו מפגשים והרצאה על ידי איש חינוך, 
והפרויקט ילווה על ידי יועצת צמודה אשר תעקוב אחרי התקדמות הבנות. הוועדה

עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומוצאת לתמוך בקיומן של סדנאות 
אומנות לנערות בסיכון. הוועדה סבורה שניתן לקיים את הסדנאות בקבוצה אחת 
ולא בשני סבבים, ומקצה תמיכה בסך 65,000 ש"ח. המימון התואם יהיה לאותן 

סדנאות. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של כל הבנות שהשתתפו 
בסדנאות, דהיינו 30 שמות. כמו כן, תציג העמותה אסמכתה לגבי כל אחת מהן 

להגדרה כ"נוער בסיכון". העמותה תציין את מספר הסדנאות שקוימו, כמה בנות 
השתתפו בכל אחת מהן, ומה היתה העלות בפועל של כל אחת מהסדנאות. הבקשה

למימוש תלווה בהצהרת יו"ר העמותה על נכונות הפרטים הנמסרים ועל כך 
שהסדנאות קוימו לנערות שבסיכון.

החלטת וועדת מליאה מיום 24.08.2020:
עמותת "סמינר בית יעקב חסידי בני ברק" פנתה בבקשה להתיר לה להשתמש 

בכספי ההקצבה ובמימון התואם במסגרת בקשה ,20200527 גם לשכר של מורות 
שתקבלנה תלוש שכר במקום להציג חשבונית עבור התגמול שיקבלו במסגרת 

הפרויקט. הפניה איננה מפורטת דיה, ועל כן אין הועדה יכולה להחליט בה. ככל 
שהעמותה עומדת על בקשתה, היא תוכל לפנות בשנית אל הועדה ולפרט מי הן 

המורות עליהן מדובר? האם הן מועסקות בעמותה ללא קשר לפרויקט? מה 
תפקידן במסגרת הפרויקט? מהי עלות השכר שלהן? עבור איזו פעילות מבחינת 

שעות, סוג הסדנה וכיוצא בזה הן תקבלנה שכר? מה תפקידן של אותן מורות 
במוסד, שלא בקשר לפרוייקט? מה היה שכרן ואיך שונה, אם שונה, בשל עבודתן 

בפרוייקט?  וכן כל פרט שיצביע על התאמת העסקתן של מורות אלה במסגרת 
הפרויקט, כפי שתואר בבקשה המקורית.

65,000(ב)

דרך אמת - עפולה (ע"ר) (א) 20200555

עמותת "דרך אמת – עפולה" מבקשת תמיכה בפתיחת חוגים לתלמידים בכיתות 
א' עד ח', בהם חוגי גרפיקה, כלכלת בית – לבנות, וספורט וג'ימבורי – לבנים. 

הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח. המימון 
התואם יהיה לרכיבי הפרויקט כפי שהוא מתואר בבקשה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לקיום החוגים, מספר הפעילויות בחוגים השונים, מועדי 
הפעילויות בחוגים השונים, רשימת התלמידים שהשתתפו בכל אחד מן החוגים, 

ושמות המדריכים והמנחים בחוגים השונים.

40,000(ב)

סמינר בית יעקב - בנות אלישיב (ע"ר) (א) 20200563

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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24/09/2020 תאריך:
43 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך 
באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 

להפעלת שיעורי נגינה ל-90 תלמידות בבית הספר. עלויות הפרויקט מורכבות 
משכר מורות לנגינה ורכישת כלי נגינה, על פי הצעת מחיר שצורפה לבקשה. 

הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 26,000 ש"ח אשר ישמשו
לרכישת כל כלי הנגינה. המימון התואם יהיה להשלמת הסכומים הדרושים לשכר 

המורות לנגינה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתה לרכישת הכלים, 
כמותם, ועלויות הרכישה, וכן אסמכתה לתשלום שכר המורות, רשימת שמות 

התלמידות שהשתתפו בפועל בשיעורי הנגינה, מועדי השיעורים, וכלי הנגינה 
שנלמד על ידי כל אחת מן הבנות.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
מרכז "תורה וחינוך" מבקש לאשר שימוש בהקצבה שנקבעה לו באופן שלא תהיה 

הבחנה בין העלויות של רכישת כלי הנגינה ועלויות השכר. הועדה מבהירה את 
החלטתה וגם חוזרת עליה. על פי ההחלטה, על המוסד לרכוש את כל כלי הנגינה 

שצוינו בבקשה בעלויות שצוינו (15,250 ₪).יתרת סכום ההקצבה וכן המימון 
התואם, ייועדו לשכר של המורות. המוסד יממש את ההקצבה בתנאים המוסברים

בהחלטה זו.

26,000(ב)

המכון לאיכות השלטון (ע''ר) (א) 20200600

בקשת המכון לאיכות השלטון לתמיכה בפרויקט הקמת מרכז מנהיגות לצעירים 
דרוזים ויהודים, למסורת ולמורשת הדרוזית כמקור לצמיחת מנהיגות העתיד, 

נדחתה מן הטעם שהמכון איננו ארגון בעדה הדרוזית. על פי השגה שהגיש המכון, 
היוזמה לתכנית הינה של עמותת כרם אל והיא זו שתבצע את התכנית. לאחר 

שהוועדה עיינה בהשגה ובבקשה, היא קובעת תמיכה בסך 50,000 למימון השכר 
של רכז הפעילות, כמפורט בבקשה. המימון התואם יהיה לרכיבי שכר נוספים 

שדרושים לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג המבקשת אסמכתאות 
מפורטות לפעילויות שבוצעו במסגרת הפרויקט, וכן אסמכתאות להשתתפותם של 

דרוזים ושאינם דרוזים בפעילויות שיפורטו ובדגש על נושא מורשת העדה 
הדרוזית.

50,000(ב)

בית יעקב כה תאמר (ע"ר) (א) 20200607

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת בית יעקב 

כה תאמר תמיכה בהענקת מלגות שנתיות לתלמידות המתאימים להגדרות 
העזבון. הועדה עיינה בבקשה  ובנספחים לה, ומחליטה להקצות תמיכה בסך 

25,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להענקת מלגות ע"פ אותם קריטריונים 
שמצורפים לבקשה. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה 
את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 

והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

25,000(ב)

עמותת התזמורת הסימפונית ראשון לציון (א) 20200610

"מארך תוקף ההקצבה עד ליום 31.03.2022 ". 69,000(ב)

חל"ד - חנוך לנער ע"פ דרכו - מפעלים חינוכיים (ע"ר) (א) 20200614

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עמותת חל"ד – חנוך לנער על פי דרכו – 
מפעלים חינוכיים, מבקשת תמיכה בפרויקט שמטרתו להשפיע על שפה ושיח 

חיוביים בקרב תלמידים בכיתות ג'-ו' ברשתות החברתיות, ולהעניק כלים 
והרגלים לתקשורת חיובית ומכבדת, בתהליך שנתי, בשיתוף הצוות החינוכי של 

בית הספר – תוך התמודדות עם תופעות של שיימינג, פגיעה וחרמות. הועדה עיינה 
בבקשה, בפרטי התכנית וכל עלויותיה, ומוצאת כי התכנית מתאימה לנושא 

התמיכה העיקרי וכן שהעמותה המבקשת כשירה לבצע את התכנית כפי שהיא 
מפורטת בבקשה ובנספחיה. יחד עם זאת, הועדה סבורה שפריט שהוגדר "כהערכה
ומדידה", איננו חלק מן הפרויקט שהיא מעוניינת לתמוך בו, על כן קובעת הועדה 

תמיכה ע"ס 380,000 ש"ח לביצוע כל התכנית כמפורט בבקשה ובנספחיה.

380,000(ב)

הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירושלים ת"ו (ע"ר) (א) 20200618

24/09/2020 תאריך:
42 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת סמינר בית
יעקב – בנות אלישיב תמיכה בהענקת מלגות שנתיות ל-60 תלמידות המתאימים 

להגדרות העזבון. הועדה עיינה בבקשה  ובנספחים לה, ומחליטה להקצות תמיכה 
בסך 25,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להענקת מלגות ע"פ אותם קריטריונים 

שמצורפים לבקשה. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה 
את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 

והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

25,000(ב)

עלה - עזר לילד המיוחד (ע"ר) (א) 20200565

עמותת "עלה - עזר לילד המיוחד" (ע"ר), הגישה בקשה במסגרת עזבון "למדינת 
ישראל למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים מוגבלים 

באופן שכלי או באופן פיסי" ומבקשת תמיכה בפרויקט סיום בנייתו של בית ספר 
לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ע"י הקמת החלקים הנדרשים לפעילות שיקומית

של הילדים במתחם פעילות שהוא גן חושים חינוכי שיקומי מונגש. הועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים להם ומקצה תמיכה בסך 500,000 ש"ח כהשתתפות בעלויות 

הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישות שביצעה 
ולהצבתם בחצר השיקומית של בית הספר. 

500,000(ב)

מחשבה טובה (ע"ר) (א) 20200568

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עמותת "מחשבה טובה" הגישה בקשה 

לתמיכה בתכנית "מנהיגים ברשת", שמטרתה ליצור פלטפורמה להובלת שינוי 
חברתי על ידי הילדים בכלים טכנולוגיים בנושא בריונות ברשת וגלישה בטוחה. 

הועדה מוצאת שהמוסד המבקש מתאים לביצוע הפרויקט והפרויקט מתאים 
לנושא התמיכה העיקרי, כפי שהוגדר על ידי הועדה. הועדה מקצה סך 140,000 

ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון התואם יהיה להשלמת הפרויקט כמפורט 
בבקשה.

החלטת יו"ר מיום 20.08.2020:
"הארכת התוקף המבוקשת נתונה, ע"פ נוהל עבודת הוועדה, לסמכותי.

אני סבורה שהבקשה מוקדמת, באשר עומדת למוסד תקופה של למעלה משבעה 
חדשים לביצוע הפרויקט. רק אם מסיבות טובות ומשכנעות שיעמדו 60 יום לפני 
פקיעת התוקף של ההקצבה יהיה מקום להאריך התוקף - תוגש בקשה מתאימה 

ואדון בה".

140,000(ב)

צעד קדימה - עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך - פטו (ע"ר) (א) 20200573

בקשת צעד קדימה – עמותה לחינוך ושיקום באמצעות גישת החינוך המדריך – 
פטו, נדחתה על ידי הוועדה. בבקשה לעיון מחדש שהגישה העמותה, הודגשו 

נתונים שלא פורטו במידה מספקת בבקשה עצמה. לאחר עיון הוועדה בבקשה 
לעיון מחדש והמפורט בה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 100,000 ש"ח לתמיכה 

בשכרם של סייעות, מאמן בוצ'ה, ומטפלת במוזיקה, שלא הועסקו במוסד לפני 
מימושו של הפרויקט המתואר בבקשה, והכול כמתואר בטבלה המפורטת בבקשה.
המימון התואם יהיה מתשלום השכר לבעלי תפקידים אחרים במסגרת הפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה שמותיהם של מאמן הבוצ'ה, המטפלת במוזיקה, 
וסייעות שהועסקו במסגרת הפרויקט ולא הועסקו קודם לכן.

100,000(ב)

מרכז קהילתי - מתנ"ס מג'ד אלכרום (א) 20200577

"מרכז קהילתי – מתנ"ס מג'ד אלכרום" מבקש במסגרת עיזבון לתרבות וחינוך 
לנוער תמיכה בפרויקט "שילוב בני הנוער ושיפור חזות הכפר המתבטאת במבנים 

ציבוריים ובבתי ספר ובסמטאות בשיתוף אמנים מקומיים, במטרה לחזק את 
תחושת השייכות והאכפתיות אצל בני הנוער." התכנית מיועדת לכ-300 בני נוער 

אשר יקיימו סדנאות עם אומנים בתחום הפיסול בעץ, פסיפס, תבליט, וציורי קיר. 
בעלויות הפרויקט כלולים רכיבי שכר לאומנים ולרכז וכן לחומרי גלם ליצירות. 

הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקוצבת 80,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. 
למימוש הפרויקט יציג המוסד אסמכתאות לפעילות שבוצעה עם האומנים 

השונים, עם בני הנוער – מספרם, מועדי הפעילות אתם, ותוצרים של הפעילות.

80,000(ב)

מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית (א) 20200592

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
44 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירושלים ת"ו" מבקשת במסגרת העיזבון 
"לחינוך באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" 
תמיכה בפרויקט סיוע פרטני לתלמידים המתקשים בלימודים. מדובר בתלמידים 
בגילאים ,13-6 והתכנית היא להעניק לילדים שיעורי עזר באמצעות מורים בכיתות

ייעודיות בבתי ספר בערים ירושלים ואלעד. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח. המימון התואם יהיה אף הוא לשיעורי עזר 

לילדים שמתקשים בלימודים. למימוש התמיכה תמציא העמותה אסמכתאות 
לקיומם של השיעורים: כמויות השיעורים, מועדי השיעורים, מיקום השיעורים, 

שמות המורים ושמות התלמידים שלהם הוענקו השיעורים תוך פירוט המקצועות 
השונים שנלמדו.

40,000(ב)

כוכבי המדבר (ע"ר) (א) 20200621

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון מבקשת 
 Fab-Lab עמותת כוכבי המדבר" תמיכה בהקמת שתי מעבדות מתקדמות מסוג"

(מעבדה לתכנון וייצור דיגיטלי). המטרה היא לחשוף את הנוער הבדואי בסיכון 
לתעשיית העתיד ולפתוח בפניהם עולם של הזדמנויות טכנולוגיות פורצות דרך. בני

הנוער הבדואים שהם בסיכון הם בהחלט בגדר אוכלוסיית היעד של פעילות 
העמותה. מדובר ב-200 בני נוער בגילאי 18-14 שעבורם מבקשת העמותה לרכוש 

ציוד רב ויקר ערך בעלויות גבוהות מאוד. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים 
הנספחים לה, וקובעת תמיכה בסך 120,000 ש"ח לרכישת הציוד המפורט בבקשה.

המימון התואם יהיה להשלמת הנדרש לרכישות. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת 
אסמכתאות לרכישת הציוד ועלויותיו.

120,000(ב)

מוסדות גרוסורדין בארה"ק ע"ש אהבת ישראל מגרוסורדין זיע"א (א) 20200627

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 
יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל". הוועדה עיינה 
בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהקמת ספריה במתחם ביה"ס 

היסודי ע"י רכישת ריהוט לספריה וכן ספרים מרשימת הספרים שצורפה להצעת 
המחיר. המימון התואם יהיה מהשלמת הרכישות ע"פ הצעות המחיר המצורפות 

לבקשה. 
למימוש תציג העמותה את רשימת התלמידות שלהן הוענקה המלגה, כולל מספרי 

תעודות זהות. 

45,000(ב)

שלהבת החינוך (ע"ר) (א) 20200630

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת שלהבת 

החינוך תמיכה בהענקת הנחה בשכ"ל לתלמידות ע"פ האוכלוסייה המוגדרת 
בעזבון. הועדה מקצה תמיכה בסך 74,000 ש"ח להענקת ההנחות ע"פ המפורט 

בבקשה והמימון התואם יהיה אף הוא ע"פ הקריטריונים שצוינו בבקשה 
ובנספחים אליה. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את 

רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 
והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

74,000(ב)

מוסדות חינוך בית חיה, חב"ד  ליובאויטש, חיפה והקריות (א) 20200631

להשתתפות בפרויקט להנצחת זיכרון השואה על ידי מימון הרכיבים של סיור 
מודרך ביד ושם, ונסיעה ליד ושם. בחלק ג' של הבקשה בסעיף הרכישות מצוינים 

פרטים אודות הסיור המודרך ביד ושם והנסיעה ליד ושם אשר ימומנו כולם 
מכספי התמיכה. המימון התואם להקצבה יהיה מתשלום ההוצאות עבור פריטים 
אחרים המפורטים. כספי התמיכה לא ישמשו לתשלום שכר אלא למימון הרכיבים

המפורטים בהחלטה זו. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות של 
התשלומים ליד ושם ולחברת ההסעות ותצהיר על מספר המשתתפים בנסיעות ליד

ושם.

18,500(ב)

מ. א. מרום הגליל (א) 20200644
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עמותת "מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך 
באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 

להפעלת שיעורי נגינה ל-90 תלמידות בבית הספר. עלויות הפרויקט מורכבות 
משכר מורות לנגינה ורכישת כלי נגינה, על פי הצעת מחיר שצורפה לבקשה. 

הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 26,000 ש"ח אשר ישמשו
לרכישת כל כלי הנגינה. המימון התואם יהיה להשלמת הסכומים הדרושים לשכר 

המורות לנגינה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתה לרכישת הכלים, 
כמותם, ועלויות הרכישה, וכן אסמכתה לתשלום שכר המורות, רשימת שמות 

התלמידות שהשתתפו בפועל בשיעורי הנגינה, מועדי השיעורים, וכלי הנגינה 
שנלמד על ידי כל אחת מן הבנות.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
מרכז "תורה וחינוך" מבקש לאשר שימוש בהקצבה שנקבעה לו באופן שלא תהיה 

הבחנה בין העלויות של רכישת כלי הנגינה ועלויות השכר. הועדה מבהירה את 
החלטתה וגם חוזרת עליה. על פי ההחלטה, על המוסד לרכוש את כל כלי הנגינה 

שצוינו בבקשה בעלויות שצוינו (15,250 ₪).יתרת סכום ההקצבה וכן המימון 
התואם, ייועדו לשכר של המורות. המוסד יממש את ההקצבה בתנאים המוסברים

בהחלטה זו.

26,000(ב)

המכון לאיכות השלטון (ע''ר) (א) 20200600

בקשת המכון לאיכות השלטון לתמיכה בפרויקט הקמת מרכז מנהיגות לצעירים 
דרוזים ויהודים, למסורת ולמורשת הדרוזית כמקור לצמיחת מנהיגות העתיד, 

נדחתה מן הטעם שהמכון איננו ארגון בעדה הדרוזית. על פי השגה שהגיש המכון, 
היוזמה לתכנית הינה של עמותת כרם אל והיא זו שתבצע את התכנית. לאחר 

שהוועדה עיינה בהשגה ובבקשה, היא קובעת תמיכה בסך 50,000 למימון השכר 
של רכז הפעילות, כמפורט בבקשה. המימון התואם יהיה לרכיבי שכר נוספים 

שדרושים לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג המבקשת אסמכתאות 
מפורטות לפעילויות שבוצעו במסגרת הפרויקט, וכן אסמכתאות להשתתפותם של 

דרוזים ושאינם דרוזים בפעילויות שיפורטו ובדגש על נושא מורשת העדה 
הדרוזית.

50,000(ב)

בית יעקב כה תאמר (ע"ר) (א) 20200607

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת בית יעקב 

כה תאמר תמיכה בהענקת מלגות שנתיות לתלמידות המתאימים להגדרות 
העזבון. הועדה עיינה בבקשה  ובנספחים לה, ומחליטה להקצות תמיכה בסך 

25,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להענקת מלגות ע"פ אותם קריטריונים 
שמצורפים לבקשה. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה 
את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 

והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

25,000(ב)

עמותת התזמורת הסימפונית ראשון לציון (א) 20200610

"מארך תוקף ההקצבה עד ליום 31.03.2022 ". 69,000(ב)

חל"ד - חנוך לנער ע"פ דרכו - מפעלים חינוכיים (ע"ר) (א) 20200614

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עמותת חל"ד – חנוך לנער על פי דרכו – 
מפעלים חינוכיים, מבקשת תמיכה בפרויקט שמטרתו להשפיע על שפה ושיח 

חיוביים בקרב תלמידים בכיתות ג'-ו' ברשתות החברתיות, ולהעניק כלים 
והרגלים לתקשורת חיובית ומכבדת, בתהליך שנתי, בשיתוף הצוות החינוכי של 

בית הספר – תוך התמודדות עם תופעות של שיימינג, פגיעה וחרמות. הועדה עיינה 
בבקשה, בפרטי התכנית וכל עלויותיה, ומוצאת כי התכנית מתאימה לנושא 

התמיכה העיקרי וכן שהעמותה המבקשת כשירה לבצע את התכנית כפי שהיא 
מפורטת בבקשה ובנספחיה. יחד עם זאת, הועדה סבורה שפריט שהוגדר "כהערכה
ומדידה", איננו חלק מן הפרויקט שהיא מעוניינת לתמוך בו, על כן קובעת הועדה 

תמיכה ע"ס 380,000 ש"ח לביצוע כל התכנית כמפורט בבקשה ובנספחיה.

380,000(ב)

הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירושלים ת"ו (ע"ר) (א) 20200618
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"מ.א. מרום הגליל" הגישה בקשה במסגרת עיזבון "לחינוך באופן כללי, ולחינוך 
מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה בפרויקט הענקת 

שיעורי מוזיקה בתחום המוזיקה ושירת פיוטים של גדולי הדור מן המזרח. 
התכנית מתוארת כתכנית תלת-שנתית והבקשה היא להקצבה תלת-שנתית 

בהתאם. אולם, אין מדובר בתכנית תלת-שנתית כפי שהיא מוגדרת בנוהל עבודת 
הוועדה, אלא בתכנית שתחזור על עצמה במשך שלוש שנים. הועדה החליטה 

לתמוך בפרויקט ובפעילות שנה אחת ובאופן שיסייע גם בשנים הבאות. הועדה 
מקצה סך 50,000 ש"ח לרכישת הכלים כמפורט בבקשה. המימון התואם יהיה 

משכר המורים, אשר ילמדו 70 תלמידים בגילאי בית ספר יסודי. למימוש 
ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות לרכישת הכלים וכן תפרט את רשימת 

השיעורים שניתנו בנגינה על כלים אלה במסגרת הפרויקט המתואר.

50,000(ב)

RETURN - שובו (א) 20200655

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת שובו 

RETURN תמיכה להענקת סיוע במימון שכ"ל ל-85 תלמידים ותלמידות, 
בירושלים ובפתח תקווה. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים אליה וקבעה תמיכה 

בסך 25,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להענקת מלגות ע"פ הקריטריונים שצורפו
לבקשה. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת 
התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי והקריטריון 

על פיו קיבלו את המלגה.

25,000(ב)

צהר לטהר (א) 20200657

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, עמותת צהר לטהר מבקשת 

תמיכה בפרויקט "לימודי אוריינות וקריאה לילדים בעלי פיגור קל-בינוני, באופן 
פרטני וממוקד, על ידי מורות קריאה מוסמכות, והדרכה מקצועית מיוחדת 

וממוקדת של מדריכה פדגוגית בכירה." הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
ומקצה השתתפות בסך 40,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. למימוש ההקצאה תציג 

העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט, כפי שהוא מתואר בבקשה.

40,000(ב)

ישיבת ברסלב רח' ברסלב בני ברק (א) 20200658

במסגרת עיזבון אשר המוריש הועיד אותו לחינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד, מבקשת "עמותת ישיבת 

ברסלב" תמיכה בהענקת מלגות ל-22 מן התלמידים הלומדים בה בכיתות ט'-י"ב. 
מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד גרעון מצטבר בשיעור של  53.41% ביחס 

למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 שיעור החורג מהשיעור המותר עפ"י
סעיף 11.8 (ב) לנוהל עבודת הועדה (50%). כמו כן, קיים גרעון שנתי. לפיכך המוסד
אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים, אולם מאחר שמדובר בעיזבון ייעודי המתאים 

לפרויקט כפי שתואר בבקשה, ולקריטריונים שצורפו לבקשה, מוצאת הוועדה 
שאמנם קיים גירעון מצטבר כמפורט, ואולם הוא איננו גדול באופן יחסי, ועומד 
על 3.4% בלבד מעבר לחריגה שלא היתה פוסלת את הבקשה מטעם פיננסי. כמו 

כן, מוצאת הוועדה שהפרויקט עבורו מתבקשת תמיכה תואם באופן מלא את היעד
המיוחד של העיזבון כפי שהוגדר בו, ולכן רואה הוועדה בנימוקים האמורים 
נימוקים מיוחדים המצדיקים סטיה מהוראת הנוהל. לפיכך קובעת הוועדה 

תמיכה בפרויקט להענקת מלגות, על פי הקריטריונים המצוינים במסמך 
הקריטריונים המצורף לבקשה. סכום התמיכה יעמוד על 22,000 ש"ח, דהיינו סך 
1,000 ש"ח לכל אחד מן הילדים שיעמדו בקריטריון המצורף לבקשה ויהיו תלמידי

בית ספר תיכון (בגילאי 13-18). המימון התואם יהיה הענקת מלגה בסכום זהה 
לאותם תלמידים. מימוש ההקצאה יותנה בהצגת רשימת התלמידים שאינם 

אשכנזים, ואשר על פי הקריטריונים של משרד הרווחה זכאים לתמיכה המדוברת.
כן יצוין, סכום המלגות שניתן לכל אחד מהילדים במסגרת ההקצבה ובמסגרת 

המימון התואם.

22,000(ב)

מוסדות חסידי סדיגורה ירושלים (א) 20200686
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"הישיבה הגדולה אהל שמעון מערלוי ירושלים ת"ו" מבקשת במסגרת העיזבון 
"לחינוך באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" 
תמיכה בפרויקט סיוע פרטני לתלמידים המתקשים בלימודים. מדובר בתלמידים 
בגילאים ,13-6 והתכנית היא להעניק לילדים שיעורי עזר באמצעות מורים בכיתות

ייעודיות בבתי ספר בערים ירושלים ואלעד. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח. המימון התואם יהיה אף הוא לשיעורי עזר 

לילדים שמתקשים בלימודים. למימוש התמיכה תמציא העמותה אסמכתאות 
לקיומם של השיעורים: כמויות השיעורים, מועדי השיעורים, מיקום השיעורים, 

שמות המורים ושמות התלמידים שלהם הוענקו השיעורים תוך פירוט המקצועות 
השונים שנלמדו.

40,000(ב)

כוכבי המדבר (ע"ר) (א) 20200621

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון מבקשת 
 Fab-Lab עמותת כוכבי המדבר" תמיכה בהקמת שתי מעבדות מתקדמות מסוג"

(מעבדה לתכנון וייצור דיגיטלי). המטרה היא לחשוף את הנוער הבדואי בסיכון 
לתעשיית העתיד ולפתוח בפניהם עולם של הזדמנויות טכנולוגיות פורצות דרך. בני

הנוער הבדואים שהם בסיכון הם בהחלט בגדר אוכלוסיית היעד של פעילות 
העמותה. מדובר ב-200 בני נוער בגילאי 18-14 שעבורם מבקשת העמותה לרכוש 

ציוד רב ויקר ערך בעלויות גבוהות מאוד. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים 
הנספחים לה, וקובעת תמיכה בסך 120,000 ש"ח לרכישת הציוד המפורט בבקשה.

המימון התואם יהיה להשלמת הנדרש לרכישות. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת 
אסמכתאות לרכישת הציוד ועלויותיו.

120,000(ב)

מוסדות גרוסורדין בארה"ק ע"ש אהבת ישראל מגרוסורדין זיע"א (א) 20200627

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 
יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל". הוועדה עיינה 
בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהקמת ספריה במתחם ביה"ס 

היסודי ע"י רכישת ריהוט לספריה וכן ספרים מרשימת הספרים שצורפה להצעת 
המחיר. המימון התואם יהיה מהשלמת הרכישות ע"פ הצעות המחיר המצורפות 

לבקשה. 
למימוש תציג העמותה את רשימת התלמידות שלהן הוענקה המלגה, כולל מספרי 

תעודות זהות. 

45,000(ב)

שלהבת החינוך (ע"ר) (א) 20200630

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת שלהבת 

החינוך תמיכה בהענקת הנחה בשכ"ל לתלמידות ע"פ האוכלוסייה המוגדרת 
בעזבון. הועדה מקצה תמיכה בסך 74,000 ש"ח להענקת ההנחות ע"פ המפורט 

בבקשה והמימון התואם יהיה אף הוא ע"פ הקריטריונים שצוינו בבקשה 
ובנספחים אליה. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את 

רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 
והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

74,000(ב)

מוסדות חינוך בית חיה, חב"ד  ליובאויטש, חיפה והקריות (א) 20200631

להשתתפות בפרויקט להנצחת זיכרון השואה על ידי מימון הרכיבים של סיור 
מודרך ביד ושם, ונסיעה ליד ושם. בחלק ג' של הבקשה בסעיף הרכישות מצוינים 

פרטים אודות הסיור המודרך ביד ושם והנסיעה ליד ושם אשר ימומנו כולם 
מכספי התמיכה. המימון התואם להקצבה יהיה מתשלום ההוצאות עבור פריטים 
אחרים המפורטים. כספי התמיכה לא ישמשו לתשלום שכר אלא למימון הרכיבים

המפורטים בהחלטה זו. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות של 
התשלומים ליד ושם ולחברת ההסעות ותצהיר על מספר המשתתפים בנסיעות ליד

ושם.

18,500(ב)

מ. א. מרום הגליל (א) 20200644

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:
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24/09/2020 תאריך:
46 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 

יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות ברכישה והתקנה של 
מזגנים ל-4 כיתות ביה"ס ולאולם ביה"ס ע"פ הבקשה והצעת המחיר המצורפת. 

למימוש תציג העמותה את רשימת התלמידות שלהן הוענקה המלגה, כולל מספריי
תעודות זהות. 

25,000(ב)

קדמה - התיישבות סטודנטים ויזמים (ע"ר) (א) 20200692

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקשת "קדמה – 

התיישבות סטודנטים ויזמים" תמיכה בהפעלת קומונת שנת שירות לעשרה 
מתנדבים ביישוב שמעה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך

78,000 ש"ח. סכום התמיכה ישמש לרכישת הציוד המפורט בחלק ג' בטופס 
הבקשה וכן להשתתפות בשכר, כמפורט בבקשה. השלמת הסכומים הנדרשים 

לביצוע הפרויקט, כפי שהוא מתואר בבקשה תהווה מימון תואם. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה את התשלומים עבור השכר לשני בעלי תפקידים, כמפורט 
בבקשה וכן לרכישת הציוד האמור בבקשה, ולמעט רכישת מזון (למען הסר ספק, 

כספי התמיכה לא ישמשו לרכישת מזון).

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
"עמותת קדמה – התיישבות צעירים" מבקשת לאשר שינוי מקום ביצוע הפרויקט 

עבורו נקבעה לה ההקצבה. הפרויקט יבוצע בקיבוץ "משגב-עם" בגבול הלבנון. 
הועדה מאשרת שינוי מקום ביצוע הפרויקט, ובלבד שכל העלויות של ביצוע 

הפרויקט יהיו בהתאם לעלויות שצוינו בבקשה המקורית.

78,000(ב)

חץ ומטרה (ע"ר) (א) 20200705

הועדה דנה בפניית עמותת חץ ומטרה להגדלת סכום ההקצבה לפרויקט "המסלול 
– דרך האופניים למטרה" והחליטה לדחות את הבקשה להגדלת סכום ההקצבה. 

הועדה לא מצאה כי נפלה טעות בהחלטתה ועל אף הפירוט שניתן ע"י המוסד 
בהשגה שהגיש, אין מקום להגדלת ההקצבה. על פי הנתונים שפורטו על ידי 

המוסד, תהיה באפשרותו לבצע את התכנית ברובה הגדול והמחויב ללא שינוי 
בגובה ההקצבה על ידי הועדה. ההשגה נדחית.

70,000(ב)

אור המלך (א) 20200714

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת אור המלך 

תמיכה להענקת סיוע בתשלום שכ"ל לתלמידות ולתלמידים של בתי הספר 
התיכוניים של העמותה כמפורט בבקשה. הועדה מקצה תמיכה בסך 35,000 ש"ח. 
המימון התואם יהיה להענקת מלגות ע"פ אותם קריטריונים שצורפו לבקשה וע"פ
ההגדרות של העזבון. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה 

את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 
והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

35,000(ב)

חברת כפר הנוער הדתי בע"מ (חל"צ) (א) 20200727

24/09/2020 תאריך:
45 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"מ.א. מרום הגליל" הגישה בקשה במסגרת עיזבון "לחינוך באופן כללי, ולחינוך 
מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה בפרויקט הענקת 

שיעורי מוזיקה בתחום המוזיקה ושירת פיוטים של גדולי הדור מן המזרח. 
התכנית מתוארת כתכנית תלת-שנתית והבקשה היא להקצבה תלת-שנתית 

בהתאם. אולם, אין מדובר בתכנית תלת-שנתית כפי שהיא מוגדרת בנוהל עבודת 
הוועדה, אלא בתכנית שתחזור על עצמה במשך שלוש שנים. הועדה החליטה 

לתמוך בפרויקט ובפעילות שנה אחת ובאופן שיסייע גם בשנים הבאות. הועדה 
מקצה סך 50,000 ש"ח לרכישת הכלים כמפורט בבקשה. המימון התואם יהיה 

משכר המורים, אשר ילמדו 70 תלמידים בגילאי בית ספר יסודי. למימוש 
ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות לרכישת הכלים וכן תפרט את רשימת 

השיעורים שניתנו בנגינה על כלים אלה במסגרת הפרויקט המתואר.

50,000(ב)

RETURN - שובו (א) 20200655

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת שובו 

RETURN תמיכה להענקת סיוע במימון שכ"ל ל-85 תלמידים ותלמידות, 
בירושלים ובפתח תקווה. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים אליה וקבעה תמיכה 

בסך 25,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להענקת מלגות ע"פ הקריטריונים שצורפו
לבקשה. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת 
התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי והקריטריון 

על פיו קיבלו את המלגה.

25,000(ב)

צהר לטהר (א) 20200657

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, עמותת צהר לטהר מבקשת 

תמיכה בפרויקט "לימודי אוריינות וקריאה לילדים בעלי פיגור קל-בינוני, באופן 
פרטני וממוקד, על ידי מורות קריאה מוסמכות, והדרכה מקצועית מיוחדת 

וממוקדת של מדריכה פדגוגית בכירה." הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
ומקצה השתתפות בסך 40,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. למימוש ההקצאה תציג 

העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט, כפי שהוא מתואר בבקשה.

40,000(ב)

ישיבת ברסלב רח' ברסלב בני ברק (א) 20200658

במסגרת עיזבון אשר המוריש הועיד אותו לחינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד, מבקשת "עמותת ישיבת 

ברסלב" תמיכה בהענקת מלגות ל-22 מן התלמידים הלומדים בה בכיתות ט'-י"ב. 
מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד גרעון מצטבר בשיעור של  53.41% ביחס 

למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 שיעור החורג מהשיעור המותר עפ"י
סעיף 11.8 (ב) לנוהל עבודת הועדה (50%). כמו כן, קיים גרעון שנתי. לפיכך המוסד
אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים, אולם מאחר שמדובר בעיזבון ייעודי המתאים 

לפרויקט כפי שתואר בבקשה, ולקריטריונים שצורפו לבקשה, מוצאת הוועדה 
שאמנם קיים גירעון מצטבר כמפורט, ואולם הוא איננו גדול באופן יחסי, ועומד 
על 3.4% בלבד מעבר לחריגה שלא היתה פוסלת את הבקשה מטעם פיננסי. כמו 

כן, מוצאת הוועדה שהפרויקט עבורו מתבקשת תמיכה תואם באופן מלא את היעד
המיוחד של העיזבון כפי שהוגדר בו, ולכן רואה הוועדה בנימוקים האמורים 
נימוקים מיוחדים המצדיקים סטיה מהוראת הנוהל. לפיכך קובעת הוועדה 

תמיכה בפרויקט להענקת מלגות, על פי הקריטריונים המצוינים במסמך 
הקריטריונים המצורף לבקשה. סכום התמיכה יעמוד על 22,000 ש"ח, דהיינו סך 
1,000 ש"ח לכל אחד מן הילדים שיעמדו בקריטריון המצורף לבקשה ויהיו תלמידי

בית ספר תיכון (בגילאי 13-18). המימון התואם יהיה הענקת מלגה בסכום זהה 
לאותם תלמידים. מימוש ההקצאה יותנה בהצגת רשימת התלמידים שאינם 

אשכנזים, ואשר על פי הקריטריונים של משרד הרווחה זכאים לתמיכה המדוברת.
כן יצוין, סכום המלגות שניתן לכל אחד מהילדים במסגרת ההקצבה ובמסגרת 

המימון התואם.

22,000(ב)

מוסדות חסידי סדיגורה ירושלים (א) 20200686
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להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:
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הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה
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24/09/2020 תאריך:
47 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד למלגות לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך 
היהודי-דתי-לאומי-ציוני מבקשת "חברת כפר הנוער הדתי בע"מ (חל"צ)" תמיכה 

להענקת מלגות ל-50 תלמידים נזקקים, להשתתפות בתשלום שכר הלימוד. 
מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד גרעון מצטבר בשיעור של 90% ביחס 

למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 שיעור החורג מהשיעור המותר עפ"י
סעיף 11.8 (ב) לנוהל עבודת הועדה (50%). כמו כן, קיים גרעון שנתי. לפיכך המוסד

אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. על אף האמור, סבורה הוועדה שנוכח העובדה 
שמדובר באוכלוסיה נזקקת, המותאמת באופן מיוחד ליעד של העיזבון, יש מקום 
לראות בכך "נימוקים מיוחדים" המצדיקים סטיה מהוראת הנוהל. הוועדה מקצה

סך 50,000 ש"ח כתמיכה בפרויקט באופן ש-50 תלמידים יזכו למלגה בסך 1,000 
ש"ח כל אחד מכספי התמיכה, ועוד 1,000 ש"ח מהמימון התואם, אשר ישולם על 
ידי המבקשת ממקורותיה. הקריטריון להענקת המלגה יתבסס על הכנסה של עד 

2,000 ש"ח לנפש במשפחתו של התלמיד או לחלופין על אישור לשכת רווחה על 
מצוקה כלכלית במשפחת התלמיד. למימוש ההקצבה תציג החברה רשימת 

חמישים התלמידים להם הוענקה המלגה כאמור, ואת הבסיס להענקת מלגה לכל 
אחד מהם.

50,000(ב)

מרכז חינוכי - בנות מוריה (א) 20200731

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע "תמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
להשתתפות בהענקת מלגות לתלמידות מצטיינות בלימודים אשר גם עומדות ביתר

הקריטריונים המצורפים לבקשה. המימון התואם מיועד להענקת מלגות לאותם 
תלמידים או לאחרים, שאף הם עומדים בקריטריונים שצורפו לבקשה. למימוש 

התמיכה תציג העמותה רשימה של כל הסטודנטים שזכו למילגה, מספר ת.ז. 
שלהם והסיבה להענקת המילגה.

50,000(ב)

בית ספר על יסודי וסמינר לבנות ויזניץ באשדוד (ע"ר) (א) 20200745

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת "עמותת בית ספר על 
יסודי וסמינר לבנות ויזניץ באשדוד"  תמיכה בתכנית לשיפור ולהגברת החינוך של

ילדות שמותאמות למפורט בעיזבון. התכנית היא להקנות להן מושגים של בית 
נורמטיבי, תחושת שייכות, מעגן בטוח, לרבות איתור עבודות אשר יבוצעו על ידי 

התלמידות בהתאם ליכולותיהן. לבקשה צורפו חוות דעת ביחס לחלק מן 
התלמידות באוכלוסיה הנדונה. הוועדה התרשמה שמדובר בתכנית טובה ומיטיבה

לקהל היעד שלה, אך זאת בכפוף לכך שגורמים מקצועיים כמו המרכז שערך את 
חוות הדעת שצורפו לבקשה (אור הקשב) ימליצו על דרכי העבודה עם הבנות 

ויפקחו על הביצוע של אנשי הצוות המתאימים. לתמיכה בפרויקט מקצה הוועדה 
150,000 ש"ח עבור 35 התלמידות שצוינו בבקשה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה פעילות כמתואר בבקשה אל מול 35 התלמידות, תפרט את הפעילות עם 
כל אחת מהן, ותמציא אישור שהפעילות נעשתה על פי הייעוץ המקצועי שצוין 

לעיל.

150,000(ב)

מרכז להפצת יהדות באהבה - נווה אליעזר תל אביב (ע"ר) (א) 20200746

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, מרכז להפצת יהדות באהבה – נווה אליעזר 
תל אביב (ע"ר) מבקשת תמיכה בתכנית למניעת בריונות עתידית ברשת, על ידי 

חשיפת הנושא ופעילות מפורטת שמצוינת בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. 
התכנית מותאמת לנושא התמיכה ועל כן מוצאת הועדה לתמוך בפרויקט כמבוקש

בסכום של 46,200 ש"ח. המוסד ישלים ביצוע הפרויקט בהשלמת העלויות, 
כמפורט בבקשה

46,200(ב)

העמותה לחינוך וגנים בעמנואל (ע"ר) (א) 20200760

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:

24/09/2020 תאריך:
46 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד "לשימוש בלעדי עבור בנית והצטיידות בתי
ספר יסודיים לילדי ישראל ויש להשתמש בכספי עיזבוני למטרה זו גם אם לא 

יספיקו להשלים מבנה לבית הספר ולהצטיידות לילדי ישראל".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות ברכישה והתקנה של 
מזגנים ל-4 כיתות ביה"ס ולאולם ביה"ס ע"פ הבקשה והצעת המחיר המצורפת. 

למימוש תציג העמותה את רשימת התלמידות שלהן הוענקה המלגה, כולל מספריי
תעודות זהות. 

25,000(ב)

קדמה - התיישבות סטודנטים ויזמים (ע"ר) (א) 20200692

במסגרת הבקשות לעיזבון המיועד לתמיכה במוסדות צדקה למטרות קידום 
השלום והריבונות של מדינת ישראל, ולחיזוק גבולות המדינה, מבקשת "קדמה – 

התיישבות סטודנטים ויזמים" תמיכה בהפעלת קומונת שנת שירות לעשרה 
מתנדבים ביישוב שמעה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך

78,000 ש"ח. סכום התמיכה ישמש לרכישת הציוד המפורט בחלק ג' בטופס 
הבקשה וכן להשתתפות בשכר, כמפורט בבקשה. השלמת הסכומים הנדרשים 

לביצוע הפרויקט, כפי שהוא מתואר בבקשה תהווה מימון תואם. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה את התשלומים עבור השכר לשני בעלי תפקידים, כמפורט 
בבקשה וכן לרכישת הציוד האמור בבקשה, ולמעט רכישת מזון (למען הסר ספק, 

כספי התמיכה לא ישמשו לרכישת מזון).

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
"עמותת קדמה – התיישבות צעירים" מבקשת לאשר שינוי מקום ביצוע הפרויקט 

עבורו נקבעה לה ההקצבה. הפרויקט יבוצע בקיבוץ "משגב-עם" בגבול הלבנון. 
הועדה מאשרת שינוי מקום ביצוע הפרויקט, ובלבד שכל העלויות של ביצוע 

הפרויקט יהיו בהתאם לעלויות שצוינו בבקשה המקורית.

78,000(ב)

חץ ומטרה (ע"ר) (א) 20200705

הועדה דנה בפניית עמותת חץ ומטרה להגדלת סכום ההקצבה לפרויקט "המסלול 
– דרך האופניים למטרה" והחליטה לדחות את הבקשה להגדלת סכום ההקצבה. 

הועדה לא מצאה כי נפלה טעות בהחלטתה ועל אף הפירוט שניתן ע"י המוסד 
בהשגה שהגיש, אין מקום להגדלת ההקצבה. על פי הנתונים שפורטו על ידי 

המוסד, תהיה באפשרותו לבצע את התכנית ברובה הגדול והמחויב ללא שינוי 
בגובה ההקצבה על ידי הועדה. ההשגה נדחית.

70,000(ב)

אור המלך (א) 20200714

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת אור המלך 

תמיכה להענקת סיוע בתשלום שכ"ל לתלמידות ולתלמידים של בתי הספר 
התיכוניים של העמותה כמפורט בבקשה. הועדה מקצה תמיכה בסך 35,000 ש"ח. 
המימון התואם יהיה להענקת מלגות ע"פ אותם קריטריונים שצורפו לבקשה וע"פ
ההגדרות של העזבון. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה 

את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 
והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

35,000(ב)

חברת כפר הנוער הדתי בע"מ (חל"צ) (א) 20200727
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24/09/2020 תאריך:
48 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת "העמותה לחינוך 
וגנים בעמנואל" תמיכה ברכישת ציוד לגני ילדים המנוהלים על ידי העמותה. 

הבקשה מתבססת על צרכיהם של 28 ילדים בגילאי 7-3 שנים שעל פי הנטען 
בבקשה הינם ילדים אשר להם מוגבלות שכלית או פיזית. הוועדה עיינה בבקשה 

ומצאה לתמוך בסכום של 50,000 ש"ח בפריט אחד, והוא הקמת חדר סנוזלן עבור 
תלמידי שני הגנים שנזקקים מפאת מוגבלות פיזית או נפשית לטיפול בחדר 

סנוזלן. המימון התואם יהיה מרכישת ציוד אחר, מותאם לילדים עם הצרכים 
המיוחדים המתוארים, מתוך רשימת הציוד שבהצעות המחיר שצורפו לבקשה. 

המימון התואם לא יהיה מקבלת הדרכה לשימוש בציוד. למימוש ההקצאה תציג 
העמותה אסמכתאות לכך שרכשה ציוד לחדר סנוזלן, הקימה חדר כזה, והוא 

משמש לילדים עם הצרכים המיוחדים, וכן אסמכתאות לרכישת הציוד במימון 
התואם כמוגדר בהחלטה זו.

50,000(ב)

מתוקים מדבש ירושלים (ע"ר) (א) 20200773

עמותת "מתוקים מדבש ירושלים" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך באופן כללי, 
ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה בהענקת 

מלגות להשתתפות בשכר לימוד לתלמידים ממשפחות שמצבם הכלכלי קשה, על 
פי קריטריונים שצורפו לבקשה. המלגות מכספי התמיכה ומהמימון התואם 

יוענקו בהתאם לקריטריונים שצורפו לבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
את רשימת המלגות שהוענקו, שמות התלמידים שזכו לתמיכה, והסיבות להענקת 

המלגות לאותם תלמידים.

60,000(ב)

לגעת ברוח (ע"ר) (א) 20200776

להשתתפות בפרויקט של שימור מאורעות השואה בקרב סטודנטים צעירים, 
באמצעות קורס, כמפורט בבקשה על ידי קיום סיור בגנזך קידוש השם ושמיעת 

הרצאות: הוועדה מתרשמת שהצעות המחיר על עלויות ההרצאות שצורפו לבקשה
הינן מופרזות בהשוואה למקובל. כך הם פני הדברים במיוחד נוכח העובדה 

שמדובר באותם מרצים שאמורים להעביר 40 הרצאות.
עם זאת החליטה הוועדה להקצות תמיכה בפרויקט כמפורט להלן. כספי התמיכה 
ישמשו למפורט בסעיף ב' של חלק ג' בטופס הבקשה, כלומר בסעיף הרכישות ולא 

ישמשו למטרה אחרת. המימון התואם יהיה מתשלום עבור אותם רכיבים 
והרצאות לפי הצעות המחיר שצורפו. למימוש ההקצבה תציג העמותה את 

החשבוניות שתקבל מהמרצים ובהן יפורטו מועדי ההרצאות, מקומות ההרצאות, 
מספר הנהנים מההרצאות ועלות כל הרצאה בפני עצמה.

60,000(ב)

תפארת ברוך (ע"ר) (א) 20200784

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת תפארת 

ברוך תמיכה להענקת סיוע להנחות שכ"ל לאוכלוסיית תלמידים בהתאם להגדרות
העזבון. הועדה מקצה תמיכה בסך 20,000 ש"ח להענקת הנחות ע"פ הקריטריונים 

שצורפו לבקשה. המימון התואם יהיה ע"פ אותם קריטריונים שצורפו לבקשה 
וע"פ ההגדרות של העזבון. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג 

העמותה את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו 
אשכנזי והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

20,000(ב)

מרכז נריה - קרית מלאכי (ע"ר) (א) 20200799

עמותת מרכז נריה פנתה בתאריך 26 באפריל 2020 אל הועדה, בבקשה לדעת אם 
ניתן לקבל הארכה לגבי ביצוע הפרויקט עבורו נקבעה תמיכה במסגרת בקשה 

,20200799 או לחילופין "לקבל אפשרות (לנסות) לבצע את הסדנאות בצורה 
מקוונת". תשובת הועדה היא כלדקמן: הבקשה הוגשה לתכנית לביצוע שלא בדרך
המקוונת, נשקלה והוכרעה על פי הנתונים שהוגשו לועדה. תוקף ההחלטה לתמוך 
בבקשה הינו עד .31.3.2021 ככל שיהיה צורך בכך, ניתן יהיה לפנות לוועדה לקבל 

אורכה לביצוע התכנית במתכונתה המקורית. אם העמותה מבקשת לשנות את 
אופן ביצוע הפרויקט לביצוע בדרך מקוונת, כי אז מתבקשת העמותה להציג לפני 

הוועדה את העלויות של ביצוע הפרויקט וכל הפרטים הרלוונטיים על פי תכנית 
לביצוע מקוון של הפרוייקט. רק כך תוכל הוועדה לתת מענה מלא לפניה של 

העמותה.

52,000(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:

24/09/2020 תאריך:
47 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון המיועד למלגות לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך 
היהודי-דתי-לאומי-ציוני מבקשת "חברת כפר הנוער הדתי בע"מ (חל"צ)" תמיכה 

להענקת מלגות ל-50 תלמידים נזקקים, להשתתפות בתשלום שכר הלימוד. 
מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד גרעון מצטבר בשיעור של 90% ביחס 

למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 שיעור החורג מהשיעור המותר עפ"י
סעיף 11.8 (ב) לנוהל עבודת הועדה (50%). כמו כן, קיים גרעון שנתי. לפיכך המוסד

אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. על אף האמור, סבורה הוועדה שנוכח העובדה 
שמדובר באוכלוסיה נזקקת, המותאמת באופן מיוחד ליעד של העיזבון, יש מקום 
לראות בכך "נימוקים מיוחדים" המצדיקים סטיה מהוראת הנוהל. הוועדה מקצה

סך 50,000 ש"ח כתמיכה בפרויקט באופן ש-50 תלמידים יזכו למלגה בסך 1,000 
ש"ח כל אחד מכספי התמיכה, ועוד 1,000 ש"ח מהמימון התואם, אשר ישולם על 
ידי המבקשת ממקורותיה. הקריטריון להענקת המלגה יתבסס על הכנסה של עד 

2,000 ש"ח לנפש במשפחתו של התלמיד או לחלופין על אישור לשכת רווחה על 
מצוקה כלכלית במשפחת התלמיד. למימוש ההקצבה תציג החברה רשימת 

חמישים התלמידים להם הוענקה המלגה כאמור, ואת הבסיס להענקת מלגה לכל 
אחד מהם.

50,000(ב)

מרכז חינוכי - בנות מוריה (א) 20200731

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע "תמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
להשתתפות בהענקת מלגות לתלמידות מצטיינות בלימודים אשר גם עומדות ביתר

הקריטריונים המצורפים לבקשה. המימון התואם מיועד להענקת מלגות לאותם 
תלמידים או לאחרים, שאף הם עומדים בקריטריונים שצורפו לבקשה. למימוש 

התמיכה תציג העמותה רשימה של כל הסטודנטים שזכו למילגה, מספר ת.ז. 
שלהם והסיבה להענקת המילגה.

50,000(ב)

בית ספר על יסודי וסמינר לבנות ויזניץ באשדוד (ע"ר) (א) 20200745

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת "עמותת בית ספר על 
יסודי וסמינר לבנות ויזניץ באשדוד"  תמיכה בתכנית לשיפור ולהגברת החינוך של

ילדות שמותאמות למפורט בעיזבון. התכנית היא להקנות להן מושגים של בית 
נורמטיבי, תחושת שייכות, מעגן בטוח, לרבות איתור עבודות אשר יבוצעו על ידי 

התלמידות בהתאם ליכולותיהן. לבקשה צורפו חוות דעת ביחס לחלק מן 
התלמידות באוכלוסיה הנדונה. הוועדה התרשמה שמדובר בתכנית טובה ומיטיבה

לקהל היעד שלה, אך זאת בכפוף לכך שגורמים מקצועיים כמו המרכז שערך את 
חוות הדעת שצורפו לבקשה (אור הקשב) ימליצו על דרכי העבודה עם הבנות 

ויפקחו על הביצוע של אנשי הצוות המתאימים. לתמיכה בפרויקט מקצה הוועדה 
150,000 ש"ח עבור 35 התלמידות שצוינו בבקשה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה פעילות כמתואר בבקשה אל מול 35 התלמידות, תפרט את הפעילות עם 
כל אחת מהן, ותמציא אישור שהפעילות נעשתה על פי הייעוץ המקצועי שצוין 

לעיל.

150,000(ב)

מרכז להפצת יהדות באהבה - נווה אליעזר תל אביב (ע"ר) (א) 20200746

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, מרכז להפצת יהדות באהבה – נווה אליעזר 
תל אביב (ע"ר) מבקשת תמיכה בתכנית למניעת בריונות עתידית ברשת, על ידי 

חשיפת הנושא ופעילות מפורטת שמצוינת בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. 
התכנית מותאמת לנושא התמיכה ועל כן מוצאת הועדה לתמוך בפרויקט כמבוקש

בסכום של 46,200 ש"ח. המוסד ישלים ביצוע הפרויקט בהשלמת העלויות, 
כמפורט בבקשה

46,200(ב)

העמותה לחינוך וגנים בעמנואל (ע"ר) (א) 20200760

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
49 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

תלמוד תורה "קנין תורה" (ע"ר) (א) 20200813

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהענקת מלגות לילדים
ע"פ הקריטריונים שצורפו לבקשה. המימון התואם יהיה במלגות לאותם ילדים או

אחרים שאף הם עומדים בקריטריונים שצורפו לבקשה. למימוש תציג העמותה 
את רשימת התלמידים שלהם הוענקה המילגה, כולל מספרי תעודות זהות, ואת 

הסיבה להענקת המילגה.

17,000(ב)

ישיבת טבריה (א) 20200817

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת ישיבת 

טבריה תמיכה בהענקת הנחה לתלמידים של ביה"ס ע"פ המוגדר בהוראות 
העזבון. הועדה קובעת תמיכה בסך 17,000 ש"ח. הענקת המלגות מכספי ההקצבה 

תהיה לתלמידים מהאוכלוסייה המתוארת בהוראות העזבון, אשר הכנסה לנפש 
במשפחתם אינה עולה על 1,400 ש"ח לחודש. המימון התואם יהיה להענקת הנחות
ע"פ אותו קריטריון. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה 
את רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 

והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

17,000(ב)

ארחות מרדכי (ע"ר) (א) 20200818

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון שקבע: "לתמורת מכירת הדירה תועבר לועדה 
הציבורית לקביעת יעוד של עזבונות לטובת המדינה כעזבון מיועד למלגות לילדים 

ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני".
הוועדה עיינה בבקשה והחליטה לקבוע תמיכה להשתתפות בהענקת מלגות כהנחה
בשכר הלימוד לתלמידי ביה"ס ע"פ הקריטריונים שצורפו לבקשה. המימון התואם

יהיה להענקת מלגות לאותם תלמידים או לאחרים ע"פ הקריטריונים שצורפו 
לבקשה. למימוש התמיכה תציג העמותה את רשימת התלמידים שזכו להנחה, 

כולל מספרי תעודות זהות שלהם ואת הסיבה להענקת המילגה.

40,000(ב)

10,906,900 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:
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24/09/2020 תאריך:
50 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

חקלאות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני (א) 20200282

במסגרת עזבון המיועד למוסדות סיוע לנוער בסיכון מבקשת עמותת "נאמני 
המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני" תמיכה לתוכנית סיוע לבני נוער בסיכון 

באמצעות פרויקט חקלאי שיקומי של גן ירק אורגני. הפרויקט מתבצע במנהל 
המחקר החקלאי בבית דגן ומשולבים בו 80 משתתפים לתהליך של שנת לימודים, 
כמפורט בתיאור הפרויקט בבקשה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, וגם נתנה

דעתה לכך שיש למוסד עודף מצטבר של 79.15% ביחס למחזור הפעילות השנתי 
המבוקר לשנת .2017 העודף ברובו למעט סך 300,000 ש"ח ממנו, מיועד העודף 

להקמת חממה ליחידה לנוער שוחר מדע ולהקמת מרכז מבקרים במכון וולקני. 
ע"פ ס' 11.9 לא תאושר הקצבה למוסד אשר לו עודף מצטבר העולה על 1/3 

מתקציבו השוטף , אלא מנימוקים מיוחדים. הוועדה סבורה שהפרויקט עצמו 
ראוי לתמיכה בשל מהותו, אוכלוסיית הנוער המשולבת בו, ומטרותיו. על כן, 

עושה הוועדה שימוש בסמכותה ועל יסוד הנימוקים המיוחדים המצוינים קובעת 
תמיכה בפרויקט. סכום התמיכה יעמוד על סך 70,000 ש"ח. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות למספר בני הנוער שהשתתפו בפרויקט, תוכן הפעילות 
והעלויות.

70,000(ב)

חקלאות (א) 20200479

במסגרת עיזבון שמטרותיו בתחום איכות הסביבה הגיש משרד החקלאות בקשה 
לפרויקט הקמת מאגר גנומי של סביבת השורשים בחקלאות ידידותית לסביבה. 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 200,000  ש"ח לביצוע 

הרכישות המפורטות בסעיף ב של חלק ג' של טופס הבקשה. המימון התואם יהיה 
להשלמת אותן רכישות ולא מתשלום שכר. למימוש ההקצבה יציג המשרד 

אסמכתאות לביצוע הרכישות לצורך המחקר הנידון בבקשה.

200,000(ב)

התורה והארץ (ע"ר) (א) 20200793

עמותת "התורה והארץ" הגישה בקשה לתמיכה במחקר שמטרתו לספק מענה 
לבעיית הפגיעה בעמידות של זני אבטיח למחלות קרקע ופטריות. הועדה עיינה 

בבקשה ובמצורף לה ומחליטה להקצות סך 35,000 ש"ח כהשתתפות במימון 
הפריטים המתוארים בסעיף ב' לחלק ג' לטופס הבקשה. המימון התואם יהיה 

להשלמת הסכום הנדרש למימון אותם פריטים. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לביצוע המחקר באמצעות הפריטים האמורים.

35,000(ב)

305,000 24/09/2020סה"כ למשרד: תאריך:
51 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

כלכלה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:
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24/09/2020 תאריך:
52 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:

24/09/2020 תאריך:
53 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משפטים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

עירית נס ציונה (א) 20200047

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בפרוייקט המתואר בבקשה, דהיינו לפעילות מועדון "אחווה" המיועד 

לגימלאים ניצולי שואה, כמפורט בבקשה והצעת המחיר המצורפת לה, וכן 
להשתתפות בקיום פעילות גופנית בבתיהם של ניצולי שואה המרותקים לביתם, 

וליצירת תיעוד של סיפורים של ניצולי השואה על קורותיהם בשואה, קובעת 
הועדה תמיכה בסך 80,000 ש"ח. כספי התמיכה יחד עם המימון התואם ישמשו 

לשכר של רכזת התוכנית לגביית עדויות מניצולי השואה, למורה להתעמלות 
המפעילה את פעילויות הספורט בבתי שורדי השואה המרותקים בבתיהם וכן 
לפעילות המועדון. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות מפורטות על 

חלקי הפרויקט עבורם נקבעה ההקצבה. 

80,000(ב)

מ. א. ברנר (א) 20200050

בקשתה של המועצה האזורית ברנר במסגרת עיזבון המיועד לניצולי שואה 
לתמיכה בפעילויות עבור מבוגרים שורדי שואה ואחרים נדחתה ועל נימוקי 

הדחייה הוגשה בקשה לעיון מחדש. לאחר שהבקשה לעיון מחדש חידדה את 
הנתונים המתייחסים לפעילות לשורדי שואה בלבד, מקצה הוועדה תמיכה בסך 

24,750 ש"ח לפעילויות במסגרת תוכניות "מכללת קשישה" ו-"תוכנית תרבות 
ופנאי בין הערביים" – על פי העלויות שצוינו בבקשה לעיון מחדש. המימון התואם 

של המועצה יהיה להשלמת הסכומים הדרושים לשתי התוכניות המצוינות 
ולמספר המפגשים והסיורים שצוינו בבקשה לעיון מחדש. למימוש ההקצבה תציג 

המועצה את הנתונים של הפעילות שבוצעה בפועל בשתי התוכניות האמורות 
לרבות מספר המפגשים, עלויות ההסעות, וההרצאות שניתנו.

24,750(ב)

ועד מקומי קדרון (א) 20200055

לאחר עיון מחדש בבקשת הועד המקומי קדרון להשתתפות בשיפוץ "הצריף 
הירוק" המשמש את שורדי השואה מהיישוב קדרון ומהישובים הסמוכים, ולאחר 
שהוועד המקומי הצהיר שהמקום אכן משרת אך ורק את שורדי השואה, מחליטה 

הוועדה להקצות תמיכה במימון הפרויקט בסך 100,000 ש"ח. למימוש הפרויקט 
יציג הועד המקומי אסמכתאות לעלויות הפרויקט בסכום שלא יפחת מ-200,000 

ש"ח.

100,000(ב)

ועד מקומי גבעת ברנר (א) 20200068

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בהפעלת תוכנית לניצולי שואה במסגרת המועדון הקיים ביישוב ע"פ 

המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. למימוש ההקצבה יציג הועד 
המקומי רשימה של כל הפעילויות שבוצעו תוך ציון מועדי הביצוע וכן רשימת 

המשתתפים ניצולי השואה שלקחו חלק בתוכנית. 

50,000(ב)

סטודיו משלך - מרכז לנשים אמניות יוצרות (ע"ר) (א) 20200207
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24/09/2020 תאריך:
54 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בקשת "סטודיו משלך – מרכז לנשים אומניות יוצרות" לתמיכה בפרויקט של 
הוראת אמנויות הסטודיו על ידי בוגרות הסטודיו לילדים עם מוגבלות למיקומו 
של הסטודיו כיום נדחתה מנימוק פיננסי ומנימוק ענייני. העמותה סיפקה הסבר 

לנימוק הפיננסי והוא מתבסס על יעוד עודפי התקציב לטובת שיפוץ מבנה שקיבלה
העמותה מן העיריה בשנת .2019  הוועדה מקבלת את ההסבר ועל כן מוסר הנימוק
הפיננסי. ביחד לנימוק הענייני פנתה העמותה והבהירה את המטרה של הפרויקט 
לשלב בין בני נוער יהודים וערבים כמפורט בהשגה שלה  ועל כן מחליטה הוועדה 
לקבל את ההשגה ולקבוע תמיכה בפרויקט בסך 30,000 ש"ח אשר ישמשו תחילה 
לרכישת הציוד המפורט בבקשה והיתרה שתיוותר תשמש לתשלום שכר כמפורט 
בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט כפי שהוא מפורט

בבקשה.

30,000(ב)

תיאטרון עדות - לספר כדי לחיות (ע"ר) (א) 20200225

"תיאטרון עדות – לספר כדי לחיות" מבקשת במסגרת עיזבון לשימור מאורעות 
השואה סיוע בתכנית לתמיכה נפשית ופסיכולוגית בניצולי השואה, על ידי שימוש 
בדרמה-תרפיה כדי להעלות את סיפור גבורתם של ניצולי השואה. העמותה כותבת

את הביוגרפיה שלהם וסיפור השרדותם בשואה ומעלה את הסיפורים הללו 
למחזות. המחזות הם בהשתתפות בני נוער, והחיבור בין ניצולי השואה המפרטים 

את סיפורם האישי לבין בני הנוער יוצר קשר הדוק וחם בין שתי קבוצות 
האוכלוסיה האמורות, וצומחת תועלת רבה הן למשתתפים בתכנית והן לציבור 

בכללותו. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד עודף מצטבר של  72.13% ביחס 
למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 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 267,990 ש"ח. 
מטעם זה היה מקום לדחות את הבקשה, ואולם לאור סמכות הוועדה לסטות 

מהוראת הנוהל האמורה על יסוד נימוק מיוחד, ולאור העובדה שמדובר בפעילות 
מול ניצולי שואה אשר מן הצד האחד היא פעילות חשובה ומנגד היא פעילות שאי 

אפשר לדחותה לשנים הבאות, רואה הוועדה טעם מיוחד להורות על תמיכה 
בפרויקט המתואר. העמותה ביקשה תמיכה בשיעור העולה לכ-25% מעלויות 

הפרויקט. בנסיבות אלה מוצאת הוועדה לתמוך במלוא הבקשה על ידי קביעת 
הקצבה בסך 70,000 ש"ח. המימון התואם יהיה על ידי השלמת הסכום הדרוש 

להפקת חמש הצגות, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לקיומן של חמש ההצגות, והעלויות שהוצאו להפקתן.

70,000(ב)

ער"ן- עזרה ראשונה נפשית בטלפון (ע"ר) (א) 20200283

24/09/2020 תאריך:
53 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

משפטים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

עירית נס ציונה (א) 20200047

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בפרוייקט המתואר בבקשה, דהיינו לפעילות מועדון "אחווה" המיועד 

לגימלאים ניצולי שואה, כמפורט בבקשה והצעת המחיר המצורפת לה, וכן 
להשתתפות בקיום פעילות גופנית בבתיהם של ניצולי שואה המרותקים לביתם, 

וליצירת תיעוד של סיפורים של ניצולי השואה על קורותיהם בשואה, קובעת 
הועדה תמיכה בסך 80,000 ש"ח. כספי התמיכה יחד עם המימון התואם ישמשו 

לשכר של רכזת התוכנית לגביית עדויות מניצולי השואה, למורה להתעמלות 
המפעילה את פעילויות הספורט בבתי שורדי השואה המרותקים בבתיהם וכן 
לפעילות המועדון. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות מפורטות על 

חלקי הפרויקט עבורם נקבעה ההקצבה. 

80,000(ב)

מ. א. ברנר (א) 20200050

בקשתה של המועצה האזורית ברנר במסגרת עיזבון המיועד לניצולי שואה 
לתמיכה בפעילויות עבור מבוגרים שורדי שואה ואחרים נדחתה ועל נימוקי 

הדחייה הוגשה בקשה לעיון מחדש. לאחר שהבקשה לעיון מחדש חידדה את 
הנתונים המתייחסים לפעילות לשורדי שואה בלבד, מקצה הוועדה תמיכה בסך 

24,750 ש"ח לפעילויות במסגרת תוכניות "מכללת קשישה" ו-"תוכנית תרבות 
ופנאי בין הערביים" – על פי העלויות שצוינו בבקשה לעיון מחדש. המימון התואם 

של המועצה יהיה להשלמת הסכומים הדרושים לשתי התוכניות המצוינות 
ולמספר המפגשים והסיורים שצוינו בבקשה לעיון מחדש. למימוש ההקצבה תציג 

המועצה את הנתונים של הפעילות שבוצעה בפועל בשתי התוכניות האמורות 
לרבות מספר המפגשים, עלויות ההסעות, וההרצאות שניתנו.

24,750(ב)

ועד מקומי קדרון (א) 20200055

לאחר עיון מחדש בבקשת הועד המקומי קדרון להשתתפות בשיפוץ "הצריף 
הירוק" המשמש את שורדי השואה מהיישוב קדרון ומהישובים הסמוכים, ולאחר 
שהוועד המקומי הצהיר שהמקום אכן משרת אך ורק את שורדי השואה, מחליטה 

הוועדה להקצות תמיכה במימון הפרויקט בסך 100,000 ש"ח. למימוש הפרויקט 
יציג הועד המקומי אסמכתאות לעלויות הפרויקט בסכום שלא יפחת מ-200,000 

ש"ח.

100,000(ב)

ועד מקומי גבעת ברנר (א) 20200068

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בהפעלת תוכנית לניצולי שואה במסגרת המועדון הקיים ביישוב ע"פ 

המפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. למימוש ההקצבה יציג הועד 
המקומי רשימה של כל הפעילויות שבוצעו תוך ציון מועדי הביצוע וכן רשימת 

המשתתפים ניצולי השואה שלקחו חלק בתוכנית. 

50,000(ב)

סטודיו משלך - מרכז לנשים אמניות יוצרות (ע"ר) (א) 20200207

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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24/09/2020 תאריך:
55 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה עיקרי לתוכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה 
ולמאבק בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, מבקשת עמותת "ער"ן- עזרה 

ראשונה נפשית בטלפון (ע"ר)" הקמת סיירת מתנדבים להענקת סיוע ותמיכה 
נפשית למתמודדים עם בריונות ברשת והעלאת המודעות למניעה ומאבק בתופעה 

בקרב ילדים ובני נוער ברחבי הארץ. המוסד מתכוון לקיים קורסים למתנדבים 
חדשים לשירות המקוון של ער"ן לצורכי הקמת סיירת מתנדבים המתמחים 

בהענקת סיוע לנפגעי בריונות ברשת. הקורס ימשך כשלושה חודשים, בכל קורס 
ישתתפו 15 מתנדבים. לאחר סיום הקורס תתקיים חונכות מעשית ויתקיימו 

שלושה ימי הדרכה ושני ימי עיון מקצועיים בכל שנה למשך כל תקופת ההתנדבות 
בער"ן. כל מתנדב מתחייב לתקופה של שנתיים בהן יתנדב 4 פעמים בחודש למשך 

שעתיים בכל משמרת. במקביל יעלה המוסד קמפיין פרסום ברשתות מותאם 
לילדים ובני נוער להגברת המודעות לפנייה לסיוע ולעזרה מהקו החם של ער"ן. 

בבקשה ציין המוסד שיהיו 5,000 נהנים מן הפרויקט בגילאי 7-18 שנים. העלויות 
הנדרשות לביצוע הפרויקט מורכבות משכר לעובדים המועסקים בעמותה ביניהם 

גם מי שמועסקת במשרה מלאה ולצורך טבלת ההוצאות בבקשה, הוגדרה כמי 
שמועסקת ב 80% משרה ובמסגרת הפרויקט תעסוק ב 20% משרה. דרך זו איננה 

מקובלת על הוועדה באשר איננה משכנעת בלשון המעטה. יתר ההוצאות בפרויקט 
מפורטות בחלק שאינו נדרש מן הוועדה ואולם נכלל בעלות הכוללת של הפרויקט 

וממנה גזר המוסד את הסכום המבוקש מהוועדה. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי 
למוסד עודף מצטבר של 58.54% ביחס למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת 

,2017 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 450,492 ש"ח, וכן נכסים נטו לשימוש לפעילות שאינם 
מוגבלים שיועדו ע"י המלכ"ר בסך 6,738,626 ש"ח. העמותה התייחסה לסכומים 
המיועדים בביאור 16 בדוכ"ס לפיו העמותה ייעדה בשנה קודמת סכום של 5,789 

אש"ח לטובת הקמת "בית ער"ן" - אשר יהווה מרכז הדרכה. בשנת 2017 סכום 
נוסף בגובה 450 אש"ח, וכן סכום של 500 אש"ח בשנת 2016 - לטובת רזרבות 

תקציביות. מאחר שמדובר בהחלטות המוסד עצמו, הוא מוסמך לשנותן והעודף 
התקציבי נותר כחריגה מהוראות נוהל עבודת הוועדה. אולם מאחר שמדובר 

בפרויקט שיש לו חשיבות גדולה מאוד ויש היתכנות לתועלת שיביא לבני הנוער 
הנפגעים ברשתות החברתיות והוא תואם נושא תמיכה עיקרי שקבעה הוועדה,  

מצאה הוועדה לנכון – חרף כל האמור לעיל, לתמוך בפרויקט בהקצבה בסך 
100,000 ש"ח. למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות לכל הפרטים המצוינים 

בחלק ג' סעיף ד' של טופס הבקשה, דהיינו פרסום לצורך גיוס מתנדבים, קמפיין 
פרסום להעלאת מודעות, ימי עיון מקצועיים והפקה והדפסת חומרים לחלקה 

בבתי ספר בנושא הפרויקט.

100,000(ב)

רעות - שרות נשים סוציאלי (א) 20200311

לאחר עיון בבקשה לעיון מחדש שהגישה עמותת "רעות – שירות נשים סוציאלי" 
לתמיכה בפרויקט מחקר שמטרתו להגדיל את שיעור הצלחתה של גמילה מהנשמה

ממושכת, מחליטה הוועדה לקבוע תמיכה לתכנית תלת-שנתית במחקר הנידון. 
התמיכה תעמוד על סך 750,000 ש"ח לשלוש שנים. תוקף הקצבה בסך 250,000 

ש"ח לשנת 2020 יעמוד עד ,31.3.2021 סך 250,000 ש"ח לשנת 2021 – עד 
,31.3.2022 וסך 250,000 ש"ח לשנת 2022 – עד .31.3.2023 למימוש ההקצבה תציג 

העמותה עלויות לביצוע הפרויקט כמתואר במסמך תיאור הפרויקט המצורף 
לבקשה.

750,000(ב)

אוניברסיטת תל-אביב אגודה. (א) 20200365
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בקשת "סטודיו משלך – מרכז לנשים אומניות יוצרות" לתמיכה בפרויקט של 
הוראת אמנויות הסטודיו על ידי בוגרות הסטודיו לילדים עם מוגבלות למיקומו 
של הסטודיו כיום נדחתה מנימוק פיננסי ומנימוק ענייני. העמותה סיפקה הסבר 

לנימוק הפיננסי והוא מתבסס על יעוד עודפי התקציב לטובת שיפוץ מבנה שקיבלה
העמותה מן העיריה בשנת .2019  הוועדה מקבלת את ההסבר ועל כן מוסר הנימוק
הפיננסי. ביחד לנימוק הענייני פנתה העמותה והבהירה את המטרה של הפרויקט 
לשלב בין בני נוער יהודים וערבים כמפורט בהשגה שלה  ועל כן מחליטה הוועדה 
לקבל את ההשגה ולקבוע תמיכה בפרויקט בסך 30,000 ש"ח אשר ישמשו תחילה 
לרכישת הציוד המפורט בבקשה והיתרה שתיוותר תשמש לתשלום שכר כמפורט 
בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת הנדרש לביצוע הפרויקט כפי שהוא מפורט

בבקשה.

30,000(ב)

תיאטרון עדות - לספר כדי לחיות (ע"ר) (א) 20200225

"תיאטרון עדות – לספר כדי לחיות" מבקשת במסגרת עיזבון לשימור מאורעות 
השואה סיוע בתכנית לתמיכה נפשית ופסיכולוגית בניצולי השואה, על ידי שימוש 
בדרמה-תרפיה כדי להעלות את סיפור גבורתם של ניצולי השואה. העמותה כותבת

את הביוגרפיה שלהם וסיפור השרדותם בשואה ומעלה את הסיפורים הללו 
למחזות. המחזות הם בהשתתפות בני נוער, והחיבור בין ניצולי השואה המפרטים 

את סיפורם האישי לבין בני הנוער יוצר קשר הדוק וחם בין שתי קבוצות 
האוכלוסיה האמורות, וצומחת תועלת רבה הן למשתתפים בתכנית והן לציבור 

בכללותו. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד עודף מצטבר של  72.13% ביחס 
למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 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 267,990 ש"ח. 
מטעם זה היה מקום לדחות את הבקשה, ואולם לאור סמכות הוועדה לסטות 

מהוראת הנוהל האמורה על יסוד נימוק מיוחד, ולאור העובדה שמדובר בפעילות 
מול ניצולי שואה אשר מן הצד האחד היא פעילות חשובה ומנגד היא פעילות שאי 

אפשר לדחותה לשנים הבאות, רואה הוועדה טעם מיוחד להורות על תמיכה 
בפרויקט המתואר. העמותה ביקשה תמיכה בשיעור העולה לכ-25% מעלויות 

הפרויקט. בנסיבות אלה מוצאת הוועדה לתמוך במלוא הבקשה על ידי קביעת 
הקצבה בסך 70,000 ש"ח. המימון התואם יהיה על ידי השלמת הסכום הדרוש 

להפקת חמש הצגות, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לקיומן של חמש ההצגות, והעלויות שהוצאו להפקתן.

70,000(ב)

ער"ן- עזרה ראשונה נפשית בטלפון (ע"ר) (א) 20200283
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"אוניברסיטת תל-אביב אגודה" הגישה בקשה (שנייה) במסגרת עזבון ל"מחקר 
רפואי" לתמיכה במחקר לפיענוח מנגנוני ההשפעה המיטבית של קרינת השמש 

UVB)) על מערכת החיסון ומציאת האיזון בין חשיפה מבוקרת לשמש לבין 
הסכנות הטמונות בה. מטרת המחקר היא לעמוד על השפעת הקרינה המורה על 

מרכיבי מערכת החיסון ועל תגובת הגוף לטיפול מבוסס מערכת חיסון לסרטן. 
הבקשה היא לתמיכה דו שנתית. עלויות המחקר מיועדות לשכר חלקי לחוקרת 

הראשית ולתשלום שכר לחוקרת ולעובד מחקר, הוצאות עבור חומרי מעבדה 
במסגרת המחקר והחזקת חיות בבית החיות. עמדת המדען הראשי היא שהבקשה 

איננה מפורטת באופן מספק, אמנם לעמדת המדען הראשי משקל גדול בשיקולי 
הוועדה. אולם לאחר עיון הועדה בכל הנספחים לבקשה ובלו"ז לביצוע המחקר 
בכל אחת מן השנים המתבקשות, מחליטה הועדה לתמוך במחקר כדלקמן: סך 

125,000 ש"ח לשנת .2020 סכום הקצאה זה יעמוד בתוקפו עד 31.3.2021 סך 
125,000 ש"ח לתמיכה במחקר בשנת .2021 סכום תמיכה זה יעמוד בתוקפו עד 

.31.3.2022 למימוש התמיכה תציג האוניברסיטה את הפעילות שנעשתה במסגרת 
המחקר בכל אחת מן השנים ואת התקדמות המחקר ע"פ השלבים המפורטים 

בבקשה. 

250,000(ב)

מרכז קהילה ערבה (ע"ר) (א) 20200393

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה עמותת מרכז 
קהילה ערבה בקשה לפרויקט של הצטיידות למרכז יום לקשישים בערבה. הועדה 

עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וקובעת תמיכה בסך 80,000 לרכישת 
פריטי הריהוט, המותאמים לשימוש קשישים. כספי התמיכה לא ישמשו לתשלום 

שכר. השלמת הסכום הנדרש לרכישת הריהוט והציוד תהווה מימון תואם. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע רכישת הציוד והריהוט 

בסכום של 160,000 ש"ח לפחות. כן תציג אסמכתא לכך שהריהוט מותאם 
לשימוש ע"י קשישים.

80,000(ב)

אגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (א) 20200398

להשתתפות בפרויקט מפגשים משותפים בין מתנדבים יהודים ומן העדה הנוצרית,
על פי הבקשה והנספחים לה. יצוין שבבקשה נכתב שיתקיימו 25 ימי סמינר 

וסיורים. הוועדה קובעת שלמימון ההקצבה האמורה תידרש העמותה להציג 
אסמכתאות על קיומם של לפחות עשרה מפגשים, שהתוכן העיקרי בהם הוא שיח 
רב-דתי ורב-תרבותי בין יהודים ונוצרים, במגמה לקדם את ההבנה ביניהם. כספי 

ההקצבה ישמשו לשכר, והמימון התואם יהיה לתשלום שכרם של העובדים 
המועסקים שיממשו את הפרויקט. המוסד יציג אסמכתאות לקיום המפגשים, 
מספרם של המפגשים ושל המשתתפים תוך ציון שיוכם הדתי (במספרים, ללא 

פרטים אישיים).

40,000(ב)

עמותת נוער בית"ר אורן ירושלים (ע"ר) (א) 20200412

עמותת "נוער בית"ר אורן ירושלים" ביקשה תמיכה בתכניות להעלאת מודעות 
להתמודדות, למניעה ולמאבק בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים. הבקשה נדחתה

מן הטעם שהצעות המחיר שהגישה העמותה, הוגשו לתאריכים מאוחרים מן 
המועד ה'קובע', קרי, היום האחרון להגשת הצעות המחיר לוועדה. ואולם, בבקשה

לעיון מחדש שהגישה העמותה, הוכיחה העמותה לוועדה, כי הצעות המחיר 
המלאות, בתאריכים הקובעים, הוגשו לוועדה במועד האחרון להגשת הבקשות. 
משכך, ובהתאם להבהרתה של העמותה, יש לדון בבקשתה של העמותה לגופה. 
לאחר שהוועדה עיינה בהשגה ובבקשה, היא קובעת תמיכה בסך 300,000 ש"ח 
לתמיכה בסדנאות להעלאת המודעות להתמודדות, למניעה, ולמאבק בתופעת 
הבריונות ברשת נגד ילדים בשלוחות המועדון, במקומות המפורטים בבקשה. 

המימון התואם הנדרש, ייערך באמצעות קמפיין ברשת, אשר יכוון לכלל הציבור, 
כמפורט בבקשה. בדיווחיה לוועדה, לצורך קבלת ההקצבה, על העמותה לצרף את 
מספר המשתתפים בסדנאות, מועדי עריכתן, תפוצתן, וכן קישור לפעילות שנערכה

על ידי העמותה במדיה הדיגיטלית. מימוש ביצוע ההקצבה יתבצע מול מחלקת 
העזבונות במשרד המשפטים.

300,000(ב)

העמותה לקידום בית ספר סביבתי בחיפה (א) 20200417
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במסגרת נושא תמיכה עיקרי לתוכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה 
ולמאבק בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, מבקשת עמותת "ער"ן- עזרה 

ראשונה נפשית בטלפון (ע"ר)" הקמת סיירת מתנדבים להענקת סיוע ותמיכה 
נפשית למתמודדים עם בריונות ברשת והעלאת המודעות למניעה ומאבק בתופעה 

בקרב ילדים ובני נוער ברחבי הארץ. המוסד מתכוון לקיים קורסים למתנדבים 
חדשים לשירות המקוון של ער"ן לצורכי הקמת סיירת מתנדבים המתמחים 

בהענקת סיוע לנפגעי בריונות ברשת. הקורס ימשך כשלושה חודשים, בכל קורס 
ישתתפו 15 מתנדבים. לאחר סיום הקורס תתקיים חונכות מעשית ויתקיימו 

שלושה ימי הדרכה ושני ימי עיון מקצועיים בכל שנה למשך כל תקופת ההתנדבות 
בער"ן. כל מתנדב מתחייב לתקופה של שנתיים בהן יתנדב 4 פעמים בחודש למשך 

שעתיים בכל משמרת. במקביל יעלה המוסד קמפיין פרסום ברשתות מותאם 
לילדים ובני נוער להגברת המודעות לפנייה לסיוע ולעזרה מהקו החם של ער"ן. 

בבקשה ציין המוסד שיהיו 5,000 נהנים מן הפרויקט בגילאי 7-18 שנים. העלויות 
הנדרשות לביצוע הפרויקט מורכבות משכר לעובדים המועסקים בעמותה ביניהם 

גם מי שמועסקת במשרה מלאה ולצורך טבלת ההוצאות בבקשה, הוגדרה כמי 
שמועסקת ב 80% משרה ובמסגרת הפרויקט תעסוק ב 20% משרה. דרך זו איננה 

מקובלת על הוועדה באשר איננה משכנעת בלשון המעטה. יתר ההוצאות בפרויקט 
מפורטות בחלק שאינו נדרש מן הוועדה ואולם נכלל בעלות הכוללת של הפרויקט 

וממנה גזר המוסד את הסכום המבוקש מהוועדה. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי 
למוסד עודף מצטבר של 58.54% ביחס למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת 

,2017 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 450,492 ש"ח, וכן נכסים נטו לשימוש לפעילות שאינם 
מוגבלים שיועדו ע"י המלכ"ר בסך 6,738,626 ש"ח. העמותה התייחסה לסכומים 
המיועדים בביאור 16 בדוכ"ס לפיו העמותה ייעדה בשנה קודמת סכום של 5,789 

אש"ח לטובת הקמת "בית ער"ן" - אשר יהווה מרכז הדרכה. בשנת 2017 סכום 
נוסף בגובה 450 אש"ח, וכן סכום של 500 אש"ח בשנת 2016 - לטובת רזרבות 

תקציביות. מאחר שמדובר בהחלטות המוסד עצמו, הוא מוסמך לשנותן והעודף 
התקציבי נותר כחריגה מהוראות נוהל עבודת הוועדה. אולם מאחר שמדובר 

בפרויקט שיש לו חשיבות גדולה מאוד ויש היתכנות לתועלת שיביא לבני הנוער 
הנפגעים ברשתות החברתיות והוא תואם נושא תמיכה עיקרי שקבעה הוועדה,  

מצאה הוועדה לנכון – חרף כל האמור לעיל, לתמוך בפרויקט בהקצבה בסך 
100,000 ש"ח. למימוש ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות לכל הפרטים המצוינים 

בחלק ג' סעיף ד' של טופס הבקשה, דהיינו פרסום לצורך גיוס מתנדבים, קמפיין 
פרסום להעלאת מודעות, ימי עיון מקצועיים והפקה והדפסת חומרים לחלקה 

בבתי ספר בנושא הפרויקט.

100,000(ב)

רעות - שרות נשים סוציאלי (א) 20200311

לאחר עיון בבקשה לעיון מחדש שהגישה עמותת "רעות – שירות נשים סוציאלי" 
לתמיכה בפרויקט מחקר שמטרתו להגדיל את שיעור הצלחתה של גמילה מהנשמה

ממושכת, מחליטה הוועדה לקבוע תמיכה לתכנית תלת-שנתית במחקר הנידון. 
התמיכה תעמוד על סך 750,000 ש"ח לשלוש שנים. תוקף הקצבה בסך 250,000 

ש"ח לשנת 2020 יעמוד עד ,31.3.2021 סך 250,000 ש"ח לשנת 2021 – עד 
,31.3.2022 וסך 250,000 ש"ח לשנת 2022 – עד .31.3.2023 למימוש ההקצבה תציג 

העמותה עלויות לביצוע הפרויקט כמתואר במסמך תיאור הפרויקט המצורף 
לבקשה.

750,000(ב)

אוניברסיטת תל-אביב אגודה. (א) 20200365

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה
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24/09/2020 תאריך:
57 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

העמותה "לקידום בית ספר סביבתי בחיפה" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך 
באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 
בפרויקט של חשיפת הילדים אל עולם המוזיקה באמצעות סדנאות, ליווי מוזיקלי 

אישי לתלמידים, הנגשת הנגינה על ידי שילוב של חצר מוזיקלית. הוועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים לה. להשתתפות בהקמת הפרויקט כמתואר בבקשה ובנספחים 
לה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 30,000 ש"ח.  כספי התמיכה לא ישמשו עבור שכר.

המימון התואם יוצא עבור רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה, ללא שכר. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה את פריטי הציוד שנרכש והפעילות שבוצעה במסגרת 

הפרויקט.

30,000(ב)

נותנים מקום (ע"ר) (א) 20200495

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון מבקשת 
"עמותת נותנים מקום" תמיכה בהקמת מרכז לטיפול רגשי בעזרת בעלי חיים 

עבור נוער בסיכון. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וקובעת 
תמיכה בסך 50,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להשלמת הנדרש על פי רכיבי 

הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להפעלת בני נוער בסיכון 
במסגרת הפנימייתית שהיא מנהלת ובמסגרת הפרויקט המתואר בבקשה ואת 

הרכיבים של המימון התואם.

50,000(ב)

"רוח דרומית" המרכז לרפואה משלימה למתמודדים עם מחלת הסרטן בנגב (ע"ר) (א) 20200601

בקשתה של עמותת "רוח דרומית" – המרכז לרפואה משלימה למתמודדים עם 
מחלת הסרטן נדחתה על ידי הוועדה. בערעור שהגישה העמותה תוארה פעילותה 

של מרכזת המתנדבים, שהיא גם מאמנת מוסמכת ומרצה ומנחת קבוצות 
לתהליכי טיפול אלטרנטיביים בחולי סרטן. לאחר שהוועדה עיינה בערעור 

העמותה, היא מחליטה להקצות סך 26,000 ש"ח כתמיכה לסעיף אחד בלבד, והוא
לאימון פרטני של החולים עצמם. המימון התואם יהיה מאחד הרכיבים האחרים 

של התכנית, אך לא מן השכר הקבוע שמקבלת רכזת המתנדבים מן העמותה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה את מספר המטופלים שקיבלו אימון פרטני 

(לפחות 20 סדרות של 8 מפגשים), ואת הרכיבים של המימון התואם.

26,000(ב)

אמון הציבור - חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) (א) 20200649

במסגרת עזבון המיועד לחברת אמון הציבור מבקשת תמיכה בפרויקט הנגשת 
האפשרות להגיש תלונות צרכניות ע"י אוכלוסיית עולי בריה"מ בשפתם. ע"פ 

המפורט בטופס הבקשה, חלק מעלות הפרויקט מיועד להעסקת מטפל שיעמוד 
בקשר עם מתלוננים דוברי רוסית, וחלק עבור תרגום מעברית לרוסית, פיתוח 
התאמות לשפה הרוסית במערכת התלונות של אמון הציבור והתאמה לאתר. 

הוועדה מקצה תמיכה בפרויקט בסך 18,000 ש"ח. כספי ההקצבה ישמשו למפורט 
בסעיף ב' של חלק ג' של טופס הבקשה. המימון התואם יהיה להעסקת המטפל 

שצוין בבקשה, או מהקמפיין לעדכון האתר ברוסית. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה את התוצאות של הפרויקט כפי שהן באתר שלה, ע"פ הרכיבים שעבורם 

נקבעה ההקצבה.
הנצחת המוריש תהיה באתר האינטרנט של העמותה.

18,000(ב)

ארגון נוער חב"ד: בת מלך, הפנסאים - צבאות ה', מועדון המעשים הטובים (ע"ר) (א) 20200700

במסגרת עיזבון לגופים הנותנים שירותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת 
עמותת "ארגון נוער חב"ד: בת מלך, הפנסאים – צבאות השם, מועדון המעשים 

הטובים" לערער על החלטתה של ועדת העזבונות שלא לתמוך בבנות נוער בסיכון 
באמצעות הענקת כלים לקבוצת משיבות באתר "שותפות בדרך". מהערעור עולה 

תכנית ברורה יותר לתכנים אשר ישולבו באתר של "שותפות לדרך". הועדה 
השתכנעה בדבר פירוט התכנית אשר הונחה לפניה, יעדיה של התכנית, והסיכוי 

לממש את מטרת העיזבון באמצעות יישום התכנית האמורה. משכך, הועדה 
החליטה להקציב סך של 50,000 ₪ לשם כתיבת עשרים ושניים פרוטוקולים 

כמפורט בהצעת המחיר. למימוש ההקצבה תגיש העמותה אסמכתאות לביצוע 
הפרויקט ע"פ המפורט בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו לה.

50,000(ב)

המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב (ע"ר) (א) 20200822

24/09/2020 תאריך:
56 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"אוניברסיטת תל-אביב אגודה" הגישה בקשה (שנייה) במסגרת עזבון ל"מחקר 
רפואי" לתמיכה במחקר לפיענוח מנגנוני ההשפעה המיטבית של קרינת השמש 

UVB)) על מערכת החיסון ומציאת האיזון בין חשיפה מבוקרת לשמש לבין 
הסכנות הטמונות בה. מטרת המחקר היא לעמוד על השפעת הקרינה המורה על 

מרכיבי מערכת החיסון ועל תגובת הגוף לטיפול מבוסס מערכת חיסון לסרטן. 
הבקשה היא לתמיכה דו שנתית. עלויות המחקר מיועדות לשכר חלקי לחוקרת 

הראשית ולתשלום שכר לחוקרת ולעובד מחקר, הוצאות עבור חומרי מעבדה 
במסגרת המחקר והחזקת חיות בבית החיות. עמדת המדען הראשי היא שהבקשה 

איננה מפורטת באופן מספק, אמנם לעמדת המדען הראשי משקל גדול בשיקולי 
הוועדה. אולם לאחר עיון הועדה בכל הנספחים לבקשה ובלו"ז לביצוע המחקר 
בכל אחת מן השנים המתבקשות, מחליטה הועדה לתמוך במחקר כדלקמן: סך 

125,000 ש"ח לשנת .2020 סכום הקצאה זה יעמוד בתוקפו עד 31.3.2021 סך 
125,000 ש"ח לתמיכה במחקר בשנת .2021 סכום תמיכה זה יעמוד בתוקפו עד 

.31.3.2022 למימוש התמיכה תציג האוניברסיטה את הפעילות שנעשתה במסגרת 
המחקר בכל אחת מן השנים ואת התקדמות המחקר ע"פ השלבים המפורטים 

בבקשה. 

250,000(ב)

מרכז קהילה ערבה (ע"ר) (א) 20200393

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה עמותת מרכז 
קהילה ערבה בקשה לפרויקט של הצטיידות למרכז יום לקשישים בערבה. הועדה 

עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וקובעת תמיכה בסך 80,000 לרכישת 
פריטי הריהוט, המותאמים לשימוש קשישים. כספי התמיכה לא ישמשו לתשלום 

שכר. השלמת הסכום הנדרש לרכישת הריהוט והציוד תהווה מימון תואם. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע רכישת הציוד והריהוט 

בסכום של 160,000 ש"ח לפחות. כן תציג אסמכתא לכך שהריהוט מותאם 
לשימוש ע"י קשישים.

80,000(ב)

אגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (א) 20200398

להשתתפות בפרויקט מפגשים משותפים בין מתנדבים יהודים ומן העדה הנוצרית,
על פי הבקשה והנספחים לה. יצוין שבבקשה נכתב שיתקיימו 25 ימי סמינר 

וסיורים. הוועדה קובעת שלמימון ההקצבה האמורה תידרש העמותה להציג 
אסמכתאות על קיומם של לפחות עשרה מפגשים, שהתוכן העיקרי בהם הוא שיח 
רב-דתי ורב-תרבותי בין יהודים ונוצרים, במגמה לקדם את ההבנה ביניהם. כספי 

ההקצבה ישמשו לשכר, והמימון התואם יהיה לתשלום שכרם של העובדים 
המועסקים שיממשו את הפרויקט. המוסד יציג אסמכתאות לקיום המפגשים, 
מספרם של המפגשים ושל המשתתפים תוך ציון שיוכם הדתי (במספרים, ללא 

פרטים אישיים).

40,000(ב)

עמותת נוער בית"ר אורן ירושלים (ע"ר) (א) 20200412

עמותת "נוער בית"ר אורן ירושלים" ביקשה תמיכה בתכניות להעלאת מודעות 
להתמודדות, למניעה ולמאבק בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים. הבקשה נדחתה

מן הטעם שהצעות המחיר שהגישה העמותה, הוגשו לתאריכים מאוחרים מן 
המועד ה'קובע', קרי, היום האחרון להגשת הצעות המחיר לוועדה. ואולם, בבקשה

לעיון מחדש שהגישה העמותה, הוכיחה העמותה לוועדה, כי הצעות המחיר 
המלאות, בתאריכים הקובעים, הוגשו לוועדה במועד האחרון להגשת הבקשות. 
משכך, ובהתאם להבהרתה של העמותה, יש לדון בבקשתה של העמותה לגופה. 
לאחר שהוועדה עיינה בהשגה ובבקשה, היא קובעת תמיכה בסך 300,000 ש"ח 
לתמיכה בסדנאות להעלאת המודעות להתמודדות, למניעה, ולמאבק בתופעת 
הבריונות ברשת נגד ילדים בשלוחות המועדון, במקומות המפורטים בבקשה. 

המימון התואם הנדרש, ייערך באמצעות קמפיין ברשת, אשר יכוון לכלל הציבור, 
כמפורט בבקשה. בדיווחיה לוועדה, לצורך קבלת ההקצבה, על העמותה לצרף את 
מספר המשתתפים בסדנאות, מועדי עריכתן, תפוצתן, וכן קישור לפעילות שנערכה

על ידי העמותה במדיה הדיגיטלית. מימוש ביצוע ההקצבה יתבצע מול מחלקת 
העזבונות במשרד המשפטים.

300,000(ב)

העמותה לקידום בית ספר סביבתי בחיפה (א) 20200417

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 
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24/09/2020 תאריך:
58 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בקשת "המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב" לתמיכה בפרויקט לרכישת ציוד 
וריהוט טיפולי לשלושה חדרי טיפול חדשים וממוגנים נדחתה על יסוד נימוק 
פיננסי של חריגה מהוראות החשכ"ל בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות. בהשגה 
שהגישה העמותה הוסר הנימוק הפיננסי לדחיית הבקשה. לגופה של הבקשה 
הוועדה מוצאת  לקבוע תמיכה בפרויקט בסכום של 27,000 ₪ על פי המפורט 

בבקשה ובנספחים לה.

27,000(ב)

סוכנות היהודית (א) 20200826

הסוכנות היהודית מבקשת תמיכה במסגרת עזבונות דוד ורבקה קיפניס ז"ל 
והרברט סמואל ז"ל בפרויקט של בינוי ושיפוצים של מבני מגורים בשכונת אושיות
ברחובות. הבקשה הינה לקבלת מלוא הסכום של העזבונות הנדונים, כפי שפורסם.

מטרת הפרויקט היא לבנות קומות נוספות בבניינים קיימים ולשפץ דירות 
בבניינים אלה, כדי לשכן בהם קשישים עולים ונזקקים חסרי דיור שאין ביכולתם 

לממן דיור מן השוק החופשי. מתבקשת תמיכה למשך שלוש שנים, על פי שלבי 
הבנייה בפרויקט. הוועדה עיינה בבקשה ובכל הפרטים שלה וקיבלה מידע נוסף, 

שממנו עולה שהפרויקט מיועד לא רק לעולים חדשים, אף כי מרבית דיירי 
הפרויקט הינם קשישים עולים חדשים. לאחר שהוועדה שקלה את הבקשה 
ובקשות נוספות שהוגשו במסגרת העזבונות הנידונים - היא מקצה כתמיכה 

לפרויקט את מלוא הסכום בעיזבון קיפניס (מלוא הסכום שיעמוד בעיזבון זה 
במועד מימוש ההקצאה לפי החלטה זו), וזאת למימוש בתום ביצוע הפרויקט 
המפורט בבקשה, ובתנאי שלפחות ב- 64 דירות שייבנו או שישופצו ישוכנו רק 

עולים חדשים. תנאי נוסף למימוש ההקצבה הינו קריאת שכונת העולים הנדונה על
שם המורישים דוד ורבקה קיפניס ז"ל. תוקף ההקצבה הינו עד ליום .31.12.2022 
ביצוע ההקצבה ע"פ החלטה זאת ייעשה ע"י מחלקת העזבונות באגף אפ"כ במשרד

המשפטים.

6,459,427(ב)

מ. א. גולן (א) 20200827

"מ.א. גולן" מבקשת תמיכה במסגרת עזבונות דוד ורבקה קיפניס ז"ל והרברט 
סמואל ז"ל, להקמת שכונת עולים בישוב חיספין, בשיתוף עם עמותות נוספות 

והחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים 
המצורפים לה וכן קיימה בירור לגבי טיב הפרויקט ומחליטה לתמוך בו בסך של 
5,000,000 ש"ח לצורך הקמת המבנים בהם ישוכנו עולים חדשים על פי התוכנית 
הקיימת בידי המועצה. הקצבה זו תילקח מכל היתרה בעזבון הרברט סמואל ז"ל 

ותושלם מעזבון כללי. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להקמת 12 
מבנים לפחות, וכן רשימת משפחות העולים אשר ישוכנו בהם. כמו כן, תציג פיתוח

תשתיות ומוסדות הנדרשים לתושבי השכונה. תנאי נוסף למימוש ההקצבה הוא 
קריאת שם שכונת העולים שתוקם ע"ש המוריש: הרברט סמואל ז"ל. תוקף 

הקצבה זו עד ליום .31.12.2021 ביצוע ההקצבה ייעשה ע"י מחלקת העזבונות 
באגף אפ"כ במשרד המשפטים.

5,000,000(ב)

מהות - הרשות העירונית לחוסן ולביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר) (א) 20200832

במסגרת נושא תמיכה עיקרי "בריונות ברשת" מבקשת הרשות העירונית לחוסן 
ולביטחון קהילתי אשדוד תמיכה בתכנית בשם "רשת ביטחון", המיועד להכשרת 
בני נוער לאיתור תכנים פוגעניים ברשת וזיהויים, ולדיווח לגורמים הרלוונטיים, 

וכן הכשרת קבוצת בני נוער כעיתונאים דיגיטליים. הוועדה מקצה תמיכה בסך 
90,000 ש"ח למימון הפעילות המתוארת בבקשה. למימוש ההקצבה יוצגו 

אסמכתאות לפעילות שבוצעה, ע"פ המפורט בבקשה למספר בני הנוער שהשתתפו,
תפקידיהם השונים, והתוצאות של הפרויקט.

90,000(ב)

מגן דוד אדם (א) 20200833

24/09/2020 תאריך:
57 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

העמותה "לקידום בית ספר סביבתי בחיפה" מבקשת במסגרת עיזבון "לחינוך 
באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 
בפרויקט של חשיפת הילדים אל עולם המוזיקה באמצעות סדנאות, ליווי מוזיקלי 

אישי לתלמידים, הנגשת הנגינה על ידי שילוב של חצר מוזיקלית. הוועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים לה. להשתתפות בהקמת הפרויקט כמתואר בבקשה ובנספחים 
לה, מקצה הוועדה תמיכה בסך 30,000 ש"ח.  כספי התמיכה לא ישמשו עבור שכר.

המימון התואם יוצא עבור רכיבי הפרויקט כמפורט בבקשה, ללא שכר. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה את פריטי הציוד שנרכש והפעילות שבוצעה במסגרת 

הפרויקט.

30,000(ב)

נותנים מקום (ע"ר) (א) 20200495

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון מבקשת 
"עמותת נותנים מקום" תמיכה בהקמת מרכז לטיפול רגשי בעזרת בעלי חיים 

עבור נוער בסיכון. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וקובעת 
תמיכה בסך 50,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להשלמת הנדרש על פי רכיבי 

הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להפעלת בני נוער בסיכון 
במסגרת הפנימייתית שהיא מנהלת ובמסגרת הפרויקט המתואר בבקשה ואת 

הרכיבים של המימון התואם.

50,000(ב)

"רוח דרומית" המרכז לרפואה משלימה למתמודדים עם מחלת הסרטן בנגב (ע"ר) (א) 20200601

בקשתה של עמותת "רוח דרומית" – המרכז לרפואה משלימה למתמודדים עם 
מחלת הסרטן נדחתה על ידי הוועדה. בערעור שהגישה העמותה תוארה פעילותה 

של מרכזת המתנדבים, שהיא גם מאמנת מוסמכת ומרצה ומנחת קבוצות 
לתהליכי טיפול אלטרנטיביים בחולי סרטן. לאחר שהוועדה עיינה בערעור 

העמותה, היא מחליטה להקצות סך 26,000 ש"ח כתמיכה לסעיף אחד בלבד, והוא
לאימון פרטני של החולים עצמם. המימון התואם יהיה מאחד הרכיבים האחרים 

של התכנית, אך לא מן השכר הקבוע שמקבלת רכזת המתנדבים מן העמותה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה את מספר המטופלים שקיבלו אימון פרטני 

(לפחות 20 סדרות של 8 מפגשים), ואת הרכיבים של המימון התואם.

26,000(ב)

אמון הציבור - חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) (א) 20200649

במסגרת עזבון המיועד לחברת אמון הציבור מבקשת תמיכה בפרויקט הנגשת 
האפשרות להגיש תלונות צרכניות ע"י אוכלוסיית עולי בריה"מ בשפתם. ע"פ 

המפורט בטופס הבקשה, חלק מעלות הפרויקט מיועד להעסקת מטפל שיעמוד 
בקשר עם מתלוננים דוברי רוסית, וחלק עבור תרגום מעברית לרוסית, פיתוח 
התאמות לשפה הרוסית במערכת התלונות של אמון הציבור והתאמה לאתר. 

הוועדה מקצה תמיכה בפרויקט בסך 18,000 ש"ח. כספי ההקצבה ישמשו למפורט 
בסעיף ב' של חלק ג' של טופס הבקשה. המימון התואם יהיה להעסקת המטפל 

שצוין בבקשה, או מהקמפיין לעדכון האתר ברוסית. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה את התוצאות של הפרויקט כפי שהן באתר שלה, ע"פ הרכיבים שעבורם 

נקבעה ההקצבה.
הנצחת המוריש תהיה באתר האינטרנט של העמותה.

18,000(ב)

ארגון נוער חב"ד: בת מלך, הפנסאים - צבאות ה', מועדון המעשים הטובים (ע"ר) (א) 20200700

במסגרת עיזבון לגופים הנותנים שירותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת 
עמותת "ארגון נוער חב"ד: בת מלך, הפנסאים – צבאות השם, מועדון המעשים 

הטובים" לערער על החלטתה של ועדת העזבונות שלא לתמוך בבנות נוער בסיכון 
באמצעות הענקת כלים לקבוצת משיבות באתר "שותפות בדרך". מהערעור עולה 

תכנית ברורה יותר לתכנים אשר ישולבו באתר של "שותפות לדרך". הועדה 
השתכנעה בדבר פירוט התכנית אשר הונחה לפניה, יעדיה של התכנית, והסיכוי 

לממש את מטרת העיזבון באמצעות יישום התכנית האמורה. משכך, הועדה 
החליטה להקציב סך של 50,000 ₪ לשם כתיבת עשרים ושניים פרוטוקולים 

כמפורט בהצעת המחיר. למימוש ההקצבה תגיש העמותה אסמכתאות לביצוע 
הפרויקט ע"פ המפורט בבקשה ובהצעות המחיר שצורפו לה.

50,000(ב)

המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב (ע"ר) (א) 20200822

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
59 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

לבקשת מד"א, על רקע התפרצות נגיף הקורונה והמשימות שהוטלו על ארגון זה 
על ידי הממשלה, ונוכח הצורך באיבזור אמבולנסים בציוד רפואי לשם מתן טיפול 

לחולים המפונים ע"י מד"א מחליטה הוועדה  להקצות סך 1.5 מש"ח לרכישת  
מוניטור-  דפיברילטורים מסוג Corpuls 3 ,וזאת כהשלמה לסכום שהוקצה 
למד"א על ידי הוועדה לחלוקת כספי פיצויים שנפסקו בתובענות ייצוגיות" 

והאפוטרופוס הכללי. הוועדה קובעת שכספי התמיכה על פי החלטה זו יועברו 
למד"א מידית וללא דרישה של מימון תואם, זאת בהתחשב במהות התמיכה 

ויעדיה, הרקע לקביעת התמיכה והעובדה שלמד"א מקורות מימון נוספים (כפי 
שצויין בגוף ההחלטה) למימוש הפרויקט הנתמך על פי החלטה זו. תוך 6 חדשים, 

ממועד קבלת כספי ההקצבה על פי החלטה זו, ידווח מד"א על השימוש שנעשה 
בסכום זה - כהשלמה לדיווח על השימוש שנעשה בכספי התמיכה מן הוועדה 

לחלוקת כספי פיצויים שנקבעו בתובענות ייצוגיות ומן האפוטרופוס הכללי.

1,500,000(ב)

15,125,177 סה"כ למשרד:

24/09/2020 תאריך:
60 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

פנים משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

24/09/2020 תאריך:
58 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

בקשת "המרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב" לתמיכה בפרויקט לרכישת ציוד 
וריהוט טיפולי לשלושה חדרי טיפול חדשים וממוגנים נדחתה על יסוד נימוק 
פיננסי של חריגה מהוראות החשכ"ל בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות. בהשגה 
שהגישה העמותה הוסר הנימוק הפיננסי לדחיית הבקשה. לגופה של הבקשה 
הוועדה מוצאת  לקבוע תמיכה בפרויקט בסכום של 27,000 ₪ על פי המפורט 

בבקשה ובנספחים לה.

27,000(ב)

סוכנות היהודית (א) 20200826

הסוכנות היהודית מבקשת תמיכה במסגרת עזבונות דוד ורבקה קיפניס ז"ל 
והרברט סמואל ז"ל בפרויקט של בינוי ושיפוצים של מבני מגורים בשכונת אושיות
ברחובות. הבקשה הינה לקבלת מלוא הסכום של העזבונות הנדונים, כפי שפורסם.

מטרת הפרויקט היא לבנות קומות נוספות בבניינים קיימים ולשפץ דירות 
בבניינים אלה, כדי לשכן בהם קשישים עולים ונזקקים חסרי דיור שאין ביכולתם 

לממן דיור מן השוק החופשי. מתבקשת תמיכה למשך שלוש שנים, על פי שלבי 
הבנייה בפרויקט. הוועדה עיינה בבקשה ובכל הפרטים שלה וקיבלה מידע נוסף, 

שממנו עולה שהפרויקט מיועד לא רק לעולים חדשים, אף כי מרבית דיירי 
הפרויקט הינם קשישים עולים חדשים. לאחר שהוועדה שקלה את הבקשה 
ובקשות נוספות שהוגשו במסגרת העזבונות הנידונים - היא מקצה כתמיכה 

לפרויקט את מלוא הסכום בעיזבון קיפניס (מלוא הסכום שיעמוד בעיזבון זה 
במועד מימוש ההקצאה לפי החלטה זו), וזאת למימוש בתום ביצוע הפרויקט 
המפורט בבקשה, ובתנאי שלפחות ב- 64 דירות שייבנו או שישופצו ישוכנו רק 

עולים חדשים. תנאי נוסף למימוש ההקצבה הינו קריאת שכונת העולים הנדונה על
שם המורישים דוד ורבקה קיפניס ז"ל. תוקף ההקצבה הינו עד ליום .31.12.2022 
ביצוע ההקצבה ע"פ החלטה זאת ייעשה ע"י מחלקת העזבונות באגף אפ"כ במשרד

המשפטים.

6,459,427(ב)

מ. א. גולן (א) 20200827

"מ.א. גולן" מבקשת תמיכה במסגרת עזבונות דוד ורבקה קיפניס ז"ל והרברט 
סמואל ז"ל, להקמת שכונת עולים בישוב חיספין, בשיתוף עם עמותות נוספות 

והחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים 
המצורפים לה וכן קיימה בירור לגבי טיב הפרויקט ומחליטה לתמוך בו בסך של 
5,000,000 ש"ח לצורך הקמת המבנים בהם ישוכנו עולים חדשים על פי התוכנית 
הקיימת בידי המועצה. הקצבה זו תילקח מכל היתרה בעזבון הרברט סמואל ז"ל 

ותושלם מעזבון כללי. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להקמת 12 
מבנים לפחות, וכן רשימת משפחות העולים אשר ישוכנו בהם. כמו כן, תציג פיתוח

תשתיות ומוסדות הנדרשים לתושבי השכונה. תנאי נוסף למימוש ההקצבה הוא 
קריאת שם שכונת העולים שתוקם ע"ש המוריש: הרברט סמואל ז"ל. תוקף 

הקצבה זו עד ליום .31.12.2021 ביצוע ההקצבה ייעשה ע"י מחלקת העזבונות 
באגף אפ"כ במשרד המשפטים.

5,000,000(ב)

מהות - הרשות העירונית לחוסן ולביטחון קהילתי אשדוד (ע"ר) (א) 20200832

במסגרת נושא תמיכה עיקרי "בריונות ברשת" מבקשת הרשות העירונית לחוסן 
ולביטחון קהילתי אשדוד תמיכה בתכנית בשם "רשת ביטחון", המיועד להכשרת 
בני נוער לאיתור תכנים פוגעניים ברשת וזיהויים, ולדיווח לגורמים הרלוונטיים, 

וכן הכשרת קבוצת בני נוער כעיתונאים דיגיטליים. הוועדה מקצה תמיכה בסך 
90,000 ש"ח למימון הפעילות המתוארת בבקשה. למימוש ההקצבה יוצגו 

אסמכתאות לפעילות שבוצעה, ע"פ המפורט בבקשה למספר בני הנוער שהשתתפו,
תפקידיהם השונים, והתוצאות של הפרויקט.

90,000(ב)

מגן דוד אדם (א) 20200833

24/09/2020 תאריך:
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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

קליטה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

זהות ישראלית (ע"ר) (א) 20200030

עמותת זהות ישראלית הגישה בקשה במסגרת עיזבון תרבות וחינוך לנוער. 
הבקשה לתמיכה בפרויקט המיועד לבני נוער עולים. מקצה הוועדה סך 50,000 

ש"ח אשר ישמשו לתוכנית קליטה, העצמה ושילוב נערות ונערים עולים מצרפת. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות מפורטות לפעילות שנעשתה עם  בני 
הנוער העולים מצרפת, סוג הפעילות, מועד הפעילות, מספר המשתתפים בפעילות 

ותוכן הפעילות הכל בהתאם למפורט בבקשה.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
עמותת "זהות ישראלית" זכתה להקצבה בסך 50,000 ₪ לטובת פרויקט קליטת 

בני נוער עולים, כפי שפורט בבקשה. בהחלטת הועדה צוין שלמימוש ההקצבה, 
תציג העמותה אסמכתאות מפורטות לפעילות שנעשתה עם בני הנוער וכו'. 

העמותה לא הוגבלה, לענין מימון ועלויות הפרויקט, ויכולה הייתה להציג את שכר
העובדים מטעמה, לרבות שכר של הרכזת, שפעלה במסגרת הפרויקט, ולזכות 
במימוש ההקצבה. לפיכך, משיבה הועדה לפניה כדלקמן: א. אין כל אפשרות 
לקבל אישור לקבלת ההקצבה כנגד פעילות שנעשתה שנה לפני שנת הפרויקט 
המתוקצבת. ב. העמותה יכולה לממש את ההקצבה כנגד שכר עובדים שפעלו 

במסגרת הפרויקט, ובלבד שתציג אסמכתאות מפורטות לפעילות שבוצעה 
במסגרת הפרויקט, כפי שנקבע בהחלטת הועדה.

50,000(ב)

גלע"ד - גרעין למען ערד (ע"ר) (א) 20200032

בקשתה של עמותת גלע"ד – גרעין למען ערד לתמיכה בפרויקט של טיפוח הזהות 
הישראלית-ציונית בקרב אוכלוסיית עולים תושבי העיר ערד נדחתה. בהשגה 

שהגישה העמותה הובהרו מטרות הפרויקט לשילובם של עולים בעיר תוך שיתופם 
בסדנאות להכרת מורשת ישראלית-ציונית וחיבורם לזהות יהודית, וכן לטיולים 

להכרת הארץ. הועדה עיינה בהשגה ומחליטה לשנות את החלטתה ולתמוך 
בפרויקט בסכום של 60,000 ש"ח לתמיכה בטיולים להכרת הארץ ולסדנאות 
במעגל החיים היהודי. המימון התואם יהיה מרכיבי השכר שפורטו בבקשה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לכך שהמשתתפים בטיולים 
ובסדנאות היו כולם עולים מרוסיה, וכן את עלויות הפעילות כמפורט בבקשה 

ובנספחים לה.

60,000(ב)

מרכז ליובאוויטש לעלייה וקליטה (ע"ר) (א) 20200061

לאור פניית מרכז ליובאוויטש לעלייה וקליטה לתיקון ההחלטה של הקצאה בסך 
40,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט של התקנת חצר המשחקים של גן הילדים המנוהל 
על ידי המוסד ולרכישת מתקני משחקים לאותה חצר, מחליטה הוועדה להיענות 
לבקשה וקובעת שתמיכה בסך 40,000 ש"ח תיועד להכנת שטח והתקנת בטון וכן 
להכנת משטח גומי והצללה המפורטים בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. המימון 

התואם ישמש לרכישת יתר הפריטים המפורטים בהצעת המחיר האמורה. המוסד 
מופנה אל כל התנאים שנקבעו בהחלטה המקורית של הועדה לגבי בקשה זו, ביחס

לצורך בהיתר לשימוש חורג, וכן ביחס לשטחים המצוינים בהצעת המחיר לגבי 
משטח הבטון, משטח הגומי וההצללה.

40,000(ב)

ישיבה הר"ן בית מדרש גבוה לתלמוד רמות י-ם (א) 20200163
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הבקשה הוגשה במסגרת עזבון עולי בריה"מ.
להשתתפות בהענקת שיעורים, כמפורט בבקשה לתלמידים עולים מבריה"מ בשפה
הרוסית וכן בהוראת השפה העברית. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות
לקיומם של לפחות 50 תלמידים עולי בריה"מ, אשר השתתפו בשיעורים הנידונים 

וכן רשימת ההרצאות שניתנה על ידי שני המועסקים המצוינים בבקשה, לרבות 
מועדי השיעורים ומספר התלמידים המשתתפים בהם.

 

24,000(ב)

שערי עליה, סיוע לקליטת יוצאי מדינות חבר העמים (א) 20200210

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון עולי בריה"מ.
מבקשת עמותת "שערי עליה, סיוע לקליטת יוצאי מדינות חבר העמים" תמיכה 

בפעילות חברתית וקהילתית עם עולים קשישים וניצולי שואה יוצאי מדינות חבר 
העמים. הועדה מוצאת לתמוך בחלק מפעילויות התרבות בהן יוזמנו אמנים 

להופיע בפני הקהל הנידון וכן יקוימו סיורים ליעדים המצוינים בבקשה ובהצעות 
המחיר המצורפות לה.בהתאם לכך, המימון התואם להקצאת הועדה יהיה 

להוצאות עבור אומנים ואוטובוסים לנסיעות. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להזמנת האומנים, מועדי האירועים בהם הופיעו אמנים, עלות השכר 

לאומנים, עלות ההסעות למועדים הנדונים.

40,000(ב)

המכללה האקדמית גליל מערבי (ע"ר) (א) 20200242

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון עולי בריה"מ.
המכללה האקדמית גליל מערבי מבקשת סיוע בפרויקט של עזרה לקהילת עולי 

בריה"מ ע"י הוראת השפה העברית לילדי עולי בריה"מ, שהם תלמידי בתיי ספר 
יסודיים בעיר עכו, וכן להוריהם. הפעילות תיעשה באמצעות סטודנטים של 

המכללה ובאמצעות סיוע של 4 בעלי תפקידים ששמותיהם מצוינים בבקשה. 
הועדה מקצה 30,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג המכללה 

דו"ח על הפעילות שננקטה, מספר התלמידים וההורים שהשתתפו בשיעורים וכן 
הצהרה על כך שהנהנים בפרויקט היו כולם עולים מבריה"מ. 

30,000(ב)

עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה (ע"ר) (א) 20200252

עמותת גבהים – עמותה לקליטת עליה מבקשת תמיכה בפרויקט של "מרכז 
תעסוקה למהנדסי תוכנה עולים חדשים." המטרה היא להעניק למשתתפים 

בתכנית את הכלים המקצועיים הנדרשים כדי להתגבר על חסמי השילוב 
התעסוקתי בישראל, כמפורט בבקשה. הבקשה איננה מציגה את התשתית למספר 
המשתתפים הצפוי, ולהיקף הפעילות מבחינת העלויות המצוינות בבקשה. הועדה 

רואה לתמוך בבקשה באופן חלקי, וזאת בתנאים שלהלן: כספי התמיכה לא 
ישמשו למימון שכר, והשירות לנהנים יינתן ללא כל תמורה שהיא, כספי התמיכה 

ישמשו למימון ייעוץ הקריירה המפורטים בסעיף ב' בחלק ג' לטופס הבקשה. 
למימוש התמיכה תציג העמותה רשימת שמות העולים המשתתפים בתכנית וכן 

את השירות שניתן לכל אחד מהם, כמו גם את העלות של ביצוע התכנית המפורטת
בבקשה.

70,000(ב)

מכון מאיר המרכז ללימודי היהדות בישראל (א) 20200286

להשתתפות בתכנית הבאת צעירים מצרפת לארץ, ליוויים והכוונתם מרגע הגעתם 
לארץ ועד לסיום התכנית שכוללת קיום קשר ופגישות, הזמנה לשיעורים 

והרצאות, הבאתם לארץ לניסיון קצר בישיבה, וליווי לשם ביצוע כל הפרוצדורות 
הכרוכות בהגעתם והישארותם בארץ במעמד תייר עד לקליטתם כעולים.

70,000(ב)

חברותא - המרכז למודעות יהודית (ע"ר) (א) 20200299
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קליטה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

זהות ישראלית (ע"ר) (א) 20200030

עמותת זהות ישראלית הגישה בקשה במסגרת עיזבון תרבות וחינוך לנוער. 
הבקשה לתמיכה בפרויקט המיועד לבני נוער עולים. מקצה הוועדה סך 50,000 

ש"ח אשר ישמשו לתוכנית קליטה, העצמה ושילוב נערות ונערים עולים מצרפת. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות מפורטות לפעילות שנעשתה עם  בני 
הנוער העולים מצרפת, סוג הפעילות, מועד הפעילות, מספר המשתתפים בפעילות 

ותוכן הפעילות הכל בהתאם למפורט בבקשה.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
עמותת "זהות ישראלית" זכתה להקצבה בסך 50,000 ₪ לטובת פרויקט קליטת 

בני נוער עולים, כפי שפורט בבקשה. בהחלטת הועדה צוין שלמימוש ההקצבה, 
תציג העמותה אסמכתאות מפורטות לפעילות שנעשתה עם בני הנוער וכו'. 

העמותה לא הוגבלה, לענין מימון ועלויות הפרויקט, ויכולה הייתה להציג את שכר
העובדים מטעמה, לרבות שכר של הרכזת, שפעלה במסגרת הפרויקט, ולזכות 
במימוש ההקצבה. לפיכך, משיבה הועדה לפניה כדלקמן: א. אין כל אפשרות 
לקבל אישור לקבלת ההקצבה כנגד פעילות שנעשתה שנה לפני שנת הפרויקט 
המתוקצבת. ב. העמותה יכולה לממש את ההקצבה כנגד שכר עובדים שפעלו 

במסגרת הפרויקט, ובלבד שתציג אסמכתאות מפורטות לפעילות שבוצעה 
במסגרת הפרויקט, כפי שנקבע בהחלטת הועדה.

50,000(ב)

גלע"ד - גרעין למען ערד (ע"ר) (א) 20200032

בקשתה של עמותת גלע"ד – גרעין למען ערד לתמיכה בפרויקט של טיפוח הזהות 
הישראלית-ציונית בקרב אוכלוסיית עולים תושבי העיר ערד נדחתה. בהשגה 

שהגישה העמותה הובהרו מטרות הפרויקט לשילובם של עולים בעיר תוך שיתופם 
בסדנאות להכרת מורשת ישראלית-ציונית וחיבורם לזהות יהודית, וכן לטיולים 

להכרת הארץ. הועדה עיינה בהשגה ומחליטה לשנות את החלטתה ולתמוך 
בפרויקט בסכום של 60,000 ש"ח לתמיכה בטיולים להכרת הארץ ולסדנאות 
במעגל החיים היהודי. המימון התואם יהיה מרכיבי השכר שפורטו בבקשה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לכך שהמשתתפים בטיולים 
ובסדנאות היו כולם עולים מרוסיה, וכן את עלויות הפעילות כמפורט בבקשה 

ובנספחים לה.

60,000(ב)

מרכז ליובאוויטש לעלייה וקליטה (ע"ר) (א) 20200061

לאור פניית מרכז ליובאוויטש לעלייה וקליטה לתיקון ההחלטה של הקצאה בסך 
40,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט של התקנת חצר המשחקים של גן הילדים המנוהל 
על ידי המוסד ולרכישת מתקני משחקים לאותה חצר, מחליטה הוועדה להיענות 
לבקשה וקובעת שתמיכה בסך 40,000 ש"ח תיועד להכנת שטח והתקנת בטון וכן 
להכנת משטח גומי והצללה המפורטים בהצעת המחיר שצורפה לבקשה. המימון 

התואם ישמש לרכישת יתר הפריטים המפורטים בהצעת המחיר האמורה. המוסד 
מופנה אל כל התנאים שנקבעו בהחלטה המקורית של הועדה לגבי בקשה זו, ביחס

לצורך בהיתר לשימוש חורג, וכן ביחס לשטחים המצוינים בהצעת המחיר לגבי 
משטח הבטון, משטח הגומי וההצללה.

40,000(ב)

ישיבה הר"ן בית מדרש גבוה לתלמוד רמות י-ם (א) 20200163

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
63 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

חברותא – המרכז למודעות יהודית הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט המוגדר 
כ-"סיוע בקליטה לעולים צעירים דוברי רוסית (חיילים משוחררים, סטודנטים, 

צעירים עד גיל 40)". בתיאור הפרויקט מציגה העמותה תכנית לליווי והעצמה של 
קבוצת הצעירים העולים המוגדרת בכותרת הפרויקט, התכנית כוללת הרצאות, 

חוויות חגים, סיורים וטיולים להכרת הארץ ומופעי תרבות ייחודיים. הבקשה היא
לתמיכה תלת-שנתית אבל התכנית איננה מתאימה להגדרת "פרויקט רב-שנתי" 

כמוגדר בנוהל עבודת הוועדה. למעשה מדובר בבקשה לביצוע תכנית במשך שלוש 
שנים פעם אחר פעם, אך לא תכנית ששלביה השונים מתבצעים בסדר כרונולוגי 

שנה אחרי שנה. לפיכך, הוועדה מתייחסת לבקשה כבקשה רגילה לשנה אחת, 
כאשר מבוקש מן הוועדה לתמוך בתכנית בהקצאת סך 310,630 ש"ח לשנה. הועדה

עיינה בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה ומקצה סך 247,000 ש"ח. מכספי 
ההקצבה לא ישולם שכר. המימון התואם יהיה לכלל ההוצאות המצוינות בסעיף 
ב' בחלק ג' של טופס הבקשה. למימוש התמיכה תציג העמותה אסמכתאות לקיומן

של כל הפעילויות המפורטות כאמור בהשתתפות לפחות 50 עולים חדשים 
מרוסיה. רשימת המשתתפים בכל אחד מן הרכיבים – שמספרים, כאמור, לא 

יפחת מ-50 - תצורף לבקשת המימוש.

247,000(ב)

צדקה וחסד עלי (ע"ר) (א) 20200496

להשתתפות בפרויקט לסיוע ביישובם של עולים יהודים אירופאים ביישוב עלי,  על
פי התכנית המפורטת בתיאור הפרויקט שבבקשה, והצעות המחיר המצורפות לה. 

למימוש התמיכה תציג העמותה את שמות עשרים משפחות העולים שהשתתפו 
בתכנית.

85,000(ב)

עמותת הראל - תוכניות לקידום חינוך בישראל (ע"ר) (א) 20200566

במסגרת עזבון "עולי בריה"מ" מבקשת עמותת הראל תמיכה בתוכנית המיועדת 
לעולים צעירים מבריה"מ. התוכנית תכלול מפגשים, הרצאות, טיולים במגמה 

לקדם את הקליטה שלהם בארץ והשתלבותם בחברה הישראלית, כמו גם, 
התגייסותם לצה"ל לתפקידים משמעותיים. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 

ומקצה תמיכה בסך 30,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לקיומה של התוכנית כמפורט בתיאור הפרויקט המצורף לבקשה. כמו כן, תציג 

רשימה של המשתתפים, כולל מספרי זהות, מס' טלפון ותציין את מועדי עלייתם 
ארצה. 

30,000(ב)

מקום - מרחב, קידום ומימוש (ע"ר) (א) 20200569

לבקשת עמותת "מקום", מחליטה הועדה שנוכח שינוי הנסיבות והקושי לממש 
את הפרויקט כולו כפי שתוכנן מלכתחילה, מחליטה הועדה לאשר מימוש 

ההקצבה שנקבעה למוסד על ידי הועדה, במסגרת תשלום שכר של המרכזת 
הפועלת מול החיילים שבעניינם מטפלת העמותה.

30,000(ב)

אור לתקוה - שילוב עולים בקהילה הישראלית עמותה רשומה (א) 20200611

במסגרת עזבון "עולי בריה"מ" מבקשת העמותה "אור לתקווה – שילוב עולים 
בחברה הישראלית" לתמוך בסיוע לתשלום שכ"ל ע"י הנחות לתלמידים למשפחות
שמצבן הסוציו אקונומי קשה, ע"פ קריטריונים שצורפו לבקשה. הפרויקט מיועד 
להטבה עם 90 ילדים. הועדה סבורה שחלק מן הקריטריונים אינם מגדירים באופן

חד משמעי מצב כלכלי קשה. על כן הקריטריון שמקובל על הועדה הוא זה 
שמסתמך על הפניית מחלקות הרווחה. בהתאם לכך קוצבת הועדה תמיכה בסך 
20,000 ש"ח שתוענק לתלמידים מעולי בריה"מ ע"פ המלצה של לשכת הרווחה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה את שמות התלמידים שזכו להנחה, מספרי 
תעודות הזהות שלהם, מועד עליית המשפחה ארצה, סכום ההנחה והעתק 

מהפניית לשכת הרווחה.

20,000(ב)

בית מוריה באר שבע (א) 20200623

להשתתפות בפרויקט עזרה בקליטה של עולים יוצאי רוסיה (לא חבר העמים) 
בהתאם לתוכנית המפורטת בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. מימון השכר 

יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימת השמות של 
המשתתפים יוצאי רוסיה וכן מספרי תעודות זהות שלהם ואמצעי תקשורת איתם.

החלטת יו"ר מיום :15.09.2020 
"להאריך תוקף ההקצבה עד 31.12.2021".

44,000(ב)

24/09/2020 תאריך:
62 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון עולי בריה"מ.
להשתתפות בהענקת שיעורים, כמפורט בבקשה לתלמידים עולים מבריה"מ בשפה
הרוסית וכן בהוראת השפה העברית. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות
לקיומם של לפחות 50 תלמידים עולי בריה"מ, אשר השתתפו בשיעורים הנידונים 

וכן רשימת ההרצאות שניתנה על ידי שני המועסקים המצוינים בבקשה, לרבות 
מועדי השיעורים ומספר התלמידים המשתתפים בהם.

 

24,000(ב)

שערי עליה, סיוע לקליטת יוצאי מדינות חבר העמים (א) 20200210

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון עולי בריה"מ.
מבקשת עמותת "שערי עליה, סיוע לקליטת יוצאי מדינות חבר העמים" תמיכה 

בפעילות חברתית וקהילתית עם עולים קשישים וניצולי שואה יוצאי מדינות חבר 
העמים. הועדה מוצאת לתמוך בחלק מפעילויות התרבות בהן יוזמנו אמנים 

להופיע בפני הקהל הנידון וכן יקוימו סיורים ליעדים המצוינים בבקשה ובהצעות 
המחיר המצורפות לה.בהתאם לכך, המימון התואם להקצאת הועדה יהיה 

להוצאות עבור אומנים ואוטובוסים לנסיעות. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להזמנת האומנים, מועדי האירועים בהם הופיעו אמנים, עלות השכר 

לאומנים, עלות ההסעות למועדים הנדונים.

40,000(ב)

המכללה האקדמית גליל מערבי (ע"ר) (א) 20200242

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון עולי בריה"מ.
המכללה האקדמית גליל מערבי מבקשת סיוע בפרויקט של עזרה לקהילת עולי 

בריה"מ ע"י הוראת השפה העברית לילדי עולי בריה"מ, שהם תלמידי בתיי ספר 
יסודיים בעיר עכו, וכן להוריהם. הפעילות תיעשה באמצעות סטודנטים של 

המכללה ובאמצעות סיוע של 4 בעלי תפקידים ששמותיהם מצוינים בבקשה. 
הועדה מקצה 30,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג המכללה 

דו"ח על הפעילות שננקטה, מספר התלמידים וההורים שהשתתפו בשיעורים וכן 
הצהרה על כך שהנהנים בפרויקט היו כולם עולים מבריה"מ. 

30,000(ב)

עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה (ע"ר) (א) 20200252

עמותת גבהים – עמותה לקליטת עליה מבקשת תמיכה בפרויקט של "מרכז 
תעסוקה למהנדסי תוכנה עולים חדשים." המטרה היא להעניק למשתתפים 

בתכנית את הכלים המקצועיים הנדרשים כדי להתגבר על חסמי השילוב 
התעסוקתי בישראל, כמפורט בבקשה. הבקשה איננה מציגה את התשתית למספר 
המשתתפים הצפוי, ולהיקף הפעילות מבחינת העלויות המצוינות בבקשה. הועדה 

רואה לתמוך בבקשה באופן חלקי, וזאת בתנאים שלהלן: כספי התמיכה לא 
ישמשו למימון שכר, והשירות לנהנים יינתן ללא כל תמורה שהיא, כספי התמיכה 

ישמשו למימון ייעוץ הקריירה המפורטים בסעיף ב' בחלק ג' לטופס הבקשה. 
למימוש התמיכה תציג העמותה רשימת שמות העולים המשתתפים בתכנית וכן 

את השירות שניתן לכל אחד מהם, כמו גם את העלות של ביצוע התכנית המפורטת
בבקשה.

70,000(ב)

מכון מאיר המרכז ללימודי היהדות בישראל (א) 20200286

להשתתפות בתכנית הבאת צעירים מצרפת לארץ, ליוויים והכוונתם מרגע הגעתם 
לארץ ועד לסיום התכנית שכוללת קיום קשר ופגישות, הזמנה לשיעורים 

והרצאות, הבאתם לארץ לניסיון קצר בישיבה, וליווי לשם ביצוע כל הפרוצדורות 
הכרוכות בהגעתם והישארותם בארץ במעמד תייר עד לקליטתם כעולים.

70,000(ב)

חברותא - המרכז למודעות יהודית (ע"ר) (א) 20200299

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
64 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מסילה לכלכלה נבונה (ע"ר) (א) 20200647

עמותת מסילה לכלכלה נבונה מבקשת תמיכה בהדרכת משפחות עולים מארצות 
אירופה להתנהלות כלכלית נכונה ונבונה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 

ומחליטה להקצות סך 100,000 ש"ח לביצוע התכנית המתוארת בבקשה, אל מול 
250 משתתפים.  למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימת שמות של המשתתפים, 

אסמכתה לכך שהם עולים חדשים, וכן אסמכתאות להוצאות שהוצאו בקשר 
לביצוע הפרויקט הנידון.

100,000(ב)

940,000 24/09/2020סה"כ למשרד: תאריך:
65 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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
66 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

רווחה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי גן שמואל (א) 20200001

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות לצורך ביצוע שיפוצים ולרכישת ציוד, הגיש 
"וועד מקומי גן שמואל" בקשה להקמת מרכז פעילות לקשישים. הוועדה עיינה 

בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות סך 120,000 ש"ח לתמיכה 
בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע כל התוכנית, על פי

המפורט בבקשה. 

החלטת יו"ר מיום -20.08.2020 
"הבקשה להארכת מועד - נתונה בשלב זה לסמכותה של הח"מ. 

מאחר שמדובר בתכנית שגובשה בשנת 2019 ואנו נתונים כעת למעלה מ-7 חדשים 
בהם ניתן לבצע את הפרויקט עד לתום תוקף ההקצבה - אני רואה את הבקשה 

כמוקדמת מדי, גם מבלי להתעלם מהעיכובים שנגרמו ע"י הקורונה.
המוסד הפונה יפעל לביצוע הפרויקט בהקדם האפשרי ורק אם יהיו עיכובים שלא 
ניתן להתגבר עליהם - תישקל בקשה להארכת תוקף, זו שתוגש בהתאם לנסיבות 

שיהיו 60 יום לפני פקיעת תוקף ההקצבה".

120,000(ב)

נוה הורים - מושב זקנים המאוחד בירושלים (א) 20200004

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות לצורך ביצוע שיפוצים ולרכישת ציוד, מבקשת 
עמותת "נווה הורים – מושב זקנים המאוחד בירושלים" תמיכה בפרויקט של 

שיפוץ חדר המדרגות המרכזי וקומת המרתף של בית האבות. הוועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות סך 200,000 ש"ח בתמיכה 

לפרויקט. מימון יתר רכיבי הפרויקט יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות לביצוע כל פרטי התוכנית המפורטים בבקשה.

200,000(ב)

רווחה (א) 20200008

בהתאם להוראת ס' 9.2(א) לנוהל עבודת הוועדה, מקצה הוועדה סך 2,364,727 
ש"ח למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לחלוקת קמחא דפסחא, 
לתמיכה במסגרות הזנה ובסלי מזון. המשרד יפעל על פי הוראות סעיפים 9.2(ב), 

(ג), ו-(ו) לנוהל עבודת הוועדה.

2,364,727(ב)

הקרן לפיתוח חדרה (א) 20200011

במסגרת עיזבון שירותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת הקרן לפיתוח חדרה
תמיכה בתכנית פיתוח מרחב תעסוקתי עבור נוער במצבי סיכון כמפורט בבקשה 

ובפירוט העלויות על פי הצעות מחיר שצורפו לבקשה. הוועדה עיינה בבקשה 
ומחליטה לתמוך בה בסכום של 80,000 ש"ח לרכיבים השונים של הפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לפעילויות שבוצעו וכן לכך שמדובר 
בפעילות עם נוער בסיכון ומספר בני הנוער שהשתתפו בפרויקט.

80,000(ב)

המרכז הקהילתי החדש בקרית גת בע"מ (חל"צ) (א) 20200023

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים חברת המרכז הקהילתי 
החדש בקריית גת בע"מ מבקשת תמיכה בפרויקט שיפוץ מרכז יום לקשיש בתחום

בטיחות האש. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 200,000 
ש"ח לביצוע הפרויקט כולו כמפורט בבקשה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע כל 

האמור בבקשה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות 
לביצוע כל המפורט בתיאור הפרויקט, בטופס הבקשה, ובהצעת המחיר המצורפת 

לה.

200,000(ב)

עמותת נירים (ע"ר) (א) 20200036
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24/09/2020 תאריך:
67 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת נירים המחזיקה כפר לנוער בסיכון מבקשת תמיכה 

בביצוע שיפוץ יסודי במבנה המשמש את הנוער המגיע אל הכפר. מתמונות שצורפו 
לבקשה אכן עולה צורך, דחוף למדי, לתיקון ולשיפוץ המבנה. הצעת המחיר 

שצורפה לבקשה משקפת את פרטי הפרויקט ועלויותיו. הועדה מחליטה לתמוך 
בפרויקט ולהקצות תמיכה בסך 350,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מההוצאות 

שיידרשו להשלמת הפרויקט כמפורט בבקשה.

350,000(ב)

הקרן לרווחת נפגעי השואה (ע"ר) (א) 20200038

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בשיפוץ הדירות של שורדי שואה הנזקקים לשינויים במבנה חדרי 
הרחצה בדירותיהם, כמפורט בבקשה ובנספחים לה. למימוש ההקצבה תגיש 

העמותה רשימת בעלי הדירות בהן בוצע השיפוץ ועלות השיפוץ בכל דירה.

החלטת יו"ר מיום 31.08.2020:
"להאריך תוקף ההקצבה כמבוקש - עד 31.12.2021".

330,000(ב)

אגודת רפואה וחיים ויזניץ, בנשיאות כבוד האדמו"ר שליט"א (א) 20200043

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת אגודת רפואה וחיים 
ויזניץ בנשיאות כבוד האדמו"ר שליט"א תמיכה ברכישת ציוד לשלוש מועדוניות 
לילדים עם מוגבלות המופעלות בשלושה מוקדים בבני ברק ובהם כ-120 חניכים 

בני 18-3 שנים הנזקקים לחינוך מיוחד או לתמיכה מיוחדת. הוועדה עיינה בבקשה
ובנספחים לה, ומוצאת שהיא מפורטת במידה מספקת. הסכומים בה סבירים. 

היקף הציוד שרכישתו מתבקשת תואם את הצרכים, ועל כן קובעת הוועדה תמיכה
בסך 50,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד 

ברשימה מפורטת, וכן אסמכתאות להצבתו של הציוד בשלוש המועדוניות 
המדוברות בבקשה.

50,000(ב)

הקרן לרווחת נפגעי השואה (ע"ר) (א) 20200046

בקשת הקרן לרווחת נפגעי השואה נשקלה בשנית, לאחר עיון מחודש בהסתמכות 
הקרן על העיזבון על פיו הוגשה הבקשה. על פי נתוני הבקשה מחליטה הוועדה 

לקבוע תמיכה בסך 100,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט רכישת משקפי ראיה לשורדי 
שואה מעוטי יכולת כלכלית. המימון התואם יושקע על ידי הקרן למטרה זהה, 

המפורטת בתיאור הפרויקט. מאחר שעל פי הוראות העיזבון מותנית התמיכה מן 
העיזבון בביצוע הפרויקט בתחום הרפואי על ידי צוות רפואי מוסמך, תציג 

העמותה לצורך מימוש ההקצבה אסמכתה למעורבותו של צוות רפואי מוסמך, 
כגון רופא עיניים, אשר קבע את הצורך במשקפיים.

100,000(ב)

בית רות (ע"ר) (א) 20200063

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימה ונוער בסיכון) עמותת בית רות, העוסקת בשיקום נערות המופנות אליה ע"י 
פקידי סעד, עותרת לתמיכה ברכישת ריהוט ואבזור לשני בתי מגורים, הנבנים על 

ידה ושבנייתם צפויה להסתיים ברבעון האחרון של שנת .2020 הוועדה עיינה 
במהות פעילותה של העמותה, בטיבו של הפרויקט ובמספר הנהנים הצפויים 

ומוצאת לתמוך בפרויקט המתואר בבקשה ובנספחים לה בסך 197,000 ש"ח.כספי 
ההקצבה ישמשו למימון מחצית הסכום הנדרש לרכישת כל אחד מן הפריטים 
שפורטו בחלק ג' של טופס הבקשה. המימון התואם יהיה, אף הוא, של מחצית 

הסכום הנדרש לכל אחד מהפריטים כאמור.מימוש ההקצבה יותנה בהצגת 
אישורים על השלמת הבניה והיתר אכלוס בשני הבתים הנבנים כמתואר בבקשה 

וזאת עד 31.12.2020.

החלטת יו"ר מיום 31.08.2020:
"להאריך תוקף ההקצבה עד 31.03.2022 כמבוקש.

בהתחשב במהות הפרויקט הנתמך - יש לפעול למימושו בתקופת הזמן שנקצבה 
כאמור בהחלטה זו".

197,000(ב)

בית היתומים ציון בלומנטל ים (א) 20200066

24/09/2020 תאריך:
66 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

רווחה משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

ועד מקומי גן שמואל (א) 20200001

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות לצורך ביצוע שיפוצים ולרכישת ציוד, הגיש 
"וועד מקומי גן שמואל" בקשה להקמת מרכז פעילות לקשישים. הוועדה עיינה 

בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות סך 120,000 ש"ח לתמיכה 
בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע כל התוכנית, על פי

המפורט בבקשה. 

החלטת יו"ר מיום -20.08.2020 
"הבקשה להארכת מועד - נתונה בשלב זה לסמכותה של הח"מ. 

מאחר שמדובר בתכנית שגובשה בשנת 2019 ואנו נתונים כעת למעלה מ-7 חדשים 
בהם ניתן לבצע את הפרויקט עד לתום תוקף ההקצבה - אני רואה את הבקשה 

כמוקדמת מדי, גם מבלי להתעלם מהעיכובים שנגרמו ע"י הקורונה.
המוסד הפונה יפעל לביצוע הפרויקט בהקדם האפשרי ורק אם יהיו עיכובים שלא 
ניתן להתגבר עליהם - תישקל בקשה להארכת תוקף, זו שתוגש בהתאם לנסיבות 

שיהיו 60 יום לפני פקיעת תוקף ההקצבה".

120,000(ב)

נוה הורים - מושב זקנים המאוחד בירושלים (א) 20200004

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות לצורך ביצוע שיפוצים ולרכישת ציוד, מבקשת 
עמותת "נווה הורים – מושב זקנים המאוחד בירושלים" תמיכה בפרויקט של 

שיפוץ חדר המדרגות המרכזי וקומת המרתף של בית האבות. הוועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות סך 200,000 ש"ח בתמיכה 

לפרויקט. מימון יתר רכיבי הפרויקט יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות לביצוע כל פרטי התוכנית המפורטים בבקשה.

200,000(ב)

רווחה (א) 20200008

בהתאם להוראת ס' 9.2(א) לנוהל עבודת הוועדה, מקצה הוועדה סך 2,364,727 
ש"ח למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לחלוקת קמחא דפסחא, 
לתמיכה במסגרות הזנה ובסלי מזון. המשרד יפעל על פי הוראות סעיפים 9.2(ב), 

(ג), ו-(ו) לנוהל עבודת הוועדה.

2,364,727(ב)

הקרן לפיתוח חדרה (א) 20200011

במסגרת עיזבון שירותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת הקרן לפיתוח חדרה
תמיכה בתכנית פיתוח מרחב תעסוקתי עבור נוער במצבי סיכון כמפורט בבקשה 

ובפירוט העלויות על פי הצעות מחיר שצורפו לבקשה. הוועדה עיינה בבקשה 
ומחליטה לתמוך בה בסכום של 80,000 ש"ח לרכיבים השונים של הפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לפעילויות שבוצעו וכן לכך שמדובר 
בפעילות עם נוער בסיכון ומספר בני הנוער שהשתתפו בפרויקט.

80,000(ב)

המרכז הקהילתי החדש בקרית גת בע"מ (חל"צ) (א) 20200023

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים חברת המרכז הקהילתי 
החדש בקריית גת בע"מ מבקשת תמיכה בפרויקט שיפוץ מרכז יום לקשיש בתחום

בטיחות האש. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 200,000 
ש"ח לביצוע הפרויקט כולו כמפורט בבקשה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע כל 

האמור בבקשה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות 
לביצוע כל המפורט בתיאור הפרויקט, בטופס הבקשה, ובהצעת המחיר המצורפת 

לה.

200,000(ב)

עמותת נירים (ע"ר) (א) 20200036

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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24/09/2020 תאריך:
68 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימה ונוער בסיכון) בית היתומים ציון בלומנטל מבקש תמיכה להקמת אולפן 

מוזיקה, לטובת הילדים השוהים במוסד שהינם נוער בסיכון, בעלי צרכים 
מיוחדים וללא עורף משפחתי. חלק מן הילדים הם תלמידי חינוך מיוחד, אשר 

להם צרכים מיוחדים והפרויקט מיועד לסייע בשיקומם של הילדים בדרכים 
שונות, לרבות חיזוק הכישורים והכשרונות הפרטיים שלהם. הוועדה עיינה 

בבקשה ובנספחים לה ומחליטה להקצות סך 100,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. 
המימון התואם יהיה מהשלמת הסכום שיידרש להקמת אולפן המוזיקה המתואר 

בבקשה.

100,000(ב)

"עלמה" (עמותה למען הקשיש) (ע"ר) (א) 20200076

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות עמותת "עלמה (עמותה למען הקשיש)" מבקשת
תמיכה בפרויקט הצטיידות באשכולות דיור הנבנים בנוף העמק – בית אבות 
ציבורי. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומקצה תמיכה בסך 

550,000 ש"ח, לרכישת הציוד המפורט בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת 
הסכום הנדרש לרכישת כל הפריטים המצוינים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד המפורט בבקשה.

550,000(ב)

ישיבת הבוכרים / בית חינוך לתשב"ר - "אור שמחה", כפר חב"ד מרכז לקליטה וחי (א) 20200082

עמותת ישיבת הבוכרים, בית חינוך לתשב"ר – "אור שמחה" הגישה בקשה לשיפוץ
מבנה המשמש יחידת מגורים לקובצת חניכים במוסד, כדי להתאימו למודל הורי. 

הבקשה של המוסד נדחתה, ואולם בהשגה שהגיש המוסד מצויים נימוקים 
המצדיקים שינוי ההחלטה, לאחר שהעמותה הבהירה שכל בני הנוער החוסים 

במוסד הינם ממשפחות מצוקה או נערים בלי עורף משפחתי המופנים ע"י רשויות 
הרווחה והמוסד מפוקח על ידי משרד הרווחה. מעיון בפרטי הבקשה והתכנית, 

לרבות בהצעת המחיר אשר איננה מפורטת כל צורכה, עולה שהעמותה מתכוונת 
לשפץ את מבנה הפנימיה, וגם לרכוש ציוד וריהוט – הכול על פי הצעת קבלן 

השיפוצים. לתמיכה בפרויקט מקצה הוועדה סך 75,000 ש"ח. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות לשיפוץ המבנה ורכישת הריהוט כמפורט בבקשה 

ובהצעת המחיר.

75,000(ב)

ועד מקומי הגושרים (א) 20200083

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות  ומרכזי יום לקשישים הגישה עמותת "וועד 
מקומי הגושרים" בקשה להצטיידות ל"בית רחל" שהוא בית סיעודי לחברי 

הקיבוץ ולדיירים באצבע הגליל. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומחליטה 
להקצות סך 130,000 ש"ח לרכישת הציוד המפורט בבקשה. השלמת הסכום 
הנדרש לרכישת הפריטים המפורטים בבקשה תהווה מימון תואם. למימוש 

ההקצאה תגיש העמותה אסמכתאות לרכישת כל הציוד המפורט בבקשה.

130,000(ב)

עירית רמלה (א) 20200084

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות  ומרכזי יום לקשישים הגישה "עיריית רמלה" 
בקשה לתמיכה בפרויקט הצטיידות של מרכז היום לקשיש. הוועדה עיינה בבקשה 

ומחליטה להקצות סך 38,000 ש"ח לרכישת הציוד המפורט בבקשה. השלמת 
הסכום הנדרש לרכישה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצאה תציג העירייה 

אסמכתאות לרכישת כל הפריטים המפורטים בהצעות המחיר שצורפו לבקשה.

38,000(ב)

מרכז מילמן (ע"ר) (א) 20200088

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי מבקשת עמותת מרכז מילמן 
תמיכה בפרויקט "תכנית בית – המשך טיפול", שמטרתו לקיים את הטיפול מול 

10 משפחות. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת תמיכה בשכרן של 10 חונכות 
המפורטות ברשימת כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט. התמיכה תעמוד על סך 

70,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להשלמת שכרן של אותן חונכות כמפורט 
בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה הן את רשימת החונכות והן את רשימת 

המשפחות שאיתן בוצע הפרויקט.

70,000(ב)

עמותת על - עמותה לקידום תוכניות ייחודיות לנוער בקהילה בנגב (ע"ר) (א) 20200108
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת נירים המחזיקה כפר לנוער בסיכון מבקשת תמיכה 

בביצוע שיפוץ יסודי במבנה המשמש את הנוער המגיע אל הכפר. מתמונות שצורפו 
לבקשה אכן עולה צורך, דחוף למדי, לתיקון ולשיפוץ המבנה. הצעת המחיר 

שצורפה לבקשה משקפת את פרטי הפרויקט ועלויותיו. הועדה מחליטה לתמוך 
בפרויקט ולהקצות תמיכה בסך 350,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מההוצאות 

שיידרשו להשלמת הפרויקט כמפורט בבקשה.

350,000(ב)

הקרן לרווחת נפגעי השואה (ע"ר) (א) 20200038

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בשיפוץ הדירות של שורדי שואה הנזקקים לשינויים במבנה חדרי 
הרחצה בדירותיהם, כמפורט בבקשה ובנספחים לה. למימוש ההקצבה תגיש 

העמותה רשימת בעלי הדירות בהן בוצע השיפוץ ועלות השיפוץ בכל דירה.

החלטת יו"ר מיום 31.08.2020:
"להאריך תוקף ההקצבה כמבוקש - עד 31.12.2021".

330,000(ב)

אגודת רפואה וחיים ויזניץ, בנשיאות כבוד האדמו"ר שליט"א (א) 20200043

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת אגודת רפואה וחיים 
ויזניץ בנשיאות כבוד האדמו"ר שליט"א תמיכה ברכישת ציוד לשלוש מועדוניות 
לילדים עם מוגבלות המופעלות בשלושה מוקדים בבני ברק ובהם כ-120 חניכים 

בני 18-3 שנים הנזקקים לחינוך מיוחד או לתמיכה מיוחדת. הוועדה עיינה בבקשה
ובנספחים לה, ומוצאת שהיא מפורטת במידה מספקת. הסכומים בה סבירים. 

היקף הציוד שרכישתו מתבקשת תואם את הצרכים, ועל כן קובעת הוועדה תמיכה
בסך 50,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד 

ברשימה מפורטת, וכן אסמכתאות להצבתו של הציוד בשלוש המועדוניות 
המדוברות בבקשה.

50,000(ב)

הקרן לרווחת נפגעי השואה (ע"ר) (א) 20200046

בקשת הקרן לרווחת נפגעי השואה נשקלה בשנית, לאחר עיון מחודש בהסתמכות 
הקרן על העיזבון על פיו הוגשה הבקשה. על פי נתוני הבקשה מחליטה הוועדה 

לקבוע תמיכה בסך 100,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט רכישת משקפי ראיה לשורדי 
שואה מעוטי יכולת כלכלית. המימון התואם יושקע על ידי הקרן למטרה זהה, 

המפורטת בתיאור הפרויקט. מאחר שעל פי הוראות העיזבון מותנית התמיכה מן 
העיזבון בביצוע הפרויקט בתחום הרפואי על ידי צוות רפואי מוסמך, תציג 

העמותה לצורך מימוש ההקצבה אסמכתה למעורבותו של צוות רפואי מוסמך, 
כגון רופא עיניים, אשר קבע את הצורך במשקפיים.

100,000(ב)

בית רות (ע"ר) (א) 20200063

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימה ונוער בסיכון) עמותת בית רות, העוסקת בשיקום נערות המופנות אליה ע"י 
פקידי סעד, עותרת לתמיכה ברכישת ריהוט ואבזור לשני בתי מגורים, הנבנים על 

ידה ושבנייתם צפויה להסתיים ברבעון האחרון של שנת .2020 הוועדה עיינה 
במהות פעילותה של העמותה, בטיבו של הפרויקט ובמספר הנהנים הצפויים 

ומוצאת לתמוך בפרויקט המתואר בבקשה ובנספחים לה בסך 197,000 ש"ח.כספי 
ההקצבה ישמשו למימון מחצית הסכום הנדרש לרכישת כל אחד מן הפריטים 
שפורטו בחלק ג' של טופס הבקשה. המימון התואם יהיה, אף הוא, של מחצית 

הסכום הנדרש לכל אחד מהפריטים כאמור.מימוש ההקצבה יותנה בהצגת 
אישורים על השלמת הבניה והיתר אכלוס בשני הבתים הנבנים כמתואר בבקשה 

וזאת עד 31.12.2020.

החלטת יו"ר מיום 31.08.2020:
"להאריך תוקף ההקצבה עד 31.03.2022 כמבוקש.

בהתחשב במהות הפרויקט הנתמך - יש לפעול למימושו בתקופת הזמן שנקצבה 
כאמור בהחלטה זו".

197,000(ב)

בית היתומים ציון בלומנטל ים (א) 20200066
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "על" הגישה בקשה לאשר לה לתכנן תוכנית חדשה וליהנות מן ההקצבה 
שנקבעה לה בהחלטת הועדה על פי בקשתה המקורית. בעיקרון אין הוועדה 

מאשרת מימוש הקצבה לתוכנית שונה מזו שאושרה מלכתחילה. בכל מקרה, מבלי
שיהיה בכך לחייב את הוועדה. הוועדה לא תוכל להתייחס לפניה  מאחר שלא 
הוצגה לוועדה התוכנית העדכנית המתגבשת, לכן לא תוכל הוועדה לתת מענה 

לפניה זו. אם העמותה תרצה בכך היא תדרש להגיש את התוכנית המוצעת, וככל 
שתוכנית זאת תהיה תואמת לתוכנית המקורית היא תובא לדיון הועדה וזו תקבל 

כל החלטה שבסמכותה להחליט.

החלטת מליאת הוועדה מיום 01.09.2020:
עמותת על פנתה אל הועדה בבקשה לשנות את אופן ביצוע הפרויקט שעבורו 

נקבעה לה תמיכה בסך 35,000 ש"ח. על פי טבלה שפירטה בפנייתה הנוכחית. 
הועדה מאשרת את השינוי המבוקש ולשאלה האם ניתן לעשות פעולות לאחר 

חודש מרץ ,2021 משיבה הועדה על ידי הארכת תוקף ההקצבה עד .30.6.2021 ניתן
יהיה לממש ההקצבה לפעילות שתבוצע עד למועד זה. מימוש ההקצבה יתאפשר 

עד 31.08.2021.

35,000(ב)

יום טוב - לקידום הילד (ע"ר) (א) 20200132

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת "עמותת יום טוב – 

לקידום הילד" תמיכה בפעילות למען 28 ילדים שהם גם ממשפחות שמצבן 
הכלכלי קשה, אשר נזקקים לטיפול מיוחד בשל מוגבלות פיזית או שכלית. הבקשה

מפרטת את שני סוגי הילדים והצרכים המיוחדים להם, ועלויות שכר של מורות 
לחינוך גופני ומורות מתקנות. הוועדה עיינה בבקשה וקבעה תמיכה בסך 60,000 

ש"ח לשני חלקי הפרויקט. למימוש הפרויקט תציג העמותה אסמכתאות לקיומם 
של שיעורי החינוך הגופני ושיעורי העזר לילדים, כמפורט בבקשה.

60,000(ב)

העמותה לקידום הנוער בכדורסל בירושלים ומבשרת ציון - הפועל ירושלים (ע"ר) (א) 20200138

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת העמותה "לקידום הנוער בכדורסל 
בירושלים ומבשרת ציון" (ע"ר) תמיכה בפעילות שיש בה כדי לקדם התפתחות 

חיובית של בני נוער אשר לרוב משוטטים ברחובות אחר הצהריים והם משכונות 
הנחשבות ככאלה שאין לבני הנוער מסגרת טובה אחרת ומספקת המטפלת בהם 
בשעות אחר הצהריים. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת תמיכה בסך 140,000 ש"ח 

שיוקצו כדלקמן: 30,000 ש"ח ישמשו להשתתפות ברכישת הציוד והלבוש המפורט
בסעיף ב' לחלק ג' של טופס הבקשה. להשלמת הרכישות המפורטות בסעיף זה 

תקצה העמותה מימון תואם. יתרת הסכום בסך 110,000 ש"ח ישמשו כהשתתפות 
בתשלום שכר המדריכים כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות לפעילות של כ- 165 בני נוער מן האוכלוסיות המתוארות בבקשה, 
אסמכתאות לרכישות שבוצעו וכן לפעילויות שנעשו עם בני הנוער.

140,000(ב)

"העמותה לותיקי הגליל" (א) 20200141

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ומרכז יום הגישה עמותת "וותיקי הגליל" 
בקשה לשיפוץ כיתת אומניות של מרכז היום המופעל על ידי העמותה וכן לרכישת 
ציוד. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומחליטה להקצות תמיכה בסך 75,000 

ש"ח. השלמת הסכום הנדרש לביצוע רכישת כל רכיבי הפרויקט תהווה מימון 
תואם. למימוש ההקצאה תמציא העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט על כל 

רכיביו.

75,000(ב)

מ. א. בני שמעון (א) 20200143

במסגרת עיזבון ל"מעון תינוקות", מבקשת "המועצה האזורית בני שמעון" תמיכה
ברכישת ציוד למעונות ילדים שהיא מתכוונת להקים בארבעה מושבים בתחום 
המועצה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומחליטה להקצות תמיכה בסך 
50,000 ש"ח. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת רכישת כל הפריטים המפורטים 

בבקשה.

50,000(ב)

עלם - עמותה לנוער במצבי סיכון (ע"ר) (א) 20200150
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימה ונוער בסיכון) בית היתומים ציון בלומנטל מבקש תמיכה להקמת אולפן 

מוזיקה, לטובת הילדים השוהים במוסד שהינם נוער בסיכון, בעלי צרכים 
מיוחדים וללא עורף משפחתי. חלק מן הילדים הם תלמידי חינוך מיוחד, אשר 

להם צרכים מיוחדים והפרויקט מיועד לסייע בשיקומם של הילדים בדרכים 
שונות, לרבות חיזוק הכישורים והכשרונות הפרטיים שלהם. הוועדה עיינה 

בבקשה ובנספחים לה ומחליטה להקצות סך 100,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. 
המימון התואם יהיה מהשלמת הסכום שיידרש להקמת אולפן המוזיקה המתואר 

בבקשה.

100,000(ב)

"עלמה" (עמותה למען הקשיש) (ע"ר) (א) 20200076

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות עמותת "עלמה (עמותה למען הקשיש)" מבקשת
תמיכה בפרויקט הצטיידות באשכולות דיור הנבנים בנוף העמק – בית אבות 
ציבורי. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומקצה תמיכה בסך 

550,000 ש"ח, לרכישת הציוד המפורט בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת 
הסכום הנדרש לרכישת כל הפריטים המצוינים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד המפורט בבקשה.

550,000(ב)

ישיבת הבוכרים / בית חינוך לתשב"ר - "אור שמחה", כפר חב"ד מרכז לקליטה וחי (א) 20200082

עמותת ישיבת הבוכרים, בית חינוך לתשב"ר – "אור שמחה" הגישה בקשה לשיפוץ
מבנה המשמש יחידת מגורים לקובצת חניכים במוסד, כדי להתאימו למודל הורי. 

הבקשה של המוסד נדחתה, ואולם בהשגה שהגיש המוסד מצויים נימוקים 
המצדיקים שינוי ההחלטה, לאחר שהעמותה הבהירה שכל בני הנוער החוסים 

במוסד הינם ממשפחות מצוקה או נערים בלי עורף משפחתי המופנים ע"י רשויות 
הרווחה והמוסד מפוקח על ידי משרד הרווחה. מעיון בפרטי הבקשה והתכנית, 

לרבות בהצעת המחיר אשר איננה מפורטת כל צורכה, עולה שהעמותה מתכוונת 
לשפץ את מבנה הפנימיה, וגם לרכוש ציוד וריהוט – הכול על פי הצעת קבלן 

השיפוצים. לתמיכה בפרויקט מקצה הוועדה סך 75,000 ש"ח. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות לשיפוץ המבנה ורכישת הריהוט כמפורט בבקשה 

ובהצעת המחיר.

75,000(ב)

ועד מקומי הגושרים (א) 20200083

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות  ומרכזי יום לקשישים הגישה עמותת "וועד 
מקומי הגושרים" בקשה להצטיידות ל"בית רחל" שהוא בית סיעודי לחברי 

הקיבוץ ולדיירים באצבע הגליל. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומחליטה 
להקצות סך 130,000 ש"ח לרכישת הציוד המפורט בבקשה. השלמת הסכום 
הנדרש לרכישת הפריטים המפורטים בבקשה תהווה מימון תואם. למימוש 

ההקצאה תגיש העמותה אסמכתאות לרכישת כל הציוד המפורט בבקשה.

130,000(ב)

עירית רמלה (א) 20200084

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות  ומרכזי יום לקשישים הגישה "עיריית רמלה" 
בקשה לתמיכה בפרויקט הצטיידות של מרכז היום לקשיש. הוועדה עיינה בבקשה 

ומחליטה להקצות סך 38,000 ש"ח לרכישת הציוד המפורט בבקשה. השלמת 
הסכום הנדרש לרכישה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצאה תציג העירייה 

אסמכתאות לרכישת כל הפריטים המפורטים בהצעות המחיר שצורפו לבקשה.

38,000(ב)

מרכז מילמן (ע"ר) (א) 20200088

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי מבקשת עמותת מרכז מילמן 
תמיכה בפרויקט "תכנית בית – המשך טיפול", שמטרתו לקיים את הטיפול מול 

10 משפחות. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת תמיכה בשכרן של 10 חונכות 
המפורטות ברשימת כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט. התמיכה תעמוד על סך 

70,000 ש"ח. המימון התואם יהיה להשלמת שכרן של אותן חונכות כמפורט 
בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה הן את רשימת החונכות והן את רשימת 

המשפחות שאיתן בוצע הפרויקט.

70,000(ב)

עמותת על - עמותה לקידום תוכניות ייחודיות לנוער בקהילה בנגב (ע"ר) (א) 20200108
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במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת "עלם – עמותה לנוער 
במצבי סיכון" (ע"ר) תמיכה בפרויקט של סיוע לבני נוער המשוטטים ברחובות 
הערים, בגנים ציבוריים וכו' בעיקר בשעות הלילה. העמותה פועלת לאיתור בני 

הנוער האמורים, כדי לקיים איתם שיחות ופעילות, אשר בראש ובראשונה תורמת 
להגנה על שלמות גופם ובריאותם, ובהמשך עוסקת בפעילות מיועדת לתמוך בהם 
באופנים שונים ובמסגרות שונות. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת לה תמיכה בסך 
150,000 ש"ח, כהשתתפות בהוצאות המבוקשות מן הוועדה. המימון התואם יהיה

מכלל ההוצאות הנדרשות לביצוע הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט ולפעילות שנעשתה, לרבות 

מספר בני הנוער ששולבו בפרויקט, כפי שהוא מתואר בבקשה.

150,000(ב)

המרכז לחינוך מקצועי (א) 20200153

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) המרכז לחינוך מקצועי מבקש תמיכה בפרויקט של החלפת 

הרצפה במגרש הספורט של בית הספר "יד חרוצים" בטבריה, שהוא אחד משני 
בתי הספר שמפעיל המרכז.

על פי הנטען בבקשה בבית הספר שוהים בני נוער בסיכון והטיפול בהם מלווה 
באנשי מקצוע וטיפול. המוסד מוכר ומפוקח ע"י משרד החינוך וכן ע"י משרד 

הרווחה כפנימייה לנוער בסיכון.
הוועדה עיינה בבקשה ובכל צורפותיה ומחליטה להקצות סך 157,000 ש"ח 

לתמיכה בפרויקט.
למימוש ההקצבה יציג המוסד כל האישורים לכך שהפרויקט בוצע במגרש עפ"י כל

דין, בהיבט של חוקי תכנון ובניה (אישור הרשות המקומית) ובהיבט 
הבטיחות(מטעם משרד החינוך).

157,000(ב)

תיאטרון הפרינג' באר שבע (ע"ר) (א) 20200164

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת "תיאטרון הפרינג' באר 
שבע" (ע"ר) תמיכה בתוכנית תלת שנתית עבור עשרה בני נוער מכיתה י', אשר ילוו 

על ידי העמותה במשך שלוש  שנים עד לגיוסם לצה"ל. לתוכנית שני חלקים 
עיקריים של העצמה ושילוב. העמותה מתכוונת לקיים פעילות לפיתוח החוסן 

הנפשי של הנערים, כדי לאפשר להם למצות את הפוטנציאל שבהם. בהמשך 
ישולבו הנערים בקורסים, כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לתמוך בפרויקט במשך 3 שנים 

בעלות של 150,000 ש"ח, 50,000 ש"ח בכל שנה. תוקף ההקצאה לשנת 2020 יהיה 
עד .31.03.2021 תוקף ההקצאה לשנת 2021 יהיה עד .31.03.2022 תוקף ההקצאה 

לשנת 2022 יהיה עד .31.03.2023 למימוש ההקצאה בכל אחד מחלקיה תציג 
העמותה אסמכתאות לפעילות שנעשתה עם עשרה ילדים תלמידי כיתה י', על פי 

התוכנית המפורטת בבקשה. המימון התואם יהיה מן ההוצאות הנדרשות לביצוע 
הפרויקט הנידון.

150,000(ב)

עמותת גבורות (ע"ר) (א) 20200166

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות  ומרכזי יום לקשישים הגישה "עמותת גבורות" 
בקשה לשיפוץ המבנה של מרכז היום של העמותה. הוועדה עיינה בבקשה 

ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה לתמוך בפרויקט בסכום של 500,000 ש"ח. 
השלמת הסכומים הנדרשים לביצוע הפרויקט, על פי המפורט בהצעת המחיר 
תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 

בעיקר לעבודות השיפוץ המפורטות בבקשה.

500,000(ב)

קרן נתניה (ע"ר) (א) 20200167

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת "קרן נתניה" (ע"ר) תמיכה 
בפרויקט הרחבה של המענה לנערים בסיכון בדרום העיר נתניה. במסגרת יחידת " 
נוער וצעירים" מתקיים מועדון טיפולי לנערים בסיכון, כמפורט בבקשה ובהצעות 

המחיר המצורפות לה. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת תמיכה בסך  50,000 ש"ח 
למימון חוג הגנה עצמית, סדנת הבעה ויצירה באומנות וסדנת וידאו תרפיה, 

בעלויות המצוינות בבקשה. יתרת הסכום תיועד להשתתפות בשכר בחצי משרה 
לעו"ס שאיננה עובדת העירייה. המימון התואם יהיה להשלמת השכר של העובדת 
הסוציאלית שאיננה עובדת העירייה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות

לקיום החוג והסדנאות עם 30 בני הנוער המתוארים בבקשה וכן עלויות השכר 
במסגרת הפרויקט.

50,000(ב)
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עמותת "על" הגישה בקשה לאשר לה לתכנן תוכנית חדשה וליהנות מן ההקצבה 
שנקבעה לה בהחלטת הועדה על פי בקשתה המקורית. בעיקרון אין הוועדה 

מאשרת מימוש הקצבה לתוכנית שונה מזו שאושרה מלכתחילה. בכל מקרה, מבלי
שיהיה בכך לחייב את הוועדה. הוועדה לא תוכל להתייחס לפניה  מאחר שלא 
הוצגה לוועדה התוכנית העדכנית המתגבשת, לכן לא תוכל הוועדה לתת מענה 

לפניה זו. אם העמותה תרצה בכך היא תדרש להגיש את התוכנית המוצעת, וככל 
שתוכנית זאת תהיה תואמת לתוכנית המקורית היא תובא לדיון הועדה וזו תקבל 

כל החלטה שבסמכותה להחליט.

החלטת מליאת הוועדה מיום 01.09.2020:
עמותת על פנתה אל הועדה בבקשה לשנות את אופן ביצוע הפרויקט שעבורו 

נקבעה לה תמיכה בסך 35,000 ש"ח. על פי טבלה שפירטה בפנייתה הנוכחית. 
הועדה מאשרת את השינוי המבוקש ולשאלה האם ניתן לעשות פעולות לאחר 

חודש מרץ ,2021 משיבה הועדה על ידי הארכת תוקף ההקצבה עד .30.6.2021 ניתן
יהיה לממש ההקצבה לפעילות שתבוצע עד למועד זה. מימוש ההקצבה יתאפשר 

עד 31.08.2021.

35,000(ב)

יום טוב - לקידום הילד (ע"ר) (א) 20200132

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת "עמותת יום טוב – 

לקידום הילד" תמיכה בפעילות למען 28 ילדים שהם גם ממשפחות שמצבן 
הכלכלי קשה, אשר נזקקים לטיפול מיוחד בשל מוגבלות פיזית או שכלית. הבקשה

מפרטת את שני סוגי הילדים והצרכים המיוחדים להם, ועלויות שכר של מורות 
לחינוך גופני ומורות מתקנות. הוועדה עיינה בבקשה וקבעה תמיכה בסך 60,000 

ש"ח לשני חלקי הפרויקט. למימוש הפרויקט תציג העמותה אסמכתאות לקיומם 
של שיעורי החינוך הגופני ושיעורי העזר לילדים, כמפורט בבקשה.

60,000(ב)

העמותה לקידום הנוער בכדורסל בירושלים ומבשרת ציון - הפועל ירושלים (ע"ר) (א) 20200138

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת העמותה "לקידום הנוער בכדורסל 
בירושלים ומבשרת ציון" (ע"ר) תמיכה בפעילות שיש בה כדי לקדם התפתחות 

חיובית של בני נוער אשר לרוב משוטטים ברחובות אחר הצהריים והם משכונות 
הנחשבות ככאלה שאין לבני הנוער מסגרת טובה אחרת ומספקת המטפלת בהם 
בשעות אחר הצהריים. הוועדה עיינה בבקשה וקובעת תמיכה בסך 140,000 ש"ח 

שיוקצו כדלקמן: 30,000 ש"ח ישמשו להשתתפות ברכישת הציוד והלבוש המפורט
בסעיף ב' לחלק ג' של טופס הבקשה. להשלמת הרכישות המפורטות בסעיף זה 

תקצה העמותה מימון תואם. יתרת הסכום בסך 110,000 ש"ח ישמשו כהשתתפות 
בתשלום שכר המדריכים כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 

אסמכתאות לפעילות של כ- 165 בני נוער מן האוכלוסיות המתוארות בבקשה, 
אסמכתאות לרכישות שבוצעו וכן לפעילויות שנעשו עם בני הנוער.

140,000(ב)

"העמותה לותיקי הגליל" (א) 20200141

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ומרכז יום הגישה עמותת "וותיקי הגליל" 
בקשה לשיפוץ כיתת אומניות של מרכז היום המופעל על ידי העמותה וכן לרכישת 
ציוד. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומחליטה להקצות תמיכה בסך 75,000 

ש"ח. השלמת הסכום הנדרש לביצוע רכישת כל רכיבי הפרויקט תהווה מימון 
תואם. למימוש ההקצאה תמציא העמותה אסמכתאות לביצוע הפרויקט על כל 

רכיביו.

75,000(ב)

מ. א. בני שמעון (א) 20200143

במסגרת עיזבון ל"מעון תינוקות", מבקשת "המועצה האזורית בני שמעון" תמיכה
ברכישת ציוד למעונות ילדים שהיא מתכוונת להקים בארבעה מושבים בתחום 
המועצה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומחליטה להקצות תמיכה בסך 
50,000 ש"ח. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת רכישת כל הפריטים המפורטים 

בבקשה.

50,000(ב)

עלם - עמותה לנוער במצבי סיכון (ע"ר) (א) 20200150
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24/09/2020 תאריך:
71 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמיחי ע''ש עמיחי שולזינגר ז''ל (ע''ר) (א) 20200174

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת עמותת "עמיחי ע"ש 

עמיחי שולזינגר ז"ל" תמיכה בפעילות עם כלבים ובעלי חיים לילדים ובני נוער בני 
16-6 אשר להם מוגבלויות שונות בתפקוד. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 

וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לפעילות שנעשתה, לאתרי הפעילות ולמספר המשתתפים בכל אירוע.

30,000(ב)

עמותת מרכז יום - גדרות (א) 20200190

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה "עמותת מרכז 
יום גדרות" בקשה לתמיכה בפרויקט של שיפוץ המבנה המשמש למרכז היום 

ולהצטיידות. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ומחליטה להקצות 
סך 100,000 ש"ח, לצורך השיפוץ וההצטיידות. תשלום הסכומים הנדרשים 

להשלמת הפרויקט יהווה מימון תואם. למימוש ההקצאה תציג העמותה 
אסמכתאות שיפוצים שבוצעו ולציוד שנרכש.

100,000(ב)

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר) (א) 20200195

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימייה ונוער בסיכון) עמותת יחדיו באר שבע והדרום הגישה בקשה לתמיכה 

בשיפוץ, חידוש והצטיידות הפנימיה בה מתגוררים בני נוער בסיכון, לצורך מיגון, 
נוחות, תיקוני בלאי והתיישנות הכל כדי להתאים את הפנימיה לצרכים של בני 
הנוער בסיכון השוהים בה ולמניעת מפגעים בטיחותיים. הועדה עיינה בבקשה 

ובנספחים המצורפים לה  ומחליטה להקצות סך 234,000 ש"ח וזאת למימון 
מחצית מעלות השיפוצים במבנה וכן סך 100,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת 

הריהוט.  למימון תואם ישמשו הוצאות בסכומים זהים לשני הרכיבים 
האמורים(דהיינו, 234,000 ש"ח לפחות לשיפוצים ו-100,000 ש"ח לפחות לריהוט).

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
עמותת יחדו באר-שבע והדרום, מבקשת את אישור הועדה לממש את מלוא סכום 
ההקצבה שנקבעה לה בסך 234,000 ₪ כנגד הוצאה של כ-600,000 ₪ עבור ריהוט 

חדרי המגורים בפנימיה בה שוהים הנערים והנערות. לאחר שהוועדה עיינה בפניה 
זו, החליטה להיענות לבקשה ולאשר שמלוא סכום ההקצבה יוסב לתמיכה 

בפרויקט הריהוט בחדרי הפנימיה, כמתואר בבקשה.

334,000(ב)

מרכז שחמט צפון (ע"ר) (א) 20200199

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת "מרכז שחמט צפון" (ע"ר) 
תמיכה בפרויקט של הוראת משחק השחמט ל-30 נערים שיופנו ממרכז הנוער 

בקרית מוצקין. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 30,000 
ש"ח כהשתתפות בעלויות ההדרכה והוראת המשחק לנערים. מימון תואם יהיה 

מכל אחד מרכיבי העלויות של הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה את 
רשימת הילדים שהשתתפו בפרויקט, את ההפניה של אותם ילדים על ידי מרכז 

הנוער בקרית מוצקין וכן את הפעילות שבוצעה עמהם במסגרת הפרויקט.

30,000(ב)

עתיד עם תקווה בגבעת אולגה - חדרה (ע"ר) (א) 20200206

עמותת "עתיד עם תקווה בגבעת אולגה – חדרה", מבקשת במסגרת עיזבון 
"לחינוך באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" 

להקים פרויקט שיכלול תכנית מצוינות ללימודים מדעיים-מתימטיים עבור נוער 
משכונת המצוקה גבעת אולגה. התכנית מוצגת כתכנית תלת-שנתית, אולם אינה 
יכולה להיחשב ככזו על פי ההגדרות שבנוהל עבודת הועדה. אין המדובר בתכנית 

אחת שמורכבת משלבים שונים, אלא בתכנית המיועדת להתקיים במשך שלוש 
שנים. שנה אחר שנה. התכנית מיועדת ל-20 ילדים בלבד, העלות שלה גבוהה מאוד

ועומדת על מעל 1.1 מליון ש"ח. בהתחשב ביתרת העיזבון שהיא בסכום שאינו 
גבוה, ובהתחשב בהיקף הבקשות שהונחו לפני הוועדה על פי אותו עיזבון, 

ובהתחשב גם במספר הקטן של התלמידים המיועדים להשתתף בפרויקט, מקצה 
הוועדה תמיכה בסך 40,000 ש"ח. זאת כהשתתפות בשכר מורים אשר יעניקו את 

השיעורים הפרטיים. המימון התואם יהיה לתשלום שכר המורים. מימוש 
ההקצבה יותנה בהצגת אסמכתאות לכמות השיעורים שניתנה, למספר התלמידים

שהשתתפו, ולתוכן הפעילות.

40,000(ב)
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24/09/2020 תאריך:
72 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

מינהל קהילתי מעלה רמות (ע"ר) (א) 20200212

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת "מינהל קהילתי מעלה 
רמות" (ע"ר) תמיכה בתוכנית חינוכית וייחודית לסיוע וליווי מקצועי לנוער 

בסיכון. ע"פ המתואר בבקשה התוכנית מתבצעת ע"י רכז נוער בסיכון שהינו עו"ס 
בהכשרתו. הרכז מנחה ומדריך שני מדריכי שטח הפועלים עם בני הנוער. הוועדה 

עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לקבוע השתתפות בשכר המדריכים וכן 
בהכשרה מקצועית. התמיכה תעמוד על סך 60,0000 ש"ח, מחציתה להשתתפות 

בשכר המדריכים ומחציתה כהשתתפות בהכשרה המקצועית. המימון התואם 
יהיה להשלמת הסכומים הנדרשים למימון שכר המדריכים וההכשרה המקצועית. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לכל הפעילות שבוצעה עם הנוער 
בסיכון כמפורט בבקשה, לרבות מספר בני הנוער, אסמכתה להפנייתם אל 

העמותה וההוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט.

60,000(ב)

האוניברסיטה הפתוחה (א) 20200218

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד למטרות צדקה – תמיכה בעיוורים.
האוניברסיטה הפתוחה הגישה בקשה לתמיכה לשם הנגשת ספרים בשתי צורות: 

האחת בדרך של קריינות והשנייה בדרך של טקסט מונגש.
במענה לפניית הועדה, הובהר ע"י האוניברסיטה הפתוחה שהספרים יונגשו הן 
לסטודנטים עיוורים של האוניברסיטה עצמה, הן לעיוורים בכלל – באמצעות 

הספרייה לעיוורים ובהמשך גם יונגשו לציבור בכלל ויוכלו לשרת כל מי שיעדיף 
את הלימוד בספרים הנידונים באמצעים המונגשים כמפורט בבקשה. 

הועדה מעוניינת מאוד לתמוך בפרויקט, במיוחד משום שהוא בעיקרו מיועד 
לעיוורים בכלל ובהתאם לאפשרויות קובעת הועדה תמיכה בסך 300,000 ש"ח 

בתקווה שניתן יהיה לבצע את מרבית הפרויקט או אולי אפילו את כולו.
למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת הספרים שנכללו בביצוע הפרויקט וכן

את הדרך להנגשת הספרים הללו לקהל הרחב. 

300,000(ב)

עמותת קרן חג"י (א) 20200219

במסגרת נושא תמיכה עיקרי ל"הוסטלים ופנימיות לנוער בסיכון" מבקשת עמותת
קרן חג"י לשפץ שני מבנים של קרוואן המשמשים את הנוער השוהה בכפר, נוער 
שמופנה על ידי לשכות הרווחה ושוהה במקום במסגרת אומנה וטיפול.  הוועדה 

עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 200,000 ש"ח עבור כל הפריטים 
המצוינים בבקשה, דהיינו שיפוצים וריהוט. המימון התואם יהיה להשלמת 

הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע השיפוץ בשני 
הקרוואנים כמפורט בבקשה.

200,000(ב)

חסדי נעמי (ע"ר) (א) 20200223

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בפרוייקט תמיכה בשורדי השואה בתקופת החורף, הוועדה מקצה 

השתתפות לרכישת רדיאטורים 9 צלעות לפי הצעת המחיר שצורפה לבקשה ולא 
לפריטים אחרים בבקשה. גם המימון התואם יהיה לרכישת הרדיאטורים. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה שמית של ניצולי השואה שקיבלו את 
הרדיאטור, מספרי תעודת זהות שלהם וכתובתיהם. כמו כן, תוגש הצהרה של יו"ר

העמותה על כך שהרדיאטורים סופקו לניצולי שואה בלבד.

50,000(ב)

מאור הרים (א) 20200227

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקש "מאור הרים" תמיכה לפרויקט של 
רכישת ציוד לחדר כושר של המוסד המחזיק אך ורק את הנוער הנושר והנוער 

בסיכון. ככלל נקודת המוצא של הוועדה היא שאין לתמוך ברכישת ציוד במסגרת 
מימוש העזבון הנידון, אולם במקרה זה מדובר בחדר כושר של המוסד שבו שוהים

הנערים התואמים את הגדרת יעד העזבון. פעילות כושר במתכונת רצופה אכן 
יכולה לתרום באופן משמעותי לשיפור מצבם הגופני והנפשי של בני הנוער 

המדוברים ועל כן מחליטה הוועדה לתמוך בפרויקט בסכום של 40,000 ש"ח 
להשתתפות ברכישת ציוד לחדר כושר, ע"פ הבקשה והצעת מחיר המצורפת לה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד כאמור והעלויות 

ששולמו.

40,000(ב)

עמותה להנצחת סרן יוסי אוחנה (ע"ר) (א) 20200232
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת להנצחת סרן יוסי אוחנה 
(ע"ר) תמיכה בפרויקט לטיפול בבני נוער, שחוו מצבי פגיעה וסיכון והמועדים 
לנשירה לרחוב וזאת במטרה לחלצם ממצבי הסיכון האמורים. הוועדה עיינה 

בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וכן בהצעות המחיר והרכיבים של הפרויקט 
הוועדה מוצאת לתמוך ברכיבים מסוימים בפרויקט בסכום כולל של 35,000 ש"ח, 

תמיכה זו מיועדת להשתתפות בשכרה של מורה להוראה מתקנת, עובדת 
סוציאלית/מדריכה טיפולית ומדריכה טיפולית לחינוך מיוחד, וכן לטיפול רגשי 

קבוצתי באמצעות אומנויות לחימה. המימון התואם יהיה להשלמת העלויות של 
הרכיבים שפורטו. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לפעילות שבוצעה 
בפרויקט, למספר בני הנוער ששולבו בפרויקט ולתשלום עבור הרכיבים שנתמכו על

ידי הוועדה.

35,000(ב)

תיאטרון לילדים ולנוער באר - שבע (ע"ר) (א) 20200234

במסגרת עיזבון המיועד ל"גופים שנותנים שירותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון" 
מבקשת עמותת "תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע" תמיכה בפרויקט המתואר על
ידה כ"גיבוש קבוצת תיאטרון יוצרת של שחקנים ובני נוער בסיכון". התכנית היא 
לעבד את סיפורם האישי של בני הנוער לכדי הצגה בהשתתפות שחקנים מקצועיים

ובני הנוער עצמם. בתוך כך, ישמש התהליך המדובר ככלי להעצמה ולחיזוק 
ההערכה העצמית של בני נוער, ויסייע להם לפתח כישורי חיים ויעביר אליהם 

אחריות להתנהלות נורמטיבית ומיטיבה בקהילה, תוך קבלת השראה והשפעה מן 
השחקנים המקצועיים שיעבדו עם בני הנוער. הוועדה עיינה ברכיבים השונים של 

התכנית ועולות מהם תהיות מסוימות אליהן התייחסה הוועדה. כך למשל, 
בעלויות התכנית כלולות הסעות מת"א לב"ש וחזרה. לא ברור אם מדובר בהסעת 

שחקנים ואנשי תיאטרון (מנהל אומנתי, מחזאי) או של בני הנוער. לא פורטה 
התכנית להסעות של 10 ימים. לא ברור מדוע הצוותים ובני הנוער אינם תושבי 
הדרום – אשר למעשה, למענם אמורה לפעול העמותה – עפ"י תיאור פעילותה 

השוטפת. גם עפ"י תיאור הפרויקט, בני הנוער אמורים להגיע מב"ש. לפיכך, כלל 
לא ברור רכיב ההסעה הגבוה הכלול בתמחור הפרויקט. מן הלו"ז לביצוע התכנית 

לא עולה העסקה של שחקנים בפרויקט במשך 12 חודשים. העמותה לא פירטה 
מדוע יש צורך בכל הרכיבים המפורטים בהצעות המחיר בעלויות הגבוהות מאוד 

שצוינו בהן. בשל היבטים אלה קשה לתמוך בבקשה באופן מלא. יחד עם זאת, 
הוועדה סבורה שהתכנית טובה וראויה לתמיכה והיא מקצה הקצבה בסך 150,000

ש"ח. למימוש ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות להפקת הפרויקט, לרבות 
תשלומי שכר והשכרת הציוד הטכני, לצורך העלאת המחזה. כמו כן, תציין 

העמותה שמותיהם של בני הנוער בסיכון שהשתתפו בתכנית.

150,000(ב)

מ. א. מגילות ים המלח (א) 20200248

"מ.א. מגילות ים המלח" הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" 
ומבקשת תמיכה בהשלמת ההקמה וההצטיידות של מעון תינוקות הקיים בישוב 
קדם ערבה. הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה – ומקצה תמיכה 

בפרויקט בסך 50,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות לרכישת 
הציוד ולהתקנתו במעון.

50,000(ב)

רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם (ע"ר) (א) 20200249

עמותת "רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם" (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון 
של "מעון תינוקות" ומבקשת תמיכה בהחלפת תשתית חצר גן הילדים/פעוטון של 

המתנ"ס מאבני חצצית לאריחי גומי פולימרי בטיחותיים בהתאם לתקן הנדרש. 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, ומחליטה להקצות תמיכה בסך 15,000 ש"ח, 

כהשתתפות בפרויקט על פי תיאורו בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לרכישת האריחים הנידונים בבקשה, עלותם, והתקנתם בחצר גן 

הילדים הנידון בבקשה.

15,000(ב)

על"ה- העמותה למען האזרח הוותיק בקרית- אונו (ע"ר) (א) 20200251
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מינהל קהילתי מעלה רמות (ע"ר) (א) 20200212

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת "מינהל קהילתי מעלה 
רמות" (ע"ר) תמיכה בתוכנית חינוכית וייחודית לסיוע וליווי מקצועי לנוער 

בסיכון. ע"פ המתואר בבקשה התוכנית מתבצעת ע"י רכז נוער בסיכון שהינו עו"ס 
בהכשרתו. הרכז מנחה ומדריך שני מדריכי שטח הפועלים עם בני הנוער. הוועדה 

עיינה בבקשה ובנספחים לה ומוצאת לקבוע השתתפות בשכר המדריכים וכן 
בהכשרה מקצועית. התמיכה תעמוד על סך 60,0000 ש"ח, מחציתה להשתתפות 

בשכר המדריכים ומחציתה כהשתתפות בהכשרה המקצועית. המימון התואם 
יהיה להשלמת הסכומים הנדרשים למימון שכר המדריכים וההכשרה המקצועית. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לכל הפעילות שבוצעה עם הנוער 
בסיכון כמפורט בבקשה, לרבות מספר בני הנוער, אסמכתה להפנייתם אל 

העמותה וההוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט.

60,000(ב)

האוניברסיטה הפתוחה (א) 20200218

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד למטרות צדקה – תמיכה בעיוורים.
האוניברסיטה הפתוחה הגישה בקשה לתמיכה לשם הנגשת ספרים בשתי צורות: 

האחת בדרך של קריינות והשנייה בדרך של טקסט מונגש.
במענה לפניית הועדה, הובהר ע"י האוניברסיטה הפתוחה שהספרים יונגשו הן 
לסטודנטים עיוורים של האוניברסיטה עצמה, הן לעיוורים בכלל – באמצעות 

הספרייה לעיוורים ובהמשך גם יונגשו לציבור בכלל ויוכלו לשרת כל מי שיעדיף 
את הלימוד בספרים הנידונים באמצעים המונגשים כמפורט בבקשה. 

הועדה מעוניינת מאוד לתמוך בפרויקט, במיוחד משום שהוא בעיקרו מיועד 
לעיוורים בכלל ובהתאם לאפשרויות קובעת הועדה תמיכה בסך 300,000 ש"ח 

בתקווה שניתן יהיה לבצע את מרבית הפרויקט או אולי אפילו את כולו.
למימוש ההקצבה תציג העמותה את רשימת הספרים שנכללו בביצוע הפרויקט וכן

את הדרך להנגשת הספרים הללו לקהל הרחב. 

300,000(ב)

עמותת קרן חג"י (א) 20200219

במסגרת נושא תמיכה עיקרי ל"הוסטלים ופנימיות לנוער בסיכון" מבקשת עמותת
קרן חג"י לשפץ שני מבנים של קרוואן המשמשים את הנוער השוהה בכפר, נוער 
שמופנה על ידי לשכות הרווחה ושוהה במקום במסגרת אומנה וטיפול.  הוועדה 

עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 200,000 ש"ח עבור כל הפריטים 
המצוינים בבקשה, דהיינו שיפוצים וריהוט. המימון התואם יהיה להשלמת 

הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע השיפוץ בשני 
הקרוואנים כמפורט בבקשה.

200,000(ב)

חסדי נעמי (ע"ר) (א) 20200223

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בפרוייקט תמיכה בשורדי השואה בתקופת החורף, הוועדה מקצה 

השתתפות לרכישת רדיאטורים 9 צלעות לפי הצעת המחיר שצורפה לבקשה ולא 
לפריטים אחרים בבקשה. גם המימון התואם יהיה לרכישת הרדיאטורים. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה שמית של ניצולי השואה שקיבלו את 
הרדיאטור, מספרי תעודת זהות שלהם וכתובתיהם. כמו כן, תוגש הצהרה של יו"ר

העמותה על כך שהרדיאטורים סופקו לניצולי שואה בלבד.

50,000(ב)

מאור הרים (א) 20200227

במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקש "מאור הרים" תמיכה לפרויקט של 
רכישת ציוד לחדר כושר של המוסד המחזיק אך ורק את הנוער הנושר והנוער 

בסיכון. ככלל נקודת המוצא של הוועדה היא שאין לתמוך ברכישת ציוד במסגרת 
מימוש העזבון הנידון, אולם במקרה זה מדובר בחדר כושר של המוסד שבו שוהים

הנערים התואמים את הגדרת יעד העזבון. פעילות כושר במתכונת רצופה אכן 
יכולה לתרום באופן משמעותי לשיפור מצבם הגופני והנפשי של בני הנוער 

המדוברים ועל כן מחליטה הוועדה לתמוך בפרויקט בסכום של 40,000 ש"ח 
להשתתפות ברכישת ציוד לחדר כושר, ע"פ הבקשה והצעת מחיר המצורפת לה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד כאמור והעלויות 

ששולמו.

40,000(ב)

עמותה להנצחת סרן יוסי אוחנה (ע"ר) (א) 20200232
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במסגרת תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה עמותת "על"ה – 
העמותה למען האזרח הוותיק" בקריית אונו בקשה לתמיכה בבניית מרחב מוגן 
למקבץ דירות "בית אורנשטיין" בהן מתגוררים 22 ניצולי שואה, עולים חדשים 

ומחוסרי דיור. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקבעה תמיכה 
בסך 280,000 ש"ח, כהשתתפות בעלויות המפורטות עבור אדריכל, ייעוץ מיגון 

ובניית מקלט בשטח של 66 מ"ר. כספי ההקצבה לא ישמשו לשכר של עובד 
בעמותה. השלמת הסכום הנדרש לפריטים האמורים במסגרת ההקצאה תשמש 
כמימון תואם. למימוש ההקצאה תציג העמותה אסמכתאות על ההוצאות עבור 

אדריכל, ייעוץ, מיגון ובניית המקלט. 

280,000(ב)

מרכז וראייטי בירושלים, מרכז לאומי לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים (ע"ר) (א) 20200262

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקש מרכז וראייטי 

בירושלים, מרכז לאומי לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים תמיכה בפעילות 
למען הילדים עם המוגבלות השוהים במוסד. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה,

מוצאת לתמוך בפרויקט בסך 50,000 ש"ח. למימוש הפרויקט יציג המוסד את 
רכישת הציוד המפורט בבקשה וכן ידווח על פעילות הקורס הנידון בבקשה.

50,000(ב)

רעות שדרות (א) 20200272

במסגרת עיזבון המיועד לגופים שנותנים שירותי רווחה המיועד לנוער בסיכון 
מבקשת עמותת "רעות שדרות" תמיכה בתכנית המוגדרת על ידה כתכנית ל"עיצוב

אישיותם והעצמתם של בני נוער בסיכון ובפיתוח רווחה רגשית ופיזית אצל בני 
הנוער על ידי הקמת מסגרת תומכת עבורם" בתיאור הפרויקט כתוב כי בשדרות 

הוקם  מרכז נוער עירוני חברתי שמטרתו עיצוב אישיותם והעצמתם של בני נוער 
בסיכון וכו'. כ-55 בני נוער משולבים בפעילות במרכז וחלקם מוגדרים כנערים 

בסיכון הלומדים בבתי הספר התיכוניים בעיר. על פי הפרויקט, יתקיימו עם בני 
הנוער שיעורי למידה קבוצתית, שיחות אישיות ופעילויות שונות, לקראת מועדי 

ישראל, טיולים והסעות. לאחר עיון בבקשה מחליטה הועדה לתמוך בפרויקט 
בסכום של 50,000 ש"ח לטובת 55 נערים משתתפים. כספי התמיכה ישמשו 
למימון הסדנאות והאוטובוסים. יתר רכיבי הפרויקט יכוסו על ידי המימון 

התואם. למימוש ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות לפעילויות אשר בוצעו 
בפועל בתקופת ביצוע הפרויקט, מספר בני הנוער שהשתתפו בפרויקט, אסמכתא 

לכך שמדובר בבני נוער בסיכון ועלויות הפרויקט.

50,000(ב)

רטורנו (ע"ר) (א) 20200276

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת רטורנו מבקשת לבצע שיפוץ בחדרי האוכל לנערות 
ולנערים השוהים במוסד, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. מאחר 
שהמוסד הינו מן הסוג המוגדר בנושא התמיכה העיקרי, מחליטה הועדה לתמוך 
בפרויקט בסכום של 700,000 ש"ח לשיפוץ שני חדרי האוכל המצוינים בבקשה. 

כמימון תואם ישמשו ההוצאות המשלימות לשיפוץ של אותם שני חדרי אוכל 
המפורטים בבקשה.

700,000(ב)

מגן - מרכז גוף ונפש (ע"ר) (א) 20200278

עמותת מגן מבקשת תמיכה בפרויקט סיוע למצבי משבר במשפחה הנובעים משכול
או יתמות. לתמיכה בטיפול הפרטני, בקבוצות ההדרכה, ובליווי המשפחות, מקצה
הוועדה סך 80,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 
עבור הרכיבים האמורים, ואף הצהרה של הגורם המטפל או הגורמים המטפלים 

לכך שהטיפולים ניתנו למשפחות שכול, דהיינו אבדן בן משפחה כתוצאה ממחלה, 
מתאונה, מרצח או מהתאבדות.

80,000(ב)

מכון בית יעקב למורות (חל"צ) (א) 20200301
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במסגרת עזבון המיועד לנוער בסיכון, מבקשת עמותת להנצחת סרן יוסי אוחנה 
(ע"ר) תמיכה בפרויקט לטיפול בבני נוער, שחוו מצבי פגיעה וסיכון והמועדים 
לנשירה לרחוב וזאת במטרה לחלצם ממצבי הסיכון האמורים. הוועדה עיינה 

בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וכן בהצעות המחיר והרכיבים של הפרויקט 
הוועדה מוצאת לתמוך ברכיבים מסוימים בפרויקט בסכום כולל של 35,000 ש"ח, 

תמיכה זו מיועדת להשתתפות בשכרה של מורה להוראה מתקנת, עובדת 
סוציאלית/מדריכה טיפולית ומדריכה טיפולית לחינוך מיוחד, וכן לטיפול רגשי 

קבוצתי באמצעות אומנויות לחימה. המימון התואם יהיה להשלמת העלויות של 
הרכיבים שפורטו. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לפעילות שבוצעה 
בפרויקט, למספר בני הנוער ששולבו בפרויקט ולתשלום עבור הרכיבים שנתמכו על

ידי הוועדה.

35,000(ב)

תיאטרון לילדים ולנוער באר - שבע (ע"ר) (א) 20200234

במסגרת עיזבון המיועד ל"גופים שנותנים שירותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון" 
מבקשת עמותת "תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע" תמיכה בפרויקט המתואר על
ידה כ"גיבוש קבוצת תיאטרון יוצרת של שחקנים ובני נוער בסיכון". התכנית היא 
לעבד את סיפורם האישי של בני הנוער לכדי הצגה בהשתתפות שחקנים מקצועיים

ובני הנוער עצמם. בתוך כך, ישמש התהליך המדובר ככלי להעצמה ולחיזוק 
ההערכה העצמית של בני נוער, ויסייע להם לפתח כישורי חיים ויעביר אליהם 

אחריות להתנהלות נורמטיבית ומיטיבה בקהילה, תוך קבלת השראה והשפעה מן 
השחקנים המקצועיים שיעבדו עם בני הנוער. הוועדה עיינה ברכיבים השונים של 

התכנית ועולות מהם תהיות מסוימות אליהן התייחסה הוועדה. כך למשל, 
בעלויות התכנית כלולות הסעות מת"א לב"ש וחזרה. לא ברור אם מדובר בהסעת 

שחקנים ואנשי תיאטרון (מנהל אומנתי, מחזאי) או של בני הנוער. לא פורטה 
התכנית להסעות של 10 ימים. לא ברור מדוע הצוותים ובני הנוער אינם תושבי 
הדרום – אשר למעשה, למענם אמורה לפעול העמותה – עפ"י תיאור פעילותה 

השוטפת. גם עפ"י תיאור הפרויקט, בני הנוער אמורים להגיע מב"ש. לפיכך, כלל 
לא ברור רכיב ההסעה הגבוה הכלול בתמחור הפרויקט. מן הלו"ז לביצוע התכנית 

לא עולה העסקה של שחקנים בפרויקט במשך 12 חודשים. העמותה לא פירטה 
מדוע יש צורך בכל הרכיבים המפורטים בהצעות המחיר בעלויות הגבוהות מאוד 

שצוינו בהן. בשל היבטים אלה קשה לתמוך בבקשה באופן מלא. יחד עם זאת, 
הוועדה סבורה שהתכנית טובה וראויה לתמיכה והיא מקצה הקצבה בסך 150,000

ש"ח. למימוש ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות להפקת הפרויקט, לרבות 
תשלומי שכר והשכרת הציוד הטכני, לצורך העלאת המחזה. כמו כן, תציין 

העמותה שמותיהם של בני הנוער בסיכון שהשתתפו בתכנית.

150,000(ב)

מ. א. מגילות ים המלח (א) 20200248

"מ.א. מגילות ים המלח" הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" 
ומבקשת תמיכה בהשלמת ההקמה וההצטיידות של מעון תינוקות הקיים בישוב 
קדם ערבה. הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה – ומקצה תמיכה 

בפרויקט בסך 50,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג המועצה אסמכתאות לרכישת 
הציוד ולהתקנתו במעון.

50,000(ב)

רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם (ע"ר) (א) 20200249

עמותת "רשת המרכזים הקהילתיים יקנעם" (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון 
של "מעון תינוקות" ומבקשת תמיכה בהחלפת תשתית חצר גן הילדים/פעוטון של 

המתנ"ס מאבני חצצית לאריחי גומי פולימרי בטיחותיים בהתאם לתקן הנדרש. 
הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה, ומחליטה להקצות תמיכה בסך 15,000 ש"ח, 

כהשתתפות בפרויקט על פי תיאורו בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לרכישת האריחים הנידונים בבקשה, עלותם, והתקנתם בחצר גן 

הילדים הנידון בבקשה.

15,000(ב)

על"ה- העמותה למען האזרח הוותיק בקרית- אונו (ע"ר) (א) 20200251
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לאחר שהועדה עיינה בבקשה לעיון מחדש בהחלטתה לדחות את בקשת מכון בית 
יעקב למורות (חל"צ), מוצאת הוועדה שיש מקום לשנות החלטתה וזאת לאור 
הבהרת הפרטים הכלולים בבקשה. הוועדה קובעת תמיכה בסך 100,000 ש"ח 

לפרויקט הקמת חדר כושר בתוך מבנה בית הספר התיכון, ככלי עבודה עם נוער 
בסיכון. המימון התואם יהיה להשלמת התקציב לרכישת הפריטים הדרושים, על 
פי הצעת המחיר המצורפת לבקשה. למימוש התמיכה תציג החברה אסמכתאות 

לרכישת הציוד, וכן תצלום המקום בו הוקם חדר הכושר והוצב הציוד במכון בית 
יעקב למורות ברחוב מנחת יצחק ,23 ירושלים.

100,000(ב)

כפר ילדים ונוער "אהבה" - עמותה לקידום ילדים, נוער וצעירים בסיכון (ע"ר) (א) 20200303

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) כפר ילדים ונוער "אהבה" מבקש לתמוך בפרויקט שיפוץ 

והצטיידות של אולם האירועים בפנימייה המשמשת את אוכלוסיית הנוער 
בעמותה. הועדה נתנה את דעתה לכך שהמוסד נתמך על ידה בשלוש בשנים 

האחרונות. על פי נוהל עבודת הוועדה נדרשים נימוקים מיוחדים לתמיכה לאור 
הנתון האמור. הוועדה מוצאת שהיות שהבקשה נסמכת על נושא תמיכה עיקרי 

שפרסמה, ומאחר שיש לאל ידה של הועדה לתמוך בפרויקט המוצע בבקשה 
הנידונה- בהיעדר מגבלה תקציבית לתמיכה בבקשה-מחליטה הועדה שיש 

בנימוקים אלה משום נימוקים מיוחדים, המצדיקים היענות לבקשה, חרף העובדה
שהמוסד נתמך ע"י הועדה בשלוש השנים האחרונות. לאחר שהועדה עיינה בבקשה
ובנספחים לה מחליטה וועדה להקצות תמיכה בסך 245,000 ש"ח.  כמימון תואם 

תשלים העמותה את הסכומים שצוינו לביצוע הפרויקט כמתואר בבקשה.

245,000(ב)

תלפיות כפר ילדים דתי (א) 20200307

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת תלפיות כפר ילדים דתי מבקשת תמיכה בפרויקט של

שדרוג הבית המשמש את הנוער השוהה במוסד במסגרת משפחתון ובהשגחת 
מדריכים . הועדה עיינה בבקשה, בפרטי הפרויקט, בהצעות המחיר והעלויות 

ומחליטה לתמוך בפרויקט בסך 400,000 ש"ח. כמימון תואם העמותה תשלים את 
הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט. כפי שמתואר בבקשה.

400,000(ב)

בית אבות הרצליה (א) 20200309

בהשגה שהגישה עמותת "בית אבות הרצליה" על דחיית בקשתה לתמיכה 
בפרויקט שיפוץ מבנה בן 4 חדרים המשמש את הדיירים בבית האבות  דווחו 

נתונים פיננסים המסירים את החריגה בהוצאות הנהלה וכלליות על פי הוראות 
החשכ"ל  ועל כן הנימוק הפיננסי בעטיו נדחתה הבקשה אינו עומד עוד. לגופה של 

הבקשה מחליטה הוועדה להקצות סך 70,000 ₪ להשתתפות בפרויקט, כמפורט 
בבקשה. המימון התואם יהיה מרכיבי העלויות של הפרויקט כמפורט בבקשה.

70,000(ב)

האוניברסיטה הפתוחה (א) 20200313

במסגרת עזבון "עולי בריה"מ" הגישה האוניברסיטה הפתוחה  בקשה לתמיכה 
בשכר הלימוד ל-50 עולים מבריה"מ לשעבר, אשר התקבלו ללימודים 

באוניברסיטה ונמצאו עומדים בכל הקריטריונים לנזקקות ובשל גילם, שהוא מעל 
28 שנים, אין הם מקבלים סיוע ממשרד הרווחה או ממשרד הקליטה. בקשה זו, 

הזהה לבקשה שהתקבלה גם לשנת ,2019 נתמכת בהמלצת משרד הרווחה. הועדה 
מחליטה להקצות סך 100,000 ש"ח למימון מלגות למספר סטודנטים ובסכומים 
ע"פ הקריטריונים שצורפו  לבקשה. למימוש ההקצבה תציג האוניברסיטה רשימת
התלמידים שזכו ליהנות מן ההקצבה ומן המימון התואם שהקצתה האוניברסיטה

לאותה מטרה, סכומי התמיכה בכל סטודנט והסיבה להענקת התמיכה.

100,000(ב)

תורת חסד בגליל (ע"ר) (א) 20200328

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) תורת חסד בגליל מבקשת תמיכה בשיפוץ המטבח של 
הפנימיה לנוער בסיכון הקיימת אצלה מדובר בשיפוץ המטבח המשמש כ92 

תלמידים בגילאי .18-13 במוסד שוהים הילדים גם בסופי שבוע ובחלק מחגי 
ישראל. עפ"י הבקשה והמסמכים שצורפו לה מקבלת הוועדה את הבקשה וקובעת 

סך 350,000 ש"ח לתמיכה בפרויקט. המימון התואם יהיה להשלמת העלות 
הכרוכה בשיפוץ כפי שהוא מתואר בבקשה.

350,000(ב)
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במסגרת תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה עמותת "על"ה – 
העמותה למען האזרח הוותיק" בקריית אונו בקשה לתמיכה בבניית מרחב מוגן 
למקבץ דירות "בית אורנשטיין" בהן מתגוררים 22 ניצולי שואה, עולים חדשים 

ומחוסרי דיור. הוועדה עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקבעה תמיכה 
בסך 280,000 ש"ח, כהשתתפות בעלויות המפורטות עבור אדריכל, ייעוץ מיגון 

ובניית מקלט בשטח של 66 מ"ר. כספי ההקצבה לא ישמשו לשכר של עובד 
בעמותה. השלמת הסכום הנדרש לפריטים האמורים במסגרת ההקצאה תשמש 
כמימון תואם. למימוש ההקצאה תציג העמותה אסמכתאות על ההוצאות עבור 

אדריכל, ייעוץ, מיגון ובניית המקלט. 

280,000(ב)

מרכז וראייטי בירושלים, מרכז לאומי לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים (ע"ר) (א) 20200262

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקש מרכז וראייטי 

בירושלים, מרכז לאומי לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים תמיכה בפעילות 
למען הילדים עם המוגבלות השוהים במוסד. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה,

מוצאת לתמוך בפרויקט בסך 50,000 ש"ח. למימוש הפרויקט יציג המוסד את 
רכישת הציוד המפורט בבקשה וכן ידווח על פעילות הקורס הנידון בבקשה.

50,000(ב)

רעות שדרות (א) 20200272

במסגרת עיזבון המיועד לגופים שנותנים שירותי רווחה המיועד לנוער בסיכון 
מבקשת עמותת "רעות שדרות" תמיכה בתכנית המוגדרת על ידה כתכנית ל"עיצוב

אישיותם והעצמתם של בני נוער בסיכון ובפיתוח רווחה רגשית ופיזית אצל בני 
הנוער על ידי הקמת מסגרת תומכת עבורם" בתיאור הפרויקט כתוב כי בשדרות 

הוקם  מרכז נוער עירוני חברתי שמטרתו עיצוב אישיותם והעצמתם של בני נוער 
בסיכון וכו'. כ-55 בני נוער משולבים בפעילות במרכז וחלקם מוגדרים כנערים 

בסיכון הלומדים בבתי הספר התיכוניים בעיר. על פי הפרויקט, יתקיימו עם בני 
הנוער שיעורי למידה קבוצתית, שיחות אישיות ופעילויות שונות, לקראת מועדי 

ישראל, טיולים והסעות. לאחר עיון בבקשה מחליטה הועדה לתמוך בפרויקט 
בסכום של 50,000 ש"ח לטובת 55 נערים משתתפים. כספי התמיכה ישמשו 
למימון הסדנאות והאוטובוסים. יתר רכיבי הפרויקט יכוסו על ידי המימון 

התואם. למימוש ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות לפעילויות אשר בוצעו 
בפועל בתקופת ביצוע הפרויקט, מספר בני הנוער שהשתתפו בפרויקט, אסמכתא 

לכך שמדובר בבני נוער בסיכון ועלויות הפרויקט.

50,000(ב)

רטורנו (ע"ר) (א) 20200276

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת רטורנו מבקשת לבצע שיפוץ בחדרי האוכל לנערות 
ולנערים השוהים במוסד, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. מאחר 
שהמוסד הינו מן הסוג המוגדר בנושא התמיכה העיקרי, מחליטה הועדה לתמוך 
בפרויקט בסכום של 700,000 ש"ח לשיפוץ שני חדרי האוכל המצוינים בבקשה. 

כמימון תואם ישמשו ההוצאות המשלימות לשיפוץ של אותם שני חדרי אוכל 
המפורטים בבקשה.

700,000(ב)

מגן - מרכז גוף ונפש (ע"ר) (א) 20200278

עמותת מגן מבקשת תמיכה בפרויקט סיוע למצבי משבר במשפחה הנובעים משכול
או יתמות. לתמיכה בטיפול הפרטני, בקבוצות ההדרכה, ובליווי המשפחות, מקצה
הוועדה סך 80,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות 
עבור הרכיבים האמורים, ואף הצהרה של הגורם המטפל או הגורמים המטפלים 

לכך שהטיפולים ניתנו למשפחות שכול, דהיינו אבדן בן משפחה כתוצאה ממחלה, 
מתאונה, מרצח או מהתאבדות.

80,000(ב)

מכון בית יעקב למורות (חל"צ) (א) 20200301
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העמותה למען הקשיש במודיעין (ע"ר) (א) 20200330

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה העמותה למען 
הקשיש במודיעין בקשה לתמיכה בפרויקט הסבת חדרי ממ"ד לחדר בו יתקיימו 

סדנאות אמנות עבור הקשישים וכן שיפוץ החדר של המועדון. הועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וקובעת תמיכה בסך 45,000 ש"ח לביצוע 

הפרויקט ע"פ כל הרכיבים המפורטים בבקשה. זאת, בכפוף לאישור פיקוד העורף 
לשימוש במוצע בממ"ד. השלמת הסכום הנדרש תהווה מימון תואם. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לסך ההוצאות שהוציאה לביצוע שני חלקי 
הפרויקט ואת אישור פיקוד העורף כאמור.

45,000(ב)

לב ח"ש (ע"ר) (א) 20200348

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בפעילות המועדון החברתי לניצולי שואה המופעל ע"י העמותה, כספי 

ההקצבה יועדו להשתתפות במימון טיולים והרצאות לניצולי השואה וכן 
לתיקונים בבתיהם של ניצולי השואה. כספי ההקצבה לא ישמשו לתשלום שכר 

ולסדנה לפעילות למתנדבים. המימון התואם ישמש לאותם הרכיבים אשר ישמשו 
כספי ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לקיום הטיולים, 

מועדיהם, שמות ניצולי השואה המשתתפים בהם וכן רשימת ניצולי השואה 
שבבתיהם בוצעו תיקונים וכן מספרי תעודות הזהות שלהם.

40,000(ב)

או יו ישראל ע"ש ברוך ושרה פאלק (ע"ר) (א) 20200360

במסגרת עיזבון המיועד ל"גופים שנותנים שירותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון" 
מבקשת "עמותת או יו ישראל ע"ש ברוך ושרה פאלק", תמיכה בפרויקט סיוע 

בסדנאות לנוער בסיכון. העמותה מטפלת בנוער בסיכון במגזר הדתי. מעיון 
בבקשה ובנספחים לה עולה שהתגבשה תכנית לקיום סדנאות. סדנה לכתיבה 

יוצרת, למוזיקה, לתרפיה ואמנות ולפסיכודרארמה. הועדה מחליטה להקצות 
תמיכה בסך 50,000 ש"ח להשתתפות בסדנאות המצוינות בטופס הבקשה. המימון

התואם יהיה להשתתפות בתשלום לאותן סדנאות. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה דו"ח על הפעילות שביצעה במסגרת הפרויקט, מועדי הפעילות, מספר 

המשתתפות בכל אחת מן הפעילויות שלא יפחת מ- 20 משתתפות בכל סדנא, 
אסמכתא שמדובר ב"נוער בסיכון" ועלות הפרויקט כפי שבוצע.

50,000(ב)

ועד מקומי מגדלים (א) 20200366

לאחר עיון הוועדה בבקשה לעיון מחדש בבקשת "ועד מקומי מגדלים" במסגרת 
עזבון "מעון תינוקות" לתמיכה ברכישת ציוד למעון התינוקות בישוב, מחליטה 
הוועדה לשנות את ההחלטה שדחתה את הבקשה ולהקצות תמיכה בסך 30,000 

ש"ח לרכישת ציוד למעון. יצוין שהעמותה המבקשת הדגישה שיש בידה תב"ר 
בסך 91,000 ש"ח למימון הפרויקט. לכן, ככל שצורכי מעון התינוקות מצדיקים 

רכישה בסכום גבוה מ- 60,000 ש"ח מצופה מהוועד המקומי שישקיע את התקציב 
הנדרש להשלמת סכום התמיכה לרכישת מלוא הציוד למעון התינוקות. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה רכישת ציוד למעון, ע"פ הצעת המחיר שצורפה לבקשה. 

כמו כן, כתנאי למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אישור לחוקיות הישוב 
והמעון המתנהל בו.

30,000(ב)

ועד מקומי נוב (א) 20200371

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים – הגיש ועד מקומי נוב 
בקשה לתמיכה בפרויקט שיפוץ מועדון היום לקשישים ביישוב. הועדה עיינה 
בבקשה והמסמכים הנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 150,000 ש"ח לביצוע 

הפרויקט על כל חלקיו כמתואר בבקשה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט 
תהווה מימון תואם. למימוש ההקצאה יציג הועדה המקומי אסמכתאות לשיפוץ 

המועדון על פי כל המפורט בבקשה.

150,000(ב)

עת לעשות - נתניה (ע"ר) (א) 20200383

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020



ילקוט הפרסומים 9205, כ"ג בחשוון התשפ"א, 10.11.2020  1088

24/09/2020 תאריך:
77 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת עמותת "עת לעשות – 

נתניה" תמיכה בקיומם של שלושה מחנות לאורך השנה בהם ישתתפו 75 ילדים 
אשר להם מוגבלות פיזית. במחנות יתקיימו טיולי ג'יפים, שייט, פארק שעשועים, 

כניסה לאתרים, אטרקציות ועוד. את הילדים ילוו 90 מלווים ו-10 אנשי צוות. 
חלק מאנשי הצוות יקבלו שכר עבור השתתפות בפעילות. הוועדה עיינה בבקשה 

ובנספחים לה ולאור מהות הפעילות מחליטה הוועדה להקצות תמיכה בסך 60,000
ש"ח לקיום אחד המחנות כמתואר בבקשה ובנספחים לה. המימון התואם יהיה 

עבור אותו מחנה. העמותה תוכל לבחור איזה מן המחנות להקים בכספי התמיכה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה את הפעילות שנעשתה באותו מחנה, היקף 

הפעילות, מספר הכניסות לאטרקציות, עלויות האירוח והלינה, עלויות ההסעות, 
ומספר הילדים שהשתתפו במחנה.

החלטת וועדת מליאה מיום :24.08.2020 
עמותת "עת לעשות", נתמכה על ידי הוועדה, לצורך ביצוע אחד ממחנות הפעילות 
עבור הילדים במסגרת בקשה .20200383 העמותה ביקשה תמיכה בביצוע שלושה 

מחנות ואילו הועדה קבעה הקצבה למחנה אחד בלבד. כעת מתברר, כי בשל 
תרומות בשווה כסף שקיבלה העמותה לביצוע המחנה, נותרה בידה האפשרות 

לבצע מחנה נוסף מבלי לחרוג מסכום ההקצבה שהוקצב לה על ידי הועדה. 
בנסיבות אלה, כיון שמדובר בחלק מן הבקשה המקורית, כפי שהוצגה, וכיון 

שהייתה זו החלטת הועדה לצמצם את התמיכה למחנה אחד, וכעת השתנו 
הנסיבות באופן שהעמותה יכולה לבצע את הפרויקט בתקציב שלא יחרוג 

מהקצבת הועדה, מאשרת הועדה את הבקשה והעמותה תוכל לממש את ההקצבה 
אם תצביע על ביצוע שני מחנות, על פי המפורט בבקשה המקורית. סכום ההקצבה

איננו משתנה.

60,000(ב)

המרכז הישראלי לנפגעי כתות  בע"מ (חל"צ) (א) 20200389

להשתתפות בפרויקט של טיפול ושיקום ארבעה ילדים מאזור ירושלים, לאחר 
שעברו התעללות פיזית נפשית ו/או מינית במסגרת כת פוגענית, וזאת על ידי 

מטפלת, עובדת סוציאלית קלינית-טיפולית, ועובדת סוציאלית קלינית מנהלת 
לפרויקט, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות לקיומם 

של טיפולים בלעדיים כמוגדר בבקשה.

67,000(ב)

שמחה לילד (ע"ר) (א) 20200399

עמותת "שמחה לילד" (ע"ר), הגישה בקשה במסגרת עזבון "למדינת ישראל 
למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי

או באופן פיסי" ומבקשת תמיכה בפרויקט שמיועד לסייע לילדים חולים ונכים, 
תוך מתן דגש על ליווי אישי של ילדים אלו במסגרת תהליך האשפוז כולל בניית 

סביבה חינוכית וחברתית  תוך התמודדות עם מחלות, כגון: דיס אוטונומיה 
,דיאליזה, אפילפסיה, ניוון שרירים ועוד. מדובר בשתי תוכניות עיקריות – האחת:

חונכות אישית קבוצתית שבה ילווה כל אחד מהילדים בחונך מתנדב קבוע, 
לתקופה של לפחות שנה, במטרה לקדם את החניך ולצמצם פערים לימודיים 

וחברתיים ע"פ תוכנית קידום אישית. השניה: מפגשים שמתוכננים להתקיים מדי 
שבוע, כ-40 יום בשנה ויערכו כ-4 שעות בממוצע. לאור חשיבות הפעילות  עבור 
ילדים אלו הזקוקים לעזרה צמודה, מצאה הועדה לנכון להקצות 150,000 ש"ח 

עבור כלל הפעילויות השונות כמפורט בהצעות המחיר המצורפות לבקשה. למימוש
ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות למספר הילדים ששולבו בפרויקט, מספר 

ההסעות ועלות הפעילויות שבוצעו בהתאם לתאור התכנית בבקשה ובהצעות 
המחיר המצורפות לה.

150,000(ב)

האגודה לפיתוח וקידום כפרי נוער בישראל - כפר הנוער "קדמה" (א) 20200414
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העמותה למען הקשיש במודיעין (ע"ר) (א) 20200330

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה העמותה למען 
הקשיש במודיעין בקשה לתמיכה בפרויקט הסבת חדרי ממ"ד לחדר בו יתקיימו 

סדנאות אמנות עבור הקשישים וכן שיפוץ החדר של המועדון. הועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וקובעת תמיכה בסך 45,000 ש"ח לביצוע 

הפרויקט ע"פ כל הרכיבים המפורטים בבקשה. זאת, בכפוף לאישור פיקוד העורף 
לשימוש במוצע בממ"ד. השלמת הסכום הנדרש תהווה מימון תואם. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לסך ההוצאות שהוציאה לביצוע שני חלקי 
הפרויקט ואת אישור פיקוד העורף כאמור.

45,000(ב)

לב ח"ש (ע"ר) (א) 20200348

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
להשתתפות בפעילות המועדון החברתי לניצולי שואה המופעל ע"י העמותה, כספי 

ההקצבה יועדו להשתתפות במימון טיולים והרצאות לניצולי השואה וכן 
לתיקונים בבתיהם של ניצולי השואה. כספי ההקצבה לא ישמשו לתשלום שכר 

ולסדנה לפעילות למתנדבים. המימון התואם ישמש לאותם הרכיבים אשר ישמשו 
כספי ההקצבה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לקיום הטיולים, 

מועדיהם, שמות ניצולי השואה המשתתפים בהם וכן רשימת ניצולי השואה 
שבבתיהם בוצעו תיקונים וכן מספרי תעודות הזהות שלהם.

40,000(ב)

או יו ישראל ע"ש ברוך ושרה פאלק (ע"ר) (א) 20200360

במסגרת עיזבון המיועד ל"גופים שנותנים שירותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון" 
מבקשת "עמותת או יו ישראל ע"ש ברוך ושרה פאלק", תמיכה בפרויקט סיוע 

בסדנאות לנוער בסיכון. העמותה מטפלת בנוער בסיכון במגזר הדתי. מעיון 
בבקשה ובנספחים לה עולה שהתגבשה תכנית לקיום סדנאות. סדנה לכתיבה 

יוצרת, למוזיקה, לתרפיה ואמנות ולפסיכודרארמה. הועדה מחליטה להקצות 
תמיכה בסך 50,000 ש"ח להשתתפות בסדנאות המצוינות בטופס הבקשה. המימון

התואם יהיה להשתתפות בתשלום לאותן סדנאות. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה דו"ח על הפעילות שביצעה במסגרת הפרויקט, מועדי הפעילות, מספר 

המשתתפות בכל אחת מן הפעילויות שלא יפחת מ- 20 משתתפות בכל סדנא, 
אסמכתא שמדובר ב"נוער בסיכון" ועלות הפרויקט כפי שבוצע.

50,000(ב)

ועד מקומי מגדלים (א) 20200366

לאחר עיון הוועדה בבקשה לעיון מחדש בבקשת "ועד מקומי מגדלים" במסגרת 
עזבון "מעון תינוקות" לתמיכה ברכישת ציוד למעון התינוקות בישוב, מחליטה 
הוועדה לשנות את ההחלטה שדחתה את הבקשה ולהקצות תמיכה בסך 30,000 

ש"ח לרכישת ציוד למעון. יצוין שהעמותה המבקשת הדגישה שיש בידה תב"ר 
בסך 91,000 ש"ח למימון הפרויקט. לכן, ככל שצורכי מעון התינוקות מצדיקים 

רכישה בסכום גבוה מ- 60,000 ש"ח מצופה מהוועד המקומי שישקיע את התקציב 
הנדרש להשלמת סכום התמיכה לרכישת מלוא הציוד למעון התינוקות. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה רכישת ציוד למעון, ע"פ הצעת המחיר שצורפה לבקשה. 

כמו כן, כתנאי למימוש ההקצבה יציג הוועד המקומי אישור לחוקיות הישוב 
והמעון המתנהל בו.

30,000(ב)

ועד מקומי נוב (א) 20200371

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים – הגיש ועד מקומי נוב 
בקשה לתמיכה בפרויקט שיפוץ מועדון היום לקשישים ביישוב. הועדה עיינה 
בבקשה והמסמכים הנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 150,000 ש"ח לביצוע 

הפרויקט על כל חלקיו כמתואר בבקשה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט 
תהווה מימון תואם. למימוש ההקצאה יציג הועדה המקומי אסמכתאות לשיפוץ 

המועדון על פי כל המפורט בבקשה.

150,000(ב)

עת לעשות - נתניה (ע"ר) (א) 20200383
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במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) האגודה לפיתוח לקידום כפרי נוער בישראל- כפר נוער קדמה

מבקשת לתמוך בשיפוץ והצטיידות מטבח הפנימיה המשמש את הנוער השוהה 
בפנימייה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ונוכח העובדה שמדובר במוסד 

שעונה להגדרה ולתנאים שהציבה הוועדה בקול הקורא הנדון מחליטה הוועדה 
לתמוך בפרויקט בסך 296,500 ש"ח. המימון התואם יהיה להשלמת הביצוע 

הנדרש.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
לבקשת האגודה לפיתוח לקידום כפרי נוער בישראל- כפר נוער קדמה, מבהירה 

הוועדה, שהעמותה תוכל לממש את ההקצבה שנקבעה לה, אם אכן תציג 
חשבוניות על סך 200,000 ₪ להצטיידות ו-400,000 ₪ לשיפוץ ושדרוג המטבח. 

פעילות זו תואמת את הפרויקט שלשמו נקבעה ההקצבה.

החלטת וועדת המליאה מיום 24.08.2020:
עמותת "קדמה" פנתה לועדה בבקשה להתיר לה שימוש באסמכתאות על הוצאות 

שהוציאה לשיפוץ המטבח בשנת 2019 עבורו נקבעה ההקצאה על פי בקשה 
.20200414 בקשה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות נוהל עבודת הועדה לכן 
הועדה מנועה מלאשר הכרה בהוצאות אלה במסגרת הפרויקט. לפיכך, הבקשה 

נדחית.

296,500(ב)

מוסדות מאור שמואל (ע"ר) (א) 20200419

עמותת "מוסדות מאור שמואל" (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון 
תינוקות" ומבקשת תמיכה בפרויקט שיפוץ של חצר המעון וכן רכישת ציוד למעון,

הכל כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. הועדה עיינה בבקשה 
ומחליטה לתמוך בשני פריטים מתוך הרשימה שצורפה לבקשה והם: התקנת 200 

מטר דשא סינטטי והצללה בשטח של 200 מטר. סכום התמיכה 38,000 ש"ח 
המימון התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש לרכישה ולהתקנה של הדשא 

הסינטטי וההצללה האמורים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתא לרכישה
ולהתקנה של הדשא הסינטטי ולהצללה בשטח של 200 מ"ר.

38,000(ב)

נאמנות לתכנון ופיתוח שרותים למען הזקן בירושלים (א) 20200422

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה עמותת נאמנות 
לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בירושלים בקשה לתמיכה בפרויקט שיפוצים 
והתקנת מעלון במבנה בית האבון "בית באייר". הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים 

המצורפים לה וקובעת תמיכה בסך 200,000 ש"ח להשתתפות בביצוע הפרויקט 
כולו כמפורט בבקשה. השלמת הסכום הדרוש לביצוע הפרויקט תהווה מימון 

תואם.

200,000(ב)

מכון בית דוד (א) 20200430

להשתתפות בפרויקט שמטרתו לעורר השראה ולהעצים את היכולת והרצון אצל 
התלמידים להתמודד עם קשיים.  להגביר את המודעות לצורכי אנשים עם 

מוגבלויות בכלל ואנשים חירשים ועיוורים בפרט ולעודד התנדבות ועזרה לזולת, 
כמפורט בבקשה. כספי התמיכה ישמשו לשכר למרצה ולעובד שיווק ותיאום, 

כמפורט בבקשה. לצורך מימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של 20 מפגשים, 
מקומות המפגש, מספר המשתתפים, שם המרצה, מספר העיוורים שישתתפו בכל 

מפגש.

45,000(ב)

ארגון נשי חרות בישראל (א) 20200436

"ארגון נשי חרות בישראל" הגיש בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" 
ומבקש תמיכה בשיפוץ המעונות המנוהלים על ידו בנתניה ובראשל"צ. הועדה 

עיינה בבקשה על כל חלקיה ומקצה סך 40,000 ש"ח לכל אחד מן המעונות ובסך 
הכל ההקצבה 80,000 ש"ח. למימוש ההקצבה יציג הארגון אסמכתאות לביצוע 

שיפוצים שתוארו בבקשה בשני המעונות.

80,000(ב)

ועד מקומי ברכה (א) 20200437
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במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת עמותת "עת לעשות – 

נתניה" תמיכה בקיומם של שלושה מחנות לאורך השנה בהם ישתתפו 75 ילדים 
אשר להם מוגבלות פיזית. במחנות יתקיימו טיולי ג'יפים, שייט, פארק שעשועים, 

כניסה לאתרים, אטרקציות ועוד. את הילדים ילוו 90 מלווים ו-10 אנשי צוות. 
חלק מאנשי הצוות יקבלו שכר עבור השתתפות בפעילות. הוועדה עיינה בבקשה 

ובנספחים לה ולאור מהות הפעילות מחליטה הוועדה להקצות תמיכה בסך 60,000
ש"ח לקיום אחד המחנות כמתואר בבקשה ובנספחים לה. המימון התואם יהיה 

עבור אותו מחנה. העמותה תוכל לבחור איזה מן המחנות להקים בכספי התמיכה. 
למימוש ההקצבה תציג העמותה את הפעילות שנעשתה באותו מחנה, היקף 

הפעילות, מספר הכניסות לאטרקציות, עלויות האירוח והלינה, עלויות ההסעות, 
ומספר הילדים שהשתתפו במחנה.

החלטת וועדת מליאה מיום :24.08.2020 
עמותת "עת לעשות", נתמכה על ידי הוועדה, לצורך ביצוע אחד ממחנות הפעילות 
עבור הילדים במסגרת בקשה .20200383 העמותה ביקשה תמיכה בביצוע שלושה 

מחנות ואילו הועדה קבעה הקצבה למחנה אחד בלבד. כעת מתברר, כי בשל 
תרומות בשווה כסף שקיבלה העמותה לביצוע המחנה, נותרה בידה האפשרות 

לבצע מחנה נוסף מבלי לחרוג מסכום ההקצבה שהוקצב לה על ידי הועדה. 
בנסיבות אלה, כיון שמדובר בחלק מן הבקשה המקורית, כפי שהוצגה, וכיון 

שהייתה זו החלטת הועדה לצמצם את התמיכה למחנה אחד, וכעת השתנו 
הנסיבות באופן שהעמותה יכולה לבצע את הפרויקט בתקציב שלא יחרוג 

מהקצבת הועדה, מאשרת הועדה את הבקשה והעמותה תוכל לממש את ההקצבה 
אם תצביע על ביצוע שני מחנות, על פי המפורט בבקשה המקורית. סכום ההקצבה

איננו משתנה.

60,000(ב)

המרכז הישראלי לנפגעי כתות  בע"מ (חל"צ) (א) 20200389

להשתתפות בפרויקט של טיפול ושיקום ארבעה ילדים מאזור ירושלים, לאחר 
שעברו התעללות פיזית נפשית ו/או מינית במסגרת כת פוגענית, וזאת על ידי 

מטפלת, עובדת סוציאלית קלינית-טיפולית, ועובדת סוציאלית קלינית מנהלת 
לפרויקט, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה תציג החברה אסמכתאות לקיומם 

של טיפולים בלעדיים כמוגדר בבקשה.

67,000(ב)

שמחה לילד (ע"ר) (א) 20200399

עמותת "שמחה לילד" (ע"ר), הגישה בקשה במסגרת עזבון "למדינת ישראל 
למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים מוגבלים באופן שכלי

או באופן פיסי" ומבקשת תמיכה בפרויקט שמיועד לסייע לילדים חולים ונכים, 
תוך מתן דגש על ליווי אישי של ילדים אלו במסגרת תהליך האשפוז כולל בניית 

סביבה חינוכית וחברתית  תוך התמודדות עם מחלות, כגון: דיס אוטונומיה 
,דיאליזה, אפילפסיה, ניוון שרירים ועוד. מדובר בשתי תוכניות עיקריות – האחת:

חונכות אישית קבוצתית שבה ילווה כל אחד מהילדים בחונך מתנדב קבוע, 
לתקופה של לפחות שנה, במטרה לקדם את החניך ולצמצם פערים לימודיים 

וחברתיים ע"פ תוכנית קידום אישית. השניה: מפגשים שמתוכננים להתקיים מדי 
שבוע, כ-40 יום בשנה ויערכו כ-4 שעות בממוצע. לאור חשיבות הפעילות  עבור 
ילדים אלו הזקוקים לעזרה צמודה, מצאה הועדה לנכון להקצות 150,000 ש"ח 

עבור כלל הפעילויות השונות כמפורט בהצעות המחיר המצורפות לבקשה. למימוש
ההקצבה יציג המוסד אסמכתאות למספר הילדים ששולבו בפרויקט, מספר 

ההסעות ועלות הפעילויות שבוצעו בהתאם לתאור התכנית בבקשה ובהצעות 
המחיר המצורפות לה.

150,000(ב)

האגודה לפיתוח וקידום כפרי נוער בישראל - כפר הנוער "קדמה" (א) 20200414
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24/09/2020 תאריך:
79 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"ועד מקומי ברכה" הגיש בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" ומבקש 
תמיכה בפרויקט של שיפוץ המעון הגדול המוחזק על ידו. הועדה עיינה בבקשה 

ובנספחים לה ומקצה סך 42,000 ש"ח לביצוע ההצללות המפורטות בהצעת המחיר
בנושא זה, כפי שצורפה לבקשה. המימון התואם יהיה מיתר חלקי הפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישה והתקנה של הצללות בסכום
ההקצאה ואסמכתאות לרכישות אחרות ולשיפוץ ע"פ המפורט בבקשה- כמימון 

תואם.

42,000(ב)

היכלי ענג - ארגון נשות גור (א) 20200439

"עמותת היכל ענג – ארגון נשות גור"  מבקשת תמיכה במסגרת עזבון סיוע 
ליתומים, תמיכה בהענקת אמצעי חימום וערכות הלבשה וציוד לבית ספר לילדים 

שלפחות אחד מהוריהם הלך לבית עולמו. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח לפעילות המתוארת בפרויקט, אך זאת בתנאי 
שהנהנים יהיו ילדים עד גיל ,18 שאחד מהוריהם נפטר,  ושמוגדר כנזקק על פי 
הפנייה מלשכת הרווחה של משרד הרווחה או של הרשות המקומית. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישות שנעשו כמפורט בבקשה ולחלוקת 
הציוד לילדים יתומים מאחד מהוריהם, אשר כלולים ברשימה של לשכת הרווחה 
כאמור. למען הסר ספק, לא יהיה די בהפניה של מרכזת מטעם העמותה עצמה כדי

להכיר בהענקת הציוד האמור לילד שאינו כלול ברשימה של לשכת הרווחה.

30,000(ב)

קרית נוער הגליל העליון קרית שמונה (חל"צ) (א) 20200441

במסגרת עיזבון המיועד ל"גופים שנותנים שירותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון" 
מבקשת עמותת "קריית נוער הגליל העליון קרית שמונה", תמיכה בתכנית שילובם

של 20 בני נוער בסיכון, בקורס רכיבה טיפולית. הצעת המחיר שצורפה לבקשה, 
הינה בעלויות גבוהות ביותר. עם זאת, הועדה רואה חשיבות בקיום התכנית. על פי

הנתונים הידועים וועדה, לרבות השתתפותם של קופות חולים במקרים 
המתאימים, ועלויות מקובלות של קורסי רכיבה, משך השיעורים, תקופת קיומם 

של קורסים ועוד, מקצה הועדה תמיכה של 50,000 ש"ח לתכנית. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה את מספר המשתתפים, עלויות הפרויקט כפי שבוצע 

ופרטי התכנית שבוצעה מבחינת מספר שיעורים, משך כל שיעור וכיו"ב.

50,000(ב)

תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב (ע"ר) (א) 20200444

במסגרת עיזבון המיועד ל"גופים שנותנים שירותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון" 
מבקשת עמותת "תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב", תמיכה בפרויקט של 

חוגי העצמה לנערות בסיכון השוהות במוסד שמפעילה העמותה. במסגרת 
הפרויקט ישתתפו 25 נערות בסיכון השוהות במוסד בחוגי אמנות ודרמה, וביחד 

יפיקו אירוע סיום לקורס הדרמה. הועדה עיינה בבקשה ומצאה לתמוך 
בהשתתפות בחוגי הדרמה והאמנות בסכום של 35,000 ש"ח. המימון התואם יהיה
מיתר רכיבי הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה דו"ח מפורט על הפעילות 

שנעשתה בחוגים כמפורט בבקשה, וכן את העלויות שנדרשו לקיום החוגים ואת 
רשימת הנערות שהשתתפו בחוגים.

35,000(ב)

ועד מקומי עין השופט (א) 20200445

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגיש ועד מקומי עין 
השופט בקשה לתמיכה בשיפוץ בית האבות בעין השופט. הועדה עיינה בבקשה 

ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 180,000 ש"ח, לביצוע כל רכיבי 
הפרויקט כמפורט בבקשה.

180,000(ב)

קהילת נצרים באריאל (ע"ר) (א) 20200446

עמותת "קהילת נצרים באריאל" הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות"
ומבקשת תמיכה בהצטיידות למבנה חדש של המעון אשר עתיד לקום מינואר 
.2020 הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 60,000 ש"ח. 

ההקצבה תשמש לרכישת הציוד והריהוט למעון ולא לציוד של המטבח ומכשירי 
החשמל. המימון התואם יהיה מיתר חלקי התכנית. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד והריהוט למעון בגובה ההקצבה, לרכישת 
ציוד במסגרת המימון התואם.

60,000(ב)

קופת רמבעהן כולל פולין ירושלים (א) 20200449

24/09/2020 תאריך:
78 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) האגודה לפיתוח לקידום כפרי נוער בישראל- כפר נוער קדמה

מבקשת לתמוך בשיפוץ והצטיידות מטבח הפנימיה המשמש את הנוער השוהה 
בפנימייה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ונוכח העובדה שמדובר במוסד 

שעונה להגדרה ולתנאים שהציבה הוועדה בקול הקורא הנדון מחליטה הוועדה 
לתמוך בפרויקט בסך 296,500 ש"ח. המימון התואם יהיה להשלמת הביצוע 

הנדרש.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
לבקשת האגודה לפיתוח לקידום כפרי נוער בישראל- כפר נוער קדמה, מבהירה 

הוועדה, שהעמותה תוכל לממש את ההקצבה שנקבעה לה, אם אכן תציג 
חשבוניות על סך 200,000 ₪ להצטיידות ו-400,000 ₪ לשיפוץ ושדרוג המטבח. 

פעילות זו תואמת את הפרויקט שלשמו נקבעה ההקצבה.

החלטת וועדת המליאה מיום 24.08.2020:
עמותת "קדמה" פנתה לועדה בבקשה להתיר לה שימוש באסמכתאות על הוצאות 

שהוציאה לשיפוץ המטבח בשנת 2019 עבורו נקבעה ההקצאה על פי בקשה 
.20200414 בקשה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות נוהל עבודת הועדה לכן 
הועדה מנועה מלאשר הכרה בהוצאות אלה במסגרת הפרויקט. לפיכך, הבקשה 

נדחית.

296,500(ב)

מוסדות מאור שמואל (ע"ר) (א) 20200419

עמותת "מוסדות מאור שמואל" (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון 
תינוקות" ומבקשת תמיכה בפרויקט שיפוץ של חצר המעון וכן רכישת ציוד למעון,

הכל כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. הועדה עיינה בבקשה 
ומחליטה לתמוך בשני פריטים מתוך הרשימה שצורפה לבקשה והם: התקנת 200 

מטר דשא סינטטי והצללה בשטח של 200 מטר. סכום התמיכה 38,000 ש"ח 
המימון התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש לרכישה ולהתקנה של הדשא 

הסינטטי וההצללה האמורים. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתא לרכישה
ולהתקנה של הדשא הסינטטי ולהצללה בשטח של 200 מ"ר.

38,000(ב)

נאמנות לתכנון ופיתוח שרותים למען הזקן בירושלים (א) 20200422

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה עמותת נאמנות 
לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בירושלים בקשה לתמיכה בפרויקט שיפוצים 
והתקנת מעלון במבנה בית האבון "בית באייר". הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים 

המצורפים לה וקובעת תמיכה בסך 200,000 ש"ח להשתתפות בביצוע הפרויקט 
כולו כמפורט בבקשה. השלמת הסכום הדרוש לביצוע הפרויקט תהווה מימון 

תואם.

200,000(ב)

מכון בית דוד (א) 20200430

להשתתפות בפרויקט שמטרתו לעורר השראה ולהעצים את היכולת והרצון אצל 
התלמידים להתמודד עם קשיים.  להגביר את המודעות לצורכי אנשים עם 

מוגבלויות בכלל ואנשים חירשים ועיוורים בפרט ולעודד התנדבות ועזרה לזולת, 
כמפורט בבקשה. כספי התמיכה ישמשו לשכר למרצה ולעובד שיווק ותיאום, 

כמפורט בבקשה. לצורך מימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של 20 מפגשים, 
מקומות המפגש, מספר המשתתפים, שם המרצה, מספר העיוורים שישתתפו בכל 

מפגש.

45,000(ב)

ארגון נשי חרות בישראל (א) 20200436

"ארגון נשי חרות בישראל" הגיש בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" 
ומבקש תמיכה בשיפוץ המעונות המנוהלים על ידו בנתניה ובראשל"צ. הועדה 

עיינה בבקשה על כל חלקיה ומקצה סך 40,000 ש"ח לכל אחד מן המעונות ובסך 
הכל ההקצבה 80,000 ש"ח. למימוש ההקצבה יציג הארגון אסמכתאות לביצוע 

שיפוצים שתוארו בבקשה בשני המעונות.

80,000(ב)

ועד מקומי ברכה (א) 20200437

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020



1091 ילקוט הפרסומים 9205, כ"ג בחשוון התשפ"א, 10.11.2020 

24/09/2020 תאריך:
80 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

ההקצבה של הועדה עומדת על סך 50,000 ש"ח לפרויקט שהוצג בעלות של 
600,000 ש"ח. לא נקבע מספר ילדים לפרויקט. 

הועדה קבעה את הקריטריון לפיו חלוקת הביגוד והציוד לחורף יסופקו 
לאוכלוסיות היעד של הפרויקט. הועדה לא קבעה עלות של 1,000 ש"ח לכל ילד. 
מחיר זה- רק צוין בהחלטה- נראה לועדה מוגזם והפרויקט יכול להתבצע באופן 

ראוי גם בעלות קטנה יותר לכל ילד ואז מספר הילדים יהיה גדול יותר. כל הילדים
צריכים להיות מופנים ע"י לשכות הרווחה. המוסד יבצע את הפרויקט באופן סביר

והולם.

50,000(ב)

מוסדות משכנות התורה (ע"ר) (א) 20200452

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת מוסדות משכנות התורה מבקשת לתמוך בפרויקט 

רכישת ציוד למטבח הפנימיה עפ"י המפורט בבקשה והנספחים לה. הוועדה עיינה 
בבקשה ומוצאת לתמוך בסכום המבוקש בסך 84,000 ש"ח. המימון התואם יהיה 

מן ההוצאות להשלמת הרכישות כמפורט בבקשה .

84,000(ב)

אדרת אליהו מעשה חושב חדרה (ע"ר) (א) 20200460

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת עמותת "אדרת 

אליהו מעשה חושב חדרה" תמיכה בהענקת מלגות שנתיות ל-70 תלמידות 
המתאימות להגדרות העזבון. הועדה עיינה בבקשה  ובנספחים לה, אף קיימה 

בירור ביחס לשאלות שראתה לנכון לשאול ומחליטה להקצות תמיכה בסך 20,000 
ש"ח. המימון התואם יהיה להענקת מלגות ע"פ אותם קריטריונים שמצורפים 

לבקשה. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את רשימת 
התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי והקריטריון 

על פיו קיבלו את המלגה.

20,000(ב)

עידן - העמותה לשרותים קהילתיים לקשישים בירושלים (א) 20200467

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה עמותת עידן – 
העמותה לשרותים קהילתיים לקשישים בירושלים בקשה לתמיכה בהחלפת 
הריהוט בבית האבות כמפורט בבקשה ובנספחים לה. הועדה עיינה בבקשה 

וקובעת תמיכה בסך 300,000 ש"ח לרכישת הריהוט. השלמת התשלום עבור 
רכישת הריהוט המצוין בבקשה תהווה מימון תואם.

300,000(ב)

מ. א. מבואות החרמון (א) 20200469

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת המועצה 
האזורית מבואות החרמון תמיכה בפרויקט החלפת המטבחון הישן במרכז יום 
לקשיש באזור המועצה במטבח מרווח וגדול. הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים 
שצורפו אליה וקובעת תמיכה בסך 80,000 ש"ח לביצוע הפרויקט ע"פ המפורט 

בבקשה.

80,000(ב)

עירית פתח תקוה (א) 20200474

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת עירית פתח 
תקוה תמיכה בביצוע שיפוצים בשלושה מרכזי יום לקשישים בתחומה. הועדה 

עיינה בבקשה ובמסמכים המצורפים לה וקובעת תמיכה בסך 120,000 ש"ח 
לביצוע הפרויקט על כל רכיביו כמפורט בבקשה. השלמת הסכום הנדרש לביצוע 

כל הפרויקט כאמור תהווה מימון תואם.

120,000(ב)

גומת חן - מורשת, תרבות, חינוך, נוער (ע"ר) (א) 20200489

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת גומת חן – מורשת , תרבות, חינוך, נוער  מבקשת 
לתמוך במימון פרויקט שמיועד להוות חלק מתכנית הטיפול ב48 נערות בסיכון 

בכיתות ט'-י"ב של הפנימיה. המוסד מפוקח ע"י המנהל לחינוך התיישבות עליית 
הנוער, שוהות בו נערות מכל רחבי הארץ, התכנית כוללת טיפול הנדרש גם עקב 
מיקום המוסד- הכל כמפורט בבקשה ובנספחים לה. הוועדה מחליטה להיענות 

לבקשה וקובעת תמיכה בסך 169,000 ש"ח. כמימון תואם תציג העמותה 
אסמכתאות להוצאה של יתרת העלות הנדרשת לביצוע הפרויקט.

169,000(ב)

24/09/2020 תאריך:
79 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"ועד מקומי ברכה" הגיש בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" ומבקש 
תמיכה בפרויקט של שיפוץ המעון הגדול המוחזק על ידו. הועדה עיינה בבקשה 

ובנספחים לה ומקצה סך 42,000 ש"ח לביצוע ההצללות המפורטות בהצעת המחיר
בנושא זה, כפי שצורפה לבקשה. המימון התואם יהיה מיתר חלקי הפרויקט. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישה והתקנה של הצללות בסכום
ההקצאה ואסמכתאות לרכישות אחרות ולשיפוץ ע"פ המפורט בבקשה- כמימון 

תואם.

42,000(ב)

היכלי ענג - ארגון נשות גור (א) 20200439

"עמותת היכל ענג – ארגון נשות גור"  מבקשת תמיכה במסגרת עזבון סיוע 
ליתומים, תמיכה בהענקת אמצעי חימום וערכות הלבשה וציוד לבית ספר לילדים 

שלפחות אחד מהוריהם הלך לבית עולמו. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 
וקובעת תמיכה בסך 30,000 ש"ח לפעילות המתוארת בפרויקט, אך זאת בתנאי 
שהנהנים יהיו ילדים עד גיל ,18 שאחד מהוריהם נפטר,  ושמוגדר כנזקק על פי 
הפנייה מלשכת הרווחה של משרד הרווחה או של הרשות המקומית. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישות שנעשו כמפורט בבקשה ולחלוקת 
הציוד לילדים יתומים מאחד מהוריהם, אשר כלולים ברשימה של לשכת הרווחה 
כאמור. למען הסר ספק, לא יהיה די בהפניה של מרכזת מטעם העמותה עצמה כדי

להכיר בהענקת הציוד האמור לילד שאינו כלול ברשימה של לשכת הרווחה.

30,000(ב)

קרית נוער הגליל העליון קרית שמונה (חל"צ) (א) 20200441

במסגרת עיזבון המיועד ל"גופים שנותנים שירותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון" 
מבקשת עמותת "קריית נוער הגליל העליון קרית שמונה", תמיכה בתכנית שילובם

של 20 בני נוער בסיכון, בקורס רכיבה טיפולית. הצעת המחיר שצורפה לבקשה, 
הינה בעלויות גבוהות ביותר. עם זאת, הועדה רואה חשיבות בקיום התכנית. על פי

הנתונים הידועים וועדה, לרבות השתתפותם של קופות חולים במקרים 
המתאימים, ועלויות מקובלות של קורסי רכיבה, משך השיעורים, תקופת קיומם 

של קורסים ועוד, מקצה הועדה תמיכה של 50,000 ש"ח לתכנית. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה את מספר המשתתפים, עלויות הפרויקט כפי שבוצע 

ופרטי התכנית שבוצעה מבחינת מספר שיעורים, משך כל שיעור וכיו"ב.

50,000(ב)

תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב (ע"ר) (א) 20200444

במסגרת עיזבון המיועד ל"גופים שנותנים שירותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון" 
מבקשת עמותת "תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב", תמיכה בפרויקט של 

חוגי העצמה לנערות בסיכון השוהות במוסד שמפעילה העמותה. במסגרת 
הפרויקט ישתתפו 25 נערות בסיכון השוהות במוסד בחוגי אמנות ודרמה, וביחד 

יפיקו אירוע סיום לקורס הדרמה. הועדה עיינה בבקשה ומצאה לתמוך 
בהשתתפות בחוגי הדרמה והאמנות בסכום של 35,000 ש"ח. המימון התואם יהיה
מיתר רכיבי הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה דו"ח מפורט על הפעילות 

שנעשתה בחוגים כמפורט בבקשה, וכן את העלויות שנדרשו לקיום החוגים ואת 
רשימת הנערות שהשתתפו בחוגים.

35,000(ב)

ועד מקומי עין השופט (א) 20200445

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגיש ועד מקומי עין 
השופט בקשה לתמיכה בשיפוץ בית האבות בעין השופט. הועדה עיינה בבקשה 

ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 180,000 ש"ח, לביצוע כל רכיבי 
הפרויקט כמפורט בבקשה.

180,000(ב)

קהילת נצרים באריאל (ע"ר) (א) 20200446

עמותת "קהילת נצרים באריאל" הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות"
ומבקשת תמיכה בהצטיידות למבנה חדש של המעון אשר עתיד לקום מינואר 
.2020 הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 60,000 ש"ח. 

ההקצבה תשמש לרכישת הציוד והריהוט למעון ולא לציוד של המטבח ומכשירי 
החשמל. המימון התואם יהיה מיתר חלקי התכנית. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד והריהוט למעון בגובה ההקצבה, לרכישת 
ציוד במסגרת המימון התואם.

60,000(ב)

קופת רמבעהן כולל פולין ירושלים (א) 20200449

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי
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להלן פירוט מקבלי ההקצבות וסכומי ההקצבה לפי מטרות ההקצבה:

שוויון חברתי משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה
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24/09/2020 תאריך:
81 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עדן - העמותה לקידום פרוייקטים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים בנגב הצפוני (ע" (א) 20200490

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עדן- העמותה לקידום פרוייקטים חינוכיים, חברתיים 

ותרבותיים הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט של רכישת ציוד טכנולוגי כמפורט 
בבקשה לטובת נערות בסיכון השוהות בפנימיית העמותה. עפ"י הבקשה 

והנספחים לה קובעת הוועדה תמיכה בסך 122,000 ש"ח.  לרכישות המתוארות 
בבקשה, המימון התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש לרכישות.

החלטת יו"ר מיום 20.08.2020:
"הבקשה מוקדמת מדי. נותרו למעלה משבעה חדשים עד למועד פקיעת תוקף 

הבקשה. נכון יותר שהמוסד יפעל לקידום ביצוע הפרויקט ורק אם 60 יום לפני 
תום התוקף של ההקצבה יידרש להארכת התוקף, יפנה בבקשה מתאימה וע"פ 

הנסיבות הרלבנטיות באותו מועד. הבקשה תידון ויוחלט בה ע"פ המתאים".

122,000(ב)

ק"ן - קהילה נרתמת פתח תקווה (ע"ר) (א) 20200491

עמותת "ק"ן – קהילה נרתמת פתח תקוה" (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון של 
"מעון תינוקות" ומבקשת תמיכה בשיפוץ והתאמה של מעון הילדים לצורך 

הרחבתו ע"פ הוראות וקריטריונים המוגדרים ע"י משרד הכלכלה. הועדה עיינה 
בבקשה ובנימוקים לה וכן בכל המסמכים המצורפים לה ומקצה תמיכה בסך 

50,000 ש"ח כהשתתפות בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לביצוע רכישות ושיפוץ ע"פ המפורט בבקשה.

50,000(ב)

יחל ישראל (א) 20200492

עמותת "יחל ישראל" הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" ומבקשת 
תמיכה ברכישת ציוד למעון היום לתינוקות שמנוהל ע"י העמותה. הועדה עיינה 
בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה, שמונה רשימה ארוכה מאוד של פריטים 

אשר מצויים כנראה בית העסק ומקצה תמיכה בסך 40,000 ש"ח. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד עבור מעון היום.

40,000(ב)

גיל אור, העמותה לפיתוח שירותים לאוכלוסיה מבוגרת במ.א מגידו (ע"ר) (א) 20200505

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת "גיל אור", 
העמותה לפיתוח שירותים לאוכלוסייה מבוגרת במועצה האזורית מגידו תמיכה 
בפרויקט של שיפוץ והצטיידות למרכז היום לקשישים, לצורך הרחבת הפעילות, 
שיפור הפעילות ושיפור השירותים לבאי המרכז. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים 

לה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח בפרויקט. השלמת הסכום הנדרש לביצוע 
הפרויקט, כמפורט בבקשה תהווה מימון תואם.

50,000(ב)

העמותה שליד בית הספר בית הצייר (ע"ר) (א) 20200507

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) העמותה שליד בית הספר בית הצייר בירושלים, העוסקת 
בחינוך ובחסות לנוער מנותק , הקמת מסגרת משלימה ליד חינוך מיוחד ובלתי 

פורמלי, עותרת לתמיכה בפרויקט הכולל 3 רכיבים הרכיב הראשון הינו לשכר כוח 
אדם למורה/ מדריך מלווה ועובד סוציאלי וכן ל50 נערים חוסים המשתתפים 
בפרויקט ומקבלים שכר של 500 ש"ח לחודש. הרכיב השני הינו לתכנון ועיצוב 

משתלה והקמת התשתית לה לרבות ציוד שנרכש. הרכיב השלישי הוא הרחבה, 
שיפוץ ושדרוג של ההוסטל. הוועדה מוצאת שהפרויקט ראוי לתמיכתה, כיוון 

שהמוסד מתאים במובהק להגדרה שצוינה בנושא התמיכה הנדון. הוועדה קובעת 
תמיכה בסך 765,000 ש"ח אשר תשמש לכיסוי ההוצאות ברכיבים של כוח אדם 

והתקנת המשתלה כמפורט בחלק ג' של טופס הבקשה. המימון התואם יהיה 
מהוצאת של סכום זהה (לפחות) לביצוע שיפוצים של המבנה כמתואר בבקשה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לשכר של מורה/ מדריך ועובד 
סוציאלי וכן רשימת הנערים שקיבלו תשלום חודשי, הסכום ששולם לכל אחד 

מהם בכל חודש, ומספר החודשים (עד 12 חודשים) בהם שולם לנערים החוסים. 
כמימון תואם כאמור יוצגו אסמכתאות להוצאות של סכום זהה לסכום התמיכה 

וזאת עבור השיפוצים במבנה הנדון בבקשה.

765,000(ב)

ועד מקומי ענב (א) 20200517

24/09/2020 תאריך:
2 עמוד:
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בש"ח מס' בקשה
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24/09/2020 תאריך:
82 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"ועד מקומי ענב" הגיש בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" ומבקש תמיכה 
ברכישת ציוד הן למטבח והן לכיתת המעון. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 

ומקצה סך 30,000 ש"ח כשהשתתפות לרכישת הציוד במעון ולא למטבח. המימון 
התואם יהיה לרכישת הציוד אף הוא (לא לציוד המטבח). למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד כאמור.  

30,000(ב)

אל הלב (ע"ר) (א) 20200528

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון מבקשת 
"עמותת אל הלב" תמיכה בפרויקט שמטרתו לסייע לנערות בסיכון למנוע 

ולהתמודד, בזמן אמת, עם אלימות מינית, רגשית ופיזית המופנית כלפיהן. 
המטרה היא להעניק לכ-900 בנות הדרכות וקורסים במקומות שונים בארץ, 

במסגרות של ארגונים, רשויות מקומיות, חברות עסקיות וכד'. הוועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח לפעילות 

המתוארת בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש לביצוע 
הפרויקט. למימוש התמיכה תציג העמותה אסמכתאות לקיום הפעילות, מקומות 

הפעילות ומספר הנערות שהשתתפו.

50,000(ב)

ועד מקומי עלומים (א) 20200529

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקש ועד מקומי 
עלומים תמיכה בפרויקט הקמת מרכז יום לקשישים של הקיבוץ ע"י הסבת מבנה 
המשמש פעוטון למרכז יום לקשיש. הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים הנלווים לה 

וקובעת תמיכה בסך 120,000 ש"ח. השלמת התשלום עבור ביצוע הפרויקט, 
כמפורט בבקשה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי 

אסמכתא לביצוע הפרויקט, כמפורט בבקשה.

120,000(ב)

חברת מוסדות חנוך ותרבות במבואות החרמון מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ (חל (א) 20200541

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה "חברת מוסדות 
חינוך ותרבות במבואות החרמון מיסודה של הסוה"י (חל"צ)" מבקשת תמיכה 

בפרויקט חידוש הריהוט והציוד במרכז היום לקשיש. הועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 120,000 ש"ח לרכישת הריהוט. השלמת 

הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט תשמש כמימון תואם. למימוש ההקצבה תציג 
החברה אסמכתאות לרכישת הריהוט, וכן אסמכתא להצבת הריהוט במועדון 

הקשיש (ולא במתנ"ס).

120,000(ב)

יחידה אזורית להתפתחות הילד בקרית-שמונה (א) 20200542

"יחידה אזורית להתפתחות הילד בקרית-שמונה" הגישה בקשה במסגרת עזבון של
"מעון תינוקות" ומבקשת תמיכה בשיפוץ גן המשחקים במעון לרבות רכישת ציוד 

למעון וכן לחצר של המעון כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. 
הועדה עיינה בבקשה וקובעת הקצבה בסכום המבוקש, 57,000 ש"ח כהשתתפות 

לביצוע הפרויקט המתואר בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לרכישת הציוד כמפורט בבקשה.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
לבקשת היחידה האיזורית להתפתחות הילד בקרית שמונה, מאשרת הוועדה 
שימוש בסכום ההקצבה שנקבעה על ידה לביצוע ההצללות בחצר מעון היום 

השיקומי "בית דינה", המנוהל על ידי המוסד.

57,000(ב)

ועד מקומי מצדות יהודה (א) 20200549

ועד מקומי "מצדות יהודה" מבקש במסגרת עיזבון של מעון תינוקות תמיכה 
לרכישת ציוד למעון החדש. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה סך 

70,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת הציוד המפורט בבקשה ובהצעת המחיר 
המצורפת לה. למימוש התמיכה יציג הוועד המקומי אסמכתאות לציוד שנרכש 

והעלויות של הרכישה.

70,000(ב)

ועד מקומי תל קציר (א) 20200554

24/09/2020 תאריך:
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עדן - העמותה לקידום פרוייקטים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים בנגב הצפוני (ע" (א) 20200490

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עדן- העמותה לקידום פרוייקטים חינוכיים, חברתיים 

ותרבותיים הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט של רכישת ציוד טכנולוגי כמפורט 
בבקשה לטובת נערות בסיכון השוהות בפנימיית העמותה. עפ"י הבקשה 

והנספחים לה קובעת הוועדה תמיכה בסך 122,000 ש"ח.  לרכישות המתוארות 
בבקשה, המימון התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש לרכישות.

החלטת יו"ר מיום 20.08.2020:
"הבקשה מוקדמת מדי. נותרו למעלה משבעה חדשים עד למועד פקיעת תוקף 

הבקשה. נכון יותר שהמוסד יפעל לקידום ביצוע הפרויקט ורק אם 60 יום לפני 
תום התוקף של ההקצבה יידרש להארכת התוקף, יפנה בבקשה מתאימה וע"פ 

הנסיבות הרלבנטיות באותו מועד. הבקשה תידון ויוחלט בה ע"פ המתאים".

122,000(ב)

ק"ן - קהילה נרתמת פתח תקווה (ע"ר) (א) 20200491

עמותת "ק"ן – קהילה נרתמת פתח תקוה" (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון של 
"מעון תינוקות" ומבקשת תמיכה בשיפוץ והתאמה של מעון הילדים לצורך 

הרחבתו ע"פ הוראות וקריטריונים המוגדרים ע"י משרד הכלכלה. הועדה עיינה 
בבקשה ובנימוקים לה וכן בכל המסמכים המצורפים לה ומקצה תמיכה בסך 

50,000 ש"ח כהשתתפות בפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לביצוע רכישות ושיפוץ ע"פ המפורט בבקשה.

50,000(ב)

יחל ישראל (א) 20200492

עמותת "יחל ישראל" הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" ומבקשת 
תמיכה ברכישת ציוד למעון היום לתינוקות שמנוהל ע"י העמותה. הועדה עיינה 
בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה, שמונה רשימה ארוכה מאוד של פריטים 

אשר מצויים כנראה בית העסק ומקצה תמיכה בסך 40,000 ש"ח. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד עבור מעון היום.

40,000(ב)

גיל אור, העמותה לפיתוח שירותים לאוכלוסיה מבוגרת במ.א מגידו (ע"ר) (א) 20200505

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת "גיל אור", 
העמותה לפיתוח שירותים לאוכלוסייה מבוגרת במועצה האזורית מגידו תמיכה 
בפרויקט של שיפוץ והצטיידות למרכז היום לקשישים, לצורך הרחבת הפעילות, 
שיפור הפעילות ושיפור השירותים לבאי המרכז. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים 

לה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח בפרויקט. השלמת הסכום הנדרש לביצוע 
הפרויקט, כמפורט בבקשה תהווה מימון תואם.

50,000(ב)

העמותה שליד בית הספר בית הצייר (ע"ר) (א) 20200507

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) העמותה שליד בית הספר בית הצייר בירושלים, העוסקת 
בחינוך ובחסות לנוער מנותק , הקמת מסגרת משלימה ליד חינוך מיוחד ובלתי 

פורמלי, עותרת לתמיכה בפרויקט הכולל 3 רכיבים הרכיב הראשון הינו לשכר כוח 
אדם למורה/ מדריך מלווה ועובד סוציאלי וכן ל50 נערים חוסים המשתתפים 
בפרויקט ומקבלים שכר של 500 ש"ח לחודש. הרכיב השני הינו לתכנון ועיצוב 

משתלה והקמת התשתית לה לרבות ציוד שנרכש. הרכיב השלישי הוא הרחבה, 
שיפוץ ושדרוג של ההוסטל. הוועדה מוצאת שהפרויקט ראוי לתמיכתה, כיוון 

שהמוסד מתאים במובהק להגדרה שצוינה בנושא התמיכה הנדון. הוועדה קובעת 
תמיכה בסך 765,000 ש"ח אשר תשמש לכיסוי ההוצאות ברכיבים של כוח אדם 

והתקנת המשתלה כמפורט בחלק ג' של טופס הבקשה. המימון התואם יהיה 
מהוצאת של סכום זהה (לפחות) לביצוע שיפוצים של המבנה כמתואר בבקשה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לשכר של מורה/ מדריך ועובד 
סוציאלי וכן רשימת הנערים שקיבלו תשלום חודשי, הסכום ששולם לכל אחד 

מהם בכל חודש, ומספר החודשים (עד 12 חודשים) בהם שולם לנערים החוסים. 
כמימון תואם כאמור יוצגו אסמכתאות להוצאות של סכום זהה לסכום התמיכה 

וזאת עבור השיפוצים במבנה הנדון בבקשה.

765,000(ב)

ועד מקומי ענב (א) 20200517

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
83 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקש ועד מקומי תל 
קציר תמיכה בפרויקט הצטיידות מרכז יום לקשיש בקיבוץ תל קציר. הועדה 
עיינה בבקשה ובצרופותיה וקובעת תמיכה בסך 66,000 ש"ח לרכישת הציוד 

המפורט בהצעת המחיר המצורפת לבקשה.

66,000(ב)

מילב - מועדוני הגימלאים בחיפה (ע"ר) (א) 20200560

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת עמותת "מילב 
– מועדוני הגמלאים בחיפה", המפעילה תשעה עשר מרכזי יום לקשישים ברחבי 
העיר תמיכה בפרויקט הנגשה והחלפת ריהוט במועדונים לריהוט מותאם לצרכי 

הקשישים. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת סך  30,000 ש"ח לתמיכה 
בביצוע הפרויקט כולו. למימוש התמיכה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע כל 

רכיבי הפרויקט.

30,000(ב)

רשת המתנ"סים - קרית מוצקין (א) 20200561

להשתתפות בפרויקט הקמת מעון ילדים חדש בקריית מוצקין – כמפורט בהוראות
העיזבון להקמת גן ילדים שיישא את שמות המורישה ובעלה. כמפורט בבקשה, 

בהיתר הבניה וביתר המסמכים המצורפים לבקשה.

2,400,000(ב)

הקרן לפיתוח שדרות (ע"ר) (א) 20200564

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת הקרן לפיתוח 
שדרות תמיכה בפרויקט שיפוץ מרכז היום לקשישים בעיר שדרות. הוועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 300,000 ש"ח. בבקשה 

צוינו עלויות גבוהות מאוד לפיתוח נופי שלא נכלל בנושא התמיכה במסגרתו 
הוגשה הבקשה. תשלום לביצוע השיפוצים במבנה מרכז היום ורכישת הריהוט 
יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג הקרן אסמכתאות לביצוע עבודות 

השיפוץ במבנה ולרכישת הריהוט, כמפורט בבקשה.

300,000(ב)

מקור- העמותה לקידום יצירה מוזיקלית בקהילה (ע"ר) (א) 20200578

במסגרת עיזבון המיועד לסיוע לנוער בסיכון, מבקשת העמותה "מקור - העמותה 
לקידום יצירה מוזיקלית בקהילה" תמיכה בפרויקט ילדי המוזיקה במתנ"ס 

יוספטל בפתח-תקוה, כדי להיעזר בכוחה של המוזיקה לחולל שינוי ולהעניק לנוער
המתבגר הצומח בסביבה של מצוקה עוגן משמעותי שיתרום להעצמתו האישית 

והרחקתו מסכנות רחוב, וגם לחיבורו לקהילה הבריאה שסביבו. הכוונה היא 
ללמד בני נוער נגינה בכלי, או כתיבה ושירה, במסגרת שיעורים פרטניים, לשלב 

את הנער בהרכב מוזיקלי, ולייצר הופעות של בני הנוער בפני קהילה. בנוסף יכולים
בני הנוער לקחת חלק בפעילויות תרבותיות במסגרת קהילה, בהופעות ואירועים. 

התכנית היא עבור 35 בני נוער, לפעילות במשך 42 שבועות במהלך שנת הלימודים, 
כמפורט בתיאור הפרויקט בטופס הבקשה. מהבדיקה הפיננסית, מתברר כי למוסד

עודף מצטבר של  37.11% ביחס למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 
שיעור החורג מהקבוע בסעיף 11.9 לנוהל עבודת הוועדה (1/3). מקור העודפים הינו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות שלא יועדו ע"י מוסדות 
המלכ"ר בסך 256,887  ש"ח, לפיכך, המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. 

יחד עם זאת, מוצאת הוועדה לנכון לקצוב תמיכה לפרויקט זה, וזאת מן הנימוק 
המיוחד שמדובר בתכנית מפורטת המיועדת לנוער בסיכון. הסכומים שבחריגה 

אינם גבוהים ונראה כי העמותה תזדקק לתמיכה כדי לבצע את הפרויקט. מפאת 
החשיבות של הפרויקט והתוצאות החיוביות האפשריות עבור בני הנוער בסיכון 

למענם גובש הפרויקט, קובעת הוועדה תמיכה בסך 100,000 ש"ח. המימון התואם 
יהיה מן הרכיבים השונים של הפרויקט כמפורט בטופס הבקשה והעלויות 

הנדרשות לביצוע הפרויקט.

100,000(ב)

רמת דוד - חינוך מיוחד (ע"ר) (א) 20200582

24/09/2020 תאריך:
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

"ועד מקומי ענב" הגיש בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" ומבקש תמיכה 
ברכישת ציוד הן למטבח והן לכיתת המעון. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 

ומקצה סך 30,000 ש"ח כשהשתתפות לרכישת הציוד במעון ולא למטבח. המימון 
התואם יהיה לרכישת הציוד אף הוא (לא לציוד המטבח). למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד כאמור.  

30,000(ב)

אל הלב (ע"ר) (א) 20200528

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון מבקשת 
"עמותת אל הלב" תמיכה בפרויקט שמטרתו לסייע לנערות בסיכון למנוע 

ולהתמודד, בזמן אמת, עם אלימות מינית, רגשית ופיזית המופנית כלפיהן. 
המטרה היא להעניק לכ-900 בנות הדרכות וקורסים במקומות שונים בארץ, 

במסגרות של ארגונים, רשויות מקומיות, חברות עסקיות וכד'. הוועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 50,000 ש"ח לפעילות 

המתוארת בבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש לביצוע 
הפרויקט. למימוש התמיכה תציג העמותה אסמכתאות לקיום הפעילות, מקומות 

הפעילות ומספר הנערות שהשתתפו.

50,000(ב)

ועד מקומי עלומים (א) 20200529

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקש ועד מקומי 
עלומים תמיכה בפרויקט הקמת מרכז יום לקשישים של הקיבוץ ע"י הסבת מבנה 
המשמש פעוטון למרכז יום לקשיש. הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים הנלווים לה 

וקובעת תמיכה בסך 120,000 ש"ח. השלמת התשלום עבור ביצוע הפרויקט, 
כמפורט בבקשה תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי 

אסמכתא לביצוע הפרויקט, כמפורט בבקשה.

120,000(ב)

חברת מוסדות חנוך ותרבות במבואות החרמון מיסודה של הסוה"י לא"י בע"מ (חל (א) 20200541

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה "חברת מוסדות 
חינוך ותרבות במבואות החרמון מיסודה של הסוה"י (חל"צ)" מבקשת תמיכה 

בפרויקט חידוש הריהוט והציוד במרכז היום לקשיש. הועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 120,000 ש"ח לרכישת הריהוט. השלמת 

הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט תשמש כמימון תואם. למימוש ההקצבה תציג 
החברה אסמכתאות לרכישת הריהוט, וכן אסמכתא להצבת הריהוט במועדון 

הקשיש (ולא במתנ"ס).

120,000(ב)

יחידה אזורית להתפתחות הילד בקרית-שמונה (א) 20200542

"יחידה אזורית להתפתחות הילד בקרית-שמונה" הגישה בקשה במסגרת עזבון של
"מעון תינוקות" ומבקשת תמיכה בשיפוץ גן המשחקים במעון לרבות רכישת ציוד 

למעון וכן לחצר של המעון כמפורט בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה. 
הועדה עיינה בבקשה וקובעת הקצבה בסכום המבוקש, 57,000 ש"ח כהשתתפות 

לביצוע הפרויקט המתואר בבקשה. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לרכישת הציוד כמפורט בבקשה.

החלטת מליאה מיום 11.06.2020 לבקשה לשינוי אופן ביצוע הקצבה:
לבקשת היחידה האיזורית להתפתחות הילד בקרית שמונה, מאשרת הוועדה 
שימוש בסכום ההקצבה שנקבעה על ידה לביצוע ההצללות בחצר מעון היום 

השיקומי "בית דינה", המנוהל על ידי המוסד.

57,000(ב)

ועד מקומי מצדות יהודה (א) 20200549

ועד מקומי "מצדות יהודה" מבקש במסגרת עיזבון של מעון תינוקות תמיכה 
לרכישת ציוד למעון החדש. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה סך 

70,000 ש"ח כהשתתפות ברכישת הציוד המפורט בבקשה ובהצעת המחיר 
המצורפת לה. למימוש התמיכה יציג הוועד המקומי אסמכתאות לציוד שנרכש 

והעלויות של הרכישה.

70,000(ב)

ועד מקומי תל קציר (א) 20200554
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במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת "עמותת רמת דוד – 

חינוך מיוחד" תמיכה בהצטיידות למבנה חדש ותקני אשר ישמש כמכון 
להתפתחות הילד. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומצאה לתמוך בהקמת 

חדר סנוזלן וחדר חושך בעלות של 100,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מהתשלום 
עבור המתקנים האחרים הנדרשים למכון, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה ראיות לכך שבניית המבנה החדש הושלמה וניתנו לה אישורים 
כחוק לשימוש, וכן תציג אסמכתאות לרכישת כל הפריטים הרשומים בהצעת 

המחיר של חדר הסנוזלן.

100,000(ב)

מרכז קהילתי אבטליון אלעד (ע"ר) (א) 20200586

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת עמותת "מרכז 

קהילתי אבטליון אלעד" תמיכה בפרויקט שמטרתו לשלב ילדים אשר להם צרכים 
מיוחדים עקב מוגבלות שכלית או פיזית בפעילויות ספורט ואומנות עם ילדים 

רגילים. עלות הפרויקט מורכבת משכר של מדריכים וכן מרכישת חומרים עבור 
החוגים המפורטים בבקשה. הורי הילדים – אשר יופנו כולם על ידי המשרד 

לשירותים חברתיים של הרשות המקומית – יידרשו לשאת בהשתתפות של 40 
ש"ח לחודש לכל ילד. הוועדה עיינה בבקשה ואף קיבלה תשובות לשאלות שהציגה 

למנכ"ל העמותה. הוועדה מחליטה לקבוע הקצבה על סך 70,000 לתמיכה בחוג 
"קרב מגע" וכן "חוג מחול", לרבות רכישת החומרים עבור החוגים הללו. המימון 

התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש לקיום שני חוגים אלה. למימוש התמיכה 
תציג העמותה רשימת הילדים שהשתתפו בכל אחד מן החוגים הנדונים, וכן את 

האישור של המשרד לשירותים חברתיים להפניית הילדים לעמותה לצורך 
השתתפות באותם חוגים. כן תציג העמותה את הפעילות שבוצעה בחוגים 

המצוינים.

70,000(ב)

אור חדש מרכז חינוכי בגליל (א) 20200594

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון מבקשת 
"עמותת אור חדש מרכז חינוכי בגליל" תמיכה בפרויקט של מתן טיפולים רגשיים 

פרטניים וכן קורס רכיבה טיפולית לבנות המוגדרות כנוער בסיכון. העמותה 
מתכוונת להעניק טיפול ל-22 בנות בדרך של רכיבה טיפולית ול-18 נערות אחרות 

טיפול רגשי פרטני. עיון בבקשה מגלה שהעמותה לא ציינה את גילאי הנערות, 
ואולם הוועדה יוצאת מהנחה שמדובר בתלמידות בית ספר תיכון של המוסד. 

הוועדה מחליטה לתמוך בפריט אחד והוא הרכיבה הטיפולית ל-22 בנות. סכום 
התמיכה יעמוד על 50,000 ש"ח, והמימון התואם יהיה לאותה מטרה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה רשימה של 22 בנות שהשתתפו בקורס הרכיבה הטיפולית,
את גילה של כל אחת מהן ( עד גיל 18 תחשבנה נערות) ואת הסיבה לשילובן 

בקורס.

50,000(ב)

מרכז חינוכי דרכי שלום (א) 20200603

עמותת מרכז חינוכי דרכי שלום הגישה בקשה לתמיכה במסגרת נושא התמיכה 
להוסטלים ופנימיות לנוער בסיכון. התכנית של העמותה היא לשפץ שיפוץ יסודי 

מאוד את מבנה הפנימיה בו שוכנים שישים חניכים, שהם בקצה הרצף של החברה 
החרדית, המופנים אל העמותה על ידי לשכות הרווחה מכל רחבי הארץ, וגם על פי 
צווי בית משפט. מדובר בבני נוער עם לקויות רגשיות ונפשיות, הנקלטים בעמותה 

על פי החלטות משרד הרווחה. השיפוץ שמתכוונת העמותה לבצע מקיף מאוד 
וכולל גם שיפוץ מבנה וגם החלפת ריהוט בחדרי הפנימיה. להשתתפות בפרויקט 

קובעת הוועדה תמיכה בסך  700,000 ש"ח. העמותה תוכל לממש ההקצבה רק אם
תמציא אסמכתאות לביצוע הפרויקט כולו על פי כל הרכיבים המפורטים בבקשה.

700,000(ב)

יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש (ע"ר) (א) 20200643

עמותת "יד ריבה" קיבלה הקצבה כדי להעניק שירותים משפטיים לקשישים 
שנזקקים לכך על ידי שני עורכי דין. בפנייתה הנוכחית מבקשת העמותה לאשר 

לעורכי הדין לקבל מן הקשישים ייפוי כוח מתמשך במקום ייפוי כוח רגיל. הועדה 
דנה בבקשה ומחליטה לדחות אותה.

32,000(ב)

מעון גן עדן (ע"ר) (א) 20200648
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במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקש ועד מקומי תל 
קציר תמיכה בפרויקט הצטיידות מרכז יום לקשיש בקיבוץ תל קציר. הועדה 
עיינה בבקשה ובצרופותיה וקובעת תמיכה בסך 66,000 ש"ח לרכישת הציוד 

המפורט בהצעת המחיר המצורפת לבקשה.

66,000(ב)

מילב - מועדוני הגימלאים בחיפה (ע"ר) (א) 20200560

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת עמותת "מילב 
– מועדוני הגמלאים בחיפה", המפעילה תשעה עשר מרכזי יום לקשישים ברחבי 
העיר תמיכה בפרויקט הנגשה והחלפת ריהוט במועדונים לריהוט מותאם לצרכי 

הקשישים. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת סך  30,000 ש"ח לתמיכה 
בביצוע הפרויקט כולו. למימוש התמיכה תציג העמותה אסמכתאות לביצוע כל 

רכיבי הפרויקט.

30,000(ב)

רשת המתנ"סים - קרית מוצקין (א) 20200561

להשתתפות בפרויקט הקמת מעון ילדים חדש בקריית מוצקין – כמפורט בהוראות
העיזבון להקמת גן ילדים שיישא את שמות המורישה ובעלה. כמפורט בבקשה, 

בהיתר הבניה וביתר המסמכים המצורפים לבקשה.

2,400,000(ב)

הקרן לפיתוח שדרות (ע"ר) (א) 20200564

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת הקרן לפיתוח 
שדרות תמיכה בפרויקט שיפוץ מרכז היום לקשישים בעיר שדרות. הוועדה עיינה 
בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה וקובעת תמיכה בסך 300,000 ש"ח. בבקשה 

צוינו עלויות גבוהות מאוד לפיתוח נופי שלא נכלל בנושא התמיכה במסגרתו 
הוגשה הבקשה. תשלום לביצוע השיפוצים במבנה מרכז היום ורכישת הריהוט 
יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג הקרן אסמכתאות לביצוע עבודות 

השיפוץ במבנה ולרכישת הריהוט, כמפורט בבקשה.

300,000(ב)

מקור- העמותה לקידום יצירה מוזיקלית בקהילה (ע"ר) (א) 20200578

במסגרת עיזבון המיועד לסיוע לנוער בסיכון, מבקשת העמותה "מקור - העמותה 
לקידום יצירה מוזיקלית בקהילה" תמיכה בפרויקט ילדי המוזיקה במתנ"ס 

יוספטל בפתח-תקוה, כדי להיעזר בכוחה של המוזיקה לחולל שינוי ולהעניק לנוער
המתבגר הצומח בסביבה של מצוקה עוגן משמעותי שיתרום להעצמתו האישית 

והרחקתו מסכנות רחוב, וגם לחיבורו לקהילה הבריאה שסביבו. הכוונה היא 
ללמד בני נוער נגינה בכלי, או כתיבה ושירה, במסגרת שיעורים פרטניים, לשלב 

את הנער בהרכב מוזיקלי, ולייצר הופעות של בני הנוער בפני קהילה. בנוסף יכולים
בני הנוער לקחת חלק בפעילויות תרבותיות במסגרת קהילה, בהופעות ואירועים. 

התכנית היא עבור 35 בני נוער, לפעילות במשך 42 שבועות במהלך שנת הלימודים, 
כמפורט בתיאור הפרויקט בטופס הבקשה. מהבדיקה הפיננסית, מתברר כי למוסד

עודף מצטבר של  37.11% ביחס למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 
שיעור החורג מהקבוע בסעיף 11.9 לנוהל עבודת הוועדה (1/3). מקור העודפים הינו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות שלא יועדו ע"י מוסדות 
המלכ"ר בסך 256,887  ש"ח, לפיכך, המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. 

יחד עם זאת, מוצאת הוועדה לנכון לקצוב תמיכה לפרויקט זה, וזאת מן הנימוק 
המיוחד שמדובר בתכנית מפורטת המיועדת לנוער בסיכון. הסכומים שבחריגה 

אינם גבוהים ונראה כי העמותה תזדקק לתמיכה כדי לבצע את הפרויקט. מפאת 
החשיבות של הפרויקט והתוצאות החיוביות האפשריות עבור בני הנוער בסיכון 

למענם גובש הפרויקט, קובעת הוועדה תמיכה בסך 100,000 ש"ח. המימון התואם 
יהיה מן הרכיבים השונים של הפרויקט כמפורט בטופס הבקשה והעלויות 

הנדרשות לביצוע הפרויקט.

100,000(ב)

רמת דוד - חינוך מיוחד (ע"ר) (א) 20200582
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24/09/2020 תאריך:
85 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

עמותת "מעון גן עדן" (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" 
ומבקשת תמיכה לשיפוץ חצר המעון, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת 

אליה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 40,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות הפרויקט. מימוש ההקצבה יותנה בביצוע כל הפרויקט, על פי 

הבקשה והצרופות לה.

40,000(ב)

מכון מורשת גד (ע"ר) (א) 20200650

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת מכון מורשת גד הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט 

שיפוץ של מבנה הפנימיה הטיפולית לנערות בסיכון המנוהל על ידה. השיפוץ נדרש 
עפ"י התקנים החדשים של משרד הרווחה המפקח על הפנימיה הנידונה. לבקשה 

צורפו תכניות והצעת מחיר על פיהם קוצבת הועדה תמיכה בסך 250,000 ש"ח. 
למימון תואם תמציא העמותה אסמכתאות להוצאת לפחות סכום זהה לסכום 

התמיכה לביצוע כל הפרויקט כמתואר בבקשה ובנספחים לה.

250,000(ב)

עירית באר שבע (א) 20200653

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת עירית באר 
שבע תמיכה בפרויקט שיפוץ והצטיידות של שניים מתוך חמשת מרכזי היום 

לקשישים המופעלים בתחומי העיר. הועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה ומחליטה 
להקצות סך 200,000 ש"ח. סכום התמיכה ישמש להשתתפות ברכישת ציוד למרכז

יום "אורפז". למימוש ההקצבה תציג העיריה אסמכתאות להצטיידות למרכז 
"אורפז" ע"פ הבקשה וצרופותיה.

200,000(ב)

אקים ישראל הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ולמשפחותיהם (ע"ר) (א) 20200666

עמותת אקי"ם פנתה ביום ה-26 באפריל 2020 בבקשה לאשר לה הכרה בהוצאות 
שהוצאו במסגרת הפרויקט עבורו נקבעה תמיכה בבקשה מס' ,20200666 על אף 
שהוצאו בשנת .2019 מבירור שנערך על ידי הוועדה במהלך הדיון בבקשה עולה, 
שסכום של כ-400,000 ש"ח הוציאה העמותה בין יוני 2019 לסוף דצמבר .2019 

מאחר שעל פי נוהל עבודת עבודה, התמיכה הנקבעת לפרויקט היא לביצועו בשנה 
שלאחר שנת הגשת הבקשה, אין הועדה יכולה להיענות בחיוב לפניה הנידונה של 

העמותה. משמע, שרק הוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט החל מ-1 בינואר 2020 
יוכרו ויחושבו לצורך תשלום ההקצבה שנקבעה בהחלטת הועדה.

700,000(ב)

בית שלום פנסיון להורים ב"ב (א) 20200668

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה עמותת בית 
שלום פנסיון להורים ב"ב בקשה לתמיכה בפרויקט הצטיידות של רהיטים לחדרי 

הקשישים בפנסיון. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 
2,00,000 ש"ח, להשתתפות ברכישת כל פריטי הריהוט שמפורטים בבקשה. 

השלמת הסכום הדרוש תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לרכישת כל הריהוט המפורט בבקשה.

200,000(ב)

בית שרה - איתמר (ע"ר) (א) 20200672

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת 
עמותת "בית שרה – איתמר" תמיכה ברכישת ציוד להפעלת תלמידות המוגדרות 

כ"נוער בסיכון" והשוהות במסגרת העמותה. הציוד ישמש לפעילות עם הבנות 
ולהעשרתן, הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים הנלווים אליה וקובעת תמיכה בסך 

50 אלף ש"ח בפרויקט לרכישת הפריטים – לא כולל מזגנים – המימון התואם 
יהיה אף הוא לרכישת הפריטים שאינם כוללים את המזגנים. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד האמור ועלויותיו.

50,000(ב)

קופת הצדקה המרכזית (ע"ר) (א) 20200675

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון "סיוע ליתומים". 
להשתתפות בהענקת סיוע בביגוד ליתומים נזקקים, ע"פ הקריטריונים המצורפים 
לבקשה וע"פ הצעת המחיר המצורפת לה. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה

של שמות הנהנים, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם, וכן את הסיבה 
להענקת התמיכה לכל אחד מהם.

20,000(ב)

עירית פתח תקוה (א) 20200676

24/09/2020 תאריך:
84 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת "עמותת רמת דוד – 

חינוך מיוחד" תמיכה בהצטיידות למבנה חדש ותקני אשר ישמש כמכון 
להתפתחות הילד. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומצאה לתמוך בהקמת 

חדר סנוזלן וחדר חושך בעלות של 100,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מהתשלום 
עבור המתקנים האחרים הנדרשים למכון, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה ראיות לכך שבניית המבנה החדש הושלמה וניתנו לה אישורים 
כחוק לשימוש, וכן תציג אסמכתאות לרכישת כל הפריטים הרשומים בהצעת 

המחיר של חדר הסנוזלן.

100,000(ב)

מרכז קהילתי אבטליון אלעד (ע"ר) (א) 20200586

במסגרת עיזבון למדינת ישראל, למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של 
ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי, מבקשת עמותת "מרכז 

קהילתי אבטליון אלעד" תמיכה בפרויקט שמטרתו לשלב ילדים אשר להם צרכים 
מיוחדים עקב מוגבלות שכלית או פיזית בפעילויות ספורט ואומנות עם ילדים 

רגילים. עלות הפרויקט מורכבת משכר של מדריכים וכן מרכישת חומרים עבור 
החוגים המפורטים בבקשה. הורי הילדים – אשר יופנו כולם על ידי המשרד 

לשירותים חברתיים של הרשות המקומית – יידרשו לשאת בהשתתפות של 40 
ש"ח לחודש לכל ילד. הוועדה עיינה בבקשה ואף קיבלה תשובות לשאלות שהציגה 

למנכ"ל העמותה. הוועדה מחליטה לקבוע הקצבה על סך 70,000 לתמיכה בחוג 
"קרב מגע" וכן "חוג מחול", לרבות רכישת החומרים עבור החוגים הללו. המימון 

התואם יהיה להשלמת הסכום הנדרש לקיום שני חוגים אלה. למימוש התמיכה 
תציג העמותה רשימת הילדים שהשתתפו בכל אחד מן החוגים הנדונים, וכן את 

האישור של המשרד לשירותים חברתיים להפניית הילדים לעמותה לצורך 
השתתפות באותם חוגים. כן תציג העמותה את הפעילות שבוצעה בחוגים 

המצוינים.

70,000(ב)

אור חדש מרכז חינוכי בגליל (א) 20200594

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה ומיועד לנוער בסיכון מבקשת 
"עמותת אור חדש מרכז חינוכי בגליל" תמיכה בפרויקט של מתן טיפולים רגשיים 

פרטניים וכן קורס רכיבה טיפולית לבנות המוגדרות כנוער בסיכון. העמותה 
מתכוונת להעניק טיפול ל-22 בנות בדרך של רכיבה טיפולית ול-18 נערות אחרות 

טיפול רגשי פרטני. עיון בבקשה מגלה שהעמותה לא ציינה את גילאי הנערות, 
ואולם הוועדה יוצאת מהנחה שמדובר בתלמידות בית ספר תיכון של המוסד. 

הוועדה מחליטה לתמוך בפריט אחד והוא הרכיבה הטיפולית ל-22 בנות. סכום 
התמיכה יעמוד על 50,000 ש"ח, והמימון התואם יהיה לאותה מטרה. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה רשימה של 22 בנות שהשתתפו בקורס הרכיבה הטיפולית,
את גילה של כל אחת מהן ( עד גיל 18 תחשבנה נערות) ואת הסיבה לשילובן 

בקורס.

50,000(ב)

מרכז חינוכי דרכי שלום (א) 20200603

עמותת מרכז חינוכי דרכי שלום הגישה בקשה לתמיכה במסגרת נושא התמיכה 
להוסטלים ופנימיות לנוער בסיכון. התכנית של העמותה היא לשפץ שיפוץ יסודי 

מאוד את מבנה הפנימיה בו שוכנים שישים חניכים, שהם בקצה הרצף של החברה 
החרדית, המופנים אל העמותה על ידי לשכות הרווחה מכל רחבי הארץ, וגם על פי 
צווי בית משפט. מדובר בבני נוער עם לקויות רגשיות ונפשיות, הנקלטים בעמותה 

על פי החלטות משרד הרווחה. השיפוץ שמתכוונת העמותה לבצע מקיף מאוד 
וכולל גם שיפוץ מבנה וגם החלפת ריהוט בחדרי הפנימיה. להשתתפות בפרויקט 

קובעת הוועדה תמיכה בסך  700,000 ש"ח. העמותה תוכל לממש ההקצבה רק אם
תמציא אסמכתאות לביצוע הפרויקט כולו על פי כל הרכיבים המפורטים בבקשה.

700,000(ב)

יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש (ע"ר) (א) 20200643

עמותת "יד ריבה" קיבלה הקצבה כדי להעניק שירותים משפטיים לקשישים 
שנזקקים לכך על ידי שני עורכי דין. בפנייתה הנוכחית מבקשת העמותה לאשר 

לעורכי הדין לקבל מן הקשישים ייפוי כוח מתמשך במקום ייפוי כוח רגיל. הועדה 
דנה בבקשה ומחליטה לדחות אותה.

32,000(ב)

מעון גן עדן (ע"ר) (א) 20200648

24/09/2020 תאריך:
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24/09/2020 תאריך:
86 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת עיריית פתח 
תקוה תמיכה בפרויקט רכישת ריהוט וציוד למרכז יום לקשישים ברחוב הצפירה 
בעיר. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים המצורפים לה (ובהמשך להחלטה בבקשה 

20200474) מחליטה הועדה להקצות תמיכה בסך 40,000 ש"ח לצורך שיפוץ 
המבנה כמפורט בבקשה. השלמת הסכום הנדרש לשיפוץ תהווה מימון תואם. 

למימוש התמיכה תציג העיריה אסמכתאות לשיפוץ המבנה ברחוב הצפירה, 
כמפורט בבקשה.

40,000(ב)

עזרת אחים לעזרה הדדית, בית שמש (ע"ר) (א) 20200681

עמותת "עזרת אחים לעזרה הדדית", בית שמש (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון
"למדינת ישראל למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים 

מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי" ומבקשת תמיכה לתוכנית תלת שנתית עבור 
פרויקט של פתיחת מרכז לחינוך ואימון חושי לאוכלוסיית הילדים והמתבגרים עם
מוגבלות שכלית ופיזית בעיר בית שמש. העמותה מתכוונת לקבל מטופלים פרטיים

וקבוצות טיפול, לתת הרצאות להורים להעלאת המודעות לתחום החושי ולקיים 
קורס הכשרה לאנשי חינוך והוראה ומטפלים בקהילה ופורום אנשי מקצוע לליווי 
פיתוח המודל הטיפולי. המטרה להגיע ל-300 מטופלים בשנה באופן בשנה שלישית
יהיו כבר כ-1,000 מטופלים. בהתאם לרעיון זה, נבנו גם הצעות המחיר. יצוין שאין

מדובר בתוכנית "תלת שנתית" לפי הגדרת מושג זה בנוהל עבודת הועדה. אין 
מדובר בפרויקט שלצורך ביצועו בשלבים שונים  נדרשות שלוש שנים. לכן 

התייחסות הועדה תהיה לבקשה רק ביחס לאותו חלק שלה שהוא עבור שנת 2020.
בהצעת המחיר המיועדת לפרויקט בחלק זה נכללים ציוד ואביזרים לציוד חושי, 

שכירות, מטפלים, מרצה ופרסום. הועדה אינה מממנת פרסום. לעניין עלות 
המרצים – קיימת הצעת מחיר מן "המרכז לתרפיה חושית"  שהכמויות והמחירים

המצוינים בה אינם מבוססים על אסמכתאות שצורפו לבקשה. בעוד שבבקשה 
נטען שמדובר בהקמה של מרכז, בהצעות המחיר ישנן כמויות גדולות של מספרי 

הטיפולים ללקוחות הפרטיים, לטיפול הקבוצתי ואפילו לקורס תרפיה חושית. 
בהצעת המחיר הנידונה נכללות גם עלויות של הרצאות להורים ולקבוצות למידה 
שבוודאי אינן נופלות בגדרי העזבון הנידון. לאור האמור, הוועדה החליטה לתמוך 
בחלקי הפרויקט המותאמים לעזבון. דהיינו לרכישת ציוד ואביזרים לויסות חושי 

וכן לשכר מטפלים ומרצים ע"פ הצעות המחיר, כפי שצורפו לבקשה.סכום 
ההקצבה יעמוד על סך 150,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מתשלום עבור 

הפריטים השונים של הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוצאו עבור רכישת הציוד והאביזרים, שכר מרצים ומטפלים וכן 

רכישת כל פריט אחר מאלה המפורטים בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 01.09.2020:
עמותת "עזרת אחים" מבקשת לאשר לה שינוי אופן ביצוע פרויקט שעבורו נקבעה 

לה תמיכה בסך 150,000 ש"ח. השינוי המבוקש הוא לבצע את הפרויקט על ידי 
עובדים בשכר והוספת מטפלים וכן העסקת מנהל למרכז. הועדה דנה בבקשה 

והחליטה לדחותה. ההקצבה נקבעה על ידי הועדה, על פי הפרטים שהובאו בבקשה
המקורית ונתמכו בהצעות מחיר שצורפו. הועדה רואה בשינוי המבוקש שינוי 

מהותי שאין מקום לאשרו. לכן, הבקשה נדחית.

החלטת יו"ר מיום :15.09.2020 
"להאריך תוקף ההקצבה עד 31.12.2021".

150,000(ב)

ישיבה לצעירים חיצים איתמר - שכם (ע"ר) (א) 20200689

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת ישיבה לצעירים חיצים איתמר- שכם מבקשת 
תמיכה לביצוע פרויקט שדרוג חוגים ופנאי בפנימייה לרווחת הנערים שוכני 

הפנימיה העונים על ההגדרה שנקבעה בנושא התמיכה הנדון. בבקשה ישנו פירוט 
של השיפוץ שמתכוונת העמותה לבצע והעלויות שלו. לתמיכה בפרויקט מקצה 
הוועדה סך 200,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מיתרת הסכום הנדרש לביצוע 

הפרויקט כולו כמתואר בבקשה.

200,000(ב)

מוסדות שערי שלום (ע"ר) (א) 20200702
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עמותת "מעון גן עדן" (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" 
ומבקשת תמיכה לשיפוץ חצר המעון, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת 

אליה. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 40,000 ש"ח 
כהשתתפות בעלויות הפרויקט. מימוש ההקצבה יותנה בביצוע כל הפרויקט, על פי 

הבקשה והצרופות לה.

40,000(ב)

מכון מורשת גד (ע"ר) (א) 20200650

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת מכון מורשת גד הגישה בקשה לתמיכה בפרויקט 

שיפוץ של מבנה הפנימיה הטיפולית לנערות בסיכון המנוהל על ידה. השיפוץ נדרש 
עפ"י התקנים החדשים של משרד הרווחה המפקח על הפנימיה הנידונה. לבקשה 

צורפו תכניות והצעת מחיר על פיהם קוצבת הועדה תמיכה בסך 250,000 ש"ח. 
למימון תואם תמציא העמותה אסמכתאות להוצאת לפחות סכום זהה לסכום 

התמיכה לביצוע כל הפרויקט כמתואר בבקשה ובנספחים לה.

250,000(ב)

עירית באר שבע (א) 20200653

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת עירית באר 
שבע תמיכה בפרויקט שיפוץ והצטיידות של שניים מתוך חמשת מרכזי היום 

לקשישים המופעלים בתחומי העיר. הועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה ומחליטה 
להקצות סך 200,000 ש"ח. סכום התמיכה ישמש להשתתפות ברכישת ציוד למרכז

יום "אורפז". למימוש ההקצבה תציג העיריה אסמכתאות להצטיידות למרכז 
"אורפז" ע"פ הבקשה וצרופותיה.

200,000(ב)

אקים ישראל הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ולמשפחותיהם (ע"ר) (א) 20200666

עמותת אקי"ם פנתה ביום ה-26 באפריל 2020 בבקשה לאשר לה הכרה בהוצאות 
שהוצאו במסגרת הפרויקט עבורו נקבעה תמיכה בבקשה מס' ,20200666 על אף 
שהוצאו בשנת .2019 מבירור שנערך על ידי הוועדה במהלך הדיון בבקשה עולה, 
שסכום של כ-400,000 ש"ח הוציאה העמותה בין יוני 2019 לסוף דצמבר .2019 

מאחר שעל פי נוהל עבודת עבודה, התמיכה הנקבעת לפרויקט היא לביצועו בשנה 
שלאחר שנת הגשת הבקשה, אין הועדה יכולה להיענות בחיוב לפניה הנידונה של 

העמותה. משמע, שרק הוצאות שהוצאו במסגרת הפרויקט החל מ-1 בינואר 2020 
יוכרו ויחושבו לצורך תשלום ההקצבה שנקבעה בהחלטת הועדה.

700,000(ב)

בית שלום פנסיון להורים ב"ב (א) 20200668

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים הגישה עמותת בית 
שלום פנסיון להורים ב"ב בקשה לתמיכה בפרויקט הצטיידות של רהיטים לחדרי 

הקשישים בפנסיון. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה וקובעת תמיכה בסך 
2,00,000 ש"ח, להשתתפות ברכישת כל פריטי הריהוט שמפורטים בבקשה. 

השלמת הסכום הדרוש תהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה 
אסמכתאות לרכישת כל הריהוט המפורט בבקשה.

200,000(ב)

בית שרה - איתמר (ע"ר) (א) 20200672

במסגרת עיזבון לגופים שנותנים שרותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת 
עמותת "בית שרה – איתמר" תמיכה ברכישת ציוד להפעלת תלמידות המוגדרות 

כ"נוער בסיכון" והשוהות במסגרת העמותה. הציוד ישמש לפעילות עם הבנות 
ולהעשרתן, הועדה עיינה בבקשה ובמסמכים הנלווים אליה וקובעת תמיכה בסך 

50 אלף ש"ח בפרויקט לרכישת הפריטים – לא כולל מזגנים – המימון התואם 
יהיה אף הוא לרכישת הפריטים שאינם כוללים את המזגנים. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הציוד האמור ועלויותיו.

50,000(ב)

קופת הצדקה המרכזית (ע"ר) (א) 20200675

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון "סיוע ליתומים". 
להשתתפות בהענקת סיוע בביגוד ליתומים נזקקים, ע"פ הקריטריונים המצורפים 
לבקשה וע"פ הצעת המחיר המצורפת לה. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה

של שמות הנהנים, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם, וכן את הסיבה 
להענקת התמיכה לכל אחד מהם.

20,000(ב)

עירית פתח תקוה (א) 20200676
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במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת מוסדות שערי שלום  מבקשת תמיכה בשיפוץ מבנה 

פנימייה, חדרי אוכל ומטבח במעון חוסים לנוער בסיכון. המוסד משמש בית 
לנערים חוסים והשיפוץ נדרש לרווחתם של השוהים בפנימייה, עפ"י הבקשה 

והנספחים לה קובעת הועדה תמיכה בסך 750,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מן 
ההוצאות להשלמת הפרויקט כמתואר בבקשה.

750,000(ב)

חברת מחזיקי תורה - עזר נישואין שע"י קהל מחזיקי הדת (א) 20200704

במסגרת עזבון "סיוע ליתומים" מבקשת חברת מחזיקי תורה – עזר נישואין שע"י 
קהל מחזיקי הדת  תמיכה בפרויקט של סיוע לחתנים וכלות יתומים ע"י עזרה 

במימון הוצאות אירוע החתונה באולם והזמנת קייטרינג. ע"פ קריטריונים שצורפו
לבקשה, הועדה מקציבה תמיכה בסך 100,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה שמות החתנים והכלות, מספרי הטלפון שלהם, תעודת הזהות שלהם את 
מועדי החתונות, כתובת אולם השמחות ומס' טלפון של בעלי האולם, וכן את 

הסיבה להענקת הסיוע. 

100,000(ב)

תימורה - תכנית חינוכית לנוער (ע"ר) (א) 20200713

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת תימורה- תכנית חינוכית לנוער הגישה בקשה 

לתמיכה בפרויקט של שיפוץ כללי בשתי פנימיות המוחזקות על ידה לטובת נוער 
בסיכון. המוסד מפוקח ע"י משרד הרווחה ועפ"י צילומים שצורפו לבקשה השיפוץ 
נדרש במבנה ובמתקנים שבו. עפ"י הבקשה והנספחים לה מאשרת הועדה תמיכה 

בסך 50,000 ש"ח . מימון תואם יהיה מן ההוצאות להשלמת הפרויקט כמתואר 
בבקשה.

50,000(ב)

הרחבת המעגלים (ע"ר) (א) 20200715

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עמותת "הרחבת המעגלים" מבקשת תמיכה 

לפרויקט "מסכים". מעיון בבקשה ובנספחים לה עולה שמדובר בתכנית שמטרתה 
לחשוף את הילדים לסיכונים שבהתמכרות למסך כולל הסיכונים לבריונות ברשת.

מעיון בפרטי התכנית ועלויותיה עולה, שהעמותה מתכוונת לקיים מופעים ב-40 
בתי ספר שונים בפריפריה ללא חיוב בתי הספר בעלויות המופע. לאור מבנה 

התכנית המיועד להציף בפני הילדים ובני הנוער את הקשיים והכשלים 
שבהתמכרות יתר למסכים, ולאור הדיון הצפוי בעקבות מופעים אלה, כדי לשקף 

את המציאות לבני הנוער, כמפורט בבקשה, מחליטה הועדה להיענות לבקשה 
באופן שהיא קובעת הקצבה בסך 214,000 ש"ח למימון עלויות השחקנים והוצאות
עבור ההגברה, התאורה והסאונד. מימון יתר הרכיבים המפורטים בבקשה יהווה 

מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של כל המוסדות בהם 
יתקיים הפרויקט ללא עלות, במיוחד בפריפריה.

214,000(ב)

אהלי יוסף רמת בית שמש (ע"ר) (א) 20200724

במסגרת עזבון המיועד לסיוע למעונות יום מבקשת עמותת "אהלי יוסף רמת בית 
שמש" תמיכה בהקמת מעלון בתוך מבנה המעון כדי לאפשר את הנגישות לקומה 

בה נמצא המעון. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 35,000 
ש"ח להקמת המעלון, לפי הצעת המחיר המצורפת לבקשה. למימוש ההקצאה 

תציג העמותה אסמכתאות להתקנת המעלון ולעלויות ששולמו עבורו.

35,000(ב)

מ. מ. כפר ורדים (א) 20200730

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובתי יום לקשישים, ולבקשת מועצת כפר ורדים
לתמיכה בפרויקט הרחבה של מועדון גיל הזהב ביישוב, מקצה הוועדה סך 
200,000 ש"ח להשתתפות בשיפוץ וההרחבה המתוארים בבקשה. למימוש 

ההקצאה תציג הרשות אסמכתאות לפעולות הבינוי והשיפוצים שנעשו במועדון.

200,000(ב)

עיריית אלעד (א) 20200732
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במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת עיריית פתח 
תקוה תמיכה בפרויקט רכישת ריהוט וציוד למרכז יום לקשישים ברחוב הצפירה 
בעיר. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים המצורפים לה (ובהמשך להחלטה בבקשה 

20200474) מחליטה הועדה להקצות תמיכה בסך 40,000 ש"ח לצורך שיפוץ 
המבנה כמפורט בבקשה. השלמת הסכום הנדרש לשיפוץ תהווה מימון תואם. 

למימוש התמיכה תציג העיריה אסמכתאות לשיפוץ המבנה ברחוב הצפירה, 
כמפורט בבקשה.

40,000(ב)

עזרת אחים לעזרה הדדית, בית שמש (ע"ר) (א) 20200681

עמותת "עזרת אחים לעזרה הדדית", בית שמש (ע"ר) הגישה בקשה במסגרת עזבון
"למדינת ישראל למשרד החינוך לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים 

מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי" ומבקשת תמיכה לתוכנית תלת שנתית עבור 
פרויקט של פתיחת מרכז לחינוך ואימון חושי לאוכלוסיית הילדים והמתבגרים עם
מוגבלות שכלית ופיזית בעיר בית שמש. העמותה מתכוונת לקבל מטופלים פרטיים

וקבוצות טיפול, לתת הרצאות להורים להעלאת המודעות לתחום החושי ולקיים 
קורס הכשרה לאנשי חינוך והוראה ומטפלים בקהילה ופורום אנשי מקצוע לליווי 
פיתוח המודל הטיפולי. המטרה להגיע ל-300 מטופלים בשנה באופן בשנה שלישית
יהיו כבר כ-1,000 מטופלים. בהתאם לרעיון זה, נבנו גם הצעות המחיר. יצוין שאין

מדובר בתוכנית "תלת שנתית" לפי הגדרת מושג זה בנוהל עבודת הועדה. אין 
מדובר בפרויקט שלצורך ביצועו בשלבים שונים  נדרשות שלוש שנים. לכן 

התייחסות הועדה תהיה לבקשה רק ביחס לאותו חלק שלה שהוא עבור שנת 2020.
בהצעת המחיר המיועדת לפרויקט בחלק זה נכללים ציוד ואביזרים לציוד חושי, 

שכירות, מטפלים, מרצה ופרסום. הועדה אינה מממנת פרסום. לעניין עלות 
המרצים – קיימת הצעת מחיר מן "המרכז לתרפיה חושית"  שהכמויות והמחירים

המצוינים בה אינם מבוססים על אסמכתאות שצורפו לבקשה. בעוד שבבקשה 
נטען שמדובר בהקמה של מרכז, בהצעות המחיר ישנן כמויות גדולות של מספרי 

הטיפולים ללקוחות הפרטיים, לטיפול הקבוצתי ואפילו לקורס תרפיה חושית. 
בהצעת המחיר הנידונה נכללות גם עלויות של הרצאות להורים ולקבוצות למידה 
שבוודאי אינן נופלות בגדרי העזבון הנידון. לאור האמור, הוועדה החליטה לתמוך 
בחלקי הפרויקט המותאמים לעזבון. דהיינו לרכישת ציוד ואביזרים לויסות חושי 

וכן לשכר מטפלים ומרצים ע"פ הצעות המחיר, כפי שצורפו לבקשה.סכום 
ההקצבה יעמוד על סך 150,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מתשלום עבור 

הפריטים השונים של הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
להוצאות שהוצאו עבור רכישת הציוד והאביזרים, שכר מרצים ומטפלים וכן 

רכישת כל פריט אחר מאלה המפורטים בבקשה ובהצעות המחיר המצורפות לה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 01.09.2020:
עמותת "עזרת אחים" מבקשת לאשר לה שינוי אופן ביצוע פרויקט שעבורו נקבעה 

לה תמיכה בסך 150,000 ש"ח. השינוי המבוקש הוא לבצע את הפרויקט על ידי 
עובדים בשכר והוספת מטפלים וכן העסקת מנהל למרכז. הועדה דנה בבקשה 

והחליטה לדחותה. ההקצבה נקבעה על ידי הועדה, על פי הפרטים שהובאו בבקשה
המקורית ונתמכו בהצעות מחיר שצורפו. הועדה רואה בשינוי המבוקש שינוי 

מהותי שאין מקום לאשרו. לכן, הבקשה נדחית.

החלטת יו"ר מיום :15.09.2020 
"להאריך תוקף ההקצבה עד 31.12.2021".

150,000(ב)

ישיבה לצעירים חיצים איתמר - שכם (ע"ר) (א) 20200689

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת ישיבה לצעירים חיצים איתמר- שכם מבקשת 
תמיכה לביצוע פרויקט שדרוג חוגים ופנאי בפנימייה לרווחת הנערים שוכני 

הפנימיה העונים על ההגדרה שנקבעה בנושא התמיכה הנדון. בבקשה ישנו פירוט 
של השיפוץ שמתכוונת העמותה לבצע והעלויות שלו. לתמיכה בפרויקט מקצה 
הוועדה סך 200,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מיתרת הסכום הנדרש לביצוע 

הפרויקט כולו כמתואר בבקשה.

200,000(ב)

מוסדות שערי שלום (ע"ר) (א) 20200702

24/09/2020 תאריך:
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משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים מבקשת עירית אלעד 
תמיכה בפרויקט שיפוץ והצטיידות למועדונית רגילה לקשישים לשם התאמת 

המבנה למרכז יום לקשיש לפי דרישות משרד הרווחה. הועדה עיינה בבקשה 
ובמסמכים המצורפים לה ומקצה תמיכה בסך 300,000 ש"ח בכפוף לכך שכל 

רכיבי הפרויקט המפורטים בבקשה יבוצעו ויומצאו אסמכתאות לכך

300,000(ב)

האגודה למען הקשיש באר שבע (א) 20200734

"מוארך תוקף ההקצבה עד ליום 31.12.2021 " . 400,000(ב)

מלב אל לב - אשקלון (א) 20200738

עמותת "מלב אל לב – אשקלון" הגישה בקשה במסגרת עזבון של "מעון תינוקות" 
ומבקשת תמיכה ברכישת ציוד למעון יום חדש בעיר רכסים. הוועדה עיינה בבקשה
ובנספחים לה ומקצה תמיכה בפרויקט בסכום של 35,000 ש"ח. למימוש ההקצבה 

תציג העמותה אסמכתאות לרכישת ציוד עבור המעון ברכסים והצבתו באותו 
מעון.

35,000(ב)

מ. א. שומרון (א) 20200742

במסגרת עיזבון שירותי רווחה המיועד לנוער בסיכון, מבקשת "המועצה האזורית 
שומרון" תמיכה בתכנית חינוכית-טיפולית "לנוער הגבעות". הבקשה מסתמכת על

תכנית שמבוצעת על ידי המועצה משנת 2014 והיא מורכבת משילוב של הענקת 
הכשרות ופעילויות לבני הנוער, וכן הכנה לצה"ל באמצעות עמותת "אחרי – נוער 
מוביל שינוי". במסמך תיאור הפרויקט שצורף לבקשה מתארת המועצה את סוגי 

הפעילויות שנכללים בתכנית וגם את המקומות בהם מבוצעת התכנית ואת 
מספרם המוערך של בני הנוער המשתתפים בתכנית. לאחר שהוועדה שקלה את 

הבקשה, החליטה לתמוך בפרויקט בסך 250,000 ש"ח, כאשר המימון התואם 
יהיה לפעילויות ולא לשכר כלשהו. למימוש התמיכה תציג המועצה פירוט של כל 
הפעילות שנעשתה, מהות הפעילות, מספר בני הנוער המשתתפים, ועלויות שהוצאו

בפועל עבור הפעילויות כאמור.

250,000(ב)

מלב"ב, מרכז לטיפול בקשיש בקהילה (א) 20200763

במסגרת נושא תמיכה עיקרי המיועד לבתי אבות ומרכזי יום לקשישים, מבקשת 
"עמותת מלב"ב, מרכז לטיפול בקשיש בקהילה", תמיכה בפרויקט שיפוץ 

והצטיידות של מרכזי יום לקשישים המופעלים על ידה. העמותה מפעילה ארבעה 
מרכזי יום באזור ירושלים (גבעת משואה, תלפיות, פסגת זאב ובית שמש), 

ומעניקה טיפולים ל-255 מטופלים בני 65 שנה ומעלה. מהבדיקה הפיננסית 
מתברר כי למוסד גרעון מצטבר בשיעור של  59.45% ביחס למחזור הפעילות 

השנתי המבוקר לשנת ,2017 שיעור החורג מהשיעור המותר עפ"י סעיף 11.8 (ב) 
לנוהל עבודת הועדה (50%). כמו כן, קיים גרעון שנתי. אולם הועדה רואה נימוקים
מיוחדים לקבוע תמיכה בפרויקט, וזאת בהתחשב בעובדה שהבקשה מתבססת על 

נושא תמיכה עיקרי, ובהתחשב באוכלוסיה המטופלת על ידי העמותה ומהות 
הטיפולים הניתנים. הוועדה קובעת תמיכה בסך 100,000 ש"ח, להשתתפות 

ברכישת פריטים המתוארים בבקשה, המימון התואם אף הוא יהיה לרכישת ציוד 
כמפורט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להוצאות שהוצאו עבור 

השיפוץ, רשימת הציוד שנרכש ועלות הציוד שנרכש.

100,000(ב)

ישיבת חידושי הרי"מ (א) 20200779

להשתתפות ברכישת ריהוט לפנימיית הילדים של העמותה, כמפורט בסעיף ב' 
לחלק ג' של הבקשה, ועל פי הצעות המחיר המצורפות לבקשה.

90,000(ב)

קרן ישראלייף (ע"ר) (א) 20200783

הבקשה הוגשה במסגרת עזבון המיועד לניצולי שואה. 
קרן ישראלייף הגישה בקשה לפעילות סיוע לניצולי שואה בבתיהם בדרך של טיפול
בבעיות נגישות ובטיחות כמפורט בבקשה ובנספחים לה. הוועדה החליטה לתמוך 

בפעילות בסכום של 60,000 ש"ח. כאשר המימון התואם יהיה לביצוע פעילות 
מאותו סוג של שיפוץ ולתחזוקת בתי בקשישים ניצולי השואה. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה רשימה של ניצולי השואה, אשר בבתיהם בוצעו העבודות. הרשימה 
תכלול את מספרי ת.ז של הנהנים, כתובת המגורים בה בוצעה הפעילות וכן פירוט 

העבודה שבוצעה בכל אחת מן הדירות.

60,000(ב)

24/09/2020 תאריך:
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במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת מוסדות שערי שלום  מבקשת תמיכה בשיפוץ מבנה 

פנימייה, חדרי אוכל ומטבח במעון חוסים לנוער בסיכון. המוסד משמש בית 
לנערים חוסים והשיפוץ נדרש לרווחתם של השוהים בפנימייה, עפ"י הבקשה 

והנספחים לה קובעת הועדה תמיכה בסך 750,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מן 
ההוצאות להשלמת הפרויקט כמתואר בבקשה.

750,000(ב)

חברת מחזיקי תורה - עזר נישואין שע"י קהל מחזיקי הדת (א) 20200704

במסגרת עזבון "סיוע ליתומים" מבקשת חברת מחזיקי תורה – עזר נישואין שע"י 
קהל מחזיקי הדת  תמיכה בפרויקט של סיוע לחתנים וכלות יתומים ע"י עזרה 

במימון הוצאות אירוע החתונה באולם והזמנת קייטרינג. ע"פ קריטריונים שצורפו
לבקשה, הועדה מקציבה תמיכה בסך 100,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה שמות החתנים והכלות, מספרי הטלפון שלהם, תעודת הזהות שלהם את 
מועדי החתונות, כתובת אולם השמחות ומס' טלפון של בעלי האולם, וכן את 

הסיבה להענקת הסיוע. 

100,000(ב)

תימורה - תכנית חינוכית לנוער (ע"ר) (א) 20200713

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת תימורה- תכנית חינוכית לנוער הגישה בקשה 

לתמיכה בפרויקט של שיפוץ כללי בשתי פנימיות המוחזקות על ידה לטובת נוער 
בסיכון. המוסד מפוקח ע"י משרד הרווחה ועפ"י צילומים שצורפו לבקשה השיפוץ 
נדרש במבנה ובמתקנים שבו. עפ"י הבקשה והנספחים לה מאשרת הועדה תמיכה 

בסך 50,000 ש"ח . מימון תואם יהיה מן ההוצאות להשלמת הפרויקט כמתואר 
בבקשה.

50,000(ב)

הרחבת המעגלים (ע"ר) (א) 20200715

במסגרת נושא התמיכה בתכניות להעלאת מודעות, להתמודדות, למניעה ולמאבק 
בתופעת הבריונות ברשת נגד ילדים, עמותת "הרחבת המעגלים" מבקשת תמיכה 

לפרויקט "מסכים". מעיון בבקשה ובנספחים לה עולה שמדובר בתכנית שמטרתה 
לחשוף את הילדים לסיכונים שבהתמכרות למסך כולל הסיכונים לבריונות ברשת.

מעיון בפרטי התכנית ועלויותיה עולה, שהעמותה מתכוונת לקיים מופעים ב-40 
בתי ספר שונים בפריפריה ללא חיוב בתי הספר בעלויות המופע. לאור מבנה 

התכנית המיועד להציף בפני הילדים ובני הנוער את הקשיים והכשלים 
שבהתמכרות יתר למסכים, ולאור הדיון הצפוי בעקבות מופעים אלה, כדי לשקף 

את המציאות לבני הנוער, כמפורט בבקשה, מחליטה הועדה להיענות לבקשה 
באופן שהיא קובעת הקצבה בסך 214,000 ש"ח למימון עלויות השחקנים והוצאות
עבור ההגברה, התאורה והסאונד. מימון יתר הרכיבים המפורטים בבקשה יהווה 

מימון תואם. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה של כל המוסדות בהם 
יתקיים הפרויקט ללא עלות, במיוחד בפריפריה.

214,000(ב)

אהלי יוסף רמת בית שמש (ע"ר) (א) 20200724

במסגרת עזבון המיועד לסיוע למעונות יום מבקשת עמותת "אהלי יוסף רמת בית 
שמש" תמיכה בהקמת מעלון בתוך מבנה המעון כדי לאפשר את הנגישות לקומה 

בה נמצא המעון. הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 35,000 
ש"ח להקמת המעלון, לפי הצעת המחיר המצורפת לבקשה. למימוש ההקצאה 

תציג העמותה אסמכתאות להתקנת המעלון ולעלויות ששולמו עבורו.

35,000(ב)

מ. מ. כפר ורדים (א) 20200730

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובתי יום לקשישים, ולבקשת מועצת כפר ורדים
לתמיכה בפרויקט הרחבה של מועדון גיל הזהב ביישוב, מקצה הוועדה סך 
200,000 ש"ח להשתתפות בשיפוץ וההרחבה המתוארים בבקשה. למימוש 

ההקצאה תציג הרשות אסמכתאות לפעולות הבינוי והשיפוצים שנעשו במועדון.

200,000(ב)

עיריית אלעד (א) 20200732

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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24/09/2020 תאריך:
89 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

ארוחה חמה, קרית אתא (ע"ר) (א) 20200787

בקשתה של עמותת ארוחה חמה חב"ד – קרית אתא נדחתה, אך לאחר שהעמותה 
חידדה את פרטי הבקשה הובהרו נסיבות חדשות הנוגעות לבקשה. לאחר עיון 

הוועדה בבקשה לעיון מחדש, מחליטה היא להקצות סך 50,000 ש"ח לרכישת רכב 
שני שישרת את צרכי העבודה של העמותה כפי שתיארה בבקשה ובנספחים לה. 

למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הרכב ולרישומו על שמה. 
כמו כן, תתחייב העמותה שהרכב יוחזק על ידה לצורכי פעילות העמותה בלבד 

במשך 5 שנים לפחות, אלא אם כן, יושבת הרכב מסיבה כלשהי ע"י רשות הרישוי 
לפני תום חמש השנים. על צדי הרכב תירשם הנצחה בצורה מובלטת ובגודל 

מתאים, בנוסח: "הרכב נרכש מכספי המנוח של ארנולד לוין בן ואח מסור של 
מוריס לוין, רוז לוין, ודוריס לוין ניו יורק, ארה"ב. רק לאחר הצגת כל 

האסמכתאות למילוי כל תנאי החלטה זו, תוכל העמותה לממש את ההקצבה.

50,000(ב)

אהבת שלום - רכסים (א) 20200788

בהשגה שהגישה העמותה "אהבת שלום- רכסים" לאחר שנדחתה בקשתה 
לתמיכה בפרויקט של שיפוץ מבנה הפנימיה שמחזיקה העמותה. בהשגה  אין כל 

התייחסות לנימוק הפיננסי שהיה אחד מהאדנים על יסודם נדחתה הבקשה. אשר 
על כן, אין מקום לשנות ההחלטה וזו תעמוד בעינה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 01.09.2020:
עמותת "אהבת שלום – רכסים", הגישה השגה על החלטת הועדה לדחות את 

בקשתה לשיפוץ מבנה הפנימיה. בנימוקי הדחיה התבססה הוועדה גם על נימוק 
פיננסי וגם על נימוק ענייני. העמותה הניחה את דעת הוועדה שיש מקום לבטל את 

הנימוק הפיננסי לדחיית הבקשה, ואולם הנימוק הענייני עומד בעינו, הן על פי 
מטרות העמותה, הן על פי תיאור פעילותה בטופס הבקשה עצמו והן על פי פרטי 

הבקשה. יש לקבוע שלעמותה אין קשר מיוחד עם נוער בסיכון ועל כן הבקשה 
איננה יכולה להתקבל על פי נושא התמיכה העיקרי שבמסגרתו הוגשה הבקשה. 

העובדה שקיימים במוסד נערים ותלמידים שיכולים להיות מוגדרים כנוער 
בסיכון, איננה הופכת את המוסד למוסד המיועד לנוער בסיכון אשר למענו נקבע 

נושא התמיכה הנדון. לפיכך, נדחית ההשגה.

(ב)

בית עולות מוסד ופנימיה לבנות עולות חדשות ויתומות (א) 20200794

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת בית עולות מוסד ופנימייה לבנות עולות חדשות 

ויתומות הגישה בקשה לתמיכה ושיפוץ מטבח הפנימיה המוחזק על ידה במסגרת 
פעילותה למען נערות עולות חדשות. עפ"י הבקשה והנספחים המצורפים לה 
קובעת הועדה תמיכה בך 125,000 ש"ח. המימון התואם יהיה מן ההוצאות 

להשלמת הפרויקט כמתואר בבקשה.

125,000(ב)

ימינו כקדם - כפר זיתים (ע"ר) (א) 20200800

במסגרת נושא התמיכה העיקרי שפרסמה ועדת העזבונות  (להוסטלים בתנאי 
פנימיה ונוער בסיכון) עמותת ימינו כקדם- כפר זיתים הגישה בקשה לתמיכה 

ברכישת ציוד למטבח ולחדרי הפנימיה המוחזקת על ידה לנוער בסיכון, המגיע 
אליה ממסגרות שונות, וחי בה בתנאי פנימייה. עפ"י הבקשה והנספחים לה קובעת

הועדה תמיכה בסך 367,000 ש"ח . המימון התואם יהיה מן ההוצאות להשלמת 
הפרויקט כמתואר בבקשה.

החלטת יו"ר מיום :15.09.2020 "ההחלטה האפשרית ע"פ נוהל עבודת הוועדה, 
ואשר עולה בקנה אחד עם המבוקש היא הארכת תוקף ההקצבה. אני מחליטה על 

הארכת התוקף עד 31.12.2021".

367,000(ב)

אגודת ישיבת חסידי גור חיפה (א) 20200807

במסגרת נושא התמיכה להוסטלים לנוער בסיכון, הגישה אגודת ישיבת חסידי גור 
חיפה בקשה לתמיכה בשיפוץ בניין הפנימיה בו משוכנים כ-50 תלמידי נח"מ. 

הועדה מקצה סך 200,000 ש"ח לתמיכה בביצוע השיפוצים, על פי המפרט המופיע 
בהצעת המחיר המופיעה בבקשה. מימון יתר כל רכיבי הפרויקט המפורטים 

בבקשה יהווה מימון תואם. למימוש ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות לביצוע 
הפרויקט על פי כל המתואר בבקשה.

200,000(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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
90 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

המרכז הישראלי לאפוטרופסות (א) 20200811

לתמיכה בפרויקט שיפור איכות החיים של ניצולי שואה שהשתתפו בתכנית 
המיועדת להפגת בדידותם, לשיפור הקשר האישי שלהם ומתן מענה לצרכים 

רגשיים ואישיים, כמפורט בבקשה, למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לפעילות שבוצעה במסגרת הפרויקט ולשמות האנשים ניצולי השואה שהשתתפו 

בתכנית, וכן אסמכתאות להוצאות שהיו לה.

50,000(ב)

אגודת חב"ד אשקלון (א) 20200815

במסגרת עזבון שעל פי הוראותיו הוא מיועד ל-"חינוך תיכוני לתלמידים שאינם 
אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד" מבקשת אגודת חב"ד 

אשקלון תמיכה להענקת הנחות בשכ"ל לתלמידים ולתלמידות בביה"ס התיכון של
העמותה ע"פ הקריטריונים שצורפו לבקשה ולאוכלוסייה המתאימה להגדרות 

העזבון. הועדה מקצה תמיכה בסך 40,000 ש"ח להענקת ההנחות ע"פ 
הקריטריונים שצורפו לבקשה. המימון התואם יהיה ע"י הענקת הנחות ע"פ אותם 

קריטריונים. למימוש ההקצבה ובהתאם להוראות העזבון, תציג העמותה את 
רשימת התלמידות שקיבלו את המלגה, אסמכתא לכך שמוצאן אינו אשכנזי 

והקריטריון על פיו קיבלו את המלגה.

40,000(ב)

עירית בית-שמש (א) 20200821

במסגרת נושא תמיכה בבתי אבות ובמרכזי יום לקשישים עירית בית שמש 
מבקשת תמיכה בפרויקט של ביצוע עבודות להנגשת הגינה הקהילתית כך שגם 

קשישים המתקשים בהליכה יוכלו להנות ממנה, וכן שיפוץ מבנה המרכז לקשיש. 
מרבית הבקשה אינה נופלת בגדרו של נושא התמיכה שעל פיו ובמסגרתו הוגשה. 

החלק המתאים לנושא הוא שיפוץ המבנה המשמש את הקשישים, כך שיהיה 
מונגש גם לאנשים עם מוגבלות. לצורך שיפוץ המבנה בלבד מקצה הועדה סך 

65,000 ש"ח. למימוש ההקצבה תציג העירייה אסמכתאות לביצוע השיפוץ, 
כמפורט בהצעת המחיר המצורפת לבקשה תחת הכותרת "שיפוץ מבנה."השלמת 

התשלום הדרוש לחלק זה של הפרויקט תהווה מימון תואם.

65,000(ב)

מחר - מעורבות, חינוך, רווחה (ע"ר) (א) 20200824

" להאריך תוקף ההקצבה עד 30.06.2021 - לביצוע הפרויקט ועד 31.08.2021 - 
למימוש ההקצבה ".

67,000(ב)

23,372,227 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:
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24/09/2020 תאריך:
91 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

שירותי דת משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

מ. ד. עמנואל (א) 20200459

להשתתפות בקיום סדרת סדנאות בנושא חינוך ילדים עם הרב אברהם מרדכי 
סגל, כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. למימוש ההקצבה תציג 

העמותה אסמכתאות לקיום סדרה בת 8 מפגשים, תציין את מספר המשתתפים 
ואת מועדי המפגשים.

10,000(ב)

קרן גוש עציון לפיתוח (א) 20200478

קרן גוש עציון לפיתוח מבקשת תמיכה בהקמת אתר ייחודי לשות' שעוסקות 
בתחומי החיים היהודיים שהתקיימו בתקופת השואה ובעקבותיה. הוועדה עיינה 
בבקשה ובכל הנספחים לה ומחליטה להיענות למלוא הבקשה, אולם זאת בתנאי 

שהשימוש באתר שהוקם יהיה חופשי לכלל הציבור ללא תנאי כלשהו וללא 
תשלום. השלמת הסכום הנדרש לביצוע הפרויקט תהווה מימון תואם. למימוש 

ההקצבה יגישו מנהלי העמותה הצהרה והתחייבות שהשימוש באתר היה חופשי 
ובלתי מותנה, כמפורט לעיל.

175,000(ב)

185,000 סה"כ למשרד:

24/09/2020 תאריך:
92 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

תיירות משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

0 סה"כ למשרד:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020
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24/09/2020 תאריך:
93 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

תרבות וספורט משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

התזמורת הקאמרית הישראלית (א) 20200005

התזמורת הקאמרית הישראלית הגישה בקשה להקצבה לשלוש שנים עבור 
פרוייקט שמטרתו למעשה לטפח חמישה מוזיקאים צעירים מצטיינים ולקיים 
איתם ועבורם את הפרוייקט. הבקשה הינה לעזבון שהיתרה בו עומדת על סך 

124,855 ש"ח כאשר לפניי הועדה מונחת ארבע בקשות נוספות שיש לתמוך בהן. 
בהתחשב במגבלה התקציבית, מעמידה הועדה את התמיכה בפרוייקט על סך 
110,000 ש"ח כתמיכה עבור הפעילות המיועדת לביצוע לשנת .2020 למימוש 

ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות לביצוע הפרוייקט כמתואר בבקשה במסגרת
פעילות החממה, תציג את רשימת חמשת המנצחים המצטיינים ואת התוכנית 

שבוצעה.

110,000(ב)

תיאטרון יפו (ע"ר) (א) 20200016

תיאטרון יפו מבקש תמיכה, במסגרת עזבון המיועד לתרבות וחינוך לנוער, 
בתוכנית שמיועדת ל 12 מפגשים במשך שנת .2020 בכל מפגש ישתתפו כ – 100 בני 

נוער יהודים וערבים וכ – 15 שחקנים ויוצרים מהתיאטרון. ההצגות תהיינה דו 
לשוניות והן מיועדות לנוער יהודי וערבי.  הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 

וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח. כספי התמיכה ישמשו לשחקנים ולצוות המלווה
וגם המימון התואם יהיה לאותן הוצאות. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה

של ההצגות, המועדים בהם הועלו, מספר בני הנוער המשתתפים ושמות 
השחקנים.

40,000(ב)

סדנת ההדפס ירושלים (חל"צ) (א) 20200021

חברת סדנת ההדפס ירושלים מבקשת תמיכה בתוכנית חדשה, במסגרת עזבון 
המיועד לתרבות וחינוך לנוער. על פי הבקשה מיועדת החברה לקיים תוכנית 

הכשרת בני נוער ללימוד טכניקות הדפס שונות וחומרים שונים. הוועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 50,000 ש"ח. המימון התואם יהיה על 

פי הרכיבים המפורטים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג החברה את רשימת 
המשתתפים, סוגי הלימוד שהוענק והעלויות לרכיבים השונים של הפרויקט.

50,000(ב)

בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד (א) 20200029

עמותת בית לוחמי הגטאות הגישה בתאריך 13.4.2020 בקשה להארכת תוקף 
ההחלטה לקצוב תמיכה לפרויקט על פי בקשה .20200029 תוקף ההחלטה כיום 

הוא עד .31.3.2021 לפיכך סבורה הועדה שהבקשה להארכת תוקף מוקדמת מדי, 
וככל שיהיה צורך בדבר תוכל העמותה לפנות בבקשה להארכת תוקף סמוך לפני 

תום תקופת התוקף של החלטת ההקצבה על פי נסיבות ונימוקים רלוונטיים 
במועד הפניה.

400,000(ב)

קשת אילון (ע"ר) (א) 20200037
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24/09/2020 תאריך:
94 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בקורס קיץ בינלאומי במתכונת כיתות אומן. דמי התמיכה ישמשו 
להענקת מלגות בלבד לסטודנטים, כמפורט במסמך הקריטריונים שצורף לבקשה, 

ואולם בהענקת המלגות יינתן משקל משמעותי יותר למצבו הסוציו-אקונומי של 
הסטודנט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להענקת מלגות בסך כולל

של לפחות 100,000 ש"ח, רשימת שמות הסטודנטים שזכו למלגה, סכום המלגה 
שקיבל כל סטודנט והשיקולים להענקת המלגה לכל אחד מהסטודנטים.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
עמותת "קשת אילון" פנתה אל הועדה ביחס להקצבה שנקבעה לה על פי בקשה 

.20200037 הפניה כוללת נתונים, אך לא ברור מה מתבקשת הועדה לעשות על פי 
פניה זאת. על כן תבהיר העמותה מהי בקשתה.

50,000(ב)

תאטרון "פסיק" ירושלים (ע"ר) (א) 20200040

להשתתפות בפרויקט העלאת הצגות בנושא הנצחה ושימור מאורעות השואה 
בתודעה הציבורית דרך אומנויות הבמה, על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר 

המצורפות אליה. המימון התואם לסכום ההקצבה יהיה מן ההוצאות לצורך 
מימוש הפרויקט, על פי הרכיבים המפורטים בבקשה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
עמותת "תיאטרון פסיק", מבקשת שינוי אופן ביצוע התוכנית שעבורה נקבעה לה 
הקצבה על פי בקשה ,20200040 וזאת עקב הנסיבות שנכפו בעטיה של התפרצות 
נגיף הקורונה. הועדה מאשרת את שינוי התוכנית, כמבוקש. תשומת לב העמותה 

מופנית לכך שבעת מימוש ההקצבה תידרש להצביע על ההוצאות המסוימות 
שהוצאו במסגרת ביצוע התוכנית החדשה

115,000(ב)

אנסמבל עתים (א) 20200134

"אנסמבל עתים" הגישה בקשה במסגרת עיזבון לתרבות וחינוך לנוער, לתמיכה 
בפרויקט של חיבור בני הנוער לנושאים חברתיים חשובים שעל הפרק באמצעות 

הסיפור המקראי. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד גרעון מצטבר בשיעור של
 64.1% ביחס למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 שיעור החורג 

מהשיעור המותר עפ"י סעיף 11.8 (ב) לנוהל עבודת הועדה (50%). כמו כן, קיים 
גרעון שנתי. לפיכך, המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. אולם, במקרה זה 
נראה לוועדה כי קיימים נימוקים מיוחדים לסטות מהוראת הנוהל וזאת משום 
שהתוכנית מיועדת לבני נוער מתבססת על עיזבון ייעודי מיוחד לתרבות וחינוך 

לנוער. יש צפי שהתוכנית תעניק ערך מוסף משמעותי לבני הנוער שישולבו בה. כדי 
לבצע את הפרויקט, קובעת הוועדה תמיכה כמבוקש בסך 20,000 ש"ח, והמימון 

התואם יהיה ליתר רכיבי הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לקיום חמש התכניות המפורטות בתיאור הפרויקט, והעלויות שנדרשו לכך.

20,000(ב)

השתחוויה - המקום בו תיאטרון וקולנוע נפגשים עם אנשים (ע"ר) (א) 20200187

"השתחוויה – המקום בו תיאטרון וקולנוע נפגשים", מבקשת תמיכה במסגרת 
עיזבון תרבות וחינוך לנוער לצורך הפקת שתי הצגות עם בני נוער בדואים בלקיה 

ובני נוער יוצאי אתיופיה בקריית גת. הוועדה עיינה בבקשה  ובנספחים לה 
ומוצאת לתמוך בפרויקט בעלויות המיועדות להנחיה ובימוי בסך 30,000 ש"ח. 

המימון התואם יהיה להוצאות הנחיה ובימוי ולהסעות. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להפקת ההצגות עם בני נוער בדואים ובני נוער יוצאי 

אתיופיה, מספר המשתתפים מועדי ההשתתפויות ותוכן הפעילות. 

30,000(ב)

הקם (חל"צ) (א) 20200261

24/09/2020 תאריך:
93 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

תרבות וספורט משרד:

הקצבת הוועדה 
בש"ח מס' בקשה

התזמורת הקאמרית הישראלית (א) 20200005

התזמורת הקאמרית הישראלית הגישה בקשה להקצבה לשלוש שנים עבור 
פרוייקט שמטרתו למעשה לטפח חמישה מוזיקאים צעירים מצטיינים ולקיים 
איתם ועבורם את הפרוייקט. הבקשה הינה לעזבון שהיתרה בו עומדת על סך 

124,855 ש"ח כאשר לפניי הועדה מונחת ארבע בקשות נוספות שיש לתמוך בהן. 
בהתחשב במגבלה התקציבית, מעמידה הועדה את התמיכה בפרוייקט על סך 
110,000 ש"ח כתמיכה עבור הפעילות המיועדת לביצוע לשנת .2020 למימוש 

ההקצבה, תציג העמותה אסמכתאות לביצוע הפרוייקט כמתואר בבקשה במסגרת
פעילות החממה, תציג את רשימת חמשת המנצחים המצטיינים ואת התוכנית 

שבוצעה.

110,000(ב)

תיאטרון יפו (ע"ר) (א) 20200016

תיאטרון יפו מבקש תמיכה, במסגרת עזבון המיועד לתרבות וחינוך לנוער, 
בתוכנית שמיועדת ל 12 מפגשים במשך שנת .2020 בכל מפגש ישתתפו כ – 100 בני 

נוער יהודים וערבים וכ – 15 שחקנים ויוצרים מהתיאטרון. ההצגות תהיינה דו 
לשוניות והן מיועדות לנוער יהודי וערבי.  הוועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה 

וקובעת תמיכה בסך 40,000 ש"ח. כספי התמיכה ישמשו לשחקנים ולצוות המלווה
וגם המימון התואם יהיה לאותן הוצאות. למימוש ההקצבה תציג העמותה רשימה

של ההצגות, המועדים בהם הועלו, מספר בני הנוער המשתתפים ושמות 
השחקנים.

40,000(ב)

סדנת ההדפס ירושלים (חל"צ) (א) 20200021

חברת סדנת ההדפס ירושלים מבקשת תמיכה בתוכנית חדשה, במסגרת עזבון 
המיועד לתרבות וחינוך לנוער. על פי הבקשה מיועדת החברה לקיים תוכנית 

הכשרת בני נוער ללימוד טכניקות הדפס שונות וחומרים שונים. הוועדה עיינה 
בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 50,000 ש"ח. המימון התואם יהיה על 

פי הרכיבים המפורטים בבקשה. למימוש ההקצבה תציג החברה את רשימת 
המשתתפים, סוגי הלימוד שהוענק והעלויות לרכיבים השונים של הפרויקט.

50,000(ב)

בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד (א) 20200029

עמותת בית לוחמי הגטאות הגישה בתאריך 13.4.2020 בקשה להארכת תוקף 
ההחלטה לקצוב תמיכה לפרויקט על פי בקשה .20200029 תוקף ההחלטה כיום 

הוא עד .31.3.2021 לפיכך סבורה הועדה שהבקשה להארכת תוקף מוקדמת מדי, 
וככל שיהיה צורך בדבר תוכל העמותה לפנות בבקשה להארכת תוקף סמוך לפני 

תום תקופת התוקף של החלטת ההקצבה על פי נסיבות ונימוקים רלוונטיים 
במועד הפניה.

400,000(ב)

קשת אילון (ע"ר) (א) 20200037

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:

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-001588, התקבל ב - 10/11/2020



1105 ילקוט הפרסומים 9205, כ"ג בחשוון התשפ"א, 10.11.2020 

24/09/2020 תאריך:
95 עמוד:

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בפרויקט סדרה חדשה בשם "עוף החול" אשר תכלול 8 ערבים 
מגוונים, מושקעים ומקצועיים, שכל אחד מהם יוקדש ליוצר מרכזי ניצול שואה, 

או כזה שיצירתו מתייחסת באופן מעורר מחשבה לשואת היהודים באירופה. 
בבקשה מפורטים השמות של התוכניות בסדרה וכן המקורות הכספיים לביצוע 

הפרויקט, אשר כוללים גם השתתפות מהנהנים. משום מה סכום השתתפות 
מהנהנים של כ 80,000 ש"ח לא צויין בטבלת הסכומים למימון הפרויקט. הוועדה 
מקצה סך 80,000 ש"ח לתמיכה בהוצאות המפורטות בכוח אדם בחלק ג' של טופס
הבקשה. המימון התואם יהיה להשלמת תשלום השכר המפורט בטבלה זו (סה"כ 

160,992 ש"ח). למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להפקת שמונת 
האירועים המפורטים בבקשה.

החלטת יו"ר מיום 24.09.2020:
"בהתחשב בנימוקי הבקשה להארכת תוקף ההקצבה לעמותת "הקם" , ובהתחשב

בנסיבות הזמן והשפעתה של מגיפת הקורונה על יכולת הביצוע של הפרויקט 
בתקופה זו - מוארך בזה תוקף ההקצבה כמבוקש - עד 31.12.2021".

80,000(ב)

עירית רמת השרון (א) 20200335

במסגרת עזבון "לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל ורכישת ספרים 
לספריות הנ"ל" עיריית רמת השרון מבקשת תמיכה בפרויקט של הצטיידות 

ריהוט וציוד לספריה הציבורית הועדה עיינה בבקשה ומחליטה שבשל מגבלות 
התקציב ביתרת העזבון והיקף הבקשות שהוגשו לועדה במסגרת עזבון זה, רואה 

היא לנכון לתמוך בבקשה לרכישת המעלון המצוין בבקשה. לתמיכה ברכיב זה 
תקצה הועדה סך 75,000 ש"ח והמימון התואם יהיה להשלמת המימון הנדרש 

לרכישת המעלון ולהתקנתו, באופן שישרת את האוכלוסייה שנזקקת לכך. 
למימוש ההקצבה תציג העירייה אסמכתאות לרכישת המעלון ולהתקנתו בספריה 

העירונית. 

75,000(ב)

בית המוסיקה יזרעאל גלבוע (ע"ר) (א) 20200341

להשתתפות ברכישת פסנתרים ע"פ הבקשה והצעת המחיר המצורפת לה. למימוש 
ההקצבה תציג העמותה הוצאה של 140,000 ש"ח לפחות לרכישת 

פסנתר/פסנתרים.

70,000(ב)

עירית בית-שמש (א) 20200355

עיריית בית שמש הגישה בקשה במסגרת עזבון "לשיפוץ ותחזוקת ספריות 
ציבוריות בישראל ורכישת ספרים לספריות הנ"ל" לרכישת ספרים לצורך הקמת 
שלוחה של הספריה הציבורית וכן להעשרת ספריה קיימת בספרים נוספים. הועדה

מאשרת תמיכה בסך 50,000 ש"ח לרכישת ספרים מתוך הרשימה המיועדת 
לילדים, ע"פ הצעת המחיר שצורפה לבקשה. 

בשלב הראשון, וכל עוד לא הוקמה השלוחה הנידונה בבקשה, יסופקו הספרים 
לספריה העירונית הקיימת. המימון התואם ייועד אף הוא לרכישת ספרי הילדים. 
למימוש ההקצבה תציג העירייה את רשימת הספרים שנרכשו במסגרת הפרויקט, 
תציג אסמכתא לכך שמדובר בספרי ילדים וכן תצלום הספרים כשהם מונחים על 

מדפי הספריה הציבורית הקיימת. 

50,000(ב)

ועד מקומי גני טל (א) 20200378

ועד מקומי גני טל הגיש הבקשה במסגרת עזבון "לשיפוץ ותחזוקת ספריות 
ציבוריות בישראל ורכישת ספרים לספריות הנ"ל" לשיפוץ ספריה בהתאם להצעת 

המחיר המצורפת לה. הועדה עיינה בבקשה ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 
20,000 ש"ח. למימוש ההקצבה יציג הועד המקומי אסמכתאות לביצוע פעולות 

השיפוץ בספריה בתחומי החשמל, ריצוף ופתרון בעיות הרטיבות במבנה.

20,000(ב)

ועד מקומי פני חבר (א) 20200432

הועד המקומי פני חבר הגיש בקשה במסגרת עזבון "לשיפוץ ותחזוקת ספריות 
ציבוריות בישראל ורכישת ספרים לספריות הנ"ל" לשיפוץ.

הוועדה עיינה בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה וקוצבת תמיכה בסך 100,000 
ש"ח . המימון התואם יהיה לביצוע השיפוץ, כמפורט בבקשה. למימוש ההקצבה 

יציג הוועד המקומי אסמכתאות לביצוע השיפוץ, על פי הבקשה והצעת המחיר 
המצורפת לה.

100,000(ב)

24/09/2020 תאריך:
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הודעה בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

להשתתפות בקורס קיץ בינלאומי במתכונת כיתות אומן. דמי התמיכה ישמשו 
להענקת מלגות בלבד לסטודנטים, כמפורט במסמך הקריטריונים שצורף לבקשה, 

ואולם בהענקת המלגות יינתן משקל משמעותי יותר למצבו הסוציו-אקונומי של 
הסטודנט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות להענקת מלגות בסך כולל

של לפחות 100,000 ש"ח, רשימת שמות הסטודנטים שזכו למלגה, סכום המלגה 
שקיבל כל סטודנט והשיקולים להענקת המלגה לכל אחד מהסטודנטים.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
עמותת "קשת אילון" פנתה אל הועדה ביחס להקצבה שנקבעה לה על פי בקשה 

.20200037 הפניה כוללת נתונים, אך לא ברור מה מתבקשת הועדה לעשות על פי 
פניה זאת. על כן תבהיר העמותה מהי בקשתה.

50,000(ב)

תאטרון "פסיק" ירושלים (ע"ר) (א) 20200040

להשתתפות בפרויקט העלאת הצגות בנושא הנצחה ושימור מאורעות השואה 
בתודעה הציבורית דרך אומנויות הבמה, על פי המפורט בבקשה ובהצעות המחיר 

המצורפות אליה. המימון התואם לסכום ההקצבה יהיה מן ההוצאות לצורך 
מימוש הפרויקט, על פי הרכיבים המפורטים בבקשה.

החלטת מליאת הוועדה מיום 24.08.2020:
עמותת "תיאטרון פסיק", מבקשת שינוי אופן ביצוע התוכנית שעבורה נקבעה לה 
הקצבה על פי בקשה ,20200040 וזאת עקב הנסיבות שנכפו בעטיה של התפרצות 
נגיף הקורונה. הועדה מאשרת את שינוי התוכנית, כמבוקש. תשומת לב העמותה 

מופנית לכך שבעת מימוש ההקצבה תידרש להצביע על ההוצאות המסוימות 
שהוצאו במסגרת ביצוע התוכנית החדשה

115,000(ב)

אנסמבל עתים (א) 20200134

"אנסמבל עתים" הגישה בקשה במסגרת עיזבון לתרבות וחינוך לנוער, לתמיכה 
בפרויקט של חיבור בני הנוער לנושאים חברתיים חשובים שעל הפרק באמצעות 

הסיפור המקראי. מהבדיקה הפיננסית מתברר כי למוסד גרעון מצטבר בשיעור של
 64.1% ביחס למחזור הפעילות השנתי המבוקר לשנת ,2017 שיעור החורג 

מהשיעור המותר עפ"י סעיף 11.8 (ב) לנוהל עבודת הועדה (50%). כמו כן, קיים 
גרעון שנתי. לפיכך, המוסד אינו עומד בתנאי הסף הפיננסיים. אולם, במקרה זה 
נראה לוועדה כי קיימים נימוקים מיוחדים לסטות מהוראת הנוהל וזאת משום 
שהתוכנית מיועדת לבני נוער מתבססת על עיזבון ייעודי מיוחד לתרבות וחינוך 

לנוער. יש צפי שהתוכנית תעניק ערך מוסף משמעותי לבני הנוער שישולבו בה. כדי 
לבצע את הפרויקט, קובעת הוועדה תמיכה כמבוקש בסך 20,000 ש"ח, והמימון 

התואם יהיה ליתר רכיבי הפרויקט. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות 
לקיום חמש התכניות המפורטות בתיאור הפרויקט, והעלויות שנדרשו לכך.

20,000(ב)

השתחוויה - המקום בו תיאטרון וקולנוע נפגשים עם אנשים (ע"ר) (א) 20200187

"השתחוויה – המקום בו תיאטרון וקולנוע נפגשים", מבקשת תמיכה במסגרת 
עיזבון תרבות וחינוך לנוער לצורך הפקת שתי הצגות עם בני נוער בדואים בלקיה 

ובני נוער יוצאי אתיופיה בקריית גת. הוועדה עיינה בבקשה  ובנספחים לה 
ומוצאת לתמוך בפרויקט בעלויות המיועדות להנחיה ובימוי בסך 30,000 ש"ח. 

המימון התואם יהיה להוצאות הנחיה ובימוי ולהסעות. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה אסמכתאות להפקת ההצגות עם בני נוער בדואים ובני נוער יוצאי 

אתיופיה, מספר המשתתפים מועדי ההשתתפויות ותוכן הפעילות. 

30,000(ב)

הקם (חל"צ) (א) 20200261
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האופרה הישראלית - תל אביב-יפו {ע"ר} (א) 20200456

"האופרה הישראלית – תל-אביב-יפו" מבקשת במסגרת העיזבון "לחינוך באופן 
כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 

להרחבת פעילותה של מחלקת החינוך של האופרה אשר מביאה את האופרה אל 
בתי הספר היסודיים ברחבי הארץ ללמדם את קסמה ומיוחדותה של האופרה. על 

פי הבקשה, הפעילות הזאת נעשית על ידי העמותה, והיא מתכוונת להרחיבה אל 
היעדים אליהם טרם הגיעה. עלויות הפרויקט מורכבות משכרם של בעלי תפקידים

המועסקים בעמותה בהיקפי משרה של 80% ושל ,90% וכן מעלויות של הסעות, 
השכרת ציוד, ושכירת אולם למופע. לאחר עיון בבקשה מחליטה הוועדה לתמוך 

בפרויקט בסכום של 75,000 ש"ח, וזאת להשתתפות במימון ההסעות, השכרת 
ציוד תאורה והגברה למופעים, ושכירות של אולם למופעים, כמפורט בסעיף ב' של 
חלק ג של טופס הבקשה. המימון התואם יהיה לאותם פריטים. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות לפעילות שבוצעה על ידי העמותה, מקומות בתי הספר 

בפריפריה, מקומות האירועים, ומועדיהם.

75,000(ב)

מוזיאון יד מרדכי (א) 20200504

"מוזיאון יד מרדכי", המצוי בסמוך לגבול עזה,  הגיש בקשה לתמיכה בתוכני 
יצירת חוויית מבקר חדשה על פי תוכנית להקרנה בטכנולוגיית וידיאו של החיים 

בגטו באמצעות דמויות המספרות את חיי היום יום שם. הוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 140,000 ש"ח. כספי התמיכה ישמשו לשכר 
אוצרת ראשית, יועצת פדגוגית, רכישת מקרנים ועיצוב וביצוע הוידיאו מפינג. 

המימון התואם יהיה למטרות זהות. למימוש התמיכה יציג המוזיאון אסמכתא 
להפקת הסרטון והעלויות שהיו כרוכות בהוצאות המפורטות. 

140,000(ב)

בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבות חברה נוער וספורט (א) 20200508

להשתתפות בפרויקט הפגשת בני נוער יהודים ונוצרים לטובת היכרות 
בלתי-אמצעית – כאמצעי להפחתת הסטריאוטיפים, האיבה, ובניית אזרחות 

משותפת. הפעילות מיועדת למועדון הנוער היהודי-ערבי שפועל בחיפה, וכוללת 
מפגשים לשיח משותף ולחוויות תרבותיות משותפות במטרה לקדם את ההבנה בין

שתי הקבוצות. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לפעילויות שבוצעו, 
מספר המשתתפים מכל אוכלוסיה (יהודית ונוצרית), מועדי המפגשים ותוכן 

הפעילות שבוצעה.

60,000(ב)

אגודה ציבורית לקדום תרבות ומוסיקה באשדוד אקדמא (א) 20200588

להשתתפות בהענקת הנחות שכר לימוד לתלמידים ממוצא רוסי שהינם עולים 
ומצבם הכלכלי ע"פ הקריטריונים המצורפים לבקשה. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה רשימת התלמידים שקיבלו את ההנחה בשכר הלימוד וסכום ההנחה 

שקיבל כל אחד מהם.

54,000(ב)

שורוק (ע"ר) (א) 20200664
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עמותת שורוק הגישה בקשה במסגרת נושא תמיכה עיקרי לתכניות ולפעילויות 
לחינוך בנושא מורשת העדה הדרוזית, לפעילויות משותפות של בני העדה הדרוזית

עם בני עדות אחרות – ביוזמת רשויות וארגונים בעדה, לאתרי הנצחה וכן 
לפעילויות הנצחה של חללי צה"ל בני העדה הדרוזית, לפרויקט של פיתוח להקה, 
דבקה ושירים דרוזים מסורתיים בכפר פקיעין, וכן הקמת "דיוואן" דרוזי למורשת
העדה הדרוזית, לפיתוח דו-שיח תרבותי, חינוכי, ומסורתי בין בני העדה הדרוזית 
לבין בני עדות אחרות. הועדה מחליטה להשתתף בעלות כלי הנגינה, על פי הצעת 
המחיר שצורפה לבקשה, סכום ההקצאה יעמוד על 65,000 ש"ח. המימון התואם 
יהיה כולו לטובת רכישת כלי הנגינה. מימוש ההקצבה יותנה בהצגת אסמכתאות 

לרכישת כלי הנגינה, וכן לקיומם של ההרצאות, התצוגות, והפעילות כולה 
המתוארת בגוף הבקשה, תחת הכותרת תיאור הפרויקט. העמותה לא תידרש 

להציג אסמכתאות לרכישת תלבושות, דגלים, שרשראות וכיו"ב- פריטים 
המצויינים בבקשה.

החלטת ישיבת המליאה מיום 24.9.2020:
לעמותת "שורוק" נקבעה תמיכה בסך 65,000 ש"ח להשתתפות בפרויקט קידום 
התרבות הדרוזית ומורשתה באמצעות פיתוח להקת "דבקה" מקצועית ודיוואן 
(סלון) דרוזי מסורתי. כדי להסיר ספק, מובהר בזה שככל שהעמותה תרכוש את 
כל כמות כלי הנגינה שפורטו בבקשה המקורית (בסך 45,000 ש"ח), כי אז תוכל 

להשתמש ביתרת סכום ההקצבה לכל אחד מרכיבי הפרויקט וגם המימון התואם 
יוכל להיות מכל אחד מרכיבי הפרויקט המפורטים בבקשה המקורית.

65,000(ב)

עמותת מתן נחליאל - כרמיאל (ע"ר) (א) 20200688

להשתתפות בפרויקט הקמת ספריה ועריכת סדנאות לשימור זיכרון מאורעות 
השואה. כספי התמיכה ישמשו לרכישת הספרים  (כ- 50,000 ש"ח) רכישת חומרי 

לימוד ותיעוד (כ- 16,000 ש"ח) רכישת ארון ספרים (כ-7,780 ש"ח). המימון 
התואם יהיה מתשלום עבור סדרה של 13 הרצאות והפקת סמינריונים. למימוש 

ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לרכישת הרכיבים המפורטים בהקצבה 
בעלויות המצוינות בגוף החלטה  ומימון ההוצאות הסמינריונים. זאת ועוד, כתנאי

למימוש ההקצבה יגישו מנהלי העמותה הצהרה והתחייבות לציבור להשתמש 
בספרים, משך 8 שעות ביום ( למעט ימי ו', שבתות ערבי חגים וחגים) ללא כל תנאי

או כל דרישה שהיא.

75,000(ב)

מרכז למוסיקה ירושלים (חל"צ) (א) 20200736

להשתתפות בפרויקט שיפוץ כלי נגינה עתיקים שהובאו משוויץ ונמסרו לעמותה 
המפעילה תוכנית למוזיקאים צעירים מצטיינים ומחוננים במסגרת התזמורת 

הפילהרמונית הישראלית הצעירה. התמיכה תשמש כהשתתפות בעלות השיפוצים 
כמפורט בבקשה ובהצעת המחיר המצורפת לה. למימוש התמיכה תציג העמותה 

אסמכתא שתכלול את רשימת הכלים ששופצו ואת עלויות השיפוץ.

35,000(ב)

1,714,000 סה"כ למשרד:
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האופרה הישראלית - תל אביב-יפו {ע"ר} (א) 20200456

"האופרה הישראלית – תל-אביב-יפו" מבקשת במסגרת העיזבון "לחינוך באופן 
כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט" תמיכה 

להרחבת פעילותה של מחלקת החינוך של האופרה אשר מביאה את האופרה אל 
בתי הספר היסודיים ברחבי הארץ ללמדם את קסמה ומיוחדותה של האופרה. על 

פי הבקשה, הפעילות הזאת נעשית על ידי העמותה, והיא מתכוונת להרחיבה אל 
היעדים אליהם טרם הגיעה. עלויות הפרויקט מורכבות משכרם של בעלי תפקידים

המועסקים בעמותה בהיקפי משרה של 80% ושל ,90% וכן מעלויות של הסעות, 
השכרת ציוד, ושכירת אולם למופע. לאחר עיון בבקשה מחליטה הוועדה לתמוך 

בפרויקט בסכום של 75,000 ש"ח, וזאת להשתתפות במימון ההסעות, השכרת 
ציוד תאורה והגברה למופעים, ושכירות של אולם למופעים, כמפורט בסעיף ב' של 
חלק ג של טופס הבקשה. המימון התואם יהיה לאותם פריטים. למימוש ההקצבה 
תציג העמותה אסמכתאות לפעילות שבוצעה על ידי העמותה, מקומות בתי הספר 

בפריפריה, מקומות האירועים, ומועדיהם.

75,000(ב)

מוזיאון יד מרדכי (א) 20200504

"מוזיאון יד מרדכי", המצוי בסמוך לגבול עזה,  הגיש בקשה לתמיכה בתוכני 
יצירת חוויית מבקר חדשה על פי תוכנית להקרנה בטכנולוגיית וידיאו של החיים 

בגטו באמצעות דמויות המספרות את חיי היום יום שם. הוועדה עיינה בבקשה 
ובנספחים לה ומקצה תמיכה בסך 140,000 ש"ח. כספי התמיכה ישמשו לשכר 
אוצרת ראשית, יועצת פדגוגית, רכישת מקרנים ועיצוב וביצוע הוידיאו מפינג. 

המימון התואם יהיה למטרות זהות. למימוש התמיכה יציג המוזיאון אסמכתא 
להפקת הסרטון והעלויות שהיו כרוכות בהוצאות המפורטות. 

140,000(ב)

בית הגפן המרכזי הערבי יהודי לתרבות חברה נוער וספורט (א) 20200508

להשתתפות בפרויקט הפגשת בני נוער יהודים ונוצרים לטובת היכרות 
בלתי-אמצעית – כאמצעי להפחתת הסטריאוטיפים, האיבה, ובניית אזרחות 

משותפת. הפעילות מיועדת למועדון הנוער היהודי-ערבי שפועל בחיפה, וכוללת 
מפגשים לשיח משותף ולחוויות תרבותיות משותפות במטרה לקדם את ההבנה בין

שתי הקבוצות. למימוש ההקצבה תציג העמותה אסמכתאות לפעילויות שבוצעו, 
מספר המשתתפים מכל אוכלוסיה (יהודית ונוצרית), מועדי המפגשים ותוכן 

הפעילות שבוצעה.

60,000(ב)

אגודה ציבורית לקדום תרבות ומוסיקה באשדוד אקדמא (א) 20200588

להשתתפות בהענקת הנחות שכר לימוד לתלמידים ממוצא רוסי שהינם עולים 
ומצבם הכלכלי ע"פ הקריטריונים המצורפים לבקשה. למימוש ההקצבה תציג 
העמותה רשימת התלמידים שקיבלו את ההנחה בשכר הלימוד וסכום ההנחה 

שקיבל כל אחד מהם.

54,000(ב)

שורוק (ע"ר) (א) 20200664
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