
 

 

 
 

סכום  שם המוסד קוד מוסד משרד רץ
 מטרות ההקצבה  מוקצב

 15,000 "למועד חזון" 580092526 חינוך 60412

השתתפות בהסעה לקייטנות ולאתרי בילוי, 
כרטיסי כניסה לאתרים וחומרי עבודה 

 להפעלת ילדים בגני ילדים ובבתי"ס.

 580098754 חינוך 59995
ערכים - אגודה להפצת 

 30,000 התודעה היהודית

השתתפות ברכישת מקרנים ומחשבים 
ניידים שישמשו הכשרת אברכים לעבודה 

 כמרצים ע"י סדנאות וקורסים.

 510885700 חינוך 60405

המרכז הקהילתי בית 
הכרם ומקרס בע"מ-

 20,000 ירושלים

השתתפות ברכישת ציוד מחשבים, אור-
 וכלי נגינה להפעלת מועדון הטלוויזיקולי, 

 נוער למניעת שוטטות ועבריינות.

 580238848 חינוך 59996
המדרשה ליהדות על 

 10,000 גלגלים

השתתפות בעריכת ימי עיון וסמינריונים 
להקניית ערכים חברתיים יהודיים במסגרת 

 .תפורמאלילא 
 השתתפות ברכישת מחשבים וספרים. 30,000 תלמוד תורה סוכת דוד 580012169 חינוך 59997

 15,000 מכללת סכנין 580279313 חינוך 59999
השתתפות במניעת תופעת האלימות בקרב 

 בני נוער.

 20,000 ישיבת כינור דוד 580312783 חינוך 60000

השתתפות ברכישת ציוד אור קולי וספרי 
לימוד לצורך עריכת סדנאות זהות יהודית 

 ע"י מוזיקה.

 580296242 חינוך 60002
ישיבת הקיבוץ הדתי 

 30,000 מעלה הגלבוע
השתתפות בפעילויות בנושא יהדות וחברה 

 וקירוב לבבות בבית המדרש.

 38,000 עמותת בית מיח"א חיפה 580125961 חינוך 60004
השתתפות ברכישת ציוד לחדר סנוזלן-חדר 

 לבן וחדר שחור.

 580217677 חינוך 60005
המפעל הרוחני "חסדי 

 30,000 שמחה" באור יהודה
השתתפות ברכישת מחשבים, מתקני חצר 

 ומשחקים לגני ילדים משכונות מצוקה.

 580044261 חינוך 60006
נעמת - תנועת נשים 

 100,000 עובדות ומתנדבות
השתתפות בשיפוצים במתחם ספורט 

 לחניכי כפר הנוער עיינות הקולט עולים.

 580323822 חינוך 60007
יהדות באהבה ובאמונה 

 10,000 מיסודו של מכון מאיר

השתתפות ברכישת מחשב ותוכנות ואחזקת 
אתר האינטרנט לצורך מחקר ואיסוף חומר 

 על ייחודו של עם ישראל.

 60,000 עיריית מעלות- תרשיחא 500210638 חינוך 60008

השתתפות במתן מלגות סיוע לסטודנטים 
נזקקים תושבי מעלות תרשיחא בדרך של 

תשלום ישיר למוסד להשכלה גבוהה, על-פי 
הקריטריונים שצוינו בבקשה ועל-פי 

 הרשימה שהומצאה בבקשה.

 501612840 חינוך 60010
נופית ישוב קהילתי כפרי 

 השתתפות במופע תרבות. 10,000 - נופית

 30,000 מועצה אזורית מגידו 500223136 חינוך 60012

השתתפות ברכישת מחשבים, ריהוט וציוד 
כמפורט בבקשה למרכז לילדים ונוער 

 בסיכון.

 50,000 אוהלי יעקב - נתיבות 580165579 חינוך 60013

השתתפות ברכישת עגלה ממונעת, 
חמגשיות ותמיכה במפעל הזנה לתלמידים 

 נזקקים.

 580145381 חינוך 60014

קרן המרכז העולמי 
לקהילות יהודי צפון 

 20,000 אפריקה
 המצווהשתתפות בפרויקט הכנה לבר 

 לילדים ממשפחות נזקקות.

 580387751 חינוך 60015
איחוד עולמי של יהודי 

 20,000 מרוקו
השתתפות במחקר ותיעוד מורשת יהודי 

 מרוקו.
 השתתפות בספריות וסטנדים לבית הכנסת. 30,000 ישיבת נחלי יוסף 580152791 חינוך 60017

 580002483 חינוך 60018
לחינוך ושיקום  - "שמע"
 100,000 ילדים ונוער לקויי שמיעה

השתתפות ברכישת מחשבים ותוכנות וציוד 
נלווה למועדוני שמע לחרשים במרכזי שמע 

 תל-אביב באר שבע וירושלים.



 

 

 580178168 חינוך 60023
תללי"ם תמיכה לימודית 

 100,000 לתלמידים מרותקים

השתתפות ברכישת מחשבים, אחזקתם 
וטיפולם והוצאות תקשורת, חומרי למידה 

ותמיכה בפרויקט הוראה מרחוק למען 
 תלמידים חולים.

 30,000 מועצה מקומית אפרת 500236500 חינוך 60024

השתתפות ברכישת מחשבים, ציוד נלווה, 
תוכנות וספרים למרכז בית ספרי לחיזוק 

 האמונה היהודית והערכים היהודיים.

 20,000 לגעת ברוח-נפש יהודי 580435097 חינוך 60025
השתתפות בסגירת פערים בין הציבור הדתי 

 לחילוני.

 580020444 חינוך 60027
תלמוד תורה מורשה 

 השתתפות בתכנית של"ח. 20,000 ירושלים (ע"ר)

 580028116 חינוך 60028
 ךהחינוהאגודה לקדום 

 30,000 ירושלים
השתתפות בפרויקט דו שנתי של תמיכה 

 בעולות חדשות מצרפת.

 38,000 מדרשת נצרים 580213916 חינוך 60029

השתתפות ברכישת ציוד והדרכת מתנדבים 
לעבודה בחקלאות בהתיישבות החדשה 

 בחולות חלוצה

 580228120 חינוך 60030
מתנ"ס- עמותה לפעילות 

 38,000 קהילתית מג'אר
השתתפות במרכז אמנויות רב תחומי לנוער 

 לדו קיום בין הנוצרים המוסלמים והדרוזים.

 10,000 צדיק יסוד עולם 580375624 חינוך 60031
השתתפות בהעשרה בלימודים במסגרת 

 תוספת שעות לימוד אחה"צ.

 580076883 חינוך 60033

ניצן - אגודה לקידום 
ילדים לקויי למידה, באר-

 48,000 שבע
השתתפות ברכישת הציוד המפורט בבקשה 

 לצורך הפרויקט ולביצוע הפרויקט בכללותו.

 520013053 חינוך 60035
מכון בית יעקב למורות - 

 90,000 ירושלים

השתתפות ברכישת מחשבים, מחשבים 
ניידים, תוכנות, מדפסות, מכונות שכפול 

 וספרי לימוד.

 580008910 חינוך 60036
מרכז תורה וחינוך-חצור 

 20,000 הגלילית
השתתפות בסיוע, עזרה ועידוד לתלמידים 

 חלשים נזקקים עם בעיות שונות.

 20,000 בני דוד - מכינה ישיבתית 580133247 חינוך 60037
השתתפות ברכישת ציוד וספרים לספרייה 

 המוקמת.

 18,000 מועצה מקומית פרדסיה 500201710 חינוך 60038
התערבות מערכתית בקרב ילדים הסובלים 

 מלקויות למידה ובעיות התנהגות.

 25,000 מתנ"ס בנימינה 580241610 חינוך 60040
השתתפות במיגור האלימות בקרב בני נוער 

 תוך דגש על יחסים בין המינים.

 580368553 חינוך 60041
נתיב טפחות - מושב 

 45,000 טפחות

השתתפות במלגות ע"י הנחה בשכר לימוד 
 תלמידים משכבות מצוקה לרבות 45ל-

עולים מאתיופיה, על פי רשימת קריטריונים, 
תלמידים והסכום שקיבל כל תלמיד, 

 שתומצא למשרד החינוך.

 34,000 עמותת פוש 580401024 חינוך 60044

השתתפות בהרחבת פעילות המתנדבים 
בקרב תלמידים במצוקה ומהפריפריה, לא 

 להוצאות תקורה.

 20,000 שיח באצבע הגליל 580359891 חינוך 60046
השתתפות בטיפוח זהות יהודית ישראלית, 

 דו-שיח בין דתיים וחילוניים.

 15,000 חברותא לאורייתא 580303998 חינוך 60048
השתתפות בתוכניות , אמנים ואוטובוס וליווי 

 לטיולים.

 580247765 חינוך 60049
תלמוד תורה דעת זקנים 

 20,000 - מודיעין עילית
השתתפות ברכישת מחשבים למועדוניות 

 ילדים.

 580051605 חינוך 60050

המפעל להכשרת ילדי 
ישראל מיסודה של רחל 

 100,000 פריאר
 חוסים 300השתתפות במענים מיוחדים לכ-

 חסרי בית, יתומים ובעלי קשיים רגשיים.

 30,000 מדרשת אדם 580115541 חינוך 60051
השתתפות במיגור אלימות בקרב בני נוער, 

 לא להוצאות תקורה.



 

 

 15,000 נתיבי החוכמה והחסד 580309938 חינוך 60053

השתתפות ברכישת שולחנות, כסאות, 
ארונות, לוחות קיר, מחשב, הוצאות 

דידקטיות והסעות לתלמידים ממשפחות 
 במצוקה הלומדים יום לימודים ארוך.

 30,000 מועצה אזורית שומרון 500273727 חינוך 60054
השתתפות ברכישת מחשבים להקמת שני 

 .םפריפריאליימרכזי תקשוב בישובים 

 20,000 נתיבות חכמה 580394096 חינוך 60058

השתתפות ברכישת מחשבים, מכונות 
תפירה, שולחנות וכסאות במוסד של 

 תלמידות משכבות מצוקה.

 580036390 חינוך 60059
תלמוד תורה בית דוד 

 20,000 ושלמה

השתתפות ברכישת מחשבים, ציוד דידקטי, 
שולחנות, כסאות, לוחות עץ לתלמידים 

 מנחם תקרייממשפחות במצוקה משכונות 
  יובל.תוקריי

 27,000 בי"ס ליאו בק חיפה 520016676 חינוך 60060

השתתפות ברכישת ציוד לפנאי והעשרה 
לתמיכה בבית קהילה ומורשת לאוכלוסיית 

 עולים מאתיופיה.

 510693609 חינוך 60063

חברת מוסדות חינוך 
ותרבות מיסודה של 

הסוכנות היהודית לא"י 
 30,000 בע|"מ

השתתפות בפעילות במועדון ברמת שקמה 
לפיתוח מנהיגות צעירה והגברת מודעות של 

 בני נוער.

 580363786 חינוך 60064
מכללה אקדמית עמק 

 50,000 הירדן

השתתפות בהנחה בשכר לימוד לסטודנטים 
נזקקים על פי הקטגוריות שצוינו בבקשה, 
בכפוף להגשת רשימת תלמידים סכומים 

 וקריטריונים.

 580046134 חינוך 60066

 ע"ש הגטאותבית לוחמי 
יצחק קצנלסון למורשת 

 75,000 השואה והמרד
 מדרגות 5השתתפות במעלון נכים מתקפל 

  ציפוי כסאות לאודיטוריום.175מצפון ו-

 75,000 תלמוד תורה - עצמונה 580046068 חינוך 60067

השתתפות ברכישת הציוד המפורט בבקשה 
והיתרה למימון למלאכת יד והפגה 

בתראפיה בטיפול בילדים מתקשים נפגעי 
 טרור ומניעת אלימות.

 20,000 "צדק במעגלי" 580431922 חינוך 60069

, תעכשוויהשתתפות בבניית זהות יהודית 
חשיפת התלמידים לסוגיות חברתיות מתוך 

  יהודית.תזווי

 580158921 חינוך 60072

המכון ללימודי השואה 
 אייבשיץ -החדווע"ש 
 25,000 חיפה

השתתפות ברכישת חומרים לסדנאות, 
חוברות העשרה, תצוגות, והדפסת חומרים 

 חינוכיים בהנחלת השואה לדור הצעיר.

 30,000 בדרכי אבותינו 580439990 חינוך 60074
השתתפות בצהרון לתלמידים וכן גם 

 לאחה"צ.

 15,000 תלמוד תורה הארמון 580258986 חינוך 60076
השתתפות ברכישת ציוד דידקטי והסעות 

 לילדים ממשפחות מצוקה.

 30,000 חן המקום 580151496 חינוך 60080
השתתפות בפעילות בקרב בחורים נושרים 

 למניעת אלימות.

 580352060 חינוך 60082
סמינר חסידי לבנות 

 60,000 אשדוד

מתן מלגות בדרך של הנחה בשכר לימוד ל- 
 תלמידות ממשפחות מצוקה, עפ"י 100

הקריטריונים שנקבעו ובתנאי שרשימת 
התלמידות שיקבלו את ההנחה בציון 

 ההנחה שקיבלו תומצא למשרד החינוך.

 30,000 מכון "מסילות" אשדוד 580382414 חינוך 60083
השתתפות בשיפוץ חדרי הטיפולים וכיתות 

 להוראה מתקנת.

 580359339 חינוך 60084
מוסדות ביאלה- מודיעין 

 השתתפות בציוד ומיזוג לגני ילדים. 25,000 עילית ע"ר



 

 

 580238871 חינוך 60085

מוסדות תורה וחינוך "בני 
בנים" ע"ש אדמורי פולין 

 השתתפות ברכישת מתקנים לגני ילדים. 50,000 זי"ע

 500237979 חינוך 60086
מועצה מקומית מודיעין 

 30,000 עילית
השתתפות ברכישת ריהוט וציוד לספרייה 

 והקמת חדר מיחשוב בספריה.

 50,000 שק"ד לאסיר 580170322 חינוך 60087
השתתפות בלמידה יחידנית לצורך החזרת 

 אסירים לקהילה

 580017275 חינוך 60088
מרחביה - אגודה לקידום 

 50,000 החינוך התורני

השתתפות במתן מלגות הנחה בשכר לימוד 
לתלמידים משכבות מצוקה שלא יכולים 

לשאת בנטל שכר הלימוד עפ"י קריטריונים 
ורשימת התלמידים שיקבלו את ההנחה 

בציון סכומי ההנחה שימסרו למשרד 
 החינוך.

 580044048 חינוך 60089
אגודת תפארת נתניה "יד 

 14,000 משה"
השתתפות בשיפוץ והרחבת בית המדרש 

 נצח ישראל.

 25,000 שיעור אחר 580397156 חינוך 60091

השתתפות ברכישת מערכת ממוחשבת 
תומכת מתנדבים, מצגות לרתימת מתנדבים 

להדרכות וימי עיון למפגשים בין מתנדבים 
ותלמידים מסביבה סוציואקונומית נמוכה 

 להעשרת ידיעותיהם בתחום העסקים.

 580042976 חינוך 60093
עמיעד להכרת ערכי 

 25,000 היהדות.

השתתפות בעלויות של קורס הכשרה של 
בנות השירות הלאומי לרבות סדנאות 

 ומרצים לצורך ביצוע הפרויקט הנדון.

 580012599 חינוך 60095
מכללת הנגב ע"ש פ 

 50,000 ספיר

השתתפות במלגות לסטודנטים במצוקה 
משדרות ויישובי סובב עזה לפי קריטריונים 

 ורשימה שתומצא למשרד החינוך.

 580292167 חינוך 60096

מכון שתילי זיתים לחקר 
מורשת תימן ע"ש רבינו 

הגדול הגאון כמוהר"ר 
 25,000 דוד משר

השתתפות בהוצאה לאור של כתב היד של 
פירוש רש"י בהוצאה מוגבלת וטיפול בכל 

 הכרוך בכך.

 40,000 ארשת ישראל 580050300 חינוך 60097

השתתפות ברכישת ציוד לפעילות (מזרונים 
מתנפחים, משחקים) וכן ארוחות לילדים 

מוגבלים פיזית ונפשית בפעילות בימי שישי 
ושבת בבית הספר, שמבוצעת ע"י בנות 

 הסמינר בהתנדבות.

 510685589 חינוך 60098
מרכז קהילתי מתנ"ס תל-

 20,000 מונד - תל מונד

השתתפות בפרויקט למניעת אלימות בגני 
ילדים והנחלת ערכים של נתינה ויחס 

 למבוגרים.

 580428266 חינוך 60099
קהילה חינוכית קצות 

 25,000 החושן , קרית ספר
השתתפות ברכישת ציוד ומתקנים לגני 

 הילדים.

 40,000 גשר מפעלים חינוכיים 580054062 חינוך 60101

השתתפות בהקמת מרכז הדרכה אינטרנטי, 
סורקים, קלדנות תשלום לזכויות יוצרים 

והיתרה לפרויקט עצמו. לא כולל הוצאות 
 משרדיות.

 38,000 נסיעה אינסטיטוט 560012148 חינוך 60102
השתתפות בפרויקט תכנית לימודי קיץ לבני 

 נוער מהפריפריות.

 20,000 בנות ויזניץ ירושלים 580019560 חינוך 60103

השתתפות בשיעורי עזר והכוונה לתלמידות 
החינוך המיוחד ממשפחות במצוקה. עפ"י 

רשימת התלמידות שיקבלו את ההשתתפות 
 וסכום ההשתתפות שיינתן לכל תלמידה.

 580088201 חינוך 60105

מוסדות בית אשר ובית 
המדרש בית יעקב 

 20,000 דחסידי סטולין-קרלין

השתתפות בעזרה לתלמידים שמתקשים 
בלימוד עפ"י קריטריונים, ובתנאי שתוצג 

רשימת התלמידים בציון הסכום שקיבל כל 
 תלמיד.

 20,000 עמותת דיאלה 580426013 חינוך 60106
השתתפות בהתמודדות עם ביטויי אלימות 

 וצמצום האלימות בבית הספר.



 

 

 580302529 חינוך 60107
יזמה- יהדות זמננו 

 30,000 מורשת העם

השתתפות בהעמקת החוויה היהודית 
הישראלית והעמקת הזהות היהודית 

 וערכיה.

 580061588 חינוך 60109
תו"מ - מוסד בני עקיבא 

 20,000 לתורה ומקצוע
השתתפות ברכישת מחשבים וספרים 

 לספרייה.

 510506504 חינוך 60110
מרחבים-חברה לחינוך 

 20,000 ותרבות - רמת אפעל

השתתפות בפעילות לימוד ואירועי חג 
בתחומי הזהות והתרבות היהודית בקרב 

 שכונות.

 20,000 אל עמי בצפון 580160430 חינוך 60111
השתתפות בהעמקת הזהות היהודית בקרב 

 בני נוער תושבי קו העימות.

 500212634 חינוך 60113
מועצה מקומית כפר 

 15,000 ורדים

ביקור במוזיאון לוחמי הגיטאות, בבית 
 100התפוצות וביד ושם לרבות הסעות ל-

 בני נוער.

 20,000 בית מדרש אלעד 580370864 חינוך 60114
השתתפות בהפעלת חונכים למבוגרים 

 ופעילות חברתית לקשיי יום.

 30,000 הרחבת המעגלים 580326999 חינוך 60115

השתתפות בהכנת בני נוער מעיירות פיתוח 
ושכונות מצוקה לשרות צבאי, בכפוף 

להמצאת דו"ח על הפעילות שתעשה ועל 
הפעילות שנעשתה בשנה שעברה ושמות 

 בני הנוער שהשתתפו בפרויקט.

 580373959 חינוך 60116
 2001מרכז קהילתי 

 20,000 מטולה

השתתפות במימון סיורים במוזיאון השואה 
והגבורה, ביד ושם במוזיאון הארץ ירושלים, 

 ובמצדה וכן הדרכה בסיורים אלה.

 30,000 אורות הקריה - קרית גת 580327070 חינוך 60118

 ילדי גן להורים 60השתתפות בתמיכה ב-
עובדים, לנזקקים ביותר מביניהם, 

 במועדוניות לגני ילדים.

 20,000 מכון אלחנן 580188126 חינוך 60120

השתתפות בחלוקת ספרי לימוד לתלמידים 
נזקקים עפ"י רשימה מומלצת ע"י הנהלת 

 בית הספר.

 580165249 חינוך 60124
סולם - סיוע ועידוד 

 50,000 לילדים מוגבלים
השתתפות בהקמת חדר מוזיקה וחדרי ריפוי 

 ועיסוק לילדים מוגבלים.

 15,000 יהי חסדך 580260123 חינוך 60127
השתתפות בהפקת סרט חינוכי אודות 

 מורשת התנאים בגליל ועל חוני המעגל.

 580314698 חינוך 60128
תלמוד תורה יסדת עוז 

 15,000 קדומים

השתתפות בתגבור שיעורים יחידניים 
 14:00-17:00לילדים מתקשים בשעות 

עפ"י רשימת הילדים שתוגש לועדת 
 התמיכות המשרדית.

 510623762 חינוך 60129
מרכז קהילתי ע"ש 

 25,000 פירסט ופרלמן-אור יהודה

השתתפות ברכישת מחשבים נישאים, כלי 
נגינה, חוברות וחומרים לצורך הפעלת 

 תוכנית טף תווים.

 580022150 חינוך 60130
צביה-רשת חינוכית 

 50,000 תורנית - ירושלים

 תלמידים 50השתתפות במתן מלגה ל-
קטינים ממשפחות חד הוריות ו/או במצוקה 

 ש"ח לכל תלמיד עפ"י 1,000בסכום של 
רשימת תלמידים שתומצא למשרד החינוך 

בציון הקריטריונים שלפיהם ההשתתפות 
 ניתנה .

 25,000 עמותת קדם מפעליו 580309300 חינוך 60133
השתתפות ברכישת מזגנים לגנים ובתי 

 הספר.

 20,000 המועצה האזורית יואב 500261359 חינוך 60142
השתתפות בסמינר הכנה והסעות בקשר 

 לאימוץ ילדים יתומים במוסד בית אפל.

 10,000 אוהל ראובן 580125870 חינוך 60143
השתתפות ברכישת ספרים וציוד למימוש 

 תכנית הלימודים לפנסיונרים.

 25,000 "המלך אור" 580272870 חינוך 60144
השתתפות בציוד ובספרי לימוד לילדים 

 נזקקים.



 

 

 40,000 מועצה אזורית משגב 500224563 חינוך 60146

השתתפות במיגור האלימות בקרב בני 
נוער, הפעלת מדריכים חברתיים בבית 

 הספר לאיתור תלמידי מצוקה.

 27,000 רינת אהרון 580257020 חינוך 60147
השתתפות ברכישת ציוד, מזגנים וריהוט 

 למטבח.

 27,000 תלמוד תורה מוריה 580181261 חינוך 60148
השתתפות ברכישת מחשבים מזגנים 

 וספרים לחדר הספרייה.

 580065241 חינוך 60149
יואב לקידום החינוך, 

 30,000 תרבות ספורט ותיירות
השתתפות במיגור האלימות בקרב בני נוער 
 - טיפול חינוכי בתרבות הבילוי של בני נוער.

 580403350 חינוך 60150

סמינר מרכז בית יעקב 
למורות ולגננות - פתח 

 30,000 תקוה

השתתפות במתן מלגות לתלמידות יתומות 
עפ"י רשימה וקריטריונים שיומצאו למשרד 

 החינוך.

 30,000 נטע שעשועים 580345486 חינוך 60151
השתתפות באיתור ילדים הסובלים מקשיים 

 בלימודים ובעזרה להם.
 השתתפות ברכישת ספרים לספריות. 20,000 מתנ"ס בנימין 580042752 חינוך 60155

 15,000 בני גוש עציון 580034270 חינוך 60156
השתתפות בתיעוד המערכה בתשח 

 ופעולות ההתישבות שקדמו לה

 580316149 חינוך 60159
ישיבת הר המור ירושלים 

 26,000 (ע"ר)

 תלמידים מרקע סוציואקונומי 26סיוע ל-
נמוך לפי רשימה שמית של תלמידים 

 שתומצא למשרד החינוך.

 580146850 חינוך 60160
ארנון - עמותה לחינוך, 
 60,000 אמנות תרבות וספורט

השתתפות בפעילות תרבותית וחיזוק החוסן 
הקהילתי לתושבי שער הנגב החיים ב"סובב 

 עזה".

 27,000 ושננתם לבניך 580425619 חינוך 60161
השתתפות בציוד לגני ילדים ולבית הספר 

 כולל מתקני פנים וחוץ.

 500500202 חינוך 60162
יד ושם - רשות הזיכרון 

 50,000 לשואה ולגבורה
השתתפות באיסוף וגביית עדויות בוידאו 

 מניצולי שואה בביתם ברחבי ישראל.

 580325314 חינוך 60163
סמינר זכרון צבי - בני 

 50,000 ברק

השתתפות במתן מלגות לתלמידות מעוטות 
יכולת למימון שכר לימוד ללימודים 

אקדמאיים עפ"י קריטריונים שהומצאו ע"י 
הסמינר ובכפוף להמצאת רשימת 

 התלמידות והסכומים שכל תלמידה קיבלה.

 15,000 אור האמת אלעד 580365393 חינוך 60164

השתתפות בתכנית מקיפה למניעת נשירה 
ואלימות בקרב תלמידים בשכבות חלשות 

 ובמצוקה.

 580375509 חינוך 60167
בית ספר תורני סביבתי 

 40,000 מצפה רמון
השתתפות בפרויקט עזרה בלימודים לילדים 

 מתקשים המגיעים ממשפחות מצוקה.

 580113587 חינוך 60168

מפעלי תורה וחסד ע"ש 
מרת חוה בילא גיטל רוז 

 24,000 ע"ה
השתתפות ברכישת סככות לחצר ולשטח 

 הכניסה למוסד.

 75,000 הודיות - כפר נוער דתי 510065113 חינוך 60169
השתתפות בשיפוץ מבנה פנימיה לילדים 

 עולים ממשפחות מצוקה.

 580013910 חינוך 60170
מרכזים קהילתיים פתח 

 20,000 תקוה
השתתפות ברכישת ציוד והוצאות למרצים 

 וסרטים למועדוניות.

 30,000 תנועה לתורה מנהיגה 580358539 חינוך 60171

השתתפות בהעמקת הזהות היהודית בקרב 
 ילדים תושבי שכונת קרית יובל 55

 בירושלים ומימון פעילויות כמפורט בתוכנית.

 50,000 נתיב אור חדרה 580045490 חינוך 60172

השתתפות ברכישת מחשבים תוכנות 
מערכות שמע ומולטימדיה ציוד וריהוט אחר 

 למימוש הפרויקט.

 580097475 חינוך 60175

האגודה לפיתוח וקידום 
כפרי נוער בישראל - כפר 

 30,000 הנוער "קדמה"
השתתפות ברכישת מחשבים, מדפסות, 
 תוכנות ציוד אור-קולי וחיבור לאינטרנט.



 

 

 15,000 גלע"ד גרעין למען ערד 580340404 חינוך 60176
השתתפות בהפעלת מועדוניות לילדי רווחה 

 בעיר ערד.

 580021582 חינוך 60178
המועצה לארץ ישראל 

 60,000 יפה
 חממות לטיפול 3השתתפות בהקמת 

 באמצעות גינון לבעלי צרכים מיוחדים.

 75,000 נוער מוביל שינוי 580336659 חינוך 60180
השתתפות בקורס הכנה לצה"ל והכשרת 
 מנהיגות צעירה בשכונות ובעיירות פיתוח.

 580128213 חינוך 60181
ישיבה וכולל - מקדש 

 30,000 מלך - ירושלים
השתתפות בטיפוח זהות יהודית לצעירים 

 בני חו"ל.
 השתתפות בשיפוץ מבנה הישיבה. 30,000 אורות-אביב {ע"ר} 580351211 חינוך 60182
 השתתפות בהסעות לסטודנטים. 25,000 בני אלישע 580203552 חינוך 60398

 30,000 עמותת ניר חינוכי שתפני 580388015 חינוך 60186

השתתפות בתחנות עבודה ממוחשבות, ציוד 
המחשה, ריהוט למרכז למידה וספרים 

 במסגרת ביצוע הפרויקט.

 580317089 חינוך 60187
ישיבת בני עקיבא לחינוך 

 20,000 סביבתי סוסיא
השתתפות בכניסה לאתרים במסגרת ביצוע 

 הפרוייקט.

 580072411 חינוך 60409
מינהל קהילתי גילה ע"ש 

 עזרה למרכז הלמידה המצוין בפרויקט. 30,000 עדי יפה

 580104826 חינוך 60193
בית מדרש הגבוה ברמת 

 השתתפות בספרים וציוד להמחשה. 20,000 השרון להוראה

 60,000 מוסדות תפארת שמעון 580308658 חינוך 60195
השתתפות בתגבור והעשרה לילדים ונוער 

 בבתי ספר בעכו

 30,000 חל"ד מפעלים חינוכיים 580036184 חינוך 60196
השתתפות בהפעלת ירידים בית ספריים 

 להעמקת חינוך יהודי.

 30,000 בית חב''ד נס ציונה 580140796 חינוך 60197

השתתפות בארוחות חמות לילדים בסיכון 
 שבאים ממשפחות מצוקה, על פי 3-12בני 

 רשימת הילדים שתוגש למשרד החינוך.

 20,000 ידידי אולפנת להבה 580149177 חינוך 60198
השתתפות בקיום מסע בארץ המקביל 

 למסע התלמידות לפולין.

 580197408 חינוך 60200
אור חיה - מכללה תורנית 

 25,000 לנשים
השתתפות במועדון לבחורות בסיכון חסרות 

 ישע הבאות ממשפחות מצוקה.

 60,000 בנין אב 580282572 חינוך 60201

השתתפות ברכישת ציוד בסיסי לחתנים 
וכלות יתומים (שמיכות, כלי מיטה וכו') עד 

 שח לזוג בכפוף להמצאת רשימה 1000
 שמית למשרד החינוך.

 50,000 רמת דוד- חינוך מיוחד 580344414 חינוך 60202

רכישת ציוד כמפורט בבקשה , מתן ארוחות 
 ילדים בעלי 35חמות ותוכניות העשרה ל - 

צרכים מיוחדים, לפי רשימה שמית שתוגש 
 למשרד החינוך.

 580038768 חינוך 60204
מרכז תרבות דתי לנוער, 

 20,000 נוה-שאנן, חיפה
השתתפות במפגשים לצמצום קיטוב חברתי 

 והגברת סובלנות

 580148120 חינוך 60205
מרכז לקידום למידה - 

 75,000 חיפה

השתתפות ברכישת ציוד טיפולי, מחשבים 
 65ותוכנות ותמיכה במרכז לקידום למידה ל-

תלמידים לקויי למידה ממשפחות של עולי 
אתיופה, עולי חבה"ע ומשפחות ותיקות 

הנמצאות במצוקה כלכלית וחברתית, עפ"י 
 רשימה שמית שתומצא למשרד החינוך.

 580107993 חינוך 60206

מרכז סיוע לנפגעות 
תקיפה מינית השרון 

 20,000 (ע"ר)
השתתפות בפרוייקט בביה"ס לבניית אקלים 

 שאינו מאפשר תקיפות ופגיעות מיניות.

 580276103 חינוך 60209
למעלה מן השמש - בית 

 45,000 שמש
השתתפות בהסבת שטח בבית הספר 
 לשמש כחדר אוכל לתלמידות וריהוטו.

 580003978 חינוך 60210

בית הספר  - "אורנים"
לחנוך של התנועה 

 50,000 הקיבוצית
השתתפות בהפעלת תכנית בית מדרש 
 לנוער בסיכון לנשירה בבתי ספר רגילים.



 

 

 40,000 תלמוד תורה דביר 580369940 חינוך 60211
השתתפות ברכישת ציוד למרפ"ד הכולל: 

 מחשבים, ספריה והדרכות מקצועיות.

 580166494 חינוך 60212
מוסדות חמדת דוד - בני 

 15,000 ברק

השתתפות במניעת נשירת תלמידים 
ממסגרת לימודים רגילה למסגרת חינוך 

 מיוחד.

 15,000 מולא אור שרגא יזדי 580365054 חינוך 60216
השתתפות ברכישת ציוד - משחקים, 

 צעצועים וחומרי יצירה למועדוניות.

 20,000 ישיבת זכר יצחק 580114973 חינוך 60219

 נערים שנחשבים 30השתתפות בתיגבור ל-
כנוער שוליים משכבות מצוקה, לתיגבור 

והעצמה אישיים וטיפול ע"י חונכים ועו"ס, 
 עפ"י רשימה שמית שתוגש למשרד החינוך.

 580072882 חינוך 60220
ישיבת כנסת יהודה 

 30,000 בירושלים

השתתפות ברכישת מחשבים ומימון שיעורי 
העשרה בנושאי מתמטיקה, הנדסה, טבע, 

 תלמידים 300גאוגראפיה ואסטרונומיה לכ - 
 .4-14בגילאי 

 580018281 חינוך 60221
בית ספר גבוה 

 150,000 לטכנולוגיה ירושלים

השתתפות במלגות לסטודנטים נזקקים 
מעוטי יכולת: מהמגזר החרדי, מהעדה 

האתיופית, עולים ונשואים, על פי החלוקה 
היחסית שפורטה בבקשה, על פי 

קריטריונים מוגדרים, בציון רשימת 
 הסטודנטים והסכום שקיבל כל סטודנט.

 580052306 חינוך 60222
אגודת "בית יעקב" תל-

 השתתפות ברכישת מחשבים. 38,000 אביב

 510703499 חינוך 60224

מרכז קהילתי בנצרת 
עילית ע"ש גורדון 

 30,000 וברקוביץ בע"מ

השתתפות בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון 
בתחומי האמנות. כפוף להמצאת רשימת 

הילדים והנוער בסיכון שתומצא למשרד 
 החינוך.

 580272011 חינוך 60225
מבראשית - תנועה 

 75,000 חברתית רוחנית

 ילדים יתומים לבר 200השתתפות בהכנת 
מצווה על פי רשימת יתומים שתומצא 

 למשרד החינוך.

 580352334 חינוך 60227
בנות שמחה ומרגלית 

 50,000 (ע"ר)

 100השתתפות בתגבור לימודים ל-
תלמידות ממשפחות מצוקה על פי רשימה 

 שמית שתוגש למשרד החינוך.

 30,000 מדרשת חברון 580057875 חינוך 60229
השתתפות בהסעות באוטובוסים של 

 קבוצות עולים המגיעות לחברון לסיורים.

 30,000 קרן דעת ומוסר 580369163 חינוך 60230

 תלמידות 100השתתפות בתמיכה ב-
נזקקות על פי רשימה שתוגש למשרד 

 החינוך.

 580142461 חינוך 60231
המרכז התורני - מצפה 

 15,000 רמון
השתתפות בהעמקת זהות יהודית לבני נוער 

 בירוחם

 580224483 חינוך 60232
ישיבת חברון גאולה - 
 40,000 כנסת ישראל ירושלים

 בנייני 4השתתפות בשיפור אמצעי המיגון ל-
 המוסד מפני דליקות.

 510550759 חינוך 60403
החברה למוסדות חינוך 

 השתתפות בהכשרת מדריכי ספורט אתגרי. 40,000 ותרבות בשדרות

 580198976 חינוך 60236
שוחרי סמינר תורני 

 35,000 לבנות אופקים
השתתפות ברכישת ספרים וקלטות למרכז 

 הלמידה לשם ביצוע הפרויקט הנידון.

 580266971 חינוך 60239
פתחיה - מוסדות לחינוך 

 30,000 מיוחד
השתתפות בהקמת חדר חוויה רב חושית 

 (חדר סנוזלן).

 580194785 חינוך 60240
שתילי אריה - מרכז 

 45,000 פדגוגי

השתתפות בבניית מעבדת מחשבים, 
רכישת תוכנות וציוד מולטימדיה לפרויקט 
מעגלים לשדרוג מאגרי מידע ממוחשבים 

 במרכז הפדגוגי.

 580082865 חינוך 60241
סמינר בית יעקב "באר 
 40,000 מרים" - חצור הגלילית

השתתפות בסיוע בשכר לימוד לתלמידות 
ממשפ' ברוכות ילדים שמתנדבות בביצוע 

הפרויקט המצוין בבקשה על פי רשימת 
תלמידות וקריטריונים שתוגש למשרד 



 

 

 החינוך.

 45,000 חבצלת הדרום - אופקים 580305621 חינוך 60244
השתתפות באתור מוקדם וסיוע לילדי גן 

 הזקוקים לטיפולים פרא-רפואיים.

 580237931 חינוך 60245
מכון מעיינות ללמודי 

 60,000 יהדות

השתתפות בתוכנית קיץ לסטודנטים מחו"ל 
שמגיעים ארצה להעמקת זהותם הציונית 

 ש"ח לכל סטודנט עפ"י 400בסכום של 
רשימה שמית של הסטודנטים וארצות 

 מוצאם שתוגש למשרד החינוך.

 580328011 חינוך 60247
בית ספר על יסודי בית 

 27,000 רבקה - נתניה
השתתפות ברכישת מזגנים חדשים 

 והתקנתם בביה"ס.

 580053999 חינוך 60249
גני ילדים ומעונות יום 
 35,000 "בית יעקב" ירושלים

השתתפות ברכישת משחקים וציוד דידקטי 
 לצורך ביצוע הפרויקט.

 580285609 חינוך 60250

מינהל קהילתי של 
השכונות: גבעת המבתר, 
הגבעה הצרפתית וצמרת 

 35,000 הבירה

השתתפות ביצירת קשר בין מקצוענים 
לילדים מקהילת ניו-יורק וצפון ירושלים 

 להעמקת הציונות.

 15,000 תלמוד תורה "קנין תורה" 580376812 חינוך 60251
השתתפות בהקמת חצר טיפולית לילדים 

 הלוקים בהפרעות קשב וריכוז.

 30,000 אהבת תורה בית שמש 580257640 חינוך 60252

השתתפות ברכישת מחשבים, ריהוט וספרי 
לימוד לאברכים מעוטי יכולת. בכפוף 

 להמצאת רשימת הנהנים.

 580185239 חינוך 60253
משמרת מאיר" - ביתר 

 25,000 עילית"
השתתפות ברכישת מחשבים, תקליטורים 

 וספרים לספרייה.

 580357556 חינוך 60254
טופז-לקידום ורווחת 

 30,000 ילדים ובני נוער
השתתפות במודל להעצמה קהילתית של 

 ילדים, בני נוער ומשפחותיהם.

 580098127 חינוך 60255
י "שע "אברהם אהל"

 38,000 סמינר בית יעקב בני ברק

השתתפות במתן מלגות לתלמידות משכבות 
מצוקה הנזקקות לעזרה עפ"י רשימת 

תלמידות, קריטריונים, והסכומים שחולקו 
 שימסרו למשרד החינוך.

 השתתפות בפרויקט חינוכי אקולוגי. 30,000 תלמוד תורה "הדר יוסף" 580327419 חינוך 60256

 20,000 אור המאיר אלעד 580424513 חינוך 60257
השתתפות ברכישת מחשבים וספרים 

 לספרייה.

 580067734 חינוך 60258

אחוזת יעקב {ע"ש ר' 
יעקב גרינברג ז"ל}בגן 

 30,000 יבנה

השתתפות במימון נסיעות תלמידים נזקקים 
במסע לפולין עפ"י רשימה שתומצא למשרד 

החינוך בצירוף פירוט הקריטריונים 
 והסכומים שנתנו לכל תלמיד.

 53,000 המחנות העולים 580240489 חינוך 60260

השתתפות בצמצום פערים חברתיים ורמת 
האלימות במדינה, מתן מענה לצרכים 

 קהילתיים חברתיים בפריפריה.

 580282853 חינוך 60261

המרכז לפלורליזם 
התנועה ליהדות 

 30,000 מתקדמת, ירושלים

השתתפות בפורום צעירים המשלב פעילות 
חינוך והעשרה בתחום זהות ומורשת 

 יהודית.

 40,000 המרכז לחינוך מקצועי 580075257 חינוך 60263
השתתפות בסיוע לתלמידים חלשים במטרה 

 לשלבם במערכת החינוך הטכנולוגי.

 580215853 חינוך 60264
אורות ישראל-מכללה 

 45,000 אקדמית לחינוך - אלקנה

השתתפות במתן מלגות לתלמידות עפ"י 
רשימת תלמידות, הקריטריונים למתן 

המלגה והסכומים שכל תלמידה קיבלה 
 ברשימה שתומצא למשרד החינוך.

 580224855 חינוך 60267
עולל - עזרה ואהבה לילד 

 60,000 ולתלמיד
השתתפות ברכישת הציוד וביצוע פרויקט 

 סוד הגן הנעלם לילדים חריגים.



 

 

 580015055 חינוך 60271
דרור - בתי חינוך ע"ש 
 70,000 גימנסיה דרור- החלוץ

השתתפות בפעילות לנוער בסיכון באמצעות 
 מוזיקה ככלי למיגור אלימות.

 580243194 חינוך 60276
מרכז קהילתי שכ' דני'ה - 

 55,000 רחובות
השתתפות בהקמת מרכז ג'ימבורי לשיפור 

 הפרעות למידה, לרכישת ציוד.

 580060663 חינוך 60277

אלקבץ - אגודה להגברת 
קדושה בעיר צפת ע"ש 

המקובל ר' שלמה אלקבץ 
 25,000 זיע"א

השתתפות בשיפוץ המקום לצרכי המועדון 
 שבהקמה, והצטיידות.

 200,000 לפיד אפיקי דעת 580314847 חינוך 60279
השתתפות בשיפוץ ומיגון פנימיות וכיתות 

 תלמידי הישיבה בשדרות.

 580293538 חינוך 60280
התאחדות נשים למען 

 15,000 חינוך
השתתפות בהצלת בנות ת"א מהתבוללות 

 ע"י פעילויות להכרת היהדות והארץ.

 580298222 חינוך 60281
עמותת נווה רוז - 

 45,000 ירושלים

השתתפות בקליטת בנות נושרות בכפוף 
לרשימת תלמידות שקיבלו שיעורי עזר, 

קריטריונים, וציון הסכומים שהוקדשו לכל 
 תלמידה.

 30,000 קול מבשר בהרי ירושלים 580431278 חינוך 60282
השתתפות במימון טיולים וסדנאות לביצוע 

 הפרויקט המוצע.
 השתתפות בשיפוץ התקרה. 34,000 כנסת יצחק חדרה 580107571 חינוך 60284

 50,000 ועד חסידי חב"ד רחובות 580010981 חינוך 60285

השתתפות ברכישת הציוד המוגדר בבקשה 
לצורך הפרויקט שיעורים בנושאי יהדות 

 להעמקת הזהות היהודית.

 580298347 חינוך 60287
המכללה האקדמית 

 125,000 להנדסה בנגב
השתתפות בתוכנית על"ה ובתנאי שלא 

 תהיה חלוקת כסף מזומן.

 580345551 חינוך 60289
מוסדות בית מדרש 

 23,000 איתמר - איתמר
השתתפות בשיפוץ והרחבה של כיתות 

 הלימוד.

 38,000 קבוצת רעות 580228054 חינוך 60290
השתתפות בתמיכה לימודית וריגשית לנוער 

 ממשפחות מצוקה בשכונת גילה א'.

 520011008 חינוך 60291
חברת כפר הנוער הדתי 

 35,000 בע"מ

השתתפות בריצוף, תאורה, כונניות ספרים, 
שיפוץ שרותים ורכישת ספרים וחומר לימודי 

 לספריה הישנה, בפנימיה לילדים נזקקים.

 45,000 בת חיל 580268100 חינוך 60292
השתתפות בהכשרה בכלכלת בית לנערות 

 בסיכון תחת אלימות.

 580081305 חינוך 60294
ישיבת בני-עקיבא "בית-

 60,000 יהודה" בכפר מימון

השתתפות בקרן מלגות לתלמידים נזקקים 
בפנימיה על פי קריטריונים מוגדרים ורשימת 

תלמידים שתומצא למשרד החינוך בציון 
הסכומים שקיבל כל תלמיד ועל פי איזה 

 קריטריון.

 27,000 כולל עיון הדף 580289080 חינוך 60296
השתתפות ברכישת ציוד מחשבים, מדפסות 
 והשתתפות בעריכת וניהול אתר האינטרנט.

 580287126 חינוך 60297
מדרשת הרובע בעיר 

 45,000 העתיקה בירושלים(ע"ר)

השתתפות ברכישת מכשירי כתיבה וחומרי 
אמנות ויצירה לביצוע הפרויקט וכן 

השתתפות בהסעות ואש"ל למשתתפות 
 בפרויקט.

 30,000 בית יעקב ברסלב 580429918 חינוך 60301

השתתפות בפעילות קיץ בחופשה לילדים 
משכונות מצוקה על פי קריטריונים מוגדרים 
ובכפוף להמצאת רשימת תלמידים נזקקים 

 והסכומים שקיבל כל אחד מהם.

 510632219 חינוך 60303

חברת מוסדות חינוך 
ותרבות בחיפה מיסודה 

 53,000 הסוה"י לא"י בע"מ
השתתפות בהעלאת רמת ההשגים וצמצום 

 פערים של ב"נ מהעדה האתיופית.

 35,000 אורות-עציון 580119790 חינוך 60304

השתתפות בהקמת ספרית עולים פעילה 
שתשמש את תלמידי ביה"ס באפרת לרבות 

רכישת ספרים, מסך מחשב, ומדפים 
 לספריה.



 

 

 25,000 נווה הנוער 580303865 חינוך 60306
השתתפות במועדון לתלמידים משכבות 

 מצוקה למניעת נשירתם.

 580245603 חינוך 60470

האגודה הישראלית 
לטלויזיה רדיו ותקשורת 

 50,000 קהילתית
השתתפות ברכישת הציוד המפורט בבקשה 

 לצורך ביצוע הפרויקט.

 580422657 חינוך 60307
לפיתוח מנהיגות  "תמיר"

 23,000 .חברתית
השתתפות בסדנאות לפיתוח אישיות ושינוי 
 הדימוי העצמי בקרב חניכים משולי החברה.

 55,000 שקמה 580033710 חינוך 60308
השתתפות בפרויקט מיגור האלימות בקרב 

 בני נוער.

 580313559 חינוך 60309
מוסדות חינוך "בנות 

 60,000 מנחם"
השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה 
 לפרויקט שיקומי לילדים ממשפחות מצוקה.

 580193753 חינוך 60311
איגוד ירושלמי למאבק 

 68,000 בסמים - ירושלים

השתתפות בתכנית להתמודדות עם תופעת 
האלימות, הסמים והאלכוהול בקרב בני 

 נוער.

 60,000 אגודת חב"ד אשקלון 580019859 חינוך 60312

השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה 
ובהצעת המחיר להעשרת גן טיפולי וחדר 

 סנוזלן.

 25,000 אל-עמי אילת 580121473 חינוך 60313
השתתפות בהעמקת הזהות היהודית ע"י 

 מפגשי דתיים וחילונים.

 35,000 חכמת מנחם 580291334 חינוך 60314
השתתפות ברכישת ציוד להקמת מרכז נוער 

 חברתי לנוער בסיכון.

 10,000 בית חב"ד - גני תקוה 580268753 חינוך 60315
השתתפות בפרויקט חוויה רוחנית להעמקת 

 המודעות והזהות היהודית.

 30,000 קרית הישיבה בית אל 580002541 חינוך 60316
השתתפות בכיתה ייחודית לתלמידים 

 במצוקה

 10,000 דרך חנוך לנוער 580232684 חינוך 60319

השתתפות ברכישת ספרי עזר, אמצעים 
דידקטיים ולימוד חשבון ואנגלית וציוד 

 תלמידים 30לפרויקט של הגברת חינוך ל-
מעוטי יכולת עפ"י רשימה שתומצא למשרד 

 החינוך.

 580331833 חינוך 60320
מכון שואה ואמונה "שם 

 55,000 עולם"
השתתפות בלימוד משותף לנוער יהודי 

 ונוצרי בארץ ובפולין.

 580026953 חינוך 60321
חוג בית ספר חורב 

 50,000 ירושלים

השתתפות במתן הנחה בשכר לימוד 
לתלמידים יתומים קטינים ממשפחות 

במצוקה עפ"י רשימת התלמידים שתומצא 
למשרד החינוך בציון הקריטריונים לחלוקת 
 ההנחה ובציון הסכומים שנתנו לכל תלמיד.

 500261375 חינוך 60322
מועצה אזורית - שער 

 40,000 הנגב
השתתפות בתכנית חינוכית קהילתית 

 להעמקת היהדות.

 30,000 מועצה אזורית זבולון 500231121 חינוך 60323

השתתפות ברכישת מחשבים, תוכנות ויתר 
הציוד המיועד בבקשה להקמת חממה 

 לימודית.

 10,000 המדרשה בארץ בנימין 580020980 חינוך 60326
השתתפות ברכישת ציוד למיצג אור קולי - 

 "להיות יהודי".

 35,000 קהל תפארת משה 580426872 חינוך 60329

השתתפות ברכישת מזגנים, גלאי אש, 
מתקנים לחצר גני ילדים לפי דרישות משרד 

 התמת.

 75,000 המכללה האקדמית ספיר 580322451 חינוך 60330
השתתפות במחשוב וריהוט הספרייה 

 במכללה.

 50,000 מדרשת ביחד - ירוחם 580118172 חינוך 60332
השתתפות ברכישת הציוד המפורט בבקשה 

 לצורכי אבזור חדר האוכל וכיתות הלימוד.

 580256659 חינוך 60333
מוסדות חינוך בית מנחם 

 30,000 פ"ת

השתתפות בעזרה חינוכית ומקצועית 
לתלמידים יתומים נזקקים עפ"י רשימה 

 שתומצא למשרד החינוך.



 

 

 10,000 תלמי אברהם 580260693 חינוך 60334

השתתפות בסיוע לתלמידים על סף נשירה 
ע"י מתן שיעורי תגבור ומתן אפשרות 

לרכישת השכלה עד לבגרות מלאה. עפ"י 
רשימת התלמידים שתומצא למשרד 

 החינוך.

 510670631 חינוך 60337

חברת מוסדות חינוך 
תרבות והתחדשות 
שכונות בכפר יונה 

 25,000 מיסודה של הסוה"י לא"

 בני נוער 25השתתפות בפרויקט העצמה ל-
מנותק ובסיכון החשופים לסמים אלכוהול 

ואלימות עפ"י רשימה שמית של בני הנוער 
 המטופלים שתומצא למשרד החינוך.

 38,000 אשכולות יואב 580392280 חינוך 60339
השתתפות ברכישת מתקני ספורט ומשחקי 

 פנאי למועדוני הילדים והנוער באזור יואב.

 580270627 חינוך 60407

בת ציון מוסדות לבנות 
עולות ממדינות חבר 

 100,000 העמים

השתתפות בבניית מגורים לילדות עולות 
ללא משפחה בארץ או ממשפחות חד 

 הוריות או במצוקה.
 השתתפות ברכישת ציוד למטבח. 25,000 כנסת יצחק קרית ספר 580439735 חינוך 60341
 השתתפות ברכישת ציוד לבית המדרש. 23,000 אולפנת השומרון אלקנה 580254688 חינוך 60342

 580279255 חינוך 60343
בנות הדסה- מוסדות 

  תלמידות המוסד.40השתתפות בהזנת  30,000 חינוך ותרבות

 75,000 עיריית באר שבע 500290002 חינוך 60346
השתתפות ברכישת הציוד והרכב לצורך 

 ביצוע פרויקט "מגן".

 580160984 חינוך 60347
מוסדות "יריב משה" - 

 25,000 ירושלים
השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה 

 לצורך ביצוע הפרויקט.

 580036275 חינוך 60348
מוסדות ביאלא "חלקת 

 30,000 יהושוע"

השתתפות בהוצאות הסעה וטיולים כולל 
כניסה לאתרים ורכישת מזון במחנה קיץ 

 במתכונת ישיבת בין הזמנים.

 30,000 מועצה דתית הר חברון 500301122 חינוך 60349
השתתפות בהסעה לפעילות תורנית ערכית 

 לקירוב לבבות בין דתיים לחילוניים.

 580210409 חינוך 60351

חכמת שלמה רחובות 
ע"ש הרה"ג ר' שלמה 

 28,000 הכהן קוק זצ"ל
השתתפות בשיפוץ והרחבת חדרי הלימוד 

 וחדרי המגורים בבניין בית הספר.

 25,000 ישיבה לצעירים יסודות 580193530 חינוך 60354
השתתפות במימון פסיכולוג ורופא לביצוע 

 פרויקט חוסן.

 580026805 חינוך 60355
מרכז בית יעקב בארץ 

 50,000 ישראל

השתתפות ברכישת מחשבים ומדפסת 
 17והוראת מחשב וכן הנחה בשכר לימוד ל-
תלמידות נזקקות לצורך ביצוע הפרויקט 
המצוין בבקשה.בכפוף להמצאת רשימת 

התלמידות הנזקקות והתמיכה בהן, למשרד 
 החינוך.

 510670649 חינוך 60356

חברת מוסדות חינוך 
מיסודה של הסוכנות 

 35,000 היהודית
השתתפות במתן הנחות לחוגים וקייטנות 

 קיץ לילדים נזקקים.

 30,000 אוהל גבריאל לביא 580210938 חינוך 60358
השתתפות בשיפוץ גני הילדים ומעונות יום 

 והצטיידות.

 580410785 חינוך 60402
מדרשת אילת השחר 

 30,000 העולה

 תלמידות 30השתתפות במלגות ל-
ממשפחות ברוכות ילדים במצב כלכלי קשה 

עפ"י רשימה שמית וקריטריונים שימסרו 
 למשרד החינוך.

 45,000 ישיבת באר יעקב 580044899 חינוך 60361
השתתפות בשיפוץ מבנה הפנימיה לפי 

 הצעת המחיר שצורפה לבקשה.

 15,000 ישיבת תקוע - תקוע 580336741 חינוך 60364
השתתפות בביצוע פרויקט קירוב הלבבות 

 בין נוער דתי לחילוני.

 580222107 חינוך 60366
מוסדות חינוך לבנות 

 25,000 "עטרת חיה" - בני ברק
 תלמידות נזקקות 15השתתפות בתמיכה ב-

 ממשפחות מצוקה.

 580093060 חינוך 60370
קרית נחליאל - מגדל 

 50,000 העמק
השתתפות ברכישת הציוד כמפורט בבקשה 

 והיתרה למדריכים.



 

 

 30,000 מדרשת מעלה חבר 580300812 חינוך 60371

השתתפות בחיזיון אור -קולי וסדנאות 
וסמינריונים בקרב נוער ומבוגרים על פי 

 המפורט בנספח לבקשה.

 20,000 חזון יהודה 580250355 חינוך 60372
השתתפות ברכישת ספרים וסיוע לתלמידים 

 במצוקה בתגבור לימודים וחוגי העשרה.

 10,000 סמינר בית יעקב עלי באר 580316859 חינוך 60373

 תלמידות 6השתתפות במתן שעורי עזר ל 
עולות חדשות המתקשות בלימודים במשך 

  שעות בשבוע לכל השנה.6

 580302479 חינוך 60375
עמותת אור וישועה -

 38,000 מרכז תורני לאומי

השתתפות ברכישת ציוד, בהוצאת חוברות 
עזר, ובהרצאות לפעילות להעמקת הזהות 

 היהודית.

 580057685 חינוך 60376

ישיבה לחוזרים וכולל 
אברכים חב"ד 

 30,000 ליובאויטש-הקריות

 40השתתפות בהפחתת שכר לימוד ל-
ילדים נזקקים ממשפחות מצוקה על פי 

רשימה שמית של התלמידים, הקריטריונים 
להנחה וסכום ההנחה, שתומצא למשרד 

 החינוך.

 580029312 חינוך 60380
ישיבת משכן יעקב ע"ש 

 38,000 יעקב כץ ח"כ
השתתפות בשיפוץ מקלחות על פי הצעת 

 הקבלן המצורפת לבקשה.

 580049187 חינוך 60382
אולפנא לבנות קרית 

 השתתפות ברכישת ציוד למטבח לאולפנא. 113,000 ארבע

 580336949 חינוך 60410
צעירים בונים עתיד - 

 68,000 רמת גן
השתתפות בתכנית למניעת אלימות בכל 

 מרכזי העמותה.

 580417368 חינוך 60384
בית ספר ומכון "מדעים 

 25,000 ויהדות" אזור שרון
השתתפות בשיפוץ משטח הספורט, תאורה 

 ומעקה.

 45,000 אולפנת כוכב יעקב 580423267 חינוך 60385

השתתפות ברכישת מחשבים, ריהוט וציוד 
לחדר מחשבים ובביצוע עבודות חשמל 

 לחדר המחשבים.

 10,000 דרך ארץ - חסד לאברהם 580267649 חינוך 60387
השתתפות בהכנת חומרי הדרכה ואמצעי 

 עזר לחינוך, לצורך ביצוע הפרויקט.

 580263572 חינוך 60389
המכללה האקדמית בתל 

 30,000 חי

ח להשתתפות בהנחה בשכר "ש 21,000
על פי   סטודנטים נזקקים21לימוד ל-

קריטריונים ורשימת סטודנטים שתומצא 
להשתתפות  ח" ש9,000למשרד החינוך ו-

 .בהוצאות ביצוע הפרויקט

 580268720 חינוך 60390
לכיש - האגודה למען 

 20,000 הקשיש
השתתפות ברכישת מכשירים מיוחדים 

 לחדר כושר לקשישים.

 580259059 חינוך 60391
ת"ת שע"י ישיבת "כנסת 

 30,000 יצחק"
השתתפות בשיקום והקמת חצרות משחקים 

 לילדי ביה"ס וגני הילדים.

 580432722 חינוך 60394
ישיבת ההסדר עכו - רוח 

 35,000 צפונית

 תלמידים 35השתתפות בשכר לימוד ל-
משכבות מצוקה על פי קריטריונים ורשימת 

 תלמידים שתומצא למשרד החינוך.

 15,000 ישיבת בינות 580389880 חינוך 60395

השתתפות בשכר לימוד לתלמידים נזקקים 
על פי רשימת תלמידים שתומצא למשרד 

 החינוך.

 570023341 חינוך 60397
בית-ירח בי"ס תיכון מקיף 

 35,000 אזורי-ד.נ. עמ"הי
השתתפות בתכניות לחיזוק הזהות היהודית 

 ישראלית.

 580294940 רווחה 58682
ארגון לתת - סיוע 
 75,000 הומניטרי הישראלי

השתתפות בשיפוץ וציוד מחסנים לחלוקת 
 עמותות 120מזון לנזקקים באמצעות 

 ברחבי הארץ.

 580029528 רווחה 58568

שדה חמד כפר נוער 
חקלאי של הס' אגודת 

 50,000 ישראל בא"י
השתתפות ברכישת והתקנת מזגנים לחדרי 

 הפנימיה.

 580018182 רווחה 58282

עמותת שלהבת - 
שירותים לאוכלוסיה 

 25,000 מבוגרת
הצטיידות למכון בריאות וחדר כושר 

 לקשישים.



 

 

 31,000 גאולה קרובה - ירושלים 580213635 רווחה 58968
השתתפות בעבודות חשמל על פי תוכנית 

 המהנדס.

 75,000 מעון חרום לנשים - חיפה 580290807 רווחה 58840

הפעלת הפרויקט המצוין בבקשה, צהרון, 
קייטנות קיץ וחגים, טיולים, הצגות, חוגי 

העשרה, מרכז למידה, סדנאות יצירה 
ורכישת חומרים לפעילות יצירה ולרכישת 

 משחקים וספרים.

 580010270 רווחה 59286
משכנותיך ישראל 

 50,000 ירושלים

עריכת טיולים בארץ לעולים מקווארה 
ואתיופיה להכרת הארץ וכן לרכישת ציוד 

 כמפורט בבקשה.

 580023992 רווחה 58728
ש"י - אגודה לשיקום 

 150,000 וסיעוד ילדים נכים
השתתפות בחוגי רכיבה טיפולית ובהסעות 

 לנפגעי שיתוק וניוון שרירים.

 580036242 רווחה 58738
איל"ן אגוד ישראלי 

 115,000 לילדים נפגעים

השתתפות בהסעים, פעילות חוץ של שיט 
וכן אירוח מחוץ למוסד של ילדים פגועי 

 מוחין.

 45,000 מש"י-מרכז שיקום ילדים 580326239 רווחה 59182

השתתפות ברכישת מחשבים לפרויקט 
לילדים חולי סי.פי. המתקשרים באמצעות 

 מחשב.

 580024610 רווחה 58380

ישיבת הבוכרים/בית 
חינוך לתשב"ר ילדים 
יתומים ונזקקים - אור 

 השתתפות ברכישת תפילין לילדים נזקקים. 25,000 שמחה

 580210060 רווחה 58966
מכון פוע"ה - פוריות 
 10,000 ורפואה עפ"י ההלכה

השתתפות ברכישת תרופות לזוגות במצוקה 
 הנמצאים בטיפולי פוריות.

 580168557 רווחה 58936
ארגון תומכי שבת חסדי 

 38,000 יחיאל בירושלים
השתתפות ברכישת ביגוד והנעלה 

 למשפחות נזקקות.

 38,000 עמותה ספורט לצפון 580337343 רווחה 59054
פרוייקט חוגי העשרה וסדנאות לנערים 

 ממשפחות במצוקה.

 580181337 רווחה 58326
עמותת הותיק - גליל 

 75,000 מערבי
השתתפות ברכישת ציוד מרכז יום לקשיש 

 כמפורט בבקשה.

 580098895 רווחה 58456
הישיבה לצעירים "זכרון 

 105,000 דוד" בני ברק

השתתפות בהתקנת מערכת כיבוי אש 
וספרינקלרים לחדרי הפנימיה. (בהתאם 

 להצעת המחיר שצורפה לבקשה).

 50,000 קרית חנוך לבנים אשדוד 580046589 רווחה 58416
השתתפות ברכישת מעלית לנכים והתקנתה 

 במוסד לנערים במצוקה.

 38,000 מוסדות עזרת יוסף 580183812 רווחה 58944
סיוע בערכת ביגוד לחורף לקשישים, 

 למשפחות ולילדים במצוקה.

 50,000 שמחת הלב 580388585 רווחה 59096
סדנאות לפרויקט הפחתת אלימות בקרב 

 נוער בסיכון.

 580171494 רווחה 58938
עמותת מעומק הלב - 

 38,000 קרית טבעון
 קבוצות בני 4כח אדם לפרויקט אתגרים ל-

 נוער במצוקה.

 580059111 רווחה 58298
העמותה למען הקשיש 

 25,000 והחברה באשדוד

השתתפות ברכישת מדרגות חשמליות, 
ביטוחים והוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית 

 לקשישים שחלקם עולים.

 580337723 רווחה 58688
יוסף חיים - בית מדרש 

 השתתפות בהסעות לקשישים. 10,000 ע"ש יוסף בוסקילה

 580017952 רווחה 58564
טירת הילד - ע"ש ויקטור 

 200,000 ז"ל וא. אלעזרקי
פרויקט שעורי עזר וחונכות לילדים 

 ממשפחות במצוקה.

 580038115 רווחה 58576
האגודה לקדום החינוך 

 25,000 יפו
השתתפות ברכישת ציוד וספרי לימוד 

 למועדונית לילדים עולים מאתיופיה.

 580385334 רווחה 59090
בית נריה קהילה תורנית 

 50,000 לאומית נהריה
פרויקט סיוע בשעורי עזר לילדים ממשפחות 

 במצוקה.

 580288215 רווחה 58346

גילאור העמותה לפיתוח 
שירותים לאוכלוסיה 
 35,000 מבוגרת במ.א מגידו

השתתפות בהצטיידות במזגנים וריהוט 
 מועדון לקשישים.



 

 

 580058998 רווחה 58890

דור לדור עפולה העמותה 
לפיתוח שירותים 

 20,000 לאוכלוסיה מבוגרת
השתתפות בארוחות צהריים וחומר מלאכת 

 יד במועדון לקשישים נזקקים.

 580044378 רווחה 58294
קהילה למען ילדים 

 20,000 וקשישים - בהוד השרון

השתתפות ברכישת ציוד גינון בפרויקט 
הקמת גינה טיפולית לקשישים ע"י ילדים 

 וקשישים.

 13,500 מוסדות נהר דעה נהריה 580284305 רווחה 59024
השתתפות ברכישת מקררים ומקפיא למרכז 

 חלוקת מזון למשפחות במצוקה.

 225,000 ידידי נוה כנרת - רם 580375368 רווחה 59190
השתתפות בהצטיידות מרפאה בנווה רם 

 לאנשים בעלי פיגור.

 580005767 רווחה 58808
מרכז סיוע לנפגעות אונס 

 75,000 ותקיפה מינית - חיפה

פרויקט סדנאות למניעת אלימות בקרב  .1
. הכשרת אנשי מקצוע2הקהילה.  למנוע,  

 .לזהות ולהתמודד עם אלימות מינית

 75,000 להחזיקם ולהחיותם 580431468 רווחה 59124

סיוע במציאת עבודה למשפחות נזקקות, 
ליווי עסקים קטנים שנקלעו למצוקה והדרכת 

משפחות נזקקות בניהול משק בית בצורה 
 כלכלית נכונה.

 65,000 זכרון שרה - בית"ר עילית 580392397 רווחה 58798

השתתפות בהקמת ספריה וחדר מדעים 
ורכישת ספרים וציוד לחדר המדעים לילדי 

 חינוך מיוחד בגילאי כיתות א-ט.

 580009983 רווחה 58556
בית שבתי לוי - מעון 

 38,000 לילדים

השתתפות בהדרכת צוות העובדים 
בנושאים התפתחותיים, בריאות ונושאי 

חרום ורכישת תרופות לתינוקות ולילדים 
 בסיכון גבוה.

 580358893 רווחה 58794

נכים עכשיו - התנועה 
לזכויות אנשים עם 

 75,000 מגבלות
פרויקט מרכז לחיים עצמאיים לנכים עבור 

 פרסום תוכנה וכנס ארצי.

 580340958 רווחה 58540
מרכז תורה וחסד "עם-

 השתתפות בשיפוץ וציוד חדרים לפנימיה 50,000 רם"

 580119535 רווחה 58316
העמותה למען הקשיש 

 64,000 בראש העין
השתתפות בציוד וריהוט חדרי הפעלות 

 לקשישים במרכז יום לקשיש.

 580312973 רווחה 58784
שלהבת שילוב נכים 

 השתתפות ברכישת רכב להסעת נכים. 180,000 בסביבה תומכת

 113,000 מרכז גוונים בקהילה 580379782 רווחה 59320
השתתפות בתוכנית התערבות מניעתית 

 להורים מאתיופיה ומקווקז.

 85,000 גן הילד חיפה 580098057 רווחה 59168

סדנאות להקניית הרגלים וכללי התנהגות 
לילדים, נוער ומתבגרים בעלי צרכים 

 מיוחדים בשעות הפנאי.

 30,000 מוסדות אוהל משה ב"ב 580043909 רווחה 58406

השתתפות בהחלפת מערכת גילוי אש בבנין 
הפנימיה. (עפ"י הצעת המחיר שצורפה 

 לבקשה).

 90,000 נופית-פרוייקטים בקהילה 580327526 רווחה 59046

השתתפות ברכישת ציוד לתלמידים בבית 
הספר (שולחנות לימוד, כסאות, ארוניות 
לתלמידים, ארונות לספריות, מחשבים, 

תלבושת אחידה, מכונת צילום וציוד 
מתכלה), וכן ציוד מטבח, ושולחנות חדר 

 אוכל.

 580316792 רווחה 58532
אולפנת לבונה - מעלה 

 67,500 לבונה
מלגות להנחה בשכר לימוד לתלמידות 

 ממשפחות ברוכות ילדים.

 580259646 רווחה 58832
לבב-למען בית שאן 

 77,000 באהבה
הפעלת מרפאת שיניים קהילתית לילדים 

 למשפחות נזקקות.

 100,000 קו החסד - ירושלים 580294338 רווחה 58680
השתתפות ברכישת טנדר לחלוקת מצרכי 

 מזון למשפחות נזקקות.

 580050177 רווחה 59214
קרן התשובה מיסודו של 

 36,000 הרב אברהם חזן

השתתפות ברכישת ערכות לבדיקת סם, 
הזנה וספרות מקצועית בפרויקט לשיקום 

 אסירים משוחררים.



 

 

 75,000 לב בנימין 580333011 רווחה 58788
השתתפות בקייטנות לילדים בעלי צרכים 

 מיוחדים.

 580067130 רווחה 58300
עלה הרצליה - עמותה 

 21,500 למען הקשיש ע.ר.
השתתפות בהצטיידות למטבח מרכז יום 

 לקשיש.

 580005890 רווחה 58720
האגודה הישראלית 

 50,000 לטרשת נפוצה
השתתפות בהפקת מידע ויעוץ, חומר 

 הסברה לחולים ובני משפחותיהם.

 25,000 הקן המשפחתי אשקלון 580190338 רווחה 58950

השתתפות בתרפיות אישיות וקבוצתיות, 
פעילות העשרה, קבוצות תמיכה לאמהות 

 וילדים.

 100,000 עיריית ערד 500225602 רווחה 59346

הפעלת תוכנית מערכתית למניעת אלימות 
ושימוש בסמים ואלכוהול בקרב ילדים ובני 

 נוער בערד.

 580043669 רווחה 58876
מפעלי חינוך תורה וחסד 

 100,000 - אור לאה

השתתפות בהצטיידות בילקוטים, ציוד 
 ילדים 1000לימודי ומכשירי כתיבה של 

 ש"ח לילד. 100מיעוטי יכולת בסך של 
(מותנה בהצגת אישור הפונים על נזקקותם 

 מרשויות הרווחה המקומיות).

 580277713 רווחה 58340
העמותה לחבר הותיק - 

 25,000 מועצה אזורית זבולון

השתתפות ברכישת תנור קרמיקה פתח 
קדמי, שני אובניים ומבנה לתנור הקרמיקה 

 ושביל גישה.

 500262530 רווחה 59360
מועצה איזורית חבל 

 36,000 אילות
חוגים וכח אדם במועדונית "בית בערבה" 

 לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 580296259 רווחה 58780

מדרשת הבנות של 
הקיבוץ הדתי עין הנציב-

 10,000 ת"א
השתתפות בהנגשת מבנה בית המדרש 

 לנכים

 511854788 רווחה 59939

מרכז תרבות נוער 
וספורט רמת-נגב-ד.נ 

 40,000 חלוצה

 בני נוער המצויים 30השתתפות באיתור 
בנשירה או בנשירה סמויה הכשרתם להיות 

 חברים ביחידת חילוץ ברמת הנגב.

 50,000 מפי השמועה 580368298 רווחה 58696
השתתפות ב"מפעל הזנה" לילדים משכונות 

 מצוקה בירושלים.

 580291359 רווחה 58610

עדן-העמותה לקידום 
פרוייקטים חינוכיים, 

חברתיים וכלכליים בנגב 
 75,000 הצפוני

השתתפות בתרפיה, העשרה לימודית, 
הכשרה מקצועית, פעילות משותפת 

לאמהות ובנות וקורס במאפיה בפנימיה 
 לנערות בסיכון.

 580030179 רווחה 58816

האגודה הישראלית 
לתכנון המשפחה - מרכז 

 60,000 ארצי
הכוונה מקצועית וסדנאות לנערות - חיילות 

 ממשפחות מצוקה.

 1,820,000 משרד העבודה והרווחה 2 רווחה 59326

ח השתתפות בטיפולי שיניים, "ש 620,000
ח "ש 500,000 .ביגוד והנעלה ליתומים
השתתפות בטיפולי שיניים, עזרי שמיעה 
 200,000 .ומשקפיים לקשישים נזקקים
"ש  כסאות 5ח השתתפות ברכישת 
 חשמליים כמפורט בבקשת האגף לשיקום
נכים. אימוץ: מרכז רפואי לקטינים 

 .ח" ש200,000המועמדים לאימוץ, סך של 
 200,000סדנאות ואימוץ בין ארצי, סך של 

להורים  ח . מחקר ליווי אישי התפתחותי"ש
 .ח" ש100,000מאמצים, סך של 

 580053981 רווחה 58888
מלב"י - מרכזים לאבזרי 

 75,000 בית יד שניה

הצטיידות במוצרי חשמל, ריהוט, ציוד  .1
חונכות וסיוע  .2 .ס וביגוד לנזקקים"בי
 .לימודי לילדים נזקקים

 580209989 רווחה 58492
אולפנא תורנית  "רעיה"

 60,000 לבנות - בית אל
השתתפות בהוצאות מימון של תלמידות 

 נזקקות בפעילויות חברתיות.

 580062073 רווחה 58644
אשל ירושלים בית תבשיל 

 השתתפות ברכישת סיר בישול מתהפך. 53,000 לזקנים וגלמודים



 

 

 580229656 רווחה 58330
העמותה למען הקשיש 

 100,000 באשכול

השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה 
וביצוע הפרויקט המתואר בה - סדנאות, 

 הרצאות ופעילות גופנית לקשישים.

 580091809 רווחה 58310
עמותת אלסלאם למען 

 27,000 זקנים ופנסיונרים
השתתפות בהצטיידות כסאות למרכז 

 לקשישים.

 510852981 רווחה 58632
אור שלום כפר ילדים 

 90,000 ונוער - ירושלים
הצטיידות במיטות, ארונות בגדים, כסאות, 

 פינת אוכל וספריות לילדים בסיכון.

 580176444 רווחה 59146

עלה - עמותה לקידום 
הסטודנטים העוורים 
 90,000 והדיסלקטים בישראל

השאלת ציוד עזר ממוחשב לסטודנטים 
 עיוורים.

 580128791 רווחה 58596
אחוזת שרה - בית ילדים 

 44,000 ונוער

מימון הדרכת צוות העובדים תוך כדי הקניית 
כלים טיפוליים נכונים לצוות וכן הדרכת 

 הצוות בנושא הטרדה מינית.

 580001733 רווחה 58856
מרכז חב"ד - ליובאוויטש 

 50,000 -תל אביב
מועדוניות וחוגי העשרה לילדים ממשפחות 

 מעוטי יכולת.

 55,000 טל חיים 580102952 רווחה 58904

השתתפות בייצור ליקרים ע"י נשים 
שעוברות קורס לעבודה (רכישת בקבוקים 

 וחומרים ליצור הליקרים ושינועם).

 580222230 רווחה 58760
המכון לקידום החרש 

 60,000 בישראל

השתתפות בפרויקט ליווי נהגים צעירים 
חרשים וכן סדנאות למניעת אלימות ושימוש 

 בטכנולוגיה לצורך תקשורת של חרשים.

 580139293 רווחה 58918
אור לעולם - עמותה 
 50,000 לסיוע לנכים ונזקקים

השתתפות ברכישת ציוד לחולים כמפורט 
 בבקשה.

 580040756 רווחה 58288
אגודה למפעלים  - "תלם"
 75,000 קונסטוקטיביים לקשישים

השתתפות בפתיחת מרכז השמה לזקנים 
בנהריה, לרבות רכישת ריהוט, מחשוב 

וטלפוניה, ציוד מתכלה והכשרה מקצועית 
 לעובדים וכן פרסום.

 580109254 רווחה 58590
ילדים בסיכוי - המועצה 

 פרויקט "הוראה משקמת" לילדים בפנימיות. 300,000 לילדי פנימיות

 580001261 רווחה 59206

מרכז סיוע לנפגעות אונס 
ותקיפה מינית - ירושלים 

 76,000 ע"ש לינדה פלדמן

השתתפות בפרויקט חינוך והסברה בבתי 
ספר ובמסגרות אחרות לנוער בנושא 

 אלימות מינית.

 75,000 אופק לילדנו 580297406 רווחה 59148
רכזי תעסוקה וציוד לפרויקט עבודה לבני 

 נוער ליקויי ראיה ועוורים.

 30,000 אולפנת דולב (ע"ר) 580113710 רווחה 58592

השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה 
ולפעילות של רווחה, חוגים, נסיעות 

 ואבחונים.

 50,000 עיריית קרית אתא 500268008 רווחה 59362
פרויקט למיגור אלימות בקרב בני נוער 

 ומשפחות.

 38,000 עמותת נוה מלכישוע 580186351 רווחה 59236

השתתפות בטיפול באומנות למניעת 
אלימות בני נוער הנמצאים בתהליך שיקום 

 מסמים.

 580281624 רווחה 59022
גמ"ח חסדי יהודה דוד 

 50,000 אליהו
השתתפות בסיוע בצרכים בסיסיים 

 למשפחות במצוקה.

 500223094 רווחה 59344
המועצה האיזורית עמק 

 90,000 יזרעאל

השתתפות בפרויקט הפעלת קבוצות 
טיפוליות מרכז ילדים והורים להתמודדות 

 וצמיחה אישית.

 100,000 משכן שמעון 580065779 רווחה 58438
השתתפות בשיפוץ מקלחות וכן במיזוג 

 פנימיה.

 580073542 רווחה 58742
המרכז לחינוך מיוחד 

 40,000 "מגן אברהם"
השתתפות בהצטיידות במחשבים ובמתקני 

 חצר לילדים עפ"י ההצעות שהוגשו.

 38,000 חומת ש"י 580401933 רווחה 58708

פרויקט הזנה לנערים ממשפחות במצוקה. 
(מותנה בהצגת אישור הפונים על נזקקותם 

 מרשויות הרווחה המקומיות).



 

 

 580150928 רווחה 58928
מכון אור שמריהו, לוד - 

 23,000 רמלה

השתתפות ברכישת תשמישי קדושה, 
הלבשה, כלים לבית, ריהוט וציוד לקשישים, 

 יתומים ונכים.

 580040491 רווחה 58398
אגודת ישיבת חסידי גור 

 50,000 חיפה
השתתפות בשיפוץ מבנה ברח' יהודה הלוי 

  נערים מהחינוך המיוחד.20-25שמיועד לכ-

 580277952 רווחה 58510
מפעלי תורה וחסד לזכרון 

 70,000 שרה זיסל

הצטיידות במזגנים מפוצלים, מזגנים 
לחדרים, מכונות כביסה ומכונות יבוש 
לפנימייה לנערים במצוקה. וכן ריהוט 

 החדרים לפנימיה.

 215,000 מפעל חיים בע"מ 512926833 רווחה 58552
השתתפות ברכישת ציוד להקמה ותפעול 

 של מועדוניות לילדי רווחה כמפורט בבקשה.

 325,000 מעון הורים " סיני " 580082832 רווחה 58306
השתתפות בציוד ושיפוץ בנושאים 
 בטיחותיים למעון הורים לקשישים.

 100,000 עלי נגב לשיקום ופיתוח 580354637 רווחה 59186

השתתפות ברכישת ריהוט כמפורט בהצעות 
המחיר לפרויקט תעסוקה לדיירים פגועי 

 מוחין.

 50,000 מדרשת יעוד 580427706 רווחה 59122

השתתפות במימון רכז והסעות לנערות 
הפנימיה המתנדבות לסיוע לשכבות 

 במצוקה בקהילה.

 250,000 עזר מציון 580079978 רווחה 58744

השתתפות ברכישת ציוד והסעות בפרויקט 
לילדים מעוכבי התפתחות לקויי למידה 

 נזקקים.

 60,000 מוסדות תורת עולם 580192151 רווחה 58488

השתתפות ברכישת ציוד: מחשבים, תוכנות 
לימוד, הקמת רשת, ספרי לימוד, חומרי 

יצירה, משחקים ומתקנים לילדים עם קשיי 
 לימוד ובעיות חברתיות.

 100,000 מגן הלב 580263614 רווחה 59178
השתתפות בשיפוץ וציוד חדר טיפולים 

 לילדים בעלי פיגור קשה.

 75,000 יד-רחל 580046969 רווחה 58878

השתתפות בחוג גינון טיפולי, חוג תנועה 
וחוג טיפול באומנות לילדים מאוכלוסיה 

 בסיכון ממשפחות מצוקה, עוני, פשע וסמים.

 580003739 רווחה 58718
שמעיה- מסגרת חינוכית 

 75,000 ללקויי שמיעה
השתתפות בחוגים וסדנאות לילדים חרשים 

 נזקקים בקהילה.

 580001246 רווחה 58268
מלב"ב - מרכז לטיפול 

 20,000 בקשיש בקהילה
השתתפות בפרויקט שיקומי ותעסוקתי 

 לקשישים בבית שמש.

 580288090 רווחה 58526
מרכז מוסדות ויזניץ -

 40,000 אשדוד
השתתפות בשיפוצים והצטיידות לאגף 

 הפנימיה לנוער במצוקה.

 20,000 רטורנו - פתח תקוה 580319788 רווחה 59258
סדנאות בקרב חיילים למניעת שימוש 

 בסמים.

 70,000 בעצמי 580265163 רווחה 58834
השתתפות בפרויקט שילוב בתעסוקה 

 וקהילה לאמהות חד הוריות בלוד.

 580032548 רווחה 58870
מרכז מוסדות נדבורנה 

 38,000 בארה"ק
השתתפות בהצטיידות בארונות ומיטות 

 לילדים נזקקים בפנימיה.

 580304392 רווחה 59314
עמותה לפיתוח שרותים 

 השתתפות בהפעלת מרכז ליוצאי אתיופיה. 73,000 חברתיים ראש העין

 580033587 רווחה 58284
העמותה למען הקשיש 

 25,000 בית שמש
השתתפות בפרויקט נופש לקשישים 

 במצוקה.

 580075158 רווחה 58648

הישיבה הקדושה והת"ת 
תורת אמת הכללית 
(חב"ד ליובאויטש) 

 75,000 ירושלים
מלגות לתלמידים יתומים ונזקקים שאין להם 

 אפשרות לשלם שכר לימוד.

 580289221 רווחה 59030
ארגון "מאור שלמה" 
 23,000 לתורה וחסד-אשדוד

השתתפות בסיוע בריהוט, ציוד ובצרכים 
 בסיסיים למשפחות במצוקה.

 113,000 מכון מורשת גד {ע"ר} 580282333 רווחה 58520
השתתפות בשיפוץ והצטיידות פנימיה 

 לנערות חוסות.



 

 

 580079424 רווחה 58898

מוסדות "צמח צדק" 
חב"ד ליובאוויטש 

 23,000 ירושלים
השתתפות בפרויקט של סדרי פסח לעולים 

 ונזקקים.

 511757114 רווחה 59925
החברה העירונית 

 35,000 למתנ"סים - אשדוד
השתתפות בסדנאות במתנס"ים בנושא 

 הורות למשפחות במצוקה.

 580394872 רווחה 58706
ג'רוסלם ונצ'ר פרטנרס 
 75,000 (ג'י וי. פי) קהילה (ע"ר)

 מרכזי העשרה ולימוד לשעות 8הפעלת 
אחר הצהריים לילדים ממשפחות במצוקה 

 ופרויקט הזנה לילדים.
 השתתפות ברכישת מזון למועדון לקשישים. 30,000 עטרת גבריאל 580255321 רווחה 58338

 580054914 רווחה 58640
מנחת יהודה - ישיבה 

 השתתפות ברכישת מזון במועדון לקשישים. 30,000 ובית כנסת

 23,000 המסילה 580387181 רווחה 59092

השתתפות ברכישת ציוד לחוגים וביגוד 
לילדים חריגים עפ"י רשימה שתומצא 

 למשרד הרווחה.

 50,000 נאות אסתר - אשקלון 580339570 רווחה 59056
השתתפות בפרויקט הזנה, חוגים ופעילות 

 פנאי לילדים ממשפחות במצוקה אחה"צ.

 30,000 מועצה מקומית להבים 500212717 רווחה 59336

השתתפות ברכישת ציוד לאמנות, 
להתעמלות, למשחקי קופסה, לעמדות 

מחשב ולהסעות וכן כיבוד לקשישים במועדון 
 הקשישים בישוב.

 80,000 בית יעקב - דרכי רחל 580250215 רווחה 58992
הנחה בשכר לימוד שלא בדרך של חלוקת 
 כסף במזומן לנערות ממשפחות במצוקה.

 580185494 רווחה 58948
נ.ח.ת. נהול חינוכי תורני 

 38,000 - ירושלים
הנחה בשכר לימוד לנערים ממשפחות 

 מצוקה.

 60,000 עוז מאיר - חב"ד 580220549 רווחה 58980

מחצית מסכום ההקצבה לפרויקט חונכות 
לנוער נושר ובמצוקה. והמחצית השנייה 

 לרכישת ספרי לימוד, ביגוד ומזון לתלמידים.

 20,000 אירגון יד-אסתר ויז'ניץ 580418440 רווחה 59118
השתתפות ברכישת מחשבים למועדון 

 לילדים במצוקה.

 35,000 מוסדות טשכנוב 580072114 רווחה 58446
השתתפות ברכישת ציוד ספורט וספרי 

 לימוד לנערים נזקקים.

 580126167 רווחה 59931

מפעל מרכזי לצדקה 
וחסד חסדי יוסף ע"ש 

רבנו יוסף אליהו דייטש 
 50,000 זצ"ל

השתתפות ברכישת מחשבים וציוד לקורסים 
 לנשים ממשפחות במצוקה.

 53,000 מרכז התורה רחובות 580069243 רווחה 58440
 80רכישת ביגוד וספרים עפ"י הנלמד ל-

 תלמידים נזקקים.

 580278562 רווחה 58772
נפגעי אירוע  - "נאמן"

 50,000 מוחי
 נכים נפגעי אירוע 550השתתפות בהוצאת 

 מוחי למועדונים בכל רחבי הארץ.

 580070639 רווחה 58444
ישיבת בני-עקיבא כפר 

 30,000 הרואה
השתתפות ברכישת ציוד אישי בסיסי 

 לתלמידים עולי אתיופיה, יתומים ונזקקים.

 590000931 רווחה 58804
הקרן למפעלי שיקום 
 138,000 למוגבלים - תל-אביב

השתתפות בביצוע פרויקט במרכז שיקום 
לנכים בחיפה; שיפוץ חצר, פתרון בעיות 
 ניקוז, אספלט, נגישות לנכים ומוגבלים.

 580013589 רווחה 58862
אגודת קרן אורה 

 60,000 בכרמיאל
סדנאות ופעילות חברתית לנערים 

 ממשפחות מצוקה.
 השתתפות בהתקנת מעלית לקשישים. 30,000 מגדל תורה 580210326 רווחה 58758

 580250652 רווחה 58504
מוסדות תורה וחסד פני 

 56,000 יצחק

השתתפות ברכישת ערכות לימודים לילדים 
נזקקים. (מותנה בהצגת אישור הפונים על 

 נזקקותם מרשויות הרווחה המקומיות).

 580207348 רווחה 58964

מפעלי גבורה שבחסד 
מיסודו ולזכרו של הגאון 

 75,000 החסיד והמחנך

השתתפות ברכישת ביגוד למשפחות 
נזקקות. (מותנה בהצגת אישור הפונים על 

 נזקקותם מרשויות הרווחה המקומיות).

 580064335 רווחה 59216
אלו"ט - אגודה לאומית 

 300,000 לילדים אוטיסטים
השתתפות בשיפוץ וציוד בתים לחיים 

 לאוטיסטים.



 

 

 30,000 מועצה מקומית אלעד 500213095 רווחה 59338
השתתפות בסדנאות ספורט ללא אלימות וכן 

 קבוצת אומנות לחימה לנערים בסיכון.

 23,000 אור בלב 580423853 רווחה 59120

השתתפות ברכישת תוכנות למידה 
ומחשבים ליתומים ונערים במצוקה, וכן 

 חומרי למידה.
 סדנאות פרויקט לנערים/ות למניעת אלימות. 60,000 מועצה מקומית שלומי 500208129 רווחה 59332

 580140606 רווחה 58920
עצם - מכינה תורנית 

 75,000 לצה"ל
הנחה בשכר לימוד לבחורים נזקקים 

 הלומדים במכינה הקדם צבאית.

 23,000 בריא ושלם 580385136 רווחה 59088

השתתפות ברכישת ציוד למלאכת יד 
והסעות לנכים למועדונים ובמתן ארוחות 

 למשתתפים בפעילות במועדונים.

 510121593 רווחה 58844
ישיבת טכניקום - כפר 

 50,000 סיטרין

השתתפות ברכישת מערכת מחשוב לקטלוג 
הספרייה, תוכנה לקטלוג, ארונות לספרים 

 וספרים לספרייה.

 580301729 רווחה 59254

חויה פלוס מרכז 
להעשרת הקשר 

 75,000 המשפחתי
השתתפות בהפעלת כ"א מקצועי וכן רכישת 
 ציוד לטיפול בילדים אוטיסטים תושבי הנגב.

 75,000 מועצה אזורית גולן 500229711 רווחה 59200
סדנאות לפרויקט תעסוקתי למניעת שוטטות 

 לנוער בסיכון.

 75,000 מסלן - באר שבע 580141455 רווחה 59230
סדנאות להכשרת שגרירים לנוער בסיכון 

 מגור אלימות.

 580218543 רווחה 58974
היכלי ענג - ארגון נשות 

 30,000 גור

השתתפות בסיוע בביגוד והנעלה לילדים 
נזקקים במשפחות ברוכות ילדים במצוקה, 

ע"פ רשימה שתומצא למשרד הרווחה 
בצרוף תאריכי לידה של הילדים ועל פי 

  ש"ח לילד.300מפתח של 
 פרויקט סדנאות וחוגים לבני נוער בסיכון. 20,000 מועצה מקומית כפר יונה 500201686 רווחה 59328

 135,000 הדרת ירושלים 580070183 רווחה 58442

השתתפות בהקמת ספרייה ובהצטיידות 
הספרייה, בגדים וספרי לימוד לנערים חוסים 

 ולנערים במצוקה.

 580380228 רווחה 58546
עמלה של תורה 
 63,000 בירושלים עיה"ק

השתתפות ברכישת מחשוב לספרייה, ספרי 
 לימוד וחינוך וריהוט לספרייה.

 580177434 רווחה 58940
בית חב"ד קרית שמונה 
 75,000 שע"י צעירי אגודת חב"ד

השתתפות במתן ארוחות צהריים וערב 
לילדים בסיכון וכן העשרה בחוגים של 

 מחשבים, אנגלית, אומנות וחוויה יהודית.

 580024057 רווחה 58730
אגודה לעזרה לילדים 

 65,000 נכים אלין מוסד אברהמס
רכישת ציוד לפרויקט ריפוי ועיסוק לבוגרים 

 עם נכויות התפתחותיות.

 580281988 רווחה 58518
ישיבת מעלה אפרים 

 75,000 מעלה יוסף ורבקה
השתתפות בשכר לימוד לתלמידים נזקקים 

 שלא בדרך חלוקת כסף במזומן.

 580078384 רווחה 59140
המרכז לקידום העוור - 

 השתתפות ברכישת ציוד למועדון עיוורים. 16,000 צפת

 100,000 אתגרים 580258242 רווחה 58768
השתתפות בפעילות בתוכנית "בחזרה 

 לחיים".

 580367670 רווחה 58622
למתנדב - בית שמש, 

 60,000 מטה יהודה
השתתפות בכ"א וציוד למרכז למידה 

 והעשרה לילדים בסיכון.

 500242201 רווחה 58548
המועצה האיזורית דרום 

 75,000 השרון

השתתפות בשיפוץ השירותים והמטבח 
בשלש מועדוניות: ירחיב, נווה ימין ואלישמע. 

וכן הצטיידות המועדוניות ומחשוב לילדים 
 נזקקים.

 25,000 דעת שערים-ירושלים 580340412 רווחה 59058

השתתפות בתגבור שיעורי עזר מעבר 
למסגרת הלימודים הרגילה ופעילויות 

 לתלמידים משכבות מצוקה.

 580367415 רווחה 58356
העמותה למען הקשיש 

 75,000 שער הנגב
השתתפות בפעילות תרבות וחברה 

 לקשישים משער הנגב.



 

 

 75,000 עמותה לילדים בסיכון 580183986 רווחה 59234

כ"א פרויקט איתור וטיפול בילדים מעוכבי 
התפתחות בשל בעיות הזנחה ואלימות 

 במשפחה.

 65,000 ישיבת פאר משה 580106763 רווחה 58460

השתתפות בשיפוץ ושיפור תשתית החצר 
וחיפוי חומת הפנימיה. (עפ"י הצעת הקבלן 
 וכתב הכמויות והמחירים שצורף לבקשה).

 580107332 רווחה 58314
עמותה למען הקשיש 

 61,000 בנשר
השתתפות ברכישת ציוד והסעות לקשישים 

 לצורך טיפול.

 580090702 רווחה 58452
קרן אורה- ישיבת קרית 

 30,000 מלאכי
השתתפות בפרויקט אירוח נערים והקמת 

 ספריה בפנימיה.

 250,000 אגודת החרשים בישראל 580023398 רווחה 58726
השתתפות בהנגשת מבנה לרבות מעלית 

 לבעלי מוגבלויות ולקשישים חרשים.

 38,000 בנות ובית יעקב בביתר 580286870 רווחה 59486

השתתפות בציוד וריהוט למעון תינוקות רב 
 ילדים שהוגדרו 40תכליתי בביתר, ל-

כמוגבלים בבקשה, עפ"י רשימה שתוצג 
 בעת הביצוע.

 580151140 רווחה 58320
משגב לקשיש-עמותה 

 50,000 לסיעוד, חסד ורווחה
השתתפות בציוד ושיפוץ בתי קשישים 

 נזקקים.

 580286607 רווחה 59310
מתנ"ס - מרכז קהילתי 

 125,000 תל-שבע
השתתפות ברכישת מחשבים, משחקי 

 מחשב וביצוע קורסים להכשרה מקצועית.

 35,000 עמותת גיל אור 580362721 רווחה 58354
השתתפות בפעילות חברתית והעסקת אב 
 בית לפרויקט תמיכה לקשישים בפריפריה.

 162,000 בני שמחה 580217370 רווחה 59176

השתתפות ברכישת ציוד לחדר פיזיותרפיה. 
 מנופים 4 מיטות חשמליות מכווננות 15

 חשמליים לאוכלוסיה מבוגרת.

 512658923 רווחה 59282

החברה למרכזים 
ומינהלים קהילתיים-

 97,500 ירושלים

השתתפות במלגה לילדים מתחת לקו העוני 
המשתתפים בחוגי העשרה במרכזים 

  ש"ח לכל ילד.130הקהילתיים בסכום של 

 30,000 להשקות צמאי חסדך 580408797 רווחה 59112

השתתפות במימון תלושים לרכישת צרכים 
בסיסיים בלבד למשפחות נזקקות, אלמנות 

 ויתומים

 580025872 רווחה 58382
ישיבת אור ברוך - 

 השתתפות בשיפוץ הפנימיה. 50,000 ירושלים

 25,000 "מורשת-חנה" 580374619 רווחה 59266
 נשים נזקקות 35השתתפות ברכישת מזון ל 

 המשתכנות במדרשיה.

 40,000 ישיבת בני צבי בית-אל 580280386 רווחה 58516
השתתפות בפעילות הרצאות, טיולים 

 וסמינריונים לנערים חוסים בפנימיה.

 580011740 רווחה 58372
ישיבת הגאון מטשעבין 
 35,000 "כוכב מיעקב" ירושלים

השתתפות בפרויקט המבוקש לפי הפירוט 
 בבקשה.

 40,000 יחד בתורה-ירושלים 580303212 רווחה 58712
השתתפות בפרויקט הזנה לנערים עד גיל 

  ממשפחות במצוקה.18

 60,000 צעירי י-ם וציון 580359404 רווחה 58544

השתתפות ברכישת מדפסות, מחשבים, 
נייר מחשב, ספרי קריאה וחומרי יצירה 

בפעילות חברתית ותרבותית לנערים 
 ממשפחות מצוקה.

 100,000 מוסדות אור תורה סטון 580000768 רווחה 58806
סיוע לפרויקט של יצוג נשים עגונות ולקו חם 

 לנשים בנושא אלימות.

 60,000 מדרשת בית שמש 580341212 רווחה 59060
השתתפות ברכישת ציוד וספרים לילדים 

 משכבות מצוקה כמפורט בבקשה.

 580249001 רווחה 58502
ישיבת קול יהודה-בני 

 75,000 ברק
השתתפות בהתקנת מערכות כיבוי אש 

 במבנה המוסד.

 38,000 ועד מקומי מעלה עמוס 501636534 רווחה 58852
השתתפות ברכישת ציוד ומתקני שעשועים 

 לגנים.

 513474148 רווחה 59204
גשרים - ייעוץ, טיפול, 

 40,000 הכוון ומחקר בע"מ
השתתפות בפרויקט מניעה ושיקום נערים 

 נושרים ממסגרת חינוך.



 

 

 590000246 רווחה 58264

הנאמנות לתכנון ופיתוח 
שרותים למען הזקן 

 50,000 באזור אשקלון
השתתפות בפרויקט של החלפת צנרת 

 במחלקות אשפוז בבית אבות.
 השתתפות בפרויקט הזנה לנערים במצוקה. 50,000 משכנות הרועים 580299865 רווחה 58684

 580418598 רווחה 58358
מרחבים - עמותה לגיל 

 50,000 השלישי במשגב
השתתפות בפרויקט בריאות בקרב קשישים 

 בדואים ויהודים בישוב משגב.

 190,000 אגודת אפשר ירושלים 580068997 רווחה 59220

השתתפות בסדנאות מניעה מסמים 
 12-17 נערים בגילאי 150ואלכוהול בקרב 

 שנה השוהים בפנימיות.

 580216588 רווחה 59302

מרכז תרבות נוער 
וספורט {מתנ"ס} חבל 

 64,000 יבנה
השתתפות בטיולים וסדנאות למניעת 

 אלימות בקרב בני נוער.

 63,000 נא לגעת 580402352 רווחה 59152

השתתפות בכיסוי הוצאות הסעה לעיוורים 
חרשים, תלבושות ואביזרים להצגה, וכן 

 הוצאות במאית הצגות.

 56,000 "תקוה שעלי" 580341311 רווחה 58616
השתתפות בהצטיידות לציוד ספריה 

 המפורט בבקשה.

 580004950 רווחה 58860
המועצה הלאומית 

 השתתפות ברכישת תוכנות וחומרה. 50,000 להתנדבות בישראל

 580003168 רווחה 58636
ישיבת אור ישראל -פתח 

 40,000 תקוה
השתתפות בפרויקט הזנה לנערים 

 ממשפחות במצוקה.

 580031680 רווחה 58392
מוסדות חסידי בעלזא 

 40,000 בני-ברק
השתתפות ברכישת ארונות כמפורט 

 בהצעת המחיר שצורפה לבקשה.

 580120442 רווחה 58318
העמותה למען הקשיש 
 10,000 הנזקק והנכה במרחבים

השתתפות ברכישת ריהוט והצטיידות מרכז 
 יום לקשיש במרחבים.

 580008589 רווחה 58366
מוסדות ישיבת כסא 

 50,000 רחמים ספרדית

השתתפות בשיפוץ מעון במושב זוהר עפ"י 
 26.10.07הצעת המחיר של הקבלן מיום 

והשתתפות ברכישת ציוד למעונות ילדים 
 .25.10.07עפ"י הצעת מחיר מיום 

 580053247 רווחה 58420
בית המדרש עוד יוסף חי 

 75,000 שכם
השתתפות בהנחה בשכר לימוד לנערים 

 במצוקה.

 75,000 מעונות על"ה ירושלים 580265155 רווחה 58770
השתתפות בהתאמה וציוד לרכב להסעת 

 לילדים נכים.

 50,000 מועצה מקומית רכסים 500209226 רווחה 58716
סיוע למשפחות עם ילדים חריגים בשעורי 

 עזר

 580135184 רווחה 58472

קהלות יעקב ע"ש רבי 
יעקב ישראל קניבסקי 

 26,000 זצ"ל
השתתפות ברכישת ציוד וריהוט למטבח 

 ולכיתות לימוד כמפורט בבקשה.

 500236112 רווחה 59352
מועצה מקומית קרית 

 השתתפות בסדנאות למניעת אלימות. 47,000 ארבע

 50,000 צדקה וחסד-צפת 580243442 רווחה 58500
השתתפות ברכישת ציוד למטבח ולמוסד 

 עפ"י המפורט בהצעת המחיר.

 38,000 בנות מורשת ביתר 580355329 רווחה 59068

השתתפות ברכישת מחשבים, תוכנות, 
משחקי עזר לקיום סדנאות וחוגים לנשים 

 לשם שילובן בשוק העבודה.

 75,000 מעל הסם 580360220 רווחה 59262
השתתפות בסדנאות למכורי סמים עולים 

 חדשים מחבר העמים.

 105,000 הגיל השלישי 580079358 רווחה 58304
השתתפות בפרויקט שיפוץ ואחזקת בתי 

 קשישים נזקקים.

 500235577 רווחה 59350
מועצה מקומית קדומים - 

 66,000 ד.נ. שומרון

 צוברים (ספקי 66השתתפות בהחלפת 
 ש"ח לכל צובר 1,000חשמל מרכזי) לפי 

שמוחלף בבתים של משפחות מעוטות 
 יכולת.

 580044980 רווחה 58412
ישיבת ההסדר קרני 

 90,000 שומרון
השתתפות בסיוע בצרכים בסיסיים ובהנחה 
 בשכ"ל, אבזור והלבשה לתלמידים יתומים.



 

 

 580343655 רווחה 58542
מוסדות צמח צדיק ויזניץ 

 השתתפות בשיפוץ וציוד מטבח לפנימיה. 65,000 אלעד

 113,000 ישיבת דובר שלום 580258663 רווחה 58508
השתתפות בהצטיידות בציוד מטבח וחדר 

 אוכל של הפנימיה לתלמידים.

 100,000 דרכי נוער, באר שבע 580170330 רווחה 58652
השתתפות בפרויקט הזנה לילדים 

 ממשפחות במצוקה.

 60,000 אילני חסד (ע"ר) 580271369 רווחה 59016

השתתפות ברכישת מוצרי חשמל למשפחות 
נזקקות שיציגו אישור ממחלקת הרווחה על 

 נזקקותם.

 75,000 למען אחי - אור בשמשוני 580404473 רווחה 59106
השתתפות בהזנת ילדים ממשפחות 

 במצוקה במועדוניות.

 23,000 מרכז נר ישראל 580380004 רווחה 58698
השתתפות בפרויקט הזנה לתלמידים 

 ממשפחות במצוקה.

 580121580 רווחה 58914
אגוד ישיבות ההסדר 

 75,000 בישראל
השתתפות בקרן מלגות שכר לימוד 

 לתלמידים נזקקים.

 580172831 רווחה 59172
עמותה לשיקום ילדים 

 100,000 חריגים - ע.ל.י.ש.י.ח

ח - השתתפות ברכישת "ש 40,000
השתתפות בדמי  - ח" ש60,000מחשבים. 

כניסה למועדונים לילדים בעלי פיגור 
 ואוטיזם כמפורט בבקשה

 580154854 רווחה 58750
רשת מועדוני נוער חב"ד 

 75,000 באזור הדרום
השתתפות במיזוג אויר במרכז טיפולי רב 

 תחומי לילדים חריגים.

 580036267 רווחה 58574

כפר ילדים  "אורד ימין"
ש צ'רלס אורד "דתי ע

וינגיט {מיסודן של 
 65,000 הסתדרות

השתתפות בסיוע ותמיכה בפרויקט ליווי 
 בוגרים בשירות הצבאי.

 43,000 מרכז וראייטי - ירושלים 580034981 רווחה 58736
השתתפות בסדנאות לחיזוק הורים לילדים 

 עם לקות להתמודדות עם הנכות.

 570028167 רווחה 59284
סוסיה אגודה שיתופית 

 49,000 חקלאית
השתתפות בשיפוץ והצטיידות מועדון 

 לפעילות חברתית.

 580243129 רווחה 58766
עמי"חי - עמותת 

 60,000 משפחות לילדים חריגים
השתתפות בפעילות סופי שבוע וקייטנות 

 לנוער עם נכויות.

 90,000 ויצו 580057321 רווחה 58820

השתתפות בהקמת פינת חי במשק וסדנאות 
לצמצום תופעת האלימות בכפר הנוער ויצו 

 בנהלל.

 160,000 קרן כגן 580126605 רווחה 59228

השתתפות במחנה קיץ וסמינריונים 
למדריכים וחניכים בפרויקט מניעת אלימות 

 בני נוער.

 80,000 אור אבנר - בני ברק 580297224 רווחה 59034
סיוע בביגוד וספרי לימוד לתלמידים יתומים 

 ונזקקים.

 580224079 רווחה 58662
מרכז להפצת יהדות בית 

 60,000 גדי
השתתפות ברכישת רכב לחלוקת מזון וציוד 

 למטבח בית התמחוי.

 40,000 אולפנת עפרה 580093102 רווחה 58454

השתתפות במלגות לתלמידות ממשפחות 
מצוקה שלא מסוגלות לשלם שכר לימוד וכן 

לצרכים מיוחדים לתלמידות אלו. עפ"י 
 רשימת הנערות שיומצאו למשרד הרווחה.

 580110567 רווחה 59298
קהילה לתיקון חברתי 

 75,000 ותרבותי בישראל

השתתפות בשכר הפעלת מרכז המסייע 
למשפחות עולים במיצוי זכויותיהם והעצמת 

 תושבים.
 השתתפות ברכישת ציוד למטבח הפנימייה. 113,000 והודעתם לבניך 580203313 רווחה 58490

 580210243 רווחה 58756
שמע קולנו - מרכז ללקויי 

 130,000 שמיעה
השתתפות ברכישת מתקני חצרות 
 מוזיקליים לילדים עם ליקויי שמיעה.

 580273985 רווחה 59018
גומל חסד ע"ש רבי משה 

 10,000 דרמון זצוק"ל
השתתפות ברכישת מחשבים והקמת אתר 

 אינטרנט.



 

 

 580045755 רווחה 58414
להפצת תורה  "אור מגדל"

 סיוע לתלמידים נזקקים בספרי לימוד וביגוד. 80,000 וחינוך בצפון

 125,000 עמותת זוהור אלג'ד 580245066 רווחה 59244
השתתפות בפרויקט שיקומי לנערות ערביות 

 במקלט לנערות במצוקה.

 580308773 רווחה 58612
משפחתוני חיים משה 

 40,000 מרגלית
השתתפות בכיסוי רכישת רהיטים ומכשירי 

 חשמל ומחשבים להוסטל השיקומי.
 השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה. 16,000 רמות יהודה 580259810 רווחה 59252

 580353563 רווחה 59066
לב ח"ש - מרכז סיוע 

 55,000 למשפחות נזקקות
השתתפות ברכישת מחשבים ומקרן למרכז 

 הדרכה.

 75,000 תיקון מרכז למפגש חינוך 580334779 רווחה 58614
השתתפות ברכישת ציוד, הזנה והעשרה 

 לילדים במצוקה.

 580303501 רווחה 58528
מוסדות אהל יהושע 

 113,000 חיפה
השתתפות בשיפוץ וציוד חדר אוכל ומטבח 

 הפנימיה לנערים נזקקים.

 38,000 אבני נעם 580150985 רווחה 58930
השתתפות בסדנאות וימי הבראה לנשים 

 נזקקות תשושות.

 113,000 רעות שדרות 580228013 רווחה 58604
השתתפות בחוגים והעשרה לילדים בסיכון 

 בשדרות.

 580060721 רווחה 58430
ישיבת אוהל מועד, 

 20,000 ירושלים
השתתפות בהצטיידות חדר כושר לנוער 

 ממשפחות במצוקה.

 50,000 תורת חסד בגליל 580336675 רווחה 58538
השתתפות ברכישת מיטות, מזרונים 

 וארונות לחדרי פנימייה לנוער במצוקה.

 45,000 בניין ירושלים 580180131 רווחה 58942
השתתפות ברכישת סלי לידה ומזון ליולדות 

 ממשפחות נזקקות.

 580172666 רווחה 59921

ישיבת תומכי תמימים 
חב"ד ליובאוויטש מגדל 

 השתתפות בשיפוץ מבני הפנימיה. 50,000 העמק

 580065589 רווחה 58646

בית הכנסת ובית מדרש 
אור השלום ע"ש מו"ר 

 50,000 אור שרגא יזדי
השתתפות בפרויקט הזנה לילדים 

 ממשפחות במצוקה.

 570025627 רווחה 59937
גבעון החדשה כפר 

 40,000 שיתופי להתיישבות בעמ
השתתפות ברכישת ציוד לפרויקט תרבות 

 ופעילות פנאי לנוער בסיכון.

 50,000 ידידי נאוה (ע"ר) 580403921 רווחה 59104
השתתפות בפרויקט ארוח משפחות שכולות 

 נפגעות פעולות איבה בבתי הארחה.

 580267953 רווחה 59306
מרכז קהילתי מרחבים - 

 70,000 אופקים
השתתפות ברכישת ציוד המפורט בבקשה 

 וכן בחוגים והעשרה לבני נוער.

 580346229 רווחה 58352
העמותה למען הקשיש 

 30,000 בבני שמעון

השתתפות בהתקנת לחצני מצוקה בבתי 
קשישים נזקקים המוכרים ע"י שירות 

 הרווחה.

 120,000 ענב - עדוד נוער במצוקה 580253995 רווחה 59250
השתתפות בהצטיידות להוסטלים בריהוט, 
 מוצרי חשמל ומיזוג אויר ורכישת מחשבים.

 השתתפות בשיפוצים בפנימייה לנזקקים. 75,000 מאור הנצח ירושלים 580060077 רווחה 58428

 40,000 שערי תשובה וחיים 580042828 רווחה 58402
השתתפות ברכישת ציוד למטבח הפנימיה 

 כמפורט בהצעות מחיר

 580416071 רווחה 58626
בית מורשת-מעלה 

 38,000 אדומים
השתתפות בפרויקט "בית חם" לילדים ונוער 

 בסיכון.

 580203156 רווחה 58960
רשת שיעורי תורה 

 קייטנה לילדים ממשפחות נזקקות. 40,000 ומפעלי קליטה תרבותית

 38,000 גבורת יעקב 580217883 רווחה 58972

השתתפות בחוגים והעשרה לילדות 
ממשפחות במצוקה הסובלות מבעיות 

 רגשיות.

 50,000 עיריית נס - ציונה 500272000 רווחה 59364
השתתפות בחוגים ופעילות מועדוניות 

 לילדים ממשפחות במצוקה.



 

 

 30,000 תנו שבח 580384105 רווחה 59086

השתתפות ברכישת מחשבים בפרויקט 
הקמת מוקד לניתוב נוער משכבות חלשות 

 להכשרה במקצועות מתאימים.

 23,000 מאור הרים 580253003 רווחה 58506
השתתפות בשכר לימוד והשתתפות בעלות 

 השהייה בפנימיה לנערים במצוקה.

 580174316 רווחה 58486
מתיבתא אוהל תורה 

 35,000 ברנוביץ
 תלמידים יתומים 35השתתפות בסיוע ל-

 נזקקים בביגוד הנעלה וספרי לימוד.

 580013399 רווחה 59945
מרכז קהילתי אזורי 

 25,000 מתנ"ס - גוש עציון
השתתפות ברכישת ציוד להקמת סדנת 
 פיסול ולסדנאות שטח לבני נוער בסיכון.

 23,000 בית חב"ד חולון - חולון 580149888 רווחה 58926
השתתפות בפעילות חברתית לנוער 

 ולצעירים במצוקה.

 60,000 נווה יאיר-ירושלים 580248441 רווחה 58666
השתתפות ברכישת מוצרי מזון לבריתות, 

 בר-מצוות וחתונות לנזקקים.

 580103596 רווחה 58458

בית עולות מוסד ופנימיה 
לבנות עולות חדשות 

 40,000 ויתומות
השתתפות בריהוט הפנימייה לנערות 

 במצוקה.

 513371526 רווחה 58848

עוד יוסף חי (ע"ש הגה"צ 
רבי יוסף בנימין רובין 

 60,000 זצ"ל)
השתתפות ברכישת וחלוקת תנורי חימום 

 לקשישים נזקקים.

 580029239 רווחה 58390
ישיבת קמניץ כנסת בית 

 השתתפות בשיפוץ וציוד המטבח בפנימיה. 113,000 יצחק

 580266815 רווחה 58672

אגודה לביסוס 
ההתיישבות החסידית 

 40,000 בקרית גת

השתתפות ברכישת מזון וצרכים בסיסיים 
למשפחות במצוקה שיציגו זכאות ממחלקת 

 הרווחה של הרשות המקומית.

 30,000 אח בוגר אחות בוגרת 580411395 רווחה 59114

השתתפות ברכישת ציוד מחשוב, משחקים 
למועדון, חומרי לימוד לפרויקט "אח בוגר", 

 גיוס וליווי מקצועי למתנדבים.

 60,000 אור בית שמש 580263945 רווחה 59012

השתתפות ברכישת מחשבים, תוכניות 
לימודים, משחקים, ספרי לימוד וחומרי 

יצירה לפרויקט חונכות ושיעורי עזר 
 לנזקקים.

 580050748 רווחה 58884

לעילוי  "אחים חסדי"
ל "נשמת יעיש בן מרדכי ז

 ל"ואייזה בת ר' יצחק ז
 38,000 לצדקת

השתתפות בסדנאות ובפעילות לנוער 
 למיגור אלימות בני נוער.

 75,000 קהילת טשכנוב 580386027 רווחה 58702
השתתפות בשיפוץ וציוד מטבח לפרויקט 

 הזנה לילדים ממשפחות במצוקה.

 38,000 אוהלי אברהם 580103117 רווחה 58906

השתתפות בהכנה למטבח חדש ומתקני 
חצר משולבים והקמת ספריה במוסדות 

 לילדים נזקקים.

 30,000 כי לעולם חסדו 580413763 רווחה 59116

השתתפות ברכישת מזון וטיטולים לתינוקות 
ממשפחות נזקקות שיציגו אישור ממחלקת 

 הרווחה של הרשות המקומית.

 580199289 רווחה 58830
מרכז מריאן לגיל הרך 

 75,000 והמשפחה

השתתפות בקורס הדרכת מתנדבות 
המסייעות למשפחת יולדות ומשפחות 

מצוקה וכן סל מוצרים ראשוניים ליולדות 
אשר מציגות אישור ממחלקת הרווחה של 

 העירייה.

 580010023 רווחה 58558
מגן לילד המתיבתא 
 64,000 למצטיינים בני ברק

השתתפות בהתקנת מערכת כיבוי אש 
 אוטומטית ובניית ספרינקלרים במוסד.

 40,000 כנסת מאיר 580240034 רווחה 58496
השתתפות בהתקנת מערכות למניעת 

 דליקות.

 580073146 רווחה 58896
מפעלי החסד בישראל - 

 75,000 חסדי נעמי - בני-ברק
השתתפות בסיוע בצרכים בסיסיים 

 למשפחות במצוקה.



 

 

 580384097 רווחה 59084
מוסדות חלקת יהושע 

 20,000 וחסידי ביאלא בית שמש

השתתפות ברכישת מחשב, מדפסת, מכונת 
צילום, מזגן, שולחנות וכסאות למוקד סיוע 

 למשפחות נזקקות.

 60,000 ישיבת אופקים 580027472 רווחה 58386
השתתפות ברכישת מזגנים והתקנתם 

 בחדרי המגורים ובאולם הלימוד בפנימיה.

 40,000 קרית אונגוואר 580044402 רווחה 58410
השתתפות בשיפוצים באגף השינה בפנימיה 

 לנוער במצוקה.

 580224863 רווחה 58984
לחיות בכבוד - עזרה 

 45,000 למשפחות

השתתפות ברכישת ציוד וחומרי גלם 
לאפייה וקורסים להדרכה באפייה בפרויקט 

 "אופים עם אופי", בחלקים שווים.

 580003440 רווחה 58368

 " חיים בני ברק נתיבות"
לזכרה ולעילוי נשמתה 

של גרציה בת חנה עזראן 
 75,000 ה"ע

השתתפות בשיפוץ וציוד מבנה הפנימייה, 
חדר האוכל והמטבח וחדרי הלימוד לנערים 

 נזקקים.

 60,000 צעד ראשון 580288439 רווחה 58776
השתתפות ברכישת ספרים ומשחקים 

 לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 580044360 רווחה 58292
ע.ל.ה. - העמותה למען 

 10,000 הקשיש ברחובות
השתתפות בהוצאות טלפון של פרויקט אוזן 

 קשבת לקשישים.

 580009769 רווחה 58274
האגודה למען הקשיש 

 השתתפות בפעילות חברתית של קשישים. 20,000 בלוד

 580285773 רווחה 59026
קרן להתחדשות בחינוך 

 150,000 לנוער - יהוד

השתתפות בסיוע בשיעורי עזר ותגבור 
לימודי לתלמידים נזקקים מהפריפריה 

 והעצמת הורי הילדים.

 38,000 תפארת ימין 580263291 רווחה 59008
השתתפות ברכישת ציוד למועדוניות לילדים 

 ממשפחות מצוקה כמפורט בבקשה.

 200,000 עריית שדרות 500210315 רווחה 59196
השתתפות ברכישת ציוד וקורסים לבני נוער 

 המפורטים בבקשה.

 38,000 עמותת בית מרגלית 580199008 רווחה 58954

השתתפות ברכישת מחשבים, ציוד 
מחשבים, משחקים, יצירה וארוחות חמות 

לילדים במצוקה ולילדים עם צרכים מיוחדים 
 במועדון.

 190,000 אגודת יד אליעזר 580060069 רווחה 58642
השתתפות ברכישת משאית קרור לחלוקת 

 מזון לנזקקים.

 511263261 רווחה 58846
מרכז קהילתי מזכרת 

 23,000 בתיה
תמיכה בפעילות בני נוער ממשפחות מצוקה 

 למניעת אלימות ושוטטות בתקופת הקיץ.

 580054039 רווחה 59292

המרכז הישראלי איחוד 
בתי הכנסת 

האורתודוכסים של 
 100,000 אמריקה ע"ש ברוך ושרה

השתתפות בציוד לחוגים, מזון ועריכת 
סדנאות, הרצאות וחוגים למניעת אלימות 

 ושוטטות בקרב בני נוער.

 580450104 רווחה 58710
כתף לכתף למען החברה 

 20,000 - באר שבע

השתתפות בסדנאות, ימי עיון, הרצאות 
ומציאת תעסוקה למשפחות נזקקות במצב 

 כלכלי וחברתי קשה.

 580277382 רווחה 58606
לילך - ארגון נשים 

 30,000 להתנדבות

השתתפות בתמיכה בפרויקט העשרה, 
חוגים והזנה לילדי מועדונית נזקקים 

 בשכונת התקווה.

 580364214 רווחה 59264
מרכז אלפאטם - קהילה 

 50,000 טיפולית לניפגעי סמים
השתתפות ברכישת ציוד וריהוט למבנה 

 המשמש לטיפול למכורים לסמים ולאלכוהול.
 השתתפות בציוד ומיזוג הפנימייה. 45,000 שארית יעקב לבית דוד 580062438 רווחה 58434

 580062164 רווחה 58432
כולל פיטסבורג "צדקת 

 45,000 יוסף"
השתתפות במיזוג הפנימייה והצטיידות 

 בארונות בחדרי הפנימייה לנערים נזקקים.

 580033058 רווחה 58734
אחוה איגוד נכי חיפה 

 94,000 והצפון
השתתפות בפרויקט העשרה שיקומי 

 וחברתי לנכים.

 510623671 רווחה 59202
חברת מוסדות חינוך 

 68,000 ותרבות - חדרה
השתתפות בציוד וכ"א פרויקט "בית חם" 

 לילדים בסיכון.



 

 

 60,000 ע.ל.ה. רמת גן 580064996 רווחה 58894

השתתפות ברכישת ציוד בסיסי לתלמידים 
ממשפחות נזקקות, בכפוף לרשימת 
 התלמידים שתוגש למשרד הרווחה.

 השתתפות בפרויקט מיגור אלימות בני נוער. 100,000 עיריית טירת כרמל 500221007 רווחה 59340

 75,000 עמותת "אחד לאחד" 580332427 רווחה 59050
השתתפות ברכישת שמיכות ונעלים 

 לנזקקים.
 השתתפות בגמר שיפוץ וציוד חצר הפנימיה. 30,000 ישיבת מעלה חבר 580243319 רווחה 58498

 25,000 פדואל אגודה שיתופית 570028316 רווחה 58360
השתתפות בסיוע חוגים, קייטנה וחונכות 

 לילדים יתומים בפדואל.

 580309896 רווחה 59929
עמותה לקידום תוכניות 

 38,000 בנגב - באר שבע
השתתפות ברכישת ציוד לסדנאות וקיומן 

 לקידום נוער בעלי מוגבלויות מגוונות.

 580082139 רווחה 58448
ישיבה ובית מדרש 

 37,000 לתורה "תהילה לדוד" -
השתתפות בהצטיידות חדר האוכל ומטבח 

 הפנימייה לנערים נזקקים.

 580026359 רווחה 58384
אגודת ישיבת מדרש 

 השתתפות בהתקנת מערכת כיבוי אש. 50,000 פורת יוסף ירושלים

 580373678 רווחה 58796
יד צבי - מערכות חינוך 

 30,000 בישראל
השתתפות בהצטיידות מחשבים לחוגים 

  בחינוך מיוחד.5-13לילדים נזקקים בגילאי 

 580306603 רווחה 58782
בקול - ארגון כבדי 
 83,000 שמיעה ומתחרשים

השתתפות בהצטיידות מחשוב והדרכה 
 בפרויקט לכבדי שמיעה.

 38,000 יד לנצרך אשקלון 580331841 רווחה 59048

השתתפות ברכישת ספרים, קלטות שמע, 
קלטות וידיאו במועדון לילדים ממשפחות 

 מצוקה באשקלון.

 50,000 מוסדות חסידי דאראג 580252872 רווחה 58996

 תלמידים 200השתתפות בארוחות חמות ל-
ממשפחות במצוקה הלומדים במוסדות 

 העמותה.

 100,000 אשה לאשה 580007409 רווחה 58810
השתתפות בחוגי העשרה והדרכה לילדים 

 במקלט לנשים מוכות.

 580110054 רווחה 58462
ישיבת "תפארת משה" 

 השתתפות בהתקנת מערכת כיבוי אש. 75,000 בני ברק

 10,000 אהבת רבקה 580350155 רווחה 59062
השתתפות ברכישת מחשבים וחוג מחשבים 

 לילדים ממשפחות במצוקה.

 580240877 רווחה 58334
עמותה למען הקשיש 

 33,000 קרית מלאכי
השתתפות בהצטיידות מרכז יום לקשיש 

 כמפורט ברשימה שבבקשה.

 75,000 קו חרום לנפגעות אלימות 580270767 רווחה 58838

השתתפות בביצוע פרויקט חונכות לילדים 
שחוו אלימות ופעילות הסברה למשפחות 

 בנושא אלימות על-ידי סטודנטים.

 580009066 רווחה 58256
אגודה  "מאה ועשרים עד"

 113,000 לעזרת הורים, חדרה
השתתפות בהצטיידות במחלקות סיעודיות 

 בבית אבות.

 40,000 ישיבת "בני-ראם" 580136570 רווחה 58474

השתתפות בטיפולי שיניים, אבחונים 
 תלמידים נזקקים 20פסיכולוגיים וביגוד ל-

 על-פי רשימה שתוגש למשרד הרווחה.

 580394062 רווחה 59268
תימורה - תכנית חינוכית 

 40,000 לנוער )ע"ר(

השתתפות ברכישת ציוד מתכלה וכן 
השתתפות בחוגים לנוער נזקק במוסד 

 יפתח.

 110,000 בת מלך 580270395 רווחה 58836

השתתפות בשיפוץ וציוד מטבח וחדר האוכל 
במקלט לנשים מוכות. יש להגיש לועדה 

 קבלות ודיווח על הפרויקט.

 50,000 אגודת בית יוסף. 580147635 רווחה 58924

השתתפות בציוד כמפורט בבקשה: 
מחשבים וציוד נלווה, משחקים ותוכנות, ציוד 

לנגרות לצרכי החוג והשתתפות בארוחות 
 חמות לילדים ממשפחות במצוקה.

 580040947 רווחה 58874
אלה- מרכז לסיוע נפשי 

 50,000 חברתי ליוצאי הולנד
השתתפות בסדנאות ופעילות תרבות 

 וחברה לניצולי שואה.



 

 

 500262480 רווחה 59358
המועצה האיזורית רמת 

 28,000 הנגב
השתתפות בסדנאות בישובי המועצה 

 להורים ובני נוער בנושא אלימות.

 580193589 רווחה 58658
ארצי שלי קרן לעולים 

 100,000 מרוסיה

השתתפות בחלוקת מצרכים בסיסיים 
למשפחות באמצעות תלושים שאינם ניתנים 

 להעברה.

 375,000 עיריית נתיבות 500202460 רווחה 58714
השתתפות בשיפוץ וציוד מפעל מוגן רב 

 נכותי בנתיבות.

 30,000 רוח חדשה 580417939 רווחה 59322
השתתפות בימי עיון וסדנאות למנהיגות 

 קהילתית לסטודנטים.

 150,000 קרן קהילתית טירת כרמל 580402948 רווחה 59270
השתתפות בהצטיידות בפרויקטים לנוער 
 בסיכון למניעת שוטטות בפרויקט "מיתר".

 580053320 רווחה 58422
ישיבת ברכת משה מעלה 

 60,000 אדומים

השתתפות בהנחה בשכר לימוד לתלמידים 
ממשפחות נזקקות בהתאם לרשימה שמית 

 שתוגש למשרד הרווחה.

 580235125 רווחה 58764
מידע,  מרכז-"קשר"
 100,000 הכוונה ויעוץ להורים

השתתפות בייעוץ להורים לילדים עם צרכים 
מיוחדים מהחברה הערבית, הבדואית 

והדרוזית, ברכישת ציוד המפורט בבקשה 
 ושכר עו"ס כמפורט בבקשה.

 15,000 מועצה מקומית גני תקווה 500202296 רווחה 59330
השתתפות ברכישת מחשבים ועזרי לימוד 

 למועדוניות לילדים נזקקים בגני תקווה.

 580096519 רווחה 59224
נעם אגודה למניעת 

 150,000 אלימות במשפחה
השתתפות בסדנאות בפרויקט "מסגרת יום" 

 לעצורי בית - גברים אלימים.

 580006005 רווחה 58722

מיח"א ירושלים אגודה 
לשיקום ילדים חרשים 

 50,000 וכבדי שמיעה

השתתפות בפרויקט בדיקות שמיעה לילדים 
חרשים ופיזיוטרפיסט לאבחון בגיל הרך 
לליקויי שמיעה, מטפלת בתנועה לילדים 

 ולפעילות עם הורי הילדים כבדי השמיעה.

 580408037 רווחה 59110
עצה - מרכז ישראלי 

 50,000 לעזרה עצמית

השתתפות בסדנאות וימי עיון לקבוצות 
לעזרה עצמית ממגזרים שונים בחיפה 

 והצפון.

 580320265 רווחה 58842

תאיר - מרכז סיוע 
לנפגעות ולנפגעי תקיפה 

 45,000 והטרדה מינית (ע"ר)
השתתפות בביצוע סדנאות להתמודדות עם 

 תקיפה מינית.

 580014173 רווחה 58276
העמותה למען הקשיש 

 20,000 בטבריה
השתתפות בהצטיידות ושיפוץ מועדון 

 לקשישים בטבריה.
 .C.P ילדים חולי 20השתתפות בטיפול ב-  30,000 יד אחוה 580319580 רווחה 58786

 580375541 רווחה 59082
מרכז החסד באשקלון 

 38,000 אשר בארץ הקודש
השתתפות בשיפוץ וציוד מרכז חלוקת ביגוד 

 וציוד למשפחות נזקקות.

 580160810 רווחה 58934
מעון החינוך התורני - 

 38,000 פ"ת פינסקר
השתתפות ברכישת ספרי לימודים וצרכים 

 בסיסיים לתלמידים ממשפחות נזקקות.

 50,000 מוסדות דרך פיקודיך 580293132 רווחה 58778

השתתפות ברכישת ציוד מחשוב וחומרי 
יצירה כמפורט בבקשה עבור ילדים מחינוך 

 מיוחד בשכבות מצוקה.

 580278216 רווחה 58512
הישיבה הגבוהה תל 

 45,000 אביב

השתתפות בהנחה בשכר לימוד ליתומים, 
חיילים ותלמידים מחוסרי יכולת הלומדים 
במוסד בהתאם לרשימת הנהנים שתוגש 

 למשרד הרווחה.

 38,000 ארגון נשי חרות 580027258 רווחה 58566

השתתפות בהחלפת מזגנים, מקפיא וריהוט 
במעון בקרית מלאכי לילדים ממשפחות 

 במצוקה.

 580375095 רווחה 59080
גומת חן - גיור, מורשת, 

 45,000 תרבות, חינוך, נוער
השתתפות בסדנאות לחיזוק תדמית בנות 

 חלשות לשרות צבאי או לשרות לאומי.

 580040343 רווחה 59162
תנועת בני עקיבא 

 113,000 בישראל (ע"ר)

השתתפות בפרויקט שילוב ילדים בעלי 
צרכים מיוחדים בקהילה ושינוי תדמיתם 

 בעיני הקהילה.



 

 

 100,000 יד על הלב 580368736 רווחה 59188
השתתפות בפרויקט "אוורורון" לאמהות 

 לילדים עם תסמונת דאון.

 53,000 ישיבת דעת חיים 580319481 רווחה 58534
השתתפות ברכישת צרכים בסיסיים והנחה 

 בשכר לימוד לתלמידים נזקקים.

 580137701 רווחה 58748

העמותה לפיתוח 
שירותים חברתיים בשער 

 75,000 הנגב
השתתפות בהנחות לטיפולים הידרותרפיים 

 לילדים נכים נזקקים בנגב.

 580286391 רווחה 58524
מוסדות חינוך לנוער 

 60,000 לתורה ויהדות
השתתפות במערכת ספרינקלרים לכיבוי אש 

 בפנימיה.

 580009181 רווחה 58554

ישיבת "שפתי צדיק" 
קריה חסידית חצור 

 75,000 הגלילית
השתתפות בהתקנת גלאי עשן וספרינקלרים 

 בפנימיה לנערים בסיכון.

 75,000 הבעש"ט פ"ת- מוסדות 580289197 רווחה 58676
השתתפות בפרויקט הזנה לנערים 

 ממשפחות במצוקה.

 75,000 מתנדבים למען הזולת 580204931 רווחה 58962
השתתפות ברכישת מכשירי חשמל בסיסיים 

 לחלוקה למשפחות נזקקות.

 580086221 רווחה 58650
מפעלי צדקה וחסד 

 השתתפות בשיפוץ וציוד בית התמחוי. 80,000 "רומם קרן דוד"

 580115921 רווחה 58468
מתיבתא ירושלים - 

 68,000 ירושת"ו
השתתפות ברכישת ציוד וריהוט לפנימייה 

 לנערים במצוקה.

 75,000 קהל עדת ירושלים 580286730 רווחה 58674
השתתפות בהצטיידות מטבח בפרוייקט 

 הזנה לנערים במצוקה.

 10,000 מכון יפה 580243020 רווחה 58988
השתתפות ברכישת משחקים לילדים בסיכון 

 התפתחותי.

 580083111 רווחה 58900
אגודה תורנית  "עמינדב"

 40,000 להתנדבות
השתתפות בפרויקט הכשרת בנות חלשות 

 לשרות לאומי.

 128,000 לשובע 580169530 רווחה 59927
השתתפות בסיוע בפרויקט בית נוער לילדים 

 ערבים בסיכון ברמלה.

 580037422 רווחה 58286
העמותה למען הקשיש 

 115,000 בפתח תקוה
השתתפות בהתקנת מעלית במועדון 

 גמלאים.

 75,000 קרן רחובות לתרבות 580002327 רווחה 58858

השתתפות ברכישת ציוד לחדר כושר וציוד 
אתגרי לחצר כולל אופניים וכן להנחיית קב' 

הורי הנערים וכן טיולי שטח לנערים ולבני 
 משפחותיהם - לנוער בסיכון.

 580326809 רווחה 58536
ברכת יוסף קרית הרצוג - 

 70,000 בני ברק

השתתפות בחוגים וסדנאות במועדון נוער 
לילדים ממשפחות במצוקה מפרדס כץ - 

כולל רכישת ציוד ספורט, משחקים, ספרים, 
 הזנה וכיבוד לנוער בסיכון.

 580265288 רווחה 59014
המדרשה בקרית מלאכי - 

 30,000 קרית מלאכי

השתתפות בחוגים והעשרה וסיוע בצרכים 
בסיסיים לילדים במצוקה מתחת לגיל 

 שמונה עשרה.

 75,000 גרעין אומץ עכו 580442465 רווחה 58630

השתתפות בסדנאות למיגור אלימות 
 בשעות 18במועדוניות לילדי עכו מתחת גיל 

 הפנאי.

 100,000 בית חנה צפת 580016749 רווחה 58362

השתתפות בביגוד, ציוד אישי, כרטיסי 
 85נסיעות וחלק מעלות המחיה של 

 תלמידות נזקקות ויתומות.

 580374080 רווחה 59150
נמ"ג-עמותה לחולי ניוון 

 100,000 ) ע"רAMDמקולרי גילי (
השתתפות ברכישת ציוד לפרויקט הפעלת 

 מערך איתור כבדי ראיה ועזרה שיקומית.

 60,000 מועצה מקומית כסייפה 500210596 רווחה 59334

השתתפות בפרויקט שיקומי לבני נוער 
וילדים בסיכון בכסייפה - רכישת ציוד 

 למשחקייה.

 580278620 רווחה 59933
מכללת אמונה להכשרת 

 50,000 עובדי הוראה
מלגות לסטודנטיות המתנדבות לטפל 

 בקשישים עפ"י מתכונת פר"ח.



 

 

 75,000 מרכז יעוץ לאשה 580130789 רווחה 58824
השתתפות בעלות כח אדם מקצועי לנשים 

 נזקקות שעברו אלימות גופנית וטראומה

 580313641 רווחה 59038
יד עזרא ושולמית-

 100,000 ירושלים
השתתפות בסיוע בצרכים בסיסיים 

 למשפחות נזקקות.

 580058311 רווחה 58424
ישיבת "נזר ישראל" 
 68,000 דחסידי גור תל-אביב

השתתפות בשיפוץ בניין הפנימיה לנערים 
 במצוקה.

 23,000 מעיין הלכה - באר רפאל 580251775 רווחה 58994
השתתפות בטיולים ומחנות נופש לנערים 

  ממשפחות במצוקה.18מתחת לגיל 

 580366789 רווחה 58694

ביהכנ"ס ובית המדרש 
פאר השלום ע"ש המליבן 

מולא אור שרגא זיע"א 
 53,000 וע"ש הצדיק

השתתפות בפרויקט הזנה לנערים 
 ממשפחות במצוקה.

 580185700 רווחה 58328
קרן לרווחת נפגעי 

 750,000 השואה בישראל
השתתפות במימון שעות שבועיות סיעודיות 

 לניצולי שואה נזקקים.

 580030153 רווחה 58732
מיח"א מחנכי ילדים 

 75,000 חרשים באר שבע

השתתפות בפיתוח פיזי, הרחבה והנגשה 
לשרותים טיפוליים שיקומיים לפעוטות 

 בדואים לקויי שמיעה.

 510729544 רווחה 59276
המרכז הקהילתי ע"ש 
 15,000 גרוס בע"מ רוממה-י-ם

השתתפות בפרויקט ציוד וסדנאות למרכז 
 פנאי לקשישים ומוגבלים.

 580085454 רווחה 58450
אגודת יוצאי בוכרא בני 

 64,000 ברק
השתתפות בשיפוץ וציוד ריהוט הפנימיה 

 לנערים במצוקה.

 580008282 רווחה 58270
בית עולי אמריקה וקנדה 

 50,000 בנתניה

השתתפות ברכישת מזגן, הוצאות 
אוטובוסים לטיולים והרצאות מרצים אורחים 

 עבור קשישים.

 580031649 רווחה 58868
ארגון נשי ובנות חב"ד 

 38,000 באה"ק
השתתפות בסיוע במימון ימי החלמה 

 ליולדות ממשפחות במצוקה.
 השתתפות בסדנאות להורים לילדים בסיכון. 75,000 תלפיות- כפר ילדים דתי 580013118 רווחה 58562

 580223766 רווחה 59242
מרכז תורני כלל ישראל 

 40,000 פרדס חנה
רכישת ציוד למטבח ופנימיה והשתתפות 

 בארוחות לטיפול בנפגעי סמים

 500222062 רווחה 59342
מועצה אזורית עמק 

 25,000 הירדן

השתתפות ברכישת הציוד והספרים 
כמפורט בבקשה עבור תלמידים עם קשיי 

 לימוד.

 580240596 רווחה 58664

בית מדרש להפצת 
תורה, חסד ומוסר 

תפארת מרדכי - פתח 
 50,000 תקוה

השתתפות בפרויקט הזנה לנערים 
 ממשפחות במצוקה.

 60,000 עמותת נירים 580397180 רווחה 59098

השתתפות בכח אדם למרכז סיוע לתלמידים 
משכבות במצוקה בסיוע קציני צה"ל למיגור 

 אלימות.

 90,000 אגודת הלל וזמרה 580092104 רווחה 58364
השתתפות בסיוע בצרכים בסיסיים ליתומים 

 וליתומות ברחבי הארץ.

 30,000 עמותת מרכז יום - גדרות 580278760 רווחה 58342
השתתפות בציוד וריהוט ומחשבים למרכז 

 יום לקשיש.

 100,000 פעמונים - ארגון חסד 580392702 רווחה 58704
השתתפות בכ"א וציוד לפרויקט סיוע ושיקום 

 משפחות במצוקה כלכלית.

 150,000 מכון בית דוד 580038545 רווחה 59136
השתתפות בפרויקט חוגי העשרה לחרשים 

 שהם עוורים.

 580041226 רווחה 58290
אגודה למען הקשיש 

 76,000 באור יהודה
השתתפות בשיפוץ וציוד מרכז יום לקשיש 

 באור יהודה.

 35,000 פסגות 570029181 רווחה 58854
השתתפות בחונכות וסדנאות לנוער 

 ממשפחות במצוקה.

 580341964 רווחה 58792
החווה הטיפולית מול הרי 

 38,000 אדום
השתתפות בפרויקט חוה טיפולית לילדים 

 ומבוגרים הסובלים מנכות מוטורית.



 

 

 580343085 רווחה 58350
עמותת השלום לטיפול 

 25,000 בקשיש

השתתפות ברכישת מחשב, מדפסת ויתר 
הציוד כמפורט בבקשה לחוג מחשבים 

 לקשישים.

 510821952 רווחה 59278
מרכז קהילתי קרית עקרון 

 66,000 ע"ש פולסקי
השתתפות בפרויקט מועדון לנוער אתיופי 

 בסיכון.

 50,000 אמרי בנימין 580388544 רווחה 59094
השתתפות בשיעורי עזר וסיוע בצרכים 

 בסיסיים לנערים במצוקה.

 75,000 ברכת מרגלית 580367910 רווחה 59076

השתתפות בפרויקט חלוקת ילקוטים 
מאובזרים לילדים נזקקים. יש לשלוח לועדה 

 רשימה שמית של הילדים הנהנים.

 580038867 רווחה 59212
קשת - קדום שירותי 

 150,000 תיקון
השתתפות בשיפוצים והצטיידות למרכז 

 סחל"ב למחוסרי בית ודירות מעבר.

 580031722 רווחה 59210
ש.ח.ל. אגודה לפתוח 

 השתתפות בשיפוץ והצטיידות בהוסטלים 150,000 שרותי טפול וחינוך לנוער

 580029122 רווחה 58388
ישיבת "יקירי ירושלים 

 94,000 נעם"
השתתפות בסיוע בשיעורי עזר ובצרכים 

 בסיסיים לנוער במצוקה.

 52,000 אלואחה בנגב 580221687 רווחה 58982
השתתפות בקיום סדנאות למשפחות 

 במצוקה כמפורט בנספח שצורף לבקשה.

 580354363 רווחה 58620
בית חם במושבה רמת 

 38,000 השרון
השתתפות בפעילות חוגי העשרה במתנ"ס 

 לילדים ממשפחות במצוקה.

 500262399 רווחה 59356
מועצה אזורית שדות נגב 

 17,500 עזתה
השתתפות בסיוע בטיפולי שיניים לקשישים 

 נזקקים.

 50,000 בית אבות הרצליה 580013035 רווחה 58260
 חדרים לקשישים 10שיפוץ ואבזור 

 שנשלחים על-ידי משרד הרווחה.

 75,000 משען לתלמיד אופקים 580128544 רווחה 58470
השתתפות בפעילות תרבות ופנאי לנערים 

 במצוקה מישובי הצפון.

 580310001 רווחה 59180

עמותה לקידום  - "צעדים"
וטפוח הילד המיוחד - 

 46,000 רחובות

השתתפות בקייטנת פעילות ומועדוניות 
לילדים מחינוך מיוחד בשעות אחה"צ 

 ובחופש.

 580162139 רווחה 58482
נשמת אהרון ויעקב - 

 10,000 ירושלים

השתתפות בביגוד והנעלה והנחה בשכ"ל 
לנערים יתומים ולנערים במצוקה, שהינם עד 

 .18גיל 

 580067577 רווחה 59218
יד לאסיר- המרכז הרוחני 

 50,000 לשיקום.

השתתפות בפרויקט מסגרות שיקומיות 
לאסירים בבתי הכלא וליווי אסירים 

 משתחררים.

 580022200 רווחה 58814
לא לחימה באלימות נגד 

 120,000 נשים
השתתפות בשיפוץ וציוד מקלטים לנשים 

 מוכות.

 580219434 רווחה 59304
אגודת עולים פנסיונרים - 

 53,000 החלום שלנו
השתתפות בפרויקט תעסוקתי לקשישים 

 עולים ונוער במצוקה.

 510133176 רווחה 58550
הכפר הירוק ע"ש לוי 

 40,000 אשכול
השתתפות בחוגים והעשרה לילדים יתומים 

 נזקקים.
 השתתפות בהדרכה וחוגים לילדים בסיכון. 100,000 בית מוריה באר שבע 580223386 רווחה 58602

 94,000 ימין סעד - חיפה 580383560 רווחה 58700

השתתפות בחלוקת ארוחות חמות 
למשפחות חולים בבתים שאחד ההורים 

 מאושפז ולהורים המלווים חולה בבי"ח.

 580216703 רווחה 58600
עמותת קמ"ה - קהילה 

 90,000 מרפאת בהרדוף

השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה 
ותמיכה בביצוע פרויקט למיגור אלימות בני 

 נוער בפנימייה.

 580091486 רווחה 58586
יד ביד, אוזן קשבת ועזרה 

 35,000 לזולת
השתתפות בחוגים והעשרה ל"בית חם" 

 ביפו לילדים במצוקה.

 10,000 חסדי ישורון 580252930 רווחה 58998
השתתפות בסיוע לכלות ולמשפחות 

 במצוקה בצרכים בסיסיים.

 580071181 רווחה 58584
בית לפליטות - מעון 

 100,000 ומחסה ליתומות ופליטות
השתתפות בשיפוץ וציוד המוסד לילדות 

 יתומות וממשפחות במצוקה.



 

 

 580220176 רווחה 58976
ארגון הצלת יהדות 

 השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה. 30,000 בוכרה ואזבקיסטן אשדוד

 580063634 רווחה 58436

ישיבת בית ישראל ע"ש 
האדמו"ר הקדוש ר` 

 40,000 ישראל מרויזין זי"ע
רכישת ציוד מטבח על-פי רשימה שצורפה 

 לבקשה.

 580048619 רווחה 58296
שילה - אגודה לפיתוח 

 10,000 שירותים לזקן בחיפה
השתתפות ברכישת מזגנים וכלי עבודה 

 בפרויקט תעסוקה לקשישים נזקקים.

 580356004 רווחה 59070
תפארת חן - מפעלי 

 50,000 צדקה וחסד
השתתפות ברכישת בדים לתפירת שמלות 

 כלה.

 580026094 רווחה 58866
הר"מ קרן השתלמות 

 38,000 לרפוי במוסיקה
השתתפות בטיפולים באמצעות מוזיקה 

 ואומנות לילדים ממשפחות במצוקה.

 580276350 רווחה 59308

רשת פנאי וקהילה 
מתנסים בדרום נתניה 

 50,000 (ע"ר)
השתתפות בחוגים וסדנאות לילדי עולים 

 בנתניה במתנ"ס.

 580020287 רווחה 58724
שק"ל - שרותים 

 50,000 קהילתיים למוגבלים
השתתפות בציוד וריהוט בתים בפרויקט 

 דיור מוגן לאוטיסטים נכים, עיוורים ופיגור.

 38,000 ישא ברכה מציון 580285971 רווחה 59028
השתתפות בביגוד, הנעלה וספרי לימוד ל-

  תלמידים ממשפחות נזקקות.40

 40,000 מוסדות אור גאון בישראל 580115384 רווחה 58466
רכישת ארונות, מיטות, וכסאות בפנימיה 
 לנערים חוסים כמפורט בהצעות המחיר.

 75,000 הרשות לשקום האסיר 500102462 רווחה 59194

השתתפות בהסעות, פעילות חברתית ורכז 
תעסוקה והדרכה לשיקום אסירים 

  שנה.18משוחררים נזקקים מתחת לגיל 

 580291615 רווחה 59032

עמותת להב לקידום 
הערכים בחברה - רמת 

 38,000 גן

השתתפות בהפקת סרט עלילתי ע"י קבוצת 
נערים במצוקה לצורך הפצת הסרט 

במוסדות טיפוליים לשם הדרכת נוער 
 במצוקה נוסף.

 580219038 רווחה 58660
מרכז רוחני תורני קרית 

 50,000 הרצוג ב"ב
השתתפות בפרויקט הזנת ילדים ממשפחות 

 במצוקה.

 50,000 נעימות התורה 580278380 רווחה 58514
השתתפות ברכישת מתקני משחקים לילדי 
 גנים נזקקים וכן זפת רכה וגדרות בטיחות.

 30,000 נפש אחת בישראל 580161677 רווחה 58828
השתתפות ברכישת ציוד והדרכת נשים 

 צעירות לטיפול בילדיהן.

 500211370 רווחה 59198
מועצה מקומית קרית 

 25,000 יערים

השתתפות בחוג דרמה לנערות במצוקה 
בכפוף להמצאת רשימת הנערות במצוקה 

שיהנו מהפרויקט למשרד הרווחה בעת 
 הביצוע.

 580360626 רווחה 58692
נתינה-מפעל החסד של 

 60,000 נתניה
השתתפות ברכישת רכב לחלוקת מצרים 

 ומוצרי יסוד לנזקקים בנתניה והסביבה.

 580149367 רווחה 59144
חושים שיקום חינוך 

 38,000 וטיפול בעיוורים
השתתפות בסדנאות לבני משפחה של 

 עיוורים.

 580048783 רווחה 58880
עמותת ישיבת קרית 

 45,000 שמונה

השתתפות בהנחה בשכר לימוד לתלמידים 
נזקקים, בכפוף להמצאת רשימת התלמידים 

הנזקקים (לרבות הקריטריונים 
 לחלוקה)למשרד הרווחה בעת הביצוע.

 580355105 רווחה 59318
עמותת מח"ר- מעורבות 
 135,000 חינוך ורווחה-באר שבע

השתתפות בשיפוץ לצורך הנגשה לנכים 
 וקשישים.

 100,000 עמותת קרן לחיים(ע"ר) 580416923 רווחה 58800
השתתפות בקיטנות לילדים בעלי צרכים 

 מיוחדים בחופשת הקיץ.

 75,000 דרכי אבות - ירושלים 580053932 רווחה 58886

השתתפות בהסעדה בפרויקט אירוח 
חיילים/ות בודדים, נזקקים, עולים חדשים 

 ונזקקים ממשפחות חד הוריות.

 4,000,000 משרד העבודה והרווחה 2 רווחה 59324
 ."מזון סלי" ,"בתי תמחוי" ,"קמחא דפסחא"
"ע  . בנוהל הועדה5.10פ סעיף 



 

 

 20,000 מכון שלמה אומן ז"ל 580099810 דתות 59736
השתתפות בההדרה מחדש של הספר לקט 

 יושר בשיטה מדעית מודרנית.

 580096865 דתות 59733

מכון מש"ה - לחקר 
משנת הרמב"ם מייסודה 
 השתתפות ברכישת מחשב וסורק. 10,000 של "הליכות עם ישראל"

 580363489 דתות 59732
מוסדות חסדי אבות בית 

 20,000 ישראל מודיעין עילית
השתתפות בריהוט בית הכנסת, שולחנות, 

 כסאות, ארונות ספרים.
 השתתפות בהצטיידות המוסד. 30,000 בית דוד ורפאל חי 580288959 דתות 59731

 20,000 כולל תורת מאיר 580012151 דתות 59730
השתתפות ברכישת מחשב ובהעשרת 

 הספריה הקיימת בספרים.

 580224988 דתות 59729

בית כנסת "עטרת חיים" 
ע"ש חיים מלכה ושלמה 
 20,000 אפריאט ז"ל, בית שמש

השתתפות בפירוק ריצוף והחלפתו, עבודות 
 חשמל וצבע כללי בבית הכנסת.

 30,000 מועצה דתית כינורות 500301163 דתות 59726
השתתפות בשיפוץ בתי עלמין בישובי 

 המועצה.

 15,000 למען יוצאי קווקז 580354082 דתות 59725

השתתפות בשכירת ביגוד לחוגים ושכירת 
שולחנות וכסאות לאירועים במרכז קהילתי 

 רוחני ליוצאי קווקז, אסיה וחבר העמים.

 580320745 דתות 59724
אדר יהודה ע"ש מעפילי 

 10,000 אגוז
השתתפות בהכנת ילדים לבר-מצווה, 

 הרצאות ורכישת ספרי קודש.

 15,000 ראש יהודי 580394419 דתות 59722
השתתפות בהרצאות, רכישת ספרים 

 ושיפוצים.

 580211878 דתות 59745
מכלול - תכנית תורנית 

 השתתפות בתכנית נתיב לקידום בני נוער. 38,000 מדעית

 580056067 דתות 59743
מדרשה למורשת ישראל 

 38,000 ראש פינה
השתתפות בהקניית ידע ביהדות לילדים 

 ונוער בני הפלשמורה.

 580365997 דתות 59740
המלאך גבריאל ע"ש 

 20,000 החייל גבריאל קשאני ז"ל
השתתפות ברכישת ארון קודש וספסלים 

 לבית הכנסת.

 30,000 שירה חדשה אשדוד ע"ר 580416170 דתות 59739

השתתפות ברכישת מחשבים, ספרות 
תורנית וספריות לספריה להעשרת ערכי 

 היהדות.

 580382208 דתות 59738
עמותת היכל רצון - ביה"כ 

 החלפת ריהוט בית הכנסת 20,000 היכל עובדיה

 55,000 נחלי ארצנו 580339430 דתות 59750

השתתפות בתשלומי שכר דירה למשפחות 
נזקקות ועניות בדרך של תשלום ישירות 
לבעלי הבתים בהם מתגוררות משפחות 

 אלה.

 580059020 דתות 59749
מוסדות חסידי באבוב 

 השתתפות בשיפוץ מבנה בית הכנסת. 20,000 בירושלים
 השתתפות בשיפוץ הישיבה. 20,000 קרן זכויות לעולם הבא 580247807 דתות 59748

 580164879 דתות 59747

למד דעת-על שם הגאון 
הרב משה דוד בקשט 

 30,000 זצ"ל
השתתפות בהפעלת מרכז חברתי 

 לפנסיונרים קשישים.

 580058717 דתות 59761
כולל יד אשר בית מדרש 

 55,000 לתורה ולהוראה

השתתפות בהזנה לתלמידים משכבות 
מצוקה. בכפוף להגשת רשימת הנהנים עד 

 .18גיל 

 580045995 דתות 59760
ישיבת רבנו חיים יוסף - 

 השתתפות בשיפוצים בבנין הישיבה. 20,000 בית הוראה

 20,000 מועצה דתית אריאל 500300124 דתות 59759

השתתפות בהכנה לבר מצוה לרבות ערכת 
בר-מצוה וכן לעריכת סדר פסח מרכזי 

 לעולים ולנזקקים.

 580358018 דתות 59756
ישיבת בית שמואל - 

 38,000 מטרסדורף {ע"ר}
השתתפות בהקמת תשתית ויחידות מיזוג 

 אויר לפנימיה.
 השתתפות בסיום בניית מקווה. 34,000 תורת חיים- אשקלון 580075893 דתות 59753
 השתתפות בשיפוץ בית הכנסת. 30,000בית כנסת "אהבת  580289015 דתות 59752



 

 

 ישראל"

 30,000 אסיפת ישראל 580420735 דתות 59751
השתתפות בשיפוץ בית הכנסת (לא כולל 

  מטר).50הרחבת המבנה ותוספת של 

 580329449 דתות 59720
בית כנסת חב"ד בת-ים 

 השתתפות בהקמת מקווה לנשים וגברים. 30,000 עיר הגאולה

 580273662 דתות 59719
אור דוד ע"ש האדמו"ר 

 30,000 מטאלנא זצ"ל
השתתפות בריהוט בבית כנסת וספריה כולל 

 ספרים להעשרת הספריה.
 השתתפות במיזוג אוויר. 19,000 כבוד שמחה - אשדוד 580234508 דתות 59718

 580292415 דתות 59687
מכון תפארת בחורים 

 20,000 דוילנא
השתתפות בשיפוץ בית הכנסת ובית 

 המדרש ורכישת ריהוט.

 50,000 מסורת רבותינו - אשדוד 580224657 דתות 59716

השתתפות בהרחבת בית הכנסת בתוספת 
קומה והגדלת עזרת נשים ואולם כנסים, 

 חדר לימוד ותפילה וסוכה.

 580074110 דתות 59715
מוסדות "חלקת יהושע" 
 20,000 דחסידי ביאלא בני-ברק

השתתפות ברכישת ארונות וספרים 
 לספריה.

 580251908 דתות 59714
אגודת אוהל זהר התורה, 

 30,000 אשדוד
השתתפות ברכישת ארונות, שולחנות, 

 כסאות וספריות לכולל אברכים.

 580009546 דתות 59713
מכון ירושלים בתי מדרש 

 30,000 לאברכים
השתתפות בהוצאה לאור של ביאור הרמב"ן 

 על התורה.

 20,000 ישועות יוסף לצרפתים 580254001 דתות 59712

השתתפות בעלות שכירת אוטובוסים 
לסיורים בארץ בסמינרים לקירוב לבבות בין 

 דתיים לחילוניים.

 580086726 דתות 59619

ועדה להקמת מעונות יום 
ובית כנסת ברחוב 
 53,000 החרצית - אשדוד

השתתפות ברכישת מזגנים וביצוע עבודות 
 חשמל.

 השתתפות בשיפוץ מקלחות ושירותים. 25,000 תורה אור 580363109 דתות 59711

 30,000 אור המזרח 580009538 דתות 59710

השתתפות במפעל תשובות הרי"ף הכולל 
תשובות מתורגמות מערבית של רבי יצחק 

 אלפסי.

 580316925 דתות 59708
כולל וישיבה חוכמה 

 38,000 ומוסר

השתתפות בהצטיידות מטבח בית המדרש 
וכן רכישת ספריות ושולחנות למגורי כולל 

 וישיבה.

 580051191 דתות 59705

בית מדרש  "ישראל בית"
ש מרן "לתורה ותפילה ע

 השתתפות ברכישת ספרינקלרים. 30,000 ל"זצוק י מגור"ר הר"אדמו

 50,000 ישיבת ההסדר רמת-גן 580227353 דתות 59704

השתתפות במלגות לתלמידים ממשפחות 
נזקקות ומעוטי יכולת שלא בדרך חלוקת 
 כסף במזומן. בכפוף לרשימת תלמידים.

 580418523 דתות 59702
תפארת רשב"ש דחסידי 

 השתתפות ברכישת ספרים וספריה. 20,000 גור אשדוד

 38,000 שירת התורה 580279412 דתות 59701
השתתפות ברכישת ספרים, ספריות וריהוט 

 לפנימיה לבני נוער במצוקה.

 580150704 דתות 59700
ישיבת תורת ישראל בני 

 30,000 ברק
השתתפות בשיפוץ וחידוש המבנה 

 והחדרים.

 580080919 דתות 59588
כולל ומוסדות צאנז 

 השתתפות בשיפוץ בניין מקוואות הטהרה. 35,000 בעיה"ק צפת

 30,000 נזר החכמה 580233625 דתות 59587

השתתפות בהדרכה וברכישת ציוד בפרויקט 
 150לפיתוח והקניה של יכולות לימודיות ל-

ילדים המתקשים בלימוד. בכפוף לרשימת 
 הילדים.

 580031730 דתות 59639
כולל ומתיבתא מהר"ם 

 30,000 שיק
השתתפות ברכישת מחשבים, תקליטורים, 

 ספרים וארון ספרים.



 

 

 500300173 דתות 59676
המועצה הדתית בית 

 40,000 שמש

השתתפות ברכישת ערכות תפילין, סידורים, 
חוברות לימוד בנושאי בר-מצווה ותוכנות 

לימוד לטעמי המקרא. בכפוף לרשימת ילדי 
 בר מצוה בלבד.

 580051209 דתות 59674

כולל  "גידולים פרי"
ג ר' "ש הרה"אברכים ע

 השתתפות בכתיבת ספר תורה. 30,000 ל"גדליה הרץ זצ

 580413524 דתות 59671

מוסדות חכמת שלמה 
ע"ש הרה"צ רבי שלמה 

 20,000 פרץ זצוק"ל
השתתפות ברכישת ספרים, ריהוט ופרוכת 

 עבור בית הכנסת ובית המדרש.

 580207066 דתות 59670
מדרשה ליהדות "חיי 

 השתתפות ברכישת ספר תורה. 30,000 עולם"

 25,000 רינת הדר-גבעת שמואל 580433480 דתות 59669
השתתפות ברכישת ספרים לספריה 

 התורנית.

 580206001 דתות 59686
חיים של תורה ויראת 

 25,000 שמים
השתתפות בהקמת אגף מאגרי מידע 

 תורניים ממוחשב ורכישת ספרים.

 580266641 דתות 59683
מכון למחקר הלכתי 

 25,000 אקטואלי דרך אליעזר
 כרכים של מחקרים 2השתתפות בהוצאת 

 הלכתיים בתחומי המכשור הטכנולוגי.

 22,500 מטה אפרים 580254308 דתות 59682

השתתפות בתמיכה בהלבשה והנעלה 
ליתומים ומשפחות נצרכות. בכפוף לרשימת 

 הנהנים.

 580229961 דתות 59681

בית הכנסת לעדת 
התימנים "פסגת תימן" 

 31,000 בפסגת זאב
השתתפות ברכישת תיבה - בימה מרכזית 

 לחזן בבית הכנסת.

 35,000 עם סגולה 580359396 דתות 59680
השתתפות בסיום עבודות פנים לבית 

 הכנסת.

 38,000 נחלת ישורון 580376184 דתות 59679
השתתפות ברכישת שני תיקים לספר תורה 

 כולל רימונים ואצבע.

 570035675 דתות 59678

נגוהות-אגודה שיתופית 
חקלאית להתישבות 

 השתתפות בהרחבת מקווה. 35,000 קהילתית בע"מ

 10,000 ביכורי נחושה 580284677 דתות 59677
השתתפות בהדפסת הספרים המוצעים 

 להוצאה לאור.

 38,000 ישיבת שבות ישראל 580001410 דתות 59698

השתתפות בהקמת חדר נוסף לספריית 
הישיבה וכן שיפוץ, ציוד, וקניית מחשב 

 ותוכנת ספריה.

 25,000 פאר הריב"ש 580343606 דתות 59695

השתתפות ברכישת ארון קודש, תיבה, 
ספרים וספריות לספרייה תורנית בבית 

 המדרש.

 20,000 חזון עמוס - לוד 580142719 דתות 59696

השתתפות ברכישת אביזרים פדגוגים, 
ספרים ומוצרי אלקטרוניקה להדרכה 

 חינוכית.
 השתתפות בריהוט בית המדרש. 30,000 מוסדות זכרון נחום 580137438 דתות 59693

 50,000 מדברה כעדן 580348456 דתות 59689
השתתפות בחלוקת מלגות שכר לימוד 

 לתלמידים נזקקים.

 30,000 מוסדות נתיב יצחק 580221216 דתות 59688

השתתפות בתמיכה בהלבשה והנעלה 
ליתומים ונזקקים. בכפוף להגשת רשימת 

 .18הנהנים עד גיל 

 580285963 דתות 59668
בית לתורה ותפילה -ע"ש 

 25,000 הרב משה ברנשטיין ז"ל
השתתפות ברכישת ספרים, ביגוד והנעלה 
 לילדים ממשפחות נזקקות ומרובות ילדים.

 20,000 תלמוד תורה חריש 580432128 דתות 59667

השתתפות בהגברת חינוך לתודעה וזהות 
יהודית לילדים בקשר שבין עם ישראל ארץ 

 ישראל.

 20,000 צדקת אפרים {ע"ר} 580319887 דתות 59664

השתתפות בהכשרת אברכים שישמשו 
כרבני קהילות ודיינים להעמקת הזהות 

 היהודית בארץ.



 

 

 580062347 דתות 59663
אגודת הישיבה המרכזית 

 השתתפות בשיפוץ מבנה. 38,000 העולמית - מרכז הרב

 580301844 דתות 59660
בית כנסת וכולל הרי"ף 

 השתתפות בהשלמת בניית בית הכנסת. 53,000 זצ"ל

 580242980 דתות 59659
מרכז רוחני - האר"י 

 השתתפות במיגון בית הכנסת. 70,000 הקדוש זיע"א בשדרות
 השתתפות בהחלפת הריהוט בבית המדרש. 30,000 ישיבת בית הלל בני ברק 580041523 דתות 59657

 580183515 דתות 59655
מכון אוצר התורה 

 10,000 ירושלים
השתתפות בהדפסת ספר על צורת וכתיבת 

 התנ"ך.
 השתתפות בשיפוץ בית מדרש. 38,000 אוצר תורת יצחק {ע"ר} 580308948 דתות 59654
 השתתפות בשיפוץ בית הכנסת. 30,000 נתיבות שמחה 580233104 דתות 59653
 השתתפות בשיפוץ מקווה. 35,000 ישיבת חידושי הרי"מ 580037208 דתות 59651

 10,000 שער ירחמיאל 580248490 דתות 59643
השתתפות בהשלמת ובנית כניסה נוספת 

 לבית הכנסת חזון איש.

 580443851 דתות 59642
חניכי הישיבות בית"ר 

 30,000 עילית
השתתפות במתן ארוחות צהריים לילדי 

 עולים ולילדים ממשפחות חד הוריות.

 580321941 דתות 59646
מדרש עטרת תורה 

 30,000 רחובות
השתתפות ברכישת ארון קודש, תיבה וספרי 

 קודש.

 580050292 דתות 59645
ישיבת חכמי לובלין זכרון 

 30,000 מאיר
השתתפות בחידוש מערכת מיזוג אויר 

 ומערכת החשמל בית הכנסת.

 580076339 דתות 59648

מכון בני משה לחקר 
כתבי יד ע"ש המהר"ם 

 30,000 שי"ק זצ"ל
השתתפות ברכישת מחשבים תוכנות 

 ותקליטורים.
 השתתפות במיזוג אויר בלבד. 25,000 אגודת ישיבת מכנובקה 580073963 דתות 59638

 30,000 כולל ש"ס דעת יוסף 580086379 דתות 59630
השתתפות ברכישה והתקנת מזגנים וכן 

 בהריסת קיר פנימי ובניית קיר גבס.

 580118909 דתות 59628
ישיבת חסידי ברסלב, 

 השתתפות ברכישת והתקנת מזגנים. 50,000 אור הנעלם, ירושלים

 580240182 דתות 59626
מרכז תורני להרבצת 

 10,000 תורה ומוסר
השתתפות בקיום כינוסים יומיים לקירוב 

 לבבות והסברת נועם ההשקפה היהודית.

 580111516 דתות 59624

מאורות התורה ע"ש 
הגה"ק ר' מאיר מפדה"ץ 

 25,000 זצ"ל
השתתפות במחשוב חדרי לימוד לנוער 

 מנותק.

 15,000 ישיבת ניר - קרית ארבע 580068070 דתות 59623

השתתפות במלגות לתלמידים משכבה 
סוציואקונומית נמוכה על פי רשימה 

 שתומצא לרשות לשרותי דת.

 580451185 דתות 59618
בית כנסת ובית מדרש-

 השתתפות בריהוט בית הכנסת. 15,000 מרכז כלל
 השתתפות בכתיבת ספר תורה. 30,000 היכל שמחה 580251098 דתות 59617

 580026037 דתות 59616
ישיבת ישמח משה 

 38,000 ושבות יהודה
השתתפות ברכישת מיטות, ארונות ותנורים 

 לרווחת תלמידים נזקקים.

 38,000 מגשימים ביחד בנתיבות 580363349 דתות 59615
השתתפות ברכישת ציוד מטבח כמפורט 

 בבקשה.

 30,000 ישיבת תלם 580412260 דתות 59614

השתתפות בהתקנת מזגנים במכינה כולל 
בכיתות לימוד, בפנימייה ובמבני המוסד 

 האחרים.

 30,000 לאורו נלך 580368868 דתות 59649
 12,800השתתפות בחלוקת חוברות ל-

 תלמידים והשתתפות בהסעת תלמידים.
 השתתפות במתקני גניזה 53,000 גניזה כללית 580134385 דתות 59640

 30,000 חזון מאיר ובית ישראל 580255313 דתות 59641
השתתפות ברכישה והתקנת מזגנים 

 לישיבה.

 580020378 דתות 59637
אגודת ישיבת תפארת 

 30,000 ישראל חיפה
השתתפות בכתיבת ספר תורה לבית כנסת 

 לעולים חדשים.

 580003713 דתות 59636
קהילה קדושה קרית 

 השתתפות בהחלפת ריהוט ישן בבית כנסת. 40,000 צאנז נתניה



 

 

 השתתפות בהרחבת מבנה בית הכנסת. 53,000 ביהכנ"ס היכל יונה 580061752 דתות 59635
 השתתפות בשיפוץ בית המדרש בירושלים. 38,000 בית מדרש נתיב בנימין 580220515 דתות 59634

 580156487 דתות 59633
אגודת אליהו הנביא וינון 

 50,000 הפצת תורה בישראל
השתתפות בהוצאת ספרי מורשת העדה וכן 

 סידורים וקלטות.

 580169423 דתות 59632
נועם - תורה נהרדעה 

 השתתפות בהשלמת מרכז תורני. 50,000 אשדוד

 580386548 דתות 59613
ושכנתי בתוכם משכנות 

 השתתפות ברכישת ספר תורה לבית כנסת. 30,000 התורה
 השתתפות בשיפוץ מקוה הנשים אוהל חיה. 35,000 אגודת נחלת הר חב"ד 580055200 דתות 59612

 20,000 ישיבת כנסת שלמה 580275527 דתות 59604
השתתפות בהנחה בשכר לימוד לתלמידים 

 נזקקים עפ"י הקריטריונים שצוינו.

 580147395 דתות 59611
לב אבות - מורשת איש 

 השתתפות בריהוט ישיבה. 40,000 מצליח

 50,000 צומת-צוותי מדע ותורה 580035236 דתות 59610

השתתפות בתצוגה ממוחשבת 
אינטראקטיבית ומרכז פדגוגי ולימודי ארצי 

 לנושאי תורה ומדע ויהדות.

 50,000 מכינת "חוסן" פדואל 580308070 דתות 59607

השתתפות בהרחבת פעילות הכנה לצה"ל 
עבור תלמידי המכינה הנזקקים וכן עזרה 
למימון של התלמידים אשר אינם יכולים 

לשלם שכר לימוד מלא. וכן הוצ' לרכישת 
ציוד ומזון לפעילות בשטח והוצ' להסעות 

 ומדריכים.

 25,000 ישיבת אביר יעקב נהריה 580364339 דתות 59606

השתתפות ברכישת מחשבים קלטות 
וספרים לתלמידים שהם עולים מאתיופיה 

 נזקקים.

 20,000 ישיבת ההסדר - ירוחם 580214294 דתות 59605
 18השתתפות בהנחה בשכר לימוד ל-

 תלמידים נזקקים בני העדה האתיופית.

 580154177 דתות 59620
העמותה לפעילות 

 30,000 קהילתית כוכב יאיר

השתתפות בפרויקט התחדשות יהודית 
במטרה ליצור גשר ודו-שיח בין תושבים 

 חילונים לדתיים בכוכב יאיר.

 38,000 עמותת ישיבת שבי חברון 580054393 דתות 59603

השתתפות בהשלמת בינוי מעבר חירום 
גשר לחדרי המגורים של התלמידים. מותנה 

 בקבלת היטל בנייה כדין.

 580279248 דתות 59602
בית כנסת רמח"ל הר נוף 

 השתתפות בשיפוץ מקווה. 35,000 ירושלים

 580352896 דתות 59600
ביה"כ וכולל ערב אוהל 

 10,000 עפרה
השתתפות ברכישת שולחנות, כסאות 

 וספרים לבית הכנסת.

 10,000 צור ישועתי 580251163 דתות 59585
השתתפות ברכישת מחשב, ערכות הדרכה 

 לדפוס.

 580182657 דתות 59584
בית הכנסת יששכרוף-
 20,000 בביוף בשכונת הבוכרי

השתתפות בתיקון והגהה של ספרי תורה 
 עתיקים.

 השתתפות בהוצאה לאור של המחקר. 10,000 יד ברודמן 580149615 דתות 59583

 20,000 ישיבת בית אורות 580213353 דתות 59598

השתתפות במלגות שכר לימוד, הסעת 
חונכים ורכישת ספרים בפרויקט סיוע לבני 

 נוער שנשרו ממוסדות חינוך.

 38,000 ישיבת זוהר התורה 580114445 דתות 59597
השתתפות בהרחבת אולם הרצאות 

 וכינוסים.

 20,000 היכל ליובאוויטש 580427383 דתות 59594

השתתפות בעריכת טיולים בארץ לבנות 
מחו"ל להעמקת הזהות היהודית והקשר 

 לארץ ישראל.

 580133015 דתות 59592
מרכז יעקב הרצוג 

 השתתפות בשיפוץ מבנה המוסד. 50,000 ללימודי יהדות

 580096386 דתות 59591

מנורה - הרשות להעלאת 
בתי כנסת מהגולה 

 השתתפות בתיקון ספרי תורה. 25,000 לישראל



 

 

 580161636 דתות 59590

ישיבת צוף דבש שליד 
ועד עדת המערבים 

 40,000 בירושלים
השתתפות במחקר והוצאת ספרות תורנית 

 של רבני יהדות צפון אפריקה.

 500261367 דתות 59589
המועצה האזורית חוף 

 70,000 אשקלון
השתתפות בהשלמת בתי כנסת בבת הדר, 

 בזיקים, ובכוכב עבור מפוני גוש קטיף.

 33,000 עמותת ידידי "אנוש" 580087419 בריאות 59410
השתתפות בהדרכת משתקמי נפש בתפועל 

 המיכשור בכריכייה.

 580005106 בריאות 59428
אגודת שוחרי בית 

 100,000 החולים "רבקה זיו" צפת
השתתפות ברכישת מכשיר לאבחון סרטן 

 השד.

 580335941 בריאות 59386
העמותה לקידום ושמירת 

 60,000 זכויות החולה
השתתפות במערכת מיחשוב, טלפוניה, 

 שכר אחות ממיינת והפעלת המוקד.

 580130714 בריאות 59376
עמותת אלצהיימר 

 33,000 ומחלות דומות בישראל

השתתפות ב"פעילות לבריאות" לחולי 
אלצהיימר- טיפול ביתי בחולה ושיפור איכות 

 חייו.

 50,000 עמותת שב"ל 580360139 בריאות 59462
השתתפות ברכישת מכשירים חומרים 

 ותיקוני מכשירים לאוכלוסיה נזקקת

 580079044 בריאות 59434
עמותת ידידי המרכז 

 35,000 הרפואי קפלן
 מוניטורים למחלקות 2השתתפות ברכישת 

 הפנימיות.

 580267300 בריאות 59480

שערי מרפא ע"ש הרב 
יצחק אייזיק ניסנבאום 

 השתתפות ברכישת אמבולנס אחד. 200,000 זצ"ל

 30,000 איזון - בחזרה למסלול 580359495 בריאות 59412

השתתפות בסבסוד הטיפול בכפר "איזון" 
למשפחות, מותנה בהמצאת רשימת 

הנזקקים והקריטריונים שלפיהם ניתנה להם 
 ההנחה בטיפול.

 541180002 בריאות 60452
האונברסיטה העברית 

 650,000 בירושלים

השתתפות בכל ארבעת המחקרים 
המומלצים ע"י לשכת המדען הראשי 

במשרד הבריאות, לכל הוצאות המחקר 
 הכרוכות ברכישת חיות מחקר, חומרים וכו'.

 580034072 בריאות 59390
האגודה לסוכרת נעורים 

 30,000 בישראל

השתתפות בהפעלת קייטנה רפואית לילדים 
חולי סוכרת שהם נזקקים והם בגדר עולים 

חדשים מבריה"מ, אתיופיה ומהמגזר הערבי 
על-פי קריטריונים שיומצאו למשרד 

 הבריאות וכן רשימה שמית של הנהנים.

 580030047 בריאות 59414

ער"ן - אגודה ישראלית 
לעזרה ראשונה נפשית 
בטלפון עש' דר' אריה 

 20,000 ומריה ב. ז
השתתפות בהרחבת פרויקט מיוחד לשירות 

 בערבית ורוסית.
 השתתפות ברכישת אמבולנס אחד. 200,000 ארגון לב מלכה 580207330 בריאות 59388
 השתתפות ברכישת אמבולנס אחד. 200,000 ארוחה חמה בכל יום 580401107 בריאות 59472

 800,000 אוניברסיטת תל-אביב 589931187 בריאות 60466

השתתפות במחקרים הרפואיים המומלצים 
ע"י לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות, 
לכל הוצאות המחקר הכרוכות ברכישת חיות 

 מחקר חומרים וכו'.

 580166387 בריאות 60458

קרן מחקרים רפואיים, 
פיתוח תשתית ושיפור 

השירות על יד הסתדרות 
 325,000 מדיצינית ה

השתתפות במחקרים רפואיים עליהם 
המליץ משרד הבריאות, לכל הוצאות 

המחקר הכרוכות ברכישת חיות מחקר, 
 חומרים וכו'.

 580299683 בריאות 59416
מגן-מרכז גוף ונפש, 

 השתתפות בפרוייקט טיפולי לנשים. 20,000 ירושלים

 105,000 ידידי מרכז רפואי רבין 580119519 בריאות 60460

השתתפות במחקר סרטן כמפורט בבקשה, 
לכל הוצאות המחקר הכרוכות ברכישת חיות 

 מחקר, חומרים וכו'.



 

 

 580410264 בריאות 59442
גלאו"פ - גשר לאהבה 

 40,000 ופתיחות

השתתפות בטיפולי רכיבה לנוער בסיכון עם 
בעיות נפשיות, עפ"י רשימת מטופלים 

 שתומצא למשרד הבריאות.

 580047835 בריאות 59380
דיסאוטונומיה 

 40,000 משפחתית-חיפה

השתתפות במימון ותיגבור טיפולי 
פיסיותרפיה בבית החולים למשפחות 

 במצוקה, בכפוף להמצאת רשימת החולים.

 580044469 בריאות 59432
עמותת ידידי המרכז 

 50,000 הרפואי כרמל
השתתפות ברכישת מכשיר לבדיקה על 

 קולית של פעילות הלב

 580401719 בריאות 59448
בית בתיה - בית חם 

 113,000 בקריה
השתתפות בהפעלת מרפאת שיניים 

 קהילתית לנזקקים.

 580020683 בריאות 59422
בי"ח אסף הרופא - 

 השתתפות ברכישת אמבולנס אחד. 200,000 אגודת ידידים

 580103927 בריאות 59418

אגודת ידידי התחנה 
לטיפול בילד ובנוער ע"ש 

 24,000 אילן
השתתפות בהתערבות פסיכולוגית ברשת 

 האינטרנט

 20,000 הוספיס גליל עליון 580264331 בריאות 59382
השתתפות בטיפול סוציאלי עבור חולי סרטן 

 צעירים ומשפחותיהם.

 580305910 בריאות 60462
בית חולים פוריה - קרן 

 65,000 מחקרים רפואיים

השתתפות במחקר סרטן כמפורט בבקשה, 
לכל הוצאות המחקר הכרוכות ברכישת חיות 

 מחקר, חומרים וכו'.

 580225225 בריאות 59400
עמותה לחולי פרקינסון 

 40,000 ע"ש דר' ויסברוט ז"ל
השתתפות בסיוע לחולים, פיזיותרפיה 

 וקבוצת תמיכה.

 30,000 דרכי מרים 580412815 בריאות 59474

השתתפות ברכישת מיחם, מקררים 
ומצרכים לפינות חמות במחלקה אונקולוגית 

בבית חולים הדסה עין כרם ובבי"ח שערי 
צדק בירושלים לשם מתן ארוחות לבני 
משפחות של חולי סרטן צעירים בבתי 

 החולים הנ"ל.

 580307437 בריאות 59430

קרן מחקרים רפואיים 
פיתוח תשתיות ושרותי 

בריאות ליד המרכז 
 150,000 הרפואי הלל יפה

השתתפות ברכישת מכשיר אולטרסאונד 
 למחלקה אורולוגית.

 580071850 בריאות 60434
בית איזי שפירא - עמותת 

 40,000 אבי

השתתפות ברכישת חומרים ובהוצאות 
למעבדה לטיפולי שיניים לילדים ובוגרים עם 

 צרכים מיוחדים וממשפחות במצוקה.

 580064236 בריאות 59402
ארגון רפע"ה - רפואה 

 20,000 עפ"י הלכה

השתתפות בליווי ממתינים להשתלות, 
הסברה וייעוץ הילכתי לעידוד ההשתלות 

 במיגזר החרדי.

 580300754 בריאות 60464

קרן מחקרים רפואיים 
פיתוח תשתית ושרותי 

בריאות ליד המרכז 
 280,000 הרפואי רמב"

השתתפות במחקרים הרפואיים המומלצים 
ע"י לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות, 

כולל מחקר לאפיון מיקרוחלקיקים לחולי 
סכרת עם סיבוכים בכלי הדם של הלב סך 

 ש"ח מעיזבון מיועד למחקר בדגש 104,000
 על לב ריאה ומעזבון למחקר רפואי.

 120,000 קו-לרחל 580277309 בריאות 59458
השתתפות ברכישת אמבולנס להסעת נכים 

 וחולים.

 580051712 בריאות 59436
בי"ח פוריה, טבריה - 

 100,000 אגודת ידידים

השתתפות ברכישת הציוד: מערך מוניטורים 
לרבות מוניטורים ניידים, מסכים שטוחים 

 ומדפסות לייזר.

 580339877 בריאות 59378
העמותה למאבק במחלת 

A-T 50,000 

השתתפות ברכישת ציוד, מימון טיפולים 
פארא-רפואיים והפעלת קבוצות תמיכה 

 .A-Tבמסגרת המרפאה לטיפול בחולי 

 580344364 בריאות 59468
הקרן לפיתוח בקעת 

  אמבולנסים.7הצטיידות ל -  90,000 הירדן



 

 

 580030096 בריאות 59394
איגוד סיסטיק פיברוזיס 

 50,000 בישראל {סי. אף.}
השתתפות ברכישת ציוד לניקוז ריאה 

 וטיפולים רפואיים.

 580282085 בריאות 59404

מוסד בני ברית -טיפול 
פנימייתי בילדים ובבני 

 השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה 30,000 נוער

 580104545 בריאות 59374
הועד למלחמה באיידס - 

 50,000 הסברה וסיוע לחולים
השתתפות בערכות הסברה לתלמידים 

 וקיום סדנאות למניעת המחלה.

 177,000 חסדי שבתאי 580281517 בריאות 59466
השתתפות ברכישת אמבולנס אחד. בכפוף 

 להצגת אישור רישוי לאמבולנס.

 580019800 בריאות 59408
אנוש האגודה הישראלית 

 60,000 לבריאות הנפש
השתתפות בהפעלת מחנות נופש לנפגעי 

 נפש.

 52,000 אלשפאעה ואלרחמה 580299535 בריאות 59444
השתתפות ברכישת עמדות מחשב לעיוורים 

 נזקקים.

 200,000 אגודת יד שרה 580030104 בריאות 59446

השתתפות בסיוע במימון תחזוקת ציוד 
 103רפואי ושיקומי במסגרת הפעלתם של 

 סניפים להשאלת הציוד.

 580018158 בריאות 60436
האגודה למען הקשיש 

 100,000 באר שבע

השתתפות ברכישת ציוד פיזיותרפי וציוד 
אחר למחלקות הגריאטריות של בית 

 האבות.

 12,000 מועדון שח-מט באר שבע 580007326 קליטה 59793

השתתפות ברכישת שולחנות שחמט, 
מחשבים וספרים ללימוד שחמט, שעוני 

 שחמט ומערכות כלי שחמט.

 21,000 מדעני אופקים 580280519 קליטה 59811
השתתפות בביצוע פרויקט "ממידע 

 למסורת".

 25,000 מועדון אגרוף ירושלים 580217826 קליטה 59837
השתתפות ברכישת ציוד לאגרוף וחומרים 

 חינוכיים.

 580221786 קליטה 59827
שערי עליה, סיוע לקליטת 
 60,000 יוצאי מדינות חבר העמים

השתתפות בפעילות חברתית עם קשישים 
 עולים.

 41,000 איגוד מורים עולים- איגום 580204493 קליטה 59855
השתתפות במתן ארוחות אחה"צ לילדים 

 במצוקה.

 580192391 קליטה 59815
מינהל קהילתי פסגת זאב 

 השתתפות בחממה לילדים עולים להעצמה. 40,000 - ירושלים

 20,000 שילוב 580050144 קליטה 59875
השתתפות חיזוק והעצמה של מנהיגים 

 דוברי רוסית.

 50,000 מורשת מנחם 580039949 קליטה 59905
השתתפות ברכישת ספרים, ארונות ספרים, 

 מחשבים ושולחנות לעיון לספרייה ציבורית.

 54,000 אורות כרמיאל 580289932 קליטה 59895

השתתפות ברכישת חומרי יצירה לפעילות 
ילדים, מוצרי מזון לאירוח עולים במתקני 

ישיבות ההסדר לעולים יוצאי אתיופיה חבר 
 העמים ובני המנשה.

 50,000 עמותת מ.פ.ת 580349587 קליטה 59873

השתתפות ברכישת חומרים לסדנאות, 
שכירת אוטובוסים לסיורים במקומות 

היסטוריים יהודיים וביקורים במוזיאונים 
להכרת הארץ למשפחות עולים ונוער מחבר 

 העמים.

 580240919 קליטה 59871
עמותת גוונים לפיתוח 

 35,000 החינוך הקהילה והסביבה

השתתפות בסדנאות, ימי עיון, סיורים 
ואירועים קהילתיים במרכז הקהילתי לעולי 

 קווקז.

 40,000 נתיבים בית שאן 580327708 קליטה 59787
השתתפות ברכישת מחשב, מקרן ברקו, 
 ספרים, חומרים מתכלים ובעריכת כנסים.

 30,000 גשר חינוכי 580429868 קליטה 59823

השתתפות ברכישת ציוד והפעלת מרכז 
הייעוץ כולל קו חם טלפוני לעולים מחבר 

 העמים ומאתיופיה.

 21,000 מקור מידע 580348811 קליטה 59785
השתתפות בהקמת מרכז מידע להגנה על 

 זכויות אזרחי ישראל.



 

 

 580337319 קליטה 59829
טספצ'ין-"הנוער הוא 

 20,000 תקוותנו"

השתתפות ברכישת ספרי לימוד, חומרים 
לסדנאות, פעולות תרבות טיולים וביקור 

 בני נוער עולים מאתיופיה 180במוזיאונים ל-
 ביבנה.

 21,000 מכון ט.ו.פ. 580361053 קליטה 59801
השתתפות בטיפול משפחתי קהילתי לנוער 

 עולה בסיכון.

 580376986 קליטה 59853
צנטריון - איחוד של עובדי 

 35,000 השמירה ושירות

השתתפות ברכישת מחשבים, תוכנות, 
מקרן, מסך לסדנאות, הרצאות וסיורים 

 להכרת הארץ לעולי חבר העמים.

 580036945 קליטה 59861
עלם - עזרה לנוער 
 50,000 במצוקה - תל-אביב

השתתפות בשילוב עובדות סוציאליות 
 יוצאות אתיופיה.

 510682107 קליטה 59907
מרכז קהילתי באשקלון 

 16,000 ע"ש וולדנברג

השתתפות בקיום סדנאות בתחום הציור, 
המחול והפיסול של אמנים עולים עם ילדים 

 ממעמד סוציואקונומי נמוך.

 580302891 קליטה 59845
מתנ"ס מרכז קהילתי גן 

 16,000 יבנה
השתתפות בעריכת פסטיבלי פולקלור 

 אתניים לילדי עולים.

 580238699 קליטה 59893

העמותה לפיתוח וקידום 
מקהלת "מורן" - בית 

 25,000 יצחק

השתתפות ברכישת כלי הקשה, פסנתר 
ותלבושות לפרויקט הטמעת תרבות השירה 

 בציבור הישראלי.

 580276749 קליטה 59783
עמותה לעזרה לעולים, 

 21,000 נצרת עלית

השתתפות בסיוע לימודי לילדים ממשפחות 
עולים במצוקה ולמשפחות עולים כולל 

 רכישת מחשב.

 30,000 קונגרס יהודי בוכרה 580361285 קליטה 59859

 סטודנטים, מקרב 30השתתפות במלגות ל-
עולי בוכרה משכבת מצוקה, על פי רשימה 

 וקריטריונים שיומצאו למשרד הקליטה.

 54,000 תולדות ישורון 580350775 קליטה 59877

השתתפות בהענקת מושגים ביהדות, 
במסורת ובהיסטוריה של עם ישראל וארץ 

 ישראל לעולים חדשים דוברי רוסית.

 35,000 קליטת קהילות ישראל 580292464 קליטה 59879

השתתפות בסיוע לקליטת עולים מצרפת ע"י 
השתתפות בתשלום שכר הדירה למשכירים 
בכפוף להמצאת רשימת המשכירים ורשימת 

 המשפחות שישתכנו באותם מקומות.

 580326742 קליטה 59897

בית חב"ד פסגת זאב 
צפון ירושלים שע"י צעירי 

 12,000 אגודת חב"ד
השתתפות בביצוע הפרויקט לאוכלוסיית 

 עולים בירושלים.

 75,000 בית דוד - קרית גת 580182301 קליטה 59813

השתתפות בביצוע עבודות שיפוץ בבתי 
קשישים עולים בקרית גת כולל תיקוני 

 דליפות, ריצוף, חשמל ואינסטלציה.

 500200993 קליטה 59795
מועצה מקומית מצפה 

 25,000 רמון

השתתפות ברכישת ציוד מתכלה, 
מקרופונים, פנסי רצפה ופנסי במה 

 לתיאטרון מוזיקלי בין דורי דורות.

 580337376 קליטה 59843
קאשטל-עמותה לקליטה 

 20,000 ושיקום העולים
השתתפות בסיוע לאסירים עולים בנווה 

 תרצה ובמעשיהו.

 580219525 קליטה 59797
המכון למחקרים 
 21,000 מתקדמים בערד

השתתפות ברכישת ציוד מחשבים וקיום 
הפרויקט מניעת נשירה של תלמידים עולים 

 בוגרי בית ספר תיכון.

 20,000 א.י.ל. - אינך יותר לבד 580374601 קליטה 59833

השתתפות ברכישת ציוד ושיעורי עזר 
 ילדים עולים 40להעשרה חינוכית ל-

מאתיופיה בכפיפות לכך שתוגש רשימת 
 הילדים הנהנים.

 580290336 קליטה 59835
מרכז המערכות 

 העשרה בתחום האקולוגיה. 21,000 והטכנולוגיות לאקולוגיה

 580388882 קליטה 59869
אגודה ישראלית למען 

 54,000 ילדים עולים
השתתפות בפרויקט למניעת אלימות בקרב 

 בני נוער.



 

 

 35,000 אור לנוער 580024909 קליטה 59865
השתתפות בקייטנות קיץ לילדי עולים 

 חדשים.

 580304855 קליטה 59805
עולים למען קליטה 

 21,000 מוצלחת
השתתפות בפרויקט הכר את ארצך - כלים 

 להסתגלות בארץ.

 580027555 קליטה 59889
הסתדרות חלוצית 

 35,000 עולמית הנוער הציוני
השתתפות ברכישת מחשב ולתמיכה בקיום 

 סמינריונים וסיורים בפרויקטים המוצעים.

 100,000 החברה להגנת הטבע 580017499 קליטה 59887

השתתפות בפרויקט ילדים מובילים לשינוי 
 ילדים עולים חדשים וותיקים בערים 2500ל-

 הגדולות.

 21,000 מדעני הדרום 580243772 קליטה 59807
השתתפות בסמינרים מדעיים, מאגר 

 הפרויקטים והאינטרנט.

 580295855 קליטה 59881
מרכז למהנדסים עולים 

 41,000 בחדרה
השתתפות בפרויקט השתלבות מהנדסים 

 עולים מחבר העמים.

 21,000 אימפולס 580280535 קליטה 59867
השתתפות בשעורי עזר לילדי עולים בבאר 

 שבע.

 580377497 קליטה 59885

הפדרציה הארצית של 
ארגונים ישראלים דוברי 

 השתתפות בקייטנות קיץ לילדי עולים. 40,000 רוסית

 580211100 קליטה 59841

האגודה למען עידוד 
יצירה, תרגום ותרבות של 

 35,000 העדה האתיופית
השתתפות בתרגום מאמהרית של הספר 

 "אהבה עד הקבר".
 סיוע לעולים קשישים נפגעי רדיפות הנאצים. 40,000 דנסטר 580241941 קליטה 59863
 סיוע בקליטת תלמידים עולים מאתיופיה. 40,000 עיריית מעלה אדומים 500236161 קליטה 59821

 580244721 קליטה 59883
אגודה ישראלית למדענים 

 השתתפות בקידום ושילוב מדענים עולים. 30,000 עולים

 5,000,000 משרד הקליטה 7 קליטה 60438

רכישת דירות למשפ' של עולים נכים, 
מרותקים לכיסאות גלגלים, ומתקיימים 

 מקצבאות ביטוח לאומי.

 580005270 תיירות 59953
בית יגאל אלון- מרכז 

 השתתפות ביצירת מופע אור-קולי. 60,000 הנצחה

 35,000 מרכז קהילתי ע"ש מורוס 580010817 תיירות 59949

השתתפות בסיוע בהוצאת נכים לסיורים 
בארץ, קורסים למורי דרך ולמתנדבים, 

 השתלמות וימי עיון לאנשי מקצוע.

 510441389 תיירות 59955
נאות קדומים השמורה 

 250,000 הלאומית של טבע הארץ

פיתוח השמורה הלאומית של טבע הארץ 
שבה מבקרים רבים ממגוון הזרמים של 
הנצרות, ומגלים לראשונה את המקורות 

התנכי"ם והמדרשיים של סמלים ומשלים 
 המצויים בנצרות.

 520028168 תיירות 59951
בית אהרונסון מוזיאון 

 70,000 נול'י - זכרון יעקב

השתתפות בחשיפת מנהרת מילוט 
אותנטית מימי התורכים, כולל שילוב מעלית 

 נכים.

 500262548 פנים 59989
מועצה אזורית ערבה 

 45,000 תיכונה
השתתפות בשיפוץ מבנה המועדונית לילדים 
 בסיכון והצטיידות במיכשור ואביזרים נלווים.

 500275755 פנים 60446
מועצה אזורית בקעת 

 100,000 הירדן
השתתפות בשיקום עצים שהתייבשו לרבות 

 הולכת מים וצריכת מים בחורשת הנ"ד.

 500262415 פנים 59991
מועצה איזורית בני 

 60,000 שמעון
השתתפות בתכנון מפורט של קיבוץ כרמים 

 בתפיסה של ישוב אקולוגי.

 38,000 ועד מקומי רמות מנשה 559019401 פנים 59993
השתתפות בשיפוץ והרחבת מועדון הנוער 

 של היישוב.



 

 

 580033496 ביטחון 59540

למען בטחון ישראל 
{לב"י} הקרן להתעצמות 

 5,550,000 צה"ל

מתן השכלה וקיום הכשרות לחיילי צה"ל, 
באמצעות: א.קיום קורסי בגרות ללוחמים. 

ב. קורס העשרה ייחודי לחיילים עולים 
מאתיופיה. ג. קורסי השלמת לימודי תיכון 

לחיילים מאוכלוסיות חלשות. ד. קורסים 
אזרחיים וסדנאות הכוונה לחיילים לפני 

 02/03שחרור. ה. לימוד נהיגה לרישיון 
לחיילים לוחמים שאין באפשרותם לממן 

 זאת.

 580000339 ביטחון 59542

מילבת - המרכז הישראלי 
לאביזרי עזר בינוי 

 השתתפות בניידת מילב"ת. 100,000 ותחבורה לנכה

 200,000 ארגון נכי צה"ל 580052728 ביטחון 59546

השתתפות ברכישת מערכת גילוי אש 
ובעבודות שיפוץ במסעדה בבית הלוחם 

 בתל-אביב.

 580004307 ביטחון 59560
האגודה למען החייל 

 השתתפות במימון מחזורי נופשים מבצעיים. 31,000 בישראל

 580322519 ביטחון 59558
העמותה לחקר כח המגן 

 25,000 ע"ש ישראל גלילי

השתתפות בעלויות חוקרים זוטרים במחקר 
על התנהלות החברה האזרחית במלחמת 

 העצמאות.

 1,519,000 משרד הבטחון 10 ביטחון 59568

: 1255 ש"ח מעזבון 96,000סעיף ג' 
להשתתפות בפתרונות דיור לנכים קשים 

ומשפחותיהם שנמצאים ברמה 
סוציואקונומית נמוכה.השתתפות בבקשות 

אגף שיקום נכים - תשומת לב משרד 
הבטחון מופנית לכך שמתוך הסכום הנ"ל 

 ש"ח מיועד לרכישת ציוד 295,000סך של 
רפואי מתוחכם לנכי צה"ל. באשר לסעיף ו' 

בבקשה הנ"ל תשומת לב משרד הבטחון 
מופנית לכך שהסיוע צריך להנתן לנכי צה"ל 

עפ"י קריטריונים מוגדרים בתנאי 
שהלימודים משמשים לשיקום מקצועי של 

 אותם נכים.

 321,000 משרד הבטחון 10 ביטחון 59570

השתתפות בסיוע למשפחות שכולות 
 155,000 ש"ח, לאלמנות צה"ל 32,000

  ש"ח.134,000ש"ח, וסיוע ליתומי צה"ל 

 247,000 משרד הבטחון 10 ביטחון 59572
השתתפות במימון שכ"ד לחיילים משוחררים 

 בודדים וצרכים ראשונים ובסיסיים.
 השתתפות במיגון כמפורט בבקשה. 1,435,000 משרד הבטחון 10 ביטחון 59574

 393,000 משרד הבטחון 10 ביטחון 59576

השתתפות ברכישת ציוד ושיפור סביבת 
 מועדונים שיקומיים, להפעלתם 9העבודה ב 

של הנכים במסגרת החוגים, על-פי הפירוט 
בבקשה ובכפוף להנצחת שם המנוחה 

 המצווה בכל מועדון ומועדון.

 580173730 רוה"מ 59777

איגוד מרכזי הסיוע 
לנפגעות תקיפה מינית 

 76,000 בישראל

השתתפות בהעלאת המודעות בנושא 
הטרדה מינית ע"י עריכת סדנאות בנושא 

 במקומות עבודה ברחבי הארץ.

 48,000 מכון הנגב 580359073 רוה"מ 59779
השתתפות בסדנא דו-לאומית להכשרת 

 מנחים לקבוצות במצבי קונפליקט.

59981 
ביטחון 

 580113678 פנים
היחידה הישראלית 

 השתתפות ברכישת הציוד כמפורט בבקשה. 75,000 להחשת פעולות הצלה

59983 
ביטחון 

 580037604 פנים
האגודה למען נפגעות 

 15,000 תקיפה מינית
השתתפות בשכר מדריכות לקבוצות תמיכה 

 לחוקרות וחוקרי משטרה.

 580382992 משפטים 60414
עמותות המשפט בשרות 

 17,000 הזקנה

השתתפות בעיצוב והדפסת מדריך כלי 
תכנון משפטיים בזקנה, והשתתפות ביועצת 

 משפטית לאסירים זקנים.



 

 

 38,000 סינגור קהילתי 580220457 משפטים 60416

השתתפות בהדפסת דפי מידע, החזר 
הוצאות נסיעה לסטודנטים מתנדבים, ביטוח 
אחריות מקצועית לעורכי דין וכן השתתפות 

בשכר היועצת המשפטית, כפוף להצגת 
 תלושי שכר.

 580353571 משפטים 60428

אלג`מאהיר - עמותה 
למען קידום חברתי 

 30,000 במגזר ערבי -יהודי (ע"ר)

השתתפות בקורס גישור, עריכת סרט 
דוקומנטרי לצורך גישור והוצאת חוברת 

 גישור בשלוש שפות.

 580085686 משפטים 60432

שדולת הנשים בישראל - 
NETWORK 

S'WOMEN ISRAEL 15,000 
השתתפות במרכז הסינגור של שדולת 

 הנשים בישראל.

 580302339 שיכון 59961
העמותה למרכז לתולדות 

 השתתפות בשיקום צריף ביהכנ"ס. 100,000 ההתיישבות-קבוץ יפעת

 570030320 שיכון 59963
קיבוץ נאות סמדר ד.נ. 

 100,000 חבל אילות
השתתפות ברכישת חומרים לביצוע 

 הפרויקט.

 570037135 שיכון 59965

גבעות אגודה שיתופית 
חקלאית להתיישבות 

 38,000 קהילתית בע"מ
השתתפות בחידוש ושדרוג אמצעי כיבוי אש 

 כמפורט בבקשה.

 580152098 שיכון 59967
קרן הבנין של תנועת בית 

 100,000 יעקב
השתתפות בעבודות חשמל, אינסטלציה, 

 נגרות וריצוף.

 580362937 שיכון 59973
מכללת צפת - באחריות 

 115,000 אוני' בר-אילן
 דירות ע"י שיפוצן ואבזורן לשם 15התאמת 

 שיכון סטודנטים עולים נזקקים.

 500221015 שיכון 59975
מועצה אזורית הגליל 

 100,000 העליון

השתתפות בשיפוץ דירות קליטה לעולים 
חדשים בכפוף לכך שהעמותה תמציא 
דוחות ביצוע מלאים מגובים בתוכניות 

העבודה וחשבוניות של הקבלן המבצע, וכן 
יומצא בכל מקרה פירוט לגבי משפחת 

 העולים שנקלטה והמקום שבו היא נקלטה.

 20,000 מוזיאון החאן חדרה 580039162 מדע 58038
השתתפות ברכישת מחשב ותוכנה למחשוב 

 הארכיון ואוסף המוזיאון.

 580263762 מדע 58040
רשת המתנ"סים - קרית 

 השתתפות בפרויקט העמקת זהות יהודית. 10,000 מוצקין

 580067122 מדע 58042
גנזך קדוש השם מכון 
 75,000 לתיעוד מחקר והנצחה

השתתפות בסריקות ממוחשבות לשם ארגון 
מחדש של הארכיון בשיטה מודרנית 

 עולמית.

 510177587 מדע 58044
המשכן לאמנות ע"ש חיים 

 10,000 אתר-עין חרוד
השתתפות ברכישת ציוד מחשוב כמפורט 

 בבקשה.

 580033470 מדע 58048
המקהלה הפילהרמונית 

 10,000 תל אביב

השתתפות בקיום סדרת קונצרטים של באך 
במטרה להפיץ את יצירותיו בקרב הציבור 

 הרחב, למעט תשלום שכר.

 580429603 מדע 58050
קי"ת-קולאז' יצירות 

 10,000 תרבות
השתתפות בסיורים לעולים קשישים ברחבי 

 הארץ לשם שילובם בקהילה.

 580103323 מדע 58052
המקהלה הקאמרית של 

 10,000 טבעון
 חברי 60השתתפות ברכישת תלבושות ל-

 המקהלה של טבעון להופעות ברחבי הארץ.

 580333045 מדע 58054
מועדון אתלטיקה קלה-

 25,000 מכבי ראשל"צ - אזור

השתתפות ברכישת ציוד ספורט, בדיקות 
 ילדים יוצאי 70רפואיות ותוספי מזון ל-

אתיופיה שמתאמנים וכן השתתפות 
 בהסעות לתחרויות בהדר יוסף.

 580004968 מדע 58058
ההתאחדות הישראלית 

 20,000 לטאקוונדו
השתתפות בתמיכה בספורטאים מעוטי 

 יכולת במועדוני הטאקוונדו.

 580110740 מדע 58062

העמותה להקמת 
המוזיאון למורשת 

 25,000 היהדות הדוברת הונגרית

השתתפות בהקמת מרכז מידע ותערוכה 
וירטואלית של המוזיאון על חייה של 

 הקהילה ההונגרית.



 

 

 20,000 אולימפוס 580288520 מדע 58064
השתתפות בפעילות ספורטיבית לילדים 

 עולים וותיקים.

 580002053 מדע 58070
האגודה למפעלי תרבות 

 השתתפות בדיבוב סרטים לפסטיבל ילדים. 30,000 ונוער בתל אביב יפו

 20,000 להקת מחול בת-שבע 580111185 מדע 58078

השתתפות בהוצאות הסעות להופעות 
בפריפריה. בכפוף לרשימת הישובים 

 בפריפריה בהם קוימו ההופעות.

 15,000 בסיס 580365849 מדע 58080
השתתפות ברכישת הציוד המפורט בבקשה 

 שישמש להכשרת פסלים מקצועיים.

 20,000 עיריית נצרת עילית 500210612 מדע 58084

השתתפות ברכישת מצלמות וידאו לשיפור 
וקידום איכות ההפקה של הטלויזיה 

 הקהילתית.

 580010403 מדע 58086
אגודת הגליל למחקר 

 45,000 ושירותי בריאות

השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה 
ומחקר בנושא טיפול בשפכים באזורים 

 כפריים לשימוש חוזר בחקלאות.

 15,000 להקת קולבן דאנס 580042422 מדע 58090

השתתפות בהנחה בשכר לימוד לנוער עולה 
במרכזי קליטה ללימודים בבית ספר למחול 
 עפ"י רשימה שמית שתומצא למשרד המדע.

 10,000 2000עמותות דור ה- 580347193 מדע 58094
השתתפות בתרגום מחזות לעברית בביצוע 

 הפרויקט הנדון.

 580332047 מדע 58096
אלערביה לתרבות 

 10,000 ואומנות
השתתפות ברכישת מחשב וספרים לצורך 

 הפרויקט נשוא הבקשה.

 513423137 מדע 58098
להקת המחול ענבל פינטו 

 10,000 לתועלת הציבור בע"מ

השתתפות בהוצאות קיום הופעות 
בפריפריה לרבות הסעות והובלת ציוד 

בכפוף לרשימת הישובים בפריפריה בהם 
 קוימו ההופעות.

 25,000 א.ל.ע.ד. - אל עיר דוד 580108660 מדע 58100
השתתפות בסיורים לימודיים לחיילים 

 בירושלים וסביבותיה.
 רכישת ציוד לפעילות ספורט 10,000 מ.ע.ל.ה. - חריש 580302610 מדע 58102

 580213023 מדע 58104

מוזיאון המדע על שם 
ברנרד בלומפילד, 

 50,000 ירושלים
השתתפות ברכישת מערכת תצוגה ועמדות 

 מחשב לפרויקט בחזית המחקר על המוח.

 35,000 אנסמבל עתים 580202091 מדע 58106
השתתפות ברכישת מקרן ומסך להקרנת 

 הצגות לתלמידים מכל רחבי הארץ.

 580198471 מדע 58108
עמותת תזמורת סימפונט 

 20,000 רעננה

השתתפות ברכישת ציוד וחומר כתוב 
לפרויקט העמקת הזהות היהודית באמצעות 

 המוסיקה.

 10,000 שערים - נתניה 580221935 מדע 58110
השתתפות ברכישת פסנתר ותפעולו לחיזוק 

 התודעה הציונית דרך אמנויות הבמה.

 580266104 מדע 58112
המרכז לאמנות חזותית 

 15,000 תל-אביב
השתתפות בהנצחת סרטים דוקומנטריים 

 של ניצולי שואה.

 580391282 מדע 58114
מורשת הגליל העליון - 

 20,000 מעלות
השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה 

 למרכז מבקרים בפקיעין.

 580209534 מדע 60440
קהילת רענן ליהדות 

 13,000 מתקדמת
השתתפות בתוכנית המשך בר-מצווה - חוג 

 מנהיגות.

 580223543 מדע 58122
מועדון שחמט - אליצור 

 20,000 ירושלים

השתתפות ברכישת כלי שחמט, ריהוט 
למשחקי שחמט, פנקסי מתחרה בשחמט 
למעוטי יכולת ונסיעות לתחרויות וסדנאות 

 לשחמט.

 580231645 מדע 58124
עמותה להנצחת מורשת 

 20,000 משה שרת
השתתפות בביסוס, פיתוח ותפעול אתר 

 אינטרנט "משה שרת" אינטראקטיבי.

 510833924 מדע 58128
חברה למרכזים 

 30,000 קהילתיים במגדל העמק
השתתפות בהפקת סדנאות עפ"י המפורט 

 בפרויקט.

 20,000 מתנ"ס אבן יהודה 580365120 מדע 58132
השתתפות ביצירת תוכניות בינתחומיות רב 

גילאיות בתחום ההתחדשות היהודית 



 

 

 בקהילה.

 30,000 בית עגנון בירושלים 580039329 מדע 58136
השתתפות בהנגשת תצוגה בבית עגנון 

 לכבדי ראיה ושמיעה.

 580222545 מדע 58138
תל-חי כיתות אמן בינ"ל 

 10,000 לפסנתר
השתתפות בתמיכה בקורס "דואו פסנתרים" 

 במסגרת סדנת הקיץ בתל-חי.

 580288868 מדע 58140

כפר רעות - מרכז 
בינלאומי לחנוך 

 השתתפות בפרויקט נוער מציג שלום. 20,000 לפלורליזם

 580016731 מדע 58144
מגדל דוד - מוזיאון 

 50,000 לתולדות ירושלים
השתתפות בעלויות הדרכה לחיילים וביקור 

 במוזיאון להכרת תולדות העם היהודי.

 580204691 מדע 58152

מכון לחקר תנועת 
המחתרת הציונית-

 20,000 חלוצית בעיראק

השתתפות במחקר, כתיבה והמחזה של 
מחקרים ומחזות שעוסקים בזהות יהודית 

 וחינוך יהודי של יהודים מעירק.

 40,000 מוזיאון ינקו-דאדא 580055929 מדע 58154
השתתפות בהפקות גרפיות, שמירה ושכר 

 אמנים עבור עולים חדשים לפסטיבל.

 30,000 "עציון בית" 580293157 מדע 58156
השתתפות ברכישת ציוד להקמת ספריה ל-

  נהנים.180

 580364446 מדע 58162

ראש גדול - עמותה 
לקידום הידע והחינוך 

 25,000 המדעי
השתתפות בחוברות, הדרכה וערכות 

 הפעלה לצורך חידון מדעי לנוער.

 580445989 מדע 58164

העמותה להרחבת 
פעילות הספורט ביישובי 

המועצה האזורית חבל 
 113,000 מודיעין

השתתפות בהקמה והפעלה של מתקני 
 ספורט ומגרשי כדורגל לתושבי חבל מודיעין.

 512813239 מדע 60442

החברה עירונית לתרבות 
נוער וחוגי ספורט 

 20,000 (ח.מ.ש) בע"מ
השתתפות בפרויקט למניעת אלימות 

 וונדליזם ושימוש באלימות ברחבי שוהם.

 75,000 המכון הדרוזי למחקר 513433359 מדע 59582
השתתפות ברכישת מחשבים וציוד נלווה 

 וספרים לספרייה.

 510705700 מדע 58168

מרכזים לקהילה 
ולהתחדשות השכונות 

 20,000 ברמלה
השתתפות בפיתוח מרכז קהילתי 

 להתחדשות יהודית.

 580364966 מדע 58172
עמותה לקידום הסיוף 

 10,000 בבאר שבע

השתתפות ברכישת ציוד לאימון סיף ואימון 
ילדים ונוער משכונות מצוקה לתחרויות 

 ברחבי הארץ בסיף.

 20,000 ועד מקומי רמת השופט 559019351 מדע 59763
השתתפות ברכישת מזגנים, מקרר, טלויזיה 

 וציוד אחר למועדון נוער בישוב.

 50,000 תאטרון מקומי 580234995 מדע 58180
השתתפות ביצירת דיאלוג תרבותי ודתי בין 

 יהודים לערבים נוצרים.

 580157550 מדע 58184
בית האומנות לחינוך 
 השתתפות ברכישת מערכת הגברה. 10,000 ולתרבות - תרשיחא

 580147239 מדע 58190
איגוד הקומפוזיטורים 

 50,000 בישראל
השתתפות בפרויקט "נגנים צעירים מבצעים 

 מוסיקה ישראלית".

 580430643 מדע 58192
העמותה לקידום הספורט 

 30,000 ביואב
השתתפות ברכישת והשכרת ציוד ספורט 

 והדרכה לחוגי ספורט.

 580373777 מדע 58194
אנסמבל תיאטרון 

 50,000 הרצליה

השתתפות בסבסוד כרטיסים להצגות 
אנסמבל תיאטרון הרצליה למעוטי יכולת 

 ובעלי צרכים מיוחדים.

 580049534 מדע 58196
האגודה לקידום הספורט 

 35,000 באזור שער הנגב
השתתפות ברכישת ציוד לאימון כדורגל 

 והסעה לתחרויות.

 580367431 מדע 58202
העמותה למען הספורט 

 30,000 התרבות והחינוך ביפו

השתתפות ברכישת ציוד ספורט, מצלמות 
ונסיעות לצורכי הספורט ואימון בכדורגל 

 לנערים משכונות מצוקה באזור יפו.



 

 

 580080224 מדע 58204
קבוצת התאטרון 

 15,000 הירושלמי

השתתפות בקירוב אוכלוסיות מעוטות יכולת 
ליצירה התרבותית ובגישור על פערים 

 חברתיים ותרבותיים.

 580041887 מדע 58206
ברית יוצאי מרוקו 

 25,000 בישראל
השתתפות בגרפיקה, דפוס והרחבת 

 האינטרנט.

 20,000 אנסמבל סולני תל-אביב 580383990 מדע 58210
השתתפות ברכישת קשתות, בארוק, מיתרי 

 גיד ותווים לפרויקט.

 580370484 מדע 58212
תיאטרון וידואן אללג'ון - 

 20,000 נצרת
השתתפות בסבסוד כרטיסים למופעים 

 בערבית לילדים ונוער.

 580189769 מדע 58216
העמותה לקידום תיאטרון 

 30,000 ביפו

השתתפות בבניית מודל למערך פעילויות 
אינטראקטיבי לבני נוער ישראלים ומחו"ל 

 בנושא ראשית הציונות.

 580044725 מדע 58222

בית לייוויק - אגודת 
סופרי ועתונאי יידיש 

 30,000 בישראל (ע"ר)
השתתפות באיסוף, ריכוז וקיטלוג של אלפי 

 ספרי יידיש.

 20,000 מכון ז'בוטינסקי בישראל 580028736 מדע 58224
השתתפות במחקר מקיף ועדכני על תולדות 

 התנועה הרוויזיוניסטית.

 500223078 מדע 58232
המועצה האזורית בקעת 

 השתתפות בהפקת סרט למוזיאון. 15,000 בית-שאן

 580038784 מדע 58234

יד לחברי  -"משואה"
תנועות נוער ציוניות 

 40,000 בשואה ובמרי

השתתפות בפיתוח מערכות אור קוליות 
ומערכות מולטימדיה לעריכת סרטי עדות 

 למטרות חינוכיות.

 580307148 מדע 58236
מ.מ.  - "ה"לזהב יד"

 15,000 קדומים

השתתפות ברכישת ציוד לצורך תיעוד ניצולי 
שואה ברחבי הארץ, הקמה והפעלה של 

 מרכזי תיעוד.

 580208486 מדע 58238
עמותת מקשב - קרית 

 10,000 אונו

השתתפות ברכישת כלי נגינה וציוד אודיו 
 21ווידאו לאולפן האנסמבל המאה ה 

 ה"תיבה".

 580181394 מדע 59781
רון שולמית למוסיקה 

 השתתפות ברכישת ציוד כמפורט בבקשה. 30,000 ומחו

 580399293 מדע 58240
בית המורשת הדרוזית-

 15,000 ג'ולס

לרכישת והקמת ויטרינות מאלומיניום 
וזכוכית למוזיאון המורשת הדרוזית לשם 

 אכסון מוצגים.

60450 
הגנת 
 השתתפות בשתילת עצים בכניסה לישובים. 200,000 מועצה אזורית - לכיש 500261508 סביבה

58242 
הגנת 
 570030783 סביבה

שכונת אלון בכפר 
 50,000 אדומים- אגו"ש

יער אלון - נטיעת עצים, שתילה, עיבוד 
 ושימור.

58244 
הגנת 
 60,000 אגודת אס או אס לחיות 580121895 סביבה

רכישת רכב מסחרי בלבד אשר ישמש 
כאמבולנס לחילוץ והצלת בעלי חיים 

 במצוקה.

58246 
הגנת 
 570035089 סביבה

סנסנה - אגודת שיתופית 
 90,000 חקלאית להתישבות קהיל

נטיעות עצים ומערכות השקייה בפרוייקט 
 "טיילת האחים" בישוב סנסנה.

58248 
הגנת 
 580210375 סביבה

מכון הערבה ללימודי 
 30,000 הסביבה

מודעות ציבורית והבנה לגבי נושאי סביבה 
 של הערבה.

58250 
הגנת 
 580337715 סביבה

העמותה לקידום החינוך 
 50,000 בגליל המערבי

תכנית לימודים סביבתית רב-מפגשית לבתי 
ספר יסודיים, חט"ב ותיכוניים מאזורי מצוקה 

באזור הצפון במגזר היהודי והלא יהודי. 
התכנית תכלול מערך השתלמות למורי בתי 

הספר, סיור סביבתי ופרוייקט יום לשיפור 
 פני בית הספר בשיתוף הקהילה.

58252 
הגנת 
 90,000 גג לחיות 580132025 סביבה

הצטיידות לבנית בית המחסה ולהקמת 
מרפאה ווטרינרית לבעלי חיים נטושים, 
הצטיידות בספרים ועזרים נלווים לצורך 

הקמת ספריה ולשכה משפטית, הצטיידות 
 לכיתות לימוד ואביזרי משרד.



 

 

58254 
הגנת 
 570041756 סביבה

אגודה שיתופית 
להתיישבות קהילתית 
 הקמת חורשה עם מתקני נופש פעילים. 100,000 בשדמות מחולה בע"מ

 580140184 תמ"ת 59496

מתן - מכון תורני לנשים 
ותכנית המתמידות 

 150,000 בירושלים

 50השתתפות בסיוע להכשרה מקצועית ל- 
עולות מאתיופיה והודו לקראת שילובם 

במעגל התעסוקה. בהתאם לרשימה 
 שתומצא למשרד התמ"ת.

 580208163 תמ"ת 59530
קהילת חסידי ברסלב - 

 10,000 יבנאל

השתתפות בהצטיידות ושיפוצים במטבח 
המעון עפ"י דרישת המפקחת ממשרד 

 התמ"ת.

 580375582 תמ"ת 59490
איתך- משפטניות למען 

 30,000 צדק חברתי
השתתפות בהפעלת קו פתוח לנשים 
 מוחלשות בנושא עבודה וזכויות נלוות.

 580103471 תמ"ת 59504
מכללה לפיתוח ההשכלה 

 75,000 בגליל
השתתפות במלגות לסטודנטים נזקקים. לפי 

 רשימה שתומצא למשרד התמ"ת.

 580297075 תמ"ת 59494
עמותת הנוער העובד 

 75,000 והלומד

השתתפות בפרויקט הפצת אמנת הנערים 
העובדים, עפ"י התיאור בפריט "הוצאות 

אחרות" שבבקשה, לרבות השתתפות 
 ברכישת ציוד כמצוין בבקשה.

 580390961 תמ"ת 59987
הפורום הישראלי לקו-

 השתתפות בתערוכה שנתית - "דוקושוק". 50,000 פרודוקציות בין לאומית

 120,000 רשת מרגלית 580159275 תמ"ת 59538
השתתפות בשדרוג רמת הבטיחות במעונות 

 היום והחלפת מתקני החצר.

 15,000 עמק המאיר - עפולה 580315695 תמ"ת 59526

השתתפות בהצטיידות במשחקים, מתקני 
חצר, שולחנות, ספסלים, ציוד אלקטרוני, 

 ציוד מתכלה ושיפוץ המקום.

 580114833 תמ"ת 59534
אגודות מוסדות חב"ד 

 25,000 נתניה
השתתפות בהצטיידות ושיפוצים למעונות 

 היום וגני הילדים של הרשת.

 580160828 תמ"ת 59518
מעון החינוך התורני - 

 השתתפות בהצטיידות למעונות יום לילדים. 34,500 פ"ת אחדות

 580362911 תמ"ת 59520
רשת מעונות - נאות 

 100,000 מרגלית .
השתתפות בשיפוצים והצטיידות במעונות 

 היום שמפורטים בבקשה.

 34,500 מעונות יום חב"ד צפת 580345213 תמ"ת 59522
השתתפות בציוד מטבח במעונות הרשת 

 כמבוקש.

 43,000 זרחה השמש ליעקב 580189017 תמ"ת 59514
השתתפות ברכישת והתקנת מזגנים 

 לכיתות לימוד במעון ולכיתות הגן.

 100,000 העמותה לגיל הרך 580158491 תמ"ת 59512
 16השתתפות בהצטיידות מטבח מרכזי ל-

 מעונות.

 580011146 תמ"ת 59536
אמונה-תנועת האשה 

 100,000 הדתית לאומית
השתתפות בהצטיידות במעונות הילדים 

 לצורך בטיחות.

 75,000 קו לעובד 580175545 תמ"ת 59492

השתתפות בניהול מאבק מול מעסיקים 
עושקים בשת"פ עם הפורום לאכיפת חוקי 

 עבודה.

 28,000 הושעטף 580270742 תמ"ת 59510
השתתפות בשיפוץ והרחבת המטבח וחידוש 

 הציוד שבו.

 955,000 משרד החקלאות 28 חקלאות 59580

השתתפות ב: מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - 
 מק"ש. מו"פ ערבה דרומית 5-10מתפיל של 

. - מדידת תכולת הרטיבות T.D.R- מכשיר 
של הקרקעות.מינהל המחקר החקלאי - 

פרויקט מחקר והדרכה בנושא מחזור חקלאי 
 של פסולת בתי בד.

 580421683 חקלאות 58028
חווה ואדם - חווה 

 השתתפות במערכת טיהור מים אקולוגית. 100,000 אקולוגית



 

 

 580035699 חקלאות 58032

אגודת נאמני המחקר 
החקלאי ושוחריו במרכז 

 90,000 וולקני
השתתפות במענקי מחקר לתלמידים 

 מצטיינים מעוטי יכולת.
 השתתפות בקרן הסיוע לנזקקים. 1,500,000 לשכת הנשיא 30 נשיא 59979

 


