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דין וחשבון שנתי של פעילות הקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א(ט) לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,מתפרסם בזה הדוח
השנתי של פעילות הקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד לשנת :2018
( )1הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד (להלן  -הוועדה) מונתה בחודש ספטמבר  ,2017לפי סעיף 27א(ד)
לחוק; הודעה על מינוי הוועדה פורסמה בילקוט הפרסומים;2
( )2לאחר הקמת הוועדה ,גובש נוהל עבודתה לפי סעיף 27א(ח) לחוק; נוהל הוועדה אושר ופורסם בילקוט
הפרסומים;3
( )3עד יום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר  ,)2018הופקדו בקרן כ– 41,821,881שקלים חדשים במועדים ובסכומים
כמפורט בטבלה כנספח א';
( )4הוועדה פרסמה בשנת  2018ארבעה קולות קוראים ,כמפורט להלן:
(א) קול קורא מספר  - 01/2018על סך  2,983,727.04שקלים חדשים ,פורסם ביום כ"ג בשבט התשע"ח ( 8בפברואר
 )2018ויועד לפרויקטים בנושא בטיחות במעברי חצייה; מצ"ב כנספח ב' רשימת הגופים שנקבעה להם
הקצבה על ידי הוועדה והסכומים שאושרו להם;
2
(ב) קול קורא מספר  - 02/2018על סך  1,368,683שקלים חדשים ,פורסם ביום י"ט באדר התשע"ח ( 6במרס )2018
ויועד לפרויקטים לטובת נזקקים; מצ"ב כנספח ג' רשימת הגופים שנקבעה להם הקצבה על ידי הוועדה
והסכומים שאושרו להם;
(ג) קול קורא מספר  - 03/2018על סך  4,000,000שקלים חדשים ,פורסם ביום כ"ד באדר התשע"ח ( 11במרס
 )2018לפרויקטים בנושא שיפוץ והצטיידות במוסדות לטיפול בחולי נפש לפרויקטים לשילוב חולי נפש
בקהילה; מצ"ב כנספח ד' רשימת הגופים שנקבעה להם הקצבה על ידי הוועדה והסכומים שאושרו להם;
(ד) קול קורא מספר  - 04/2018על סך של  5,730,800שקלים חדשים ,פורסם ביום י"ז בטבת התשע"ט ( 25בדצמבר
 )2018לפרויקטים בנושא רכישת ציוד רפואי למחלקות יילודים בפריפריה; מצ"ב כנספח ה' רשימת הגופים
שנקבעה להם הקצבה על ידי הוועדה והסכומים שאושרו להם;
(ה) בת"צ  2098-05-13ברגמן נ' משרד המשפטים ,נפסק סך של  200,000שקלים חדשים תרומה לציבור אשר
יועדו על ידי בית המשפט לשני גופים ספציפיים; סך של  100,000שקלים חדשים ללשכת רואי החשבון
בישראל וסך נוסף של  100,000שקלים חדשים לעזר מציון; הכספים הועברו לגופים על פי הוראת בית
המשפט;
( )5במענה לקולות הקוראים השונים הוגשו  174בקשות והוועדה דנה בכולן על צרופותיהן ונימוקיהן .החלטות
הוועדה נשלחו אל הפונים;
( )6הוצאות פרסום הקולות הקוראים בעיתונות עמדו על סך של כ– 37,364שקלים חדשים.
1

1
2
3

ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;264התשע"ו ,עמ' .1079
י"פ התשע"ח ,עמ' .570
י"פ התשע"ח ,עמ' .4867
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נספח א'
ת .קבלה

16/05/2017
14/12/2016
02/04/2017
23/04/2017
07/06/2017
10/07/2017
21/06/2017
24/07/2017
29/06/2017
10/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
23/08/2017
22/11/2017
25/12/2017
04/02/2018
11/07/2018
11/07/2018
11/07/2018
11/07/2018
12/07/2018
12/07/2018
20/08/2018
02/12/2018
10/07/2017
03/01/2018
24/07/2017
08/02/2018
08/08/2017
08/08/2017
23/08/2017
26/09/2017
27/08/2017
26/09/2017
29/10/2017
14/11/2017
13/09/2017
13/09/2017
07/11/2017
17/10/2017
25/12/2017
14/11/2017
14/11/2017
02/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
28/11/2017

שם התיק

סלקום ישראל בע"מ 48959-11-12
רכבת ישראל בע"מ 38375-06-13
עמותת שוועת עניים 33513-07-12
שקדיה גבע תעשיות בע"מ ואח' 165
משאבי מים פרדס חנה  -כרכור בע"מ
בזק בינלאומי בע"מ 62729-11-15
חברת יקבי ציון ( )1982בע"מ 206
טעמן -שיווק מזון בע"מ 61506-05
נ .י .טבעוני בע"מ 67427-12-15
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ -1352
קווי חופשה בע"מ 1813-09
חברת יקבי ציון ( )1982בע"מ 205
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
דרך ארץ הייווייז ( )1997בע"מ 3
פודסטוק בע"מ 48964-09-16
גאון משכנתאות 6644 47966-07-15
סלקום ישראל בע"מ 17420-12-11
סלקום ישראל בע"מ 17420-12-11
יוניסרביס בע"מ 18488-09-16
בנק דיסקונט לישראל בע"מ -52000
אקסופון  018בע"מ 3431-08-15
דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ 1
מרב  -מזון כל בע"מ 24183-11-15
חברת פרטנר תקשורת בע"מ 21937-0
ארבלה  -מחלבה קטנה בע"מ -15114
ארבלה  -מחלבה קטנה בע"מ -15114
מרב  -מזון כל בע"מ 33530-08-15
קורניש חן ( )1987בע"מ 31291-07
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
מפעלי ים המלח בע"מ ת"צ 41838-0
מפעלי ים המלח בע"מ ת"צ 41838-0
תומר יבוא ושווק מוצרי מזון ()19
אול אורגני בע"מ 68784-12-15
שוונג אירועי ספורט בע"מ -30033
מקורות חברת מים בע"מ 1327-04
בזק החברה הישראלית  013 +נטווי
מגדל חברה לביטוח בע"מ ת.צ226 .

ילקוט הפרסומים  ,8477כ"ג בתשרי התש"ף22.10.2019 ,
22/10/19

14:35

סך שהתקבל
בשקלים חדשים

57500
4000000
53000
40000
107950
291751.85
7000
10000
30000
35056.23
451113
5000
745953
255677.77
798244.27
514327.86
829966.45
165630.61
574922.32
923125.29
136320.89
1005793.75
709652.35
3591.61
4000
73333
386989.2
3638738
5000
74291.37
25000
104787
500000
469247
20000
20000
200000
150000
1500000
4000000
199123.38
2000
15000
6000
4218
1574593
1469937

455

ת .קבלה

שם התיק

סך שהתקבל
בשקלים חדשים

10000
 19/12/2017ג'ימס ריצ'רדסון בע"מ  -ת"צ 510
129257.92
 11/04/2018בנק אגוד לישראל בע"מ -25629-02
2000
 25/12/2017לטפוד בע"מ 48964-09-16
45000
 24/12/2017בנק ירושלים בע"מ 65780-07-17
245434.2
 013 21/12/2017נטוויז'ן בע"מ 4792-05-14
1183862
 20/12/2017משרד התחבורה 39777-01-16
138875
 18/01/2018סופרפארם (ישראל) בע"מ 41999-01
172797
 26/12/2017מכבי שירותי בריאות  +מכביקאר ב
11410.61
 02/01/2018בנק הפועלים בע"מ 63162-02-15
22000
 26/12/2017אופרייט ליס בע"מ 15773-10-14
99000
 06/02/2018כרטיסי אשראי לישראל בע"מ 35135
50000
 25/12/2017יינות ביתן בע"מ 26578-09-16
200000
 28/03/2018משרד המשפטים-מדינת ישראל -2098
483542
 04/02/2018חברת החשמל לישראל בע"מ 27817-0
63217
 06/02/2018סלקום ישראל בע"מ 44956-05-15
86329.41 paypl pte ltd 39292-04-13
28/03/2018
400000
 11/04/2018בזק -חברה ישראלית לתקשורת 2845
22000
 04/02/2018קרסו מוטורס9545-10-14 -
צ "2178ת 20000 praecellens limited-04/02/2018
22000
 21/02/2018יו.טי.אס -יוניברסל פיתרונות תח
10000
 08/03/2018מרב מזון כל בע"מ ת"צ -67496-06
75000
 18/03/2018דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ ת
2678829.22
 08/03/2018פלאפון תקשורת בע"מ ת"צ 28079-0
400000
 20/08/2018פלאפון תקשורת בע"מ ת"צ 28079-0
30000
 05/03/2018מרב מזון כל בע"מ ואח' ת"צ 4127
30000
 15/03/2018מרב מזון כל בע"מ ואח' ת"צ 4127
30000
 24/04/2018מרב מזון כל בע"מ ואח' ת"צ 4127
100000
 08/04/2018סונול ואח' ת.צ62918-05-16 .
22000
 11/04/2018אלבר ציי רכב (ר.צ ).בע"מ -ת.צ.
39430
 10/04/2018שופרסל בע"מ -ת.צ23402-07-17 .
22000
 16/04/2018פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ת.צ1 .
13846
 23/04/2018קרסו מוטורס בע"מ ת.צ58774-06 .
5000
 26/06/2018קל אוטו 15795-10-14
400000
 04/07/2018פלפון חברת פלפון
5000
 02/09/2018לובנסקי בע"מ דוד
51141.27
 02/09/2018סלקום -מטרה צרכנית -רכישת דיבו
30000
 02/09/2018ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ
50000
 08/10/2018אוטו סנטר
291615
 12/11/2018הבנק הבינלאומי הראשון
800000
 02/12/2018בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
36990
 26/11/2018דור אלון אנרגיה בישראל ()1988
11229
 26/11/2018מנורה מבטחים בע"מ
5730800
 27/11/2018מרק שארפ ודוהם (ישראל )1996 -
1200000
 02/12/2018בית מטבחים דבאח בע"מ ת"צ 14842
54000
 02/12/2018סלקום בע"מ
54000
 02/12/2018סלקום בע"מ
100000
 02/12/2018ת"צ  54120-07-13פלייסיג נ' פלא
1583
 02/12/2018שופרסל בע"מ ת"צ 7815-12-17
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שם המבקש

מהות הפרויקט

חידוש כבישים ,מעברי חצייה ותמרורים
הסברה ושיפור תשתיות הבטיחות
הכשרות בטיחות בחציית כבישים
פיתוח מעברי חצייה מרכזיים

סכום ההקצאה שאושר
בשקלים חדשים
100,000.00
100,000.00
40,000.00

70,000.00

130,000.00
130,000.00

50,000.00
50,000.00
-

100,000.00

300,000.00

חידוש וטיפול במעברי חצייה ותמרורים
שיפור וסימון מעברי חצייה והנגשתם
לאוכלוסיות שונות
שיפור מעברי חצייה והצבת עיני חתול בכיכרות
בקרבת מוסדות חינוך
להקטנת משטחי מעברי החצייה ושינוי המפלס
שלהם כדי להגביר את הנראות של הולכי
הרגל במעברי חציה

נספח ב'

עיריית אופקים
עיריית בית שמש
האגודה להתנדבות
המועצה המקומית
מצפה רמון
עיריית כפר סבא
מועצה אזורית חבל יבנה

מועצה אזורית שפיר

עיריית לוד

מעלות תרשיחא
עיריית ערד
מועצה אזורית גדרות

מועצה אזורית הגלבוע
מועצה אזורית הר חברון

מועצה אזורית משגב

סכום הבקשה
בשקלים חדשים
495,922.28
540,000.00
104,000.00
342,821.20

800,000.00
191,544.00
400,000.00
193,000.00

195,568.00
400,000.00
617,760.00
130,000.00
230,000.00
151,661.00

תאריך
הגשה

13.3.18
4.3.18
12.3.18
12.3.18
13.3.18
13.3.18
12.3.18
12.3.18

12.3.18
12.3.18
12.3.18
6.3.18
7.3.18
12.3.18

הגדלת כמות מעברי החצייה במועצה
הגדלת כמות מעברי החצייה במועצה
הסדרת מעברי חצייה וסלילת כבישים
ומדרכות
התקני בטיחות במעברי חצייה
סימון מעברי חצייה ,החלפת תמרורים ומעקות
בטיחות
הנמכת מדרכות ,חידוש סימוני צבע ,חידוש
תמרורים
-
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שם המבקש

104,949.00

סכום הבקשה
בשקלים חדשים

תאריך
הגשה

מועצה מקומית
תעשייתית מגדל תפן
עיריית אשקלון

עיריית ביתר עלית

עיריית טייבה

עיריית כפר יונה

עיריית נתיבות

עיריית קרית אתא

עיריית רהט
עיריית רעננה
עמותת אור ירוק

12.3.18

70,955.82
102,667.50
162,340.00

450,000.00
489,148.00
216,450.00
215,600.00
2,451,571.00
150,000.00
259,295.00
547,808.00

מועצה אזורית שער
הנגב
מועצה מקומית עמנואל

13.3.18
7.3.18
7.3.18

12.3.18
12.3.18
13.3.18
12.3.18
13.3.18
12.3.18
7.3.18
13.3.18

מהות הפרויקט

מעבר חצייה מוגבה ,מחזיר אור ובעל מקדם
חיכוך המציע פתרון בטיחותי איכותי ועמיד
שיקום מעברי חצייה הכולל סלילת כבישים,
צביעה ,תמרור ושילוט
צביעת מעברי חצייה והתקנת עמודי מעבר
חצייה מוארים
מדרכות מסבירות ,קמפיין הסברה סמוך
למעברי חצייה ,פרוייקט צביעת מעברי חצייה
בצבע דו רכיבי
הצבת תמרורי ( 306ג' )7מוארים המותקנים
על עמוד וזרוע מעל למעבר חצייה
סימון מעברי חצייה ,פסי האטה ,מעקות
ותמרורים
שיפור והסדרת מעברי חצייה בדגש על מעברי
חצייה בסמיכות למוסדות חינוך וציבור
פעילויות חינוך בבתי ספר בנושא זהירות
בדרכים והתקנת תמרורי מעבר חצייה מוארים
סימון גידור וביצוע פסי האטה בצמתים ומעברי
חצייה
פסי האטה מאוירים
מימון הקמת מעברי חצייה
פרוייקט בטיחות במעברי חצייה לקהלי יעד:
ילדים ,אזרחים ותיקים והחברה הערבית.

100,000.00

סכום ההקצאה שאושר
בשקלים חדשים
71,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
-
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שם המבקש

עמותת הקרן לפיתוח
שדרות
עמותת מסגרת שמעיה

98,025.00

סכום הבקשה
בשקלים חדשים
480,000.00

תאריך
הגשה

 13.3.18פעילויות הקשורות לנושא הבטיחות בדכים

מהות הפרויקט

-

סכום ההקצאה שאושר
בשקלים חדשים
-

עמק המעיינות

 12.3.18פיתוח והכשרת מערכי הדרכה לאנשים בעלי
לקות שמיעה בנושא הבטיחות בדרכים כדי
להביא להפחתת היפגעותם בסביבת מעברי
חצייה

100,000.00

 12.3.18הקמת פסי האטה ,מעקי ברזל ,תמרורים,
וצביעת מעברי החצייה והסדרתם המלאה

מועצה אזורית עמק חפר

100,000.00
120,000.00

100,000.00

70,000.00

100,000.00

70,000.00

21,000.00

מועצה מקומית ערערה

מועצה אזורית רמת
הנגב
מועצה מקומית קרני
שומרון
עיריית רמלה
עיריית באר שבע

מדרשת שדה בוקר  -פסי האטה ,צמתים
מוגבהים ומעברי חצייה מוגבהים
הגבהות מעברי חצייה ,שילוט מואר ,גדרות
בטיחות וצביעה.
העמדת תמרורים סולאריים ועיני חתול
הסדרי התשתית הכולל בניית "אוזניים"
(הרחבת המדרכה לתוך מפרץ החניה) ,מעבר
חציה מוגבה ופסי האטה סמוך למעבר החציה
המוגבה.

-

404,050.00

139,733.00
248,508.00
394,618.00
2,983,727.00

ארגון "בטרם"

 13.3.18עבודות עפר הכוללות ריצוף ,סלילת כבישים,
תמרור ושילוט
 13.3.18שיפור כל מערך הבטיחות בכבישים בכלל
ובמעברי חצייה בפרט ליד מוסדות חינוך ע"י
הצבת תמרורים ,עמודי תאורה ,צביעה,
מעקות והנגשת מדרכות
26.2.18
12.3.18
11.3.18
11.4.18

579,240.00

 13.3.18כלים מעשיים להכנה להליכה עצמאית עבור
הורים וילדים

-
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שם המבקש

עמותת צוהר לטוהר
עמותת מגן לב

סכום הבקשה
בשקלים חדשים
400,000.00
250,000.00

168,480.00
1,500,000.00
500,000.00
150,000.00

תאריך
הגשה

13.3.18
13.3.18
10.4.18
13.3.18
15.3.18
13.3.18

מהות הפרויקט

הפעלת מגרש מעברי חציה וזהירות בדרכים
קיום פרוייקט שבנות חינוך מיוחד בגילאי תיכון
יעבירו הדרכה של זהירות בדרכים בגני
הילדים
צמצום רוחב הכביש ,הוספת פסי האטה,
והרחבת מדרכות.
לבצע מעברי חצייה מוגבהים הבנויים מאבנים
משתלבות ומהווים פתרון בטיחותי
חידוש צבע מעברי חצייה וביצוע תכניות
תמרור מאושרות
הצבת תמרורים ,צביעה ופיתוח כבישים

סכום ההקצאה שאושר
בשקלים חדשים
-

80,000.00
150,000.00
250,000.00

 9.4.18הדרכת הורים וילדים ,סקר תשתית מעברי
חצייה ,אמצעים טכנולוגים לשיפור הבטיחות
כגון :התראות בפני כלי רכב על הולכי הרגל
החוצים

100,000.00
-

-

-

-

 10.4.18התקנת רמזור מהבהב ,תיקון והתקנת עיני
חתול סולאריים ,תיקון מעברי חצייה.
 12.3.18פרויקט הסדרי בטיחות ומעברי חציה לכביש
הגישה לתיכון אזורי ברנר
 12.3.18הנמחת מדרכות ,התקנת תמרורים מוארים,
מעקות בטיחות ,צביעה מובלטת של מעברי
חציה.

מועצה מקומית קריית
יערים
מועצה אזורית מטה
בנימין
מועצה אזורית מרום
הגליל
מועצה מקומית טובא
זנגריה
עמותת אנשים באדום +
עיניים בדרכים

עיריית קרית אונו

מועצה אזורית ברנר

מועצה מקומית אבן
יהודה

1,998,045.00

246,375.00
515,350.00
200,000.00

20,674,861.80

2,981,000.00
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ארגון לתת

שם המבקש

נספח ג'
סכום הבקשה בשקלים
חדשים

העמותה לקידום תושבי חבל אשכול

מידבר תשעשרה  +עמותת קולות בנגב
(המפעילה)

1,200,000.00
50,000.00
250,000.00

עמותת נ.א.ה-נאמני אם המושבות

עיריית אופקים

עיריית נתיבות

מועצה אזורית עמק המעיינות

140,000.00

300,000.00

100,000.00

250,000.00

מהות הפרויקט
מימון חבילות מזון שיחולק לכ1800 -
משפחות.
מרכז החוסן באשכול -טיפול קבוצתי
וקהילתי לתושבי הדרום החשופים
לחירום מתמשך.
פיתוח מתחמי תעסוקה רווחיים
בפריפריה.
רכישת משאית קירור להובלת מזון
לנזקקים.
סיוע ב 3-תוכניות :סיוע למשפחות
נזקקות להם ילד עם צרכים בתחום
השילוב במסגרות מיוחדות ,להנגשת
טיפול רגשי עבור ילדים המתמודדים עם
קשיים רגשיים ,העשרה תרבותית
ואישית עבור ילדים ממשפחות מעוטות
יכולת.
שילוב ספורט ואורח חיים בריא בקרב
אוכלוסית המוגבלים ,לרכוש מנוי לחדר
כושר בעלות מופחתת ,ישולב נושא
התזונה כחלק מהפרויקט.
סיוע לנזקקים במועצה בתחומים שונים:
תיקוני גגות לקשישים ,פתיחת קרן
לטיפולי שיניים לנזקקים ,טיפולים
רגשיים ,הנגשת מבנה משחקייה.

סכום מאושר בשקלים
חדשים

50,000.00

95,000.00
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עמותת יד שרה

שם המבקש

עמותת משולחן לשולחן  -לקט ישראל

עמותת מגן הלב

מועצה אזורית מרום גליל

מועצה מקומית עמנואל

מועצה מקומית ערערה

מועצה מקומית חריש

עמותת תכלית האדם

עיריית מגדל העמק

מועצה מקומית קרני שומרון

סכום הבקשה בשקלים
חדשים
650,000.00
1,125,000.00
300,000.00
1,125,000.00
54,000.00
40,000.00

1,362,000.00

750,000.00
100,000.00
178,640.00

מהות הפרויקט
ריפוי שיניים לאוכלוסיית הגיל השלישי.
פרויקט לקט לשולחן -תמיכה עבור
הצלת מזון והעברתו לנתמכים.
תמיכה לצרכים בסיסיים בבית
למשפחות עם צרכים מיוחדים ,כגון:
ריהוט ,מזון בסיסי ,ביגוד וכו'.
הרחבת המרכז האזורי לחינוך וקהילה,
במטרה להרחיב את סל השירותים
והעזרה לקהילה ולנזקקים בפרט.
בית חם לנערות בסיכון -סיוע במימון
רכזת ,טיולים וסדנאות רלוונטיות
לנערות
סיוע למשפחות נזקקות בתחום ביגוד
והנעלה.
סיוע כלכלי בהקמת חנות יד שניה
וקואופרטיב מזון .סיוע תעסוקתי-
אספקת מידע הכוונה וליווי לתכניות
שיקום .סיוע בניהול כלכלי -הסברה על
התנהלות כלכלית ,סיוע בהסדרת
חובות.
רכישת משאית קירור להובלת מזון
חלבי לנזקקים.
סיוע לקשישים בודדים בתיקונים
בביתיהם.
סיוע בהקמת מסעדה חברתית -אשר
תספק ארוחה חמה ומזינה תמורת סכום
זעום ,בתוך מתחם ג'ימבורי.

סכום מאושר בשקלים
חדשים
200,000.00

25,000.00
40,000.00

50,000.00
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שם המבקש

שער הנגב

מועצה מקומית כפר קרע

מועצה אזורית עמק לוד

חברה לתועלת הציבור  -אמון הציבור

עמותת בית מיחא  -לקויות שמיעה

סכום הבקשה בשקלים
חדשים
75,000.00
333,000.00
280,000.00
197,780.00
200,000.00

מועצה מקומית גזר

מרכז קהילתי מעלה יוסף

כפר טובא
עירית קרית ים

עמותת אור  -מפעלות הרב גרוסמן

מינהל קהילתי יובלים

ארגון נפגעי פעולות איבה

150,000.00
150,000.00

63,000.00
200,000.00
250,000.00
81,440.00
160,000.00

מהות הפרויקט
רכישת מכשירי שמיעה ,משקפי ראייה,
מכשירי חשמל לקשישים נזקקים
צרכים בסיסים לילדים במצוקה לקראת
פתיחת שנת הלימודים (תלבושות
והצטיידות בית ספרית)
תוכנית חונכות לנוער ממשפחות
נזקקות
הקמת מערך אכיפה אזרחית של אמת
בפרסום בישראל
הקמת יחידת אודיולוגיה  -בדיקות
שמיעה לפעוטות
עזרה לנזקקים  -סיוע כספי לתושבי
המועצה הנזקקים ,שיפור רווחתם
האישית הפיזית הנפשית והתפקודית
לטיפולים ואבחונים למשפחות
המטופלות ברווחה ) ,(120סבסוד
פעילות עבור משפחות נזקקות
המטופלות ברווחה ,חוגים ,קייטנות
וסמינרים )(30
תווי קניה לקשישים נזקקים
מועדונית רווחה לילדים
איסוף חבילות מזון לנזקקים לחודש
תשרי
סל שיקום תוכנית של משרד הבריאות
לשילוב חולי נפש בקהילה
תמיכה בקרן לסיוע למקרים דחופים-
כאשר לא מקבלים סיוע מביטוח לאומי

סכום מאושר בשקלים
חדשים
55,000.00
92,000.00
140,000.00
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סכום הבקשה בשקלים
חדשים
140,000.00
60,000.00
60,000.00
400,000.00
4,000,000.00
150,000.00
300,000.00
319,600.00

200,000.00
300,000.00
1,232,000.00
100,000.00
200,000.00
230,000.00
700,000.00
114,810.00

שם המבקש
נאמני אם המושבות נ.א.ה

עמותת עמיחי

עמיחי  -לחיות בשיוויון עם השוני

ילדים בסיכוי  -המועצה לילד החוסה

בי"ח שער מנשה  -פסיכיאטרי

מגדל העמק
קופת רמבעאן כולל פולין
מועצה אזורית זבולון

עמותת עזרת נישואין לתלמדי ויזניץ'

קופת החסד אשדוד
פתחון לב סיוע לנזקקים
צערי אגודת חב"ד כפר יונה

קופה של צדקה  -בית שמש

כנפיים של קרמבו

חסדי רבקה
עזרת אחים  -בית שמש

מהות הפרויקט
משאית קירור להובלת מזון לנזקקים
החלפת ריהוט למבוגרים בעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית בדיור בקהילה
טיפולים פרא רפואיים לילדים מוגבלים
מרחב בטוח צעדים למנוע בריונות
ברשת
פרויקט החלפת מיזוג אויר לאוכלוסיה
מאתגרת למניעת אלימות וסיכון
שיפוץ מועדון
נדוניה לכלות וחתנים נזקקים יתומים
בית טף "אלאטפל"  -הדרכת אמהות
לפעוטות והקניית כלים לתקשורת
וחינוך .עזרה בהכנה לשילוב כניסתם
של הילדים למסגרות פורמאליות בגילאי
.3
עזרה לחתנים נזקקים תלמדי ישיבת
ויזניץ'
תווי קניה לנזקקים העיר אשדוד
סיוע לנזקקים שוברים את מעגל העוני
פעילויות חב"ד שונות לנזקקים
עזרה לנזקקים קמחא דפסחא הלוואות
עזרה למובטלים
תנועת נוער לילדים נפגעי שיתוק מוחין
ונכויות אחרות
אוכל לנזקקים
עזרה לילדים מוגבלים ונזקקים

סכום מאושר בשקלים
חדשים

100,000.00
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שם המבקש

עמותת ע"ר מרכז מילמן

עמותת בית דולב לנוער

משאבים  -פיתוח והעצמה

משאבים  -פיתוח והעצמה
זקא פרוייקט כי-לב-טוב

עמותת ארץ ישראל  -מגן הלב

נס ציונה מרכז בריאות הנפש
עמותת ימין סעד
מעלה הכרמל
עמותת כמעיין המתגבר

מרכז מניפה בית הכרם

עירית ראש העין

מרכז מילמן  -טיפול ואבחון

פעמונים
פ.ש.ר שירותי רווחה וחינוך
בתי דולב נוער
אפרת אלון עו"ס
נפתלי עטרת שלמה
לפי הטף

סכום הבקשה בשקלים
חדשים
600,000.00
392,250.00
200,000.00
150,000.00
85,000.00
150,000.00
2,500,000.00
100,000.00
400,000.00
146,602.00
196,970.00
33,000.00
400,000.00
633,900.00
240,000.00
732,750.00
40,000.00
694,761.00
180,000.00

מהות הפרויקט
שיפוץ ושילוב חולי נפש בקהילה
לאוכלוסיה בעלת אוטיזם
שיפוץ משפחתון אחלמה לנערות
נזקקות
פיתוח והעצמת משאבים לנשים ואמהות
חד הוריות
עזרה וייעוץ למלכ"רים
אילוף כלבים ע"י נוער במצוקה
מוסדות לחינוך מיוחד מגן הלב ע"ר
אשדוד
שיפוץ והצטיידות למרכז לבריאות הנפש
ציוד רפואי למוגבלים ונזקקים
דירה טיפולית לריפוי בעיסוק לחולי נפש
השאלת ציוד שיקומי
חידוש ריהוט וציוד תעסוקה לילדים נוער
וחיילים
רווחה לנזקקים קששים
טיפול ואבחון לילדים עם רצף האוטיזים
ממשפחות נזקקות
ארגון חסד קידום רב תחומי
טיפול שיניים לנזקקים
שיפוץ משפחתונים לנערות בסיכון
פרוייקט מגורים משולבים דירה להכיר
ישיבות לצערים עטרת שלמה
רכשית ספרי לימוד לנזקקים באשדוד

סכום מאושר בשקלים
חדשים

30,000.00
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יד ביד -לוד

שם המבקש

כישורית כפר לחיים לבעלי צרכים מיוחדים

מוסדות צהר לטהר

עמותת תכלית האדם

סכום הבקשה בשקלים
חדשים
300,000.00
1,000,000.00
400,000.00
750,000.00
200,000.00
25,000.00
400,000.00
1,368,683.00
220,000.00

רפואה וחיים
לתת לחיים שלידך
בית חטיבת גבעתי
העמותה לטיפול למען בריאות הפה
כתף לכתף למען החברה באר שבע
הבתים השכונתיים דרור בתי חינוך ע"ש
גמינסיה
ארגון יביע אומר
לב העם

מרכז תכלת שדרות

עמותת בעצמי

מיטב הרפואה

התחנה מרכז לצעירים בלוד

מרכזי בריאות קהילתיים בירושלים

337,128.00
187,500.00
200,000.00
200,000.00
150,000.00
487,500.00
199,500.00
982,000.00

מהות הפרויקט
עזרה לכלות נזקקות
שיפוץ כפר לחיים לבעלי צרכים מיוחדים
לאולוסיה מזדקנת
נופשונים גיבוש ושיקום למען הילד
המיוחד באיזור הצפון
חלוקת מזון ותווי קניה למשפחות
נזקקות לקראת חג הפסח ולקראת חג
סוכות
סלי מזון לחולים לחגים
סלי מזון לנזקקים
חיזוק משפחות שכולות וטיפול בנזקקים
רפואת שיניים ניידת לנזקקים מרותקים
תוכנית ליווי רב ממידית לכל המשפחה
מרכזים טיפוליים לנוער נזקק בתים
פתוחים
משאית קירור להובלת מזון לנזקקים
עזרה ליתומים
עזרה לנזקקים למזון ולציוד לכלות
וחתנים נזקקים
שיפור השגים לימודיים לנזקקים
עזרה לחגי תשרי לנזקקים בפריסה
ארצית
פרוייקט אוויר לנשימה מיזם להפחתת
חובות בלוד והסביבה
שילוב חולי נפש בקהילה

סכום מאושר בשקלים
חדשים

130,000.00
100,000.00
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סכום הבקשה בשקלים
חדשים
150,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
18,000.00
198,700.00
150,000.00
250,000.00
150,000.00
300,000.00
50,000.00
130,000.00
200,000.00
517,824.00

שם המבקש
מינהל קהילתי אשכולות
מינהל קהילתי אשכולות
מינהל קהילתי אשכולות
בית יוסי

חסד מודעין

שוועת עניים

עמינדב  -עמותה תורנית למתנדבים

עמותה לעזרה רפואית וסוציאלית

עמותת על שלושה דברים

עמותת שמעיה -ילדים לקויי שמעיה

בית החסידים גור התלמוד  -אשדוד

עמותת עזרה בדרך

עיריית קרית ים

לתת תקווה
36,468,338.00

סכום מאושר בשקלים
חדשים
מהות הפרויקט
ספריה וגינה לנזקקים בקהילה
ספורט לנערים נזקקים
שיפוץ מוסדות לטיפול בחולי נפש
200,000.00
בית טיפולי לילדים ומשפחות בסיכון
מזון ,תמיכה רפואית ותמיכות שונות
לנזקקים
תרופות לחולי סרטן שלא בסל הבריאות
קרוב נוער דתים להתנדב בעירות פיתוח
כדי לרתמם להתנדבות בשירותי חינוך
רווחה ובריאות
שיקום נזקקים והוצאתם ממעגל העוני
מדובר במשפחות שחלו וכו
מזון לחגים ע"מ להגיע להחגים ככל
האדם
סיוע ברכשת מכשרי שמיעה לילדים
ממשפחות נזקקות לכ  30משפחות
תווי שי לנזקקים ומעוטי יכולת
פרוייקט מוזיקה למימוש הפוטינציאל
לנוער בסיכון ושילובם בתרבות
הישראלית
שיפוץ והצטיידות  -מועדנית לילדי רווחה
בקרית ים ,ארוחות וסיוע בלימודים
תווי קנייה לביגוד וסלי מזון לניצולי
שואה
1,307,000.00

נספח ד'
סכום הבקשה
בשקלים חדשים
4,000,000.00

שם המבקש
שער מנשה

שיפוץ והצטיידות

מהות הפרויקט

מפעלות
בית חם

2,750,000.00
977,592.00

אייתנים

1,400,000.00

הצטיידות ופרויקטים לשילוב חולי נפש בקהילה
השתלבות בשוק העבודה מיומניות הנדרשות לעבודה
והתאמת ציוד ושיפוץ לצורך כך
הסבת מבנה קיים לטובת הקמת מרכז פנאי לרווחת
המאושפזים ובני משפחותיהם

בתי דולב

732,750.00

שיפוץ משפחתונים לנערות בסיכון עם רקע של פגיעות
נפשיות

האגודה לבריאות
הציבור
בית החולים נצרת
א.מ.מ.ס
מרכז רפואי לב
השרון
לתת תקווה

696,500.00
4,000,000.00

חיזוק ושיתוף פגועי נפש למסוגלות תעסוקתית לווי
שיקומי מקצועי
שיפוץ והרחבת המחלקה

360,000.00

שיפוץ ושיפור המבנה

642,524.00

שילוב חולי נפש בקהילה באמצעות קבוצות תמיכה
ופרסום להנגשתם ושילובם בחברה
שיפוץ והצטיידות לשיפור חיי המטופלים והרחבת
השירותים הפסיכיאטריים

מרכז בריאות הפש
באר יעקב נס ציונה

2,500,000.00

המרכז לבריאות
הנפש מזור

4,000,000.00

בנית בית לאשפוז התקף פסיכוטי

הפועל קטמון
ירושלים
אפרת אלון עו"ס -
"דירה להכיר"
חירם  -מרכז
שיקומי לפגועי נפש

100,000.00

פרוייקט יחודי לשילוב ילדים בעלי מוגבלויות

40,000.00

מגורים משותפים עם סטודנטים -שיוויון הזדמנויות
לבוגרים על רצף האוטיסטי
פעילויות אומנותיות לשבירת סטיגמה ותמיכה
בתעסוקה

1,900,000.00

עירית נתיבות

100,000.00

עמותת אנוש

1,517,303.00

עמותת אנוש

279,090.00

טיולים מנעתיים לצעירים החוים משבר פסיכוטי ראשון

עמותת קלאבהאוס
עזר מציון
עמינדב

700,000.00
1,790,000.00

שיפוץ מבנה  -שיקום נפגעי נפש
שיפוץ והצטיידות לטיפול ושילוב נפגעי נפש

אגודת רפואה
וחיים
חיבורים

600,000.00

סיוע לנפגעי נפש וקששים ,שבוע נופשון שילוב עם
נורמטיביים לציבור החרדי
ליווי אישי בנושא חיפוש בני זוג בניית "מפת דרכים"
למתמודדי נפש

332,000.00
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שיפור ושילוב אנשים עם הפרעות נפשיות ושיפור
מצבם ע"י פעילות ספורטיבית אימונים נפשיים ופסיכו
חברתיים ,מדרכי כושר ודיאטנית.
שיפוץ והצטיידות  -המטרה ליצור מוקד לפעילות
לקירוב המתמודדים עם הקהילה
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עמותת שתילים

סכום הבקשה
בשקלים חדשים
293,600.00

עמיחי

60,000.00

דן אב שלום

150,000.00

אסיא טכנולוגיות

4,000,000.00

מחשבים וסורקים לשילוב פגועי נפש בקהילה

ארגון נפגעי
פעולות איבה
שמעיה  -מסגרת
חינוכית ללקויי
שמיעה
בית אור אביבה-
שיקום נפגעי סמים

88,320.00
300,000.00

קורסים ופרוייקטים לנפגעי נפש בקהילה ולסובלים
מפוסט טראומה
רכישת מכשרי שמיעה לילדים ממשפחות נזקקות

297,520.00

ניהול קהילות נפגעי סמים

שם המבקש

34,607,199.00
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מהות הפרויקט
הצטידות למרכז להכנה לחיים שילוב תלמידים בואפן
יעיל ועצמאי בחברה
פעלויות אתגרית לאפשר לילדים חוויות חושיות
ונפשיות ולשלבם באמצעות ספורט אתגרי בטבע
במה ליוצר להקנות למתמודדים מסגרת שבה יוכלו
לעסוק בתחומי התעסוקה המוזקליים והתאטרליים

14:35
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נספח ה'

אגודת ידידי בית חולים גליל

שם המבקש
1,331,744.00

סכום הבקשה בשקלים
חדשים

ציוד עבור מחלקת ילודים

בית חולים המשפחה הקדושה
נצרת
בית חולים נצרת EMMS
בית חולים צרפתי נצרת

מהות הפרויקט

2,055,703.00

5,702,955.00
6,044,000.00
1,567,000.00
2,904,326.00
3,500,000.00
2,717,000.00
1,965,382.00

31,041,282.50

2,050,000.00
284,528.00

הצטיידות רפואית ורכישת ציוד עבור מחלקת טיפול נמרץ יילודים באגף
החדש של המחלקה
רכישת ציוד רפואי למחלקת יילודים
שיפור השירות ותנאי האישפוז במחלקת יילודים ובמיוחד שיפור שירות
בדיקות השמיעה
הצטיידות למחלקת יילודים
רכישת ציוד רפואי למחלקת יילודים
רכישת ציוד רפואי למחלקת יילודים של מרכז רפואי העמק
הצטיידות למחלקת יילודים
רכישת ציוד רפואי לפגייה
הצטיידות ל 27-פגיות ברחבי הארץ
רכישת ציוד רפואי למחלקת יילודים

918,644.50

בית חולים רמבם
ידידי המרכז הרפואי ע"ש אדית
וולפסון
מרכז רפואי העמק
מרכז רפואי מעיני הישועה
מרכז רפואי סורוקה
עמותת להב
שוחרי המרכז הרפואי ברזילי
באשקלון
מרכז שניידר לרפואת ילדים
הצטיידות לפגייה

י"א באלול התשע"ט ( 11בספטמבר )2019
(חמ )3-5889

							

אמיר אוחנה
שר המשפטים

סכום מאושר בשקלים
חדשים
739,947.00

400,000.00
200,000.00

1,525,597.00
1,372,916.00
1,472,540.00

5,711,000.00
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