
 

 

 מינהלת יחידות מקצועיות - המשפטים משרד
 של עזבונות לטובת המדינה הציבורית לקביעת ייעודם הועדה

 

 2018 - מיועדיםעזבונות רשימת 

 .עדיםויהמהוועדה מתכבדת לפרסם להלן את רשימת העזבונות  .1

עדכניות של העזבונות על מנת לסייע לגופים מגישי הבקשות, מפורסמות השנה יתרות  .2

 המיועדים כפי שהן ידועות לוועדה כעת. 

יתרות אלו עשויות להשתנות עד למועד החלטת הוועדה בבקשות, על כן אין הוועדה  .3

 מתחייבת כי מלוא הסכומים המפורסמים כאן יחולקו לגוף אחד או לגופים רבים. 

 

 

מספר 

 עזבון

סכום  תאור יעוד עברית תת נושא נושא

 להקצבה

 עברית -צחה הנ

איכות  66191625

 הסביבה

למימון נטיעת עצים  פעולות ייעור

כחלק מתכנית הייעור 

 של מדינת ישראל.

       

61,800  

  

איכות  66190325

 הסביבה

עבור נטיעת עצים  פעולות ייעור

 בישוב חדש בנגב

       

12,000  

  

איכות  66191924

 הסביבה

למוסד או עמותה של  נטיעת עצים

"ל וכן לנטיעת צה

 חורשת עצים.

  16,500    

איכות  66150099

 הסביבה

        נטיעת עצים פעולות ייעור

45,700  

לזכרו של ג'ורג' 

זהריה מחוז 

יורק, -סוליבן, ניו

 ארה"ב



איכות  66195045

 הסביבה

למדינת ישראל  הגנת הטבע

לצורך הגנה על 

 הטבע בישראל

    

158,400  

לזכרה של אליס 

ס ברונקס, פ. ויי

 יורק, ארה"ב-ניו

איכות  66191917

 הסביבה

עבור הנטיעה  פעולות ייעור

הטיפוח והשימור של 

 יערות בישראל

    

992,000  

לזכר משפחת 

מוריס פלוסט 

סופיריור, 

וויסקונסין, 

 ארה"ב

איכות  66195289

 הסביבה

          פעולות ייעור

35,400  

  

איכות  66195410

 הסביבה

למדינת ישראל עבור  םנטיעת עצי

 נטיעת עצים

לזכרה של   414,800

רוברטה 

רוזנבלום 

ג'ייקובס בוינטון 

ביץ', פלורידה, 

 ארה"ב

איכות  66195414

 הסביבה

הגנה על החי 

 ועל הסביבה

        

31,500  

  

איכות  66195416

 הסביבה

מדינת ישראל לצורך  נטיעת עצים

נטיעת עצים לזכרן 

של משפחות ארגס 

 ורוסו

       

42,500  

בהוקרה על 

תרומה 

מעיזבונה של 

תמרה בראון, 

טאון, דרום -קייפ

אפריקה, ולזכרה 

של משפחת 

 רוסו-ארגס

איכות  66213136

 הסביבה

מטרות 

בתחום איכות 

 הסביבה

       

632,500  

  



בתי חולים  בריאות 66141596

 כללי

לבניית חדרים 

חדשים בבית חולים 

או מעבדות למחקר 

 רפואי.

      

13,100  

  

למחקר רפואי בארץ  מחקר רפואי בריאות 66145992

בתחומי סוכרת, 

 סרטן, ומחלות עיניים

לזכרה של בלנש   67,800

-טננבאום ניו

 יורק, ארה"ב

בתי חולים  בריאות 66141455

 כללי

לבתי חולים עפ"י 

החלטת האפוטרופוס 

 הכללי.

         

6,200  

  

לבי"ח עבור טיפול  מותדלקת עצ בריאות 66145820

במחלות 

OSTEOMYOLEITE .

)המנוח קבל בחייו 

המלצות משרד 

הבריאות לגבי 

פרויקט העוסק 

בתחום זה בבית 

חולים נהריה, אך לא 

הספיק להוסיף זאת 

 בצוואתו(.

בהוקרה על   45,200  

נדיבותו של דוד 

 סמסוביצי צרפת

לצורך מימון מחקר  מחקר רפואי בריאות 66141187

י במוסד בארץ רפוא

בדגש על מחלות לב 

 וראות

  52,800    



פרוייקטים  בריאות 66146151

בתחום 

 הרפואה

פרוייקטים בתחום 

 הרפואה

  

1,746,400  

לזכרה של סלי 

-קום ברונקס, ניו

 יורק, ארה"ב

          מחקר מדעי בריאות 66195303

21,400  

בהוקרה על 

נדיבותה של הלן 

 מאראש צרפת

בתי חולים  ריאותב 66146119

 בפריפריה

         

24,800  

בהוקרה על 

נדיבותה של 

איזבל אלמן 

 צרפת

מחקר רפואי בתחומי  מחקר רפואי בריאות 66145882

 מחלות לב וסרטן 

       

62,800  

לזכרה של אדית 

ספט רסין, 

וויסקונסין, 

 ארה"ב

מחקר הסרטן  מחקר סרטן בריאות 66145758

 בישראל

     

317,100  

  

טפול רפואי  בריאות 66145686

לחולים 

 נזקקים

לזכרה של   73,400   טיפול רפואי לנזקקים

מריאן שפירו 

מחוז דייד, 

 פלורידה, ארה"ב

סיוע לחולי  בריאות 66145947

 סרטן

עבור מוסדות עבור 

חולי סרטן צעירים 

ומשפחותיהם בארץ. 

אני מתכוונת 

לפעולות דוגמת אלו 

שקיימות בבתי רונלד 

 קדונלד בהולנד.מ

         

5,900  

  



מוסד  בריאות 66146153

 סיעודי/רפואי

       

165,800  

בהוקרה לאגודת 

האן מבובלינגן, 

גרמניה על 

תרומותיה 

הנדיבות 

והמתמידות 

לאוכלוסיית 

הקשישים 

 בישראל

          מחקר רפואי בריאות 66146016

66,100  

  

ת ישראל עבור למדינ מחקר רפואי בריאות 66146148

 חקר הסרטן.

       

18,100  

לזכרו של הרולד 

פ. לוינסון אקרון, 

 אוהיו, ארה"ב

טיפול רפואי  בריאות 66146152

 לישראלים

לצורך שירותי 

 בריאות לישראלים

בהוקרה על   8,100

תרומתו של 

ג'ייקוב סיגל לוס 

אנג'לס, 

 קליפורניה

מלחמה  דתות 66130060

 במסיון

צים לפעול נגד המאמ

של מיסיונרים לא 

יהודים להמיר את 

 היהודים מדתם.

לזכרו של בן   18,700

פרסונס קליבלנד 

הייטס, אוהיו, 

 ארה"ב

הקמת בית  דתות 66130125

 מקדש שלישי

תוקם בעתיד שלקרן 

לצורך הקמת בית 

המקדש החדש 

 לישראל

     

124,300  

  

עבור מלגות ליתומים  מילגות חנוך 66125695

יים ונזקקים וילדים ענ

 בארץ בלבד

לזכרה של אוולין   7,300  

זילבר ברוקלין, 

 יורק, ארה"ב-ניו



מטרות  חנוך 66120449

 מדעיות

למטרות שלום 

ובמיוחד לקידום 

 המדע ולמתן מילגות

     

119,900  

  

קידום הבנה  חנוך 66190507

בין יהדות 

 ונצרות

לצורך קידום ההבנה 

ההדדית בין יהודים 

 דינהונוצרים במ

     

450,300  

  

בתי ספר  חנוך 66120865

 -קיימים 

ממשלתיים 

 ו/או

ממשלתיים 

דתיים 

//לשימוש 

של מוסדות 

קיימים עבור 

 חינוך ציבורי

לשימוש של מוסדות 

קיימים עבור חינוך 

 ציבורי

         

9,700  

לזכרו של 

אברהם נ. 

קליינברג סן 

פרנסיסקו, 

קליפורניה, 

 ארה"ב

מוסדות  חנוך 66120511

ללימודי 

 רפואה

לשימוש של מוסדות 

קיימים, ללימוד 

 רפואה

לזכרו של   9,800

אברהם נ. 

קליינברג סן 

פרנסיסקו, 

קליפורניה, 

 ארה"ב

בנייה )שיפוץ(  חנוך 66125743

 צטיידותהו/או 

לשימוש בלעדי עבור 

בניית והצטיידות בתי 

ספר יסודיים לילדי 

 ישראל 

לזכרה של   212,300   

בלסברג  גרטרוד

-מורסטון, ניו

 ג'רסי, ארה"ב

ילדים  חנוך 66120827

 מחוננים

לתוכניות מיוחדות 

ונוספות לילדים 

 מחוננים

  9,200    

          ותאסיוע לאוניברסיט אוניברסיטאות חנוך 66120779

7,800  

  



חינוך ילדים  חנוך 66125805

 יתומים

       

731,500  

  

בית ספר  חנוך 66112820

 ווריםילע

לטובת בית ספר 

 ווריםילע

         

5,300  

  

תלמידי תיכון  חנוך 51200033

שאינם יכולים 

 לשלם

חינוך תיכוני 

לתלמידים אשכנזים 

שאין להם את 

האמצעים לשלם 

 שכר לימוד

       

26,000  

לזכרה של רות 

-קווינט לוס

אנג'לס, 

קליפורניה, 

 ארה"ב

תלמידי תיכון  חנוך 51200040

יכולים  שאינם

 לשלם

חינוך תיכוני 

דים שאינם ילתלמ

אשכנזים שאין להם 

את האמצעים לשלם 

 שכר לימוד

     

286,500  

לזכרה של רות 

-קווינט לוס

אנג'לס, 

קליפורניה, 

 ארה"ב

למלגות לילדים   חינוך דתי חנוך 66125806

ולסטודנטים נזקקים 

בתחום החינוך 

היהודי דתי לאומי 

ציוני, כדוגמת 

הקדם המכינה 

צה"לית נטע שורק 

, 58040769ע"ר 

הקרן למלגות ע"ש ר' 

 יעקב וחיה לסלוי 

       

38,300  

  



מלגות ליתומים אשר  מילגות חנוך 66121309

גרים בבתי יתומים 

יהודיים במדינת 

לחלוקה  -ישראל 

ישירות ליתומים או 

לבתי היתומים 

 למענם

       

35,200  

לזכרה של בטי 

ק. וויליאמס 

ן, אריזונה, טוסו

 ארה"ב

עבור צעירים שהם  מילגות חנוך 66121330

לומדי מוסיקה 

 קלאסית

       

37,100  

  

    496,700 משרד החינוךל  משרד החינוך חנוך 66125633

בית ספר לילדים  חינוך ילדים חנוך 66125705

 צעירים

       

35,500  

  

 לחינוך באופן כללי, חינוך ילדים חנוך 66125808

ולחינוך מוזיקלי 

וחינוך ילדים בגילי 

בית ספר יסודי 

 בפרט.

בהוקרה על   3,238,900

מענק מעזבונה 

של בטי 

הורודזקי 

ונקובר, 

קולומביה 

הבריטית, קנדה 

לזכרם של 

הורייה פרד 

 ופאני הורודזקי

סיוע לקיבוצים  חקלאות חקלאות 66191292

חדשים שניתן 

להקים, בעיקר 

 לחקלאות.

     

110,200  

  



למשרד החקלאות  חקלאות חקלאות 66191962

לפי שיקול דעתו, 

להעשרת האדמה, 

או  -תבואה, בקר 

 ניסויים.

     

104,800  

לזכרה של 

דורותי דייוויס 

 יורק, ארה"ב-ניו

צער בעלי  חקלאות 66195399

 חיים

צער  -למטרות צדקה 

 בעלי חיים

     

135,600  

לזכרו של מר 

ג'ורג' רוזנפלד, 

ורניה, קליפ

ארה"ב. מר 

רוזנפלד אהב 

את הוריו, 

וויליאם רוזנפלד 

ורוז בכר 

רוזנפלד, ילידי 

הארץ. הוא אהב 

את הארץ 

ותושביה, וביקש 

 לעזור לנזקקיה.

מחקר למציאת  מחקר חקלאות 66195415

שיטות חילופיות 

 לניסויים בבעלי חיים

  319,700    

לטובת  66167635

 המדינה

למטרות 

 צדקה

וסדות תמיכה במ

צדקה שהמטרה 

שלהם היא קידום 

השלום והריבונות של 

 מדינת ישראל

  

5,379,700  

לזכרו של ג'ון 

דיבון גרין אלבני, 

 יורק, ארה"ב-ניו

לטובת  66167697

 המדינה

למטרות 

 צדקה

בעדיפות למחקר 

 רפואי.

    

554,700  

לזכרו של ג'רום 

ט. פישגולד סן 

פרנסיסקו, 

קליפורניה, 

 ארה"ב



לטובת  66210186

 המדינה

לטובת 

 המדינה

לשיפוץ ותחזוקת  

ספריות ציבוריות 

בישראל ולרכישת 

ספרים לספריות 

 הנ"ל.

2,364,100    

לטובת  66166775

 המדינה

למשרד 

 האוצר

למשרד האוצר 

למטרות צדקה על פי 

קביעתו של שר 

 האוצר או מי מטעמו.

לזכרו של מר   880,700   

לאויס ג'וסף גרין 

 אנגליהלונדון, 

לטובת  66161226

 המדינה

עדיפות 

לצורכים 

 ניטרייםמוה

למדינת ישראל 

לשימוש על פי שיקול 

דעתה, לתת עדיפות 

 למטרות הומניטריות

      

53,900  

לזכרה של אניה 

גלזר -ולנטין

-מדפורד, ניו

 ג'רסי, ארה"ב

לטובת  66213067

 המדינה

לטובת 

 המדינה

נתקבל מכתב מבניה 

 של המנוחה בו הם

מבקשים לייעד את 

העיזבון לבית ספר 

ערבי מרשת -יהודי

בתי הספר יד ביד 

 בירושלים

לזכרה של סידל   16,400  

-יופי יונקרס, ניו

 יורק, ארה"ב



לטובת  66167480

 המדינה

למטרות 

 צדקה

        לבסיס צבאי

10,200  

לזכר איש דגול, 

נדבן, ועניו 

שלמה סילביאן 

בעל אהוב 

והחבר הטוב 

זרח ביותר א

מכובד של עיירת 

ביץ', מדינת -לונג

יורק, וארה"ב -ניו

תומך איתן של 

מדינת ישראל 

והעם היהודי 

במשך כל חייו 

נתרם על ידי 

רעייתו האהובה, 

 שפרה סילביאן

משרד  66195186

 החוץ

          למשרד החוץ  משרד החוץ

9,000  

  

הקמה או  כוןיש 66160067

פיתוח 

קיבוצים או 

 יישוב

הקמתם למטרת 

ופיתוחם של קיבוצים 

או למטרת יישוב 

 עולים

    

103,000  

  

דיור  כוןיש 66180027

למשפחות 

 נזקקות

לצורך סיוע לעולים 

חדשים ומשפחות 

גת שנזקקים בגין ה

 דיור מתאים בארץ

        

6,000  

לזכרו של זליג 

ואסתר רוזנפלד 

-ברוקלין, ניו

 יורק, ארה"ב

למדינת ישראל עבור  בניית הארץ כוןיש 66195241

בנייתה מחדש 

 ופיתוחה

     

834,600  

לזכרם של 

מוריס ושרה 

וויסמן אילינוי, 

 ארה"ב

בניית שכונה  כוןיש 66185228

לעולים ע"ש 

דוד ורבקה 

 קיפניס

ת שכונה לעולים יבני

ע"ש דוד ורבקה 

 קיפניס".

5,083,700    



מטרות  כוןיש 66195234

בתחום 

 השיכון

       

382,900  

  

משרד ל  כוןיש 66180481

השיכון + 

למשרד 

לקליטת 

 עליה.

משרד השיכון + ל

למשרד לקליטת 

 עליה.

       

12,400  

  

עבודה  66111393

 ורווחה

נערות חסרות 

 בית

למשרד הרווחה 

למטרת שיקום בנות 

 חסרות בית

      

37,600  

לזכרו של היימן 

רוגובין 

קליפורניה, 

 ארה"ב

עבודה  66112851

 ווחהור

סיוע לעניים 

 נזקקים

סיוע ועזרה לזקנים 

זקקים או מטרות נ

 צדקה דומות

  5,000    

עבודה  66113508

 ורווחה

מוסדות 

 לילדים

בהם  מוסדות"

מתגוררים ילדים 

יתומים וילדים חסרי 

בית ממשפחות 

( 13הרוסות )עד גיל 

 "זה זה לצד

  392,000    

עבודה  66113326

 ורווחה

נכים ממוצא 

 פאיאירו

משותקים נזקקים 

 יוצאי אירופה.

       

66,900  

בהוקרה 

לנדיבותו של 

וולטר היימן. 

 צרפת.

עבודה  66110873

 ורווחה

מוסד לילדים 

 ווריםיע

לשימוש במוסדות 

אשר מטפלים בילדים 

 םוורייע

       

41,800  

לזכרו של אוטו 

אנספך סן 

פרנסיסקו, 

קליפורניה, 

 ארה"ב

עבודה  66116288

 הורווח

לבית אבות דתי  בתי אבות

 בחיפה

   16,600    

עבודה  66117212

 ורווחה

     מעון תינוקות

1,150,700  

  



עבודה  66113429

 ורווחה

עוורים 

 נזקקים

       לעיוורים

10,200  

  

עבודה  66114066

 ורווחה

מוסדות 

 קשישים

        לבתי אבות

48,800  

בהוקרה על 

נדיבותה של 

 איבט וויל צרפת

עבודה  66116563

 ורווחה

לסיוע ולעזרה עבור  קשישים

קשישים עניים 

יהודיים בתחומים של 

דיור עזרה וטיפולים 

 בבית 

    

616,400  

בהוקרה על 

תרומה למדינת 

ישראל מעיזבונה 

של גב' אן שלק, 

קליפורניה, 

ארה"ב, לכבוד 

 מר ארתור שלק

עבודה  66116075

 ורווחה

    18,900     יתומים

עבודה  66116051

 ורווחה

     יתומים יתומים

169,300  

לזכרה של לולה 

פרמד ברונקס, 

 יורק, ארה"ב-ניו

עבודה  66116185

 ורווחה

מוסדות 

 לילדים

למוסד צדקה 

בישראל אשר מטרתו 

היא הבריאות, 

החינוך או והרווחה 

 הכללית של ילדים

לזכרה של אנה   49,700  

סוסמן ברוקליין, 

מסצ'וסטס, 

 ארה"ב

עבודה  66116271

 ורווחה

סיוע ושיקום ילדים  ווריםיילדים ע

 ים בישראלווריע

     

148,900  

לזכרה של 

מרגרט דונר 

יורק, -קווינס, ניו

 ארה"ב

עבודה  66116611

 ורווחה

        קורבנות טרור  קורבנות טרור

14,700  

בהוקרה על 

תרומה מבני 

הזוג ליאון ואלן 

ספריטוס לוס 

אנג'לס, 

רניה, קליפו

 ארה"ב



עבודה  66116817

 ורווחה

סיוע רפואי 

לקרבנות 

 טרור

         

40,700  

  

עבודה  66116934

 ורווחה

מוסד אשר מסייע  ילדים נזקקים

ם נזקקים לילדי

למטרות חינוך או 

 מקצועיתהכשרה 

      

29,700  

לזכרו של צ'רלס 

פופפר אוקלנד, 

 ניו זילנד

עבודה  66116941

 ורווחה

קטים הנוגעים לפרוי רווחה

לאימוץ בישראל. על 

הכספים להיות 

מועברים למלכ"ר או 

מוסד ציבורי ולא לגוף 

פרטי. על המוטבים 

להשתמש בכספים 

שלא למטרות דתיות 

 או מטרות פולחן.

  

1,383,900  

בהוקרה על 

נדיבותה של 

אנה זלצמן, 

מבית מיניוווץ 

 צרפת.

עבודה  66117176

 ורווחה

       ווריםיתמיכה בע ווריםיע

86,100  

לזכרו של מר 

ג'ורג' רוזנפלד, 

קליפורניה, 

ארה"ב. מר 

רוזנפלד אהב 

את הוריו, 

וויליאם רוזנפלד 

ורוז בכר 

רוזנפלד, ילידי 

הארץ. הוא אהב 

את הארץ 

ותושביה, וביקש 

 לעזור לנזקקיה.



קליטת  66180632

 עליה

סיוע לפליטים נזקקים  קליטת עולים

 שגרים היום בארץ

  39,000    

קליטת  66180319

 עליה

שכון לעולי 

 בריה"מ

דיור לעולים מברית 

 המועצות

      

22,800  

בהוקרה על 

תרומתה 

למדינת ישראל 

של אבלין גנדי 

קמברידג', 

מסצ'וסטס, 

 ארה"ב

קליטת  66185266

 עליה

דיור לעולים 

 חדשים

עבור בניית דיור 

 לעולים חדשים

 

2,969,900  

בהוקרה על 

של נדיבותו 

הרברט סמואל 

 צרפת

קליטת  66185376

 עליה

משרד ל

 הקליטה

למשרד הקליטה 

עבור סיוע בדיור 

 לעולים חדשים

     

592,800  

בהוקרה על 

תרומה למדינת 

ישראל מעזבונה 

של אדלה ביי 

יורק, ארה"ב -ניו

ולזכרם של 

הוריה סלומון 

ופרידה ביי 

 לודז', פולין.

קליטת  66185428

 עליה

ם סיוע לעולים נזקקי עולים עניים

ולאנשים אחרים 

 הזקוקים לעזרה.

       

29,000  

לזכרם של נתן, 

היימן ומוריס 

פלדמן 

פנסילבניה, 

 ארה"ב

קליטת  66180618

 עליה

סיוע לפליטים 

 יהודיים

לפליטים יהודיים 

אביב או -בתל

 ירושלים.

       

25,800  

  

קליטת  66180663

 עליה

 לדיור, הכשרה, עולים חדשים

קום, שירותים שי

ת סוציאליים, ותוכניו

אחרות לסיוע, ועזרה 

 לעולים חדשים

לזכרה של קורין   252,300  

שיינר פלורידה, 

 ארה"ב



קליטת  66185321

 עליה

סיוע לשכון 

 עולים

סיוע לשיכון עולים 

עניים או קשישים 

ולמטרות צדקה 

דומות על פי שיקול 

 דעת המדינה

     

686,200  

לזכרה של ג'ין 

ברסלו מחוז 

דוגלס, נברסקה, 

 ארה"ב

קליטת  66185390

 עליה

למען סיוע בקליטת  קליטה ועליה

 עולים חדשים

       

13,400  

  

קליטת  51800028

 עליה

משרד ל

 הקליטה

למשרד הקליטה 

עבור עולי ברית 

 המועצות לשעבר

     

390,200  

לזכרו של דר' ג'. 

ד. קין ססקצ'ואן, 

 קנדה

קליטת  66185414

 עליה

יישוב עולים 

 מרוסיה

עבור עזרה בקליטה 

של עולים חדשים 

 יוצאי רוסיה

     

105,600  

לזכרו של בריל 

גולדברג 

שיקאגו, אילינוי, 

 ארה"ב

קליטת  51800011

 עליה

סיוע לעולים 

 מצרפת

        

21,900  

  

קליטת  66185427

 עליה

למדינת ישראל  ילדים

לטובת אנשים 

החוזרים לישראל 

 ילדיםבפרט 

    

169,200  

  



קליטת  66185425

 עליה

למדינת ישראל  יישוב פליטים

לשימוש בלעדי עבור 

 יישוב פליטים 

     

117,800  

בהוקרה על 

תרומה מעזבונה 

של בלנש הלפר 

מרילוויל, 

אינדיאנה, 

ארה"ב לזכרם 

של אמה, גין לם 

הלפר אביה, דוד 

ויטליס הלפר 

אחותה, אליזבת 

ברנדמן ואחיינה, 

 יצ'רד ברנדמןר

     בתי אבות רווחה 66117213

1,582,200  

  

מוסד ילדים  רווחה 66114145

 על הכרמל

לרכוש או לבנות בהר 

כרמל בית לילדים בני 

אשר להם  7-13

בעיות עקב כל מה 

שעבר עליהם בחיים 

 –לא חולים בגוף  –

דוגמת בית נס ציונה 

לילדים, הבית יישא 

את השם בית הילדה 

 מאירהוף

  

9,438,300  

בית הילדה 

 מאיירהוף

למשפחות  רווחה 66117231

 נזקקות

    879,200    

לילדים  רווחה 66167174

וקשישים 

 עניים

       

298,900  

לזכרה של 

-ליליאן ירוס ניו

 יורק, ארה"ב

ילדים נפגעי  רווחה 66117204

 טרור

      

140,000  

  



סיוע לאנשים  רווחה 66213046

 במצב כלכלי

 צנוע 

תמיכה באנשים 

שבזמן דיקטטורת 

היטלר סייעו לאנשים 

שנרדפו מטעמים 

פוליטיים ושמצבם 

 הכלכלי כיום צנוע

  

2,005,000  

בהוקרה 

לאינגבורג 

גילדנרינג ז"ל, 

זולינגן, גרמניה 

(1929 - 2011  )

על מחוייבותה 

למדינת ישראל 

 ותושביה

נפגעי  רווחה 66195418

השריפה 

 בכרמל

    99,200    

ישובים של  רווחה 66195417

יהודים 

 מאירופה

עבור יישובם של 

עולים יהודים 

 אירופאיים

לזכרו של מר   1,211,100

יוליוס כהן מחוז 

מונטגומרי, 

 מרילנד, ארה"ב

טיפול הכרחי ואישי  קשישים רווחה 66117222

בקשישים במוסדות 

או במרכזי טיפול 

המטפלים בהם 

 לטווח ארוך

      

26,200  

לזכרה של בטי 

הורודזקי 

ונקובר, 

קולומביה 

 הבריטית, קנדה

גיבורי  שונות 66176653

מלחמות 

 ישראל

לגיבורי מלחמות 

 ישראל

     

152,000  

לזכרה של אליס 

פ. וייס ברונקס, 

 יורק, ארה"ב-ניו

כיסוי הוצאות  שונות 66190136

 עתידיות

מדינת ישראל עבור 

עזרה עצמית 

ופלשתינאים ערבים 

 שליםמנו

      

26,300  

לזכרו של ג'ון 

הייגן מחוז מרין, 

קליפורניה, 

 ארה"ב

שרות הצלה  שונות 66195038

 בארץ

    6,300    



לבניית בתי  שיכון 66190837

 מגורים

לשיפוץ בתי  \לבניית 

 מגורים

לזכרו של ריצ'רד   10,300

-וייס ברוקלין, ניו

 יורק, ארה"ב

צורכי פינוי בינוי ל שיכון שכונות שיכון 66191089

ושיפור במצב הדיור 

 במדינת ישראל

         

5,300  

  

תרבות וחינוך  תרבות 66125807

 לנוער

  1,052,400    

מוזיקאים  תרבות 51900049

קלאסיים 

 צעירים

      

447,800  

תרומתם 

הנדיבה של 

הילדגרד ג'וזפין 

הובל ויוסף -פוגל

ארנולד פוגל 

לזכר פריץ הובל 

-שנולד ב

15.4.1893 

ונרצח במחנה 

ההשמדה 

אושוויץ ביום 

17.4.1944. 

חיילים  בטחון 66173382

 נזקקים

          לחיילים נזקקים

7,400  

  

        נפגעי מלחמה בטחון 66178379

799,700  

  

נכי מלחמה  בטחון 66177599

ו/או פעולות 

 איבה

לנכים שנפגעו 

במלחמות או פיגועים 

במדינת ישראל 

תמיכה מעבר ל

שניתנה מממשלת 

 ישראל

         

7,000  

לזכרה של בלנש 

-טננבאום ניו

 יורק, ארה"ב

להגנת מדינת  בטחון 66176859

 ישראל

           

5,200  

  

         צה"ל כללי בטחון 66178387

95,600  

  



משרד  66201227

 הבטחון

רווחתם ו םשיקומ" אגף השיקום

ל עיוורים "של נכי צה

ל "או נכי צה

 "שראייתם נפגעה

69,300    

להגנת מדינת  בטחון 66178377

 ישראל

למדינת ישראל 

לצורך הגנתה 

 הצבאית

 

1,299,800  

לזכרה של דיאן 

יורק -שטרן ניו

ונורת' קרולינה, 

 ארה"ב

למדינת ישראל  צרכי בטחון בטחון 66176361

לצורך מחקר בנשק 

 צבאי

לזכרם של אל"מ   1,236,900

בצבא ארה"ב 

יל.( הארי )במ

פאול ארמוס 

ורעיתו שרלוט 

מיאמי פלורידה, 

 ארה"ב

משרד  בטחון 66171988

 טחוןיהב

טחון של ילמשרד הב

מדינת ישראל לצורכי 

ביצור בטחונה של 

 מדינת ישראל

       

27,500  

  

שת ציוד רפואי ילרכ   בטחון 66174431

 מתוחכם לנכי צה"ל.

לזכרו של הנרי   272,200   

ה, מותק פלוריד

 ארה"ב

לנכי צה"ל  נכי מלחמה בטחון 66173791

 ממלחמות.

  12,000    

        לטובת צה"ל צה"ל כללי בטחון 66174668

27,300  

  

חיילים  בטחון 66177283

 נפגעים

   פגועי עיניים

1,697,600  

  

   מרפאה וספריה אגף השיקום בטחון 66175016

1,997,900  

  

  ל."הלצ ליצה"ל כל בטחון 66173409

1,027,100  

  



    35,200   למילואימניקים   צה"ל כללי בטחון 66173131

            צרכי בטחון בטחון 66178364

7,700  

  

    29,600   לצה"ל צה"ל כללי בטחון 66173715

משרד  66174053

 טחוןיהב

טחון ילמשרד הב נכי מלחמה

עבור נכי מערכות 

 ישראל

       

15,400  

  

    144,800      צה"ל כללי בטחון 66176914

 לטובת צה"ל. צה"ל כללי בטחון 66173959

למטרת: הצטיידות 

 התחמשות רכישות

   6,200    

    738,200   צה"ל כללי בטחון 66178020

 -טחון ילמשרד הב צה"ל כללי בטחון 66176062

 צבא ההגנה לישראל

  5,700    

        נכי מלחמה נכי מלחמה בטחון 66176017

14,800  

  

   טיפול ושיקום פצועי מלחמה בטחון 51700069

2,292,500  

  

בהוקרה על   550,600   צה"ל כללי בטחון 66177537

נדיבות של גבי 

אנדראה 

גלטשטיין לזכר 

משפחת 

גלטשטיין 

ומשפחת בן 

חמו. אברהם בן 

חמו. סבי סזרין 

 קראוספופף.

אימי מאקס 

קראוספופף. 

לאון חמי 

 גלטשטיין.בעלי



            צה"ל כללי בטחון 66178267

5,700  

  

משפחות  בטחון 66178422

 שכולות

       

879,200  

  

בהוקרה על   525,300   לצורכי צדקה צה"ל כללי בטחון 66178369

נדיבותם של 

אודט וצ'רלס 

צרפת.  -בדוק 

Odette et 

Charles Bedok. 

- France 

קרבנות  ןבטחו 66176512

 פעולות טרור

יתומים מאב, או גם 

מאב וגם מאם מחמת 

 פעולות טרור

       

24,100  

לזכרו של לואיס 

אנג'לס, -קוגן לוס

קליפורניה, 

 ארה"ב

          צה"ל כללי בטחון 66176835

97,600  

לזכרה של אתל 

הילר לוס 

אנג'לס, 

קליפורניה, 

 ארה"ב

חיילים  בטחון 66176897

 נפגעים

          ם חיילים פצועיםשיקו

7,500  

  

משרד  בטחון 66177111

 טחוןיהב

טחון ילמשרד הב

 לטובת נכי צה"ל

         

8,400  

  

      לצרכי צדקה צה"ל כללי בטחון 66178386

129,200  

בהוקרה על 

נדיבותה של 

אליזה דראי 

צרפת. תרומה זו 

התקבלה 

באמצעות 

האפוטרופוס 

 הכללי.

עבור  -לצה"ל  צה"ל כללי בטחון 51700052

רווחתם של פצועי 

 צה"ל

       

13,700  

  

             צה"ל כללי בטחון 66177386



5,200 

לכוחות ישראל  צה"ל כללי בטחון 66178392

 המזוינים

       

29,300  

לזכרה של מרי 

סטיפנס -טברוף

מחוז למפסס, 

 טקסס, ארה"ב

          צה"ל כללי בטחון 66177510

13,600  

  

    99,100     צה"ל כללי בטחון 66177799

    66,100   צה"ל כללי בטחון 66177713

        צה"ל כללי בטחון 66177882

104,700  

  

להגנת מדינת  בטחון 66177651

 ישראל

         

38,600  

  

    5,500     צה"ל כללי בטחון 66177682

ת חינוך ילדים לטוב  ים נזקקיםילד בטחון 66125767

נזקקים שאיבדו אבא 

או אמא בשירות 

בצה"ל או יתומים 

 בפיגוע טרור

  

3,376,100  

לזכרה של חסיה 

רוחמן אלברטה, 

 קנדה

בהוקרה על   57,900   סיוע לחיילים פצועים חיילים פצועים בטחון 66177751

תרומתה של 

סלמה לרנר 

קליפורניה, 

 ארה"ב

    56,600   חיל אויר בטחון 66177899



רווחת חיילי  בטחון 66178006

 צה"ל

עבור צבא ההגנה 

לישראל להקמת 

עד למען ומועדונים לו

חייל, לאימוץ יחידה ה

תקני לוחמת , למ

הבראה ונופש 

 לחיילים.

         

7,300  

בהוקרה על 

תרומה מעיזבונו 

של יוסף מייזלס, 

חיפה לזכרו 

ולזכרה של 

רעייתו ברטה 

 רוזנבאום מייזלס

    8,600   צה"ל כללי בטחון 66178143

משרד  בטחון 66178075

 הבטחון

למדינת ישראל 

לשימושו הבלעדי של 

 משרד הביטחון 

לזכרה של פרל   6,900  

מבית  ץקני

אירובניק אשר 

נרצחה על ידי 

הנאצים ככל 

הנראה במחנה 

ההשמדה 

אושוויץ. מוקדש 

על ידי בתה 

ריימונד קניך מן 

אשר נלחמה 

למען מדינת 

ישראל במלחמת 

 העצמאות

        לצה"ל צה"ל כללי בטחון 66178298

10,900  

לזכרה של אן 

פוטרמן מיאמי, 

 פלורידה, ארה"ב

            צה"ל כללי בטחון 66178129

8,500  

  

    7,600     צה"ל כללי בטחון 66178099

    91,500   צה"ל כללי בטחון 66178150



טחון לצרכי בי בטחון 66178205

 לאומי

למדינת ישראל 

 לצורכי בטחון לאומי

לזכרו של   12,400  

לאונרד ל. 

מלמוט 

פילדלפיה, 

פנסילבניה, 

 ארה"ב

            צה"ל כללי בטחון 66178243

7,800  

  

יר וחיל האו בטחון 66178305

אנשיו 

 ומשפחותיהם

         

13,200  

בהוקרה על 

תרומתו של 

מיכאל רוט, 

 טקסס, ארה"ב

להגנת מדינת  בטחון 66178363

 ישראל

לצורך הגנת העם 

היהודי במדינה 

 והטריטוריה של

 .המדינה

  

1,122,600  

לזכרם של מר 

סמואל גוורצר 

והוריו מוריס 

גוורצר ואסתר 

מולי גוורצר לאס 

וגאס, נבדה, 

 ארה"ב

נכה  -למטרות צדקה  ל"הנכי צ בטחון 66178329

 צה"ל

לזכרו של מר   50,300  

ג' רוזנפלד, ג'ור

קליפורניה, 

ארה"ב. מר 

רוזנפלד אהב 

את הוריו, 

וויליאם רוזנפלד 

ורוז בכר 

רוזנפלד, ילידי 

הארץ. הוא אהב 

את הארץ 

ותושביה, וביקש 

 לעזור לנזקקיה.

     צה"ל כללי בטחון 66178367

1,703,700  

  

       צה"ל כללי בטחון 66178372

607,200  

לזכרם של 

ברטה )נפ' כב' 

חשון מר

תשע"א( ויז'י 

)נפ' כו' אב 

תשס"ו( קאלב 

אוהבי הארץ 



 ומוקירי מגיניה

        צה"ל כללי בטחון 66178385

114,600  

  

לטיפול בחיילים   צה"ל כללי בטחון 66178408

 בודדים

  605,300    

          צה"ל כללי בטחון 66178376

42,400  

לזכרו של סול 

שולמן נורמל, 

 באילינוי, ארה"

לזכרו של דוד   30,600     צה"ל כללי בטחון 66178384

אלפרט מחוז 

אוקלנד, מישיגן, 

 ארה"ב

      חיילים בודדים וירואהחיל  בטחון 66178419

933,500  

בהוקרה לזלדה 

רוזנקרנץ ז"ל 

ולתרומתה 

לזכרה של בתה 

בתיה רוזנקרנץ 

ז"ל, סמלת בחיל 

האוויר , שנפלה 

בעת  10.6.78-ב

 ה"לשירותה בצ

להגנת מדינת  בטחון 66178383

 ישראל

לטובת צה"ל ו/או 

 צרכי ביטחון

       

45,100  

  

משרד  66213107

 טחוןיהב

לרווחת 

 חיילים

    

1,144,300  

  



        עבור צה"ל צה"ל כללי בטחון 66178390

64,200  

בהוקרה על 

תרומה מעיזבונו 

של אלפרד 

סטוארט 

יורק, -פלשינג, ניו

כרו ארה"ב לזר

 של הרולד בנסון

משרד  בטחון 66178399

 טחוןיהב

למדינת ישראל 

 לצרכי בטחון

     

498,700  

  

לזכרו של יוליוס   151,900   צה"ל כללי בטחון 66178401

פוקס קליפורניה, 

 ארה"ב

          צה"ל כללי בטחון 66178421

32,000  

  

    15,200 לצבא הגנה לישראל צה"ל כללי בטחון 66178425

 


