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75% מגובה 
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הראשוני 

המאושר 

במליאה
350,000262,500        16152810500,000350,000350,000פיתוח וקידום המועצה וההתישבותקרן לפיתוח מטה בנימין וההתישבות (ע"ר)

500,000319,000        17400810500,000500,000500,000שמירת קרקעות המדינהרגבים (ע"ר)
75,000        17650811800,000800,000ארגוני הסברה בבנימיןמשקפת - העמותה לקידום ופיתוח התיירות וההסברה 

        17650811100,000ארגוני הסברה בבנימיןעמותת קוממיות
100,00037,500        1765081495,000100,000100,000מכונים תורניים להכשרת דייניםמכון משפטי ארץ (ע"ר)

30,00022,500          1765081530,00030,00070,000תמיכות למכוני מחקר בנושאי בנימיןמדרשת הרי גופנא (ע"ר)
240,000240,000        17650816240,000240,000240,000תמיכה לעמותות המטפלות בילדים בצרכים מיוחדיםלב בנימין (ע"ר)

43,80543,805        1765081760,00043,805120,000דתישע בנימין (ע"ר)
16,19516,195          1765081716,19550,000דתצבאות ה' בע"מ (חל"צ)
150,00093,750        17650818300,000150,000300,000תמיכה לגופים הפועלים לגאולת קרקעותאופק להתיישבות (ע"ר)

150,00093,750        17650818150,000100,000תמיכה לגופים הפועלים לגאולת קרקעותעמותה לפיתוח ההתיישבות במגרון
6,500,0004,500,000    176608146,500,0006,500,00010,000,000תנועות מיישבותאמנה תנועת ההתיישבות

215,000215,000        17660818215,000215,000210,000כפר סטודנטיםקדמה התיישבות סטודנטים ויזמים (ע"ר)
50,0001,750        1816381050,000104,000חיזוק מערכת החינוך העל יסודית בבנימיןלאורו נלך

50,0001,750        1816381050,000160,000חיזוק מערכת החינוך העל יסודית בבנימיןפנים אל פנים - נועם ישראל
100,0003,500        18162810100,000100,000פעילות לחיזוק ערכי ולבניית מנהיגות בקרב אוכלוסיית הסטודנטים המתגוררים בבנימיןפנים אל פנים - נועם ישראל

30,00022,500          1825081030,00030,00060,000תרבות, אומנות ומוזיקהמקהלת בנימין (ע"ר)
15,00011,500          1829081015,00015,00050,000עמותות ספורטעמותה לקידום הספורט חשמונאים מטה בנימין

12,0009,000          1839081012,00012,00015,000ארגוני בריאות וסיוע לחוליםיד שרה (ע"ר)
50,00037,500          1839081150,00050,00050,000תמיכה בתשושי נפשחסדי אנוש (ע"ר)

50,00037,500        1839081250,00050,000200,000סיוע למשפחות הזקוקות לאיבחון וטיפולחיים של טובה (ע"ר)
100,00037,500        18510812100,000100,000100,000השתתפות במכון לדייניםמכון בני דוד פסגות

11,0748,195        1860081018,31711,074163,000תמיכה לעמותות תרבות ופנאיבית חב"ד כפר האורנים שע"י צעירי אגודת חב"ד 
13,92610,305          1860081030,09913,92630,000תמיכה לעמותות תרבות ופנאיבית חב"ד עלי וסביבותיה (ע"ר)

38,95429,346        1870081064,50038,954500,000שמירה על איכות הסביבההפורום לישראל ירוקה (ע"ר)
36,04627,154        1870081085,00036,046250,000שמירה על איכות הסביבהירוק עכשיו (ע"ר)

100,0002,000        18172810100,000450,000מכינות לאחר שירות והכוונה להשתלבות בקהילה הישראליתבית מדרש ישראלי עין פרת-אלון (ע"ר)
9,694,9169,352,00015,172,0009,352,0006,158,500סה"כ

400,000400,000
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71,07535,771          1816481024,05735,000השת' בישיבות הסדר, מכינות, מדרשות וכולליםמדרשת בינת - בית מדרש גבוה לבנות (ע"ר)

43,79622,042          1816481051,96465,000השת' בישיבות הסדר, מכינות, מדרשות וכולליםמטל השמים ומשמני הארץ (ע"ר) 
15,2947,697          181648103,84930,000השת' בישיבות הסדר, מכינות, מדרשות וכולליםמכלול - תכנית תורנית מדעית (ע"ר)

110,11755,421        1816481070,440100,000השת' בישיבות הסדר, מכינות, מדרשות וכולליםקול יצחק
4,7272,379          1816481013,85713,000השת' בישיבות הסדר, מכינות, מדרשות וכולליםשפת יעקב (ע"ר)

23,08011,616        18164810180,000השתתפות במכינות קדם צבאיות וישיבות הסדרארזי הלבנון
87,59344,085        18164810200,157301,400השתתפות במכינות קדם צבאיות וישיבות הסדרבני דוד- מכינה ישיבתית (ע"ר)

131,52866,197תמיכה בכולליםבני דוד עלי
18,3539,237          1816481037,72236,000השתתפות במכינות קדם צבאיות וישיבות הסדרישיבת הסדר שילה

15,5727,837תמיכה בכולליםשילה אברכים
41,98921,133        1816481038,492150,000השתתפות במכינות קדם צבאיות וישיבות הסדרמדרשת עין פרת בגוש אדומים (ע"ר)

32,81316,514        1816481063,511750,000השתתפות במכינות קדם צבאיות וישיבות הסדרמכינה תורנית קדם צבאית אלישע (ע"ר)
181648107,67912,7916,438השתתפות במכינות קדם צבאיות וישיבות הסדרמכינת לפידות אמונה (ע"ר)

92,32046,464        18164810128,562140,000השתתפות במכינות קדם צבאיות וישיבות הסדרמרכז תורני עץ חיים היכל אליהו (ע"ר)

הישיבה הגבוהה כוכב השחר (ע"ר)
מוסדות על תיכוניים תורניים - ישיבות /כוללים + 

מדרשות
1816481030,02450,000          17,5198,817

41,43320,853        18164810100,000תמיכה בכולליםמעשי חייא (ע"ר)
670,314760,0001,950,400760,000382,500סה"כ

10,365,23010,112,00017,122,40010,112,0006,541,000סה"כ

760,000
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