
Date

שם הישות המדינית הזרה נותנת 

התרומה

סוג הישות המדינית הזרה 

א36כמפורט בסעיף  מטרות התרומה או יעודה

התנאים לתרומה לרבות 

התחייבויות שנתן הנתמך לישות 

המדינית הזרה בנוגע לתרומה Project USD ($) NOK DKK (kr) EURO (€) NIS (₪)

1/6/2016 Azienda Ospedali era Santa Maria רשות מקומית או מחוזית פעילות בתחום הבריאות בהתאם להסכם עם התורם Saving Children € 50,000        211,035 

1/28/2016 British Embassy מדינה זרה פעילות בתחום הבריאות בהתאם להסכם עם התורם

Training Doctors - 

Matching UK        113,333 

2/3/2016 שגרירות סין מדינה זרה פעילות מרכז פרס בהתאם להסכם עם התורם פעילות מרכז פרס $10,000          39,146 

2/5/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות בתחום עסקים 

וסביבה בהתאם להסכם עם התורם

Business to Business 

USAID $5,381          20,773 

11/23/2015

US Disbursing Officer through 

Mercy Corps מדינה זרה

פעילות בתחום עסקים 

וסביבה בהתאם להסכם עם התורם Mercy Corps 08/15-04/16 $10,930          42,798 

1/27/2016 The European Commission

ארגון או חבר של , איחוד

מדינות זרות פעילות בתחום הבריאות בהתאם להסכם עם התורם Training Doctors - EU € 184,620        794,346 

2/12/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות ספורט משותפת 

ילדים בהתאם להסכם עם התורם

USAID - Twinned Peace 

Sport School $23,062          88,471 

2/17/2016 Finnish Embassy מדינה זרה

פעילות ספורט משותפת 

ילדים בהתאם להסכם עם התורם

Finnish Embassy 2015-

2016 € 20,000          86,068 

2/23/2016 Tresorie de L'Etat Luxembourg מדינה זרה

פעילות בתחום מנהיגות 

וקהילה בהתאם להסכם עם התורם Luxembourg 10/13-09/14 € 3,214          13,765 

2/24/2016 Australia Embassy מדינה זרה

פעילות ספורט משותפת 

ילדים בהתאם להסכם עם התורם

Australian Embassy Mini 

Mondial 2016            5,650 

3/14/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות ספורט משותפת 

ילדים בהתאם להסכם עם התורם

USAID - Twinned Peace 

Sport School $50,986        195,999 

3/14/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות בתחום עסקים 

וסביבה בהתאם להסכם עם התורם

Business to Business 

USAID $7,551          29,028 

3/14/2016 The Federal Reserve Bank of NY מדינה זרה

פעילות בתחום עסקים 

וסביבה בהתאם להסכם עם התורם MEPI Transaction Costs $135,630        521,389 

2016 לשנת Q1תרומות רבעון  - )ר"ע(מרכז פרס לשלום 


