
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 USD ($) NOK DKK (kr) EURO (€) NIS (₪) שער חליפין

10/20/2016

Ulkoasian Ministerio - Finnish 

Embassy מדינה זרה פעילות בתחום הספורט בהתאם להסכם עם התורם € 14,908           62,292 4.18

10/20/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה פעילות בתחום הספורט בהתאם להסכם עם התורם $25,361           96,513 3.81

10/20/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות בתחום קידום 

שיתופי פעולה והכשרות 

מקצועיות בהתאם להסכם עם התורם $32,169         122,421 3.81

10/28/2016

Azienda Ospedaliero - Universitari 

A. Meyer רשות מקומית או מחוזית פעילות בתחום הבריאות בהתאם להסכם עם התורם € 60,000         249,816 4.16

11/30/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות בתחום קידום 

שיתופי פעולה והכשרות 

מקצועיות בהתאם להסכם עם התורם $35,129         134,032 3.82

12/6/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה פעילות בתחום הספורט בהתאם להסכם עם התורם $36,838         139,346 3.78

12/2/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות בתחום קידום 

שיתופי פעולה והכשרות 

מקצועיות בהתאם להסכם עם התורם $28,656         108,922 3.80

12/8/2016 Min. Foreign Affairs Netherlands מדינה זרה פעילות בתחום הבריאות בהתאם להסכם עם התורם € 4,994           20,148 4.03

12/15/2016 Regione Lombardia רשות מקומית או מחוזית פעילות בתחום הבריאות בהתאם להסכם עם התורם € 40,000         160,068 4.00

12/20/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה פעילות בתחום הספורט בהתאם להסכם עם התורם $7,819           29,957 3.83

10/20/2016

Ulkoasian Ministerio - Finnish 

Embassy מדינה זרה פעילות בתחום הספורט בהתאם להסכם עם התורם € 10,000           39,677 3.97

12/28/2016 Azienda Ospedali era Santa Maria רשות מקומית או מחוזית פעילות בתחום הבריאות בהתאם להסכם עם התורם € 50,000         199,425 3.99

12/29/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy through Near East 

Foundation מדינה זרה פעילות בתחום סביבה בהתאם להסכם עם התורם $15,051           57,382 3.81

2016 לשנת Q4תרומות רבעון  - )ר"ע(מרכז פרס לשלום 


