
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 (₪)

7/12/2016

Norwegian Rep in Jerusalem 

through Paltrade מדינה זרה

פעילות בתחום קידום 

שיתופי פעולה בהתאם להסכם עם התורם

Market penetration 

Program - Paltrade             4,761 

7/11/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה פעילות בתחום הספורט בהתאם להסכם עם התורם

USAID - Twinned Peace 

Sport School $27,381         105,544 

7/8/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות בתחום קידום 

שיתופי פעולה והכשרות 

מקצועיות בהתאם להסכם עם התורם

Business to Business 

USAID $34,614         133,184 

7/21/2016 The European Commission

ארגון או חבר של , איחוד

מדינות זרות

פעילות בתחום קידום 

שיתופי פעולה והכשרות 

מקצועיות בהתאם להסכם עם התורם Partnership in Peace € 45,408         191,912 

7/21/2016 The European Commission

ארגון או חבר של , איחוד

מדינות זרות פעילות בתחום בריאות  בהתאם להסכם עם התורם Training Doctors - EU € 44,503         188,088 

8/11/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה פעילות בתחום הספורט בהתאם להסכם עם התורם

USAID - Twinned Peace 

Sport School $20,279           76,830 

8/11/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות בתחום קידום 

שיתופי פעולה והכשרות 

מקצועיות בהתאם להסכם עם התורם

Business to Business 

USAID $20,629           78,154 

8/11/2016 Regione Lombardia רשות מקומית או מחוזית פעילות בתחום הבריאות בהתאם להסכם עם התורם

Saving & Training 

Lombardia 2016-2017 € 59,988         254,361 

9/8/2016 The Federal Reserve Bank of NY מדינה זרה פעילות בתחום מחקר כלכלי בהתאם להסכם עם התורם MEPI Transaction Costs $180,000         668,736 

9/2/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה

פעילות בתחום קידום 

שיתופי פעולה והכשרות 

מקצועיות בהתאם להסכם עם התורם

Business to Business 

USAID $4,875           18,217 

9/12/2016

US Disbursing Officer- American 

Embassy מדינה זרה פעילות בתחום הספורט בהתאם להסכם עם התורם

USAID - Twinned Peace 

Sport School $50,341         187,129 
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