מקבלי הפרסים של קרן פרס
יושב ראש הכנסת
לאיכות החיים

מראשיתם ,בשנת התשמ"ד – 1983

התשמ"ד – 1983
הגברת העלייה ,מניעת הירידה והקלת
הקליטה

" בית האולפנא" בירושלים
 מר יחזקאל הראל

סיעוד וסיוע לנזקקים






חינוך ו/או עידוד לסובלנות,
לכבוד ולהבנה הדדיים ולשכנות טובה

 המרכז לתרבות עמים
לנוער
 אולפן עקיבא

שיפור איכות החיים (כולל טיהור הסביבה
וייפוי הנוף)

 מר עזריה אלון
 מר יוסף תמיר
 מפעל נאות קדומים

מלחמה בתאונת דרכים

 מר יצחק שפירא
 מר א.י .אלרואי

מציאת דרכים לחסכון באנרגיה

 מר צבי חבלין

העשרת חיי התרבות ע"י תרומות בשדה
המדע ,האמנות וההגות

 מר עודד קוטלר

שיתוף פעולה עם צרפת על
מוסדותיה התרבותיים ,המדעיים
והאמנותיים ,לשם שיפור איכות
החיים והעשרת חיי התרבות
בישראל
קידום היחסים בין היהודים
לבין הערבים בישראל

אגודת "אנוש"
גב' מרגלית אמיתי
מר עוזיאל שלו
מר מאיר רונן

 האח מרסל דיבואה

 מר דוד אגמון
" בית הגפן"

התשמ"ה – 1985
הגברת העליה ,מניעת הירידה והקלת הקליטה

 מרכז קליטה לנוער
בחופים
 בית התפוצות

התשמ"ו1986-
קידום שלטון החוק ,ערכי הדמוקרטיה
ושמירה על זכויות האדם
העמקת ההבנה והדו קיום בין היהודים
והערבים
קידום ויישום פעילות מדעית,
לרבות בשדה האנרגיה ,לטובת החברה
והמדינה
העשרת חיי החברה על ידי תרומה או יצירה
בשדה האמנות וההגות
מעשי פיקוח נפש
שיתוף פעולה עם צרפת על
מוסדותיה התרבותיים ,המדעיים
והאמנותיים ,לשם שיפור איכות
החיים והעשרת חיי התרבות בישראל

 יחידה לגישור פערים
שליד אוניברסיטת חיפה
 מר נור אדין דיריני
 מר עוזיה גליל
 פסטיבל עכו
 ד"ר דוד אפלבויים
 כל ישראל חברים
(אליאנס)

התשמ"ז1987-
הגברת העלייה ,מניעת הירידה והקלת
הקליטה

 תהל"ה
 מר יוסף קלש

קידום ועידוד הסבלנות,
הסובלנות ,הכבוד וההבנה
ההדדיים והשכנות הטובה בחינוך ובמעשה

 קטורה
 כפר אדומים

מעשי פיקוח נפש

 יחידת חילוץ גולן

קידום הידע והתודעה על העם בתפוצות
והידוק הקשר עם הגולה

 פרופ' משה דיוויס

פעילות חינוכית בקרב הנוער

 יהושע רווק
ודרור חוטר-ישי

התשמ"ח1988-
הגברת העליה ,מניעת הירידה והקלת הקליטה

" שר-אל"

פעילות בשירות החברה והקהילה ומיזוג יוצאי
גלויות

 יד שרה

קידום שלטון החוק וערכי הדמוקרטיה

 פרופ' יצחק זמיר

העמקת ההבנה והדו-קיום בין היהודים
והערבים

 עודה סלאח עודה
אבו רביעה
 מחמד חמזה ע'נאים

שיתוף הפעולה עם צרפת על מוסדותיה
התרבותיים המדעיים והאומנותיים ,לשם
שיפור איכות החיים והעשרת חיי התרבות
בישראל

 בית חולים הצרפתי בירושלים

התשמ"ט1989 -
הגברת העלייה ,מניעת הירידה והקלת
הקליטה

 מר שמואל להיס
 אגודת מתנדבי יעקב מימון

שיפור איכות הסביבה

 מר עמי נוימן
ומר אבי מילר
 גב' ציפורה רון

מעשי פיקוח נפש ומניעת תאונות ,לרבות
תאונות דרכים ותאונות עבודה

 מגן דוד אדום

העשרת חיי החברה על ידי תרומה או יצירה
בתחום האמנות וההגות

 מר צבי נרקיס
 מר סלים (שלמה) שעשוע

העמקת הידע והתודעה של העם היהודי
לעדותיו

 מרכז מורשת יהדות בבל

התש"ן –1990

הגברת העליה ומיזוג גלויות

 פרויקט "רעות" מיסודו של
הפורום הישראלי
 התאחדות עולי אמריקה
וקנדהAACI-

שיפור איכות הסביבה

 הועדה לשיפור איכות
הסביבה בשכונות יוספטל-
דדו בפתח תקווה
 מר דוד כץ

מניעת תאונות דרכים

 ד"ר משה בקר

פעילות חינוכית בקרב הנוער

" בית -איתן"-
הוסטל לנערים חוסים
 מר דוד הראל

בין אדם לחברו

 המרכז הרפואי לחולי
המופיליה בביה"ח ע"ש
שיבא (תל השומר) ולד"ר
אוריאל מרטינוביץ העומד
בראשו
 אגודת "עזרא למרפא"

זכויות האדם והעם היהודי -תהליכים
והתפתחות מאז המהפכה הצרפתית

 הרב יהודה (ליאון)
אשכנזי ("מניטו")
 מר דוד קטריבס

התשנ"א1991-
הגברת העליה ,מניעת הירידה,
הקלת הקליטה ועידוד לאימוץ משפחות

 המחלקה לקליטת עליה
ומניעת הירידה של ויצו
ישראל
 המרכז להתנדבות ישראל

גישור הפערים בין שכבות
האוכלוסין ומיזוג גלויות

 איס"ף – הקרן הבינלאומית
לחינוך ,בעבור פרוייקט
קידום ופרוייקט מועדון
קהילתי

קידום ועידוד הסבלנות,
הסובלנות ,הכבוד וההבנה
ההדדיים והשכנות הטובה ,בחינוך
ובמעשה

 התנועה למען ארץ ישראל
טובה
 השגרירות הנוצרית
הבינלאומית בירושלים

מעשי פיקוח נפש

 צוות חילוץ מדבר יהודה

שיתוף הפעולה עם צרפת על
מוסדותיה התרבותיים והמדעיים
והאומנותיים ,לשם שיפור איכות
החיים והעשרת חיי התרבות
בישראל

 פרופ' שאול פרידלנדר

פעילות חינוכית בקרב הנוער

 פרופ' יצחק הלברכט

התשנ"ב1992 -
הגברת העליה ,מניעת הירידה,
הקלת הקליטה ויצירת מקומות
עבודה של עולים חדשים
פעילות בשירות החברה והקהילה,
גישור הפערים בין שכבות
האוכלוסין ומיזוג גלויות
קידום ועידוד הסבלנות,
הסובלנות ,הכבוד וההבנה
ההדדיים והשכנות הטובה,
בחינוך ובמעשה
מניעת תאונות ,לרבות תאונות
דרכים ותאונות עבודה
קידום ויישום פעילות מדעית
בשדה האנרגיה ,לטובת החברה
והמדינה
מעשי פיקוח נפש



"אמונה"  -המחלקה
לקליטה חברתית-רוחנית
של עולים
פרופ' ירמיהו ברנובר
השופטת ציפורה ברון
וארגון הגג של ארגוני
הנכים ונכים בלתי
מאוגדים בישראל
תנועת "עם יפה -עם אחד"



מרכז ההובלה של אגף
אפסנאות בצה"ל
פרופ' אריה ביתן
וגב' שרה רובין
מר יהודה ברוניצקי
מר רפי סויסה
 -F.I.R.S.Tהיחידה
הארצית להחשת פעולות
סיוע ,חילוץ והצלה











התשנ"ג1993 -
" ידידים" -פרוייקט אח בוקר
לילדי עולים
 הפרוייקט הבין-קיבוצי
לקליטת עולים במסגרת
תכנית בית-ראשון במולדת
 ארגון "שומרי-משפט"-
רבנים למען זכויות האדם

הגברת העליה ,מניעת הירידה והקלת
הקליטה

קידום שלטון החוק ,ערכי הדמוקרטיה,
שמירה על זכויות האדם ועידוד הסובלנות,
הכבוד ההדדי והשכנות הטובה
מניעת תאונות ,לרבות תאונות דרכים
ותאונות עבודה
שיתוף הפעולה עם צרפת על מוסדותיה
התרבותיים והמדעיים והאומנותיים ,לשם
שיפור איכות החיים והעשרת חיי התרבות
בישראל

 המועצה הלאומית למניעת
תאונות
 הרב אברהם חזן
 ד"ר משה קטן
 קרן "ילדים" – מפעלי חינוך
לזכר ילדי השואה

קידום הידע והתודעה של העם בתפוצות
והידוק הקשר עם הגולה

התשנ"ד1994 -
קידום שלטון החוק  ,ערכי הדמוקרטיה,
שמירה על זכויות האדם



המועצה הלאומית לקידום
שלטון החוק והדמוקרטיה

פעילות למען קידום החברה הערבית
וההבנה בין היהודים לערבים

 נעמ"ת -המחלקה הערבית-
תנועת נשים עובדות ומתנדבות
 גב' שרה מלצר
 בני הזוג שירלי והרשל בנימין

קידום הידע והתודעה והידוק הקשר
עם הגולה

 האגודה לזכויות המשפחות
ברוכות הילדים בישראל

שיפור איכות הסביבה

התשנ"ה –1995
פעילות בשירות החברה והקהילה,
גישור הפערים בין שכבות
האוכלוסין ומיזוג גלויות

 האגודה הבינלאומית
לזכויות הילד-ישראל-
אב"יD.C.I -
 מר דוד ביטון

קידום ועידוד הסבלנות,
הסובלנות ,הכבוד וההבנה
ההדדיים והשכנות הטובה,
בחינוך ובמעשה

 בית הרב -להנחלת מורשת
הרב קוק זצ"ל
 גבעת חביבה-סמנריון
הקיבוץ הארצי השומר
הצעיר

קידום ויישום פעילות מדעית
בשדה האנרגיה ,לטובת החברה
והמדינה

 ד"ר צבי תבור

העשרת חיי החברה על ידי תרומה
או יצירה בשטח האמנות או ההגות
קידום הידע והתודעה והידוק
הקשר עם הגולה

 תיאטרון "גשר"
 מכון ווג'ס-ערד

התשנ"ו/התשנ"ז1996/1997 -
הגברת העליה ,מניעת הירידה
והקלת הקליטה

 מועצת תנועות הנוער
בישראל

מניעת תאונות ,לרבות תאונות
דרכים ותאונות עבודה

 מר שלמה חביב
" מתונה"-ארגון נגד
קטל בדרכים

פעילות חינוכית בקרב הנוער

 מר רמי סולימני

מעשי פיקוח נפש

 פרופ' ננסי קרוליין
 ארגון מתנדבי "הצלה" בני
ברק
 ארגון מתנדבי "הצלה"
ירושלים

התשנ"ח 1998 -
קידום ועידוד הסבלנות ,הסובלנות ,הכבוד
וההבנה ההדדיים והשכנות הטובה ,בחינוך
ובמעשה

 קיבוץ "בית – ישראל"

העמקת ההבנה והדו-קיום בין יהודים וערבים

 עמותה לסובלנות ולדו קיום
יהודי-ערבי באזור הרי יהודה
 אדם-המדרשה לדמוקרטיה
ולשלום על-שם אמיל
גרינצוויג
 מר שמואל טולדנו

פעילות בשרות החברה והקהילה ,גישור
הפערים בין שכבות האוכלוסין ומיזוג גלויות

 מרכז ער"ן-אגודה ישראלית
לעזרה ראשונה נפשית
בטלפון – ע"ש ד"ר אריה
ומריה ב .זסלני
 מר דאהר פראג'

קידום שלטון החוק ,ערכי הדמוקרטיה
ושמירה על זכויות האדם

 עמותת עוגן – העמותה
לעקירת השחיתות במגזר
העסקי והציבורי בישראל
 מר משה נגבי

התש"ס 2000 -
טיפוח וקידום יחסי הבנה והתחשבות הדדית
בין דתיים וחילוניים בישראל

 מר אלי גורן ומר יואב נחשון
מעמותת "חוג העמקים"
המפעילה את החוג ליהדות
 העמותה לזקן "גיל-עוז"

התשס"א 2002 -
טיפוח הסבלנות ,הסובלנות והעמקת ההבנה
והדו-קיום בין יהודים וערבים בישראל

 גב' שרה קרמר ומר חילמי
כתאנה מהמרכז היהודי-ערבי
לפיתוח כלכלי
 נתיבי אחווה – אגודה
יהודית-ערבית למען הילד
והמשפחה

התשס"ב – 2002-התשס"ג2003-
התנדבות נוער בשירות
החברה והקהילה

קידום שלטון החוק ,ערכי הדמוקרטיה,
שמירה על זכויות האדם

 עלם – עמותה למען נוער
במצבי סיכון ומצוקה
 איל"ן – איגוד ישראלי
לילדים נפגעים – סניף אום-
אל-פחם
 ארגון "קו לעובד"

התשס"ד2004-
פעילות בשירות החברה והקהילה –
טיפול במצוקות

 שלו"ה – אגודת שחרור
למשפחה ולילד המוגבל
 עמותת אלצהיימר ומחלות
דומות בישראל

העשרת חיי החברה על-ידי תרומה
או יצירה בשדה האמנות וההגות

 בית מורשת אורי-צבי גרינבר
 הפורום הישר לקופרודוקציות
דוקומנטריות בינלאומיות

התשס"ה -התשס"ו 2006-2005
קידום ועידוד הסבלנות ,הסובלנות ,הכבוד
וההבנה ההדדיים והשכנות הטובה ,בחינוך
ובמעשה

 אלוף הראבן
 המוזיאון הארכיאולוגי
בקיבוץ עין-דור

פעילות בשירות החברה והקהילה ,גישור
הפערים בין שכבות האוכלוסין ומיזוג גלויות

 עמותת מילב"ת – המרכז
הישראלי לאביזרי עזר ,בינוי
ותחבורה לנכה
 אלון – העמותה למעורבות
חברתית

התשס"ז2007 -
פעילות בשירות החברה והקהילה
בישובים שעמדו לאורך זמן בפעולות איבה

 עמותת גוונים

פעילות בשירות החברה והקהילה ,למען
ילדים בסיכון

 עמותת "זיו נעורים"

פעילות בשירות החברה והקהילה ,לשילוב
אנשים בעלי מוגבליות בקהילה






עמותת "למענך למודעות"
עמותה לקידום השכלת נשים
בדואיות בנגב
עמותת "אנוש" – העמותה
הישראלית לבריאות הנפש –
סניף שדרות
עמותת "עלי שיח" – מיסודו
של הרב חיים פרקל

התשס"ח2008 -
פעילות בשירות החברה והקהילה למניעת
אלימות במשפחה

 עמותת "אישה לאישה"
 עמותת "ארפאד"
 גב' רות רזניק – מייסדת
עמותת ל.א .לחימה באלימות
נגד נשים

פעילות בשירות החברה והקהילה ,לשילובן
של נשים בפריפריה בשוק העבודה

 ארגון צ"ח – "סטודנטים
למען צדק חברתי" –
אוניברסיטת בן-גוריון
 העמותה להעצמה כלכלית
לנשים

פעילות בשירות החברה והקהילה להגברת
המודעות לבריאות נשים במגזרים שונים

 גב' יעל צפריר-רייך – עמותת
"סליחה"
 עמותת "יסמין אלנגב
לבריאות האישה והמשפחה"
 מרכז מידע לבריאות האישה

התשס"ט2009-
פעילות בשירות החברה והקהילה לפיתוח
מקורות אנרגיה חלופיים ,בנייה ירוקה ופיתוח
ומיחזור מקורות מים

 תנועת "אור"

פעילות בשירות החברה והקהילה
לחינוך סביבתי

 עמותת נגב בר-קימא
 עמותת אחרי! נוער מוביל
שינוי

התש"ע2010-
פעילות לגישור וסובלנות וצמצום
הפערים בחברה






עמותת "בסוד שיח"
ארגון "מעשה"
פרופ' דוד אליעזר יפה
ד"ר עדי קול

התשע"א2011-
פעילות בשירות החברה והקהילה ,לרבות
למען אנשים עם מוגבלויות






עמותת "לשם"
עמותת "בית הגלגלים"
עמותת "נא לגעת"
בית החולים נצרת

פעילות חינוכית בקרב בני נוער






מר שלומי אבני
גב' דינה בנקלר
עמותת "עדנים"
עמותת "גשר חינוכי"

התשע"ב -תשע"ג – 2012/2013
קידום שלטון החוק ,ערכי הדמוקרטיה
ושמירה על זכויות אדם

 שדולת הנשים בישראל
 המרכז הישראלי לנפגעי כתות

שיפור איכות הסביבה ,עם דגש על קידום
ויישום פעילות מדעית לרבות בשדה האנרגיה,
לטובת החברה והמדינה

 עמותת מיל"ן-מרכז יצירתי
לנוער
 הקואליציה לבריאות הציבור

התשע"ד2014-
פעילות למניעת אלימות ,שכרות ושימוש
בסמים ,בקרב ילדים ובני נוער

 עמותת "בתי דולב לנוער"
 מרכז "אלטופולה"

פעילות למען רווחתם של קשישים

 עמותת "כן לזקן"
 דר' אליעזר גלאובך-גל

