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  כולם ���� כוללים ����ישיבות גדולות  ����פנימיות תורניות  ����בות קטנות  ישי ����  ::::מיועד ל
  לכבוד 

  א"והמוסדות התורניים שליט ראשי הישיבות

  א"מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים שליט

        ס"השלום והברכה וכט
  2017201720172017עזבונות המדינה לשנת עזבונות המדינה לשנת עזבונות המדינה לשנת עזבונות המדינה לשנת 

  

 2017נפתחת האפשרות להגיש בקשה לתמיכה מעזבונות המדינה לשנת  15/2/16 ו"תשע 'א אדר 'היום ו  .א

  ו"תשע' אדר ב' כ .30.03.16 ועד לתאריך –

יעוד ( ה "רק באופן מקוון באמצעות מערכת יעל ,עזבונותהלועדת הבקשות יכולות להיות מוגשות   .ב
  ).עזבונות לטובת המדינה

במידה ולא קבלתם  .ד"את טופס ההרשמה כולל חתימת עויש למלא . חובה להירשם למערכת מראש  .ג

נקלטה ויש לבצע  לאהבקשה המשמעות היא כי , תוך מספר ימים מייל כי בקשתכם לשיוך נציג אושרה

 : למידע נוסף ראו באתר המשרד .הליך זה בשנית

http://index.justice.gov.il/units/estatescommittee/pages/guiderepresentative.aspx   

 www.igoodindex.com:וכן באתר שלנו     

מחברת (באמצעות כרטיס חכם של מורשה חתימה אחד  יש לודא כי יש בידכם חתימה אלקטרונית  .ד

 .ה"מרכב -דה ב לצורך עבו חכם בר תוקף שהופק ש בכרטיסניתן להשתמ). ן או פרסונל אי דייקומסי

יוכל לבקש בקשה מיוחדת ₪  100,000 –ציבור הפעיל שנתיים ומחזור הכספים שלו גבוה מ  מוסד  .ה

  .בלבד פרויקט אחדמועדת העזבונות עבור 

  . בשום אופן אין לבקש הקצבה על פעילות הנתמכת ממקור ממשלתי אחר  .ו

 .והמיוחדות שלו חשיבות הפרויקטמכתב מלווה על יש לצרף   .ז

ללא אפשרות , פסליבקשות החסרות מסמכים עלולות לה. בשלמות יוגשושימו לב שהבקשות   .ח

 .א חיוני ומהותי גם לשיקולי הועדההו ,מלוי הטופס באופן תקין ומשכנע .ותמלהשל

   .או רכישת תווי קניה הועדה אינה מעניקה תמיכה עבור חלוקת כסף מזומן  .ט

על פי  ,)מחלקת עזבונות(תמיכה בתווי קניה  וסלי מזון ניתן לקבל באמצעות בקשה למשרד הרווחה   .י

  . הקריטריונים הקבועים

סכום  ואל תהססו לבקשאז אל תחסכו . מעבר למה שביקשתם הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם  .יא

 .לויות הפרויקטמע 50%הועדה מתקצבת עד  -בכל מקרה . במקרה הגרוע הועדה תאשר פחות! גבוה

אלא אם , הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם, מההכנסות 50%אם הגרעון הנצבר במוסד עולה על   .יב

 .תצרפו נימוק משכנע

 . חירהצעות מבמידת הצורך גם יש לצרף . מוצרים/ במידה ואתם רוכשים שירותים  .יג

  .ויוניים וברוריםוצרפו קריטריונים ש –ינים לתמוך בנזקקים יבמידה ואתם מעונ  .יד

וספו במוסד הועדה תכיר רק באחוזי משרות שנ –שכר הוצאה של במידה ואתם מבקשים בקשה עבור   .טו

   .וקשבעקבות הפרויקט המב

  היוםשנתפרסם  – עזבונותשל העודם יר הועדה הציבורית לקביעת י"חוזר מיוב לעיונכם "רצ  .טז

                                            בכבוד רב                       .נוסיף ונעדכן אתכם ככל שיידרש ובמידה ויהיו בידינו נתונים נוספים   .יז
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  מידעון
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  משרד המשפטים

  מנהלת היחידות המקצועיות

  הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם

  של עזבונות לטובת המדינה

  

   7201הודעה בדבר הגשת בקשות לוועדה הציבורית לשנת 

  

  

מתכבדת להודיע ) הוועדה –להלן (הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה  .1

 .15.2.2016 החל מיום, 2017ת לוועדה לקבלת תמיכה לשנת להגיש בקשויהיה כי ניתן , בזאת

בלבד  2017בשנת להגיש לפרויקטים העתידים להתבצע לקבלת תמיכה במסגרת הודעה זו יש  בקשות .2

 2017ובהתאם להוראות נוהל העבודה של הוועדה והנחיותיה להגשת בקשה לתמיכה לשנת 

ועדת  היחידה שלבדף      stice.gov.ilwww.juהמפורסמים באתר האינטרנט של משרד המשפטים

  ).נוהל הוועדה –להלן (עזבונות ה

, חריג    באופן , בשנה זו, הציבור מופנית לכך כי על פי החלטת מליאת הוועדה תשומת לב  .3

פרויקט המתאים למטרתו   מוסדות שלא למטרת רווח יהיו רשאים להגיש בקשה לתמיכה רק בעבור 

שרשימתם תפורסם באתר האינטרנט של   המיועדים הייחודיים המוגדרת של אחד מהעיזבונות 

 :המפורטים להלן, העיקריים עליהם החליטה הוועדה  הוועדה או עבור אחד מנושאי התמיכה 

 

עד גיל (או יזמות עסקית בקרב בני נוער /פרויקטים חינוכיים שמטרתם קידום מצוינות מדעית ו"  .א

    ".תית של מדינת ישראלהמתגוררים בפריפריה הגיאוגרפית והחבר) 20

  .₪ מיליון 2 -התמיכה סכום  

    

עידוד פרויקטים חברתיים לשיפור איכות החיים והסביבה בדרך של הקמה וטיפוח של גינות "  .ב

תוך שיתופם הפעיל של , קהילתיות בשכונות מגורים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

  ".תושבי אותן שכונות

  .₪ מיליון 2 -התמיכה סכום

  

ושיתוף פעולה , שיח, דתית בישראל בדרך של היכרות-פעילות שמטרתה הפגת המתיחות הבין"  .ג

  ".בין נושאי תפקידים דתיים בני דתות שונות

  .₪מיליון  2 -סכום התמיכה

  

 בתחומים מוכח   מקצועי ניסיון בעלי לגופיםרק  תינתן ל"הנ יםהנושא בכל התמיכה כי יצוין, ככלל

  .הרלבנטיים

 

 

 )המדינה לטובת   עיזבונות ייעוד" (ה"עלי" מערכתבדרך ממוחשבת באמצעות  תתבצעמ בקשותהגשת ה  .4

 . שהכניסה אליה הינה מדף הוועדה באתר משרד המשפטים כמפורט לעיל

  .רתאח דרך בכל לוועדה להגיש בקשה ניתן לא  



, קביעת נציג המוסד במערכת הממוחשבת, הנפקת כרטיס חכם ים לתהליכים שלמפורטידע ומדריכים מ  .5

  .באתר יםמצוי לוועדה ושליחתה הנספחים צירוף, הבקשה טופס מילוי אופןוכן לגבי 

 הבקשות   להגשת האחרון התאריך  15.2.2016ביום בקשות להגשת תפתח הממוחשבת המערכת  .6

 המערכת תיסגר הקובע היום   בתום. )הקובע היום – להלן(  30.3.2016 הינו הממוחשבת רכתהמע באמצעות

 .בקשות להגשת

לתמיכה לשנת   תשומת לב הציבור מופנית שוב לכל הוראות הנוהל ולהנחיות הוועדה להגשת בקשה   .7

 . ולצורך למלא אחריהן במדויק  2017

 

  

  

  

  )בדימוס(שופטת , תחיה שפירא    

  ועדה הציבוריתר הו"יו    

 זבונות לטובת המדינהילקביעת ייעודם של ע    

   


