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מיועד ל  :ישיבות קטנות  פנימיות תורניות ישיבות גדולות  כוללים כולם

הודעה חשובה !
)שירות מיוחד לחברי האיגוד(

רצ"ב עיקרי הדברים שליקטנו עבורכם מתוך ההנחיות של יו"ר הועדה הציבורית
משרד המשפטים
מנהלת היחידות המקצועיות
הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם
של עזבונות לטובת המדינה

הודעה בדבר הגשת בקשות לוועדה הציבורית לשנת 2018
 .1הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה )להלן – הוועדה( מתכבדת להודיע בזאת,
כי ניתן יהיה להגיש בקשות לוועדה לקבלת תמיכה לשנת  ,2018החל מיום .4.1.17
2018
בקשות לקבלת תמיכה במסגרת הודעה זו יש להגיש לפרויקטים העתידים להתבצע בשנת
בלבד ובהתאם להוראות נוהל העבודה של הוועדה והנחיותיה להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2018
המפורסמים באתר האינטרנט של משרד המשפטים , www.justice.gov.ilבדף היחידה של ועדת
העזבונות )להלן – נוהל הוועדה(.
 .2תשומת ליבכם כי הגשת הבקשות מתבצעת בשנה זו בדרך ממוחשבת באמצעות מערכת "יעל"ה" )ייעוד
עיזבונות לטובת המדינה( שהכניסה אליה הינה מדף הוועדה באתר משרד המשפטים כמפורט לעיל.
לא יהיה ניתן להגיש בקשה לוועדה בכל דרך אחרת.
 .3מידע ומדריכים מפורטים לתהליכים של הנפקת כרטיס חכם ,קביעת נציג המוסד במערכת
הממוחשבת ,וכן לגבי אופן מילוי טופס הבקשה ,צירוף הנספחים ושליחתה לוועדה מצויים באתר.
 .4המערכת הממוחשבת תפתח להגשת בקשות ביום  .4.1.17התאריך האחרון להגשת הבקשות באמצעות
המערכת הממוחשבת הינו  – 15.2.2017יט' שבט תשע"ז )להלן – היום הקובע( .בתום היום הקובע
תיסגר המערכת להגשת בקשות.
 .5תשומת ליבכם כי על פי אופני עבודת המערכת הממוחשבת ,מוסד אשר יקדים להגיש בקשתו ,יקבל
קדימות במענה לגבי תקינות הבקשה מבחינה טכנית.
 .6מוסדות שלא למטרת רווח רשאים להגיש בקשה לתמיכה עבור כל נושא מהנושאים המפורטים בסעיף
)3א( לנוהל הוועדה א ו עבור נושא שהוגדר במפורש באחד מהעיזבונות המיועדים הייחודיים
שרשימתם תפורסם באתר האינטרנט של הוועדה.
רצ"ב נספח המפרט את ההקצבות שניתנו ב.2016-
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)נספח(

רשימת הנושאים הרלוונטיים שתוקצבו מהעזבונות לשנת :2016
באמצעות המשרד לבטחון פנים:
 .1השתתפות במימון מערכת כריזה במבנה המוסד
 .2השתתפות בהתקנת מערכת ספרינקלרים במבנה
הפנימיה
באמצעות המשרד לבינוי ושיכון:
 .1השתתפות בשיפוץ בית הכנסת והנגשה לנכים
 .2השתתפות בשיפוץ וריהוט מעונות המגורים
)הפנימיה( של תלמידי הישיבה
 .3השתתפות בשיפוץ חדרי אוכל וכיתות
 .4השתתפות ברכישת ציוד וריהוט לבית המדרש
 .5השתתפות בהקמת מעלית הנגשה לנכים
באמצעות משרד הבריאות:
 .1השתתפות בשיפוץ תשתית המטבח
 .2השתתפות במתן ארוחות מיוחדות המותאמות
לחולי צליאק
באמצעות המשרד להגנת הסביבה:
 .1החלפת מזגנים חוסכי אנרגיה
 .2החלפת גופי תאורה ובתי מנורה לצורך חסכון
באנרגיה
 .3הקמת מערכת ממוחשבת לניהול חשמל לצורך
חסכון באנרגיה
 .4השתתפות בטיפול לאיטום גגות
באמצעות משרד החינוך:
 .1שיפוץ והנגשת חדרי השירותים
 .2שיפוץ והחלפת מערכת חימום המים
 .3מלגות לתלמידים נזקקים
 .4תגבור לימודים מיוחד לתלמידים נזקקים
 .5פרויקט חונכות לתלמידים נזקקים
 .6החלפת ריהוט ורכישה של ציוד מקצועי
 .7שיפוץ והצטיידות המטבח
 .8הצללה לחצרות ולמגרש המשחקים
 .9הקמה ,שיפוץ ושדרוג הספריה
 .10פריסת מצלמות אבטחה
 .11פיתוח החצר
 .12הפקת חוברות לימוד וחוברות עבודה
 .13המרה של קלטות שמע למדיה דיגיטלית

באמצעות משרד הרווחה:
 .1התקנת מערכת חימום מים מבוססת על משאבות
חום
 .2שיעורי עזר לתלמידים נזקקים
 .3הפעלת מחנות נופש
 .4פרויקט חונכות אישית ,לימודית ורגשית
 .5השתתפות בהתקנת מערכת מתזים לגילוי אש
 .6הקמת חדר קרור
 .7רכישת רכב להסעת תלמידים בעלי מוגבלויות
 .8מימון קורס ללימוד כתיבת סת"ם
 .9השתתפות במימון בנית מדרגות חרום
 .10שיפוץ המבנה לשיפור החזות ובטיחות התלמידים
 .11פרויקטים למניעת נשירה
 .12התאמת מבנה המוסד לדרישות ותנאי בטיחות אש
 .13השתתפות בבנית ארון חשמל ראשי
 .14השתתפות בשיפוץ שירותים ומקלחות
באמצעות המשרד לשירותי דת:
 .1ריהוט חדש לבית המדרש
 .2שיפוץ השירותים
 .3התקנת מזגן מרכזי
 .4ריהוט שולחנות וספסלים לבית המדרש
 .5רהוט לפנימיה
 .6רכישת ארון קודש
 .7מיזוג בית המדרש
 .8שיפוץ הספריה
 .9מערכות גילוי אש
 .10שיפוץ גגות והתקנת מערכות חירום
 .11פיתוח החצר והתקנת אביזרי בטיחות
 .12עריכת ספרים תורניים
 .13השתתפות ברכישה/כתיבה של ספר תורה
 .14חיפוי קירות בית הכנסת

