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
בקשות לקבלת תמיכה במסגרת הודעה זו יש להגיש לפרויקטים העתידים להתבצע
בשנת  2018בלבד ובהתאם להוראות נוהל העבודה של הוועדה והנחיותיה להגשת
בקשה לתמיכה לשנת  2018המפורסמים 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
או עבור אחד מנושאי התמיכה העיקריים המפורטים בסעיף  7להלן.
 .7נושאי התמיכה העיקריים שנקבעו ע"י הוועדה לשנת  2018הינם אלה:
א" .סיוע לנפגעי השריפות שהתחוללו במהלך חודש נובמבר .2016בקשות בנושא זה
יוגשו אך ורק ע"י רשויות מקומיות שבתחומן אירעו השריפות .הסיוע יינתן
בעבור נזקים שלא מומנו במלואם ע"י גורם אחר ובהתאם לתכנית ולקריטריונים
שייקבעו ע"י הרשויות ויוגשו לוועדה ,אך לא למימון כח אדם המועסק ככלל ע"י
הרשות עצמה.
ההקצבות בנושא תמיכה זה יינתנו לביצוע בשנת .2017
סכום התמיכה₪ 30,000,000 :
ב" .קידום וחיזוק הריבונות של מדינת ישראל ,באמצעות סיוע לפעילויות שמטרתן
העמקת ערכי המדינה בקרב אזרחיה ו/או פעילויות נגד הטלת חרם כלכלי,
אקדמי ,תרבותי ואחר על ישראל.
סכום התמיכה ₪ 2,000,000 :

ג" .תמיכה בהעלאת מופעי תרבות (הצגות  ,קונצרטים ,מופעים מוזיקליים וכד')
באזורי הפריפריה הגיאוגרפית בישראל ,בעבור תושבי האזור במחיר מופחת ,ע"י
סיוע במימון העלויות הנובעות ישירות ממיקומם המרוחק של המופעים ,ולא
בשכר האמנים והוצאות קבועות".
סכום התמיכה₪ 2,000,000 :
ד" .פעילות להעצמת נשים בישראל ,בדרך של עידוד ,סיוע ,הדרכה וליווי נשים
בפתיחת עסקים קטנים והפעלתם".
סכום התמיכה₪ 2,000,000 :
ה" .תמיכה באוכלוסיית הקשישים השוהים מחוץ לביתם ע"י סיוע בשיפוץ
והצטיידות בתי אבות".
סכום התמיכה₪ 2,000,000 :
התמיכה בכל הנושאים הנ"ל תינתן לגופים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתחומים הרלבנטיים.

 .8תשומת לב הציבור מופנית שוב לכל הוראות הנוהל ולהנחיות הוועדה להגשת בקשה
לתמיכה לשנת  2018ולצורך למלא אחריהן במדויק.
 .9הוועדה מבקשת להפנות באופן מיוחד את תשומת לב הציבור ,לאפשרות הגשת בקשות
להקצבה מעיזבונות מיועדים ייחודיים ,שיפורסמו כאמור בסעיף  6לעיל ,עבור נושא
שהוגדר במפורש באותו עיזבון.
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