משרד המשפטים
מנהלת היחידות המקצועיות
הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם
של עזבונות לטובת המדינה

הודעה בדבר הגשת בקשות לוועדה הציבורית לשנת 2017

 .1הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה (להלן – הוועדה)
מתכבדת להודיע בזאת ,כי ניתן יהיה להגיש בקשות לוועדה לקבלת תמיכה לשנת
 ,2017החל מיום .15.2.2016
 .2בקשות לקבלת תמיכה במסגרת הודעה זו יש להגיש לפרויקטים העתידים להתבצע
בשנת  2017בלבד ובהתאם להוראות נוהל העבודה של הוועדה והנחיותיה להגשת
בקשה לתמיכה לשנת  2017המפורסמים באתר האינטרנט של משרד המשפטים
 www.justice.gov.ilבדף היחידה של ועדת העזבונות (להלן – נוהל הוועדה).
 .3תשומת לב הציבור מופנית לכך כי על פי החלטת מליאת הוועדה ,בשנה זו ,באופן
חריג ,מוסדות שלא למטרת רווח יהיו רשאים להגיש בקשה לתמיכה רק בעבור
פרויקט המתאים למטרתו המוגדרת של אחד מהעיזבונות המיועדים הייחודיים
שרשימתם תפורסם באתר האינטרנט של הוועדה או עבור אחד מנושאי התמיכה
העיקריים עליהם החליטה הוועדה ,המפורטים להלן:
א " .פרויקטים חינוכיים שמטרתם קידום מצוינות מדעית ו/או יזמות עסקית בקרב
בני נוער (עד גיל  )20המתגוררים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת
ישראל".
סכום התמיכה 2 -מיליון .₪
ב " .עידוד פרויקטים חברתיים לשיפור איכות החיים והסביבה בדרך של הקמה
וטיפוח של גינות קהילתיות בשכונות מגורים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית
והחברתית ,תוך שיתופם
סכום התמיכה 2 -מיליון .₪

הפעיל

של

תושבי

אותן

שכונות".

ג" .פעילות שמטרתה הפגת המתיחות הבין-דתית בישראל בדרך של היכרות ,שיח,
ושיתוף פעולה בין נושאי
סכום התמיכה 2 -מיליון .₪
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דתיים

בני

דתות

שונות".

ד" .פעילות לעידוד הגיוס לצה"ל ולשירות לאומי אזרחי".
סכום התמיכה 2 -מיליון .₪
ככלל ,יצוין כי התמיכה בכל הנושאים הנ"ל תינתן רק לגופים בעלי ניסיון מקצועי
מוכח בתחומים הרלבנטיים.

 .4הגשת הבקשות מתבצעת בדרך ממוחשבת באמצעות מערכת "יעל"ה" (ייעוד עיזבונות
לטובת המדינה) שהכניסה אליה הינה מדף הוועדה באתר משרד המשפטים כמפורט לעיל.
לא ניתן להגיש בקשה לוועדה בכל דרך אחרת.
 .5מידע ומדריכים מפורטים לתהליכים של הנפקת כרטיס חכם ,קביעת נציג המוסד
במערכת הממוחשבת ,וכן לגבי אופן מילוי טופס הבקשה ,צירוף הנספחים ושליחתה
לוועדה מצויים באתר.
 .6המערכת הממוחשבת תפתח להגשת בקשות ביום 15.2.2016התאריך האחרון להגשת
הבקשות באמצעות המערכת הממוחשבת הינו ( 30.3.2016להלן – היום הקובע) .בתום
היום הקובע תיסגר המערכת להגשת בקשות.
 .7תשומת לב הציבור מופנית שוב לכל הוראות הנוהל ולהנחיות הוועדה להגשת בקשה
לתמיכה לשנת  2017ולצורך למלא אחריהן במדויק.

תחיה שפירא ,שופטת (בדימוס)
יו"ר הוועדה הציבורית
לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה

