
מדינת ישראל

תמיכה לשנת 2015 במוסדות ציבור לפי סעיף 3א 
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

המשרד לאזרחים ותיקים )להלן: "המשרד"( מודיע כי ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשות תמיכה )עבור שנת 2015( בנושאים הבאים:
תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה – המבחנים למתן התמיכה פורסמו בילקוט הפרסומים התשס"ט )מס'  א. 
5940( עמ' 3314 ותיקונים להם פורסמו בילקוט הפרסומים התשע"א )מס' 6159( עמ' 996 ובילקוט הפרסומים התשע"ד )מס' 6566( 

עמ' 2. 
תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהם –  המבחנים למתן התמיכה פורסמו בילקוט  ב. 
הפרסומים התשס"ב )מס' 5041( עמ' 803 ותיקון להם פורסם בילקוט הפרסומים התשס"ח )מס' 5757( עמ' 1261. מודגש, כי סוג 

הפעילות הנתמכת אינו קשור בהשבת רכוש יהודי.
מתן תמיכה כפוף לקבוע במבחני התמיכה הנ"ל. 

המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה בנושאי התמיכה הנ"ל עבור שנת 2015 הוא עד ליום 11.1.2015 )כולל(. בקשה שתוגש באיחור 
תידחה ללא דיון. 

תשומת לב, כי המצאת אישור ניהול תקין לשנת 2015 הנה תנאי לאישור תמיכה.
בקשות התמיכה תוגשנה על גבי טפסי הבקשה באמצעות מערכת מרכב"ה, באמצעות חתימה דיגיטלית על ידי כרטיס חכם, וזאת 
על ידי כניסה לפורטל התמיכות באינטרנט בכתובת  https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. יש לסרוק את טפסי הבקשה החתומים 
לפורמט PDF ולהזין אותם לפורטל התמיכות. יובהר כי הגשת בקשות לתמיכה לא תתאפשר בצורה ידנית, אלא רק באמצעות 
פורטל התמיכות הנ"ל. הגישה לפורטל התמיכות והגשת בקשות תתאפשר רק באמצעות כרטיס חכם. גופים אשר טרם הגישו 
בקשת תמיכה בדרך זו ואשר אין בידם כרטיס חכם כאמור, יכולים לפנות לא יאוחר מיום 15.12.2014 למרכז ועדת התמיכות בטלפון 
02-6547021 או בדוא"ל בכתובת: netanelr@pmo.gov.il. במידה שהתקבלה הודעה שהכרטיס חכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה 

בגישה לפורטל התמיכות באינטרנט ניתן לפנות לטלפון 02-5012443. 
ניתן לקבל סיוע בהגשת הבקשות במרכזי להב"ה הפרוסים ברחבי הארץ. רשימת המרכזים מפורסמת באתר המשרד. בנוסף, יופעל 
tmichothelp@ : מרכז תמיכה מקצועי שייתן מענה בשאלות חשבונאיות ומקצועיות בלבד באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת

.mof.gov.il
המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות החוק, לנוהל להגשת בקשות תמיכה במוסדות ציבור ולדיון בהם 

)להלן – נוהל שר האוצר(, למבחני התמיכה, להחלטות הממשלה ולהוראות החשב הכללי, כפי שנקבעו או יקבעו, ובהתאם לכל דין. 
לקבלת עותק של מבחני התמיכה או טפסי בקשת תמיכה ולכל שאלה אחרת ניתן לפנות למרכז ועדת התמיכות במשרד בטלפון -02
www. :6547021 או בפקס שמספרו 02-6547078. כמו כן, מבחני התמיכה וטפסי בקשת התמיכה מפורסמים באתר המשרד בכתובת

vatikim.gov.il --< נתונים --< תמיכות. 
על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחני התמיכה הנ"ל )ככל שיהיו(, לרבות עדכונים ביחס למודעה זו, יש להירשם אצל 
מרכז ועדת התמיכות במשרד באמצעות שליחת בקשה לפקס שמספרו 02-6547078 או בדוא"ל בכתובת:netanelr@pmo.gov.il. על 
הפונים חלה החובה לבדוק כי פקס או הודעת דוא"ל ששלחו )אם שלחו( למשרד התקבלו במלואם בידי מרכז ועדת התמיכות בטלפון 

שמספרו 02-6547021. 
מובהר כי התמיכה כפופה לאישור התקציב וכי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה ואם יקבע מה יהיה שיעורו.
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