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 5102 לשנת העזבונות וועדת/הכללי לאפוטרופוס תמיכה בקשות הגשת נפתחה: הנדון

 שלום,  

 להגיש)מלכ"רים: עמותות וגם רשויות מקומיות(  ציבוריים לגופים מאפשרתהעיזבונות שליד האפוטרופוס הכללי  וועדת שנה כמידי

 מכן שלאחר שנהל( לעמותה אחד) פרויקט עבורמכספי עזבונות מיועדים ולא מיועדים שקיבלה המדינה  תמיכות לקבלת בקשות

  מכספי העיזבונות שבידי האפוטרופוס הכללי.!( 2015שנת  יש להגיש בקשות על בימים אלו )

 -. הוועדה מקבלת מידי שנה כ₪מיליארד  1 של בסדר גודל חולק שלא תקציב ידיעתי, מיטב י"עפכיום,  צבור הוועדה לטובת

 טכנית! -בקשות, חלקן הגדול נפסל על הסף  2,000

מוקפדת  להיות חייבת ע"ג טפסים ייעודיים  שיש להגישהניירת ו במיוחד מורכבתלוועדת העזבונות של התמיכה  ההגשה פרוצדורת

 קישור ראו) הוועדה באתר המפורט הנוהל לפי נמרץ בדיוק הוגשו שלא תמיכה בקשות טכנית הסף על פוסלת הוועדה שכן מאוד 

 (.בהמשך

 שנים( /על כל פרויקט שיוגש לאישורה. ניתן להגיש פרויקט רב שנתי )עד  לפחות %50 של בשיעור ינג'מאצ דורשת הוועדה ככלל

 !!!הקלות אין, הארכות אין, 2012 פברואר 2 דע בקשות להגיש ניתן, המצורף המודעה לנוסח לב שימו

 )אין קוורום(בגלל בעיות פרוצדוראליות בוועדה... 2012-אגב, עד היום לא התפרסמו "ההצעות הזוכות" ל

 להלן הפרטים

 )בעיתונות( פומבי פרסום:  פרסום אופן .1

 המדינה עיזבונות של ייעודם לקביעת הציבורית הועדה2המקצועיות היחידות מנהל2המשפטים משרד:  מפרסם גורם .2

 /112122201:  פרסום תאריך ./

 0220222012  :להגשה אחרון תאריך .2

 לינק ב"מצ  :שהתפרסמה ההודעה .5

 לאתר הוועדה ובו חומר רב בנושא ובכלל זה נהלי העבודה והטפסים קישור .6

 הוועדה באתר המפורט לנוהל בהתאםבדואר רשום לכתובת הוועדה,   :ההגשה אופן .7

א טוב עם המקור הזה, מומלץ לא לוותר עליו ולקיים התייעצות לדעתי, למרות שיש לרבים ניסיון ל

. שימו לב, הזמן קצר והמלאכה )כאמור, אפשר גם ר"ש( לשנה הקרובה לאיתור מיזם מתאים להגשה

 .מרובה!

)בעדיפות( או בטלפון  info@arma.co.il  במייל מקור זהנא פנו אלינו לכל הבהרה נדרשת בהקשר 

 .כל פניה תיענה  . 077-5605011למשרדנו 

http://armadisk.com/mimun/ezvonot2015.pdf
http://armadisk.com/mimun/ezvonot2015.pdf
http://index.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/Pages/default.aspx
mailto:info@arma.co.il
mailto:info@arma.co.il


 

 לעדכונכם בברכה,

 

 מנכ"ל-אריה מצליח
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