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חוזר עמותות לחודש ינואר 2017

תמיכה מעזבונות המדינה לשנת 2018
1. בשורה טובה! 

ולרווחה! כגון: חלוקת מלגות,  נוספו בקשות לחינוך  ניתן להגיש בקשות.  התעדכנה רשימת העזבונות המיועדים להן 
חינוך מוסקלי, מטרות צדקה, איכות הסביבה )נטיעות וגינות(. 

לרשימת העזבונות המיועדים לחץ כאן <
2. נושאי התמיכה העיקריים שנקבעו ע"י הוועדה לשנת 2018 הינם אלה:

א. "סיוע לנפגעי השריפות נוב' 2016 ע"י רשויות מקומיות."
ערכי המדינה בקרב  לפעילויות שמטרתן העמקת  סיוע  ישראל, באמצעות  מדינת  הריבונות של  וחיזוק  "קידום  ב 

אזרחיה ו/או פעילויות נגד הטלת חרם כלכלי, אקדמי, תרבותי ואחר על ישראל.
ג. "תמיכה בהעלאת מופעי תרבות )הצגות, קונצרטים, מופעים מוזיקליים וכד'( באזורי הפריפריה. 

ד. "פעילות להעצמת נשים בישראל, בדרך של עידוד, סיוע, הדרכה וליווי נשים בפתיחת עסקים קטנים והפעלתם".
ה."תמיכה באוכלוסיית הקשישים השוהים מחוץ לביתם ע"י סיוע בשיפוץ והצטיידות בתי אבות".

3. חובת הגשה מקוונת: ניתן להגיש בקשות לועדת עזבונות רק באופן מקוון באמצעות מערכת "יעל"ה" )יעוד עזבונות 
לטובת המדינה(. 

טופס  יש למלא את  נרשמים?  כיצד  חובה להירשם למערכת מראש.  ראשית,  צעדים חשובים:  ב-2  צורך  יש  כך  לשם 
ההרשמה קישור לטופס הרשמה כולל חתימת עורך דין. במידה ולא קיבלתם תוך מספר ימים מייל המאשר כי בקשתכם 
לשיוך נציג אושרה, הבקשה לא נקלטה ויש לבצע הליך זה בשנית. שנית, יש להצטייד בחתימה אלקטרונית באמצעות 
כרטיס חכם של מורשה חתימה אחד )מחברת קומסיין או פרסונל אי די(. ניתן להשתמש בכרטיסים חכמים שהופקו 

לצורך עבודה במערכת מרכב"ה. למידע נוסף ראה באתר המשרד: הדרכת שיוך נציג.

תמיכה מעזבונות המדינה               15.2.2017

לקוחות יקרים,
עמותות,

שלום רב,

המלצות חשובות בהגשת הבקשה
]*[ מוסד ציבור הפעיל שנתיים ומחזורו גבוה מ-100,000 ₪ יכול לבקש הקצבה מוועדת העזבונות עבור פרויקט 

שאתם מבצעים. אתם רשאים להגיש בקשה רק עבור פרויקט אחד. 
]*[ אם הגרעון הנצבר במוסד עולה על 50% מההכנסות, הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם, אלא אם תצרפו נימוק 

משכנע.
שימו לב שהבקשה מוגשת בשלמות. בקשות החסרות מסמכים עלולות להיפסל, ללא אפשרות להשלמות   ]*[

יזומות. מילוי הטופס באופן תקין ומשכנע הוא חיוני ומהותי לשיקולי הוועדה בדיון למתן הקצבה.
]*[גם במקרה שאומץ התקנון המצוי לא מומלץ לרשום "אומץ התקנון המצוי" אלא לצרף אותו.

]*[ לידיעתכם, הוועדה אינה מעניקה תמיכה עבור חלוקת כסף מזומן / לרכישת תווי קנייה.
]*[ בשום אופן אין לבקש הקצבה על פעילות נתמכת ממקור ממשלתי אחר.

]*[ הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם מעבר למה שביקשתם. עם זאת חשוב מאוד לא להוסיף הוצאות מדומות 
ומנופחות ללא כל בסיס.

]*[ זיכרו לדווח על צדדים קשורים כנדרש.
]*[ נסו להרשים את הועדה, שכנעו אותה מדוע הפרויקט חשוב, ציבורי וייחודי.

]*[ במידה ואתם רוכשים שירותים/מוצרים - יש לצרף הצעות מחיר, הצעות המחיר צריכות להיות מפורטות.
]*[ במידה ואתם מעוניינים לתמוך בנזקקים – צרפו קרטיריונים שוויוניים וברורים.

]*[ במידה ואתם מבקשים בקשה עבור  שכר - הוועדה תכיר רק באחוזי משרות שנוספו במוסד בעקבות הפרויקט 
המבוקש.

למידע נוסף פנו למשרדנו ונסייע לכם בהגשת הבקשה
yaels@cpa.mishor.co.il :בסניף מרכז ליעל | sarak@cpa.mishor.co.il :בסניף ירושלים לשרהלה

http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2017/01/ezvonot2018.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/MainDocs/AuthorizedsignatoryCertificationForm141114.pdf
http://index.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/Pages/GuideRepresentative.aspx
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לכל שאלה נשמח לענות!
אביגיל וכסלר, מנהלת מחלקת עמותות ומלכ"רים

תמיכה מעזבונות המדינה לשנים קודמות 2016-2017 
תזכורת עזבונות 2016: ועדת העזבונות אישרה הקצבות רבות לשנת 2016 לביצוע עד 31.3.2017. על מנת לקבל את 

כספי ההקצבה, יש לבצע את הפעילות במועד ולהגיש דוחות ביצוע מגובות באסמכתאות לועדת העזבונות. 
מעניין: בימים אלו פירסמה ועדת העזבונות את רשימת מקבלי ההקצבות לשנת 2016. לצפיה לחצו כאן < 

עזבונות 2017: בימים אלו מקבלים מלכ"רים מכתבי תגובה על בקשתם להקצבה. ניתן לעקוב על סטטוס הבקשות 
באתר יעל"ה.

נפתחה אפשרות להגשת בקשת תמיכה לסיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימייה לשנת 2017 ממשרד 
הרווחה – לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. התמיכה הינה למוסד על יסודי המתחזק פנימיה באופן קבוע עבור 30 

חניכים לפחות. 
חדש: תבחיני התמיכה התעדכנו! החל משנת 2017 - לא תשולם תמיכה בתלמידים שבעדם מתקבל סיוע למימון 

שהותם בפנימייה מכל גורם ממשלתי אחר )כמו למשל מת"ן(
תאריך אחרון להגשה במערכת "מרכבה" – 5.2.2017

סכום התמיכה המבוקש: סכום התמיכה שיאושר למוסד אמור להיקבע בהתאם למספר התלמידים הזכאים לתמיכה 
ולתעריף התשלום החודשי לתלמיד כפול מספר החודשים בהם זכאי המוסד לתמיכה. מאחר ולא ניתן לאשר למוסד 

תשלומים בסכום גבוה מסכום התמיכה המבוקש, סכום התמיכה שייקבע יהיה הנמוך מביניהם. 
 אין אפשרות להגדיל את הסכום המבוקש במהלך שנת התקציב. 

רשם העמותות פתח בימים אלו אפשרות לשלם את האגרה השנתית לשנת 2017. 
המשלם את האגרה השנתית עד ליום 31.3.17 זכאי לתשלום אגרה מופחת בסך של 1,299 ₪. לאחר מכן, יש לשלם 

אגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,587 ₪. 
ניתן לבצע באמצעות השובר שמקבלות העמותות בימים אלו בדואר, או באתר האינטרנט של רשם  את התשלום 

העמותות, יש לשמור את הקבלה ולהגישה לרשם העמותות עם הבקשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018.
עמותה שמחזורה נמוך מ-300,000 ואינה משלמת שכר – רשאית להצהיר על כך ולקבל פטור, ההצהרה נדרשת באישור 

עורך דין.

מהיום – לא ניתן להקים עמותות בניה. בהתאם לחוות דעת משפטיות, עודכנה מדיניות רשם העמותות וההקדשות, 
והחל מיום 1.1.17 לא ניתן להגיש בקשות לרישום עמותות/חל"צ בניה, וככל שיוגשו בקשות כאמור הן יסורבו בנימוק 

שמדובר בפעילות שעיקרה עסקית. באפשרות המבקשים להתאגד בדרכים אחרות המעוגנות בדין.

ב. תמיכה ממשרד הרווחה לאחזקת תלמידים בפנימיה     5.2.2017

ג. תשלום אגרת רשם העמותות 2017       31.3.2017 

ד. רשם העמותות אינו מאשר עמותות בניה

http://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/MainDocs/Decision2016.pdf
https://ecom.gov.il/Voucher/inputpage.aspx?vid=335
https://ecom.gov.il/Voucher/inputpage.aspx?vid=335
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דוגמאות לעזבונות מיועדים אפשריים להגשה
לרשימה המלאה לחץ כאן <

סכום להקצבה תאור יעודנושא
בש"ח

  73,400טיפול רפואי לנזקקיםבריאות

 5,900חולי סרטן צעירים ומשפחותיהם בארץ.בריאות

165,800 מוסד סיעודי/רפואיבריאות

18,700לפעול נגד המאמצים של מיסיונרים לא יהודים להמיר את היהודיםדתות

7,300עבור מלגות ליתומים וילדים עניים ונזקקים בארץ בלבדחנוך

119,900למטרות שלום ובמיוחד לקידום המדע ולמתן מילגותחנוך

212,300לשימוש בלעדי עבור בניית והצטיידות בתי ספר יסודיים לילדי ישראלחנוך

9,200לתוכניות מיוחדות ונוספות לילדים מחונניםחנוך

26,000חינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימודחנוך

286,500חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימודחנוך

38,300 למלגות לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוניחנוך

מלגות ליתומים אשר גרים בבתי יתומים - לחלוקה ישירות ליתומים או לבתי היתומים חנוך
למענם

35,200

37,100עבור צעירים שהם לומדי מוסיקה קלאסיתחנוך

35,500בית ספר לילדים צעיריםחנוך

3,238,900לחינוך באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילי בית ספר יסודי בפרט.חנוך

135,600למטרות צדקה - צער בעלי חייםחקלאות

319,700מחקר למציאת שיטות חילופיות לניסויים בבעלי חייםחקלאות

37,600למשרד הרווחה למטרת שיקום בנות חסרות ביתרווחה

מוסדות בהם מתגוררים ילדים יתומים וילדים חסרי בית ממשפחות הרוסות )עד גיל 13( רווחה
זה לצד זה

392,000 

41,800לשימוש במוסדות אשר מטפלים בילדים עיווריםרווחה

10,200לעיווריםרווחה

48,800לבתי אבותרווחה

616,400לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים יהודיים בתחומים של דיור עזרה וטיפולים בביתרווחה

169,300יתומיםרווחה

49,700למוסד צדקה בישראל אשר מטרתו היא הבריאות, החינוך או והרווחה של ילדיםרווחה

148,900סיוע ושיקום ילדים עיוורים בישראלרווחה

29,700מוסד אשר מסייע לילדים נזקקים למטרות חינוך או הכשרה מקצועיתרווחה

קליטת 
עולים

29,000סיוע לעולים נזקקים ולאנשים אחרים הזקוקים לעזרה.

26,200טיפול הכרחי ואישי בקשישים במוסדות או במרכזי טיפול המטפלים בהם לטווח ארוךרווחה

http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2017/01/ezvonot2018.pdf

