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חלון הזדמנויות! מלכ"ר שיש לו "אישור ניהול תקין", רשאי להגיש בימים אלו עד 24.3.2020 בקשה לתמיכה 
יתאים  2021. הפרויקט  ייעודם של עזבונות המדינה" עבור פרויקט מיוחד שיבצע בשנת  מ"הוועדה לקביעת 

לעיזבון מיועד ייחודי או לאחד מ"נושאי התמיכה העיקריים ל-2021.
הוועדה מעניקה סכומי הקצבה משמעותיים לתמיכה במוסדות ובפרויקטים שתמצא שהם ראויים לכך, בשנים 
קודמות חילקה הוועדה סך של כ-80 מיליון ₪ למלכ"רים!! מומלץ לבדוק בתשומת לב האם אכן קיימת התאמה 

לנושאים המתוקצבים. 
לראשונה: סיוע של וועדת עזבונות  - הוועדה תעמוד לרשות הפונים בשאלות ובבקשות הדרכה למילוי הטופס 
ezvonot@justice.gov.il ואופן הגשת בקשה. ניתן לפנות אל הוועדה בטלפון 073-3926333 ובדואר אלקטרוני

אז איך עושים זאת?
1. בדיקת התאמה של נושאי התמיכה 

נושאי התמיכה העיקריים שנקבעו ע"י הוועדה לשנת 2021 הינם סגורים ומיועדים רק ל: 
 תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית-מקצועית למקצועות הנדרשים בתעשייה, למעט הייטק )5 מל"ש(
 שיפוץ ושיפור עמדות מטופל בחדרי מיון בבתי חולים ציבוריים כלליים, והצטיידות חדרי המיון במכשור 

רפואי )לא תינתן תמיכה לשיפוץ חלקים אחרים של חדרי המיון(.)8 מל"ש(.
 מיזמים לפעילות ספורט של ילדים עם מוגבלות או בני נוער עם מוגבלות – בגילאי 6 שנים עד 21 שנים )2 

מל"ש(.
פוסט  או  קרב  בהלומי  בטיפול  אנשי מקצוע מתמחים  ע"י  חברתיות  או  פסיכולוגיות  לפעילויות  מיזמים   

טראומה מפעולות איבה )2.5 מל"ש(.
 תכניות לבני הנוער ולצעירים מהמגזר הבדואי להשתלבותם בפעילות במגזר הציבורי או לתכניות עידוד 

הגיוס לצה"ל או לשירות האזרחי, או להטבת הקשר עם מדינת ישראל – רשויותיה ואוכלוסייתה )2 מל"ש(.
 פרויקטים להגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית. בקשות לתמיכה בנושא זה תוגשנה על ידי 
מוסדות שמטרת קיומם הן הגנה על משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית ולרבות מועצות אזוריות 

ומקומיות אשר בתחומן ישנם משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית )3.5 מל"ש(.
ככלל התמיכה בכל הנושאים הנ"ל תינתן רק לגופים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתחומים הרלבנטיים.

עזבונות מיועדים יחודיים - ערכנו עבורכם רשימה של עזבונות בתחומי החינוך והרווחה, קליטת עליה, ואיכות 
הסביבה. שימו לב! ניתן להגיש בקשה לעזבון המיועד  גם מעבר לתחום העזבון. לרשימת העזבונות המיועדים 

היחודיים, לחץ כאן <<<

2. מילוי הטפסים והגשת בקשת התמיכה
חובת הגשה מקוונת: ניתן להגיש בקשות לועדת עזבונות 2021 רק באופן מקוון באמצעות מערכת "יעל"ה".

לשם כך יש צורך ב-2 צעדים חשובים: ראשית, חובה להירשם למערכת מראש. כיצד נרשמים? יש למלא את 
טופס ההרשמה 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 
ניתן להשתמש בכרטיסים חכמים  כרטיס חכם של מורשה חתימה אחד )מחברת קומסיין או פרסונל אי די(. 

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

3. 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 עולה על 50% מההכנסות, הועדה אינה רשאית לתקצב אתכם, אלא אם תצרפו נימוק 
משכנע.
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 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.

 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 לשכר - הוועדה תכיר רק באחוזי משרות שנוספו בעקבות הפרויקט המבוקש.

מצ"ב קישור לחוברת הדרכה של הועדה <<<

מצאתם את המוסד שלכם תואם לקריטריונים? 
malkyt@cpa.mishor.co.il פנו למשרדנו לקבלת שירות וסיוע בהגשת הבקשה


