יום ראשון  21ינואר 2018
לכל לקוחותינו
שלום רב,
הקצבות מטעם וועדת העזבונות לשנת 2019
בימים האחרונים פרסמה וועדת העזבונות שמטעם משרד המשפטים הנחיות ודרישות סף לצורך הגשת
בקשות לועדת העזבונות לשנת  2019-אשר מתאפשרת עד לתאריך .4.3.2018
להלן יפורטו עיקרי הנקודות בעניין הגשת הבקשה לוועדת העזבונות ,נושאי התמיכה ,הסייגים ואופני
ההגשה:
***
וועדת עזבונות  -רקע כללי
ועדת העזבונות הינה וועדה ציבורית להקצאת כספי עזבונות של מצווים שהורישו את הונם למדינה.
הוועדה מחלקת עשרות מילוני שקלים בשנה ודנה בבקשות המגיעות אליה באופן מסודר וקבוע.
עד לשנת  1990הוקצו כספי העזבונות בידי האפוטרופוס הכללי ,זאת בעקבות החלטות ועדת שרים לענייני
עזבונות שבראשה עמד שר המשפטים .בשנת  1990החליטה הממשלה על הקמת וועדה ציבורית להקצאת
כספי העזבונות.
מרבית העזבונות הניתנים לטובת המדינה הינם "עזבונות מיועדים" ,דהיינו עזבונות שהמורישים או
התורמים ייעדו אותם לשימוש ספציפי ,ומיעוטם עזבונות ללא ייעוד .כספים או ירושות שתורמים ייעדו
למוסדות מסוימים ונקבע בהם במפורש שם המוסד המוטב לא עוברים דרך הוועדה ,אלא מועברים
ישירות למוסדות דרך האפוטרופוס הכללי.
סוגי עזבונות  -עיזבון מוגדר כירושה אותה אדם הנחיל למדינת ישראל ,לרבות מתנה או תרומה שהוקנתה
בחיים למדינה ,אשר האפוטרופוס הכללי הודיע כי יועמד לחלוקה על ידי המדינה:
וועדת העזבונות מחלקת מדי שנה עשרות מיליוני  , ₪יתרות כספיות שלא חולקו עוברות לשנה הבאה.
הוועדה מתכנסת מספר פעמים בשבוע ,לצורך דיון בבקשות התמיכה .עם סיום דיוניה ולאחר אישור
ההחלטות מפרסמת הוועדה את החלטותיה לציבור בילקוט הפרסומים ולמשרדי הממשלה.
קהל היעד שיכול לפנות בבקשה לוועדת העזבונות
* מוסד הפועל ללא כוונת רווח והעונה על ההגדרה של הביטוי "מוסד" ,כפי שמופיע בנוהל עבודת הוועדה,
המאוגד ופעיל במשך שנתיים לפחות ביום הגשת הבקשה .המוסדות הנכללים בהגדרה הינם :עמותה,
חברה לתועלת הציבור ,משרד ממשלתי ,רשות מקומית – כולל וועד מקומי ,רשות סטטוטורית ,מוסד
ציבור ,הקדש ,מועצה דתית או אוניברסיטה.

סייגים:
 . 1מוסד שאושרה לו הקצבה על ידי הוועדה במשך שלוש שנים רצופות שקדמו לשנה שעבורה מוגשת הבקשה
לא יהיה זכאי לקבל הקצבה מן הוועדה ,אלא בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים
וכן מוסד שאושרה לו הקצבה לצורך ביצוע שיפוצים ,או רכישת ציוד וריהוט באחת משלוש השנים שקדמו
לשנה שעבורה מוגשת הבקשה לא יהיה זכאי לקבל הקצבה למטרה זו מן הוועדה אלא בנסיבות מיוחדות
ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
 .2הקצבה תינתן רק בעבור "פרויקט" כפי הגדרתו בנוהל עבודת הוועדה ,היינו תכנית מוגדרת לביצוע נושא
מיוחד בשנת  2019שהיא בתחום הפעילות של המוסד אך לא עבור הפעילות השוטפת והרגילה של העמותה.
 .3לא יתמכו פרויקטים הנתמכים ע"י משרד ממשלתי .עמותה המבקשת הקצבה לפרויקט מסוים
תתחייב בטפסי הבקשה שלא להגיש בקשה לתמיכה עבור הפרויקט ממשרד ממשלתי ,במידה
ותאושר הקצבה ע"י וועדת העיזבונות.
 .4לא יאושרו בקשות לחלוקת כסף בעין ע"י העמותה לאחרים ,לרבות מלגות בכסף ו/או מלגות קיום.
 .5לא תאושר תמיכה לרכישת מקרקעין או מבנה או לבניית מבנה חדש  -אלא אם יש עיזבון מיועד
לכך.
 .6לא תיתמך עמותה שמהדו"חות הכספיים עולה ,שיש לעמותה גירעון מצטבר העולה על מחצית
ממחזור ההכנסות השנתי ומצוי גם בגרעון שנתי וכן לא תאושר הקצבה למוסד שבדו"ח הכספי המבוקר
האחרון שהגיש קיימים עודפים כספיים מצטברים ,מפעילות שוטפת ,העולים על שליש מתקציבו השוטף.
 .7לא תיתמך עמותה שהוצאות הנהלה וכלליות שלה ,עולות על הקבוע בהוראות החשכ"ל.
 .8לא תיתמך עמותה שהדו"ח הכספי המבוקר שלה מצביע על מחזור הכנסות נמוך מ.₪ 100,000 -
 .9הוועדה אינה תומכת ביחידים אלא רק במוסדות הפועלים שלא למטרות רווח ,כהגדרתם בנוהל
עבודת הוועדה ועל-פי התנאים שנקבעו בו.
.10בקשה להקצבה של המוסד תהיה לפרויקט אחד בלבד .מוסד שמחזור הכנסותיו עפ"י הדו"ח
הכספי האחרון עולה על  100מיליון  ₪רשאי להגיש בקשה עבור שני פרויקטים שונים שהינם
בתחום מטרותיו המאושרות .במקרה זה ,יש להגיש במערכת הממוחשבת שתי בקשות נפרדות,
עבור כל אחד מהפרויקטים בנפרד.
 .11ההקצבה תינתן רק בעבור פרויקטים אשר יבוצעו בשנת  .2019לא ניתן להגיש בקשה עבור פרויקט
שכבר הוחל בביצועו לפני שנת  .2019ניתן לבקש הקצבה עבור פרויקט רב שנתי  -פרויקט שצפוי
להימשך יותר משנה אחת ומתוכנן על פי שלבים ,כאשר בכל שנה צפוי להתבצע חלק אחר של
הפרויקט .גם במסגרת בקשה לפרויקט רב שנתי לא ניתן להגיש בקשה עבור פרויקט שכבר הוחל
בביצועו לפני שנת .2019

נושאי תמיכה עיקריים לשנת :2019
נושאי התמיכה העיקריים שנקבעו ע"י הוועדה לשנת  2019הינם אלה:
א" .פעילות תנועות נוער המוכרות על ידי משרד החינוך בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות".
בנושא זה "אוכלוסיות מוחלשות" – בני אדם נזקקים ו/או עם מוגבלות ובמיוחד לבני נוער עם מוגבלות על ידי
שילובם בפעילות של תנועות הנוער .לסעיף זה תוגשנה בקשות רק על ידי תנועות נוער המוכרות על ידי משרד
החינוך.
ב.

במלאות  70שנה לעצמאות מדינת ישראל ,ולחיזוק הזיקה לבירת ישראל – השתתפות במימון הדרכות
ומפגשים באתרים בירושלים.
בקשה בנושא זה תוגש אך ורק על ידי מתנ"סים ברחבי הארץ.
המפגשים יכללו ביקור לפחות בשני אתרים מן הרשימה שלהלן :הר הרצל (לרבות היכל הזכרון ואתר הנצחה
לעולי אתיופיה) ,יד ושם ,הכנסת ,בית המשפט העליון ,בית הנשיא ,מנהרות הכותל ,עיר דוד ,מוזיאון ישראל,
גבעת התחמושת ,מוזיאון ארצות המקרא ,מוזיאון לאמנות האיסלאם ,מגדל דוד ,מוזיאון "על התפר" ,בית
מורשת בגין.

ג.

מתן סיוע למכינות קדם צבאיות כמוגדר בחוק המכינות הקדם צבאיות ,התשס"ח ,2008-ולרבות מדרשות
קדם צבאיות שהוכרו כמכינה קדם צבאית על פי החוק האמור.
ההקצבה תשמש לתחזוקה של המכינות ,לרכישת ציוד ולמלגות שיינתנו בדרך של הנחה בשכר לימוד .לבקשה
בנושא זה יצורף אישור של משרד החינוך על ההכרה במוסד כמכינה קדם צבאית.

ד.

"שיפוץ (לרבות מיגון) והצטיידות של מחלקות ילדים בבתי חולים או בתי חולים לילדים בישראל".

ככלל ,יצוין כי התמיכה בכל הנושאים הנ"ל תינתן רק לגופים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתחומים הרלבנטיים.
כמו כן ,מצ"ב רשימת עזבונות מיועדים למטרות ספציפיות נוספות.
אופן הגשת הבקשה
בקשות התמיכה לשנת וכן הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך כך ,יוזנו באופן ישיר ע"י המוסדות למערכת
הממוחשבת "יעל"ה" (ייעוד עזבונות לטובת המדינה) ,באמצעות אתר האינטרנט של הוועדה שכתובתו
.http://index.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/Pages/default.aspx
הכניסה למערכת תתבצע באמצעות כרטיס המונפק למורשה חתימה של המוסד באמצעות החברות קומסיין ופרסונל
אי די .מוסדות שבבעלותם כרטיס למורשה חתימה ,לשימוש במערכת מרכב"ה ,יוכלו להשתמש בו במערכת
העזבונות ,לאחר ביצוע שיוך נציג למוסד ,באמצעות הזנה למערכת של טופס הסמכת מורשה חתימה ,חתום ומאושר
ע"י עו"ד.

מועד הגשת הבקשה ודרכים ליצירת קשר:
מועד הגשת הבקשות הינו מה  17.1.2018ועד לתאריך 4.3.2018
בכל שאלה ניתן לפנות לבירור לוועדת העזבונות במס' טלפון – 03-7632422
או בדואר אלקטרוני – .ezvonot3@justice.gov.il
מצ"ב:
 .1רשימת עזבונות מיועדים למטרות ספציפיות.
 .2הנחיות ומדריך להגשת הבקשה.

בכבוד רב
גלבוע וייספיש
וצוות מחלקת אלכר"ים

