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  משרד המ פטים

  האפוט ופוס הכללי

  הוועדה הציבור ת לקביעת ייעודם

  של עזבונות לטובת המדינה

  

  2019הנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 

  

:   הודעה  יוחדת

תשומת לב הציבור מופנית לכך כי על פי החלטת מליאת הוועדה, בשנה זו, מוסדות 

מטרת ר וח יהי  רשאי  ל גיש בק ה לת יכה ר  בעבו  פרו קט ה תאים ש א ל

המיועד ם הייחו יים שרשימ ם תפורסם  עזבונותלמ רתו המ גדרת של אחד מה

ה העי ריים עלי ם באתר האינטרנט של הוועדה או עבור אחד מנושאי התמיכ

בקשה להלן החליטה הוועדה כמפורט  תידחה א  ת צא הוו דה כ  ה רויקט. 

הייעודי או לנושא התמיכה  עזבוןאינו תואם לייעודו של ה עבורו  תבקשת  הקצבה

  .העיקרי ממנו נתבקשה ההקצבה

  

 2019נושאי תמיכה עיקריים לשנת  .1
 הינם אלה: 2019נושאי התמיכה העיקריים שנקבעו ע"י הוועדה לשנת 

  
"פעילות תנועות נוער המוכרות על ידי משרד החינוך בסיוע לאוכלוסיות   .א

עם בני אדם נזקקים ו/או  –. בנושא זה "אוכלוסיות מוחלשות" "מוחלשות

על ידי שילובם בפעילות של תנועות  מוגבלותובמיוחד לבני נוער עם מוגבלות 

וער  מוכ ות על ידי  שרד הנוער. לסעיף זה תוגשנה בקשות רק על ידי תנועות נ

  החינוך.

 :   ₪.   מיליון  2.5סכום ה מיכה

    

 –ה לעצמאות מדינת ישראל, ולחיזוק הזיקה לבירת ישראל שנ 70במלאות   .ב

השתתפות במימון הדרכות ומפגשים באתרים בירושלים. בקשה בנושא זה 

 תוגש אך ורק על ידי מתנ"סים ברחבי הארץ.
:אתרשני ה פגשים יכללו ביקור לפחות ב    ים מן הרשימה של לן

ה), יד ושם, הכנסת, אתר הנצחה לעולי אתיופיה כל הזכ ון והר הרצ  (לר ות 

, נשיא, מנהרות הכותל, עיר דוד, ב ת ה שפט העל ון, ב ת ה מוזיא ן ישראל



 
2 

האיס אם, מגדל  לאמנותגבעת הת מושת,  וזיאו  ארצות  מקרא, מו יאון 

.  דוד, מוזיא ן " ל התפר , ב ת מורשת בגין
  ₪.מיליון  1.5סכום ה מיכה : 

  

בחוק המכינות הקדם צבאיות, "מתן סיוע למכינות קדם צבאיות כמוגדר    .ג

, ולרבות מדרשות קדם צבאיות שהוכרו כמכינה קדם צבאית על 2008-התשס"ח

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 ק  דם צב ית
 :   ₪מיליון  4סכום ה מיכה

  

פוץ (ל בות מ גון) והצטי דות של מח קות ילדים בבתי ח לים או בתי י"ש  .ד

."  חולים  ילדים  ישראל
 :   ₪.מיליון  7סכום ה מיכה

    

 מקצועי ניסיון בעלי לגופיםרק  תינתן ל"הנ הנושאים בכל התמיכה כי יצוין, ככלל  

 .הרלבנטיים בתחומים מוכח  

 
  

  ע כל ימיד .2
ועדת  –לטובת המדינה (להלן  עזבונותהו עדה הצ בורית  קביעת יי ודם של   .א

להלן  ) פועלת בהתאם לנוהל עבודה המסדיר את פעילותהעזבונותה "הנוהל", או " (

נוהל שבתוקף הוא נוהל העבודה אשר התפרסם ברשומות ביום "נוהל העבודה"). ה

 .רנט של הוועדהעומד לעיון הציבור באתר האינטוא וה 10.5.12

 נוהל עבודת הוועדה המסדירד  בהקפל ך כי  ש  עי ן במופנית תשומת  ב  ציבור   .ב

 אינן כוללות. הנחיות אלו בהגשת  קשה  וועדה את ההו או  המחייבו  את הצי ור

להנחות את הציבור במילוי טופס הבקשה  ןאלא  טרת ,הוראות הנוהלכל את 

, ככל הניתן בפסילת בקשות מסיבות טכניותלהמעיט  כדי לתמיכה וצירוף נספחיה

 . ולסייע בהגשת  רויקטים  אויים לתמיכה
 

 הגשת הבק ה לתמי ה ל ועדה ד ך המער ת הממ חשבת .3
וכן הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך כך, יוזנו  2019 בקשות התמיכה לשנת  .א

"יבאופן  שיר ע"י המו דות  מערכת " ייעוד  על"ה  ,)לטובת המדינה עזבונות(

של הווע ה שכתו תו האינטרנט אתר באמצעות 

http://index.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/Pages/default.aspx. 

לווע ה מצוי  מדריך מפורט לאופן מילוי טופס הבקשה, צירוף הנספחים ושליחתם

.  באתר
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התאריך האחרון  17.01.2018המער ת הממ חשבת  פתח  הגשת בקש ת ביום  .ב

להלן  04.03.2018להגשת הבקשות באמצעות המערכת הממוחשבת הינו  היום  –(

תיסג  המער ת להג ת בקשו  ובכל  24:00הקוב ). בת ם הי ם הק בע בשעה 

. מ רה  קשה ש שלח ל חר ה ום ה ובע ת פסל  לא ד  יון

על המ סד מוטל  האח יות לע וב אח  הטיפו  בב שה על ידי עיו  באמצ ות כר יס  .ג

 או על ידי פנייה טלפונית לוועדה. באתר ה ועדהחכם 
 

 הגשת השל ה לווע ה ד ך המער ת הממ חשבת .4

בק ה אשר  חס ו בה  סמכ ם או (ב) לנוהל עבודת הוועדה, 13.4לסעיף בהתאם  .א

לכן, ע  כל מ סד ל דו  ב פידה   .פרטים נדרשים תיפסל ולא תידון על ידי הוועדה

 כי הבקשה לתמיכה מולאה כנדרש וכי צורפו כל הנספחים כנדרש בטרם שליחתה.

בקש  המקורי  ולא הבדיקה הטכנית תיעשה אך ורק על פי המסמכים אשר נכללו ב

תתאפשרנה השלמות יזומות לפני מועד הודעת הוועדה על הפסילה בהתאם לסעיף 

 (ב) לנוהל עבודת הוועדה.13.4

 הוועדהעל  די תשלח אי תקינות הבקשה בשל חוסר במסמכים או בפרטים הו עה על  .ב

נשלחת הודעת דוא"ל נפרדת עבור כל מסמך אשר באמצעות הדואר האלקטרוני. 

דוא ל חו ר לכל  לשלוחבו חוסרים. על מוסד המעוניין לשלוח השלמה להקפיד נמצאו 

 אחת מהודעות הפסילה. אי מענה לאחת ההודעות עלול להביא לאי בדיקת ההשלמה.

באמצעו  המערכת לאחר מתן הודעה למוסד בדבר אי תקינות בקשתו, רשאי המוסד .ג  ,

,  ,ההודעה מסירתמיום ימים  10תוך  ,להגי  ה למה ש  החסר הממו שבת בלבד

. ב הנימוקיםבציון  רק אם  ההגשה החסרה נבעה מתקלה שלם  גיש  קשה  סרה

או מסי ות ח יגות וי צאות ד פן שלמ סד  ,טכנית, בתום לב ובשל מחדלים של רשויות

.ילא הי כל ע"י ה עדה לא תת בל  תה של טה על הם, ת שקל הש מת הב שה

 אר בעינה.השלמה לאחר המועד הנ"ל והפסילה תיש

לב שות א ר ח רים ב ן פ טים או רק תשומת ליבכם כי אפשרות ההשלמה נועדה  .ד

פרטים שכבר נכתבו בעת הגשת הבקשה. לאחר או תי ון מסמכים, אך לא לשינוי 

בה או ל קן משלוח טופס הבקשה דרך המערכת הממוחשבת לא יהיה ניתן לשנות 

.  פרטים

 כפניה ולא מצורף כמסמך זאת לעשות יש הלוועד כלשהי פניה לצרף מעונייניםכ ל ש .ה

 .בגוף  מייל

 ייקלטו לא והם היות בדואר/בפקס/אחרת מייל לכתובת מסמכים לשלוח אין .ו

 .במערכת תיקלט שההשלמה כדי הנ"ל ההנחיות מילוי על יש להק יד .במערכת

 , לתקינותן ולתקינות המסמכים המצורפים להם,נדגיש כי האחריות לתוכן הבקשות .ז

, על המ סד מ יש הב שהמוטלת  ותשומת הלב מופנית  ומורש  החתימ  מטעמו

על ו חתומ ם מור י החתי ה של 1לכתב ההתחייבות (נספח  3עד  1לסעיפים   (

.  המוסד
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5. :   מוסדו  הרשא ם להגי  בקשות

: -ב פו  לאמו  בסעי  ב' ו .א הפועל ללא כוונת רווח והעונה על ההגדרה מוסד ג' ל לן

המאוגד ופעיל במשך שנתיים , הוועדהעבודת פי שמופיע בנוהל ש  הביטוי "מוסד"  כ

 . הוועדה איננה מאשרת בקשות של יחידים.לפחות ביום הגשת הבקשה

שקדמו לשנה במשך שלוש שנים רצופות על ידי הוו דה  הקצבהמו ד שאוש ה לו  .ב

 , אלא בנסיבות  ,מן הוו דהיהיה  כאי  קבל  קצבה לא שעבור  מוגש  הבקשה

. מיוחדות  ומטעמים מיוחדים שיירשמו

באחת לצורך  יצוע שיפוצ ם, או רכישת ציוד  ריהוט  הקצבהמו ד שאוש ה לו  .ג

לא יקבל  מיכה  מטרה זו לשנה שעבורה מוגשת הבקשהאשר  דמו  משלוש השנים  ,

 , אלא בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.2019בשנת 
  

  המטרות אשר לשמן יינתנו ההקצבות .6

תכנית " כפי הגדרתו בנוהל עבודת הוועדה, היינו פרויקטתינתן רק בעבור " הקצבה .א

על פי  א בתח ם  פעילות  ל המו דישה 2019בשנת  מוגדרת לביצוע נושא מיוחד

 .נושאים הנתמכים ע"י הוועדה עפ"י נוהל העבודהו לול במסמכי הה אגדות 

פעילות  הרגילה מ שרת הק בות לת יכה ב אינההוועדה  ככלל מש עות  דבר כי .ב

אלא במ רים חר גיםוהשוט ת  ל המוסד על מוס  המבק  מימו  כאמו  להצ יע  ., 

   בפני הוועדה על טעם מיוחד בגינו מתבקש מימון כאמור.

בקשה להקצבה של המוסד תהיה לפרויקט אחד בלבד. מוסד שמחזור הכנסותיו עפ"י  .ג

בקשה עבור שני פרויקטים  רשאי  הגיש₪ מיליון  100הד "ח ה ספי הא רון ע לה על 

הוריד מאתר האינטרנט לשונים שהינם בתחום מטרותיו המאושרות. במקרה זה, יש 

 . שתי בקשות נפרדות במערכת ה מוחשבתהגיש ול שני טפסים שוניםשל הוו דה 

. לא ניתן להגיש בקשה 2019בשנת ההקצבה תינתן רק בעבור פרויקטים אשר יבוצעו  .ד

 .2019בביצועו לפני שנת עבור פרוי ט שכבר הוחל 

פרויקט שצפוי להימשך יותר משנה אחת  -עבור פרויקט רב שנתי הקצבה ניתן לבקש  .ה

גם כאשר בכל שנה צפוי להתבצע חלק אחר של הפרויקט.  ,על פי של יםומתוכנן 

לא ניתן להגיש בקשה עבור פרויקט שכבר הוחל במסגרת בקשה לפרויקט רב שנתי 

 .2019בביצועו לפני שנת 

פרויקט אשר בשל מהותו ואופיו אמור להיות מוגש כפרויקט רב שנתי אך לא יוגש  .ו

הקצבה להמשך אושר תלא  2019ככזה, אם תאשר הוועדה הקצבה בעבורו לשנת 

 מימון הפרויקט בשנה העוקבת לה.

 עזבונותב תאם לי עוד ה הם הוועדה ידי על הקצבות להם שיוענקו התמיכה נושאי .ז

עיקרי ם המפורט ם בסעיף התמיכה הנושאי וכן  ר הווע השרש מתן מתפ סמת באת

1 ,  .2019לשנת  עליהם  חליטה  וועדה לעיל
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  תנאי סף פיננסיים .7

הוועדה לא תיתן הקצבה למוסד שהינו בעל גירעון מצטבר מפעילות שוטפת, על פי  .א

ממחזור ההכנסות השנתי  50%הדו ות הכספיי  המב קרים שלו  בשיעור של מעל 

גירעון שנתי בדוח הפעילות השנתי האחרון שהוגש, אלא מנימוקים מיוחדים  יח  עם

.  שיירשמו

לגביו  ע לות ע  האמור  הנהלה וכלליותשהוצאות  הוועדה איננה תומכת במוסד .ב

.ולנוהל עבודת הו 11.6בסעיף     עדה

לא תאו ר הקצב  למוס  שבדו"  הכספי המבוק  האחרו  שהגי  קיימ ם עוד ים  .ג

רים  מפעיל ת שוטפת  העו ים על שלי  מתקצי ו השוטף  אלא כספי ם מצטב

 מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

הוועדה איננה תומכת במוסד, שהדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו מצביע על מחזור  .ד

טופס הבקשה הממוחשב יינעל עבור כל מוסד שיציין כי  ₪. 100,000-פעילות הנמוך מ

בנוסף, מוסד אשר יציין בטופס ₪ .   100,000-מחזור הפעילות השנתי שלו נמוך מ

הבקשה מחזור פעילות שאינו תואם את מחזור הפעילות שבדוח הכספי המבוקר, 

.  תיפסל בקשתו

יודגש כי על המוסדות להלן להגיש דוחות כספיים ודוח הוצאות הנהלה וכלליות  .ה

בהתאם רשם העמ תות  שלהנחיות להתנהלות עמותות ב תאם ל, מאוחדים

תיקונים  5תקן חשבונאות מספר ו התאם ל ,1980 -לחוק העמותות, תש"ם 

 ' בר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי בד 69וה הרו  לגילו  דעת מס

 : מלכ"רים
  ;חב ות בתב מלכ"ר  מחזיק  שליטה -

  .מלכ"ר הנשלט ע"י תאגיד -

 

 

  קטים שלא ניתן לתמוך בהםפרוי טים  /או רכ בים  תוך פרוי .8

אשר הוועדה אינה תומכת בהם. יודגש כי רשימה זו  הוצאותלה ן רשי ה  ל מטר ת או 

בקשות  תמיכה סיבות קבועות או נפוצות בגינן המיד  בדבר בל ד של מתפרסמת לצרכי הנגשה 

על אי מתן ת יכה  ו מובן שאין ב  כדי ל צות את כל  לגביהןמחליטה או שהוו דה  ,נפסלות

  השיקולים אשר בגינם רשאית הוועדה להחליט על אי מתן תמיכה:

, או בבניית מבנ תומכת ברכישת מקרקעין, רכישת מבנהאינה הוועדה  .א אל  אם ה ח ש

. עזבוןקיים   מי עד למ רה זו

לרכישת  הוועדה אינה דנה בבקשה לשיפוץ מבנה קיים או להרחבתו, וכן בכל בקשה .ב

מע כות מ זוג א ויר) אל  א  כן צורף ל קשה א שור על ציוד שאינו נייד (לרבות 

אה הזכויות שיש למוסד במבנה או במקרקעין הרלוונטיים (נסח רישום, אישור על הקצ

מהרשות המקומית, הסכם חכירה או שכירות וכד'), וכן צורפו תמונות המראות את 

 .צולםהממיקו  האתר  ציוןתוך  המצב הקיים שבגינו מתבקש הפרויקט

הוועדה אינה מעניקה תמיכה למימון הוצאות הנהלה וכלליות לרבות תקורה, מזכירות,  .ג

 .ם, ד ק ו ודשירותי רו"ח וע "ד, אג ות, שכ רות מש דים, ביטוחי
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 הוועדה אינה תומכת בתחזוקה שוטפת של מבנה, מתקן או ציוד. .ד

 בעין ע  ידי  מוס  י ירותהוועדה אינה מעניקה תמיכה שמשמעותה חלוקת כסף  .ה

 .לאחר ם, לר ות מ גות  כסף ו או מל ות קיום

 הוועדה אינה מעניקה תמיכה לרכישת תווי קנייה. .ו

לגות הנחה בשכר לימוד החוזרת על עצמה הוועדה אינה מעניקה תמיכה לתכנית מ .ז

 במתכונת דומה מדי שנה, והמהווה לפיכך פעילות שוטפת וקבועה.

בשכ  לימוד ל למידי  אלא הנחה הוועדה אינה תומכת בפרויקט של הענקת מלגות  .ח

אקונומיים ברורים וראויים לחלוקת - אם צורף לבקשה מסמך המפרט מבחנים סוציו

 .  המלגות

אל  אם בקשות למתן מלגות לסטודנטים במוסדות אקדמאיים, מ ת בהוועדה אינה תו .ט

הצהרה כי אין בהגשת הבקשה ובקבלת תמיכתה של הוועדה כדי לשנות כן  ורפה  הן 

את ג בה  סכום שאות  מוסד הקצ ב לצור י מתן מלגו  לתלמ דיו,  רם ה שת 

.  הבקשה  וועדה

סק ם  פרויקט  ק אם הווע ה תשקול מתן הקצבה  מימון שכר העובד ם המוע .י

 .כוח האד  ששכרו מתבקש מהווע ה מיו ד באופן מיוחד לביצו  הפר יקטשוכנעה כי 

הוועדה אינה תומכת במימון שכר עובדים אשר הועסקו במוסד או בפרויקט בכל תפקיד  .יא

משר  קבועה  אלא  80%-בש עור ה ולה על  2017שהוא בשנתיים שקדמו לשנת 

. מבקש מימון כאמור להצביע בפני הוועדה על טעם מיוחד ע  מוס  ה במקרים חריגים

 בגינו מתבקש מימון כאמור.

הוועדה אינה תומכת ברכיב הוצאה של פרויקט שהינו שכר המשולם לעובד הנמנה על  .יב

 .במוסדחמשת  קבלי השכר  גבוה 

הוועדה אינה תומכת ברכיב הוצאה של פרויקט שהינו שכר המשולם לעובד מנהלה  .יג

 ד.קבוע של המוס

אירוח  או הוועדה אינה מעניקה תמיכה לרכיב הוצאה של פרויקט שהינו נופש מלונאי .יד

 או טיסה לחו"ל, אלא בנסיבות מיוחדות ויוצאות מן הכלל. הכולל לינה מכל סוג שהוא 

מסגרות הזנה או בקמחא דפסחא ס י מזו , בהוועדה אינה רשאית על פי הנוהל לתמוך ב .טו

 .מעבירה כל שנה לחלוקה על ידי משרד הרווחהמעב  לה צבה הק ועה אש  היא 

פעילות  של מט ח ה שמ  תלמי ים או שו ים במוס  או מ ן אר חו  במסגרת  .טז

מועדוניות, צהרונים, מועדוני קשישים וכד', אינה מהווה פרויקט מיוחד אלא פעילות 

רק קבו ה, ר ילה וש טפת  הוועדה  א תתמו  בעבו ו  עלויות  זון או כוח א ם, אלא 

בפרויקט של שיפוץ או החלפת ציוד, בכפוף ליתר הדרישות המופיעות בהנחיות אלה, 

 בנוהל ובטופס הבקשה.

לנזקקים של צ וד תו רכישות לח וקה/הש לה בפרו קט שמטר תתמוךהוועדה  .יז

יודגש  י למימו  ההקצב ,  ומצאו מוכר ם על יד  לשכת  רווח  המ ומ ת בלבדה  .

ו/או אישורים מלשכת  רווחה המקומית בדבר  פניותהלמשרד הממשלתי הרלוונטי 

 המצב הסוציו אקונומי של הנזקק הזכאי לציוד. 

שהמד ן הראשי של מ רד הבריא ת צירף ובלבד למחקר רפואי  תתמוך בבקשההוועדה  .יח

. את איש רו  למחקר
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  :והסבר כל י  ודות  ופס  בקשה  ל פי חלקי .9

 ת בטופס, אלא מדגיש נקודות חשובות בלבד.הסבר זה אינו ממצה את כל הדרישות המופיעו
  

מילוי טופס הבקשה באופן תקין הוא חיוני ומהותי לשיקולי הוועדה בדיון למתן הקצבה. לדוגמא: 

בקשה הלוקה בהיעדר פירוט מספק, היעדר חתימה במקום הנדרש לכך, אי מילוי כל הפרטים 

אינה מאפשרת  ,הכללת נתונים שגוייםהנדרשים בטופס, או היעדר דיוק, אי התאמה בחישובים, או 

 ,   ואמינה כבסיס למתן הקצבה.  ענייניתהתייחס ת מהותית

  

'  .א ח ק א "– "   מידע כללי

הוזנה על שאותה כתובת הדואר האלקטרוני  הינה ,בטופס המוטמעתהדואר האלקטרוני כתובת  9.1

טופס "הסמכת מורשה חתימה כנציג בעת  גשת  באתר האינטרנט של הוועדה ידי ה וסד

היא המחייבת לעניין תכתובת מטעם הוועדה. לא תתקבלנה טענות בדבר אי קבלת ו, "מוסד

האחרי ת מוטלת  .האמו ה לעילהדואר האלקטרוני מטעם הוועדה אשר נשלחו לכתובת  הודעות

 .זו על כל שינוי בכתובת באתר האינטרנט של הוועדהן לעדכעל המ סד 

עבורו  תחום הפ ויקטהממונה על יש לבקש העברת הבקשה  המלצת המשרד הממש תי  9.2

 . מתבקשת ההקצבה

יוב ר כי מוסד קש ר הוא  . וסד המ קש במ ואהאת רשימת ה וסדות ה שורים למיש לצ ין  9.3

מוסד אשר פעילותו מתבססת על משאבים משותפים או נכסים משותפים לו ולמוסד המבקש, 

נושאי משרה הם חברי ועד, חברי ועדת או שיש בשני המוסדות נושא/י משרה משותף/ים. 

 ין למנהל הכללי.ביקורת או הגוף המבקר, המנהל הכללי של העמותה וכל מי שכפוף במישר

חובה לציין כי הפרויקט בעדו מבוקשת התמיכה מתאים לאחד מנושאי התמיכה העיקריים  9.4

 עזבונותלע ל,  /או כ  הוא  תאי  ל טרת  חד מה 1שפרסמ  הוועדה ו מפורטי  בסעיף 

. . הייעוד ים שפר מה הוועדה  בקש  ש א תצי ן זא , תיפ ל ע  הסף
  

'  .ב ח ק ב "הפרוי ט עבו ו מתבקש –"   ת ההקצ ה

. בשדה ה תאים יש למלא בחלק זה  9.5  את מטר  הבקש  בתמ ית

.מ ור  של הא ר היתהיש למלא את בשדה נוסף  9.6   פרויקט עבורו  תבקשת ההקצבה

כפעילות  ,ביצועויש לה דיר א  ה רויקט בצורה ב ורה ה אפשרת להבין א  מ ותו וא פן  9.7

.בהבדל מפ ילותו מיוחדת לתקופה עבורה מבוקשת ההקצבה    השוטפ  ש  המוסד

מהותו של הפרויקט מבחינת תוכנו ואופן ביצועו, לוחות זמנים  :ובהתוכנית עבודה  יש ל רף 9.8

 לביצוע, מיקום הפעילות ומס' הנהנים.

בח ק זה, יש להדגיש כ צד הפ ויקט ב דו מבו שת ה קצבה מת ים ל טרותיו הע קרי ת של  9.9

 . , המו ד המבקש  ל פי  עו ת  התאגד ת שלו ש ל רט כיצד יש בבי וע הפרו קט כ י יכן

 .המתבקש ו/או נושא התמיכה עזבוןי עוד המימוש ל ביא ל

כנית ובה פירוט היינו ת –לו"ז ביצוע נפרד לכל שנה  יש ל רף הקצבה רב שנתיתל קשה ל 9.10

בק ה שלא תצו ף לה  .שנה כלכ לל עלוי ת הפרו קט בשנה,  כלש בוצעו ב פרויקטש בי ה

.תוכנית כאמור, תי  פסל
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'  .ג ח ק ג "– "   פירוט ת ציב ה רויקט

  פירוט ההכנסות לפרויקט

 .כנסות הצפויות למימון הפרויקטבפ ק  ה יש לת ר  ת הה 9.11

מי ון עצמי (ממקורותיו הכספ ים של  פרטיים  כוללים ות מי וןיש ל בחי  בין מ ור 9.12

( בין  קור ל ,(תורמים פרטיים, קרנות וכיו"ב) מחוץ  מוסד מקור מימון פרטי ו/או,  המוסד

ו בין הרימימו  ציבו  . עזבונותמ וקש מו עדת ההסכום , 

 לא ניתן לכלול מימון ציבורי הניתן בשווה כסף או בקיזוז. 9.13

 לא ניתן לכלול את שווי עלות שכר המתנדבים כחלק ממקורות המימון העצמיים לפרויקט. 9.14

 יש להקפיד על כך שסך ההוצאות הצפויות יהיה זהה להכנסות המתוכננות. 9.15
  

  

) פירוט ע ויות ה רויקט ההוצאות לפרויקט )  

 : עלויותבטופס הבקשה טבלאות נפרדות המתאימות לסוגים שונים של 
  עובדיםשכר טבלת 

לצורך המועס ים  ל  די המוסד עובדים מתב שת הק בה לצ רך תש ום שכר ב ידה ו 9.16

 , ,  – יש למ א את כ  ע וד ת הט לההפעלת ה רויקט , תפשם, א וז מ רה ק ועה קיד  בוע

לגבי  - תפקיד ב רויקט  אחוז משרה בפ ויקט,  ס'  ודשים בפ ויקט ועלו  העסקה ב רויקט 

 לא מולאה כנדרש, תיפסל.בה טבלה זו בקשה . כל ע בד

במי ה ועו דים אל  כ ר מוע קי  בקביע ת במוסד  יש לצי ן א  תפ ידם הקב ע ואת  9.17

,( ובנוסף לכך את אחוז משרתם בפרויקט  אחוז מש תם הק ועה  מוסד  שלא לצ רך הפ ויקט

כא ר אח ז  העסקה הכולל  א יע ה על 2019הספציפי עבורו מתבקשת ההקצבה לשנת   ,

הוועדה  תחשב  ך ורק ב חוזי המ רה  הם מו סקים ה ובד ם  צורך  פרויקט 100%  .

 . 2019הספציפי עבורו מתבקשת ההקצבה לשנת 

לשנת  עובדים חד ים אשר ייש רו רק בעבורואם העובדים אשר יועסקו בפרויקט, הינם  9.18

טרם  –למו ד זהות  יש למ א את כ  ה רט ם ול יי  בעמו ת השם  ידועהעד ין לא , ו2019 "

 נקבע".

אין לכלול בחלק זה עובדים חיצוניים, אותם יש לציין בחלק הרכישות וקבלת שירותים  9.19

 חיצוניים בצירוף הצעות מחיר.
  

 חיצוניים רותיםיר ישות  קבלת שטבלת 
לצורך  חיצוניכוח אדם במידה ונשכר . או קב ת שי ות יש לצ ף ה עות  חיר ל ל רכ שה   9.20

יש ל רף ה עת מ יררכישת ש רותים הפעלת ה רויקט ב מצעות תשומת  של נותן השירותים. , 
 1לנכונות ושלמות הפרטים והמסמכים כאמור בנספח המוסד לא ריות ה וטלת על לב הצי ור 

, וכן להתחייבות המוסד בנספח האמור לפיה כל המסמכים שצורפו לבקשת ההקצבה הלבקש
 מקוריים או נאמנים למקור.

בעת הזנת הסכומים בטבלה יש להקפיד להוסיף לכל רכיב, מע"מ בגינו, גם אם הוא לא ננקב     9.21

.  בהצעת המחיר
חיר על י י צי ן ר יב אחד אם הצעת המחיר מתייחסת למספר פריטים, יש להפנות להצעת המ 9.22

 ,  . ולצר  את הצע  המחי  פעם אח  בלבדכולל בט לת הר ישות
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צריכים להופיע רק הפריטים או השירותים הנוגעים לפרויקט עבורו מבוקשת  בהצעת המחיר 9.23

 .  ההקצבה
9.24   :  הצעת  מחיר  ריכה  כלול

  ;ם הקו עשה  ודשים קודם למועד  יותאר ך  יה ה בטו ח של  ד שלו -

  ;הפנייה למוסד המבקש -

-  , ; שם לרבותפרטי  מציע   העסק ו ספר ע סק מ רשה, מ פר ט פון ו תובת

 .שם ות קי  הגור  מטעם המצי  החות  על הה עה -
יש לציין בכל הצעת מחיר את עלויות הרכיבים השונים וכן את הסכום הכולל אליו מתייחסת   9.25

שאינן תואמות לעלויות או הצעת ה חיר. ה ועדה ל  תקב  הצע  מחי  ה פרטת ע ויות ח קיות 

) שצוינו בחלק "הוצאות הפרויקט" שבטופס הבקשה למעט תוספת מע"מ ). 
עבודות קבלניות יש לפרט בנפרד את כל אחד מרכיבי עלויות  בהצעת  חי  לשיפו  או  ביצוע  9.26

 .  השי וץ א  העב דו  ו או של יהם  לרבות כ ויות ו יקפים  ואת מח רו ש  כל רכי  ו או שלב
 הוועדה לא תקבל חשבונית או קבלה המעידה על הוצאות קודמות כהצעת מחיר.   9.27
 חשבונות כהצעת מחיר.הוועדה לא תקבל פירוט של כרטסת הנהלת    9.28
יוכלו לצרף, במקום הצעות  1992-מוסדות הכפופים על פי דין לחוק חובת המכרזים התשנ"ב  9.29

צוניים, חתום על ידי מחי , אומדן  פורט של ה לויות ל יצוע ה כישות ו או קבלת  שירות ם החי

נדס המוסד. כל מדובר בפרויקט הכולל שירותי בניה יחתום על האומדן מהגז ר המוס . אם 

יחולו על  אופן  בו ייערך  9.27, 9.26, 9.25, 9.24, 9.22, 9.21בסעיפים הדרישות  מפורטות 

 האומדן, בשינויים המחויבים. 
  

  שכר ל מודהנחה במלגות טבלת 

  

ברורים ולצרף קריטריונים ,  יש לפרט עלות שכר הלימוד, גובה ההנחה ומספר הנהנים  9.30

  בקשה אשר תמצא חסרה בקריטריונים אלו, תיפסל. קנה המלגות.לפיה  תחולומפורטים 

תשומת ליבכם מראש כי תשלום הקצבה שניתנה למוסד למימון הנחות בשכר לימוד ייעשה רק   9.31

 ,  לת חשבונותכרטסת הנהלאחר ש מוסד י ציא ל שרד הממ לתי ה טפל ב עברת ה קצבה

שהוצהר בבקשה כחיוב, וההנחה שניתנה  מופיע  כר  לימודבה על יד  רוא  חש ון  תמאושר

.  כזיכוי
הוועדה תומכת אך ורק במלגות שכר לימוד הניתנות כהנחה בשכר ל ך שבשנית תשומ  לבכם  9.32

אם ב סף  זומן  אם ב רך  לתלמידיםישירות לגות המו ברות מלגות קיום ו/או מל מוד ולא ב

   .אחרת

  

  אות אחרות שהועדה אינה תומכת בהןהוצטבלת 

,  הפרויקט שאינן נתמכות תיש לציין בחלק זה רק הוצאות הנכללות בעלויו 9.33 על ידי הוו דה

. 16 כאמור בסעיף  לעי .  אין  ורך  צירוף הצעות  חיר  הוצ  ת אלו
9.34 .  יודגש  י הו או  אלה ל  יילקח  בחשבו  בקביע  ה ועד  את סכ ם  הקצבה
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'  .ד ח ק ד " רשימת נספחים שיש לצרף  –"   צ'קליסט נספחים והנחיות - לבקשה
  

 מספרוויש להקפיד כי כל מסמך המכיל נתונים המתייחסים למוסד יישא את שם המוסד 

. .המדויקים   בקשה  צורף ל  מ מך מה תי ל  מ והה,  יפסל

  

ומאומת על ידי מי שמוסמך  מורשי חתימה שניחתו  ע  ידי  ):1(נספח מס'  כתב התחי בות £

, ל שר תצהיר על פ כי וי חוק  יש  וודא  י כתב  התחייבות  תיי ס  מוסד  גי  הבק ה

 .כנדרש חתומיםואימ ת עו"ד כתב ההתחי בות 
£ " אין לשנות נתון כלשהו בחוות  – בנוסח המופיע בטופסיוגש  ):2(נספח מס'  חאי ור רו

. (במידה וצורף לבקשה דו"ח כספי מבוקר לשנת  הדעת ש  רואה  חשבון  מוגש  ל ועדה

מוסד  השכלה גבוהה  מגיש  .)2016-2017על כל חלקיו עבור השנים  2יש להגיש נספח  2017

 נספח זה בהתאם. ולא על פי שנה קלנדרית רשאי להגיש שנת לימודיםפי ד חות מבו רים ל
יוגש על ג י ט פס דו ח חמ ת מק לי ש ר ג וה מטעם  :דו"ח  משת מקבלי שכר  גבוה £

. ת הדו"ח  ן בא ר  וועדה ול צוא אהוועדה בלבד. ניתן  מוסד הן ב ופס  גשת ב שה

 םלהי ת חתועל הנספח  .זו העובדהמאשר  זהשאינו משלם שכר איננו פטור מהגשת נספח 

מוסד  השכלה גבוהה  מגיש  .המוסד ועל ידי המנהלים הרלוונטיים בתאגידרו"ח  ע"י 

  להגיש נספח זה בהתאם. דוחות מבוקרים לפי שנת לימודים ולא על פי שנה קלנדרית רשאי

יוגש על גבי טופס דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות מטעם  :דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות £

. ל צוא את הדו"  ה  באתר הו עדה והוועדה בלבד. ניתן  מוסד הן ב ופס  גשת ב שה

המאשר זהשאין לו הוצאות הנהלה וכלליות איננו פטור מהגשת נספח  נספח העל  .זו העובד, 

נתונים אודות "דו"ח   .המוסד ועל ידי המנהלים הרלוונטיים בתאגידרו"ח  ע"י חתום להיות

המפורטים  הוצאות הנהלה וכלליות" יש למלא על פי כללי הדיווח שפרסם החשב הכללי

הנתונים שבדוח יתייחסו לשנה קלנדרית. מוסד להשכלה גבוהה המגיש דוחות  .להלן

.מבוקרים לשנת לימודים יגיש נספח זה   7לעניין הגשת דוחות מאוחדים ראו סעיף  בהתאם

.  ה'  לעיל
להקצבו  הוועדה 3(נספח  דוחות ביצוע £ ותמונות של ביצוע הנצחה  2015-2017בשנים ) 

 לפרויקטים אלו במידה ונדרשה הנצחה.
ואת פ רוט  את עי רי ה עילות של המוסד מ יש הב שהבנפרד  יםהמתאר לוואי ימכתב £

 .ההקצבה הפרויק  עבור  מתבקשת
. תעודה  ל ריש ם  תאגיד £ שונה אם  או איש ר מאת עו ד של  מו ד על המע ד המש טי

.השינוי הא שור על גם ו גם התעודה הראשונית יומצאושל המ סד שמו   שם
 במידה ושונו מטרות המוסד מאז תאריך ההתאגדות. אישור הרשם על שינוי מטרות £
הקיי  בחוק לפיו התאג  ביחס ון המ וי את התקנ ץאימש מוסד .תקנון/תזכיר עדכניים £

 .לאותו סוג של מוסד, ימציא את התקנון המצוי
. יש לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות אישור ניהול ספרים £

.  גופים ציבו יים ב וקף ליום הקובע
הכול  דו"ח חתום על ידי רואה חשבון ושני מורשי חתימה  2016לשנת  דו"ח  ספי  בוקר £

. .מילולי יש להגיש דוחות מבוקרים לפי שנה קלנדרית.  יש להג ש דוחו  כספי ם בעב ית
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(במידה ונשלח  רשים להגיש דוחות מבוקרים לפי שנת לימודים.מו דות ל שכלה ג והה מו

 )2016-2017על כל חלקיו עבור השנים  2יש להגיש נספח  2017דו"ח כספי מבוקר לשנת 
.  ה' 7גשת  וחו  מאוחדי  ראו  עיף לעניין ה        לעיל

 

המאז  חייב . רואה  שבון  בח ימתו של מאושר  2017לשנת  מאוזןמאזן בוחן שנתי מלא  £

:  לכלול את הרכי ים הבאים
  אישור רואה החשבון כי המאזן הופק מהנהלת החשבונות של המוסד. -

.הגדר  מדוי -    קת של התקופה אליה מתייחס המ זן

המדו ח כי  מא ן הופק  רו"ח  ל  מוסדשלא תו יע על ו חו מת וח ימת מאזן בוחן 

ייפסלמהנהלת החשבונות של המוסד כי מאזן הבוחן מתייחס לשנה שלמה גם יש לו דא  ., 

 .מוסדוכי הוא נושא זיהוי של ה 1.1.17-31.12.17בין התאר כים 
 .תעודת מלכ"ר ממע"מ £
  .רשימת חברי הנהלת המוסד המבקש £
 .אשר צוינו בבקשההרכישות לכל תקינות בהתאם לדרישות אשר פורטו לעיל  רהצע ת מחי £

  גוף הכפוף לחוק חובת המכרזים יצרף אומדן מהנדס או גזבר.
, לנזקקים של צ וד במידה ומדוב  ב רויקט לחלוקת מלגות א  חלוקה השאלה קריטריונים £

  .או בפעילות אחרת המיועדת לנזקקים לסוגיהם
 במידה ו דובר ב רויקט ,המעידים על הצו ך בבי וע הפרויקט הקיים צילו ים של המצב £

 .המצולם מיקו  האתרתוך  יון  להחלפת  יוד או לב צוע  יפוצים
במידה ו בוקשת  –היתר הפעלה, היתר בנייה ( בנסיבות הרלוונטיות היתרים מ רשויות £

') עזבוןל של הק בה מ   .המי עד  כך וכו
מגיש  קשה לת יכה ל לוקת מ גות כי אין  הגשת ה הצהרת מוסד ל שכלה גבוהה £

הבקשה וקבלת תמיכת הוועדה כדי לשנות את גובה הסכום שאותו מוסד הקציב לצורכי 

. תלתל ידי  טרם הגשמלגות מתן   הבקשה  וועדה
במידה  מדובר  בקשה  תמיכה  מימון  הראשי ב שרד ה ריאות אישור מטעם המדען £

.   מחקר  פואי
בקשה  אולשיפוץ מבנה קיים או להרחבתו, בקשה בבמידה ו מדובר  – כסאישור זכויות בנ £

זכויות י  לצר  אסמכת  בדב  הלרכישת ציוד שאינו נייד (לרבות  מערכות מיזוג אוויר) 

שיש למוסד במבנה או במקרקעין הרלוונטיים (נסח רישום, אישור על הקצאה מהרשות 

').או שכי ות המקומ ת, ה כם חכירה   וכד
במידה ומדובר בפרויקט של בניה או של שיפוץ המחייב קבלת  –בנייה על פי חוק היתר  £

 היתר בנייה על פי חוק, יש לצרף את היתר הבנייה לפרויקט בגינו מבוקשת התמיכה.
 

  נספחים: .10

 הנחית החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות. -נספח א'  -

את בוד י  בקשות  ל הוו דה דרך כלל המשמשת ים טכנישימת לי ויים ר -נספח ב'  -

 . לצורך בחינת עמידת הבקשה בתנאי הסף
ה, אך תשומת לי כם נא עברו על רשימה זו וודאו כי לא קיימים ליקויים כאמור בבקש

רשימת הליקויים אינה סגורה ובקשה עשויה להיפסל בשל פגמים טכניים שלכך 
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דת הבקשה בתנאי הסף אינה מבטיחה הקצבה, כמוב  שעמינוספים. כמו כן יובהר כי 

האם הפר יקט לגופו של עניין אלא רק כי היא תובא לדיון בפני הוועדה, אשר תחליט 

 .מבחינה מהותית ראוי ל מיכה
                                                    

  

 –או בדואר אלקטרוני  03-7632422 –במס'  לפון  בכל שאלה ניתן לפנות לבירור לוועדת העזבונות

ezvonot3@justice.gov.il.  
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   –נספח א' 

  הנחית החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות

 

:     מילו  מפתח

  

 כללי .1
להלן  ןנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהד  ל"(כ8בסעיף  )– 

מקסימליות נקבע שיעור הוצאות הנהלה וכלליות  1985-חוק יס דות התק יב, הת מ"ההנוהל) לפי 

 .מתוך מחזור הכנסותיונתמך של מו ד צי ור 
אות הנהלה וכלליות של מוסד ציבור ה) לנוהל נקבעו הוראות לעניין חריגה משיעור הוצ"(כ8בסעיף 

 נתמך.

 מטרת  מסמך .2
להציג את היחס המירבי המותר בין הוצאות הנהלה וכלליות של מוסד ציבור נתמך, לבין סך מחזור 

 הכנסותיו באותה שנת כספים. 
מוסד ה יבור להציג את הסעיפים הנכללים בהוצאות הנהלה וכלליות לצורך בחינת עמידתו של 

. המירבי בשיעור  המותר
אופן הגשת בקשה לאישור חריגה ממגבלת הוצאות הנהלה לגבי להנחות את חשבי המשרדים 

 תרשים תהליך פניה בבקשה לדיון בוועדה המיוחדת. –נספח ב כ פורט ב וכלליות הקבועה בנוהל

 הגדרות .3
ה וכ ליות  שהוקמ  מכוח סע ף ועדת חריגים מיוחדת לאישור הוצאות הנהל – מיוחדתהעדה ווה

יו"ר, סגן החשב הכללי ונציג היועץ המשפטי של  -, שחבריה הם: החשב הכללי או נציגוה) לנוהל"(כ8

.  משרד  אוצר
 כל ההגדרות, המושגים והמונחים המוזכרים בנוהל יחולו גם על הוראה זו.

 הנחיות לביצוע  .4
 שיעור הוצאות הנהלה וכלליות

שיעור הוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור של מוסדות ציבור המקבלים  הנוהל קובע הגבלה על

ראה 1985-חוק יס דות התק יב, הת מ"הא ל3תמיכה מתקציב המדינה לפי סעיף  שיעור  – אנספח . 

 .הנהלה וכלליות על פי סך המחזור רבי של הו אותימ

  :  הגבלת הוצאות הנהלה וכלליותשם ההו אה

:   פרק רא י: תמ כות  6.1.3מספר  וראה

קציב המדינה במוסדות ציבור פרק משני:  תמיכות מת

 ' ל י ס   א)3(
 :   01מהדורה
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ציבור הההגבלה על הוצאות הנהלה וכלליות נועדה להבטיח כי מירב המקורות הכספיים של מוסד 

מקבל התמיכה, ישמשו לקידום המטרות אשר לשמן הוא פועל ובגינן קיבל את התמיכה מתקציב 

 המדינה.
  עדה המי חדתוהו

דה מ וחדת המ סמכת ל שר בהתאם לנוהל, באגף החשב הכללי פועלת וע .4.1.1

פנייה למוסד ציבור חריגה מהשיעור המירבי של הוצאות הנהלה וכלליות. 

:  לוועד  המיוח ת תע ה במקרי  הבאים
למשרד הצעת ה קציב ש וגשה אם צפויה חריגה מהשיעור המירבי של הוצאות הנהלה וכלליות ב

. על ידי מוסד הצי ורהתומך   במועד הגשת  בקשה  קבלת תמיכה
על פי הדוח הכ פי בביקורת שנעשתה במוסד הציבור או בכל דרך אחרת נתברר בדיעבדאם   ,

 המבוקר של מוסד הציבור, כי הייתה חריגה בשנה בה נתמך.
  עדה המי חדתואופן פניה בבקשה לדיון בו

הפניה תהיה מאת מוסד הציבור אל ועדת התמיכות במשרד הממשלתי  .4.1.2

,  בו מוסד ציבור נתמךשהתומך  במקרה  על  די יות  ממשר  ממש תי  חד

ת מ סד הציבו  לעדכן את כ ל ייהמשרד אליו הוגשה פנחשב באחריות 

המשרדים התומכים במוסד הציבור בדבר הפניה ולתאם מולם את אופן 

  .המיוחדת ההגשת  בקשה  וועד

של המשרד אליו הוגשה פניית מוסד  באחריות ועדת הת יכות המשרדית .4.1.3

מו ד הציב ר ולוו א את  על  דיתונים אשר הוגשו לבדוק את הנהציבור 

.  שלמות הבקשה

 ובמקרה שתחליטועדת ה מיכו  המשר ית ת ון בבקש  מוסד ה יבור  .4.1.4

 ,( להמל ץ  וועדה המיוחד  על  בלת  קשת  וס  הציבור (כולה  ו חלקה

טופס "הגשת נתונים לוועדה עדה המי חדת באמ עות ויפנה חשב המשרד לו

 13.6.1.לאישור חריגה מהשיעור המירבי של הוצאות הנהלה וכלליות, מס' ט.

. ממועד  מיםת ך ארבע ם וחמי ה י  הדיון  וועדה

 :יצורפו לוועדה  מיוחדתלפניה  .4.1.5

 דוח הנהלה וכלליות שהוגש כחלק מבקשת התמיכה. .4.1.5.1

. דוח  משת .4.1.5.2  מקבלי השכר הגבוה

4.1.5.3. .  דוח כ פי מב קר א רון

 מאזן בוחן לשנה שהסתיימה ולשנה נוכחית. .4.1.5.4

תמיכות במשרד התומך עם המלצה מנומקת הפרוט קול ועדת  .4.1.5.5

 לאישור החריגה או לייחוס ההוצאות באופן שונה מהקבוע

ות של הוצאות הנהלה וכללי מירבי שיעור –א  נספחכ פורט ב

 .על פי  ך  מח ור

אין מנכ"ל, יש לצרף פרוטוקול ועד מנהל בו  מוסד  יבורלאם  .4.1.5.6

 בשכר ו/או בהתנדבות. מוסד ה יבוריפורט מי מנהל את 

תכנית מנומקת ומפורטת לצמצום עלויות הנהלה וכלליות  .4.1.5.7

הוצאות במהלך השנים הבאות, בכדי למנוע חריגה משיעור 

 הנהלה וכלליות, במידת האפשר.
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. אם קים נוספים נימו .4.1.5.8  קיימים

החומר המוגש  וועד  ית סס על הח מר שה גש על יד  מוסד  ציבור במועד  .4.1.6

הגשת ב שת הת יכה,  אשר ח ום  ל  די מ רשה  תימה ור אה ה שבון 

בו נמצא הבדל בין הנתונים שהוגשו במעמד ששל מ סד  ציבור.  כל מ רה 

טופס "הגשת נתונים לוועדה לאישור חריגה בקשת התמיכה לבין הנתונים ב

יש  צרף  וח 13.6.1.מהשיעור המירבי של הוצאות הנהלה וכלליות, מס' ט.  ,

 .  התאמה מ ורט לב אור ה פרשים
  המיוחדת החלטות הוועדה

מיום  בלת  בקשה  יםימהוועדה תדון ב קשה  תוך א בעים וחמישה  .4.1.7

 .  במטה  חשב  כללי

הפרוטוקולים של דיוני הוועדה ישלחו אל חשב המשרד הרלוונטי עד  .4.1.8

 . את  באחריות חשב המשרד הרלוונטי, לעדכןשבועיי  ממו ד קיו  הוועדה

 . בהחלטת הוועדה כלל חש י המש דים התו כים במו ד הצ בור

שנדונה בוועדה המיוחדת  לא יערך דיון נוסף בפניה של מוסד ציבור לאחר .4.1.9

והתקבלה החלטה בעניינו, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת בהחלטת 

 הוועדה המיוחדת בעת הדיון הראשון בפניית מוסד הציבור.
של מ סד  בהוצאות הנהלה וכלליותבו לא  ושרה ה לצת ה שרד ל ישור  חר גה שבמקרה 

 ) לנוהל.3ד)((כ"8 הציבו , יפע  חשב  משרד  התא  לאמ ר בסעיף 
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  :רבי של הוצאות הנהלה וכלליות על פי סך המחזוריש עור מ  .5

  

  מחזור ההכנסות השנתי

  (במיליוני שקלים חדשים)

 מרבי של הוצאות הנהלה שולי שיעור

מחזור ההכנסות ב חס ל וכלליות

  השנתי

  22%  10עד 

  15.5%  הבאים 25 - לעד ו 10מעל 

  10%  הבאים 50 - ל עדו 25מעל 

  8.5%  הבאים 75- ל עדו 50מעל  

  7.5%  הבאים 100- ל ועד 75מעל 

  5%  הבאים  100- מ ל ל

  

    – כללי  דיווח (מיו )  ל החשב הכללי  אוצר

  :וכלליות נהלהימוינו כהוצאות ה אלה רכיבים

  

  הרכב,  הות  הערות  סעיף  מס"ד

  משכור ת וש ר עבודה .1

סוציאליות ונלוות לשכר 

  ת שירות ניהוליו/או קני

אות שכר נושאי משרה במוסד (מנכ"ל, סמנכ"ל, חשב, הוצ •

עובדים המשמשים בתפקידי ניהול  - עובדי מנהלה וכו' 

 ומינהלה). 

מוסד ציבור שמחזור הכנסותיו לפי הדו"ח הכספי המבוקר ב •

לא , שקלים חדשים 400,000האחרון שברשותו, אינו עולה על 

, ממחז 40%מ  כהתחשב עלות שכר המנהל הכללי שלו הנמו ורו

  . כחלק מהוצאות ההנהלה והכלליות של אותו מוסד ציבור

לפצל שכר של עובד וליחס  באופן חלקי לס יפי השכר  אין •

במסגרת עלות הפעילויות, כמבצע פעילות שאיננה ניהולית ו/או 

בהנהלת המוסד לא יוכל  מינהלתית. עובד המוגדר כמנהל

  .להיות מוגדר  חלק מ שרתו כ בצע  עילות ישירה

דמי ניהול לתאגידים   .2

  אחרים

  תשלום לתאגידים בגין שירותי ניהול שהוענקו לגוף. •

לגיוס  ורמים  הוצאות  יווק, פרסום והפקת  ירועים •  הוצאות גיוס תרומות  .3

כדוגמת  עמלות , הוצאות העסקת עובדים בגיוס תרומות(

 ).דמי ניהול וייעוץ ,למגייסים חיצוניים

בור פרויקט ספציפי שאינן ג וס תרו ות עלמעט ה צאות  •

  נחשבות כהוצאות הנהלה וכלליות.
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שכר טר ת יו צים תשלומים לגופים חיצוניים (כדוגמת  •  שירותים  קצועיים  .4

, שכר טרחת מבקר פנימי, שכר ט חת ר אי ח בון, משפטיים

ידי -אם מבוצע עלב הוצאות בגין ניהול חשבונות וחשבות שכר

  גוף חיצוני). 

,  תקשורת, הדפסו , דוא , טלפון הוצאות כדוגמת •  דצרכ  משר .5 למעט ועוד

הוצאות הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות (כדוגמת 

מוקדים, סניפים בהם עוסקים במישרין בביצוע מטרות המוסד 

.(   ומטלותיו

הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של  •  שכר די ה וא זקה .6

וצאות הניתנות לייחוס  ישיר לעלות המוסד ולמבנים למעט ה

.   הפעילות

. •  אש"ל, כיבודים ונסיעות  .7   בארץ ו חו"ל

למעט  וצאות  אמור  ,חזקת רכ ים וש ירותאהוצא ת בגין   •  אחזקת כ י ר ב ו כירות .8

בגין  כבים ה שמשים א  המוס  ב ישרין ל יצוע  טרות 

.   המוסד ומ לותיו

 1עובדי מינהלה (סעיף נושאי משרה ו המשמשיםלרבות רכבים  •

.(   לעיל

, כדו מת  גרות ר שוי,  מי חבר  הוצאות •  מיסים  אגרות .9 הוצאות  למעטועוד

   .הפעילויות לעלות ישיר לייחוס הניתנותכאמור 

הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי, מכונות וציוד, שיפורים  •  פחת .10

) 7והתאמות במבנה / במושכר, כלי רכב (סעיף  מעט ל ,לעיל

  .הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות
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  ב'נספח 

   2019 רשימת ליקויים טכניים  

  

1. .  חסרה  עודת רי ום כ אגיד/אישור ע "ד על מעמד  שפטי

אך לא צו ף מסמך ההתאגדות המקו י הכ לל את המוסד הוגשה תעודה על שינוי שם .2  ,

.   מטרות המוסד

.אין אישור ניה .3   ול ספ ים בתו ף במו ד הקו ע למש וח הב שה

 חסר 1נספח  .4

 שם המו ד או  ספר  מו ד שגו ים 1בנספח  .5

 איננו חתום כנדרש 1נספח  .6

 לא הוגש בנוסח שנקבע ע"י הוועדה 1נספח  .7

 ע"י עו"ד לא בוצע כנדרש 1אימות נספח  .8

 חסר 2אישור רו"ח בנספח  .9

.לא הוגש בנוסח שנקבע ע"י הו 2אישור רו"ח בנספח  .10  ועדה

 איננו ממולא כנדרש 2אישור רו"ח בנספח  .11

 שם המו ד או  ספר  מו ד שגו ים 2באישור רו"ח בנספח  .12

 .ע"י  ו"חאיננו חתום  2אישור רו"ח בנספח  .13

 .חסר 2דו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה בנספח  .14

ע"י מ רשי הח ימה ב וסד לא נחתם  2דו"ח שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה בנספח  .15

  .ורו"ח

 .מקבלי השכר הגבוה חמשתא נרשמו פרטי העמותה כנדרש בראש דו"ח שכר ל .16

 .חסר 2דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות בנספח  .17

 .ע"י מ רשי ה תימה ב וסד ו ו"ח לא נחתם 2דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות בנספח  .18

  לא נרשמו פרטי העמותה כנדרש בראש דו"ח הוצאות הנהו"כ. .19

,אין התאמה בין השנים המופיעות ב .20 באישור רו"ח, בדו"ח הנהו"כ ובדו"ח שכר  דוח ה ספי

  .חמשת  קבלי השכר  גבוה

. 3נספח  .21  חסר

  .חסר לגבי חלק מהשנים עבורם אושרה הקצבה למוסד 3נספח  .22

 כנדרש.  2015לא הוגש דו"ח כספי לשנת  .23

, הדו"ח הכספי אינו .24 , מלא על יד  חבר  הו עדה ועל יד  רוא  חש ון  מבוקר וחתום בעברית

 .מבקר

 .2016לא הוגש מאזן בוחן מלא ומפורט לשנת  .25

מאושר  חתום על יד  ר "ח המ סד המ שר כ  המ זן הופק  מערכת מאזן הבוחן איננו  .26

 .הנהלת החשבונות של המוסד

 .במאזן הבוחן שנשלח לא רשומים פרטי המוסד .27

 במאזן הבוחן שנשלח לא רשומה תקופת המאזן. .28

  .מאזן הבוחן שהוגש איננו מאוזן .29
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שהוגש עבור הפרויקט הרב שנתי איננו מפורט ולא ברור איזה שלבים יתבצעו בכל הלו"ז  .30

  שנה. 

 לא צורפו הצעות מחיר לכל ההוצאות המצוינות בפרויקט כנדרש בטופס.  .31

עלויות חלקיות שאינן תואמות לעלויות שצוינו בחלק "הוצאות בהצעות  מחיר  פורטות  .32

  .הפרוי ט" שבט פס הבקשה

   .ו אינן מופנות למוסד המבקשהצעות המחיר שצורפ .33

אינן נושאות את פרטי המציע לרבות שם העסק, מספר עוסק הצעות  מחיר  הוגשו  .34

חת מה משמע תה שם  על יד  המ יע כנדרש אינן חתומותמ רשה, מס ר טלפ ן וכ ובת, ו )

(    .ותפקיד

דם בט וח של  ד שלו ה  וד ים קואו אינן  ,נושאות תאריך הצעות מחיר שהוגשו אינן .35

   .למועד הגשת הבקשה

36. .  לא צ רפו צילומי המ ב הקיי  עבו  פרוי ט שי וצים/ה לפת צ וד

  .כנדרש או למל ותלא צורפו קריטריונים לחלוקת ציוד לנזקקים  .37

 ר מלגות אך לא צירף הצהרה כנדרש.המו ד האק מאי  יקש הקצ ה עבו .38
 ירף אישור זכויות בנכס. המוסד ביקש הקצבה עבור שיפוץ או רכישת ציוד נייח אך לא צ. 39

 .שיפוץ במבנה ונדרש היתר בניה ע"פ חוק שלא צורףבנייה או המוס  ביקש הקצב  עבור .  40  
  לא צוין בבקשה האם היא ע"פ נושא תמיכה עיקרי, או ע"פ עזבון ייעודי. . 41

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  
  האפוט ופוס הכללי – המשפטים משרד

  של עזבונות לטובת המדינה הציבור ת לקבי ת ייעודם הועדה

  

  9201 -  מיועדיםעזבונות רשימת 

כפי שה  ידועו  לו עדה עדיםויהמהעזבונות  יתרות הו עדה  תכבדת לפרסם  הלן את  .1  ,

.  כעת

יתרות אלו עשויות להשתנות עד למועד החלטת הוועדה בבקשות, על כן אין הוועדה  .2

 .  מתחי בת כי  לו  הס ומים המפורס ים  אן יחולקו לגוף אח  או  גו ים רבים

הוועדה תשקול כל בקשה , בין היתר, ביחס ליתר הבקשות המונחות בפניה, למימוש  .3

 .   מתוך  ותו  זבון

  

מספר  שבון 
שיש ל יין 

טופס ב
 הבקשה

יתרה 
 הערות ייעוד ה יזבון לועדה

  הגנה ע  הח  וע  ה ביבה 24,806 66195414

  הגנה ע  הטב  ב שראל 164,622 66195045

  מניע  צער בעל  חיים 220,022 66195399

 מטרות  תחום  יכות  סביבה 337,984 66213136

מימו  פרויקטי  בעלי 
משמעות  יבורית 
גדול והש עה על חלק 

ה ו א ישל האוכל סי
.  למוס  בלבד

  נטיע  עצים 373,249 66195410
  עבור נטי ת עצי  ביש ב חדש בנגב 112,411 66190325
נט עת עצי  כחלק מ וכני  היי ור של  498,663 66191917

  מדינת ישראל

  יתומי מלחמה 134,941 66178437

לטו ת חינו  ילדים נזקקי  שאיב ו אבא  3,431,688 66125767
  או א א בשיר ת  צה"ל  ו בפיג ע ט ור



66178363 1,427,119 

למיגו  של יישו ים בא ור עוטף עז  וגבול 
.   הצפון ושל מסו ות צי ור השו נים בתוכם
בקשות  עיז ון זה יו שו על ידי  שויות 
מקומ ות  לבד.  וועדה  שקול  ין היתר 

היחיד  להתיישבו  במשרד את המ צת 
.  הביטחו  בדבר  חיצו  המיגון

 

66178422 1,228,121 
משפחות שכול ת בהת ם לחוק משפחות 

חיילים ש ספו במ רכה ( גמולים 
  1950-ושיק ם), תש"י

  נכי  ה"ל 112,265 66178329
  נכי מ חמה 3,234,689 51700069
  לגיבו י מלחמ ת ישראל 117,917 66176653

  נפגעי השריפה בכרמל 20,480 66195418

  למדי ת יש אל ל ורך מ קר בנ ק צבאי 1,284,773 66176361

  יתומ ם מחמת פעול ת טרור 97,654 66176512
  ילדי  נפגע  טרור 78,649 66117204
  קורב ות פיג עי טרור 30,816 66114152
  ילדים נפגעי  לימות  הטרדה מינית 780,086 66117219

ילדים ישראלי  פצועי  מהשפעת מלחמה  89,856 66117214
  ואלימות

51200026 30,263 

הקני ה השכ ה לי דים מב ן יתו י צה"ל 
, תיכוניים  תלמידי בתי ספר צבאיים

ומקצ עיי  ואחרים  מומלצי  ע"י קצין 
 חינוך  אשי ש  צה"  ו שרד  חינוך

 

  רכישת אמב לנסים 32,078 66146144

לבית ח לים ע ור ט פול ב חלות  46,980 66145820
OSTEOMYOLEITE.  

66145992 70,496  , למחקר רפואי  ארץ  תחומי סוכרת
  סרטן,  מחלות  יניים

  מחקר ה רטן ב שראל 11,403 66145758

66146151 614,138 
למחקרי  רפואיים המבוצעי  במסגרת 
מוסדות הו את הרפ אה או מוסדות 

  אקדמאיים

עבור מ סדות עבור חולי סרטן צ ירים  6,229 66145947
.   ומשפ ותיהם בארץ

לשימוש במוסדו  אש  מטפלים בילדים  153,755 66116271
  םוורייע

  ווריםיתמ כה בע 199,828 66117176
  הצטיידו  בת  ספ  יסודיים 54,852 66125705



66125806 199,929 

מלגות לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום 
החינוך היהודי דתי ל ומי ציוני, כדוגמת 
המכ נה ה דם  ה"לית  טע ש רק ע"ר 

58040769 
 

 מוזיקא ם קלאסי ם צעירים 352,169 51900049
 , לע יין ע בון זה

  " צעירים בגילאי  -"
10-30 

  לחינו  מו יקל  בגילא  בית ספ  יסודי 1,182,733 66125808

לתוכני ת מיוחד ת ונוספ ת לילדים  9,622 66120827
 מחוננים

תמ כה לפ  עז ון זה 
תתבס  ע  סכום 
העזבון ועל תוכנית 
של מו ד הע סק 
בפרוי טים לטובת 
.  מחונ ים בלבד

  מלגות  סטודנט ם יהודים  זקקים 9,286 66125554

 מלגות  סטודנט ם יהודים  זקקים 17,022 66125554

, לעניין  עז ון זה
  " סטודנט הרשום  -"

כתלמ ד באחד 
ממוסדו  ההשכלה 

 המוכרי  בישראל

דים  שכנזים  אין יחינו  תיכונ  לתלמ 36,250 51200033
  להם א  הא צעים לשלם שכ  ל מוד

מלגות לי דים בבתי ספר מק ועיים  268,884 66116934
  להכשרה  קצועית

  במוסד ת דתיים לילדים נכ ם המ גוררים 16,508 66113845

קידום ה בנה הה דית בין יה דים ו וצרים  493,623 66190507
  במדינה

 1992סיוע לקי וצים ש וקמו החל משנת  114,498 66191292
  ובעיקר  תחום  חקלאות

מחקר למצ את שיטות חילופ ות לני ויים  46,301 66195415
  בבעל  חיים

ספריות צ בוריות לשיפוץ  תחזוקת  1,490,287 66210186
.   בישר ל ולרכי ת ספר ם לספרי ת הנ"ל

66167635 3,167,092 
תמיכ  במוסד ת צד ה שהמטר  שלהם 
היא ק דו  השלום וה יבונו  של מ ינת 

  ישראל

  לבית  בות דתי  חיפה 17,273 66116288
  בתי  בות 1,700,793 66117213



66116563 145,356 

לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים 
ויחוד ים ב חו ים של ד ור ועזרה 
וט פולים  בית ( דקה  תואמת את 
 , הגדרת  צדקה"  קוד  פנימי  ארה"ב

 '  .2055בס

 

  לטיפו  ולחינ ך של י ומ ם במדינ  ישראל 155,949 66116075

66117169 153,906 
מוס ו  לילד ם ב יכון ב ם שוהי  , בין 

 , יתומי  ו/או ליתומים באופ  פרטני היתר
  בהתאם  המלצ ת משרד  רווחה

66115933 104,024 

למוסד  לדים  מטפל  תומך  שירות 
בילדי   /או מ גו רים בו י דים   לרבות 
ילדים  זובים    צרכים    תומים  יתומי 

 צה" , במי ת האפ ר באז ר ת"א
 

66113508 14,217 
יתומים מוסדו  בהם מתג ררי  ילדים 

ויל ים חסר  בית ממ פחו  הרו ות (עד 
זה לצד זה13גיל   (  

  מעון תי וקות 1,410,905 66117212

66116941 1,389,979 

הנ געים לא מוץ בי ראל. על  לפרויקטים
הכספ ם  היות מ עברים ל לכ"ר  ו מוסד 
ציבורי  לא לגוף  רטי. על  מוטבים 

להשתמ  בכספי  של  למטרו  דתיות 
.או   מטרות פולחן

 

  משותקי  נזקק ם יוצא  אירופה 69,499 66113326

66180663 171,156 
, קום, שי ותים שי לדיור  הכשרה

ת אחר ת לסיו , ועז ה סוציאלי ם, ותוכניו
  לעולי  חדשים

  לעולים חדשים נזקקים 72,682 66180632
אב ב או -סיו  לעולים חדשים יהודיי  בתל 35,307 66180618

.   ירושלים

 קליטה  יישוב של עולים  רוסיה 1,479,683 66180687

יודגש  י מימ ש  יזבון 
זה יכול להיע ות 

לטובת  ולים  רוסיה 
.  בלבד

 עולי בי  המ עצות 354,307 66180584

יודגש  י מימ ש  יזבון 
זה יכול להיע ות 

לטובת עולים מברית 
.  המוע ות בלבד

  מברית ה ועצותדיור ל ולים  23,758 66180319

לטוב  אנשים החוזרים לישרא  בפרט  175,816 66185427
  ילדים

  סיוע ל יכון  ולים ק ישים 1,054,302 66185321

לק דום ולמ מון על יתם וקל טתם של  12,337 66180553
  יהודים ממדינו  מזר  אירופה בישראל

  יישובם של עולים  הודים אי ופאיים 1,185,416 66195417



66114145 6,200,741 

לרכוש  ו ל נות  הר  רמל ב ת  ילדים 
אש  ל ם ב יות ע ב כ  מה  7-13בני 

 –לא ח לים ב וף  –שעבר  ליהם  חיים 
דוגמ  בית נס ציונ  לילד ם, הבי  יישא 

 את השם  ית הי דה  איר וף

 

66213046 2,083,047 
תמיכה באנשים ש זמן ד קטטורת היטלר 

שנרדפו מ עמים פ ליטיים סייעו  אנשים 
  ושמצ ם הכ כלי כי ם צנוע

  עבור פליט ם פלשט נאים 27,318 66190136

    
 


