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24/03/2019                                                                   בס"ד                                                                           
 י"ז אדר ב', תשע"ט

 

 ועדת העזבונות פרסמה קול קורא לבקשות תמיכה לשנת 2020

 
 

 ?בקשה להגיש רשאי מי

 (יאושרו לא יחידים של בקשות) לפחות שנתיים במשך רווח כוונת ללא הפועל מוסד כל

 

 :בקשה להגיש יוכלו לא

 מוגשת שעבורה לשנה שקדמו רצופות שנים 3 במשך מעזבונות תמיכה שקיבל מוסד .1
 .נוספת לתמיכה בקשה השנה להגיש יוכל לא( 2017-2019) הבקשה

 משלוש באחת ורהוט ציוד רכישת או שיפוצים ביצוע לצורך תמיכה שקיבל מוסד .2
 .הקרובה בשנה זו למטרה תמיכה לקבל יוכל לא 2020 ל שקדמו השנים

 

 :התמיכה במתן הוועדה מטרות

" פרויקט" עבור תוענק התמיכה, המוסד של שוטפת לפעילות תמיכה מאשרת אינה הוועדה
 להיות חייב הפרויקט, לביצוע מוגדרת תכנית עבורו שקיימת היינו – וברור נפרד שהוא

 .ההתאגדות מסמכי לפי המוסד של פעילותו בתחום
 100 על עולה הכספי שמחזורה עמותה להוציא) בלבד אחד פרויקט עבור בקשה להגיש ניתן

 רב בפרויקט מדובר כאשר גם) קודם ולא 2020 בשנת יהיה הפרויקט ביצוע כן כמו(  ₪ מיליון
 (.ואילך 2020 מ יהיה הביצוע שלבי

 

 :פיננסים סף תנאי

 בוחן במאזן שוטף גרעון עם יחד האחרון הכספי בדוח 50% בשיעור מצטבר גרעון .1
 .הבקשה את יפסלו 2018 לשנת

 10 עד) ל"החשכ להוראות בהתאם התקרה על יעלה לא וכלליות הנהלה' הוצ שיעור .2
 (מדורג השיעור גבוה במחזור, 22% מיליון

 .השוטף הפעילות ממחזור שליש על יעלו לא שוטפת מפעילות מצטברים עודפים .3
 .₪ 100,000 הוא אחרון מבוקר ס"דוכ לפי מינימלי כספי מחזור .4
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 :מיועדים ועזבונות עיקריים תמיכה נושאי

 :2020 לשנת שפורסמו הרלוונטיים התמיכה נושאי

 ציוד ורכישת שיפוצים עבור – לקשישים יום ומרכזי אבות בבתי תמיכה. 

 וכן בלבד הרווחה משרד י"ע המוכרות בסיכון לנוער ופנימיות בהוסטלים תמיכה 
 לפעילויות וכן הנוער לרווחת והצטיידות שיפוץ עבור - ייעודי מקצועי צוות המעסיקות

 .הקהילה לטובת בפעילות הנוער ולשילוב ותרבותיות חברתיות

 הבריונות בתופעת ולמאבק למניעה, להתמודדות, מודעות להעלאת בתכניות תמיכה 
 .ילדים נגד החברתית ברשת

 

 המלאה הרשימה: )2020 ל שפורסמה הרשימה מתוך רלוונטיים מיועדים עזבונות לחילופין
 (לחוזר מצורפת

(ואירופה רוסיה יוצאי) חדשים עולים של ויישוב קליטה עבור תמיכה 

 ליתומים וחינוך סיוע. 

 פיזי או שכלי באופן מוגבלים ילדים חינוך. 

 ל"שכ לתשלום אמצעים להם שאין אשכנזים שאינם לתלמידים תיכוני חינוך. 

 שכולות משפחות. 

 שואה לניצולי וסיוע השואה מאורעות שימור. 

 ל"הנ לספריות ספרים ורכישת ציבוריות ספריות של ותחזוקה שיפוץ. 

 בסיכון לנוער סיוע. 

 

 :תמיכה עבורם לקבל ניתן שלא פרויקט מתוך רכיבים או פרויקטים

 חובה קיים מבנה בשיפוץ כשמדובר, מבנה או קרקע ברכישת תומכת אינה הוועדה .1
 הסכם, הקצאה אישור, טאבו נסח) במבנה למוסד שיש זכויות על אישור להציג

 '(.וכד שכירות
 מעלות כחלק יחושבו לא וכלליות הנהלה הוצאות וכן שוטפת תחזוקה הוצאות .2

 .הנתמך הפרויקט
 .יתמכו לא קניה תווי ורכישת בעין כסף חלוקת של פרויקטים .3
 מפורטים אקונומים סוציו מבחנים יצורפו אם רק יתמכו ל"שכ עבור מלגות .4

 .התלמיד הוריסות הכנ על המבוססים
 עבורו האדם כוח כאשר רק יהיה המבוקש מהפרויקט כחלק המוסד עובדי שכר מימון .5

 ובשנתיים בפרויקט העסקה שיעור, לפרויקט ספציפית מועסק התמיכה מתבקשת
 הגבוה השכר מקבלי 5 מ ואחד קבוע מנהלה עובד כן כמו, 80% על יעלה לא שקדמו
 .הנתמכים בעובדים להיכלל יוכלו לא במוסד
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 לב לתשומת 

 הפרויקט מעלות 50% עד יהיה התמיכה גובה. 

 (₪ 10,000 לפחות מעזבונות תמיכה) 20,000 של מינימלי בהיקף יהיה נתמך פרויקט. 

 משתכנעת והוועדה במידה שכן מיועד בעזבון הסכום מיתרת שלוש פי עד לבקש ניתן 
 .מיועדים שאינם מעזבונות תמיכה משלימה היא הפרויקט בנחיצות

 והמוסד כהלכה מוצג המתוכנן הביצוע אופן, ושקוף ברור שהפרויקט ככל כללי באופן 
 לאישור הסיכויים הפרויקט יתרת למימון ברורות ויכולות מקצועי ניסיון מוכיח המבקש

 !משמעותית עולים הוועדה י"ע התמיכה

 

 

 ט"תשע באייר' א – 6.5.2019:  בקשות להגשה אחרון מועד

 

 ,שאלה לכל לענות נשמח

 .312 שלוחה, למשרדנו לפנות ניתן תמיכה בקשות בהגשת לסיוע

 

 בכבוד רב

 רודניק וורצל ושות'

 רואי חשבון


