הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי חוק תובענות ייצוגיות
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קול קורא מס'  18/20לקבלת כספים מהקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו
כסעד לפי חוק תובענות ייצוגיות
מכוח סמכותה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו ,2006-ובהתאם לייעוד שנקבע
בפסק הדין :ת"צ  1813-09אליקים בשן נ' קווי חופשה בע"מ ,ת"צ  52869-05-17עמית זילברג נ'
איביי מרקטפלייס ישראל בע"מ ,ת"צ  16686-03-17ניידמן נ' רמי לוי שיווק השקמה תקשורת
בע"מ ,ת"צ  6860-06-16ברליצהיימר דן מנחם נ' הראל חברה לביטוח בע"מ מזמינה הוועדה
לחלוקת כספים שנפסקו בתובענות ייצוגיות כאמור באותו הסעיף (להלן  -הוועדה) ,עמותות להגיש
הצעות לקבלת כספים עד לסך של  ,₪ 909,179לפרויקטים למען ילדים חולי סרטן ,והכל כמפורט
להלן –
הבקשה תכלול תיאור מפורט של הפרויקט ואופן ביצועו הכוללים :מטרות ודרכי ההפעלה של
הפרויקט .בבקשה יש לפרט גם את עלויות הרכיבים השונים בפרויקט מגובות בהצעות מחיר ,לו"ז
לביצוע הפרויקט עבורו מתבקשת ההקצאה ונימוקים המצדיקים הענקת הקצאה .תיאור הפעילות
של המוסד המבקש ,ניסיונו בתחום של הקול הקורא ,לרבות מקורות המימון העצמי של המוסד
לפרויקט וכן הסבר לגבי אחוז ההשתתפות העצמית של המוסד בעלויות הפרויקט.
לבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף  9לנוהל עבודת הוועדה.
יש לעיין בנוהל הוועדה ולהוריד את המסמכים המלאים והמחייבים של הקול הקורא באתר
האינטרנט של האפוטרופוס הכללי בכתובת:
https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/giloi/Pages/Cl
assActionLaw.aspx

בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים הנדרשים תידחה על הסף .המבקש יגיש בקשה אחת בלבד
במסגרת קול קורא זה.
הועדה שומרת לעצמה את הזכות לבקש תיקונים או שיפורים בבקשות שיוגשו לה וכן להתייעץ עם
גורמים שונים בנוגע לתוכניות המוצעות .הוועדה תהיה רשאית לקבוע תמיכה בפרויקט אחד או
בפרויקטים אחדים .כן היא רשאית שלא לבחור אף לא בהצעה אחת.
לשאלות או להבהרות ניתן לפנות בכתב בדואר אלקטרוני  keren27@justice.gov.ilולמר מוחמד
זחאלקה בטלפון .0733926824
את הבקשות יש להגיש לכתובת דוא"ל  Bakasha-keren27@justice.gov.ilעד ליום
 .23:00 30/12/2020יש לציין בכותרת הבקשה עבור קול קורא מספר 18-20
יצוין כי גופים שיקבלו מענק מהקדש ד"ר מריה רוסי אסכולי ,בהתאם לקול קורא מיום 13.10.20
 לא יקבלו תקצוב במסגרת קול קורא זה.בכבוד רב,
שולמית דותן ,שופטת (בדימוס)
יו"ר הוועדה

