
המשרד לשוויון חברתי )להלן: "המשרד"( מודיע כי ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשות תמיכה )עבור שנת 
2019( במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה. המבחנים למתן התמיכה פורסמו בילקוט הפרסומים 

התשע"ח )מס' 7806( עמ' 7910.

 30.12.2018 עד ליום  2019 הוא  המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה בנושא התמיכה הנ"ל עבור שנת 
)כולל(. בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא דיון.

תשומת לב, כי קיומו של אישור ניהול תקין לשנת 2019 הנה תנאי לאישור תמיכה.

המשרד יקיים מפגש/י הדרכה מרוכזים לגופים המעוניינים בכך. במסגרת מפגש הדרכה ינתנו הסברים על 
התנאים למתן תמיכה ויינתן מענה לשאלות המשתתפים. לפרטים על מועד/י מפגש/י הדרכה ותיאום הגעה 

.EFRAIMG@mse.gov.il :מראש ניתן לפנות בדוא"ל

כמו כן, המשרד יעמיד רואה חשבון חיצוני שיסייע לכל גוף המעוניין להגיש בקשת תמיכה במילוי טופסי התמיכה 
הנדרשים, במידה והגוף מעוניין לקבל סיוע כאמור. לשם כך, ניתן לפנות עד ליום 23.12.2018 לשמידט בן-צבי 
ושות׳ רואי חשבון בטלפון 02-6781771 שלוחה 200 ובדוא"ל בכתובת: Avigail@er-cpa.com. יובהר כי 
רואה החשבון החיצוני אינו מייצג את המשרד ו/או את ועדת התמיכות ואין בהנחיותיו משום הנחיות של המשרד 
או מי מטעמו, הדיון וההכרעה בבקשת התמיכה נתונים לוועדת התמיכות של המשרד בלבד. עוד יובהר כי 
הגוף מבקש התמיכה יהא האחראי הבלעדי לעמידה בתנאי התמיכה ובכלל זה להשלמת המסמכים והפרטים 

הנדרשים לצורך הגשת בקשת תמיכה וכן לעמידה במועד המוארך להגשת בקשת התמיכה.

דיגיטלית  בחתימה  מרכב"ה,  מערכת  באמצעות  הבקשה  טפסי  גבי  על  תוגשנה  התמיכה  בקשות 
בכתובת באינטרנט  התמיכות  לפורטל  כניסה  ידי  על  וזאת  חכם,  כרטיס  ידי  על  החתימה  מורשי   של 

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. יש לסרוק את טפסי הבקשה החתומים לפורמט PDF ולהזין אותם 
לפורטל התמיכות, כשהם ממולאים כראוי, כשכל המידע בהם נכון ומדויק ובצירוף כל המסמכים הנדרשים.

יובהר כי הגשת בקשות לתמיכה לא תתאפשר בצורה ידנית, אלא רק באמצעות פורטל התמיכות הנ"ל. הגישה 
לפורטל התמיכות והגשת בקשות תתאפשר רק באמצעות כרטיס חכם. גופים אשר טרם הגישו בקשת תמיכה 
בדרך זו ואשר אין בידם כרטיס חכם כאמור, יכולים לפנות לא יאוחר מיום 2.12.2018 למנהל תחום תמיכות 
בטלפון 02-6547030/08 או בדוא"ל בכתובת: EFRAIMG@mse.gov.il. במידה שהתקבלה הודעה שהכרטיס 
חכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה בגישה לפורטל התמיכות באינטרנט ניתן לפנות לטלפון 02-5012443 

.ccc@mof.gov.il :או בדוא"ל בכתובת

תשומת לב כי כדי שבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוף תהליך ההגשה 
לוודא כי מתקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת המרכבה. יודגש כי גם אם מולאו כלל המסמכים הנדרשים 
על ידי הגוף מבקש התמיכה אך לא בוצע תהליך ההגשה הסופי, הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה. האחריות 

לכך שבקשת תמיכה תוגש במועד, באופן מלא ותקין חלה באופן בלעדי על מבקש התמיכה.

יוכלו לפנות למרכז תמיכה מקצועי הנותן מענה לשאלות  גופים המעוניינים בהגשת בקשות התמיכה 
 מהותיות הנוגעות למילוי בקשות התמיכה. הפנייה תבוצע באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת

.tmichothelp@mof.gov.il
המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות החוק, לנוהל להגשת בקשות תמיכה 
במוסדות ציבור ולדיון בהם )להלן – נוהל שר האוצר(, למבחני התמיכה, להחלטות הממשלה ולהוראות החשב 

הכללי, כפי שנקבעו או יקבעו, ובהתאם לכל דין.

תשומת לב כי בעקבות תיקון שבוצע לאחרונה בנוהל שר האוצר, לבקשת תמיכה בסכום של עד 100,000 ש"ח 
קיים פטור מהגשת חלק מהמסמכים הנדרשים בעבור הגשת בקשת תמיכה מעל הסכום האמור, הדברים 

מפורטים בטפסי בקשת התמיכה.

ניתן לפנות  ולכל שאלה אחרת  לקבלת עותק של מבחני התמיכה המתוקנים או טפסי בקשת תמיכה 
למנהל תחום תמיכות במשרד בדוא"ל בכתובת: EFRAIMG@mse.gov.il, בטלפון 02-6547030/08 או 
בפקס שמספרו 02-6547034. כמו כן, מבחני התמיכה וטפסי בקשת התמיכה מפורסמים באתר המשרד 
בכתובת:www.mse.gov.il < תמיכות < הנצחת זיכרון השואה. תשומת לב כי קיימים שני סוגי אוגדני טפסי 
בקשת תמיכה: האחד לבקשת תמיכה של עד 100,000 ש"ח והשני לבקשת תמיכה של מעל 100,000 ש"ח. 

על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחני התמיכה הנ"ל )ככל שיהיו(, לרבות עדכונים ביחס למודעה 
זו, יש להירשם אצל מנהל תחום תמיכות במשרד באמצעות שליחת בקשה לפקס שמספרו 02-6547034 
או בדוא"ל בכתובת: EFRAIMG@mse.gov.il. על הפונים חלה החובה לבדוק כי פקס או הודעת דוא"ל 
ששלחו )אם שלחו( למשרד התקבלו במלואם בידי מנהל תחום התמיכות בטלפון שמספרו 02-6547030/08. 

מובהר כי התמיכה כפופה לאישור התקציב וכי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה ואם יקבע מה יהיה 
שיעורו.

תקנה תקציבית: 04570114

תמיכה לשנת 2019 במוסדות ציבור
הפועלים להנצחת זיכרון השואה

576274      קרן      125*10״


