
 
 

   
 

 

 
 האפוטרופוס הכללי - משרד המשפטים

 זבונות לטובת המדינהישל ע הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם

 

 ת עדכון הודע
 3202זבונות לשנת ילהגשת בקשה לתמיכה מוועדת העהבהרות בקול הקורא 

 

כי לאור זבונות לטובת המדינה )להלן: הוועדה( מתכבדת להודיע בזה ישל ע לקביעת ייעודם הציבוריתהוועדה 

המכיל את  עדכנישאלות שהופנו לוועדה לקבלת הבהרות בקול הקורא, הועלה לאתר הוועדה קובץ הנחיות 

 :השינויים הבאים

 :עיקרייםהתמיכה הנושאי הבהרות ב

 על נפגעי הנפש להיות מוכרים על ידי הרשויות.פה הבהרה כי נוס - 3נושא מספר 

בתכניות ייחודיות מחוץ לתכנית הלימודים בבית הובהר כי הנושא מיועד לתמיכה בשוחרי מדע  - 4נושא מספר 

 .18לקידום מצוינות מדעית בתחומי הטכנולוגיה, בקרב בני נוער עד גיל הספר וכן 

 הוספו הגדרות כדלקמן: - 7נושא מספר 

 טים שיוגשו לנושא תמיכה זה להתבצע בפריפריה ובשכונות מצוקה )תנאים מצטברים(.על פרויק

 .3738נספח ו' להחלטת ממשלה מס' היישובים הנכללים בפריפריה הנם לפי 

המשרד מכינות קדם צבאיות המוכרות ע"י  על ידיכי בקשות לתמיכה בנושא זה יוגשו עודכן  - 9 ספרנושא מ

 . להתיישבות

 .(יישוביםב)ולא יישובים מ בנושא התמיכה עודכן כי הכוונה - 12נושא מספר 

 וכן הוספו הגדרות כדלקמן:

לשימוש אישי של התלמידים לתמיכה  , לרבות מחשבים וטאבלטים,ציוד קצה אלקטרוני: מכשירים אלקטרוניים

 בתכניות הלימודים של בתי הספר.

 תלמידים נזקקים: תלמידים עד כיתה י"ב, שבאים ממשפחות נזקקות על פי אישור לשכות הרווחה.

ניתן להגיש בקשה לנושא זה, כל עוד התלמיד יקבל תעודה בגין לימודיו, לרבות נוספה הבהרה כי  - 15נושא מספר 

 .ן קורס בתחום הנושאתעודה בגי

הערה: תינתן עדיפות לתמיכה בפרויקטים עבור  .ילדים עניים נזקקים - 51100012ן מיועד מספר עיזבוהבהרה ב

 ילדים, לטיפולים רגשיים, באזור עוטף עזה ובפריפריה.

  .3738נספח ו' להחלטת ממשלה מס' ו נספח ה', נספח ב'לפי  -הגדרות לאזור עוטף עזה ולפריפריה 

 יש לציין בטופס הבקשה את שם היישוב והמרחק מגדר המערכת סביב רצועת עזה.

 .מוצע לעקוב מעת לעת אחר פרסומים באתר הוועדה
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 2023זבונות לשנת יהנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העהודעות הוועדה ו
 

מתכבדת בזה לפרסם הנחיותיה  להלן: הוועדה(זבונות לטובת המדינה )של עי םייעודלקביעת הציבורית  הוועדה

 .(המפורטות מטה יההנחיותו נוהל העבודה של הוועדהיש להקפיד על הוראות ) 2023שנת למיכה תל להגשת בקשות

 : כדלקמן 2023יכה עיזבונות לחלוקה לשנת התמ הוועדה בידי

 . בהם מוגדרים יעדים שנקבעו על ידי המורישים עיזבונות - עיזבונות מיועדים .א

 .שניתן להגיש בגינם בקשה מפורטים בסוף הנחיות אלו המיועדים רשימת העיזבונות

. עיזבונות אלו ש"חמ 86 -כלטובת המדינה ולמטרות צדקה בסך  עיזבונות שייעודם - כללייםעיזבונות  .ב

סלי ל, לקמחא דפסחא ועיזבונות מיועדיםבקשות ב לתגבור ,המצוינים מטה משמשים לנושאי תמיכה עיקריים

 .מזון

 :רשימת נושאי התמיכה העיקריים שניתן להגיש בגינם בקשהלהלן 

 2023 לשנת הוועדה ל ידיע שנקבעו העיקריים התמיכה נושאי
 

  .תמיכה במרכזים לחקר השואה .1

 .השואהיעודיים לחקר בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי גופים 

 .מש"ח 3 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

 .בתנועות הנוערבפרויקטים קהילתיים ותוכניות להקנית ערכים לבני נוער וילדים תמיכה  .2

 .שרד החינוךי מ"ע יםהמוכר בקשות לתמיכה בנושא זה יוגשו על ידי גופים המוגדרים כתנועות נוער

 .מש"ח 5 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

. עבור נפגעי נפש ו/או עבור אנשים וילדים עם מוגבלות ו/או עבור התמודדות עם הפרעות אכילה פרויקטים .3

בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם 

 על נפגעי הנפש להיות מוכרים על ידי הרשויות.לתחום זה בקהילה. 

 .מש"ח 8 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

לקידום מצוינות כן ו ייחודיות מחוץ לתכנית הלימודים בבית הספר בתכניותבשוחרי מדע לתמיכה פרויקטים  .4

 .18מדעית בתחומי הטכנולוגיה, בקרב בני נוער עד גיל 

 .מש"ח 1.5 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

 .פרויקטים לתמיכה בתוכניות להבאת אנשי רפואה מוסמכים לישראל .5

 .מש"ח 3 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

     .מחקרים רפואייםפרויקטים לתמיכה ב .6

  .מש"ח 7 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

חלב ומרכזים לטיפול בהתפתחות הילד בפריפריה ובשכונות לתמיכה בשיפוץ תחנות טיפות פרויקטים  .7

 .מצוקה

 על פרויקטים שיוגשו לנושא תמיכה זה להתבצע בפריפריה ובשכונות מצוקה )תנאים מצטברים(.

 . 3738נספח ו' להחלטת ממשלה מס'  היישובים הנכללים בפריפריה הנם לפי

 .מש"ח 7 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

 לטובת שמירה על מרחבים - שאינו מותחם לאוכלוסייה מסוימת הציבורילפיתוח המרחב פרויקטים  .8

 .טבעיים ופיתוח ריאות ירוקות

 .מש"ח 5 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 
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   .פרויקטים לתמיכה במכינות קדם צבאיות .9

 . המשרד להתיישבותי "מכינות קדם צבאיות המוכרות ע ל ידיבקשות לתמיכה בנושא זה יוגשו ע

 .מש"ח 4 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

רובוטים לשימוש בתחום: האורטופדיה, האורולוגיה, הנוירוכירורגיה, לרכישה ולפיתוח פרויקטים  .10

 .הכירורגיה והשיקוף וכן לרכישת מכשירי הדמיה לבתי חולים

  .הוועדה תשווה לנגד עיניה מיקום בית החולים בארץ והאוכלוסיה שאמורה ליהנות משירותי בית החולים

נושא זה, מוצע כי הסכום שיבוקש מהוועדה לא לאור עלויות המכשור הגבוהות אל מול הסכום שהוקצה ל

 . מש"ח 3יעלה על 

 .מש"ח 14 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

   .פרויקטים לתמיכה בטיפול בהתמכרויות בתחום: סמים, אלכוהול והימורים .11

בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם 

 לתחום. 

 .מש"ח 1.5 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

במוסדות לילדים ללא עורף  נזקקים רכישת ציוד קצה אלקטרוני עבור תלמידיםפרויקטים לתמיכה ב .12

  .בדירוג הלמ"ס 5 - 1בדירוג סוציואקונומי  יישובים המדורגיםמ נזקקיםוכן עבור תלמידים  משפחתי

לשימוש אישי של התלמידים  , לרבות מחשבים וטאבלטים,: מכשירים אלקטרונייםציוד קצה אלקטרוני

 לתמיכה בתכניות הלימודים של בתי הספר.

 ור לשכות הרווחה.: תלמידים עד כיתה י"ב, שבאים ממשפחות נזקקות על פי אישתלמידים נזקקים

 .מש"ח 3 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

 . פרויקטים לתמיכה בניצולי שואה .13

 .בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי גופים ייעודיים לטיפול בניצולי השואה

 .מש"ח 3 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

נזקקים נה יוקליטה מיטבית של עולי אוקרא ,בכלל נזקקים תוכניות לעולים חדשיםפרויקטים לתמיכה ב .14

 .בפרט

 שנים מעלייתם ארצה. 4עבור עולים חדשים עד בקשות על פי נושא זה תוגשנה 

 .מש"ח 3 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

   .30פרויקטים לתמיכה ועידוד ללימודי תעודה בלימודי הנדסאים וטכנאים עבור צעירים עד גיל  .15

תוגשנה על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם בקשות לנושא זה 

ניתן להגיש בקשה לנושא זה, כל עוד התלמיד יקבל תעודה בגין לימודיו, לרבות תעודה בגין קורס  לתחום זה.

 .בתחום הנושא

 .מש"ח 2 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

ו/או ברכישת ציוד ו/או במתן  ברכישת אמצעי סיוע כוחות הביטחוןלנכים קשים של  סיועפרויקטים ל .16

  .טיפולים

בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי מוסדות העוסקים בתחום ובעלי ניסיון בהפעלת כח אדם מקצועי ומותאם 

 לתחום. 

 .מש"ח 2 -תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 

 

 בתחומים מוכח מקצועי ניסיון בעלי לגופיםרק  תינתן ל"הנ הנושאים בכל התמיכהככלל,  ,כי יצוין

 .הרלבנטיים
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 דגשים .1

 נושאיאו בנושא מ עיזבון בייעוד וכלול" כהגדרתו בנוהל עבודת הוועדה פרויקט" עבורתינתן רק  הקצבה .א

 .כאמור בהנחיות אלה העיקריים התמיכה

לבקש הקצבה עבור פרויקט רב ניתן . עם זאת, 2023ההקצבה תינתן רק עבור פרויקטים אשר יבוצעו בשנת  .ב

דהיינו, פרויקט שצפוי להימשך יותר משנה אחת ומתוכנן על פי שלבים, כאשר בכל שנה צפוי  -שנתי 

 .להתבצע חלק אחר של הפרויקט

 . ישראל מדינת של ולתקנות לחוקים בהתאםיבוצעו  רכיביו כל על והפרויקט המוסד פעילות .ג

תעכב את הטיפול בבקשה ואפשר שתביא  ,, פגום או חסרבקשה או מסמכים באופן בלתי תקין הגשת .ד

 לפסילתה. 

שאלות נפוצות , ריכוז של על אופן הגשת בקשת התמיכה מדריך מקיף למשתמש אתר הוועדהניתן למצוא ב .ה

הגשת בקשה אינה כרוכה בידע  ,משכך .להלן נספח ב' להנחיות -רשימת תיוג )צ'ק ליסט( וכן  ותשובות

 או במקצועיות כלשהי.  מיוחד

, )ייעוד עיזבונות לטובת המדינה( ממערכת יעל"ההבקשה תיערך על גבי הטופס אשר נדרש להורידו  .ו

כי בבקשת מוסד  . מודגש בזאת,מדריך למשתמשולהעלותו חזרה במערכת כשהוא חתום ונעול, כאמור ב

  נציג שאינו עובד של המוסד, יצוינו פרטי הנציג במקום המיועד לכך בטופס הבקשה החדש.ל ידי שנערכת ע

על ידי  נציג אשר הוסמך) הליך שיוך נציג הגשת בקשה תתאפשר לאחר שיוך נציג במערכת יעל"ה באמצעות .ז

 בקשותהקובע.  מועדה לפניימים  3לשיוך נציג יוגשו עד  בקשות. (למורשה חתימה לפעול בשמו המוסד

 ועניין זה לא יהווה עילה למוסד לאי הגשה במועד. יטופלולא  -לשיוך נציג שיוגשו לאחר מכן 

 אלה הנחיות בסוף המצויהעל פי הרשימה  בעיזבונותים המפורטים ומלתח אך ורקלהגיש בקשות  יש .ח

 . בראשית הנחיות אלהמפורטים על פי נושאי התמיכה העיקריים ה או ,באתר מפורסמתשו

או לנושא תמיכה  מיועד לעיזבוןבקשת ההקצבה אינו תואם מצא הוועדה כי הפרויקט עבורו מתתש ככל

  .היא רשאית לדחותה - שעל פיו הוגשה הבקשה ,עיקרי

שמספרו יצוין במשבצת המיועדת  העיזבוןאחד.  יזבוןבקשה תסתמך על נושא תמיכה עיקרי אחד או על ע .ט

 של אחר חלק בכל אחרים/  נוספים יזבונותעל פיו תיבדק הבקשה. אין לציין מספרי ע עיזבוןלכך, יהיה ה

 .הבקשה טופס

 או הסכום שהוקצב לנושא התמיכה העיקרי שבגינו הוגשה הבקשה. העיזבון לסכום עד תמיכה לבקש ניתן .י

 50%הוועדה לא תתמוך בפרויקט של מוסד מבקש בסכום העולה על  -לנוהל עבודת הוועדה 18.4לפי סעיף  .יא

מעלות הפרויקט שבעדו מבוקשת ההקצבה. עם זאת, במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לתמוך בסכום 

 לות שבעבורן מבקש מוסד את התמיכה.ימעלות הפע 90%יותר שלא יעלה על  גבוה

 בקשות להגיש הרשאים מוסדות .2

המאוגד ופעיל במשך שנתיים לפחות ביום , הפועל ללא כוונת רווח)כהגדרתו בנוהל עבודת הוועדה( מוסד  .א

 ₪. 100,000ומחזור הפעילות ע"פ דוחותיו הכספיים המבוקרים עולה על סך הגשת הבקשה 

על הכנסות שנתי ממחזור שלו וסד להגיש בקשה אחת לפרויקט אחד בלבד. עם זאת, מככלל מוסד רשאי  .ב

עבור שני פרויקטים שונים,  ותבקש שתיהאחרון, רשאי להגיש  המבוקר הדו"ח הכספי על פי ₪מיליון  100

 :הבא באופןעליו לפעול ו

ולהגיש במערכת הממוחשבת שתי בקשות נפרדות  שוניםטפסים  שני ערכת יעל"הממ להורידש י .1

)וזאת לצורך שיוך מספר הסימוכין לבקשה הרלוונטית המתקבל אוטומטית  נפרדים בימים

 מהמערכת(.

 חדשים בשקליםמחזור ההכנסות השנתי  את לציין יש הראשון הבקשה בטופס - שנתי הכנסות מחזור .2

 (.שניה בקשה והגשת להורדה תיחסם המערכת אחרת(, באלפים ולא)

https://www.gov.il/he/departments/topics/allowance_from_the_estates_committee
https://www.gov.il/he/departments/topics/allowance_from_the_estates_committee
https://www.gov.il/he/departments/general/manual
https://www.gov.il/he/departments/general/manual
https://www.gov.il/he/departments/faq/faq_states_committee
https://www.gov.il/he/departments/faq/faq_states_committee
https://www.gov.il/he/departments/faq/faq_states_committee
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/check-list.pdf
https://estatescommittee.justice.gov.il/
https://estatescommittee.justice.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/general/manual
https://www.gov.il/he/departments/general/manual
https://www.gov.il/he/Departments/General/guide-20-08-20
https://www.gov.il/he/Departments/General/guide-20-08-20
https://estatescommittee.justice.gov.il/
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 לחזור איןובימים נפרדים ) בנפרד בקשה כל במערכת ולהעלות להגיש - בנפרד בקשה כל למלא יש .3

 בקשה טופס בכל השימוש, כאמור אלא, שונות בקשות שתי למילוי בקשה טופס באותו שימוש ולעשות

 .(בלבד אחת ופעם בנפרד בקשה כל ועבור פעמי-חד הוא

 ולא עצמו המוסד על אהי האחריות, לכן קודם נקלט אשר הבקשה טופס אותו את העלה שמוסד ככל .4

 כלפי טענהאו \ו עילה כל תהיה לא זה למוסד. אחרת נוספת בקשה להעלאת נוספת הזדמנות תינתן

 .בטעותו יישא המוסד - מטעמה מי או הוועדה

 וועדה דרך המערכת הממוחשבתמההגשת הבקשה לתמיכה אופן  .3

 מערכת יעל"היוגשו באמצעות וכן הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך כך,  2023בקשות התמיכה לשנת  .א

 .אתר האינטרנט של הוועדהב ,בלבד

מומלץ  .באתר הוועדהמצוי  - לאופן מילוי טופס הבקשה, צרוף הנספחים ושליחתם לוועדה מדריך מפורט .ב

 מאוד לצפות במדריך המפשט מאוד את תהליך הגשת הבקשה.

ייעשה שימוש ובאותו האופן  מערכת ההזדהות הממשלתית או הכרטיס החכםהבקשה תוגש באמצעות  .ג

 .בבקשה הטיפול אחר מעקבבכל 

 .המוסד באחריות אהי ותקין מלא באופן וצרופותיה הבקשה הגשת .ד

 הבקשה לוועדה לא ניתן יהיה לבצע בו שינויים או תיקונים. טופס שליחת לאחר .ה

התאריך האחרון . (2/8/2022) בתשפ"ה' אבב ה' הממוחשבת תפתח להגשת בקשות ביוםהמערכת  .ו

המועד האחרון  - )להלן 12:00שעה עד ה ,(21/9/2022) בתשפ"ה' כ"ה באלול אוהבקשות להגשת 

שעות לאחר הגשתה ועל כן יש להגיש  24מובהר שקליטת הבקשה נמשכת לעתים עד (. להגשת בקשה

המועד לאחר ייקלטו במערכת לא בקשות  .בקשה להגשת האחרון המועד לפני יום לפחותאת הבקשות 

  .על ידי הוועדה לא יתקבלוו האחרון להגשת הבקשה

הדוא"ל של הנציג כתובת ל הודעהבאופן אוטומטי המערכת שולחת  ,בקשה באופן האמורלאחר שליחת ה .ז

 בקשהה אישור על קליטתהודעה זו אינה מהווה ) במערכת טהיקלהליך ל הועברהכי הבקשה  המשויך

   .במערכת(

 בציון נוספת אוטומטית הודעה למוסד, תישלח בהצלחה יושלם במערכת הבקשה קליטת שהליך ככל .ח

  .הבקשה קליטתעל  מהווה אישור - בקשה מספר הנושאתזו  הודעה .(סימוכין מספר)ולא  בקשה מספר

שעות משליחת טופס  48)עד  במערכתהליך קליטת הבקשה הושלם בהצלחה  כי לוודא המוסד אחריותב .ט

   .נקלטה לא אשר בקשה הגיש שמוסד לגלות אפשרות אין לוועדה שכן, הבקשה(

 בבקשה רשאי לפנות לוועדה ,)לא מספר סימוכין( הבקשה מספר כנ"ל בציון הודעה קיבל שלא מוסד .י

 למחרת יום עד וזאת ,בתמיכה בבקשתו ובצרוף אסמכתאות הבקשה קליטתהשלמת  לבירור מנומקת

 בקשתו - האמור למועד עד לבירור בבקשה פנה לא שהמוסד ככל!!! המועד האחרון להגשת בקשה

  .ועניין דבר לכל הוגשה שלא כבקשה ותיחשב תטופל לא

 בהם הוועדה אינה תומכתש פרויקטים מתוך רכיביםאו /ו פרויקטים .4

 או הוצאות אשר הוועדה אינה תומכת בהם. ו/מטרות  תלהלן רשימ

יודגש כי רשימה זו מתפרסמת לצרכי הנגשה בלבד של המידע בדבר סיבות קבועות או נפוצות, בגינן בקשות 

דחיית בקשה . רשימה זו אינה ממצה את כל השיקולים אשר בגינם רשאית הוועדה להחליט על נדחותלתמיכה 

 או רכיב מרכיביה.

 :בפרויקטים/רכיבים שלהלן תומכתאינה הוועדה 

 קיים עיזבון מיועד למטרה זו.כן, אלא אם , רכישת מבנה או בניית מבנה חדש - מקרקעין .א

, אלא )כגון תרופות, מכשירי כתיבה, ציוד שמיועד על פי מהותו לשימוש חד פעמי וכד'( מתכלה ציוד .ב

 .בנסיבות מיוחדות

https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0
https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0
https://www.gov.il/he/departments/topics/allowance_from_the_estates_committee
https://www.gov.il/he/departments/general/manual
https://www.gov.il/he/service/apply_for_estates_committee
https://www.gov.il/he/service/apply_for_estates_committee
https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0
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מזכירות, שירותי רו"ח ועו"ד, אגרות, שכירות משרדים, לרבות תקורה,  ,מימון הוצאות הנהלה וכלליות .ג

 .ביטוחים, דלק ועודפרסום, 

 .הנהנים בפרויקטים לאוכלוסיית, בעקיפין או במישרין, וכיו"ב תווי קנייה - בעיןחלוקת כסף  .ד

 במוסד.חמשת מקבלי השכר הגבוה רכיב שכר המשולם לעובד הנמנה עם  .ה

מלונאי או אירוח הכולל הזנה, לינה מכל סוג שהוא או טיסה לחו"ל, רכיב הוצאה של פרויקט שהוא נופש  .ו

 אלא בנסיבות מיוחדות.

הקצבה  קיימתפי נוהל עבודת הוועדה,  עלש ןמזו סליקמחא דפסחא, תמיכה במסגרות הזנה ובחלוקת  .ז

ואין להגיש לוועדה בקשות תמיכה נוספות בגין  ידי משרד הרווחהלרכיבים אלו שמועברת קבועה 

 . רכיבים אלו

, כנגד שכר טרחה שמהווה אחוז מסוים מהתקציב מהוועדהשירותי ייעוץ הכוונה וליווי בקבלת תקציבים  .ח

שכר הוגן, התואם למידת ההשקעה שהשקיע בהכנת בקשות  ליועץשיתקבל אינו אפשרי. ניתן לשלם 

 הייעוץ.התמיכה נשוא 

 בתחומים מסוימיםבקשות תמיכה לדגשים  .5

 רפואי למחקר בקשות .א

לצרף "טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד  חובה לתמיכה במחקר רפואילבקשה  .1

 ".להורדה קבצים" תחתאתר הוועדה, ב העמוד תחתיתהבריאות" המצוי ב

בבקשה לתמיכה במחקר רפואי, תדון הוועדה בהתאם לשיקוליה, ובכלל זה תבחן את הצורך בפנייה  .2

מדען הראשי של משרד הבריאות לגבי טיבו של המחקר, נחיצותו וההצדקה לקבלת עמדתו של ה

 לתמוך בו.

 מלגות להענקת בקשות .ב

אקונומיים המבוססים על -סוציו מסמך המפרט מבחניםלבקשות תמיכה להענקת מלגות נדרש לצרף 

, או אישור לשכת הרווחה 21הכנסות בדוקות במשפחת התלמיד, מספר הנפשות במשפחה מתחת לגיל 

 במקום מגורי התלמיד, או נסיבות חריגות ומיוחדות. 

 לנזקקים ציוד בקשות .ג

השאלה של ציוד לנזקקים, יותנה מימוש תו רכישות לאספקה/לפרויקט שמטרתמיכה בקשות ל

 הקצבה, ככל שתיקבע, בהמצאת אישור לשכת הרווחה המקומית לזכאות הנזקק לקבלת הציוד.ה

 לפרויקט בניה בקשות .ד

ניתן להגיש בקשה רק אם קיים עיזבון  - לרכישת מקרקעין, מבנה או בניית מבנה חדש לפרויקטים .1

  מיועד למטרה זו.

או בקשה לרכישת ציוד שאינו נייד )לרבות  הרחבתומבנה קיים או  שיפוץ, בנייהלפרויקט  בקשהל .2

 המסמכים שלהלן:  כללעל המוסד לצרף את  ,מערכות מיזוג אוויר(

מבנה ו/או במקרקעין הרלוונטיים, ב למוסד שישעדכניות ותקפות על זכויות  אסמכתאות .א

שמהווה בסיס מתאים לזכות או לרשות של המוסד לבצע שיפוץ בנכס, כגון: בעלות, חכירה, 

 - שכירות, זכות שימוש ומקור זכות השימוש. כמו כן, תצוין תקופת הזכות, וככל שנדרש

': נסח רישום, אישור על הקצאה מהרשות לדוגמטרת השכירות או זכות השימוש בנכס )

 המקומית, הסכם חכירה או שכירות וכד'(. 

 בגינו רויקטלפ הבנייה היתר את לצרף יש, חוק פי על בניה היתר קבלת המחייב פרויקטל .ב

 .הבקשה הגשת למועד תקף התמיכה מבוקשת

 גורםמ או מקצוע בעל של מקצועי מגורם הצהרה לצרף יש, בניה היתר מחייב שאינו פרויקטל .ג

 . מרכיביו רכיב או הפרויקט לביצוע בניה בהיתר צורך שאין לכך, מוסמך

https://www.gov.il/he/service/apply_for_estates_committee
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את המקום מלל המסביר כן ו את המצב הקיים ומובהק תמונות המשקפות באופן ברור .ד

  המצולם בתמונה.

  שכרתמיכה ברכיב ל בקשות .ה

  במוסד.חמשת מקבלי השכר הגבוה הוועדה לא תומכת ברכיב שכר המשולם לעובד הנמנה עם 

 תקינות טכנית של בקשה .6

 .ולא תידון בוועדה טכנית תיפסל -ה בפרטים ו/או במסמכים סריבדק ותימצא חבקשה שת .א

לכתובת הדואר האלקטרוני של הנציג המשויך של המוסד תישלח לאחר בדיקה טכנית של הבקשה,  .ב

)מוצע לבדוק הודעות גם בתיבת הספאם וכדומה(. של הבקשה  הודעה על סטטוס התקינות הטכנית

  באמצעות מערכת יעל"ה.גם באפשרות המוסד לבדוק את סטטוס תקינות הבקשה באופן שוטף 

תתאפשר למשך עשרה ימים קלנדריים )לא ימי עסקים( מיום  במערכת יעל"ה השלמת מסמכים ופרטים .ג

 .הפסילה תישאר בעינהואחר המועד הנ"ל א תתקבל כל השלמה לל. שליחת ההודעה

 לנסיבות בעטיין הוגשה הבקשה באופן לקוי מנומקמכתב  המוסד יצרף למסמכי ההשלמה הטכנית .ד

חריגות ויוצאות דופן שלמוסד לא  או מסיבות ,חדלים של רשויותמ, במערכת הוועדה תקלה טכנית)

 .אלו לנסיבותאסמכתאות מבססות  יצרףו( ןתה שליטה עליהיהי

, ואישור קליטת ההשלמה נתון לשיקול דעת לתקינה הופכת הבקשה כי המשמעות אין השלמה שליחת .ה

 .הוועדה

לרבות לאחר השלמת מסמכים, לגרוע  ,הבקשה של הטכנית הבדיקה ממצאי על הוועדה בהודעת אין .ו

 מאחריות המוסד לתקינותה הטכנית של הבקשה בטרם דיון בבקשה על ידי הוועדה.

או לתיקון לבקשות אשר חסרים בהן פרטים או מסמכים, אך לא לשינוי רק  תיועדת מסמכים השלמ .ז

ניתן לא  ,טופס הבקשה דרך המערכת הממוחשבת שליחתפרטים שנכתבו בעת הגשת הבקשה. לאחר 

 .בה פרטיםאו לתקן יהיה לשנות 

. מסמכים שיישלחו בדרך אחרת לא ייחשבו כהשלמה מערכת יעל"הההשלמה תיעשה אך ורק באמצעות  .ח

 כדי הנ"ל ההנחיות מילוי ש להקפיד עלי .פעמית חד אהי ההשלמהאפשרות  ולא ניתן יהיה לבודקם.

 .במערכת תיקלט שההשלמה

מוסד שלא קיבל הודעה בדבר אי תקינות או פסילה טכנית של הבקשה, יפנה לוועדה עד יום  .ט

בבקשה לבירור סטטוס הבקשה. ככל שהמוסד לא פנה בבקשה לבירור עד למועד האמור,  2202/11/21

 .בקשתו לא תטופל ותיחשב כבקשה פסולה

 פיננסיםנימוקים  .7

לא , ₪ 100,000-או שווה לשהדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו מצביע על מחזור פעילות הנמוך  מוסד .א

 יוכל להגיש בקשה. 

 הכספי שבדוח הפעילות מחזור את תואם שאינו פעילות מחזור הבקשה בטופס יציין אשר מוסד .ב

 .לנוהל עבודת הוועדה( 11.5)ס'  תיפסל בקשתו, המבוקר

 :פיננסים לדחיית בקשת תמיכהנימוקים  .ג

שהוגש לוועדה, עודף כספי דו"ח הכספי המבוקר אשר לו, בהתאם למוסד הוועדה לא תתמוך ב .1

והל נל 11.9)ס'  אלא מנימוקים מיוחדים מחזורו השנתי,על שליש מ המפעילות שוטפת העול מצטבר

 עבודת הוועדה(.

גירעון מצטבר  המבוקר שהוגש לוועדה,ח הכספי "בהתאם לדו אשר לו, מוסדלא תתמוך בהוועדה  .2

אלא , ממחזור ההכנסות השנתי יחד עם גירעון שנתי 50% -הגבוה מבשיעור  מפעילות שוטפת

 נוהל עבודת הוועדה(.ל)ב( 11.8)ס'  מנימוקים מיוחדים

https://estatescommittee.justice.gov.il/
https://estatescommittee.justice.gov.il/
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מגבלת שיעור הוצאות עולות על  שלו כלליותהו הנהלההבמוסד שהוצאות  לא תתמוךהוועדה  .3

לנוהל עבודת  11.6 'סשנקבע מעת לעת על ידי החשכ"ל ) ממחזור הכנסותיו השנתי ההנהלה והכלליות

  ה(.עדוהו

הנחיות פי  עלמאוחדים,  וכלליות הנהלה הוצאות ודוח כספיים דוחות להגיש להלןש המוסדות על .4

תקן ובהתאם ל ,1980 -להתנהלות עמותות של רשם העמותות בהתאם לחוק העמותות, תש"ם 

בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על  69תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס'  5חשבונאות מספר 

  :ידי מלכ"רים

   .בת בחברות בשליטה המחזיק ר"מלכ -

 . תאגיד י"ע הנשלט ר"מלכ -

 בדיוניה שיקולי הוועדה .8

בטרם הכרעה בבקשות הוועדה בוחנת, בין היתר, את הפעילות השוטפת של המוסד המבקש, את התאמת  .א

פרויקט למטרות התאגדותו של עיקרי ואת התאמת הה התמיכהזבון או לנושא יהפרויקט לייעוד הע

כפי שהן רשומות ומאושרות אצל רשם העמותות בעת הגשת הבקשה ובגיידסטאר. בתוך כך,  -המוסד

בודקת הוועדה את הקשר בין המוסד המבקש למוסדות אחרים, כפי שנדרש לציין על פי טופס הבקשה. 

 להביא לדחיית הבקשה בשל חוסר תקינות.             עלולההימנעות מפירוט הגופים הקשורים 

            

כמו כן, הוועדה מעיינת בהצעות המחיר המצורפות לבקשה ובודקת את תקינותן )כמפורט להלן(, אמתותן  .ב

 עלולהוסבירות המחירים הנקובים בהן. בקשה אשר יימצא פגם בתקינות המסמכים המצורפים לה 

רשם להמוסד  תשקול הגשת תלונה נגד אףשיקול דעת הוועדה. במקרים מתאימים הוועדה  פיל להידחות

העמותות ולרשות המיסים, לפי העניין, אם הפרטים הנמסרים בבקשתו או במסמכים המצורפים לה, יעלו 

 חשד של חוסר תקינות מבחינה חוקית. 

בכוונת הוועדה להעניק, ככל האפשר, סכומי הקצבה משמעותיים לתמיכה במוסדות ובפרויקטים שתמצא  .ג

ל עבודתה. כפועל יוצא, אפשר הדעתה וסמכויותיה על פי נושהם ראויים לכך, והכל במסגרת שיקול 

ייענו בחיוב על ידי ששמספר הגופים אשר יבקשו תמיכה על פי אותו עיזבון או על פי נושא תמיכה מסוים, 

 .התמיכה נושא עם בקשר אוזבון, יהוועדה, יהיה קטן ממספר הבקשות שהוגשו על פי אותו ע

 .בלבד 3926333-073 ובטלפון Ezvonot3@justice.gov.ilבדוא"ל ניתן לפנות אל הוועדה  לבירורים
 

 

 

 

 להנחיות נספחים
 

  'א נספח

 .להנחית החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הגבלת הוצאות הנהלה וכלליותמצ"ב קישור 

  'ב נספח

הבקשות  המשמשת דרך כלל את בודקי לרשימת תיוג )צ'ק ליסט( ורשימת ליקויים טכנייםמצ"ב קישור 

 של הוועדה לצורך בחינת עמידת הבקשה בתנאי הסף. 

ה, אך תשומת לבכם לכך שרשימת וודאו כי לא קיימים ליקויים כאמור בבקשנא עברו על רשימה זו 

הליקויים אינה ממצה ובקשה עלולה להיפסל בשל פגמים טכניים אחרים. כמו כן, יובהר כי עמידת הבקשה 

בתנאי הסף אינה מבטיחה הקצבה, אלא רק זאת שהיא תובא לדיון לפני הוועדה, אשר תחליט לגופו של 

  ויקט ראוי לתמיכה מבחינה מהותית.עניין אם הפר

  'ג נספח

 .להסבר כללי אודות טופס הבקשה על פי חלקיומצ"ב קישור 

 

https://www.gov.il/he/Departments/General/guidestar_ministry_of_justice
https://www.gov.il/he/Departments/General/guidestar_ministry_of_justice
https://www.gov.il/he/Departments/General/guidestar_ministry_of_justice
http://www.iasb.org.il/upload/OJDNTB4474ias5.pdf
http://www.iasb.org.il/upload/OJDNTB4474ias5.pdf
http://www.iasb.org.il/upload/OJDNTB4474ias5.pdf
http://www.iasb.org.il/upload/OJDNTB4474ias5.pdf
mailto:Ezvonot3@justice.gov.il
https://takam.mof.gov.il/document/H.6.1.3
https://takam.mof.gov.il/document/H.6.1.3
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/check-list.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/check-list.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/app-3.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/app-3.pdf
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 2023רשימת עיזבונות מיועדים לשנת 
, 2023זבונות המיועדים לחלוקה לתמיכות בפרויקטים שיבוצעו בשנת יהוועדה מתכבדת לפרסם את רשימת הע

 .2023על פי נוהל עבודת הוועדה והנחיותיה המפורטות לגבי הגשת בקשות לתמיכה בפרויקטים לשנת 

 זבונות השונים, כפי שהם ידועים במועד הפרסום.יהרשימה כוללת את הסכומים המצויים בע

 זבונות סכומים שונים מאלה המצוינים ברשימהיאפשר שבמועד הקצאת התמיכות על ידי הוועדה יהיו בע

שלהלן. בכל מקרה, הוועדה קובעת הקצאות לאחר בדיקה מדוקדקת של כל בקשה לגופה, וגם מתוך ראיית 

הכל על פי שיקול דעתה והסמכויות המסורות לה בנוהל עבודתה.  - כלל הבקשות מאותו עזבון, או מאותו תחום

 אין הוועדה מתחייבת להיענות, אם בכלל ואם באופן מלא, לבקשה כלשהי.

מספר 
 עיזבוןה

סכום העיזבון 
 הערות תיאור העיזבון נושא העיזבון בש"ח

   בית חולים 56,775 66146149

 בית ספר / בית אבות 10,973 66111575
שיפוץ בית ספר ללבנייה או 

או בית אבות להנצחת 
 משפחת לייסט

 

בנייה ושיפוץ בתי  219,095 66190837
   מגורים

 ילדיםבניית בית  12,071,230 66114145

לרכוש או לבנות בהר כרמל 
בית לילדים )בעדיפות 

( אשר להם 7-13לילדים בני 
בעיות עקב כל מה שעבר 

לא חולים  -עליהם בחיים 
דוגמת בית נס ציונה  -בגוף 

לילדים, הבית יישא את 
 השם בית הילדה מאירהוף

 

  פיתוח והקמת בנק דם בנק הדם 356,066 66166939
  פרויקטים בתחום הרפואה בריאות 13,973 66146151
   בתי אבות 501,993 66117213
  ליהודים עניים בתי אבות  683,978 66117021
  לבית אבות דתי בחיפה בתי אבות 21,483 66116288
   בתי ספר ציבורים 10,471 66120865

גיבורי מלחמות  22,557 66176653
   ישראל

עבור בניית דיור לעולים  חדשיםדיור לעולים  501,210 66185266
  חדשים

 דלקת עצמות 58,432 66145820
לבית חולים עבור טיפול 

במחלות 
OSTEOMYOLEITE 

בקשות מעיזבון זה 
תוגשנה רק על ידי 

בתי חולים העוסקים 
 בתחום העיזבון

הגנה על החי ועל  177,734 66195414
   הסביבה

   הגנת הטבע 38,150 66195045

להגנת העם היהודי במדינה  הגנת מדינת ישראל 174,474 66178363
  והטריטוריה של המדינה

הקמת או פיתוח  92,298 66160067
 קיבוצים

למטרת הקמתם ופיתוחם 
של קיבוצים או למטרת 

 יישוב עולים

בקשות להקמה 
ופיתוח של קיבוצים 

תוגשנה על ידי ועדים 
 מקומיים
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מספר 
 עיזבוןה

סכום העיזבון 
 הערות תיאור העיזבון נושא העיזבון בש"ח

  הקמת גן ילדים 112,912 66125812

יתרת עיזבון שיועד 
להקמת גן ילדים 

בקרית מוצקין שיישא 
את שמות המצווים. 

רצוי שגן הילדים 
יהיה, ככל האפשר, 
בקרבת או בסביבת 

מקום מגורם האחרון 
של המצווים )רש"י 

 , קרית מוצקין(15

 ותיקי מלחמה 17,603,745 66178461

חיילים משוחררים שהיו 
חיילים קרביים בצה״ל, 

שהוכר כסובל לרבות מי 
מהלם קרב בשל שירותו 
הצבאי )אף אם לא היה 

 חייל קרבי(

 

   יתומים םחינוך ילדי 136,363 66125805
   חינוך ילדים 12,747 66125815

51200033 26,099 

חינוך תיכוני 
לתלמידים אשכנזים 

שאין להם את 
האמצעים לשלם שכר 

 לימוד

  

51200040 12,244 

חינוך תיכוני 
שאינם  לתלמידים

אשכנזים שאין להם 
את האמצעים לשלם 

 שכר לימוד

  

חלוקת מלגות  474,116 66180656
 לסטודנטים ישראלים

להשתתפות בתוכניות 
חילופי סטודנטים עם 

 צרפת
 

 חקלאות 26,676 66191292
סיוע לקיבוצים חדשים 

שניתן להקים, בעיקר 
 לחקלאות

בקשות לעיזבון זה 
תוגשנה על ידי ועדים 

 מקומיים
   יישוב עולים בארץ 17,228 66180539
   יישוב עולים חדשים 168,529 66185426
   יישוב עולים מרוסיה 581,042 66180687

יישובם של יהודים  413,379 66195417
 מאירופה

עבור יישובם של עולים 
  יהודים אירופאיים 

ילדים ישראלים  167,370 66117214
 פצועים

ישראלים לטובת ילדים 
פצועים עקב מלחמה או 

 אלימות
 

   ילדים יתומים 17,619,181 66117260
  טיפול וחינוך יתומים ילדים יתומים 28,344 66117152

למוסדות לילדים בסיכון  ילדים יתומים 10,407 66117169
  בהם שוהים ילדים יתומים

לתוכניות מיוחדות לילדים  ילדים מחוננים 11,968 66120827
  מחוננים

  ילדים נפגעי טרור 106,068 66117204
על פי חוק התגמולים 
לנפגעי פעולות איבה, 

 1970-תש"ל
  סיוע ושיקום ילדים עוורים ילדים עוורים 165,464 66116271

סיוע וטיפול בילדים עם  ילדים עם מוגבלות 95,113 66140605
  פיגור
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מספר 
 עיזבוןה

סכום העיזבון 
 הערות תיאור העיזבון נושא העיזבון בש"ח

  ילדים עניים נזקקים 2,074,175 51100012

תינתן עדיפות לתמיכה 
בפרויקטים עבור ילדים, 

לטיפולים רגשיים, 
באזור עוטף עזה 

 - ובפריפריה
 נספח ה', נספח ב'לפי 

ונספח ו' להחלטת 
 .3738ממשלה מס' 

שה טופס הבקיש לציין ב
 את שם היישוב והמרחק

מגדר המערכת סביב 
 רצועת עזה.

יתומי צה"ל ו/או  51,718 66178456
   הפעולות איב

יתומי צה"ל ו/או  4,954,861 66125767
 הפעולות איב

לחינוך ילדים נזקקים 
שאיבדו אבא או אמא 

בשירות בצה"ל או בפיגוע 
 טרור

 

   יתומים 428,715 66113948

של עולים לסיוע ולחינוך  יתומים 35,912 66185235
  יתומים

  חינוך וסיוע ליתומים יתומים 30,986 66116161

66117219 71,475 

לילדים שעברו 
התעללות )פיזית, 
נפשית או מינית(, 

 הזנחה או אונס

  

66130125 202,755 

ללימוד בנושא בית 
המקדש )לרבות 

ארכיאולוגיה או 
 מחקר(

  

לפרוייקטים הנוגעים  1,745,777 66116941
  לאימוץ בישראל

על פי הוראות 
על המוטבים  -העיזבון

להשתמש בכספים 
שלא למטרות דתיות 

 או מטרות פולחן

מהגרים מברית  51,801 66180584
   המועצות

   מוסד סיעודי 38,116 66146153

שיפוץ בית יתומים עם  לבניית בית יתומים מוסדות יתומים 117,405 66112026
 חובת הנצחה

  לבתי יתומים מוסדות יתומים 16,655 66116903

מוסדות ללימודי  12,671 66120511
  רפואה

בקשות מעיזבון זה 
תוגשנה רק על ידי 

ארגונים יציגים 
העוסקים בתחום 

 העיזבון

מושב זקנים סיעודי  43,010 66117246
   ממשלתי

 מחקר 121,077 66195415
מחקר למציאת שיטות 

חילופיות לניסויים בבעלי 
 חיים

 

מחקר בתחום מחלת  120,572 66145758
   הסרטן

   מחקר רפואי 736,636 66167697

בתחומי סוכרת, סרטן  מחקר רפואי 16,668 66145992
  ומחלות עיניים

  בתחומי מחלות לב וסרטן מחקר רפואי 15,558 66145882

 מחקר רפואי 12,858 66141187
למימון מחקר רפואי 
על במוסד בארץ, בדגש 

 מחלות לב וריאות
 

https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/230822-2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/230822-2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/230822-5.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/230822-5.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/230822-6.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/apply_for_estates_committee/he/230822-6.pdf
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מספר 
 עיזבוןה

סכום העיזבון 
 הערות תיאור העיזבון נושא העיזבון בש"ח

לקידום המדע ולמתן  מטרות מדעיות 39,132 66120449
  מלגות למטרה מדעית

   מטרות מחקר 39,081 66195434

 מלגות 45,532 66121309

מלגות ליתומים אשר גרים 
 -בבתי יתומים יהודים 

לחלוקה ישירות ליתומים 
 או לבתי היתומים למענם

 

  מלגות לסטודנטים נזקקים מלגות 15,909 66125561

  מעון תינוקות 546,594 66117212
נדרש לצרף לבקשה 

רישיון להפעלת מעון 
 תינוקות

   משפחות נזקקות 110,835 66117231
   משפחות שכולות 717,587 66178368

 משפחות שכולות 83,576 66175999
לאלמנות מלחמה או 

להורים שילדיהם נפלו 
 במלחמה

 

משפחות שכולות של  1,058,681 66178422
   חיילים

 נזקקים 19,963 66117255
לאזרחים ישראלים אשר 

במצוקה כלכלית בגין עוני, 
 נכות או מחלה

 

   ניצולי שואה 48,075 66117247

 שיקום ותמיכה נכי מלחמה 989,784 51700069
על פי חוק התגמולים 
לנפגעי פעולות איבה, 

 1971-תש"ל

  נכי מלחמה 19,236 66176017
על פי חוק התגמולים 
לנפגעי פעולות איבה, 

 1971-תש"ל
   נכי צה"ל 406,366 66178329

משרד הביטחון / נכי צה"ל  נכי צה"ל 16,810 66178389
  בנים למשפחות נזקקות

עוורים ומשותקים נזקקים  נכים ממוצא אירופאי 14,625 66113326
  יוצאי אירופה

לפרויקטים בתחום שיקום  חסרי בית נערות 17,275 66111393
  נערות חסרות בית

   נפגעי השריפה בכרמל 25,472 66195418

סיוע לנפגעי השריפות  24,217 66117238
11/2016   

-לפליטים יהודים בתל סיוע לפליטים יהודים 265,568 66180618
  אביב או בירושלים

   סיוע לפליטים נזקקים 27,984 66185425
   סיוע לשיכון עולים 43,634 66180467

סיוע לשיכון עולים  712,321 66185314
   קשישים

סיוע רפואי לקורבנות  10,719 66116817
  טרור

על פי חוק התגמולים 
לנפגעי פעולות איבה, 

 1970-תש"ל
   סעד משפטי לנזקקים 52,108 66191618

 ספריות ציבוריות 47,643 66210186
ותחזוקת ספריות לשיפוץ 

ציבוריות ולרכישת ספרים 
 לספריות הנ"ל

 - "ספריות ציבוריות"
על פי חוק הספריות 
-הציבוריות, תשל"ה

1975 
   עוורים נזקקים 137,757 66140519

 עולים חדשים 35,949 66180663

לדיור, להכשרה, לשיקום, 
לשירותים סוציאליים 

ולתוכניות אחרות לסיוע 
 ועזרה לעולים חדשים
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מספר 
 עיזבוןה

סכום העיזבון 
 הערות תיאור העיזבון נושא העיזבון בש"ח

  לצורכי מזון ודיור בלבד עולים חדשים 29,395 66185345

עזרה לסטודנטים  18,349 66125817
   נזקקים

עידוד עליה וקליטת  22,552 66185433
   עולים

פליטים פלשתינאים  11,777 66190136
   ערבים

עבור נטיעה, טיפוח ושימור  פעולות ייעור 166,086 66191917
  של יערות בישראל

עבור נטיעת עצים ביישוב  פעולות ייעור 29,867 66190325
  חדש בנגב

   צער בעלי חיים 15,354 66195399

  קורבנות טרור 1,541,951 66117236
על פי חוק התגמולים 
לנפגעי פעולות איבה, 

 1970-תש"ל

 קורבנות פעולות טרור 121,457 66176512
ליתומים מאב, או גם מאב 

פעולות וגם מאם מחמת 
 טרור

על פי חוק התגמולים 
לנפגעי פעולות איבה, 

 1970-תש"ל

קידום הבנה בין  347,179 66190507
 יהודים ונוצרים

למדינת ישראל למטרות 
צדקה בלבד לצורך קידום 
ההבנה הדתית בין יהודים 

 ונוצרים במדינה

פרויקט משמעותי 
שמטרתו הבנת 
יסודות הדתות 

היהודית והנוצרית, 
קרבה בין לצורך 

דתית בין יהודים 
ונוצרים, אשר תוצריו 

ניתנים לשמירה 
 לתקופה ניכרת

 קליטת עולים 15,344 66180553

לקידום ולמימון עלייתם 
וקליטתם של יהודים 

ממדינות מזרח אירופה 
 בישראל

 

   קשישים נזקקים 58,592 66111063
   רווחת חיילי צה"ל 757,667 66178455

רכישת אמבולנס /  35,744 66146145
   ציוד לאמבולנס

  לבניית ופיתוח הארץ שיכון 279,497 66195241

שימור מאורעות  636,113 66195425
  השואה

בקשות מעיזבון זה 
תוגשנה על ידי גופים 
המתמחים בהנצחת 

מאורעות השואה או 
מוזיאונים העוסקים 

 ב"חקר מוצאות"

שיפוץ מבנים שניזוקו  74,177 66191522
   מטילים

שיקום הצפון ותושביו  98,502 66195334
 עקב המלחמה

עבור שיקום הצפון ותמיכה 
  בתושביו עקב נזקי מלחמה

שיקום הצפון ותושביו  29,133 66195375
 עקב המלחמה

עבור שיקום מבנים שנפגעו 
  מהתקפות טילים

תושבים חוזרים  43,672 66185427
  בפרט ילדים לישראל

תמיכה ביישובים  71,625 66167635
 הסמוכים לגבולות

תמיכה במוסדות צדקה  
בישראל שמטרתם היא 

קידום השלום והריבונות 
 של מדינת ישראל
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