הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי חוק תובענות ייצוגיות
קול קורא מס'  11/20לקבלת 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  6659-08-16החץ הבונה בע"מ נ' נירלט צבעים בע"מ ,ת"צ  16584-01-16תומר
זהר נ' שקדיה גבע תעשיות בע"מ ואח' ,ת"צ  25629-02-16שיפמן נ' בנק אגוד לישראל בע"מ ,ת"צ
 24332-11-16קרן לופו נ' ברנד פור יו בע"מ ,ת"צ  41999-01-13זלצר נ' סופר פארם (ישראל) בע"מ,
ת"צ  44632-06-14בלום נ' סמסונג אלקטרוניק בע"מ .מזמינה הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו
בתובענות ייצוגיות כאמור באותו הסעיף (להלן  -הוועדה) ,להגיש הצעות לקבלת כספים לפרויקטים
שמפעילות עמותות העוסקות בביצוע שיפוצים בהתנדבות בבתי נזקקים ,לחלוקת מזון ולסיוע
להם ,והכל כמפורט להלן –
א .סכום של עד  ₪ 689,366המיועד לפרויקט שעניינו בקשישים נזקקים בלבד;
ב .סכום של עד  ₪ 467,257אשר עניינו כל נזקק שהוא ,לרבות קשישים נזקקים.
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 .אוכלוסיית
הנהנים של הפרויקט בהתאם לקול קורא זה תהיה זו שמופנית על ידי לשכות הרווחה מקומיות
במקומות המגורים של אוכלוסייה זו ,או פירוט קריטריונים מוצעים לפיהם תיבחר אוכלוסיית
היעד.
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
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