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 3112יוני ב 9

 
 לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהןנוהל להגשת בקשות  - 3102/0 חוזר לקוחות

 

 

נוהל זה ', לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהןנוהל להגשת בקשות פרסם שר האוצר את ' 3112ינואר בחודש 

 .3112בקשות תמיכה שהוגשו החל מחודש מרץ לותחולתו  מחליף את הנוהל הקודם

 

התייחסות לנושאים  השארוהוא כולל בין  הנוהל הקודםמבנוהל החדש נכללו הוראות חדשות ושונות מהותית 

 :הבאים

החתימה והמנהל הכללי לעמוד בהתחייבות לתמיכה ואפשרות לחיוב להשבה  של מורשי אישית התחייבות .1

 כספים במקרה של חריגה מההוראות. אישית של

 סנקציות בגין איחור בהגשת מסמכים. .3

 על ידי הגוף הנתמך. במזומןמהפעילות הנתמכת תמומן  11%קביעה שלפחות  .2

 כללים לגבי העברות כספים לצדדים שלישיים. .4

 בגופים הנתמכים.נצברים עון ועודף הגבלות לגבי גר .5

 .הגבלת שכר בכירים .6

ואי הכללת שכר מנכ"ל בגופים )בתשלום 'קנס'( נוי בחישוב הוצאות הנהלה וכלליות, אפשרות לחריגה שי .7

כמו כן שינוי שיעורי המגבלה להוצאות הנהלה וכלליות לשיעורים  ש"ח. 411,111 -שמחזור פעילותן נמוך מ

 שוליים.

 

המתייחסים לגופים הנתמכים. החוזר כולל גם הוראות למשרדים  קרייםינפרט את השינויים העבחוזר זה 

 .(בנספח לחוזר אנחנו מצרפים את הנוהל המלאהתומכים לגבי אופן אישור התמיכות והפיקוח עליהם )

 

 המתייחסים לגופים הנתמכים: בנוהל החדשההוראות להלן עיקרי 

 

חמשת מקבלי השכר הגבוה  יתזתחאת  , בנוסף לדוח הקיים,בקשת התמיכהנדרש לצרף ל - מקבלי שכר 5דוח  .1

 לשנה בה מבוקשת התמיכה.

ים מגוף אשר מבקש רשנקבעו הוראות מפורטות לגבי מסמכים הנד - תמיכה לרכישת מקרקעין ושיפוצים .3

 תמיכה לרכישת מקרקעין או שיפוץ מבנה.

 כולל בין השאר את החידושים הבאים: כתב ההתחייבות של הגוף מבקש התמיכה - כתב התחייבות .2

יציין הגוף באופן סביר התמיכה,  הנחיותיו, כפי שנקבעו במבחניללפי דרישת המשרד התומך ובהתאם  .2.1

 את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת.

התחייבות בנוגע לגוף נתמך לצורך רכישת מקרקעין או שיפוץ שהמקרקעין לא יושכרו או יועברו לכל גוף  .2.3

 ולכל מטרה שהיא זולת המטרות האמורות.אחר 

בנוסף להתחייבות הגוף הנתמך יתחייבו אישית מורשי החתימה של המוסד והמנהל הכללי שלו  .2.2

בהתחייבות אישית לקיים פיקוח נאות ולנקוט אמצעים סבירים שימנעו את הפרת ההתחייבות, ולהשבת 

 כספים במידת הצורך ביחד ולחוד עם המוסד הנתמך.

 התמיכה.  מתבקשתבאוקטובר של השנה הקודמת שבעדה  15לא יאוחר מיום  - ת בקשות התמיכהמועד הגש .4

 בנוהל נקבעו כללים לקיזוז סכומי תמיכה בגין איחור בהגשת מסמכים. -הגשת מסמכים באיחור  .5

 במרץ של כל שנה. 1 -הדיונים בוועדות תמיכה יסתיימו עד ל -דיון בוועדת תמיכות  .6
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 :ריכוז תמיכות .7

)ג( לנוהל מחייב בבקשת התמיכה לפרט את בקשות התמיכה שהוגשו או יוגשו למשרדים 7סעיף   .7.1

אחרים, לרשויות מקומיות, או לגופים ציבוריים אחרים וכן תכלול פירוט סיוע בכסף ממשרדים 

וממקורות ציבוריים אחרים, לרבות בדרך של תקצוב או מתן שירותים. הפירוט יכלול גם סיוע בשווה 

 כסף.

 רכישת של בדרך נרכש או מתוקצב, הנתמך פעילות סוג בעד ציבור למוסד תמיכה תינתן לא -( ו) 7 סעיף .7.3

. אחרת תקציבית תקנה לפי, אחר משרד י"ע או משרד אותו י"ע, המכרזים חובת חוק לפי שירותים

 של ייעודם לקביעת הציבורית הוועדה שמחלקת עיזבונות כספי למעט –' תמיכה, 'זה קטן סעיף לעניין

 .המדינה לטובת עיזבונות

 :שיעור התמיכה .8

 נקבע כן אם אלא, המוסד של, פעילות סוג באותו, הנתמכת הפעילות מעלות 91% על תעלה לא התמיכה .8.1

 .יותר נמוך שיעור התמיכה במבחני

לפחות מעלותה,  11%גוף נתמך יידרש לממן את הפעילות הנתמכת ממקורותיו העצמיים בשיעור של  .8.3

 . במזומן

לעניין חישוב עלות הפעילות ושיעור המימון העצמי כנ"ל, לא יוכרו עלויות בשווה כסף, אלא אם נקבע  .8.2

 ןאחרת במבחני התמיכה, ובכל מקרה לא יוכרו הכנסות או הוצאות של גוף בשווה כסף, אלא אם ה

הגוף מנהל ם ורק א אם חושב לפי שכר מינימום –מופיעות בדוח הכספי המבוקר. לעניין שווי מתנדבים 

רישום של המתנדבים ושעות עבודתם באופן המאפשר פיקוח ובקרה ושהשווי כלול בדוחות הכספיים של 

 הגוף.

השנים שקדמו למועד הידיעה,  5כי בשנה מסוימת שחלה בתוך התומך התברר למשרד  - החזר תמיכה .9

אם התמיכה ביתר אירעה  שתמיכת המדינה עלתה על שיעור התמיכה המרבי, ישיב הגוף את כספי התמיכה.

ביותר משנה אחת מתוך חמש השנים, ישלם הגוף למשרד סכום השווה לכפל הסכומים העולים על שיעור 

 .התמיכה המרבי

גוף המבקש תמיכה יחויב בשנתיים פעילות במימון ממקורות עצמיים. במקרים חריגים ניתן  -ותק פעילות  .11

 עם היועץ המשפטי לממשלה.עצות יותר על תקופת הוותק וזאת לאחר התיול

בגוף הנתמך לראשונה, לא יעלה היקף התמיכה על כפל עלות הפעילות הנתמכת,  -תמיכה לראשונה בגוף  .11

 .שהתקיימה ע"י הגוף בשנה שקדמה לשנה שבעדה ניתנת התמיכה

 מך יבצע את הפעילות באופן עצמאי. הגוף יוכל להיעזר בצדדיםתהגוף הנ - תשלום לגוף מבצע הפעילות .13

 שלישיים בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

התשלום מועבר לספק לצורך רכישת שירותים ובלבד שהרכישה אינה מהווה החלפה למעשה של הגוף  .13.1

 המבצע.

התשלום מועבר למוסד אחר שקיים הסכם לשיתוף פעולה בינו לבין הגוף, אם לא צוין אחרת במבחן  .13.3

 ד האחר הגיש בקשת תמיכה לאותה פעילות.התמיכה. בכל מקרה לא יועבר תשלום כאמור אם המוס

בנוהל הקודם חל איסור על גוף נתמך לתמוך בצדדים שלישיים. הנוהל  - העברות כספים לצדדים שלישיים .12

גופים בממחזור הפעילות לבצע זאת ואילו  11% -מתחת לבו היא לגוף שתמיכת המדינה החדש מאפשר 

 הבאים:בתנאים ניתן לבצע זאת  11% -שהתמיכה גבוהה מ

 המאגד ציבור מוסד – מנהל גוף) םהכספי מקבל התאגיד של מנהל גוף הוא הכספים את שהעביר המוסד .12.1

 או דומות דין כל לפי הרשומות מטרותיהם אשר יותר או גופים לשני הסכם לפי ניהול שירותי מעניק או

 (.לשלו זהות

 .תורם עם הסכם מכוח הועברו הכספים .12.3

אישור ניהול תקין, תועבר הודעה לרשות המסים, התאגיד אליו מועברים למוסד אליו מועברים הכספים  .12.2

 הכספים אינו תאגיד עסקי.
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הינה החזר תמיכה בגובה הסכום שהועבר לצד ג'. במידה והעברה  -הסנקציה על חריגה מהוראה זו  .12.4

מיכה , יקוזז מהת35%או גרעון שוטף מעל  15%לתאגיד עסקי בשליטת המוסד, שיש לו גרעון נצבר מעל 

 ולא יותר מסכום התמיכה שקיבל באותה שנה. שאושרה לגוף כפל הסכום שהועבר

יוכל לתת הלוואת בעלים לתאגיד שבשליטתו ובלבד שההלוואה תהיה לתקופה קצרה מחמש שנים,  גוף .12.5

 ה יהיה בדרך של תשלומים כספיים )כלומר, תשלומים שאינם בשווה כסף(.תתעוגן בהסכם והחזר

תאושר תמיכה למוסד ציבור שבדוח הכספי המבוקר האחרון שלו נרשמה, לפי כללי לא  - עודף נצבר .14

ממחזור  111%חשבונאות מקובלים, יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילויות שלא יועדו, בשיעור של מעל 

 הכנסותיו השנתי.

 : גרעון נצבר .15

 51%עולה על  לא תאושר תמיכה למוסד ציבור שבדוח הכספי המבוקר האחרון שלו גרעונו המצטבר .15.1

 .ממחזור ההכנסות באותה שנה, אלא אם אישרה ועדת התמיכות תוכנית הבראה שהציע

 על עלה הכנסותיו שמחזור מוסד :כלהלן עולה שלו הנצבר הגרעון אם ייתמך לא לראשונה הנתמך גוף .15.3

 .51% - ₪ 511,111 -מ נמוך הכנסותיו שמחזור מוסד ,21% - ₪ 511,111

הנמשכות יותר משנת כספים אחת, יכול שתאושר למספר שנים ולא יותר   - שיפוץ או פיתוח, לבניה תמיכה .16

 משלוש.

 : חריגה בשיעור הנהלה וכלליות .17

 נקבע שיעור שולי של הנהלה וכלליות: .17.1

מחזור ההכנסות השנתי 

 (₪)במליוני 

שעור שולי מרבי של הוצאות הנהלה וכלליות 

 ממחזור ההכנסות השנתי

 33% 11עד 

 15.5% הבאים 35עד  11מעל 

 11% הבאים 51עד  35מעל 

 8.5% הבאים 75עד  51מעל 

 7.5% הבאים 111עד  75מעל 

 5% הבאים 111מעל 

 לצרף תחזית הוצאות הנהלה וכלליות לשנה המבוקשת. ,נדרש בבקשת התמיכה .17.3

גוף שמחזור הכנסותיו לפי הדוח הכספי האחרון  -  ₪אלף  011 -שכר מנכ"ל בעמותות במחזור נמוך מ .17.2

ממחזורו, כחלק  41% -הנמוך משלו לא תחשב עלות שכר המנהל הכללי ₪,  411,111שלו אינו עולה על 

 מהוצאות הנהלה וכלליות של המוסד.

 :)בשבע שנים שקדמו למועד הידיעה( לעניין חריגה משיעור הנהלה וכלליות סנקציות .17.4

 בסכום שנה באותה בו התמיכה תופחת – שנים ארבע בתוך שנייה או פעמית חד החריגה הייתה .17.4.1

 .לו ששולמה התמיכה מגובה יותר ולא, 5 -ב מוכפל כשהוא החריגה

 בעדה בשנה תמיכה לקבלת כתנאי, המוסד יידרש – שנים ארבע בתוך שנייה פעם ציבור מוסד חרג .17.4.3

 בשנה נוספת חריגה שיימנעו צעדים נקט כי, התמיכות ועדת דעת להנחת להוכיח, הבקשה מוגשת

 .התמיכה את מבקש הוא שבעדה

  .חרג שבהן בשנים התמיכה ממנו תישלל, שנים ארבע בתוך שנים משתי ביותר ציבור מוסד חרג .17.4.2

יובא בחשבון לעניין חישוב שיעור הוצאות הנהלה וכלליות, ובלבד שאינו עולה  -  שווי עבודת מתנדבים .17.5

על שכר מינימום, שהגוף מנהל רישום של העובדים ושעות עבודתם באופן המאפשר פיקוח ובקרה, 

 וששווי זה כלול בדוחות הכספיים של המוסד.

 ת המירבי.ועדת חריגים בחשב הכללי תוסמך לאשר חריגה משיעור הנהלה וכלליו .17.6
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 :סד ציבורי נתמךועלות שכר של בעל תפקיד ניהולי במ .18

 זה ובכלל, נתמך ציבורי במוסד"( מנהל" – להלן) כלשהו בהיקף ניהולי תפקיד ממלא של השכר עלות .18.1

 חברה מנהל של 1.4 במכפלת ברוטו השכר על יעלה לא, משנה וקבלן למוסד שירותים הנותן עצמאי עובד

 השכר" - להלן) עסקיות לא ממשלתיות חברות דירוג לפי ביותר הגבוה בדירוג עסקית לא ממשלתית

 "(.המרבי

 מסכום יופחת, המרבי השכר על תמיכה הגוף קיבל שבה בשנה עלתה המנהל שכר שעלות במידה .18.3

 מסכום יותר ולא, בחמש מוכפל כשהוא החריגה סכום הדבר התברר בה בשנה, הגוף של התמיכה

 .חרג שבה בשנה למוסד ששולמה התמיכה

 35%ההגבלה תחול רק על מוסד ציבורי שסך התמיכה הציבורית בו, בשנה שבה הייתה חריגה, עולה על  .18.2

לפי הנמוך מביניהם וששכר מקבלי השכר בו אינו מפוקח או מוגבל  -₪ מיליון  5מתקציבו השנתי או על 

 בדרך אחרת, לפי כל דין או נוהל.

על פי  חרג מתנאי השכר מהתנאים הקבועים. 3113מוסד שבשנת בנוהל נקבעו הוראות מעבר לגבי  .18.4

 הוראות המעבר תינתן למוסד אפשרות להתאים את השכר בטווח של מספר שנים.

 :קבלת תמיכה באופן פסול .19

, או שהמוסד מסר דיווח לא נכון, ולפיו ניתנו למוסד כספי תמיכה בעד פעילות מסויימתש נתמךמוסד  .19.1

 יחזיר את התמיכה שקיבל.עשה שימוש בלתי נאות בכספי תמיכה שניתנו בעד פעילות מסויימת, 

בנוסף לאמור בסעיף קודם, בתמיכה הניתנת לפי פעילות, אם ניתן דיווח לא נכון או נעשה שימוש לא  .19.3

וסד סכום השווה יגבה מהמ -מהיקף הפעילות שבעדה ניתנה התמיכה  35% -נאות הנוגע לשיעור נמוך מ

 לכפל סכום השימוש הלא נאות או הדיווח הבלתי נכון.

או יותר מהיקף התמיכה תופסק  35%אם ניתן דיווח לא נכון או נעשה שימוש לא נאות הנוגע לשיעור של  .19.2

התמיכה במוסד בשנה בה התגלו הליקויים ויוחזרו הכספים שניתנו באותה שנה. בנוסף תשלל 

 תמיכה מהמדינה בשנתיים שלאחר מכן.האפשרות של המוסד לקבל 

 :סיכול ביקורת .31

 הנוהל קובע סנקציות לגבי סיכול ביקורת על ידי חוסר שיתוף פעולה או הפרעה מצד המבוקרים. .31.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רצ"ב: הנוהל המלא.
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