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לכבוד
הרב אברהם פרידמן
איגוד מנהלי הישיבות,
שלום רב!

הודעה חשובה לישיבות גבוהות וכוללי אברכים נתמכים
מאגף מוסדות תורניים ,תמיכה מסעיף 3א לחוק יסודות התקציב
משרד החינוך ,אגף למוסדות תורניים ,צפוי לעדכן את תעריפי התמיכות לשנת  2015למוסדות
הנתמכים עד סוף החודש הנוכחי – דצמבר  .2015סכום סופי טרם הוברר אולם מדובר באלפי ₪
לאברך .ברוב הכוללים התשלום בפועל גבוה מהתשלום המתקבל ,לפיכך לא נדרשת כעת התארגנות
מיוחדת .עם זאת ,זו הזדמנות לעורר את הכללים הנדרשים לגבי הוראות שמוש בכספי תמיכות.
הוראות החשכ"ל קובעות כי עלות הפעילות הנתמכת חייבת להתבצע בשנת הכספים הנתמכת.
סעיף ( 8ח) לנוהל שר האוצר קובע:
לא תינתן תמיכה למוסד בשיעור העולה על  90%מעלות הפעילות הנתמכת ,באותו סוג
פעילות ,של המוסד אלא אם כן נקבע במבחני התמיכה הנוגעים לעניין שיעור נמוך יותר...
מוסד ציבור נתמך יידרש לממן את הפעילות הנתמכת ממקורותיו העצמיים בשיעור של 10%
מעלותה לפחות; מימון של  10%לפחות מעלות הפעילות יהיה במזומן;
מקורות עצמיים – הן מקורות כספיים שאינם תמיכה /תקצוב ממשרדי ממשלה /עזבונות /רשויות
מקומיות .חובת מימון עצמי של  10%לפחות חייבת להיות במזומן ,כלומר לא בשווה כסף ולא
בגירעון/בהלוואות .דוגמאות למקורות עצמאיים :תרומות ,השתתפות הורים ,הכנסות שכירות
וכדומה.
כלומר,
במידה שתתקבל תמיכה משמעותית יום יומיים לפני סוף שנת הכספים ,על העמותה לפעול:
1 .1הבדיקה הינה בדיקה שנתית ולא חודשית .כלומר ,מוסדות שעד כה ,בשנת  ,2015שילמו עבור
הפעילות הנתמכת סכומים העולים על הסכומים הנדרשים ,יוכלו להשתמש בעודפים אלו ,כאשר
תתקבל התמיכה .כלומר – אין צורך בתשלום נוסף.
2 .2במקרה והעמותה לא שילמה לאברכים בסכום המתוקצב העדכני יש לשלם באופן מידי מלגות
לאברכים בסכום התמיכה שהתקבלה ,בתוספת עצמית של  .11.11%לתשומת לב 10% ,מעלות
הפעילות ולא  10%מהתמיכה המתקבלת ממשרד החינוך 10% .מעלות הפעילות = 11.11%
מהתמיכה.
> על המוסדות הנדרשים לשלם תוספת תמיכות לאברכים להתכונן שלקראת סוף החודש יהיה להם
עודף תרומות נזיל על מנת שיוכלו לפעול כאמור ולשלם לאברכים/לבחורים באופן מיידי את 10%
התוספת הנדרשת.
> מומלץ למוסדות לחשב באופן מדויק את סכום התמיכה וסכום השימוש בתמיכה בשנת  2015עד
כה ,על מנת להקל את התחשיב בימים האחרונים של שנת הכספים.
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תזכורת ,הערות ודגשים:
 3 .3ניתן לשלם לאברכים בשיקים עם תאריך ערך עד סוף שנת  .2015אין חובה שכל השיקים יפרעו.
אך אין לשלם בשיקים עתידיים לשנת .2016
 4 .4אין חובה להשתמש בתמיכה דווקא למלגות לאברכים .הוצאות להפעלת כולל אברכים מהוות
הוצאות לעניין מימוש התמיכה כגון :חשמל ,אחזקה וכו' .עם זאת ,בפרקטיקה המבקרים השונים
דורשים הוכחת תשלומי תמיכות ולכן ההמלצה הינה לנצל את מלוא הסכום בסעיף מלגות.
חוזר דתות סעיף ו מתייחס לסוגיה:
"תשלום התמיכה וביקורת כספית התמיכה למוסדות תורניים משולמת עבור הוצאות הפעלתם
של ישיבה ...על כל מרכיביהם ,ובכלל זה :שכר מלמדים ,מלגות ,ציוד ,שיפוץ וכיו"ב".
5 .5מומלץ לקיים הפרדה במאזן הבוחן ובדוחות הכספיים בין הוצאות לתלמידים מדווחים ונתמכים
ובין הוצאות לתלמידים שאינם מדווחים.
6 .6בתחשיב שימוש בכספי התמיכה יילקחו בחשבון רק הוצאות עבור אברכים נתמכים או בחורים
נתמכים .הוצאות מלגות לאברכים שאינם נתמכים לא מהוות הוצאות שימוש בכספי תמיכה.
הוצאות משולבות ,שמשמשות אברכים ובחורים נתמכים עם אלה שאינם נתמכים תוכרנה על
בסיס מפתח העמסה סביר ,שיבוא לידי ביטוי בדוחות מקורות ושימושים ובדוח הביצוע.
7 .7וכתמיד נזכיר  -הנחייה זו רלוונטית לשנה נוכחית .חשוב תמיד לעקוב אחרי פרסומים והוראות
החשב הכללי  /אגף מוסדות תורניים.

נשמח לסייע ולענות על כל שאלה

אביגיל שקוביצקי ,רו"ח
		

אביגיל מילר ,רו"ח
מחלקת עמותות
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