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מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, 
התשמ"ה-1985, לשנת 2021: 

במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל ז"ל 
במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל 

במוסדות ציבור המנציחים את זכרו ופועלו של רחבעם זאבי ז"ל 
ראש  משרד  גיבש  החוק(,   - )להלן  התשמ"ה-1985  התקציב,  יסודות  לחוק  3א'  סעיף  להוראות  בהתאם 
המועצה  עם  ובהתייעצות  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות  כאמור,  תמיכה  מבחני  הממשלה, 
זכרו  )ציון  הרצל  זאב  בנימין  חוק  מתוקף  הפועלת  הרצל  זאב  בנימין  של  ומורשתו  זכרו  להנצחת  הציבורית 
ופועלו(, התשס"ד-2004, המועצה הציבורית להנצחת זאב ז'בוטינסקי הפועלת מתוקף חוק זאב ז'בוטינסקי 
)ציון זכרו ופועלו" התשס"ה-2005 והמועצה הציבורית להנצחת זכרו של השר רחבעם זאבי הפועלת מתוקף 

חוק הנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה2005.
בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבור כמשמעותו בחוק.   .1

ניתן לקבל את נוסחי המבחנים ואת טופסי הבקשה באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה שכתובתו:   .2
.http://www.pmo.gov.il

בקשות לתמיכות יש להגיש בהתאם לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור, שהתפרסם   .3
בילקוט הפרסומים מס' 8480 מיום כ"ד בתשרי התש"ף, 23 באוקטובר 2019, והתיקון שפורסם בילקוט 

הפרסומים מס' 9106 מיום ג' בתשרי התשפ"א, 21 בספטמבר 2020 )להלן – הנוהל(, ואשר נמצאים 
 באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת:

 https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/Supports_Minister_Procedure.aspx
 4. כל מוסד ציבור הרואה עצמו מתאים וראוי לקבל תמיכה על-פי המבחנים הנ"ל, מוזמן להגיש בקשה כאמור 
התשפ"א, בטבת  ה'  מיום  יאוחר  לא  הממשלה,  ראש  משרד  של  האינטרנט  שבאתר  ההנחיות   בחוברת 

 20 בדצמבר 2020. 
במועד הגשת בקשות התמיכה, יופעל מרכז תמיכה מקצועי שייתן מענה בשאלות מקצועיות בלבד במייל   .5
הממשלה  ראש  ממשרד  לתמיכה  בקשה  להגיש  המבקשים  חדשים,  ציבור  מוסדות   .ccc@mof.gov.il
באמצעות פורטל התמיכות ומעוניינים בהנחיות נוספות, רשאים לפנות למרכזת ועדת התמיכות, בטלפון 
מס' -6707122 02 או בכתובת הדואר האלקטרוני: ofirah@pmo.gov.il לקבלת המשך הנחיות נדרשות.

התמיכה;  למבחני  האוצר;  שר  לנוהל  החוק;  להוראות  בהתאם  המשרד  ע"י  יאושרו  התמיכה  בקשות   .6
להחלטות הממשלה בעניין; להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולהוראות החשב הכללי בעניין.

לנוכח ההתמודדות עם המשבר שבעקבות התפרצותו של נגיף הקורונה והאתגרים שהוא מציב לפתחנו, וכדי   .7
להקל ככל הניתן על הגופים הנתמכים, הוחלט במשרד ראש הממשלה לאפשר לגופים להתאים את תוכניות 
העבודה שבגינן מבוקשת התמיכה להנחיות של משרד הבריאות, לתקנות שעות החירום ולצווי בריאות העם 

המפורסמים תדיר. זאת ככל שהתאמת תוכנית העבודה כאמור עולה בקנה אחד עם מבחני התמיכה.
תמיכה, כאמור, ככל שתאושר תינתן למוסדות ציבור במסגרת התקציב הסופי שיוקצה לעניין זה, בכפוף   .8

לאישור התקציב, בתקנה תקציבית מס' 04-51-04-01.
סכומי התמיכה המרביים לחלוקה בשנת 2021:  

להנצחת בנימין זאב הרצל ז"ל – 450,000 אש"ח;  •
להנצחת זאב ז'בוטינסקי ז"ל – 800,000  אש"ח;  •

להנצחת רחבעם זאבי ז"ל – 50,000 אש"ח;  •
הסכומים שייקבעו יחולקו בין כל מוסדות הציבור שיעמדו בתנאי הסף, ובכפוף לאמות המידה הקבועות   

במבחני התמיכה.
2021, וכי אין ודאות שייקבע  יודגש כי מתן התמיכה בפועל ייעשה בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת    .9
תקציב לנושא התמיכה, לרבות תקציב לתשלום מקדמות, ומה יהיה שיעורו ככל שייקבע, ומשכך האחריות 
על ביצוע הפעילות הנתמכת בטרם אושרה התמיכה היא על מוסד הציבור בלבד. כמו כן לא תתקבל החלטה 
אישור  לאחר  עד  תמיכה  המבקשים  הציבור  ממוסדות  אחד  לכל  והיקפה  התמיכה  חלוקת  בדבר  סופית 

תקציב המדינה לשנת 2021.
המנציחים  ציבור  במוסדות  התמיכה  למבחני   )4(4 בסעיף  המוגדר  המרכזי,  הפעולה  לתחום  ביחס   .10
את  המנציחים  ציבור  במוסדות  התמיכה  למבחני  3)ג(  ובסעיף  הרצל,  זאב  בנימין  של  ופועלו  זכרו  את 
שכתובתו: הממשלה  ראש  משרד  של  האינטרנט  באתר  להתעדכן  יש  ז'בוטינסקי,  זאב  של  ופועלו   זכרו 

.www.pmo.gov.il
בקשת תמיכה שתוגש באיחור לא תידון.   .11


