
מדינת ישראל
משרד ראש הממשלה 

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 )להלן - החוק(, גיבש משרד 
ראש הממשלה, מבחנים כאמור, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה )להלן – המבחנים(.

בקשות לתמיכות יש להגיש בהתאם לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור,   .1
שהתפרסם בילקוט הפרסומים מס' 8480 עמ' 482 מיום כ"ד בתשרי התש"ף, 23 באוקטובר 
https://:2019 )להלן – הנוהל(, ואשר נמצא באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת
mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/Supports_Minister_Procedure.

. aspx
בקשה לתמיכה יכול להגיש רק מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, ושצרף את המסמכים   .2
המעידים על עמידתו בתנאים הנדרשים לקבלת תמיכה בהתאם לאמור בסעיף 29 לנוהל.

ניתן לקבל את נוסח המבחנים ואת טופס הבקשה באתר האינטרנט של משרד ראש   .3
– עמוד   )להלן  http://www.pmo.gov.il בעמוד התמיכות  הממשלה שכתובתו: 

התמיכות(.
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבל תמיכה על-פי המבחנים הנ"ל, מוזמן להגיש בקשה   .4
במערכת "מרכבה" בהתאם לטופס הבקשה שבעמוד התמיכות וכאמור בחוברת ההנחיות 
י' בטבת  בקשות יוגשו לא יאוחר מיום  שבאתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה. 

התש"ף, 7 בינואר 2020.
יופעל מרכז תמיכה מקצועי שייתן מענה בשאלות  במועד הגשת בקשות התמיכה,   .5
להגיש  המבקשים  חדשים,  גופים   ccc@mof.gov.il במייל  בלבד  מקצועיות 
יפנו למרכזת  בקשה לתמיכה ממשרד ראש הממשלה באמצעות פורטל התמיכות, 
לכתובת: או   02-6707122 מס'  בטלפון  חפצדי,  אופירה  גב'  התמיכות,   ועדת 

ניתן לפנות בשאלות  ofirah@pmo.gov.il לקבלת המשך ההנחיות הנדרשות. 
02-5450114 או לכתובת:  גם לנציג היחידה המקצועית מר לואי ליפסקי בטלפון מס' 

.LouisL@giyur.gov.il
בקשות התמיכה יאושרו ע"י המשרד בהתאם להוראות החוק, בהתאם לנוהל להגשת   .6
בקשות תמיכה במוסדות ציבור ולדיון בהן, לפי מבחני התמיכה, החלטות הממשלה, 

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והוראות החשב הכללי – כפי שייקבעו.
תמיכה, כאמור, תאושר לגופים בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, במסגרת   .7
תקנה תקציבית מס' 04-51-03-16 וסכום התמיכה המרבי לחלוקה בשנת 2020 הוא 5 
מיליון ₪. יודגש כי מתן התמיכה בפועל כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, וכי אין 
ודאות שייקבע 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 סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה 
המאושרת לכל אחד ממוסדות הציבור המבקשים תמיכה עד לאחר אישור תקציב המדינה 

לשנת 2020. 

מבחנים למתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות 
התקציב, התשמ"ה-1985, לשנת 2020

במוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור 


