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 נוהל עבודת הוועדה הציבורית

 זבונות לטובת המדינהילקביעת ייעודם של ע

  והליך קבלת כספי ההקצבות

 כללי – פרק א  

 מטרת הנוהל  .1 

לטובת שהוענקו זבונות יעתרומות ו נוהל זה נועד להסדיר את חלוקת כספי  

 ידי ועדה ציבורית, לאחר שהאפוטרופוס הכללי הודיע כי הכספים-המדינה, על

ההקצבות(. הכספים יוקצו למימוש מטרות אשר יש  –עומדים לחלוקה )להלן 

בהן משום תרומה לחברה, לקהילה ולמדינה, וכדי לסייע לפעולותיהם של 

 .מוסדות לטובת הציבור

שוויון בין תוך השגת נוהל מכוון לקדם מינהל תקין בתחום ההקצבות, ה

 ת פגיעה בטוהר המידות.מקבלי ההקצבות, חיסכון, יעילות ושקיפות ומניע

 הגדרות  .2 

 –בנוהל זה   

 לפי סעיףבטופס המוגשת זבון, יבקשה לקבל הקצבה מכספי ע - "בקשה"  

 שתקבע הוועדה ;  1..1

זבונות לטובת המדינה יהוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של ע - "הוועדה"  

, 1441..1.1מיום  1.41מס' שמינה שר המשפטים לפי החלטת הממשלה 

 לרבות עדכוניה;

 החשב הכללי במשרד האוצר; - "החשב הכללי"  

ועדה לפי סעיף והמועד האחרון להגשת בקשות ל – "היום הקובע"  

 ;()ג(1)ג()12.1

זבונות לטובת המדינה במשרד האפוטרופוס יהממונה על הע – "הממונה"  

 הכללי;

מדינה במוסדות נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב ה – "הנוהל הכללי"  

ציבור ולדיון בהן
1

; 
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 ;25סעיף נים שנקבעו לפי יבחתה – "התבחינים"  

 ;6..1 ועדה לדיון בבקשות לפי סעיף – "ועדת משנה"  

 ועדה שמונתה במשרד לפי הנוהל הכללי; – "ועדת תמיכות"  

 תאגיד, מוסד ציבור או משרד; -  "מוסד"  

הפועל למטרה של חינוך,  ממוסדות המדינהשאינו מוסד  גוף –  מוסד ציבור""  

 מטרה אחרת המנויהלכל או ספורט רווחה, בריאות מדע, אמנות, תרבות, דת, 

 שלא למטרה של עשיית רווחים;ו 3בסעיף 

 כל משרד ממשרדי הממשלה; - "משרד"  

 ;4.1ידי הוועדה לפי סעיף -נושא תמיכה שנקבע על –"נושא תמיכה עיקרי"   

זבון שהנחיל מוריש למדינת ישראל, לרבות מתנה או תרומה יע - זבון"י"ע  

אשר האפוטרופוס הכללי הודיע כי יועמד לחלוקה  ,חיים למדינהבשהוקנתה 

 על ידי הוועדה;

 ;ייעודותחום קבע את לא זבון שהמוריש או הנותן יע - מיועד"בלתי  זבון י"ע  

ייעוד כללי רחב כגון צדקה, זבון שהמוריש קבע לו יע - זבון מיועד כללי"י"ע  

 חינוך, בריאות;

זבון שהמוריש קבע לו ייעוד מוגדר היכול יע - זבון מיועד ייחודי"י"ע  

 בקרב מספר מוסדות מצומצם;למטרה מיוחדת או להתממש רק 

תכנית מוגדרת לביצוע נושא מיוחד שהוא בתחום הפעילות של  - "פרויקט"  

 ;המוסד על פי מסמכי ההתאגדות שלו

 יה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, ועד מקומי;יעיר - "רשות מקומית"  

לרבות רשות סטטוטורית, רשות מקומית או הקדש ציבורי  - "תאגיד"  

14.4 –כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט 
2

הפועל שלא למטרה של עשיית ;,

 רווחים

 

 הקצבותלהם יוענקו שהנושאים  . 3 

פי סדר -)על הם הקצבות על ידי הוועדהלהם יוענקו ש נושאי התמיכה )א(   

 א"ב(:
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  ;( איכות הסביבה והגנה על בעלי חיים1)   

 ;( ביטחון2)

  ;( בריאות3)

  ;( דת.)

  ;( הנצחה6)

 הנצחת שואה;( 5)

 ;( העמקת הזהות היהודית.)

 ; ( התיישבות1)

 חיזוק הקשר עם התפוצות;( 4)

 ; ( חקלאות11)

 ות;יחסים בין הדת( 11)

 ; ( מדע וטכנולוגיה12)

 ;( מיגור האלימות13) 

 מלחמה באנטישמיות;( .1) 

 ;( משפט וזכויות אדם16) 

 ;( צדקה וחסד15)

 ;קיום-( קידום השלום ודו.1)

  ;( קליטת עלייה11)

 ( רווחה;14)

 ;( תיירות21)

 ; ( תרבות חינוך וספורט21)

 ;ידי המצווהבמפורשות  כל נושא אחר שנקבע ( 22)

 הוועדה לפי סעיף קטן )ב(. עליו( כל נושא נוסף שהחליטה 23)

המנויים בסעיף על נושאי תמיכה להחליט הוועדה רשאית בכל שנה  )ב(  

לקדמם אשר הוועדה רואה צורך מיוחד  קטן )א( או נושאי תמיכה נוספים

 .)א(12.1נושאים אלו יפורסמו לציבור בהודעה לפי סעיף  וליתן להם עדיפות;

 הוועדה –ב פרק   



 . 

 הרכב הוועדה . . 

חברים,  11שר המשפטים ימנה, באישור הממשלה, ועדה ציבורית בת  1..  

ועדה וממלא מקומו, בעלי ניסיון והיכרות עם ויושב ראש ל האלבכלל 

תחומי הפעילות הנתמכים ושהביעו נכונות להקדיש את הזמן הדרוש 

 לביצוע נאות של עבודת הוועדה.

רשאית לפעול ולקבל החלטות גם אם פחת מספר חבריה ובלבד הוועדה  2..  

 חברים. שבעהשלא פחת מ

ות וכפופה בההקצ הוועדה תהיה עצמאית בהחלטותיה בקביעת 3..  

 מינהלית למנהל הכללי של משרד המשפטים.

 .הוועדה תפעל על פי נוהל זה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה ...  

 -ה לא ימונה לחבר הוועד 6..  

 עובד המדינה; )א(    

של  תדירעלולה להעמידו במצב  הבוועדמי שפעילותו  )ב(    

 ;האישיים וענייניעם עיסוקיו האחרים או עם  םענייניניגוד 

מי שיש לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לחבר  )ג(    

 ;הממשלה

ימונו לאחר שמועמדותם  הוועדההמועמדים לכהן כחברי  )ד(    

ב 11בחן על ידי הוועדה לבדיקת מינויים הפועלת לפי סעיף תי

14.6-לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה
3

. במקום נציג רשות 

החברות הממשלתיות יכהן בוועדת הבדיקה החשב הכללי או 

 נציגו.

ליושב ראש הוועדה ימונה שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של  5..  

 בית משפט מחוזי.

 ה תפקידי יושב ראש הוועדה:אל ...  

 לנהל את ישיבות הוועדה;( 1)    

 ועדה וסדר יום ישיבות הוועדה;ולקבוע את נוהלי הדיון ב( 2)    

 לאשר את פרוטוקול ישיבות הוועדה בחתימתו;( 3)    

 לפקח על יישום נוהל עבודת הוועדה;( .)    
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תקציב הוועדה  על למנהל הכללי של משרד המשפטים,דווח ל( 6)    

 ועדה;וותכנית עבודתה השנתית שאושרו ב

 ;להנחות את מנהל הוועדה במילוי תפקידיו( 5)    

זבונות שמהם יוצאו ההקצבות י( לוודא, מול הממונה, כי הע.)    

עליהם החליט שהוועדה מתאימים ליעדים  עליהם החליטה ש

 ;..21המצווה, לפי סעיף 

פעולות בעניינים שונים כפי שעולה  ( ליתן החלטות ולבצע1)    

 מהוראות נוהל זה.

יושב ראש הוועדה וחבריה יתמנו לתקופת כהונה של שלוש שנים וניתן  1..  

 לשוב ולמנותם לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.

 הצוות המנהלי של הוועדה . 6 

בהתייעצות עם יושב ראש  ,המנהל הכללי של משרד המשפטים )א(  6.1  

, בעל ניסיון של חמש שנות וועדהה ימנה מנהל לניהול עבודת, דהועוה

 .ניהול לפחות במגזר הציבורי או הפרטי

 ועדה.ויחולו על מינוי מנהל ה )ג(-)ב( ו6..הוראות סעיף  )ב(    

 תפקידי המנהל יהיו: )ג(    

לביצוע ומעקב אחר  החלטות הוועדההעברת אחריות ל( 1)    

הנדרשים על פי נוהל זה ועדכון  הדוחותביצוען לרבות קבלת 

 חברי הוועדה מזמן לזמן; 

 ניהול עובדי הוועדה ותקציבה;( 2)

 מילוי הוראות יושב ראש הוועדה;( 3)

מילוי הוראות המנהל הכללי של משרד המשפטים בנושאים ( .)

 תקציביים ומנהליים;

קביעת מועדי ישיבות הוועדה וועדות המשנה, ככל הניתן, ( 6)

 אום עם חבריהן;בתי

 אחריות לרישום פרוטוקול ישיבות הוועדה;( 5)

על פי הנוגע לתחומי עבודתה,  ןענייבכל  הלוועדדיווח ( .)

 ;הנדרש

הכנת תכנית העבודה השנתית של הוועדה והכנת תקציב ( 1)

 הוועדה. לעבודת הוועדה והבאתם לאישור
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 שוםבד; לעניין זה, סמכויות מנהל הוועדה יהיו בנושאים מנהליים בלב 6.2  

מקרה, לא תהיה בתפקידי מנהל הוועדה השפעה כלשהי על שיקול דעת 

חברי הוועדה, על אופן קבלת ההחלטות בוועדה, על הנושאים 

והמוסדות שיועלו לדיון בוועדה, על התחומים שיקבלו הקצבה וכיוצא 

 באלה.

שרד המנהל הכללי של מ; שלוש שנים –ועדה ומשך כהונת מנהל ה 6.3  

, רשאי להאריך את ועדהובהתייעצות עם יושב ראש ההמשפטים, 

כהונתו בשלוש שנים נוספות; המנהל הכללי של משרד המשפטים יהיה 

רשאי להאריך את כהונתו פעם נוספת, לתקופה של שלוש שנים נוספות, 

 ובהחלטה מנומקת בכתב.לאחר התייעצות עם יושב ראש הוועדה 

 רכות נוספות.לאחר הארכה זו לא יהיו הא

 ועדה ימונו יועץ משפטי וחשב.ול )א(  ..6  

ועדה וחשב הוועדה יוזמנו, דרך קבע, לכל והיועץ המשפטי ל ב( )   

ישיבות הוועדה וישיבות ועדות המשנה ותינתן להם הזדמנות לתת את 

 פה, לפני קבלת כל החלטה.-חוות דעתם, בכתב או בעל

שב הוועדה לא תהיה זכות הצבעה עדה ולחוליועץ המשפטי לו )ג(    

 בישיבות.

ועדה או החשב, יועבר ונעדר מישיבת הוועדה היועץ המשפטי ל )א(  6.6  

טרם אישורו וביצוע החלטות הוועדה באותה  פרוטוקול הישיבה לעיונם

 ישיבה.

היועץ המשפטי והחשב העתק מכל  והאמור, יקבלן בלי לגרוע מ )ב(   

ידי יושב בובין שניתנה  הוועדהידי בתנה החלטה שהתקבלה, בין שני

 .הוועדהראש 

הגיש היועץ המשפטי או החשב בקשה מנומקת לדיון מחודש  )ג(    

תדון יושב ראש, האו בהחלטת בהחלטת הוועדה שהתקבלה בהעדרו 

 - בהשתתפותו –הוועדה מחדש בפניית היועץ המשפטי או החשב 

 ת., ותקבל החלטה סופיהקרובה המליאה בישיבת

בקשת היועץ המשפטי או החשב לדיון מחודש כאמור, תוגש לא  )ד(    

 .מיום קבלת הפרוטוקול לעיונו םימישבעה יאוחר מתום 

 הועובדי הצהרות חברי הוועדה .5 

, הלוועדחברי הוועדה וכן עובדי הוועדה יצהירו, בפני היועץ המשפטי  5.1  

כל מידע וכל ידיעה , על חובתם לשמור בסוד מירת סודיותבטופס ש

 .הבוועדשאינה נחלת הכלל ושהגיעו לידיעתם בתוקף תפקידם 



 . 

דוח המפרט את  וחבר הוועדה, וכן מנהל הוועדה, ימלא )א(  5.2  

, חברים או פעילים בהם או שהיו םמשפחתאו בני  שהםהמוסדות 

השנים שקדמו למינוי; בתום כל שנה  לושבש פעילים או חברים בהם

 , עדכון לדוח.הלוועדחבר הוועדה, ליועץ המשפטי  לכהונתו יגיש

על פי ההוראות והכללים  וחבר הוועדה וכן מנהל הוועדה, יפעל )ב(    

ובהתאם להנחיות היועץ  שבתוספת הראשונה םעניינילמניעת ניגוד 

 .הלוועדהמשפטי 

שיש לו עניין אישי, עסקי או פוליטי בהחלטה מהחלטות חבר הוועדה  5.3  

בנוגע למוסד או לסוג מוסדות, לא  םעניינישנמצא בניגוד ה או הוועד

בהצבעות העוסקים יהיה מעורב, לרבות על דרך של נוכחות, בדיונים ו

; סוג המוסדותאותו בבקשות של אותו המוסד או באותן ההחלטות או 

 סעיף זה יחול, בשינויים המחויבים, גם על מנהל הוועדה.

 ישיבות הוועדה . . 

 מליאת הוועדה תתכנס על פי הזמנה מראש לכל חברי הוועדה. א( ) 1..  

חברים ארבעה החוקי לישיבות מליאת הוועדה הוא  ןהמניי )ב(    

 או ממלא מקומו. ובהם יושב ראש הוועדה

לא היה מנין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המליאה, רשאי יושב    )ג(   

ולאחר עבור הזמן שעה  לדחותה בחציאו ממלא מקומו  ראש הוועדה

 האמור תתקיים הישיבה כדין בכל מספר של נוכחים.

ין החוקי לקבלת החלטות יעל אף האמור בסעיף קטן )ג(, המנ )ד(    

 ,חברים לפחות המשתתפים בהצבעה  שלושה במליאת הוועדה, הוא

 או ממלא מקומו.ובהם יושב ראש הוועדה 

ותיה בלבד, ברוב דעות החלטות מליאת הוועדה יתקבלו, בישיב )ה(    

משתתפי ההצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש 

 הוועדה, ובהעדרו, תכריע דעתו של ממלא מקומו.

במקרים חריגים ודחופים שבהם לא ניתן לכנס את הוועדה,  )ו(    

או דואר אלקטרוני  התוכל הוועדה לקבל החלטתה באמצעות פקסימיל

ריה יתועדו בכתב; החלטה כאמור תתקבל לאחר או שיחת ועידה שעיק

פניה לכלל חברי הוועדה לשם קבלת עמדתם והמניין החוקי לקבלת 

על החלטה  דוחהחלטות לפי פסקה זו הוא ארבעה חברים לפחות. 

הוועדה או  יושב ראששנתקבלה כאמור יועבר לחברי הוועדה, ע"י 

 וטוקול הדיון.ממלא מקומו, בישיבתה הקרובה של הוועדה ויצוין בפר
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לוועדה  שב ראשאו ממלא מקומו ככל שלא מונה יו יושב ראש הוועדה )א(  2.. 

לא ייעדר  הוועדה למלא את תפקידו לתקופה, מיושב ראשאו ככל שנבצר 

 מיותר מרבע מישיבות מליאת הוועדה שאליהן הוזמן במהלך כל רבעון.

שיבות שאליהן חבר הוועדה לא ייעדר מלמעלה משליש ממספר הי )ב(   

 הוזמן במהלך כל רבעון.

מנהל הוועדה יערוך דוח על נוכחות חברי הוועדה בדיונים שהוזמנו  )ג(   

 אליהם בכל רבעון ויגיש את הדוח לחברים.

בדוח הנוכחות תוסב תשומת לב חבר הוועדה לכך שהיעדרות, לפי  )ד(   

 12ם במהלך ין, של למעלה מרבע או משליש מהישיבות בשני רבעונייהענ

 חודשים, תדווח לשר המשפטים.

 תקציב התמיכות והפעילות הנתמכת  –פרק ג   

 תקציב התמיכות וכללים לחלוקתו . 1 

הממונה ירכז את כל הנתונים הכספיים והאחרים הנוגעים  א( ) 1.1  

, 1.3 כספי האיזון שלפי סעיף אלהבכלל וזבונות שבטיפולו, ילתיקי הע

לא   ועדהוויעבירם לת תקציב החלוקה של הוועדה, לצורך קביעת מסגר

, לגבי 21.2לפי סעיף  הוועדהלאחר מועד סיום עבודת  ימים 21מ  יאוחר

 הבקשות שהוגשו בשנה הקודמת.

יכללו: מס' תיק אצל  (אקטן )הנתונים שיועברו לפי סעיף  )ב(    

ה זבון; היתריממנו יועברו הכספים; יעוד העשהממונה; מספר החשבון 

במידת הצורך; אם קיימת חובת  –המיועדת לחלוקה; לשון הצוואה 

 .יצוין הדבר, בצירוף נוסח ההנצחה הנדרש-הנצחה

לאחר העברת הנתונים לוועדה על פי סעיף קטן  ,רשאית הוועדה )ג(    

הממונה נתונים נוספים הקשורים להקצאת כספי ן לבקש מ, )א(

 .זבון ככל שתראה לנכוןיהע

בדצמבר של כל  1-ל, עד הממונההתייעצות עם לאחר , תאשר עדההוו 1.2  

עמוד בשנת הכספים הבאה לרשות ישנה, את מסגרת תקציב החלוקה ש

, מיועדים כלליים זבונותימעם, זבונות בלתי מיועדייהוועדה, מע

יושב  ;1.3זבונות מיועדים ייחודיים ומכספי האיזון שלפי סעיף ימע

על מסגרת  דוח ללי של משרד המשפטיםלמנהל הכ יעביר ראש הוועדה

 תקציב החלוקה כאמור .
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ועדה ובין על ידי ה שלא נעשה בהם שימוש,זבונות ים ייוותרו כספי עא 1.3  

או כספים שהוחזרו באמצעות חשבי המשרדים  ובין על ידי המוסדות,

לשמה הוקצו והכספים אינם שלאחר שהתברר שנוצלו שלא למטרה 

יישמרו הוקצו, הם להם שעל ידי המוסדות מיועדים עוד לשימוש 

השנה העוקבת תקציב ל בחשבונות האפוטרופוס הכללי, ויצורפו

 כספי האיזון(. -בנוהל זה ) 1.2שייקבע על פי סעיף 

 .לה נקבעועדה לא תעניק הקצבה אלא במסגרת התקציב שוה ..1  

רשותה זבונות העומדים ליועדה תחליט על ייעודם של כל כספי העוה 1.6  

 .11.2בכפוף להוראות סעיף בכל שנה, 

 קביעת נושאי תמיכה עיקריים והקצבות מיוחדות . 4 

עדה, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאית לקבוע והו )א(  4.1  

 ;תתמוך בשנת כספים מסוימת נושאי תמיכה עיקריים שבהם

רת וועדה לפי סעיף קטן )א( תפורסם לציבור במסגהת החלט )ב(    

 .נושאכל הסכום שהוקצה ל וןבצי, 12.1הפרסום הקבוע בסעיף 

אחוזים  36-לא יפחתו מהסכומים שיוקצו לפי סעיף זה כל סך  )ג(    

העומדים לרשות  זבונות הבלתי מיועדיםימסכומי הע 1%.ולא יעלו על 

 שהוקצה(. הסכום -)להלן הוועדה, לפי קביעת הוועדה לאותה שנה

לא הקצתה לנושאי התמיכה העיקריים  הוועדהמים שנותרו סכו )ד(    

שפורסמו כאמור, בין בשל אי התאמת הבקשות לנושאים שנקבעו ובין 

שהוקצה,  כוםהסבשל הגשת בקשות בסכומים שאינם מגיעים לכדי 

זבונות הבלתי מיועדים ייצטרפו סכומים אלה לחלוקת סכומי הע

 באותה שנה.

עדה ותתחשב הועיקריים כאמור,  תמיכהנושאי  בבואה לקבוע )ה(    

תחומים שאין לתקצבם עקב הסדרי מיסוי  ןלענייבדעת הממונה 

 לאומיות.-ואמנות בין

זבונות המיועדים יתקצה בכל שנה עשרה אחוזים מן הע הוועדה  א() 4.2  

והשירותים למשרד הרווחה  לנושאי רווחה, צדקה, חסד ונזקקים

, לחלוקת קמחא דפסחא, המשרד( -)להלן בסעיף זה החברתיים 

סכום לא יעלה סלי מזון; בכל מקרה, בו לתמיכה במסגרות הזנה

 מיליון שקלים חדשים. .ההקצאה לפי סעיף זה על 

שלושה חלקים בין שלושת הנושאים ב הסכום המוקצה יחולק   )ב(   

 שווים.
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כספים על פי סעיף קטן )א( יחולקו על ידי הגורמים המוסמכים  )ג(    

התבחינים ייקבעו  ;יקבעו לעניין זההם ד, על פי תבחינים שבמשר

 בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור הוועדה.

אלא ישירות  הלוועדהכספים האמורים לא יוגשו  ןלענייבקשות   (ד)   

 למשרד.

שהוקצו על פי סעיף קטן  הלאלהוועדה לא תקצה כספים, מעבר   (ה)   

 .סלי מזוןבו לתמיכה במסגרות הזנהסחא, קמחא דפ)א(, לחלוקת 

המשרד ירכז את החלטותיו לגבי כספים כאמור בסעיף קטן )א(   (ו)   

 .הלוועדש גישיבדוח שנתי 

 הפעילות הנתמכת .11 

הוועדה רשאית להעניק הקצבה רק כאשר פעילות המוסד הנתמך  11.1  

וי, רישוי מיס יבעניינמתקיימת לפי חוקי מדינת ישראל, ובכלל זה 

 דיני עבודה, ועומדת בדרישות נוהל זה.ועסקים 

 הוועדה תתמוך בפרויקט אשר יתבצע בשנת הכספים העוקבת אחרי 11.2  

 .14שנת הכספים שבה מוגשת הבקשה, וכן בשנים לאחריה לפי סעיף 

 סייגים לחלוקת ההקצבות .11 

שהוא מיועד ובין ייחודי זבון, בין שהוא מיועד ילא תינתן הקצבה מע 11.1  

מיועד, אלא לפי נוהל זה ולאחר שהבקשה נדונה כללי ובין שהוא בלתי 

 .הבוועד

אלא למטרה שיועד  , כללי או ייחודי,זבון מיועדילא תאושר הקצבה מע 11.2  

 ...21הממונה, כאמור בסעיף  שיאשר  זבון בידי המצווה, כפי ילה הע

סכומים שתוקצבו בתקציב לא ישמשו תחליף להקצבות הוועדה  11.3  

המדינה, ולא ישמשו למימון פעולות שמבצעים משרדי הממשלה על פי 

 כל דין.

ופעיל במשך שנתיים לפחות  לא יינתנו הקצבות אלא למוסד המאוגד ..11  

הפועל שלא למטרת רווח וששכר עובדיו סביר  ,במועד הגשת הבקשה

 .לדעת הוועדה, בהתחשב בסוג המוסד והיקף פעילותו

א תינתן הקצבה אלא למוסד, שהדוח הכספי המבוקר האחרון שלו ל 11.6  

 שקלים חדשים. 111,111מצביע על מחזור פעילות, העולה על 
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לא תאושר הקצבה למוסד ששיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלו  11.5  

, מתוך מחזור הכנסותיו השנתי כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן

בשנת הכספים האחרונה עלה נוהל הכללי, במזמן לזמן  וכעדכונו

שלגביה היה על המוסד להגיש דוח כספי מבוקר, וכן בשנת הכספים 

תקציב המאושר או הצעת התקציב, על פי השבה מוגשת הבקשה, ל

השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כמפורט בטור ב' בטבלה 

 :האמורה

 טור ב'     טור א' 

 שיעור מרבי של הוצאות הנהלה    מחזור ההכנסות השנתי

  וכלליות ממחזור ההכנסות השנתי )במיליוני שקלים חדשים(

 22%                                            11עד  

 11%                                      26עד  11

 13%                                        61עד  26

 11%                                      111עד  61

 %.         ומעלה                             111    

 או בהקמת מבנה חדש, הוועדה לא תתמוך ברכישת מקרקעין או מבנה ..11  

 .זולת אם ניתנה לכך הוראה מפורשת של המצווה

 ;והקצבה שמשמעה כיסוי גירעונותילמוסד לא תיתן הוועדה  א( )) 11.1  

בעל גרעון מצטבר  ואשההוועדה לא תיתן הקצבה למוסד  ב( ))   

העולה הדוחות הכספיים המבוקרים שלו בשיעור  לפימפעילות שוטפת 

ממחזור ההכנסות השנתי, יחד עם גרעון שנתי בדו"ח הפעילות  61% על 

 השנתי האחרון שהוגש, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

דוח הכספי המבוקר האחרון שהגיש שבוסד לא תאושר הקצבה למ 11.4  

שליש מפעילות שוטפת, העולים על  מצטברים עודפים כספייםקיימים 

 .קציבו השוטף, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמות

מוסד שאושרה לו הקצבה על ידי הוועדה במשך שלש שנים רצופות  11.11  

צבה, שקדמו לשנה שעבורה מוגשת הבקשה, לא יהיה זכאי לקבלת הק

 אלא בנסיבות מיוחדות ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.

 הגשת בקשות והטיפול בהן –פרק ד   

 כללי -הגשת בקשה  .12 

, הודעה בדצמבר 21הוועדה תפרסם, מדי שנה, ולא יאוחר מיום  )א(  12.1  

בתחומים ולמטרות בקשה להקצבה לציבור בדבר האפשרות להגיש 

  .מיועדיםזבונות יע קיומם שלשנקבעו, וכן בדבר 
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 דרכים אלה:ההודעה תפורסם ב ( ב)   

 ;אתר האינטרנט של משרד המשפטיםב ( 1)    

בשני עיתונים יומיים לפחות, אחד מהם הנמנה עם  ( 2)    

א)ב( 1שלושת העיתונים הנפוצים ביותר בישראל, כאמור בסעיף 

1456-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה
4

 כן תפורסם ההודעה ; 

בעיתון יומי או בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בעל תפוצה 

 רחבה, היוצא לאור בישראל בשפה הערבית.

 :אלהלכל הפחות פרטים  בהודעה יצוינו ( ג)   

 (:1)ב()קטן ( בהודעה כאמור בסעיף 1)    

 סוגי המוסדות הזכאים להגיש בקשה להקצבה; )א(     

לקבל עותק מטופסי המקומות שבהם ניתן  )ב(      

 ככל שנקבעו; ,התבחיניםן הבקשה ומ

, המועד האחרון להגשת בקשה לפי נושאי הבקשות )ג(      

לאחר מועד פרסום לפחות ימים  31ובלבד שיהיה 

  ;ההודעה

 4.1 יףסענושאי תמיכה עיקריים שנקבעו לפי  )ד(      

 והסכומים שהוקצו להם;

 ות, אם נקבעה;מטרות שנקבעה להן עדיפ )ה(     

זבונות יהמקום שבו יוצגו לעיון הציבור רשימת הע )ו(      

 ופרטים מלאים עליהם. המיועדים

המועד האחרון להגשת  -( 2)ב()קטן ( בהודעה כאמור בסעיף 2)    

בקשה לפי נושאי הבקשות, והפנייה לאתר האינטרנט של משרד 

 ההודעה.הנוסח המלא של בו יפורסם שהמשפטים ושל הוועדה 

זבון יב פרויקטים מעולתקצדי בקשות במקרים בהם לא היו  )ד(    

 רשאית ליזום הוועדהתהיה , תקציב משך שתי שנותב מיועד ייחודי

זבון בצירוף פרטים מלאים על הייעוד שציווה יפרסום בדבר קיום הע

בעיתון ישראלי העוסק באופן הקבוע בסעיף קטן )ב(, וגם , המצווה

 לפי העניין.זבון, יהע בתחום ייעוד

                                                                    

 .554; התשע"א, עמ' .31עמ'  ,תשכ"ההס"ח  4
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זבון מיועד ייחודי לאחר קביעת תקציב יועבר לטיפול הוועדה עה )א( 12.2  

הוועדה לפרסם  רשאית, 12.1הוועדה ופרסום ההודעה כאמור בסעיף 

)א(, ובאופן 12.1הודעה מיוחדת לגביו, במועד אחר מזה האמור בסעיף 

 )ב(.12.1הקבוע בסעיף 

רשאית לפרסם הוועדה ום מיוחדת, תהא במצב של שעת חיר )ב(    

הודעה מיוחדת ולקבוע לוח זמנים מיוחד לטיפול בבקשות הנוגעות 

 לאותה שעת חירום ולחלוקת הכספים.

ואין מניעה  שינוי היום הקובע, קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות 12.3  

, לשנות את היום הקובערשאית הוועדה  ,תקציבית למתן ההקצבה

פורסמה שבאותה דרך והודעה על כך תפורסם  ומקת בכתבבהחלטה מנ

 ההודעה בדבר היום הקובע המקורי להגשת הבקשות.בה 

 כללים להגשת בקשה .13 

מוסד המבקש לקבל הקצבה יגיש בקשה בכתב לפי טופס  )א(  13.1  

 שתקבע הוועדה.

הבקשות יישלחו בדואר רשום ויישאו חותמת דואר שהתאריך  )ב(    

 היום הקובע.ן מנו מאוחר בה אי

בצירוף כלל המסמכים  הלוועדטופס הבקשה יישלח ישירות  )ג(    

 .2..1 הנדרשים לפי סעיף

טופס הבקשה ימולא בכתב קריא וברור, ובמידת האפשר  )ד(    

 בהדפסה.

בקשה שתוגש לאחר היום הקובע תיפסל בלא דיון; מצא יושב ראש  13.2  

 ת מיוחדות להגשת בקשה מסוימת באיחור,הוועדה כי קיימות נסיבו

יאשר זאת בכתב, , עדהווקיבל חוות דעת על כך מהיועץ המשפטי לו

 בצירוף הנימוקים.

הבקשה תתייחס  ;מוסד יגיש בקשה אחת בלבד לכל שנת כספים)א(    13.3  

 .לפרויקט אחד בלבד

 על אף האמור בסעיף קטן )א(, מוסד שמחזור הכנסותיו הכספי )ב(   

מליון  111השנתי, על פי הדוח הכספי המבוקר האחרון שהוגש, עולה על 

רשאי להגיש בקשה לביצוע שני פרויקטים שונים בשנת , שקלים חדשים

 כספים אחת.



 1. 

היום הקובע; מוסד ן ימים מ 61קבלת בקשה תאושר בכתב עד  )א(  ..13  

שלא קיבל אישור בדבר קבלת הבקשה והוכיח את משלוח הבקשה עד 

ן ימים מ 11הוועדה להגישה שוב בתוך  אשרשב ליום הקובע, יתיר לו יו

 אשרשב המועד שבו אושר לו לעשות כן; הודעה בדבר החלטת יו

 ימים. .הוועדה כאמור תימסר למוסד תוך 

הוועדה תבדוק אם המוסד מילא את כל פרטי הבקשה וצירף לה  )ב(    

וצאות בדיקתה את כל המסמכים הנדרשים, ותודיע למוסד את ת

במסגרת ההודעה על פי סעיף קטן )א(; מוסד אשר פרטי בקשתו נמצאו 

 חסרים, תיפסל בקשתו ולא תידון בוועדה.

במקרה שבקשת מוסד נפסלה מחמת חוסר במסמכים או  )ג(   

ימים  11יהא רשאי לפנות ליושב ראש הוועדה בתוך  בפרטים , הוא

שבשלם  בציון הנימוקים ,(ממועד מסירת ההודעה על פי סעיף קטן )א

  .ולאחר שהשלים את הפרטים החסריםבקשה חסרה  הגיש

היושב ראש יבדוק אם ההגשה החסרה נבעה מתקלה טכנית,  

בתום לב או בעטין של פעולות או מחדלים של הרשויות או מסיבות 

חריגות ויוצאות דופן שלמגיש לא הייתה שליטה עליהם, ובהתאם לכך 

; החלטת יושב ראש הוועדה קליטת הבקשהיחליט אם לאשר את 

ממועד קבלת פניית ימים  5תישלח בתוך  ,תהיה מנומקתבפניית המוסד 

 ותהא סופית.המוסד, 

 פרטי הבקשה וצרופותיה ..1 

 טופס הבקשה יכלול פרטים אלה: )א(  1..1  

 שם המוסד המבקש;  ( 1)    

 ד;בה עוסק המוסשהעיקרית תיאור הפעילות   ( 2)    

קצבה, לרבות מספר המבוקשת ה שעבורו רויקטהפ פירוט  ( 3)    

, עלותו הכוללת של האמורפרויקט ן המהצפויים ליהנות 

מקורות המימון הנוספים  הפרויקט, לרבות רכישת ציוד,

 המבוקש;ההקצבה וסכום לפרויקט 

ה אצל צורת ההתאגדות )כגון עמותה או חברה( וכן מספר  ( .)    

 ;גע בדברהרשם הנו

מען המשרד הראשי של המוסד והמקומות שבהם הוא  ( 6)    

 מקיים את פעולותיו;

 השם והמען של חברי ההנהלה של המוסד; ( 5)    
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 השם והמען של הגזבר ורואה החשבון של המוסד; ( .)    

 השם והמען של מורשי החתימה של המוסד; ( 1)    

מספר פקסימילה,  -אם איןכתובת דואר אלקטרוני, ו ( 4)    

 ;לקבלת הודעות

שמות המוסדות הקשורים למוסד המבקש, ככל שיש  ( 11)    

 כאלה, ומהות הקשר;

ציון החשבון שאליו תועבר וחשבונות הבנק של  המוסד,  ( 11)    

 ההקצבה;

, מקורות המימון העצמיים, הפרטיים והציבורייםפירוט ( 12)    

 בקשת ההקצבה;לשנה שבעדה מת יםהצפוי

המוסדות או המשרדים שאישרו למוסד תמיכות ( שמות 13)    

 התמיכה שאושרו כאמור; בשנתיים שחלפו, בפירוט סכומי

שאליהם פנה המוסד או  -או המשרדים  -ציון שם המשרד ( .1)    

יפנה לקבלת תמיכה בשנת הגשת הבקשה זו וכן פירוט הסכומים 

 המבוקשים;

ו של המשרד שאליו ראויה, לדעת המבקש, להיות ציון שמ( 16)    

ת, על פי נושא הפרויקט דעדעה מוגשת הבקשה לחוות 

 ;המבוקש 

רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר של המוסד בציון ( 15)    

)ב( 35תפקידם, וכן פירוט מלא של שכר זה )כמפורט בסעיף 

1411-לחוק העמותות, התש"ם
5

ן )אין מאושרת בידי רואה חשבו (

 צורך בציון שם מקבל/ת השכר(;

מבוקשת ההקצבה,  ו, שבעבוררויקטמידת הנגישות של הפ( .1)    

 לאנשים עם מוגבלויות.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, טופס בקשה של משרד יכלול את  )ב(    

 ( בלבד..1)-( ו11(, )4(, )6(, )3(, )1הפרטים הנקובים בפסקאות )

 הבקשה יצורפו מסמכים אלה: לטופס )א(  2..1  

תעודה על רישום כתאגיד או אישור מאת עורך הדין של  ( 1)    

 המוסד על המעמד המשפטי של המוסד;

                                                                    
 .352; התשע"א, עמ' 413ס"ח התש"ם, עמ'   5
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מסמכי היסוד המעודכנים של המוסד )תקנון, תזכיר,  ( 2)    

 תקנות או כיוצא באלה(;

הדוח הכספי המבוקר של המוסד לשנה שקדמה לשנה  ( 3)    

מאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת הקודמת, ו

ימים  51הדוח הכספי המבוקר האמור ומסתיימת במועד שעד 

מאזן הבוחן יהיה חתום על ידי רואה חשבון לפני הגשת הבקשה; 

 ;המדווח כי המאזן הופק מהנהלת החשבונות של המוסד

ול ביולי, יח 1)א( לפני 12.2על פי סעיף  אם הבקשה מוגשת ( .)    

מבוקר לשנה דוח כספי יוגש  - ביולי 1לאחר  ;(3) בפסקההאמור 

וקר לשנה הקודמת במ דוח כספיוכן  שקדמה לשנה הקודמת

ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת הדוח 

ימים לפני  51המבוקר האמור ומסתיימת במועד שעד  הכספי

 1 -ב  )א(12.2על פי סעיף  אם הבקשה מוגשתהגשת הבקשה; 

דוח כספי מבוקר של הגוף לשנה  יוגש ,באוקטובר או לאחר מכן

לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת  הקודמת, ומאזן בוחן

ימים  51הדוח הכספי המבוקר האמור ומסתיימת במועד שעד 

 ;לפני הגשת הבקשה

 בכל מקרה, יכלול הדוח הכספי פרטים על נכסי המוסד,  (6)    

לדו"ח  ;ת, חשבונות בבנקים ויתרותיהםכולל השקעות, פיקדונו

הכספי המבוקר יצורף דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות 

 ציבור לשנה שלגביה הוגש הדו"ח הכספי המבוקר;

 אישור מעמד המוסד המבקש במשרדי מס ערך מוסף; ( 5)    

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  ( .)    

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות עסקאות גופים 

14.5 –מס(, התשל"ו 
6
 )אישור על ניהול ספרים(; 

למעט סוגי  הרשם הנוגע בדבר;מאת  ניהול תקיןאישור  ( 1)    

 ם רשם הנוגע בדבר;יהמוסדות אשר אין לגב

נדרשים למוסד או לפעילותו היתר או רישוי על פי חוק,  (4)    

 תקף למועד הגשת הבקשה; ,מתאיםיצורף האישור ה

                                                                    
 .1.24; התשע"ב, עמ' 211ס"ח התשל"ו, עמ'   6



 1. 

הצעות מחיר מלאות ומפורטות הנוגעות להוצאות  (11)    

 הוועדההנדרשות לביצוע הפרויקט בהתאם להנחיות 

 שיפורסמו;

על ביצוע של פרויקט זהה או מהם ניתן ללמוד שמסמכים  ( 11)    

בה שבשלוש השנים הקודמות לשנה  הוועדהדומה שתוקצב בידי 

 קשה.מוגשת הב

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לטופס בקשה של משרד או של  )ב(    

 בלבד. (11עד ) (4) אותרשות מקומית יצורפו הפרטים הנקובים בפסק

המצוי בתחום מטרותיו של  פרויקט דבעהבקשה תוגש רק  )א(  3..1  

 .ובמסמכי ההתאגדות של המוסד, כפי שצוינו

 מנכ"ל בעמותות,והיושב ראש ה הבקשה תהיה חתומה בידי ( ב)   

בהקדשים ובחברות ובידי מנכ"ל הגוף במוסד אחר; החותמים יצהירו 

; לבקשה יצורף בדבר אמיתות הפרטים שנמסרו בטופס הבקשה כדין

אישור של רואה החשבון של המוסד, המעיד על נכונות הפרטים 

 החשבונאיים הכלולים בה.

 ם קבלת המלצות המשרדיםקליטת הבקשות בוועדה והעברתן לש .16 

את הבקשה, תבדוק את תקינותה )הגשת כל  תקבל)א( הוועדה  16.1  

כל הפרטים( ותמלא אישור תקינות בקשה  מילוי ,המסמכים הנדרשים

 .לפי טופס שייקבע לשם כך

 אושרה כאמור. הלא תידון בקשה אלא לאחר שתקינות )ב(    

לבקש פרטים או מסמכים  ,הלצורך הדיון בבקש ,הוועדה רשאית 16.2  

 .המוסד המבקש, כפי שייראה להן נוספים ומשלימים מ

ותעביר עותק מהן לועדת  את הבקשות התקינות תקבלהוועדה  16.3  

תחום הפרויקט שלגביו מתבקשת  התמיכות של המשרד הממונה על

ממועד ההודעה על פי ימים  31,  בתוך כפי שצוין בבקשה ההקצבה,

; הוועדה , לשם קבלת המלצת המשרד בבקשה)א(..13סעיף קטן 

לנכון, להעביר את הבקשה זאת  הארתבהם שרשאית, במקרים 

 להמלצת משרד אחר מזה שצוין בבקשה או למשרדים נוספים.

עדה תקבע, את הסכומים הצפויים להיות מוקצים לכל תחום והו ..16  

ת , בהתאם למסגרהמשרדים השוניםלפי תחומי פעילות , פעילות

; הודעה בדבר החלטת הוועדה כאמור 1.2תקציב החלוקה לפי סעיף 

תועבר למשרדים יחד עם העברת הבקשות לשם קבלת המלצותיהם 

 .16.3כאמור בסעיף 
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 הדיון בבקשות בוועדת התמיכות והעברת המלצות המשרד לוועדה . 15 

הוועדה את הבקשה ותעבירה אל האגף ן ועדת התמיכות תקלוט מ 15.1  

 -)להלן  לשמו נתבקשה ההקצבהש הפרויקטשרד האחראי לנושא במ

האגף האחראי(; האגף האחראי יעיין בבקשה וישלח את חוות דעתו 

 .לועדת התמיכות

ההיקף  ןלענייאת האגף האחראי  ועדת התמיכות רשאית להגביל 15.2  

 הכספי הכולל של חוות הדעת מטעמו שיוגשו לועדת התמיכות.

לבקש פרטים או  ,לצורך הדיון בבקשה ,יכות רשאיתועדת התמ 15.3  

 תמצא לנכון.המוסד המבקש, כפי שן ממסמכים נוספים ומשלימים 

ותעביר לוועדה את המלצותיה ועדת התמיכות תדון תחליט  )א(  ..15  

 הוועדה.ן משלושים ימים לאחר קבלת הבקשות מ בבקשות לא יאוחר

עקב נסיבות בלתי צפויות ועדת התמיכות התעכבה החלטת  )ב(    

מראש או מאחר שמעצם טיבו של נושא הבקשה לא ניתן להחליט 

, לא הלוועדבבקשות במועד האמור, תדווח על כך ועדת התמיכות 

שב להעביר את המלצתה, ויובו נתבקשה שימים לפני המועד  .-יאוחר מ

יקבע מועד חדש להעברת המלצותיה לוועדה, בהתחשב  הוועדה ראש

 ם שיפורטו.בנימוקי

, תיתן ועדת התמיכות את דעתה לחשיבות ההקצבה הלוועדבהמלצתה  15.6  

, ליכולת המוסד המבוקשת, להיקף ההקצבה שהוענקה למוסד בעבר

 ולהיקף התקציב שיועד לתחום. המבקש לבצע את הפרויקט המבוקש

ועדת התמיכות תיתן את המלצתה בכתב, בצירוף הנמקת  )א(  15.5  

להמלצתה; המליצה בחיוב, תפרט בהמלצתה את מטרת השיקולים 

 -ההקצבה, היקפה, הסבר לאופן גיבושה ותנאיה; לא המליצה בחיוב 

 תפרט את הסיבות לכך.

סך כל המלצותיה החיוביות של ועדת התמיכות לבקשות  )ב(    

כפל הסכום שהקצתה הוועדה  השונות בתחום מסוים, לא יעלה על

 .לתחום האמור

הופנו ש המלצותיו הסופיות לגבי הבקשותאת  הלוועדיעביר ל משרד כ ..15  

במדיה  ,במידת האפשר ,וכן ,בכתב , על צרופותיהן,ידי הוועדה אליו על

 מגנטית.
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המשרד לא העביר לוועדה את המלצותיו הסופיות במועד שבמקרים  15.1  

, או שהעביר המלצות שאינן מנומקות ומפורטות ..15שנקבע בסעיף 

, תהיה הוועדה רשאית לדון ולקבל החלטתה 15.5ור בסעיף כאמ

 בבקשה מבלי להתחשב בהמלצת המשרד.

היום הקובע, תודיע הוועדה לאגף התקציבים כי ן ימים מ 51בתוך  15.4  

אנשיו יוכלו לעיין בבקשות השונות ולהציג בכתב את עמדתו לפני 

לבקשות  לנכון לעשות כן; עמדת אגף התקציביםאו ריהוועדה, אם 

 היום הקובע.ן ימים מ 41בתוך  הלוועדהשונות תועבר 

 הדיון וההכרעה בוועדה בבקשות שהוגשו –פרק ה   

 הליכי הדיון בבקשות בוועדה ..1 

, ת המשרדוהוועדה תחל את דיוניה בבקשה לאחר שקיבלה את המלצ 1..1  

ות , למעט אם התקיימו הנסיבות האמור..15 לפי סעיף על צרופותיהן,

 .15.1בסעיף 

, רשימה מפורטת של אפרילב 1 , עדהלוועדהאפוטרופוס הכללי יעביר  2..1  

מוסדות, על פי מספרם אצל הרשם הנוגע בדבר, שבמהלך השנה 

 זבונות.יהקצבות כספיות שמקורן בעבפועל הקודמת קיבלו ממנו 

וחשב הוועדה יתאמו ביניהם את בדיקת  הלוועדהיועץ המשפטי  3..1  

בדיקת את קשות השונות כדי לבחון את עמידתן בנוהל זה וכן הב

 הלוועדהפרטים שנמסרו במסגרתן; היועץ המשפטי והחשב ידווחו 

 .ולועדות המשנה על ממצאיהם

הוועדה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה והחלטותיה, ויצוינו בהם, בין  ...1  

ועדה על השאר, מקום התכנסות הוועדה, המשתתפים בה, החלטות הו

נימוקיה, וכן אם ביקש חבר הוועדה להימנע מלהשתתף בדיון בבקשה 

 .ןהעניימסוימת או בתחום מסוים, לפי 

 .תקבע ועדות משנה לדון בבקשות הוועדה  )א(  6..1  

ועדת משנה תורכב משלושה חברים שתמנה הוועדה; הוועדה  )ב(    

 ועדת משנה. הרכבאת  לשנותרשאית מזמן לזמן 

ועדת משנה רשאית לזמן חבר ועדת התמיכות של המשרד נושא  )ג(    

, לזמן את נציג המוסד הדיון, לקבלת הבהרות להמלצות המשרד

כל בירור שתראה לנכון, ובלבד  קייםולהמבקש לקבלת הבהרות, 

 ין.ישתנהג כן באופן שוויוני ביחס לכלל המוסדות, לפי הענ
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את את המלצות המשרדים ו ועדת משנה תדון בבקשות, תבחן )ד(    

על הבקשות שהובאו לפניה,  הלוועדחוות דעת האגף האחראי, ותמליץ 

 לאור סדרי העדיפויות, השיקולים והתבחינים שנקבעו.

ועדת משנה תדון ותמליץ בשלושה, אולם אם נבצר מאחד  )ה(    

 לדון ולהמליץ בשניים. הוועדהמחבריה להשתתף בישיבה, רשאית 

צות ועדת משנה ינומקו בכתב; בתום דיוני ועדת המשנה המל )ו(    

המלצותיה בצירוף הבקשות להחלטת  בתחום הקצבה מסוים יועברו

 הוועדה במליאה.

או החשב,  הלוועדנעדר מישיבת ועדת משנה היועץ המשפטי  )ז(    

יועבר פרוטוקול הישיבה לעיונו טרם הבאתו לדיון במליאת הוועדה; 

או החשב כי יש צורך בהבאת חוות דעתו לפני מצא היועץ המשפטי 

להעלאת מסוים, יודיע על כך למנהל הוועדה אשר ידאג  ןבענייהוועדה, 

היועץ בנוכחות חוות הדעת בישיבת המליאה הקרובה, ככל הניתן, 

 .המשפטי או החשב

לא יאוחר מתום  תועברהיועץ המשפטי או החשב כאמור,  הודעת )ח(    

 לת הפרוטוקול לעיונו.קבמיום  םימישבעה 

מליאת הוועדה תדון בהמלצות ועדות המשנה, רק לאחר קביעת תקציב  5..1  

; מליאת הוועדה רשאית לדחות את הבקשה או 1.2 לפי סעיף הוועדה

מליאת  החלטות; לאשרה, כולה או מקצתה, בתנאים או בלא תנאים

רשאית לזמן חבר ועדת  ; מליאת הוועדהינומקו בכתב הוועדה

, תמיכות של המשרד נושא הדיון, לקבלת הבהרות להמלצות המשרדה

כל בירור  קייםוללזמן את נציג המוסד המבקש לקבלת הבהרות, 

 .שתראה לנכון

 שיקולי הוועדה .11 

הוועדה תפעל מתוך גישה עניינית לכל בקשה ובקשה על פי עקרונות של  11.1  

לפי  תבחינים שנקבעות הלהוראות נוהל זה לרבו סבירות ושוויון ובכפוף

 , אם נקבעו.25 סעיף

בשיקולים  , בין היתר, בבואה לדון ולהחליט בבקשות תתחשב הוועדה 11.2  

 אלה:

הפרויקט המשרד והאגף האחראי והערותיהם לגבי  המלצות ( 1)   

של המוסד  מבוקשת ההקצבה ובהתחשב בפעילותו הכוללתלשמו ש

 ;המבקש
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המקבלת שירותים  הוהאוכלוסייסד המבקש היקף פעילות המו ( 2)   

 במסגרתו;

 ומצב אוכלוסיית אותו מקום; יהגיאוגרפמיקומו  ( 3)   

המוסד המקורות הכספיים והכלכליים העומדים לרשותו של  ( .)   

 ;המבקש

 או עודפים כספיים של המוסד המבקש; תגירעונו ( 6)   

 סד מתקציב המדינה;התמיכה בכסף ובשווה כסף הניתנת למו ( 5)   

התקציבים והתמיכות שמקבל המוסד מגופים ציבוריים  ( .)   

אחרים שמקבל ההתקציבים הציבוריים או כל ואחרים; בכל מקרה סך 

 המוסד לא יעלה על עלות הפעילות שהוא מבצע;

שכר ומידת התאמתן למוסד הפועל  ןלענייהוצאות של המוסד  ( 1)   

 שלא למטרות רווח;

 היעדר פירוט מספק או היעדר דיוק או הכללת נתונים שגויים ( 4)   

או הפניית הבקשה למשרד שאינו מתאים באופן  בבקשה שהגיש המוסד

שלא בתום  ,הוועדה,לפי התרשמות שנעשתה מובהק לאופי הפרויקט

 ;לב

ממצאים שנתגלו בדיווח שגוי של המוסד או שימוש בלתי נאות  ( 11)   

, בהתחשב בזמן שחלף ממועד הדיווח השגוי ו לובכספי תמיכה שניתנ

 או השימוש הבלתי נאות ובשינוי הנסיבות.

תתחשב הוועדה, בין המבקשים בבואה להעריך את פעילות המוסדות  11.3  

 השאר, במדדים כמפורט להלן:

 הצורך בקיום הפעילות; ( 1)   

 התרומה לחברה, לקהילה ולמדינה; ( 2)   

 ייחודיים או לאומיים;נושאים  ( 3)   

 אוכלוסיות ייחודיות; ( .)   

 אזורי עדיפות לאומית; ( 6)   

 מידת הנגישות של פעולות המוסד לאנשים מוגבלים; ( 5)   

 רמת מקצועיות הצוות העוסק בנושא; ( .)   

 ניסיון ויכולת כספית ומקצועית לביצוע הפרויקט המבוקש. ( 1)   
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 של הוועדה. הערכה כללית ( 4)   

 61של מוסד מבקש בסכום העולה על בפרויקט הוועדה לא תתמוך  ..11  

מבוקשת ההקצבה. עם זאת, במקרים   ושבעדהפרויקט אחוזים מעלות 

הסמכות לחרוג  הלוועדתינתן  ובהחלטה מנומקת בכתבמיוחדים 

מהוראת סעיף זה ובלבד שסך כל סכום ההקצבה שיאושר, לא יעלה על 

ציבור, לפי  ה המרבי המוענק מתקציב המדינה למוסדותהיקף התמיכ

1416-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה ()א(1()1)חא3סעיף 
7

. 

 פחותסכום בפרויקט המבוקש הוועדה לא תקצה למוסד עבור פעילותו  11.6  

 שקלים חדשים. 11,111 -מ

נודע לוועדה כי הוועדה לא תדון בבקשה חדשה של מוסד אשר  )א(  11.5  

קיבל בעבר הקצבה ולא מילא את חובת הדיווח לגביה, בתוך שנה 

ממועד קבלת התשלום הראשון של כספי ההקצבה בפועל או שלא נענה 

לדרישה להנציח זכרו של תורם אם נדרש לכך כאמור בנוהל הנצחת 

נוהל ההנצחה(; בנוסף, בחלוף  -)להלן  בתוספת השנייהתורם המובא 

כאמור, ואם לא נמסר עד אז דיווח  המועד האחרון לחובת הדיווח

כנדרש, לא תועבר למוסד כל הקצבה שהיא שהוועדה החליטה 

להעניקה לו לפי בקשות אחרות שהגיש; הוראות סעיף זה יחולו בשתי 

 השנים העוקבות לשנה שבה קיבל המוסד הקצבה מהוועדה.

סעיף זה, משרד אשר לא קיבל ממוסד מסוים דוחות  ןלעניי )ב(    

המועד ן בתוך חודש מ הלוועדע או דוחות אחרים יודיע על כך ביצו

 האחרון לשימוש בהקצבה.

הקצבה תאושר, אך ורק אם שוכנעה הוועדה שלמוסד יש האמצעים  ..11  

הכספיים למימוש המטרה כולה, או שיהיו לו, בתוך פרק זמן סביר, 

 ממקורות אחרים.

)א( או 3בסעיף  קבענם ששלא בתחו לפרויקטהוגשה בקשה להקצבה  11.1  

 , היא תידחה.4.1לפי סעיף 

                                                                    
 . 41; התשע"ב, עמ' 51ס"ח התשמ"ה, עמ'  7
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זבון מסוים שיגיש לה יע ןלענייהוועדה תתחשב במידע רלוונטי  11.4  

הממונה; כגון צוואה, מסמך מתאים אחר המבטא את רצונו המפורש 

של המצווה, בקשות מיוחדות של משפחת המוריש או מידע המתייחס 

בי , לגהוועדה תשאףכן כמו  זבון.ילשיקולי מס מיוחדים בארץ מקור הע

בין מספר מוסדות קטן ככל  םלחלק זבונות בסכומים גבוהים,יע

זבונות שקבועה יזבונות מיועדים או עיהאפשר, וזאת במיוחד לגבי ע

 בהם חובת הנצחה.

רשאי, במקרים מיוחדים, הכרוכים בטיפול המשפטי  הממונה )א( 11.11  

לייעד בכתב  הלוועדים שיציג, להמליץ על פי מסמכככל הניתן זבון, יבע

זבון, כולו או חלקו, למוסד מסוים, כדי לסייע לפשרה רצויה יאת הע

 זבון או למיקסום הסכומים שיתקבלו באותו תיק.יבתיק ע

זבון שיועד יכן רשאי הממונה, במקרים מיוחדים וחריגים של ע )ב(    

לתחומי לטובת המדינה, על סמך שיקולים הנוגעים לתפקידו ו

זבון, כולו או חלקו, ימומחיותו, להמליץ לוועדה בכתב לייעד את הע

תהיה  הוועדהלמוסד מסוים או למטרה מיוחדת, ובתנאים שיציין, ו

 מוסמכת על פי שיקול דעתה וכלל נסיבות העניין לעשות כן.

ובהחלטה מנומקת הוועדה רשאית, נוכח צורכי ציבור דוחקים  א( ) 11.11  

בבקשה שלא לפי הוראות כללים אלה, לאחר שקיבלה חוות לדון  בכתב

 .הלוועדזה מן היועץ המשפטי  ןלעניידעת בכתב 

מוסד המבקש שבקשתו תידון על פי סעיף זה, יצרף מכתב  )ב(    

החתום ביד המנהל הכללי של המשרד הממשלתי האחראי לנושא 

שה הבקשה, בדבר החשיבות ודחיפות נושא התמיכה ועל הסיבות לבק

 הנוהל.ן לחרוג מ

אחוזים מתקציב הוועדה  2החלטה לפי סעיף זה לא תעלה על  )ג(    

, וסך כל ההחלטות שיתקבלו לפי סעיף זה בשנה 1.2שנקבע לפי סעיף 

 התקציב האמור.ן אחוזים מ 11לא יעלו על 

ימים מיום קבלתה, למנהל  .1החלטה לפי סעיף זה תדווח, בתוך  )ד(    

 .המשפטים הכללי של משרד

 הקצבה רב שנתית .14 

שבמהותו  בקשה לתמיכה בפרויקט הלוועדמוסד המעוניין להגיש  14.1  

, יציין יותר משנה אחתצפוי להימשך רב שלבי ולפיכך הוא  ובאופיו

ויצרף לבקשתו לוח  שנתית-בטופס הבקשה כי הוא מעוניין בהקצבה רב

 וקש לכל שלב.זמנים לביצוע כשבצד כל מועד יצוין הסכום המב



 2. 

שנתית, -הוועדה רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות בקשה להקצבה רב 14.2  

 שנים. 3לאשרה לשנה אחת או לאשרה לתקופה שאינה עולה על 

לפי בקשה לתמיכה בפרויקט אשר הייתה אמורה להיות מוגשת  14.3  

בה שהמשך מימונה בשנה העוקבת לשנה יאושר , לא 14.1הוראות סעיף 

 ה הוועדה הקצבה עבור שלב אחר של אותו הפרויקט.אישר

שנתית יגיש, מדי שנה, לחשב המשרד -מוסד שאושרה לו הקצבה רב ..14  

שבתחום טיפולו נושא ההקצבה, דוח כספי שנתי, דוח ביצוע, אישור 

ניהול תקין וכל מסמך אחר שהחשב ידרוש לצורך פיקוח ומעקב אחר 

 פעילות המוסד והקצאת הכספים.

מוסד אשר לא יעמוד בדרישות חשב המשרד או שהפסיק לפעול באופן  14.6  

תקין מכל סיבה שהיא, תבוטל ההקצבה שאושרה לו לשנים העוקבות 

לחשבון כספי האיזון לפי באמצעות חשבי המשרדים והכסף יועבר 

, בצירוף פירוט של מספר הבקשה, תאריך החלטת הוועדה, 1.3 סעיף

 ההקצבה. בדבר נסיבות ביטולהסכום שהוקצה, ופרטים 

שנתית יתוקצב מתוך הסכום -הסכום שתקבע הוועדה להקצבה רב 14.5  

העומד לרשות הוועדה בשנת ההחלטה ולא יחייב את תקציבה העתידי 

 של הוועדה.

 כפי שנקבע שנתית מתקציבה-הוועדה יכולה בכל שנה לאשר הקצבה רב ..14  

הוועדה  ואולם,חוזים ממנו; א 21, בהיקף שלא יעלה על 1.2 בסעיף

זבונות מיועדים ייחודיים במלוא ימעשנתית -יכולה לאשר הקצבה רב

 זבון.יהיקף הע

 החלטות הוועדה .21 

הוועדה תנמק את החלטתה בכתב, בין אם נענתה לבקשה ובין  )א(  21.1  

אם דחתה אותה, ואם החליטה להעניק הקצבה למוסד המבקש תציין 

סכום הכסף המוקצב, אופן חישוב ההקצבה על פי את מטרת ההקצבה, 

זבון תוקצה ההקצבה וכל תנאי יהתבחינים, ככל שיש כאלה, מאיזה ע

 לנכון. הארשתנוסף 

את תחייב תוקף לביצוע הפרויקט אשר תקופת )ב( הוועדה תקבע    

בתוך שנה מיום ההודעה על אישור זכאותו להקצבה להשלימו המוסד 

, לשם קבלת  הוועדהכן קודם לכן, אם קבעה  בעד הפרויקט האמור או

 הקצבה.
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להתנות הקצבה לפרויקט , בהחלטה מנומקת בכתבהוועדה רשאית,  21.2  

אחוזים  21הוועדה מהווה ן בהיקף נרחב אשר הסכום המוקצב לו מ

לפחות מתקציב הפרויקט, בכך שכספי הוועדה ישמשו אך ורק למימון 

דוחות המשקפים את ביצוע  השלמת הפרויקט, ולדרוש כי יוגשו

 הפרויקט עד לשלב שאותו היא בחרה לממן כתנאי להעברת ההקצבה.

כי החלטות הוועדה לא יחרגו מן הסכום שקבעה יוודא חשב הוועדה  21.3  

המשרדים לפי תחומי פעילות  לכל תחום פעילותהוועדה להקצבה 

וועדה וכן כי לא יחרגו מתקציב ה ,נושאים שקבעה מראשהאו  השונים

 .1.2שנקבע לפי סעיף 

מועד סיום עבודתה בדיון בבקשות ממשרד מסוים, תעביר ב )א(  ..21  

 מספר ההחלטה הוועדה, בדין וחשבון לממונה, את החלטותיה בציון:

, תאריך ההחלטה ותקופת הקצבה, שם המוסד, מטרת ההקצבהגובה ה

וציון העזבון הקצבה שולם התתוקפה, שם המשרד שבאמצעותו 

 המחויב כמופיע ברשימת האפוטרופוס הכללי.

הממונה יוודא כי בכל מקרה ומקרה, הסכום המוקצב לפי  )ב(    

אינו עולה על יתרת הכסף העומד  החלטת הוועדה לבקשה מסוימת

זבון שנקבע לשם כך על ידי הוועדה, וכן אם החלטות ילרשותה בע

 ייחודיים,, כלליים או זבונות מיועדיםיהוועדה, המתייחסות לע

את אישורו  הליושב ראש הוועדתואמות את הוראות הצוואה, ויעביר 

 ימים מיום קבלת הדין וחשבון. 21או הערותיו בתוך 

תאים מחדש את יבדוק את הערות הממונה וי הוועדהיושב ראש  )ג(    

יושב החליטה; תשובת עליהם זבונות שמהם יוצאו הסכומים שיהע

ימים מיום  11תיקון הערותיו תישלח בתוך הוועדה לממונה בדבר ראש 

 הערות הממונה. קבלת

זבון שעליו החליטה ינתברר בבדיקה לפי סעיף קטן )ב(, כי הע )ד(    

בתיאום עם הממונה,  הוועדה,יושב ראש  קבעיהוועדה אינו מתאים, 

, שממנו , במידת האפשרזבון מתאים אחר מיועד או בלתי מיועדיע

ימים מיום  11עליו החליטה הוועדה, בתוך יוקצו הכספים ליעד ש

 תשובת הוועדה. שקיבל הממונה את

יישום הוועדה בקשר לליושב ראש נתגלעה מחלוקת בין הממונה  )ה(    

 , יועבר הנושא להכרעת היועץ המשפטי לממשלה.סעיף זה

; ובעניינלמוסד המבקש על ההחלטה  בכתבהוועדה תודיע  )א(  21.6  

 .ושנקבעהתנאים לקבלת ההקצבה ככל לו גם בהודעה זו ייכל
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נדרשת הנצחה לפי הצוואה, יצוין בהודעה למוסד כי חשב  )ב(    

 נוהל ההנצחה.פי ההנצחה, ל המשרד מופקד על קיום הוראות

ימים  . יישלחו בתוךהמקצות הקצבות למוסדות ההודעות  )ג(    

ל דחיית הודעות ע ;..21 אישור ההחלטה על פי סעיףקבלת ממועד 

 בקשות תישלחנה מיד עם קבלת ההחלטה.

 וסיום הטיפול בבקשות בקשות לעיון מחדש .21 

ונמצאו לו נסיבות מוסד שבקשתו נדחתה, כולה או חלקה,  )א(  21.1  

או שהוא סבור  רלוונטיות חדשות העשויות לשנות את החלטת הוועדה

 עיון מחדשלפנות לוועדה בבקשה ל רשאיטעות מהותית, בה כי נפלה 

לפי טופס )ג(, 21.6ימים מיום מסירת ההודעה שלפי סעיף  .1בתוך 

שתקבע הוועדה תוך פירוט הנסיבות החדשות או הטעות המהותית 

ימולא בכתב קריא וברור, ובמידת לעיון מחדש טופס הבקשה ; כאמור

 האפשר בהדפסה.

 21 מחדש ותחליט בה בתוך לעיון מליאת הוועדה תדון בבקשה )ב(    

 הוועדה תודיע על החלטתה, כאמור בסעיף ימים ממועד קבלת הפניה;

 סופית.תהא ימים מיום קבלתה והחלטתה  . , בתוך21.6

הוועדה תיתן החלטותיה ותסיים את הטיפול בבקשות שהוגשו לה  21.2  

של השנה  בנובמבר .-מה, לא יאוחר 21.1 ובכלל זה הפניות לפי סעיף

 .בקשותהשבה הוגשו 

יושב ראש הוועדה, יודיע למנהל הכללי של המשרד הנוגע בדבר  )א(  21.3  

על החלטות הוועדה, ובכלל זה שמות המוסדות הנהנים, הסכומים 

שהוקצבו להם, המטרות שלשמן הוקצבו, התנאים לקבלת ההקצבה 

אם נדרשת הנצחת המוריש או שמו של מי שהמוריש הורה, לרבות 

שהוחלט לתמוך בה(; הנימוקים  והמועד האחרון לביצוע הפעולה

 להחלטה הדוחה בקשה יצוינו בהודעה.

ופוס יישלחו לאפוטרהאמורה העתקים של הודעת היושב ראש  )ב(    

המשפטים ולחשב המשרד שהמליץ על  הכללי, למנהל הכללי של משרד

 הבקשה.

ימים ממועד  . ת המפורטות בסעיף זה יישלחו בתוךההודעו )ג(    

 ...21 ההחלטה על פי סעיף אישור קבלת 



 2. 

הוועדה תפרסם ברשומות וכן באתר האינטרנט של משרד המשפטים  ..21  

זבונות, על פי מספרם אצל הרשם הנוגע יאת רשימת מקבלי כספי הע

בדבר, בציון מטרת ההקצבה והסכום שקיבל כל אחד מהם; הרשימה 

תפורסם על פי חלוקה ראשית למשרדי הממשלה השונים, בחלוקת 

 ; הרשימה תישלח לרשומותהלוועדמשנה לפי אגפי המשרד הממליצים 

  .בקשותהשבה הוגשו של השנה  בנובמבר 16-הן מלא יאוחר 

 מימוש ההקצבה ופיקוח על מימושה – פרק ו  

 התחייבות המוסד הנתמך .22 

על כך למוסד המבקש, יתחייב המוסד לפני  העיאישרה הוועדה הקצבה והוד  

ולמשרד מעביר ההקצבה, באמצעות מורשי  הלוועדה, תשלום ההקצב

 -החתימה שלו, לפי טופס שתקבע הוועדה, כי

 ההקצבה תשמש אך ורק למטרה שלשמה היא ניתנה; ( 1)   

לא יעביר מכספי ההקצבה למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש  ( 2)   

תעמולת בחירות ולא יכלול את שמה של  בכספי ההקצבה בקשר עם

 ה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו;מפלג

יפעל על פי מדיניות הממשלה, שתיקבע מזמן לזמן, בנוגע לשכר,  ( 3)   

 בידי המשרד; ייעול וחיסכון שנמסרה לו

ימציא למשרד במשך שנת הכספים דוחות כספיים ואחרים  ( .)   

 בקשר לשימוש בהקצבה, במועדים ובמתכונת שיורה המשרד;

יאפשר למבקרים ולמפקחים מטעם הממשלה ומטעם הוועדה  ( 6)   

 ;לבקר במשרדיו ובמתקניו 

יחזיר למשרד את יתרת ההקצבה, שלא שימשה למטרה אשר  ( 5)   

גם  -מקובלים, ולפי דרישת המשרד  לשמה ניתנה, בתנאי הצמדה

 בריבית מקובלת;

ו להפסיק את הוא מודע לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב א ( .)   

כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן  מתן ההקצבה אם לא קוימו

 ההקצבה.

 העברת ההקצבה .23 

חשב  ה בכתב של דרישהאפוטרופוס הכללי יעביר למשרד, לפי  )א(  23.1  

המשרד, את ההקצבה שקבעה הוועדה; הודעה על ההעברה תישלח 

 .הלוועד
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נפרד  ןיף קטן )א( ינוהלו בפיקדוהכספים שהועברו על פי סע )ב(    

 בלבד. הועברוה שמשלהמיועד למטרה 

המשרד יעביר לחשבון הבנק של המוסד הנתמך, במישרין, את   )ג(   

ההקצבה שניתנה לו, בכפוף למילוי הוראות נוהל זה, ועל פי התנאים 

 הוועדה. שקבעה

ם תשלום הקצבה שאושרה ייעשה בידי חשב המשרד בהתא )א(  23.2  

 החשב הכללי, כפי שיינתנו מזמן לזמן. להוראות התכ"ם והנחיות

של המוסד; במקרה  בהסתמך על דוחות ביצוע יבוצעוהתשלומים )ב(    

העתק נאמן למקור של הצורך יהיה חשב המשרד רשאי לדרוש 

 .חשבונית מס מקור

תנאי מוקדם להעברת התשלום על ידי חשב המשרד הוא  ( ג)   

 :אלה מסמכיםהמצאת 

 על ניכוי מס במקור מרשויות מס הכנסה; אישור (1)    

(, התקפים לשנת מתן .) -ו( 5))א(2..1 ףסעיים לפי אישור (2)    

 ;ההקצבה בפועל

הסכמה בלתי חוזרת של המוסד לכך שהבנק ימסור  ( 3)    

פרטים על חשבונות הבנק וכן על פעולות, תנועות ונתונים 

משרד, הוועדה או לנציגי החשב הכללי;  בחשבונות אלה, לנציגי

ההסכמה תהיה למתן מידע המתייחס לתקופה המתחילה בשנה 

המשרד; ן הראשונה שבה קיבל המוסד הקצבה מן הוועדה או מ

לשם כך יצרף המוסד מכתב הרשאה לבנקים שבהם מתנהלים 

 -חשבונותיו, המעיד על כך שהמוסד 

לנציג החשב הכללי,  מרשה לנציג המשרד, הוועדה או)א(      

ולקבל מן הבנק פרטים על  שיציג אישור מתאים, לדרוש

חשבונות הבנק וכן על פעולות ותנועות בהם ונתונים 

 לגביהם;

פוטר, למען הסר ספק, את הבנק מכל חובה שבדין )ב(      

לענין סודיות כלפי משרדי הממשלה, הוועדה והחשב 

 הכללי בקשר לחשבונותיו;

ר כי ידוע לו שהסכמתו כאמור היא תנאי לאישור מאש)ג(      

ההקצבה ולקבלת ההקצבה ולכן היא בלתי חוזרת, וכל 

הודעה סותרת שתינתן לאחר מכן לא תהיה תקפה, לכל 

 ין.ידבר וענ
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 להקצבה לא יתווספו הפרשי הצמדה וריבית. ( ד)   

ן ימים לאחר המועד האחרו 31א( ההקצבה תשולם, לכל המאוחר, ) 23.3  

 .ושהוחלט לתמוך ב רויקטלביצוע הפ שקבעה הוועדה בהחלטתה

הוועדה, תוך הנמקת בקשתו, כי ן מ המוסד הנתמך רשאי לבקש )ב(    

 מעבר למועד שנקבעאריך את המועד שנקבע למימוש ההקצבה ת

מוסד שהתברר כי השתמש בכספי ההקצבה  ;(בסעיף קטן )א כאמור

אי להגיש בקשה להארכת מועד שלא למטרה לשמה ניתנו, לא יהיה רש

 כאמור.

בקשה להארכת המועד כאמור לתקופה שאינה עולה על שנה  )ג(    

בקשה להארכת המועד כאמור  ;יושב ראש הוועדהנוספת תיבחן על ידי 

לתקופה העולה על שנה ושאינה עולה על שלוש שנים מיום החלטתה 

 במליאתה. הסופית של הוועדה, תיבחן על ידי הוועדה

כי קיימות נסיבות מיוחדות מצאו יושב ראש הוועדה או הוועדה  )ד(    

 ;זאת בכתב, בצירוף הנימוקים ו, יאשרלהארכת המועד כאמור

בקשתו של מוסד להארכת מועד למימוש הקצבה כאמור תוגש  )ה(    

 המועד כפי שנקבע בסעיף קטן )א(. לפניימים  51-לא יאוחר מ

או שהוחזרו לאחר  א נוצלו בזמן האמורכספים שהוקצבו ול ( ו)   

יצורפו לכספי האיזון שלפי סעיף  שנוצלו שלא למטרה שלשמה ניתנו,

1.3. 

מצא חשב המשרד פער בלתי מובן בין פרטי הבקשה ובין ביצועה בפועל,  ..23  

 תשלום ההקצבה. ןבעניילקבלת הנחיותיה  הלוועדיפנה 

כפי  ם למוסד העומד בתנאיםתשלו על ידי חשב המשרד לא יעוכב 23.6  

 .שנקבעו בנוהל זה ובכל דין

אשר לא יפחת של כספי ההקצבה בכל מקרה, תותנה העברת סכום  23.5  

או שקלים חדשים,  26,111-מ יפחתשליש מגובה ההקצבה ולא מ

מלוא  –שקלים חדשים  26,111 -מ פחותבמקרה שגובה ההקצבה 

ד להשלמת ההנצחה, אם ע ,הסכום, של כספי ההקצבה, למוסד הנהנה

 נדרשה, על פי נוהל ההנצחה.

דוח מסכם ולממונה  הלוועדבסוף כל שנה יגיש חשב המשרד  )א(  ..23  

בדבר חלוקת התמיכה בפועל, באותה שנה, למוסדות שהוחלט להעניק 

משרד שלא יעביר לוועדה דוח מסכם כאמור, יהיה מנוע להם סיוע; 

כל עוד לא הועבר  המשרד עצמו עבור לתמיכה המלהגיש לוועדה בקש

 הדוח.
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)א(, ייערך על פי טופס שקבעה  קטן הדוח המסכם האמור בסעיף )ב(    

: שם המוסד, סכום ההקצבה שניתנה, אלההוועדה ויכלול פרטים 

, חוהדבו ניתנה; כן יכלול שמספר החלטת הוועדה בעניין והתאריך 

חזרו והסיבה בחלק נפרד, פרטים בדבר הקצבות שלא מומשו או הו

 לכך.

 פיקוח על השימוש בהקצבה ..2 

המשרד יקיים פיקוח על מילוי התנאים למתן ההקצבה ועל  )א(  1..2  

 הוועדה. השימוש בכספי ההקצבה מטעם

המנהל הכללי של המשרד יטיל על עובד או עובדים מעובדי  )ב(    

 כלליםלפי המפקח( את הפיקוח כאמור, שייעשה  -המשרד )להלן 

פי הנחיות החשב  לע שתקבע הנהלת המשרד בתיאום עם חשב המשרד

 הכללי.

ולמנהל הכללי של המשרד  הלוועדהמפקח יגיש את ממצאיו  )ג(    

 שמינהו.

הפיקוח יתבסס על דיווח תקופתי ודוחות ביצוע של המוסדות  )ד(    

הנתמכים, ובמידת הצורך, גם על ביקורים במקום הפעולה של 

 תמכים.המוסדות הנ

 -תכלית הפיקוח היא לברר כי  2..2  

 ההקצבה משמשת למטרה אשר לשמה ניתנה; ( 1)   

המוסד הנתמך מקיים את התנאים שנקבעו בקשר להקצבה,  ( 2)   

 ובכלל זה את חובת ההנצחה;

לא חלו שינויים מהותיים בנוגע למוסד הנתמך שהיה בהם כדי  ( 3)   

 על שיעורה; להשפיע על אישור ההקצבה או

ים או תקנים כלללפי המוסד הנתמך מקיים את פעולותיו  ( .)   

 למוסדות מסוגו. שנקבעו לתאגידים או

 בדוחות תקופתיים שיגיש המוסד הנתמך למפקח, לפי סעיף )א(  3..2  

מעודכנים על יתרת פיקדונות במוסדות כספיים  )ד(, ייכללו נתונים1..2

פת הדוח לעומת התקציב המאושר, תוך ועל ההוצאות וההכנסות בתקו

 פירוט ההכנסות ומקורותיהן.

המפקח והוועדה רשאים לדרוש כל מסמך הנראה להם חיוני  )ב(    

 היעילות.ו לצורך קיום חובת הפיקוח
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נוסף על האמור בפרק זה, יחולו על מוסדות שאושרו להם הקצבות  ...2  

 .14סעיף שנתיות גם הוראות -רב

מערכת פיקוח נוספת עצמאית ובלתי תלויה בפיקוח  תפעיל עדההוו 6..2  

לרבות עריכת ביקורים במוסדות המבקשים   שמקיימים המשרדים

 ובמקומות פעילותם.

 שינוי, עיכוב או הפסקת ההקצבה .26 

נתברר למשרד כי מוסד נתמך אינו עומד בתנאים ובהתחייבויות  26.1  

אחר בגוף הנתמך או בפעולותיו שנקבעו בקשר להקצבה, או חל שינוי 

אשר יש בו כדי להשפיע על אישור ההקצבה, או על שיעורה, יעכב חשב 

, , בלא דיחויהלוועדהמשרד את תשלום ההקצבה והמשרד ידווח על כך 

ובצירוף פירוט של מספר הבקשה, תאריך החלטת הוועדה, הסכום 

מקת ; הוועדה, בהחלטה מנוחוהדשהוקצה, והפרטים שבגינם נעשה 

 תחליט לפי המתחייב בכל מקרה ומקרה. בכתב,

יפעל המשרד לעניין מוסד שהפר את  26.1נוסף על האמור בסעיף  26.2  

התנאים וההתחייבויות בקשר למתן ההקצבה, כולם או חלקם, לפי 

כללים שקבע החשב הכללי, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 

 בים.תמיכת המדינה, בשינויים המחוי ןלעניי

החלטה, בנסיבות האמורות לשנות, לעכב או להפסיק תשלום הקצבה  26.3  

והיא תדווח עליה למנהל הכללי של המשרד,  הבוועדשאושרה, תתקבל 

 לאפוטרופוס הכללי ולחשב הכללי.

 ;למוסד בתוך שבוע מיום קבלתה ימסרהודעה על החלטת הוועדה ת ..26  

יצורף לכספי  26.1 ה לפי סעיףסכום שנותר בעקבות החלטת הוועד   

 .1.3האיזון שלפי סעיף 

 שונות – פרק ז  

 תבחינים .25 

הוועדה תקבע תבחינים שוויוניים להקצבה בתחומי פעולה שבהם  25.1  

 החליטה לתמוך בקביעות.

אשר ייקבעו תבחינים החלטות הוועדה יינתנו בהתחשב ב )א(  25.2  

ברשומות ובאתר  ם יפורסמוהתבחיני בתחומי הפעולה השונים;

 האינטרנט של משרד המשפטים.
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תחומי פעולה שטרם נקבעו בהם תבחינים, תחליט בהם הוועדה  )ב(    

על ההקצבות, תוך הקפדה על הקצאה שוויונית למוסדות המבקשים, 

ותוך התחשבות בתבחינים שקבעו משרדי הממשלה בנושא ההקצבה, 

 ככל שנקבעו.

 ןשלענייתבחינים תיוועץ הוועדה, עם נציגי המשרד בבואה לקבוע  25.3  

עם היועץ המשפטי לממשלה, ובכל הנוגע והמופקדים על תחום הפעולה 

 עם הממונה. –להסדרי מיסוי 

 מסירת הודעות והחלטות למוסדות המבקשים ..2 

הוועדה תהא רשאית לשלוח למוסדות המבקשים כל הודעה באמצעות דואר   

פרטים שמסר המוסד המבקש בטופס הבקשה לפי הילה אלקטרוני או פקסימ

 (.4)א()1..1כאמור בסעיף 

 הנצחות .21 

ההנצחה  יעשהתהצוואה או כל מסמך הנלווה לה הוראה בדבר הנצחה,  והכיל  

 על פי כוונת המצווה, לפי ההוראות בנוהל ההנצחה.

 הוראות כלליות .24 

י הצורך, בהתייעצות עם היועץ , לפהוועדה תערוךשינויים בנוהל זה  24.1  

בנוהל ו רכשייעהמשפטי לממשלה, בהתחשב, בין השאר, בשינויים 

 הכללי, ובאישור שר המשפטים.

החשב הכללי יעביר לוועדה ולממונה העתק הדוח השנתי שהוא עורך על  24.2  

לנוהל הכללי, המתייחס למוסדות הציבור שנתמכו על ידי  16.3פי סעיף 

 ולתמיכות שנתנו המשרדים.משרדי הממשלה 

תדון  ,בכל עניין שנוהל זה עוסק בו, שלא נקבעו לגביו הוראות מיוחדות 24.3  

הוועדה בדרך הנראית לה מועילה ביותר לפתרון הבעיה ולהכרעה בה 

צודק ומהיר ובכפוף למטרות שבגינן היא הוקמה ולעקרונות באופן 

דרך קבע ללא הסדרתו  ואולם לא תפעל הוועדה בעניין מסוים; נוהל זה

 במסגרת נוהל זה.

ובהחלטה הוועדה רשאי בכל עת, בנסיבות מיוחדות  שב ראשיו ..24  

 טכנית בהליך שנעשה על פי נוהל זה. לתקן טעות מנומקת בכתב

 ביטול .31 
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זבונות לטובת המדינה יהוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של ע נוהל עבודת  

והליך קבלת כספי ההקצבות
8
 בטל. - 

 תחילה  .31 

ח יום ב ,בסעיף קטן )ב(סעיפים המפורטים , למעט השל נוהל זהלתו יתח)א(   

 (2112בדצמבר  21בטבת התשע"ג )

 פרסומו של נוהל זה.יום ב  24עד  14 -ו .1עד  16, ..13 סעיפים)ב( תחילתם של 

 תוספת ראשונה  

 )ב((2.6)סעיף 

לקביעת  הציבורית הוועדהברי ינים של חיכללים למניעת ניגוד ענ 

 ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה

 הגדרות .1 

 -בתוספת זו   

בן משפחה, צאצא של בן זוג, אח או אחות של בן  –"בעל זיקה משפחתית"   

ענין אישי  הוועדהזוג, כל הסמוך על שולחנם וכן כל אדם אחר שיש לחבר 

 במצבו הכלכלי או במעמדו;

 

 

לרבות של בעל זיקה משפחתית,  הוועדהין אישי של חבר יענ - ין אישי"י"ענ

או בעל זיקה אליו הם בעלי  הוועדהכלכלית או עסקית עמו או של מוסד שחבר 

 תפקיד בו;

 

 – "קרוב"

 בן זוג החי עמו, ילדו וכל הסמוך על שולחנו; –ין טובת הנאה ילענ(  1)

 או שותף, מעבידו או  בן משפחה, סוכן -ין איסור עסקאות וייצוגילענ(  2)

 ;עובדו
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 3. 

מנהל במוסד או חבר ועד מוסד או הנהלת מוסד או אחראי  – "תפקיד"  

 .בין בשכר ובין שלא בשכר ,לפעילות במוסד

ינהג במילוי תפקידו באמונה ובלא משוא פנים, תוך גישה  הוועדהחבר  )א( .2 

פעולותיה, אף ין אישי בהחלטותיה וביל ובלי שיהיה לו ענוהוגנת כלפי הכ

 למראית עין.

, במישרין או  ,ניו כך שלא ייווצרילנהל את עני הוועדהמחובתו של חבר  )ב(  

תפקיד אחר או בין ו הוועדהבין מילוי תפקידו כחבר ינים יניגוד ענבעקיפין, 

 ין אישי שלו.יענ

 נים בייצוגיניגוד עני .3 

 .מוסד כלשהולפני ועדת תמיכות ממשלתית  הוועדהלא ייצג חבר  (א)  

פני ל, או הוועדהין לפני יאדם או תאגיד בכל ענ הוועדהלא ייצג חבר  (ב)  

ין; יענאותו בצד  הוועדהבית משפט, בית דין או גוף מעין שיפוטי, אם 

 לרבות הגשת בקשה וניהול משא ומתן. -ין זה, "ייצוג" ילענ

, עדהולא ייתן המלצה על פעילות מוסד המגיש בקשה לו הוועדהחבר  (ג)  

ולא יפעל להשגת חוות דעת או המלצה על מוסדות המגישים בקשה 

 עדה.ולו

גם במשך שנה מיום שחדל  הוועדההוראות סעיף זה יחולו על חבר  (ד)  

 .הוועדהלהיות חבר 

 ניגוד ענינים בין תפקידים .. 

אם הנושא  הוועדהלא ישתתף בדיון ובהצבעה בישיבות  הוועדהחבר  )א(   

ינים ילו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענ הנדון עלול לגרום

לא יטפל בנושא  הוועדהתפקיד אחר; חבר בין ו הוועדהבין תפקידו כחבר 

 .הוועדהכאמור גם מחוץ לישיבות 

(, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר נעשה אין סעיף קטן )ילענ )ב(   

 בתמורה או שלא בתמורה.

 נים אישייניגוד עני .6 

נושא האם  הוועדהלא ישתתף בדיון ובהצבעה בישיבות  הוועדהחבר  )א(   

ינים ילגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענ הנדון עלול

לא יטפל בנושא  הוועדהיניו האישיים; חבר ילבין ענ הוועדהבין תפקידו כחבר 

 .הוועדהכאמור גם מחוץ לישיבות 
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ולא יעשה שימוש ברכוש  הוועדהלא יעסיק עובד של  הוועדהחבר  )ב(   

ין סעיף זה, אחת היא ילענ ;הוועדהשלא בקשר למילוי תפקידו כחבר  הוועדה

אם ההעסקה או השימוש הם בתמורה או שלא בתמורה ואם יש או אין לעובד 

 היתר לעסוק בעבודה נוספת. הוועדה

 ניםיחובת הודעה על ניגוד עני . 5 

ינים, יודיע ישהשתתפותו בדיון תעמידו במצב של ניגוד ענ הוועדהנתברר לחבר   

בכתב ובהקדם האפשרי; הדבר יירשם בפרוטוקול  הוועדהעל כך ליושב ראש 

אותו חבר הוועדה  לעינים, ואסור יהישיבה שבה נדון הנושא הגורם לניגוד הענ

 שתעשהלהשתתף, בכל דרך שהיא, בקבלת החלטה או לקחת חלק בכל הליך 

 בנוגע אליה. ועדההו

 איסור קבלת טובת הנאה .. 

14.4 –התש"ם  ,הוראות חוק שירות הציבור )מתנות( א( )  
9

, והתקנות  

 .הוועדהשמכוחו חלים על חבר 

חל איסור לקבל לעצמו או לקרובו, טובת הנאה בקשר  הוועדהעל חבר  )ב(   

או שירות ובכלל כסף, שווה כסף  –למילוי תפקידו; בסעיף זה, "טובת הנאה" 

 אלה:

 תלושי קניה ומתנות לחגים; (1)   

 מינויים למופעים ולכניסה למתקני ספורט ובידור; (2)   

 הזמנות או כרטיסים לאירועים כגון: קונצרט או משחק כדורגל; (3)   

הנחות בקשר לרכישת מצרך או קבלת שירות מעבר להנחה  (.)   

 המקובלת לגבי כלל הציבור;

ת באירוע על חשבון גופים עסקיים או השתלמות או השתתפו (6)   

 ;הוועדהגופים אחרים שאינם 

קבלת זכות לרכוש נכסים או שירותים אצל גופים אשר נותנים  (5)   

אינו נמנה עם  הוועדההנחות לסוג מיוחד של אנשים, אם חבר 

 אותו סוג של אנשים.

 חובת סודיות ואיסור שימוש במידע פנים .4 
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סור ולא יגלה כל מידע או מסמך, אשר הגיע אליו לא ימ הוועדהחבר   )א(  

עדה אלא למי שמוסמך לקבל את המידע או את המסמך ובקשר לפעילותו בו

 .או על פי חוק הוועדהלשם ביצוע תפקידיו על פי נוהלי 

לא יעשה עסקה, בין במישרין ובין בעקיפין, תוך שימוש  הוועדהחבר   )ב(  

שאיננה נחלת הכלל ושהגיעה אליו בתוקף  בידיעה מוקדמת  ובכל ידיעה אחרת

 .הוועדהתפקידו כחבר 

 הגבלות לאחר פרישה .11 

לחוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט  . -ו 2הוראות סעיפים   

– 1454
10

 בתום כהונתו. הוועדהיחולו, בשינויים המחויבים, על חבר  

 שמירת דינים .11 

 ע מהוראות שבחיקוק.אין בכללים אלה כדי לגרו  

 

  תוספת שנייה  

 (2..6)סעיף 

 נוהל הנצחת תורם 

 מבוא  

האפוטרופוס הכללי מוסמך לטפל בעיזבונות ובמתנות לטובת המדינה  .1 

ומוסדותיה, בין היתר, באמצעות קיום קשר ישיר עם תורמים ומצווים, מנהלי 

 דין, קרובי מורישים ונציגיהם.-העיזבונות, עורכי

ין ילכבד את רצונו של המצווה לענ יםחייבעדה ווהוהאפוטרופוס הכללי  .2 

הנצחתו או הנצחת יקיריו, כפי שבא לידי ביטוי בצוואה או בכל מסמך אחר, 

 ין אופי ההנצחה; הוראה זו גוברת על כל הוראה אחרת בנוהל זה.יוכן לענ

קרוב האפוטרופוס הכללי רשאי לשקול בקשה להנצחה, המוגשת על ידי  .3 

משפחת המנוח, ידיד המנוח או מנהל עיזבונו, גם אם הדבר אינו מוצא ביטוי 

 מפורש בהוראות הצוואה או במסמך אחר.

 הנצחה  

זבונות שבהם יעדה רשימה של כל העוהאפוטרופוס הכללי יביא לידיעת הו .. 

עדה תתנה את החלטתה להקצאת כספים וקבועה חובת הנצחה, כדי שהו

 .בביצוע ההנצחה
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 3. 

בכל מקרה שמוסד קיבל אישור להקצבה מעיזבון שקבועה לגביו חובת  .6 

למוסד המקבל את ועדה למשרד הממשלתי הנוגע בדבר והנצחה, תורה הו

עדה למשרד וכספי העיזבון, על ביצוע ההנצחה כאמור בנוהל זה. כן תורה הו

 הממשלתי לפקח על ביצוע ההנצחה.

 נוסח השלט ומיקומו, אופן ההנצחה  

נוסח שלט ההנצחה ייקבע בידי האפוטרופוס הכללי, במידת הצורך  .5 

יכלול את שמו של ובהתייעצות עם בני משפחת המנוח או עם מנהל העיזבון 

, ככל שהם פטירה ומקום מגוריו האחרוןהו לידההתאריך וכן את , המצווה

רותיו , יחד עם אישורו או העהוועדההאמור יועבר ליושב ראש הנוסח  ידועים. 

 .עבודת הוועדה )ב( לנוהל..21של הממונה על פי סעיף 

אם בהוראת הצוואה קבע התורם נוסח הנצחה מפורש, יכלול נוסח השלט את  .. 

 .5 הנוסח שקבע התורם בצוואה. במקרה כזה לא יחול סעיף 

נוסח שלט המתייחס לעיזבון של אדם שנפטר בישראל יהיה בעברית; נוסח  .1 

 נפטר בחוץ לארץ יהיה בעברית ובשפתו של המצווה.שלט של אדם ש

סנטימטרים; כיתוב  31סנטימטרים על  21 -גודל שלט ההנצחה לא יפחת מ .4 

 .לפחות  61השלט יהיה בגודל גופן 

במקרים מיוחדים, באישור מוקדם של האפוטרופוס הכללי, ניתן לקבוע שלט  .11 

ד שקיים בו כבר לוח הנצחות במוס הלדוגמ) או כיתוב שלט קטן יותרהנצחה 

 וגודל השילוט קטן יותר, או בהנצחה על פריט קטן שנרכש מכספי העיזבון(.

השלט ימוקם על קיר המבואה למוסד או במקום מרכזי הנגיש לכל; במקרים  .11 

או שישנן נסיבות מיוחדות, רשאי המוסד  שקיים לוח הנצחות קבוע,

ו במקום מתאים אחר, במסגרת בלוח ההנצחות א ההנצחה לבצע את לבקש

עדה תבחן אם המיקום מכבד את זכר ו, והו(ב)12הצעת ההנצחה לפי סעיף 

 המצווה.

 ( )ג21.6על פי סעיף  הוועדהת החלטהודעה על בועדה תודיע למוסד וה )א(  .12 

על קיומה של חובת הנצחה ועל נוסח שלט ההנצחה כפי שקבע עבודתה,  לנוהל

 . הממונה

ימים ממועד קבלת  31ועדה, תוך וד שקיבל הודעה כאמור, יעביר למוס  )ב(  

צורת ההודעה, הצעה מפורטת ומלווה בשרטוט של ההנצחה המיועדת, לרבות 

 , בכפוף להוראות נוהל זה.מיקומו והחומר שממנו ייעשה גודלו, השלט, 

לאחר  הוועדהידי יושב ראש בבדיקת הצעת ההנצחה ואישורה תיעשה   )ג(  

אופי גובה ההקצבה, לעניין וזאת, בין היתר,  הוועדהמנהל דוח מאת  קבלת

 .הפעילות ואופי המוסד
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רק עם אישור הצעת  ףלתוקעל ההקצבה תיכנס  הוועדההחלטת   )ד(  

 הוועדהיהוו חלק מהחלטת  הוועדה השרישאההנצחה. פרטי ההנצחה כפי 

 לגבי ההקצבה.

ת בדבר אופן ביצוע הנצחות, רשאית לקבוע הוראות כלליו הוועדה  )ה(  

בנוסף על אלה הקבועות בנוהל זה. ההוראות יפורסמו באתר האינטרנט של 

 משרד המשפטים.

 םבמקרים שדרך ההנצחה לא נקבעה במפורש על ידי המצווה, רשאי .13 

שלט הנצחה,  –הנצחה כגון דרכי הלהורות על  הוועדהאו האפוטרופוס הכללי 

הנצחת שם התורם על גבי רכוש או פריט שנרכש נטיעת עץ על שם המצווה, 

 מכספי העיזבון וכיוצא באלה.

 תיאום ביצוע ההנצחה  

כל החלטה של האפוטרופוס הכללי בדבר הצורך בקיום הנצחה תיכלל  ..1 

 עדה.וברשימת העיזבונות המועברת לו

יר , תעבהוועדהלאחר קבלת החלטה על המוסד שיוקצו לו כספי המצווה בידי  .16 

למשרד הממשלתי, שדרכו מועברת התמיכה למוסד הנוגע בדבר,  הוועדה

הוראות מתאימות לביצוע ההנצחה ובמסגרת ההודעה למוסד תימסר לו 

 הוראות אחרות לביצוע; בהודעה למוסדוהחובה לבצע הנצחה, נוסח ההנצחה 

 יתיצוין עוד כי העברת מלוא ההקצבה מותנ ולמשרד הממשלתי האחראי

 .בהתאם לכלל ההוראות שניתנו לגביה נצחהבביצוע הה

למוסד שקיבל הודעה בדבר חובתו לבצע הנצחה כתנאי לקבלת ההקצבה,  .15 

ימים מיום קבלת ההודעה כאמור, על  .1עדה, בתוך ושמורה הזכות להודיע לו

 ויתורו על ההקצבה שהוחלט לתת לו.

תישלח הודעה בדבר  ,דליותר ממוסד אח הוועדהחולקו כספי העיזבון על ידי  ..1 

 ההנצחה לכל מוסד שנקבע כי יהנה מכספי העיזבון.

בהחלטותיה את מתן  הוועדהבכל מקרה שיש צורך בקיום הנצחה, תתנה  .11 

ובהתאם לפרטי ההנצחה  המענק למוסד בביצוע ההנצחה בהתאם לנוהל זה

 .הוועדהכפי שאושרו על ידי 

עדה ולמשרד ולוכאמור, ישלח שלט בהמוסד האמור לבצע את ההנצחה  .14 

תמונות של שלט ההנצחה  ,עם העברת דוח ביצוע ההקצבה ,הממשלתי המפקח

( ותצלום של הפרויקט שלשמו וכן של סביבת השלט )תצלום תקריבשהציב 

 ניתנה התמיכה )כששלט ההנצחה ברקע, אם אפשר(.
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עילות ביצוע ההנצחה בידי המוסד ייעשה בהקדם האפשרי על פי אופי הפ .21 

ימים לאחר השלמת הפרויקט על פי קביעת חשב  31 -הנתמכת, ולא יאוחר מ

 המשרד.

שליש מגובה לא יפחת מחשב המשרד יעכב את העברת התשלום האחרון אשר  .21 

 פחות או במקרה שגובה ההקצבה שקלים חדשים 26,111-מ אוההקצבה 

כפי שנקבע מלוא התשלום, עד להשלמת ההנצחה  -שקלים חדשים  26,111-מ

 ולקבלת כל האישורים על כך.

מוסד אשר נדרש להנציח זכר תורם אך לא ביצע את המוטל עליו על פי נוהל  .22 

את ההחלטה להקצות לו את התמיכה, והוא יידרש להשיבה  הוועדהזה, תבטל 

הגיש בקשה שוב וללאלתר, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין, ויוכל ל

רק כעבור חמש שנים מיום הגשת הבקשה שנענתה  ועדהוהן לקבלת תמיכה מ

 .15 ; הוראה זו לא תחול על מוסד שפעל לפי סעיףהוועדהבחיוב על ידי 

דוחות ביצוע ההנצחה ואת התמונות   תרכז בכל רבעון את כל הוועדה .23 

בצירוף  לנוהל זה, ותשלח אותם לאפוטרופוס הכללי 14 שנתקבלו לפי סעיף

 ם על פי מספרי תיקי העיזבונות.טבלה מרוכזת, ממויני

לפי שיקול  נוגעים  בדברהאו לגורמים  האפוטרופוס הכללי יודיע למשפחה ..2 

ישלח בצירוף תמונה המתארת את ימכתב מיוחד שבעל ביצוע ההנצחה  ,דעתו

 ההנצחה.
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