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תיקון נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ולדיון בהן
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א)ו( לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985,

1    ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
אני קובע כי הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן2

2   י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472.

 )להלן - הנוהל העיקרי(, יתוקן כמפורט להלן: 

תיקון סעיף 1

בסעיף 1 לנוהל העיקרי -   .1

אחרי ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא:  )1(

""ועדת בדיקה" - ועדה שהוקמה לפי סעיף 8)כז(;

"ועדה מיוחדת" - ועדה שהוקמה לפי סעיף 8)כה(;

"ועדת שעבודים" - ועדה שהוקמה לפי סעיף 2)ו()12()ב1(;";

אחרי ההגדרה "מקורות עצמיים" יבוא:  )2(

""מקרקעין" - כהגדרתם בחוק המקרקעין, התשכ"ט-31969;".  

3   ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

תיקון סעיף 2

בסעיף 2)ו( לנוהל העיקרי -   )1( .2

בפסקה )10(, המילים "לגבי מוסד שנתמך בשנה קודמת" - יימחקו;  )2(

בפסקה )12( -     )3(

בפסקת משנה )א()2()ב(, בתחילתה יבוא "לגבי מקרקעין שהוקצו אחרי שנת 2001 -" ובסופה יבוא "או אישור  )א( 
משרד הפנים לעסקה במקרקעין;";

במקום פסקת משנה )א()2()ג( יבוא:  )ב( 

לגבי מקרקעין שהוקצו לפני שנת 2001 - אישור מאת הרשות המקומית כי המקרקעין הוקצו למוסד  ")ג( 
הציבור על ידי הרשות המקומית;";

במקום  פסקת משנה )ב( יבוא:  )ג( 

אישור כי המקרקעין נקיים מכל שעבוד או עיקול למעט שעבוד לטובת המדינה, או התחייבות להסרתו,  ")ב( 
או התחייבות לרשום על המקרקעין שעבוד ראשון לטובת המדינה, לתקופה שלא תפחת מ–20 שנים, 

בגובה התמיכה לפחות, כמפורט בתוספת.";

אחרי פסקה )12()ב( יבוא:  )3(

מוסד ציבור שאין באפשרותו להמציא אישור כי המקרקעין נקיים משעבוד כאמור בפסקת משנה )ב(, רשאי  ")ב1( 
לפנות לוועדת שעבודים שתוקם בחשב הכללי שחבריה הם חברי הוועדה המיוחדת וסגן החשב הכללי 
האחראי על תחום המקרקעין או מי מטעמו, בצירוף המסמכים המפורטים בתוספת; לבקשת מוסד ציבור 
רשאית ועדת השעבודים לאשר לשעבד את המקרקעין גם לגורם מממן נוסף או לחלופין להעמיד שעבוד 
מקרקעין אחר לטובת המדינה בשווי התמיכה, ובלבד שזכויות המדינה במקרקעין יישמרו במלואן ותקופת 

השעבוד לטובת המדינה כאמור לא תפחת מ–20 שנים.";

בפסקה )12()ג(, אחרי "הפעילות לשמה מיועדת התמיכה שהוא מבקש" יבוא "לרבות תמיכה בגין תכנון".  )4(

 

תיקון סעיף 3

בסעיף 3 לנוהל העיקרי -  .3

בסעיף קטן )א( -  )1(

בפסקה )9(, אחרי "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של מוסד הציבור";  )א(

בפסקה )10(, במקום "מן המועד שבו החלו להיות משולמים ביתר" יבוא "מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב  )ב( 
של מוסד הציבור";

__________
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במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

נוסף על התחייבויות מוסד הציבור לפי סעיף זה, המנהל הכללי של מוסד הציבור הנתמך יחתום על הצהרה  ")ב( 
שלפיה יתחייב לקיים בקרה ופיקוח נאותים להבטחת קיום חובות מוסד הציבור בהתאם לנוהל זה ובהתאם 
למבחני התמיכה, ובכלל זה לקיום ההתחייבויות של המוסד בהתאם לאלה, וכן להבטחת אמיתות הדיווחים 

הניתנים במסגרתם."

תיקון סעיף 6

בסעיף 6 לנוהל העיקרי -  .4

בסעיף קטן )ה( -   )1(

 28 מתאריך  יאוחר  לא  מקרה  ובכל  סביר  זמן  "תוך  ובמקום  "ופרטים"  יבוא  "מסמכים"  אחרי   ,)1( בפסקה  )א( 
בפברואר של אותה שנה או המועד שבו הסתיימה בדיקת שאר בקשות התמיכה, המוקדם מביניהם" יבוא 
"ארבעה עשר ימים מיום שליחת ההודעה על ידי המשרד באמצעות מערכת מרכבה, דואר אלקטרוני או 

פקסימילה ולא יאוחר מ–28 בפברואר של אותה שנה";

בפסקה )4(, במקום ההגדרה "תקופת האיחור" יבוא:  )ב( 

פרטים  או  מסמכים  להשלמת  ההודעה  שליחת  ממועד  ימים  עשר  ארבעה  תחילתה   - האיחור"  ""תקופת 
כאמור בפסקה )1( וסיומה במועד הגשת המסמך האחרון הנדרש במסגרת הבקשה לתמיכה;"; 

בפסקה )6(, במקום "שבחמש השנים שקדמו לשנה שבה מוגשת בקשת התמיכה הגיש את כלל המסמכים  )ג( 
במסגרת בקשת תמיכה לפי נוהל זה" יבוא "שבארבע השנים שקדמו לשנה שבה מוגשת בקשת התמיכה 

הגיש במועד, למשרד התומך את כלל המסמכים  במסגרת בקשת תמיכה";

בסעיף קטן )ז( -  )2(

אחרי "מיום 1 במרס של אותה שנה;" יבוא "ואם התקבלו מסמכים באיחור כאמור בסעיף קטן )ה()1( - לא  )א( 
יאוחר מיום 7 במרס של אותה שנה"; 

במקום "לחשב הכללי ותהיה רשאית להחליט" יבוא "לחשב הכללי ולשר הממונה על סעיף התקציב, ותפרסם  )ב( 
הודעה בדבר האיחור בהחלטה בבקשות באתר האינטרנט של המשרד; ועדת התמיכות רשאית להחליט"; 

במקום "נדונה בוועדת התמיכות" יבוא "אושרה בוועדת התמיכות". )ג( 

תיקון סעיף 8

בסעיף 8 לנוהל העיקרי -   .5

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

אפשר  אחד,  ממשרד  יותר  ידי  על  נעשה  התמיכה  מימון  שבהם  במקרים  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  ")ב1( 
שימונו חברים נוספים לוועדת התמיכות  מקרב משרד ממשלתי שאינו המשרד הממונה על סעיף התקציב 
)להלן בסעיף זה - הנציגים הנוספים( אם יושב ראש הוועדה, החשב או נציגו וכן היועץ המשפטי או נציגו 
ימונו מקרב המשרד הממונה על סעיף התקציב ואם ניתן לנציגים הנוספים כתב מינוי, שייחתם בידי השר 

הממונה עליהם.";

בסעיף קטן )ח(, במקום פסקה )3( יבוא:   )2(

לעניין חישוב עלות הפעילות ושיעור המימון העצמי לפי פסקאות משנה )1( ו–)2(, עלויות שהן שווה כסף   )3("
יוכרו בהתקיים שני אלה: 

במבחני התמיכה נקבע כי ניתן להכיר בעלויות שהן "שווה כסף"; )א( 

הכנסות או הוצאות של המוסד בשווה כסף מופיעות בדוחות הכספיים של מוסד הציבור;  )ב( 

נוסף על האמור בפסקה )3(, עלות שווי עבודת מתנדבים תוכר בהתקיים גם אלה:  )3א( 

מוסד הציבור ניהל רישום של המתנדבים ושעות עבודתם באופן המאפשר פיקוח ובקרה;   )א( 

שווי עבודת המתנדבים לא יהיה גבוה מעלות שכר המינימום; )ב( 

כספי תמיכה יועברו למוסד ציבור רק למול הוצאה כספית שהוציא המוסד בפועל;"; )3ב( 

בסעיף קטן )יב( -  )3(

במקום "תמיכה שמטרתה השתתפות בהוצאות בניה, פיתוח או שיפוץ הנמשכות יותר משנה אחת" יבוא  )א( 
"תמיכה שמפאת אופייה ומהותה מתמשכת באופן רגיל על פני יותר משנת כספים אחת";
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במקום "קיים תקציב "הרשאה להתחייב" מתאים" יבוא "קיימת הרשאה להתחייב מתאימה והסכם מתאים  )ב( 
בין המשרד התומך והמוסד הנתמך";

בסעיף קטן )יז()2(, במקום "10%" יבוא "25%";  )4(

בסעיף קטן )יט(, במקום ")יז( או )יח(" יבוא ")טז( עד )יח(";  )5(

בסעיף קטן )כד()3()א(, במקום "כשהוא מוכפל ב–5" יבוא "כשהוא מוכפל ב–3";  )6(

בסעיף קטן )כה( -   )7(

בפסקה )1(, המילים ")בסעיף זה - הוועדה("- יימחקו; )א( 

בכל מקום, במקום "הוועדה" יבוא "הוועדה המיוחדת"; )ב( 

בסעיף קטן )כו( -  )8(

בפסקה )1(, במקום "השכר ברוטו במכפלת 1.4 של מנהל חברה ממשלתית לא עסקית בדירוג הגבוה ביותר  )א( 
לפי דירוג חברות ממשלתיות לא עסקיות )בשנת 2011 השכר ברוטו במכפלת 1.4 עומד על 48,338 שקלים 
השכר  עלות   - )להלן  בשנה  חדשים  שקלים  אלף   620" יבוא  המרבי(;"  השכר   - )להלן  לחודש(,  חדשים 
המרבית(; תשלומים בעבור רכיבים סוציאליים המשולמים באופן חד–פעמי ולא כתשלום או הטבה דחויים, 

לא ייחשבו כחלק מעלות השכר המרבית;";

במקום פסקה )2( יבוא:  )ב( 

התברר על פי דוח נתוני שכר מבוקרים על ידי רואה חשבון כי עלות השכר של מנהל במוסד הציבור   )2("
עלתה בשנה שבה קיבל המוסד תמיכה, על עלות השכר המרבית, יופחת מסכום התמיכה של מוסד 
מסכום התמיכה  יותר  ולא  בחמש,  מוכפל  כשהוא  החריגה  סכום  הדבר,  בשנה שבה התברר  ציבור, 
ששולמה למוסד בשנה שבה חרג; ואולם רשאי מוסד ציבור לפנות לוועדת התמיכות בבקשה להחלטה 
בעניין מנהל או מי שהמוסד עתיד להתקשר עמו בחוזה עבודה שעלות שכרו חורגת או עתידה לחרוג 
מעלות השכר המרבית וועדת התמיכות מוסמכת לאשר בנסיבות מיוחדות וחריגות שיפורטו, חריגה 
מעלות השכר המרבית למנהל שנקבע בפסקה זו, ביחס למוסד ציבור מסוים, בהתייעצות עם החשב 

הכללי;";

במקום פסקה )3( יבוא: )ג( 

רכיבי עלות השכר המרבית יהיו בהתאם לרכיבי השכר הנהוגים למנהל בחברה ממשלתית לפי הוראות  ) 3("
רשות החברות הממשלתיות; החשב הכללי יפרסם בתקנון כספים ומשק את פירוט רכיבי השכר האמורים;";

בסופו יבוא: )ד( 

ניתן לקבוע במבחן תמיכה עלות שכר בסכום הנמוך מהסכום האמור בפסקה )1(."  )5("

הוספת סעיף 8א

אחרי סעיף 8 לנוהל העיקרי יבוא:  .6

"מסגרת המשך של מוסד שפעילותו הופסקה עקב חוב  

לגבי מוסד ציבור הזהה בעיקרו למוסד שפעילותו הופסקה עקב חוב יחולו ההוראות האלה:  8א. 

בסעיף זה, "מוסד שפעילותו הופסקה עקב חוב" - מוסד ציבור שחב למשרד ממשלתי כספים עקב הוראות   )1(
נוהל זה, והפסיק את פעילותו טרם נפרע החוב במלואו;

תוקם בחשב הכללי ועדת בדיקה שחבריה יהיו חברי הוועדה המיוחדת כאמור בסעיף 8)כה()1( ונציג היועץ   )2(
המשפטי לממשלה;

ועדת הבדיקה, רשאי לשלול או להפסיק תמיכה למוסד ציבור אם  החשב הכללי, לאחר קבלת המלצות   )3(
 5 מצא שמוסד הציבור מהווה מסגרת המשך למוסד שפעילותו הופסקה עקב חוב, זאת בתקופה של עד 
שנים לאחר שהופסקה פעילות מוסד הציבור; לעניין זה, יראו מוסד ציבור כמסגרת המשך למוסד שפעילותו 
עקב  הופסקה  הציבור שפעילותו  מוסד  לבין  בין המוסד החדש  זהות מהותית  יש  אם  חוב  עקב  הופסקה 
חוב, בין השאר בשים לב לעניינים האלה: מטרות מוסד הציבור, זהות המייסדים, ההנהלה, לחברי הוועד 

והעובדים, אופי הפעילות, מיקום הפעילות ורצף הפעילות;

אחר  תפקיד  בעל  של  או  ועד  חבר  של  במחדל  או  במעשה  שמקורו  חוב  עקב  ציבור  מוסד  פעילות  נפסקה  ) 4(
במוסד - רשאי החשב הכללי, לאחר קבלת המלצות ועדת הבדיקה, לקבוע כי מוסד הציבור המהווה מסגרת 
המשך לא יקבל תמיכה אלא אם כן תופסק כהונתו של אותו חבר ועד או בעל תפקיד אחר במוסד; הפסקה  או
אי–מתן תמיכה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 5 שנים מיום הקמת מוסד ציבור המהווה מסגרת המשך;
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הנוגעים  ומסמכים  מידע  הציבור  ממוסד  לדרוש  הבדיקה  ועדת  רשאית  התמיכה,  לאישור  כתנאי   )5(
לעניינים האמורים בפסקאות )2( ו–)3(;

סברה ועדת התמיכות כי יש חשש שמוסד ציבור מהווה מסגרת המשך למוסד שפעילותו הופסקה עקב   )6(
חוב, תקפיא את התמיכה במוסד הציבור, ותעביר את עניינו לטיפולה של ועדת הבדיקה."

תיקון סעיף 9

בסעיף 9 לנוהל העיקרי, בסופו יבוא:  .7

מוסד ציבור הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת התמיכות לשנות, לעכב או להפסיק את תמיכתו כאמור בסעיף  ")ז( 
13, או מוסד ציבור שוועדת התמיכות החליטה לגביו כי קיבל תמיכה באופן פסול או תוך הטעיה כאמור בסעיפים 
14 עד 17, רשאי בתוך 21 ימים מיום קבלת החלטת ועדת התמיכות, לפנות לוועדת התמיכות בדרישה לטעון 

לפניה את טענותיו, בכתב או בעל פה )להלן - הליך שימוע(.

דחתה ועדת התמיכות את טענותיו של מוסד ציבור בהליך שימוע, רשאי מוסד הציבור לפנות לוועדת הבדיקה  )ח( 
בבקשה לבחון את עניינו, ובמידת הצורך להחזירו לוועדת התמיכות לדיון נוסף.

החשב הכללי רשאי, בהמלצת ועדת הבדיקה, להורות לוועדת התמיכות לקיים דיון בנוגע לפגם שמצא בהחלטה  )ט( 
שקיבלה."

תיקון סעיף 10

בסעיף 10 לנוהל העיקרי -  .8

במקום הכותרת יבוא "תמיכה בשל בינוי, פיתוח או תכנון מקרקעין או מבנים";  )1(

בסעיף קטן )א( -            )2(

ברישה, אחרי "מקרקעין" יבוא "תכנון"; )א( 

בפסקה )2(, בסופה יבוא "לתקופה שלא תפחת מ–20 שנים"; )ב( 

בפסקה )3(, אחרי "הערת אזהרה" יבוא "לתקופה שלא תפחת מ–20 שנים"; )ג( 

בסעיף קטן )ב()2(, אחרי "פעולות" יבוא "תכנון".  )3(

תיקון סעיף 11

בסעיף 11 לנוהל העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  .9

תשלום תמיכה בעד תכנון כאמור בסעיף 10, יתאפשר רק לאחר קבלת היתר בנייה בפועל, אלא אם כן במבחני  ")ב1( 
התמיכה  נקבע אחרת."

תיקון סעיף 12

בסעיף 12)י( לנוהל העיקרי, אחרי "כאמור בסעיף קטן )א(" יבוא "הסכום המיועד לפיקוח כאמור, יוקצה בתקנה תקציבית   .10
נפרדת שאינה לצורך תמיכה במוסדות ציבור;".

תיקון סעיף 16

בסעיף 16 לנוהל העיקרי -   .11

בפסקה )1( -  )1(

אחרי "תתבצע ביקורת שניה במוסד תוך 45 ימים" יבוא "אך לא לפני חלוף 5 ימים ממועד הביקורת הראשונה  )א( 
ולא אחרי תום תקופת הפעילות הקבועה בסוג מוסדות הציבור שעמו הוא נמנה, אם ישנה )כגון "סמסטר" 

או "זמן"( )בסעיף זה - תקופת הפעילות(";

במקום הקטע החל במילים "הראשונה, זולת אם נעשתה הביקורת" עד סוף הפסקה, יבוא "הראשונה; לא  )ב( 
נערכה ביקורת שנייה במוסד בתוך 45 ימים או עד תום תקופת הפעילות, לפי המוקדם, תיחשב הביקורת 

השנייה שתתבצע כביקורת ראשונה;";

בפסקה )2( -  )2(

אחרי "ממועד הביקורת הראשונה" יבוא "אך לא לפני חלוף 5 ימים ממועד הביקורת השנייה ולא אחרי תום  )א( 
תקופת הפעילות";

במקום הקטע החל במלים "השנייה זולת אם נעשתה הביקורת" עד סוף הפסקה, יבוא "השנייה; לא נערכה  )ב( 
ימים או עד תום תקופת הפעילות, לפי המוקדם, תיחשב הביקורת השלישית   60 ביקורת שלישית בתוך 

שתתבצע כביקורת ראשונה;"; 
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במקום פסקה )3( יבוא:   )3(

על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2(, רשאי משרד לקבוע במבחן תמיכה כי לצורך ביקורת שנייה או ביקורת   )3("
בביקורות  ששימשו  הנתונים  לעומת  מעודכנים  השתתפות  בנתוני  שימוש  ייעשה  בהתאמה,  שלישית, 
קודמות, ובלבד שמוסד הציבור דיווח לפני עריכת הביקורת הראשונה בו על היעדרותם הצפויה בביקורת 

השנייה או בביקורת השלישית;";

בפסקה )4(, בסופה יבוא "העדר נציג כאמור לא יפגע בתקפות הביקורת, ככל שיוחלט לבצעה בלעדיו;";  )4(

בפסקה )5( -  )5(

בפסקת משנה )א(, במקום "עד 20" יבוא "עד 25"; )א( 

בפסקת משנה )ב(, במקום "מ–20" יבוא "מ–25"; )ב( 

הסיפה - תימחק; )ג( 

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ד( 

היעדרות משתתף מכל סיבה שהיא תיחשב כחוסר למעט במקרים המפורטים להלן, שבהם לא ייספר  ")ג( 
המשתתף כחסר בביקורת  אך ייגרע ממצבת מוסד הציבור:

אשפוז של משתתף, בן או בת זוגו או ילד של אחד מהם - לכל ימי האשפוז;  )1(

לידת ילד של משתתף - מיום תחילת הלידה ועד ליום שיבת האישה והיילוד לביתם, וכן יום   )2(
עריכת ברית המילה;

לגבי משתתפת שילדה - 14 שבועות מיום הלידה, ואולם אפשר שעד מחצית מתקופה זאת יהיה   )3(
טרם מועד הלידה הצפוי ובלבד שסך כל התקופה לא יעלה על 14 שבועות; 

נישואין של משתתף - החל משני הימים שקדמו למועד חתונת המשתתף ועד תום שבעה ימים   )4(
מיום החתונה;

יום הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה )אב, אם, אח, אחות, בן, בת, בן או בת זוג( ועד תום   )5(
שבעה ימים מיום פטירתו או הלוויתו, לפי המאוחר, וכן יום הלוויה של קרובו מדרגה ראשונה 

של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;

המועד שבו זומן משתתף להתייצב במוסד ממוסדות המדינה או לפני רשות שלטונית, אם הוא   )6(
חייב לעשות כן לפי דין;

ועדת התמיכות רשאית, לאחר התייעצות עם החשב הכללי, לקבוע כי משתתף מסוים לא ייספר כחסר  )ד( 
בביקורת אך ייגרע ממצבת מוסד הציבור במקרים הדומים במהותם למקרים הנזכרים בפסקת משנה )ג(;

על אף האמור בפסקת משנה )ג(, משתתף שהיה במילואים בזמן שבו נערכה ביקורת במוסד, ייחשב  )ה( 
כנוכח בביקורת;";

בפסקה )7( -  )6(

במקום "בפסקאות )2( ו–)3(" יבוא "בפסקאות )1( ו–)2("; )א( 

יהיה  הפחתה  "אופן  יבוא  ובסופה  להלן"   כמפורט  שיעורים  "בניכוי  יבוא  בפועל"  החוסר  "שיעור  אחרי  )ב( 
כמפורט להלן:

המשתתפים  כל  מסך   25% עד  נעדרו  אם   -  25 עד  הוא  בו  המדווחים  המשתתפים  שמספר  במוסד  )א( 
תבוצע הפחתה בשיעור השווה לשיעור הנעדרים בניכוי 7.5 נקודות האחוז ואם נעדרו מעל 25% מסך 

כל המשתתפים תבוצע הפחתה בשיעור השווה לשיעור הנעדרים בניכוי  2.5 נקודות האחוז;

המשתתפים,  כל  מסך   20% עד  נעדרו  אם   - מ–25  גבוה  בו  המדווחים  המשתתפים  שמספר  במוסד  )ב( 
תבוצע הפחתה בשיעור השווה לשיעור הנעדרים בניכוי 7.5 נקודות האחוז, ואם נעדרו מעל 20% מסך 

כל המשתתפים,  תבוצע הפחתה בשיעור השווה לשיעור הנעדרים בניכוי 2.5 נקודות האחוז;";

במקום פסקה )8( יבוא:   )7(

נמצא בשתי ביקורות מתוך הביקורות שנערכו במוסד באותה שנה, כי מי שדווח כמשתתף אינו נוכח במוסד   )8("
מי  כי אין לשלם למוסד תמיכה בעד  )להלן - היעדרות רציפה(, או התברר באופן אחר  באותם מועדים 
שדווח כמשתתף, יופחת היקף התמיכה במוסד, בהתאם לסכום התמיכה שניתן בעד אותו משתתף בשנים 
כי היעדרות המשתתף היתה בתקופה  יוכיח המוסד  זולת אם  עשר החודשים האחרונים, כמפורט להלן, 
הפחותה משנים עשר חודשים, שאז יופחת היקף התמיכה בשל אותו משתתף בהתאם לחלק היחסי של 

תקופת היעדרותו מתוך תקופה של שנים עשר חודשים, כדלקמן:
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בשל היעדרות רציפה של עד 10% מסך כל  המשתתפים המדווחים - יופחת היקף התמיכה במוסד  )א( 
בסכום השווה לפי 1.5 מסכום התמיכה שניתן בעד המשתתפים הנעדרים ברציפות;

בשל היעדרות רציפה של מעל 10% מסך כל  המשתתפים המדווחים - יופחת היקף התמיכה במוסד  )ב( 
בסכום השווה לפי 3 מסכום התמיכה שניתן בעד המשתתפים הנעדרים ברציפות;

האמור בפסקה זו יחול רק לגבי היעדרות רציפה של 3 משתתפים מדווחים לפחות ובשיעור העולה על   
5% מכלל המשתתפים במוסד, לפי הגבוה מביניהם )בסעיף זה - רף המינימום(; משתתפים שהופחתה 
הנעדרים  המשתתפים  מספר  לעניין  בחשבון  יובאו  זו,  פסקה  לפי  הרציפה  היעדרותם  בשל  תמיכה 

כנזכר בפסקה )7(, אך לא יובאו בחשבון לעניין הפחתת שיעור התמיכה האמורה בפסקה האמורה;

לגבי משתתפים מדווחים שלא הופחתה תמיכה בשל היעדרותם הרציפה לפי פסקה זו עקב אי–הגעה   
לרף המינימום, תחול פסקה )7(;";

במקום פסקה )10( יבוא:   )8(

לא תינתן תמיכה למוסד בעד משתתפים שנעדרו בשתי ביקורות של אותה שנה במוסד אחר, אלא לאחר   )10("
שיוכיח המוסד מבקש התמיכה להנחת דעת המשרד כי הם לומדים בו; האמור בפסקה זו יחול רק לגבי 

היעדרות רציפה העומדת ברף המינימום." 

תיקון סעיף 18  

בסעיף 18 לנוהל העיקרי -  .12

בפסקה )2(, במקום "פסילת הבקשה" יבוא "דחיית הבקשה";  )1(

בפסקה )3(, במקום "תיפסל בקשת התמיכה" יבוא "תידחה בקשת התמיכה".   )2(

תיקון סעיף 19

בסעיף 19 לנוהל העיקרי -   .13

סעיף קטן )ג( - בטל;  )1(

בסעיף קטן )ו(, במקום "7 ימים" יבוא "14 ימים" ובמקום "14 ימים" יבוא "21 ימים".  )2(

תיקון  סעיף 20   

בסעיף 20 לנוהל העיקרי, במקום "סעיפים 12 ו–18" יבוא "סעיפים 12 עד 18".  .14

תיקון סעיף 24

בסעיף 24 לנוהל העיקרי -   .15

בסעיף קטן )ד(, בסופו יבוא "על אף האמור, מוסד ציבור שחרג בתנאי השכר של מנהל אשר ביום א' בניסן התשע"ד   )1(
)1 באפריל 2014( מלאו לו 60, יהיה רשאי שלא להפחית את שכרו של המנהל עד הגיעו לגיל 67.";

במקום סעיף קטן )ה( יבוא:  )2(

")ה( סעיף 3)ב( יחול על בקשות תמיכה שהוגשו לגבי שנת 2015 או לגבי השנים שאחריה.  

על אף האמור בנוהל זה, החלטת ועדת תמיכות, ועדה מיוחדת או ועדת בדיקה בעניין מסוים, הנוגעת לתקופה     )ו(
שלפני פרסומו של נוהל זה, תהיה לפי הנוהל הקודם אם תוצאותיו באותו עניין מקלות עם מוסד הציבור."

תיקון התוספת

בתוספת לנוהל העיקרי -   .16

במקום הכותרת יבוא:  )1(

"תוספת

)סעיפים 2)ו()ב1(, )ו()12()א()1(, )ו()12()ב( ו–10)ב()11((";

בטבלה, בכותרת של טור ה', המילים ")לצורך בחינת הבקשה על ידי ועדת התמיכות(" - יימחקו;  )2(

בפרט 1, בטור ג', במקום "את שלושת אלה" יבוא "שניים מבין אלה";  )3(

במקום פרט 2 יבוא:   )4(
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טור א'

הדרישה

אחד מאלה:
 העדר )א(

שעבודים על 
  למעט יןהמקרקע

בת שעבודים לטו
 המדינה

טור ב'

 בור ין בבעלות מוסד הצימקרקע
בור זכות או שיש למוסד צי

חכירה בהם כשהזכויות רשומות 
יןבפנקסי המקרקע

בר העדר שעבודים אישור בד
כמפורט להלן: 

נסח רישום מקורי מלשכת 
י כך שתאריך ין ועדכנהמקרקע

הוצאתו הוא עד עשרים ואחד 
ימים לכל היותר בטרם הגיש 

  הבקשה בור אתמוסד הצי
לתמיכה;

ביחס למוסד מבקש שהוא 
ת - חברה או אגודה שיתופי

יצורף גם אישור רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 

לפי העניין, ביחס לשעבוד 
הקיים על זכויות המוסד 

ין.המבקש ביחס למקרקע

טור ג'
ין המוחכרים למוסד מקרקע

י   על ידי מינהל מקרקעבורהצי
אולם זכויות החכירה ישראל, ו

  בפנקסי   רשומותשל המוסד אינן
 יןהמקרקע

בר העדר שעבודים אישור בד
כמפורט להלן:

אם המבקש בעל זכויות חכירה 
- יצורף פלט רשם המשכונות 

יתן להיווכח שאין ולפיו יהיה נ
שעבוד על זכויות המוסד ביחס 

ין;למקרקע

יין זה, בעל זכויות חכירה  לענ
בינו בור שב גם מוסד ציייחש

י ישראל בין מינהל מקרקעל
תוח, הסכם   הסכם פינחתם

בצת( או הסכם שכירות )מש
הרשאה )בר–רשות(; 

ביחס למוסד מבקש שהוא 
ת - חברה או אגודה שיתופי

יצורף גם פלט רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 
לפי העניין, שלפיו אין שעבוד 

על זכויות המוסד המבקש 
ין.ביחס למקרקע

טור ד'

ין בתחומי יהודה ושומרוןמקרקע
יהול הממונה על הנמצאים בנ

יהולי והנטוש או בנהרכוש הממשלת
תית העולמיההסתדרות הציונ

בר העדר שעבודים אישור בד
כמפורט להלן:

( א ור זכויות נקי שיא)
משעבודים מהממונה על 

י והנטוש הרכוש הממשלת
ית או ההסתדרות הציונ

ת;העולמי

 פלט רשם המשכונות )ב(
יתן להיווכח שאין ולפיו נ

שעבוד על זכויות המוסד 
ין; ביחס למוסד ביחס למקרקע

מבקש שהוא חברה או 
ת - יצורף גם אגודה שיתופי

פלט רשם החברות או רשם 
האגודות השיתופיות, לפי 

העניין, שלפיו אין שעבוד על 
זכויות המוסד המבקש ביחס 

ין.למקרקע

מס' פרט 
בתוספת

2"

טור ה'

בור ין שזכויות מוסד הצימקרקע
 בהם אינן כמפורט בטורים ב'

 עד ד'

בר העדר שעבודים אישור בד
כמפורט להלן, זולת אם 

החליטה ועדת התמיכות 
אחרת:

  נסח טאבו נקי משעבודים;)א(
 אם המבקש בעל זכויות )ב(

חכירה יצורף גם פלט רשם 
המשכונות שלפיו אין שעבוד 

ין;על זכויות המוסד למקרקע

ביחס למוסד מבקש שהוא 
ת - חברה או אגודה שיתופי

יצורף גם פלט רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 
לפי העניין, שלפיו אין שעבוד 

על זכויות המוסד המבקש 
ין. ביחס למקרקע
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)ב( התחייבות 
להמציא מסמכים 

על העדר שעבודים 
שאינם לטובת 

המדינה )אם בעת 
הגשת הבקשה 
לתמיכה ישנם 
שעבודים על 

המקרקעין(

טור ב'

מקרקעין בבעלות מוסד הציבור  
או שיש למוסד ציבור זכות 

חכירה בהם כשהזכויות רשומות 
בפנקסי המקרקעין

1. פירוט בדבר השעבודים 
הקיימים ביחס למקרקעין: 

נסח רישום מקורי ועדכני כך 
שתאריך הוצאתו הוא עד 

עשרים ואחד ימים לכל היותר 
בטרם הגיש מוסד הציבור את  

הבקשה לתמיכה;

ביחס למוסד מבקש שהוא 
חברה או אגודה שיתופית - 

יצורף גם אישור רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 

לפי העניין, ביחס לשעבוד 
הקיים על זכויות המוסד 
המבקש ביחס למקרקעין.

2. התחייבות המבקש 
מאומתת על ידי עורך דין 

מטעמו, ולפיה הוא מתחייב 
להמציא אישור לוועדת 

התמיכות בדבר העדר שעבודים 
כאמור בטור ב' בפסקה )א( - 
בתוך 75 ימים מהמועד שבו 
אישרה ועדת התמיכות את 

הבקשה לתמיכה. 

טור ג'
מקרקעין המוחכרים למוסד 

הציבור  על ידי מינהל מקרקעי 
ישראל, ואולם זכויות החכירה 

של המוסד אינן  רשומות  בפנקסי 
המקרקעין 

1. פירוט בדבר השעבודים 
הקיימים ביחס למקרקעין: 

פלט רשם המשכונות על זכויות 
המוסד ביחס למקרקעין;

ביחס למוסד מבקש שהוא 
חברה או אגודה שיתופית - 
יצורף גם פלט רשם החברות 

או רשם האגודות השיתופיות, 
לפי העניין.

2. התחייבות המבקש מאומתת 
על ידי עורך דין מטעמו, 

ולפיה הוא מתחייב להמציא  
אישור לוועדת התמיכות 

בדבר העדר שעבודים כאמור 
בטור ג' בפסקה )א( וכן אישור 

זכויות עדכני ממינהל מקרקעי 
ישראל המתייחסים למקרקעין 

שבהם אמורה להתבצע 
הפעילות הנתמכת - בתוך 

75 ימים מהמועד שבו אישרה 
ועדת התמיכות את הבקשה 

לתמיכה.

טור ד'

מקרקעין בתחומי יהודה ושומרון
הנמצאים בניהול הממונה על 

רכוש הממשלתי והנטוש או בניהול
ההסתדרות הציונית העולמית

1. פירוט בדבר השעבודים 
הקיימים ביחס למקרקעין: 

ביחס  המשכונות  רשם  פלט 
למקרקעין;

שהוא  מבקש  למוסד  ביחס 
 - שיתופית  אגודה  או  חברה 
יצורף גם אישור רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 

לפי העניין.

2. התחייבות המבקש 
מאומתת על ידי עורך דין 

מטעמו, ולפיה הוא מתחייב 
להמציא  אישור לוועדת 

התמיכות בדבר העדר  
שעבודים כאמור בטור ד' 

בפסקה )א( - בתוך 75 ימים 
מהמועד שבו אישרה ועדת 

התמיכות את הבקשה 
לתמיכה. 

ה מס' פרט 
בתוספת

טור ה'

מקרקעין שזכויות מוסד הציבור 
בהם אינן כמפורט בטורים ב' 

 עד ד'

1. פירוט בדבר השעבודים 
הקיימים ביחס למקרקעין: 

)א( נסח רישום מקורי ועדכני 
כך שתאריך הוצאתו הוא עד 

עשרים ואחד ימים לכל היותר 
בטרם הגיש מוסד הציבור את 

הבקשה לתמיכה;

)ב( אם המבקש בעל זכויות 
חכירה, יצורף גם אישור רשם 

המשכונות;

ביחס למוסד מבקש שהוא 
חברה או אגודה שיתופית - 

יצורף גם אישור רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 

לפי העניין.

2. התחייבות המבקש מאומתת 
על ידי עורך דין מטעמו, 

ולפיה הוא מתחייב להמציא 
אישור לוועדת התמיכות 

בדבר העדר  שעבודים כאמור 
בטור ה' בפסקה )א( - בתוך 

75 ימים מהמועד שבו אישרה 
ועדת התמיכות את הבקשה 

לתמיכה.
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טור א'

הדרישה

)ב1( התחייבות 
לרשום על המקרקעין 
שעבוד ראשון לטובת 

המדינה בגובה 
התמיכה לפחות 

לתקופה שלא תפחת 
מ–20 שנים

טור ב'

מקרקעין בבעלות מוסד הציבור  
או שיש למוסד ציבור זכות 

חכירה בהם כשהזכויות רשומות 
בפנקסי המקרקעין

השעבודים  בדבר  פירוט   .1
הקיימים ביחס למקרקעין: 

)א( נסח רישום מקורי 
ועדכני כך שתאריך 

הוצאתו הוא עד עשרים 
ואחד ימים  לכל היותר 

בטרם הגיש מוסד הציבור 
את  הבקשה לתמיכה;

)ב( ביחס למוסד מבקש 
שהוא חברה או אגודה 

שיתופית - יצורף גם 
אישור רשם החברות 

או רשם האגודות 
השיתופיות, לפי העניין, 
ביחס לשעבוד הקיים על 

זכויות המוסד המבקש 
ביחס למקרקעין.

2. התחייבות המבקש 
מאומתת על ידי עורך דין 

מטעמו, ולפיה הוא מתחייב 
להמציא אישור לוועדת 

התמיכות בדבר רישום שעבוד 
ראשון לטובת המדינה - בתוך 
75 ימים מהמועד שבו אישרה 

ועדת התמיכות את הבקשה 
לתמיכה. 

טור ג'
מקרקעין המוחכרים למוסד 

הציבור  על ידי מינהל מקרקעי 
ישראל, ואולם זכויות החכירה 

של המוסד אינן  רשומות  בפנקסי 
המקרקעין 

השעבודים  בדבר  פירוט   .1
הקיימים ביחס למקרקעין: 

פלט רשם המשכונות על זכויות 
המוסד ביחס למקרקעין;

ביחס למוסד מבקש שהוא 
חברה או אגודה שיתופית - 

יצורף גם אישור רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 

לפי העניין.

2. התחייבות המבקש מאומתת 
על ידי עורך דין מטעמו, ולפיה 
הוא מתחייב להמציא  אישור 

לוועדת התמיכות בדבר 
רישום שעבוד ראשון לטובת 

המדינה וכן אישור זכויות 
עדכני ממינהל מקרקעי ישראל 
ביחס למקרקעין שבהם אמורה 

להתבצע הפעילות הנתמכת 
- בתוך 75 ימים מהמועד שבו 

אישרה ועדת התמיכות את 
הבקשה לתמיכה.

טור ד'

מקרקעין בתחומי יהודה ושומרון
הנמצאים בניהול הממונה על 

הרכוש הממשלתי והנטוש או בניהול
ההסתדרות הציונית העולמית

השעבודים בדבר  פירוט   .1
הקיימים ביחס למקרקעין: 

פלט רשם המשכונות על זכויות 
המוסד ביחס למקרקעין;

ביחס למוסד מבקש שהוא 
חברה או אגודה שיתופית - 

יצורף גם אישור רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 

לפי העניין.

2.  התחייבות המבקש מאומתת
על ידי עורך דין מטעמו, ולפיה 
הוא מתחייב להמציא  אישור 

לוועדת התמיכות בדבר רישום 
שעבוד ראשון לטובת המדינה 
- בתוך 75 ימים מהמועד שבו 

אישרה ועדת התמיכות את 
הבקשה לתמיכה. 

מס' פרט 
בתוספת

 

 

טור ה'

מקרקעין שזכויות מוסד הציבור 
בהם אינן כמפורט בטורים ב' 

 עד ד'

השעבודים  בדבר  פירוט   .1
הקיימים ביחס למקרקעין: 

)א( נסח רישום מקורי 
ועדכני כך שתאריך 

הוצאתו הוא עד עשרים 
ואחד ימים לכל היותר 

בטרם הגיש מוסד הציבור 
את הבקשה לתמיכה;

)ב( אם המבקש בעל זכויות 
חכירה יצורף גם פלט רשם 
זכויות  על  המשכונות 

המוסד ביחס למקרקעין;

למוסד מבקש שהוא  ביחס 
שיתופית  אגודה  או  חברה 
רשם  אישור  גם  יצורף   -
החברות או רשם האגודות 

השיתופיות, לפי העניין.

2. התחייבות המבקש 
מאומתת על ידי עורך דין 

מטעמו, ולפיה הוא מתחייב 
להמציא אישור לוועדת 

התמיכות בדבר רישום שעבוד 
ראשון לטובת המדינה - בתוך 
75 ימים מהמועד שבו אישרה 

ועדת התמיכות את הבקשה 
לתמיכה.
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)ג(  מוסד ציבור 
שאינו יכול להמציא 

אישורים כמפורט 
בפסקאות )א( ו–)ב( 

ומבקש להפנות את 
בקשתו לבחינת ועדת 

שעבודים 

טור ב'

מקרקעין בבעלות מוסד הציבור  
או שיש למוסד ציבור זכות 

חכירה בהם כשהזכויות רשומות 
בפנקסי המקרקעין

1. על המבקש לציין בכתב 
בבקשתו כי הוא מבקש 

להפנות את בקשתו לבחינת 
ועדת שעבודים.

2. פירוט בדבר השעבודים 
הקיימים ביחס למקרקעין: 

)א( נסח רישום מקורי 
ועדכני כך שתאריך 

הוצאתו הוא עד עשרים 
ואחד ימים לכל היותר 

בטרם הגיש מוסד הציבור 
את  הבקשה לתמיכה;

)ב( אם המבקש בעל 
זכויות חכירה יצורף גם 
אישור רשם המשכונות;

ביחס למוסד מבקש שהוא 
חברה או אגודה שיתופית 

- יצורף גם אישור רשם 
החברות או רשם האגודות 

השיתופיות, לפי העניין, 
ביחס לשעבוד הקיים 

על זכויות המוסד ביחס 
למקרקעין.

)3( בבקשה  לשעבוד 
קרקע חלופית - המסמכים 

המפורטים בפסקה  )א(, לגבי 
הקרקע החלופית.

טור ג'
מקרקעין המוחכרים למוסד 

הציבור  על ידי מינהל מקרקעי 
ישראל, ואולם זכויות החכירה 

של המוסד אינן  רשומות  בפנקסי 
המקרקעין 

1. על המבקש לציין בכתב 
בבקשתו כי הוא מבקש 

להפנות את בקשתו לבחינת 
ועדת שעבודים.

2. פירוט בדבר השעבודים 
הקיימים ביחס למקרקעין: 

פלט רשם המשכונות על זכויות 
המוסד ביחס למקרקעין.

ביחס למוסד מבקש שהוא 
חברה או אגודה שיתופית - 

יצורף גם אישור רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 

לפי העניין.
3. בבקשה  לשעבוד 

קרקע חלופית - המסמכים 
המפורטים בפסקה  )א(, לגבי 

הקרקע החלופית.

טור ד'

מקרקעין בתחומי יהודה ושומרון
הנמצאים בניהול הממונה על 

הרכוש הממשלתי והנטוש או בניהול
ההסתדרות הציונית העולמית

1. על המבקש לציין בכתב 
בבקשתו כי הוא מבקש 

להפנות את בקשתו לבחינת 
ועדת התמיכות.

2. פירוט בדבר השעבודים 
הקיימים ביחס למקרקעין: 

פלט רשם המשכונות על 
זכויות המוסד ביחס למקרקעין.

ביחס למוסד מבקש שהוא 
חברה או אגודה שיתופית - 

יצורף גם אישור רשם החברות 
או רשם האגודות השיתופיות, 

לפי העניין. 

3. בבקשה לשעבוד קרקע 
חלופית - המסמכים המפורטים 

בפסקה )א(, לגבי הקרקע 
החלופית.

מס' פרט 
בתוספת

טור ה'

מקרקעין שזכויות מוסד הציבור 
בהם אינן כמפורט בטורים ב' 

 עד ד'

1. על המבקש לציין בכתב 
בבקשתו כי הוא מבקש 

להפנות את בקשתו לבחינת 
ועדת שעבודים בחשב הכללי.

2. פירוט בדבר השעבודים 
הקיימים ביחס למקרקעין: 

)א(  נסח רישום מקורי 
ועדכני כך שתאריך 

הוצאתו הוא עד עשרים 
ואחד ימים לכל היותר 

בטרם הגיש מוסד הציבור 
את הבקשה לתמיכה;

)ב( אם המבקש בעל 
זכויות חכירה יצורף גם 

פלט רשם המשכונות 
על זכויות המוסד ביחס 
למקרקעין. ביחס למוסד 
מבקש שהוא חברה או 

אגודה שיתופית - יצורף 
גם אישור רשם החברות 

או רשם האגודות 
השיתופיות, לפי העניין.

3. בבקשה לשעבוד קרקע 
חלופית - המסמכים בפסקה )א(, 

לגבי הקרקע החלופית".";
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בפרט 3, בכל מקום, במקום "בפסקת משנה" יבוא "בפסקה".   )5(

תחילה 

תחילתו של תיקון זה ביום ט' בחשוון התשע"ה )2 בנובמבר 2014( )להלן - יום התחילה(.  .17

הוראת מעבר

)א( על אף האמור בסעיף 17, החלטת ועדת תמיכות, ועדה מיוחדת או ועדת בדיקה בעניין מסוים, שתתקבל אחרי יום   .18
התחילה אך נוגעת לתקופה שלפני יום התחילה, תידון לפי הנוהל העיקרי כנוסחו לפני תיקון זה אם תוצאותיו באותו 

עניין מקלות עם מוסד הציבור.

על אף האמור בסעיף 17, החלטת ועדת תמיכות שעניינה שינוי, עיכוב, הפסקה, קיזוז או הפחתה של תמיכה,  )ב(   
שהתקבלה לפני יום התחילה ונוגעת לתקופה שבין יום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( לבין יום התחילה, תידון 
עניין מקלות עם מוסד  זה אם תוצאותיו באותו  כנוסחו לאחר תיקון  בוועדת התמיכות לפי הנוהל העיקרי  מחדש 

הציבור.

הוראת שעה

בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015(, בסעיף 8)כב( לנוהל העיקרי -  .19

במקום "לפעילויות שלא יועדו" יקראו "לפעילויות )שיועדו ושלא יועדו(";  )1(

נסיבות מיוחדות רשאית ועדת התמיכות, באישור החשב הכללי, לאשר תמיכה  "ואולם בהתקיים  יבוא  בסופו   )2(
ממחזור   100% על  עולה  יועדו(  ושלא  )שיועדו  לפעילויות  לשימוש  נטו  הנכסים  יתרת  אם  אף  ציבור  למוסד 

הכנסותיו כאמור".   

ה' בחשוון התשע"ה )29 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2013-000075(
  יאיר לפיד
   שר האוצר

 


