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תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד להגנת הסביבה לארגונים סביבתיים
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד להגנת הסביבה לארגונים סביבתיים2 )להלן - המבחנים 

העיקריים(, כמפורט להלן:
תיקון סעיף 2   1

לאנרגיות  מעבר  "לרבות  יבוא  בסופה   ,)6( בפסקה  סביבתיים",  תוכן  "נושאי  בהגדרה  העיקריים,  למבחנים   2 בסעיף   
מתחדשות"  

תיקון סעיף 3   2

בסעיף 3 למבחנים העיקריים -

בכותרת, במקום "סוגי הפעילות הנתמכים" יבוא "סוגי הפעילות הנתמכים ותנאיהם";  )1(

בסעיף קטן )ב(, בפסקה )2(, במקום "בכל מועד ישתתפו 20 מתנדבים ועובדים לפחות" יבוא "בכל מועד ישתתפו 15   )2(
מתנדבים או עובדים לפחות";

בסעיף קטן )ג(, בפסקה )4(, במקום "חודשיים לפני פתיחתה לפחות" יבוא "בזמן סביר לפי נסיבות העניין;"   )3(

תיקון סעיף 4   3

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -

במקום פסקה )2( יבוא:  )1(

")2( עיקר פעילותו של המוסד היא בנושאי תוכן סביבתיים; לעניין פסקה זו, "עיקר פעילותו" - 80% מתוך מחזור   
פעילות המוסד לפחות או 5 מיליון שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים 
בכל אחת מהשנתיים הראשונות מתוך שלוש השנים שקדמו לשנה שבעדה ניתנה התמיכה, ולגבי מוסד שהחל 
את פעילותו בשנתיים האחרונות שקדמו לשנה שבעדה ניתנת התמיכה, בהתאם לדוח הכספי המבוקר של השנה 
הראשונה מתוך השנתיים שקדמו לשנה שבעדה ניתנת התמיכה ובהתאם להצהרה של המוסד לפי נוסח שיקבע 

המשרד; לצורך עמידה בתנאי זה לא יובאו בחשבון עלויות ב"שווה כסף";";

בפסקה )3(, אחרי המילים "מוסד חינוך" יבוא "פורמלי";  )2(

בפסקה )12(, במקום "70,000" יבוא "50,000"   )3(

תיקון סעיף 5   4

בסעיף 5 למבחנים העיקריים -

בפתיח, המילים "בכתובת www sviva gov il" - יימחקו;  )1(

בפסקה )1()ג(, בסופה יבוא "או של קהל היעד"   )2(

תיקון סעיף 6   5

בסעיף 6 למבחנים העיקריים -

בפסקה )1( -  )1(

בפסקת משנה )ג( - )א( 

בפתיח, במקום "עד 5 נקודות" יבוא "עד 8 נקודות";  )1(

בפסקת משנה )1(, במקום "5 נקודות" יבוא "8 נקודות";  )2(

בפסקת משנה )2(, במקום "3 נקודות" יבוא "4 נקודות";  )3(

בסופה יבוא "החלטות הוועדה לעניין אמת מידה זו, לגבי כלל הגופים, ינומקו ויועברו כולן לעיונו של   )4(
קיבל  שבו  מהמועד  ימים   14 בתוך  תוגש  העיון  בקשת  זאת;  ויבקש  לתמיכה  בקשה  הגיש  אשר  מוסד 
ימים   14 בתוך  לעיונו  יועברו  הוועדה  החלטות  לתמיכה;  בקשתו  בדבר  הוועדה  החלטת  את  המוסד 

נוספים";

בפסקת משנה )ה( - )ב( 

בסעיף קטן )1(, במקום המילה "טרם" יבוא "במסגרת";  )1(

בסעיף קטן )2(, במקום המילה "טרם" יבוא "במסגרת";  )2(

בסופה יבוא:  )3(

")3( המוסד לא הציג מסמכים המעידים על קיומו של שיתוף פעולה - יינתנו 0 נקודות;";  
 

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

י"פ התשע"ט, עמ' 8590   2
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בפסקת משנה )ו( - )ג( 

בפתיח, במקום "עד 5 נקודות" יבוא "עד 15 נקודות";  )1(

בפסקת משנה )1(, במקום "5 נקודות" יבוא "15 נקודות";  )2(

בפסקת משנה )2(, במקום "2 נקודות" יבוא "7 נקודות";  )3(

בסופה יבוא:  )4(

")4(  בעבור פעילות המתקיימת באופן מקוון בלבד - יינתנו 2 נקודות;  

)5( סך כל הניקוד למוסד לפי אמת מידה זו לא יעלה על 15 נקודות;";  

בפסקת משנה )ז( - )ד( 

בפסקת משנה )1( -  )1(

במקום "תל אביב, ירושלים ודרום תל אביב" יבוא "תל אביב, ירושלים ודרום"; )א( 

במקום הקטע החל במילים "המפורסם בכתובת" יבוא "המפורסם במרשתת, במהלך שלוש השנים  )ב( 
האחרונות - יינתנו 10 נקודות;";

בפסקת משנה )2(, במקום "שלוש השנים האחרונות - יינתנו 5 נקודות;" יבוא "שלוש השנים האחרונות,   )2(
למעט שנת 2020 - יינתנו 5 נקודות;";

אחרי פסקת משנה )2( ובין הקטע החל במילים "לצורך אמת מידה זו," יבוא:  )3(

")3( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;";  

בפסקה )2( -  )2(

בפסקת משנה )ב( - )א( 

במקום פסקת משנה )1( יבוא:  )1(

 ")1( המוסד הציג מסמכים המעידים על קיום שיתוף פעולה עם שני שותפים ומעלה מהמגזר הציבורי, 
 מהמגזר העסקי או עם מוסדות ציבור נוספים, לטובת הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, במסגרת 

הגשת הבקשה - יינתנו 25 נקודות;";

במקום פסקת משנה )2( יבוא:  )2(

 ")2( המוסד הציג מסמכים המעידים על קיום שיתוף פעולה עם שותף אחד מהמגזר הציבורי, מהמגזר 
 העסקי או עם מוסדות ציבור נוספים, לטובת ביצוע הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, במסגרת |

הגשת הבקשה - יינתנו 10 נקודות;";

בפסקת משנה )ג(, אחרי פסקת משנה )2( ובין הקטע החל במילים "לעניין פסקת משנה זו," יבוא: )ב( 

")3( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;";  

בפסקת משנה )ד(, בסופה יבוא: )ג( 

")3( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;";  

פסקת משנה )ו( - תימחק; )ד( 

בפסקת משנה )ז( - )ה( 

בפתיח, במקום "יינתנו עד 5 נקודות" יבוא "יינתנו עד 8 נקודות";  )1(

בפסקת משנה )1(, במקום "יינתנו 5 נקודות;" יבוא "יינתנו 8 נקודות;";  )2(

בפסקת משנה )2(, במקום "יינתנו 3 נקודות;" יבוא "יינתנו 4 נקודות;";  )3(

בפסקת משנה )ח( - )ו( 

בפתיח, במקום "יינתנו עד 5 נקודות" יבוא "יינתנו עד 7 נקודות";  )1(

בפסקת משנה )1(, במקום "במהלך שלוש השנים האחרונות, בשלושה מתוך שבעת המחוזות לפחות,   )2(
כמפורט בפסקה )1()ז()1( - יינתנו 5 נקודות;" יבוא "במהלך שלוש השנים האחרונות, למעט שנת 2020, 

בשלושה מתוך שבעת המחוזות לפחות, כמפורט בפסקה )1()ז()1( - יינתנו 7 נקודות;";

לפחות,  המחוזות  שבעת  מתוך  בשניים  האחרונות,  השנים  שלוש  "במהלך  במקום   ,)2( משנה  בפסקת   )3(
כמפורט בפסקה )1()ז()1( - יינתנו 3 נקודות;" יבוא "במהלך שלוש השנים האחרונות, למעט שנת 2020, 

בשניים מתוך שבעת המחוזות לפחות, כמפורט בפסקה )1()ז()1( - יינתנו 5 נקודות;";

בסופה יבוא:  )4(

")3( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;";  
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בפסקה )3( -  )3(

בפסקת משנה )ב( - )א( 

במקום פסקת משנה )1( יבוא:  )1(
")1( המוסד הציג מסמכים המעידים על קיום שיתוף פעולה עם שלושה שותפים ומעלה מהמגזר 
הציבורי, מהמגזר העסקי או עם מוסדות ציבור נוספים, לטובת הפעילות הנתמכת לפי מבחנים 

אלה, במסגרת הגשת הבקשה - יינתנו 20 נקודות;";
במקום פסקת משנה )2( יבוא:  )2(

הציבורי,  מהמגזר  שותפים  שני  עם  פעולה  שיתוף  קיום  על  המעידים  מסמכים  הציג  ")2( המוסד 
אלה,  מבחנים  לפי  הנתמכת  הפעילות  לטובת  נוספים,  ציבור  מוסדות  עם  או  העסקי  מהמגזר 

במסגרת הגשת הבקשה - יינתנו 15 נקודות;";
במקום פסקת משנה )3( יבוא:  )3(

")3( המוסד הציג מסמכים המעידים על קיום שיתוף פעולה עם שותף אחד מהמגזר הציבורי, מהמגזר 
העסקי או עם מוסד ציבור נוסף, לטובת ביצוע הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, במסגרת 

הגשת הבקשה - יינתנו 10 נקודות;";
אחרי פסקת משנה )3( יבוא:  )4(

")4( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;";  
בסופה של פסקת המשנה, הקטע החל במילים "בסעיף זה" - יימחק;  )5(

בפסקת משנה )ג(, בין פסקת משנה )2( לבין הקטע החל במילים "באמת מידה זו," יבוא: )ב( 
")3( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;";  

בפסקה )4(, בפסקת משנה )ד(, בין פסקת משנה )2( לבין הקטע החל במילים "החלטות הוועדה באמת מידה זו,"   )4(
יבוא:

")3( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;";  
בפסקה )6( -  )5(

בפסקת משנה )ד(, אחרי פסקת משנה )2( יבוא: )א( 
")3( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;";  

בפסקת משנה )ה(, אחרי פסקת משנה )2( יבוא: )ב( 
")3( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;";  

בפסקת משנה )ו(, אחרי פסקת משנה )2( יבוא: )ג( 
")3( בשאר המקרים - יינתנו 0 נקודות;"   

תיקון סעיף 7   6
בסעיף 7 למבחנים העיקריים, סעיף קטן )ד( - יימחק   

תיקון סעיף 8   7
בסעיף 8 למבחנים העיקריים -
במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

 ")א( מוסד רשאי לבקש תמיכה בעד חמש פעילויות פרטניות בלבד, מתוך כלל סוגי הפעילויות המפורטים בסעיף 3,  
לדוגמה: הבקשה יכולה לכלול בקשה לתמיכה בעבור כנס אחד לפי סעיף 3)א()2()ב(, קורס הכשרה מקצועי אחד 
לפי סעיף 3)ג(, שני מחקרים לפי סעיף 3)ד( ותכנית לימודים אחת לפי סעיף 3)ה(; דוגמה נוספת: הבקשה יכולה 
לכלול בקשה לתמיכה בעבור שני כנסים לפי סעיף 3)א()2()ב( ושלוש סדרות של ימי עיון לפי סעיף 3)א()2()א( ";

בסעיף קטן )ה(, במקום "הסכום האמור בסעיף זה יחושב על בסיס שאינו כולל הוצאות הנהלה וכלליות, וכן בלא   )2(
החשבת כוח אדם מתנדב" יבוא "הסכום האמור בסעיף זה לא יכלול כוח אדם מתנדב";

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )3(
")ו( גובה התקורה שתוכר לתמיכה לפי מבחנים אלה לא יעלה על 5% "  

תיקון סעיף 9   8
בסעיף 9 למבחנים העיקריים, בסעיף קטן )ג(, הסיפה - תימחק   

תחילה   9
תחילתו של תיקון זה ביום פרסומו    

ז' בסיוון התשפ"א )18 במאי 2021(
)803-35-2021-000060(                                                    גילה גמליאל

השרה להגנת הסביבה  
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