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שוויון חברתי למוסדות להמשרד תמיכות של חלוקת כספי מבחנים ל

 1להנצחת זיכרון השואה הפועליםציבור 

 

 

 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 

, ובהתייעצות (החוק -)להלן  19852-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בהתאם לסעיף 

עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של 

להנצחת זיכרון  הפועלים( למוסדות ציבור המשרד -להלן לשוויון חברתי ) המשרד

 :להלןהשואה, כמפורט 

 

 04570114תקנה תקציבית מס':  

  :כללי .1

(, תדון במתן תמיכות התמיכות ועדת –ועדת התמיכות של המשרד )להלן  (א)

מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 

 הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה. - )להלן 3בהןלדיון במוסדות ציבור ו

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של  (ב)

 סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

את כל  ועדת התמיכותה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול בבוא (ג)

 שנקבעו. יני של המבחניםיין, תוך יישום שוויוני, אחיד וענינסיבותיו של הענ

הפעלת אמות מידה כל שיקוליה של ועדת התמיכות יהיו ענייניים, תוך  (ד)

 תהיה מנומקת. ועדת התמיכותין; החלטת ימקצועיות, ככל שיידרש לפי הענ

ין במתן תמיכה לפי מבחנים אלה או באמור בהם כדי להכיר באדם כניצול א (ה)

שואה או כזכאי לקבל הטבות כספיות כלשהן מבין אלה הניתנות על ידי 

 ממשלת ישראל לניצולי שואה.

 

 

                                                 
 .7910(, עמ' 17.05.2018, ג' בסיוון השתע"ח )7806מבחן התמיכה פורסם בי"פ  1
 .34, עמ' נ"ב; התש60ס"ח התשמ"ה, עמ'  2
; התשע"ח, עמ' 10192' עמ"ו, התשע; 8220ועמ'  658"ה, עמ' התשע; 472' עמ"ד, התשע; 5152ועמ'  3172' עמ"ג, שעי"פ הת 3

4406. 
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 מטרות התמיכה: .2

התמיכה מיועדת לסייע למוסדות ציבור הפועלים בתחום הנצחת השואה,  

השואה, ובכלל זה למוסדות ציבור הפועלים נגד  קהילות שחרבו בשואה או נספי

 הכחשת השואה, באמצעות ביצוע הפעילויות המפורטות במבחנים אלה.   

 

 :לקבלת תמיכה תנאי סף .3

א לחוק, 3, כהגדרתו בסעיף בלבד בקשה לתמיכה יכול שתוגש בידי מוסד ציבור             

 הסף האלה: (, העומד בתנאימוסד -הפועל שלא למטרות רווח )להלן 

המוסד מאוגד כדין בישראל ועיקר פעילותו על פי מטרותיו הרשומות לפי  (1)

 כל דין מוקדשת לנושא השואה;

המוסד אינו מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה  (2)

 ואינו מתוקצב או נתמך כתאגיד על פי חוק; 19584 –גבוהה, התשי"ח 

 , כגון בית ספר18עד גיל לילדים המוסד אינו מוסד חינוך שבו ניתן חינוך  (3)

ואינו מקיים מסגרת חינוכית אחרת במסגרתה מתקיימת פעילות לימודית 

קבועה באופן פורמלי ושאינו פורמלי, כגון תנועת נוער, ארגון נוער, ישיבה 

, מוסד קטנה, ישיבה גבוהה, אולפנה, מכללה, מדרשה לבנות, אוניברסיטה

 ;להכשרת מורים, מכינה קדם צבאית

המוסד הגיש את בקשתו לפי הוראות מבחן זה, הנוהל וכל הוראות המשרד,  (4)

 בצירוף כל המסמכים הנדרשים כדין;

למוסד ניסיון מוכח של שנתיים לפחות קודם לשנה בעבורה מבוקשת תמיכה  (5)

יף ממשית אחת או יותר מתחומי התמיכה המפורטים בסעבביצוע פעילות 

 ( למבחנים אלה; 1)4

הפעילות מוסד הנתמך לראשונה לפי מבחנים אלה, ההיקף הכספי של ב (6)

בשנה בה היה היקפה הגדול ביותר מבין חמש  בעדה מבוקשת התמיכה,

השנים האחרונות, אינו נופל ממחצית ההיקף הכספי של הפעילות שבעבורה 

 מבוקשת התמיכה;

תכנית עבודה המפרטת את במסגרת בקשתו לתמיכה, המוסד הגיש  (7)

קבעה ועדת  ;(העבודה תכנית -)להלן  הפעילויות שבעבורן מבוקשת התמיכה

                                                 
 .191ס"ח התשי"ח, עמ'   4
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התמיכות כי תכנית העבודה, או חלקה, אינה מפורטת דיה, לא יהיה המוסד 

 זכאי לתמיכה עד תיקון התכנית להנחת דעת ועדת התמיכות;

ילות מוסד המבקש תמיכה לפי מבחנים אלה, לא ימנע השתתפות בפע (8)

, ולא תהיה אפליה של משתתפים ענייניים שאינם מטעמים 4 בסעיף כאמור

 בהן מטעמים אלה; 

השיעור הכולל של דמי ההשתתפות שגובה המוסד מהמשתתפים בעבור  (9)

 10%על  לא יעלההשתתפות בפעילות כלשהי, ככל שנגבים על ידי המוסד, 

 פעילות;  מההוצאה הישירה הכוללת של המוסד בעבור ביצועה של אותה

, למעט פעילות הסברה נגד חוץ לארץאינה מתבצעת בהפעילות הנתמכת  (10)

 ה;אל למבחנים()ו( 1)4 בסעיף אמורהכחשת השואה כ

הפעילות הנתמכת אינה פעילות שייעודה טיפול רפואי או נפשי בניצולי  (11)

 ני משפחותיהם או פעילות נלווית לכך;בשואה או ב

הפעילות הנתמכת אינה חלק מהכשרה או מימי העשרה מקצועיים המזכים  (12)

את המשתתף בגמול, במלגה, בחידוש תעודת מדריך או תעודה מקצועית 

משלחות תלמידים  של מסע או סיור אוהכנה כלשהי או שניתנים במסגרת 

 או בני נוער, לרבות הסגל, בין היתר לאתרי מחנות השמדה;

פעילות שבעדה מוסד שהוא מוזאון מוכר כמשמעו הפעילות הנתמכת אינה  (13)

, יכול לקבל תמיכה לפי מבחנים לחלוקת 19835-בחוק המוזאונים, התשמ"ג

 .6כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום המוזאונים המוכרים

הפעילות הנתמכת אינה פעילות שבעדה יכול המוסד לקבל תמיכה לפי  (14)

שרד התרבות והספורט למוסדות מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של מ

 . 7ציבור העוסקים בשימור מידע )ארכיונים(

 

 

 

 אופן חלוקת התקציב: .4

                                                 
 .113ס"ח התשמ"ג עמ'   5
; 6964' ועמ 3025, עמ' גהתשע" ;1302' עמ"ב, התשע; 2617; התשס"ח, עמ' 2327"ז, עמ' התשס;3904י"פ התשס"ה, עמ'   6

 ..4998' עמ"ז, התשע
 .3740; התשע"ח, 5764י"פ התשע"ד, עמ'  7
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, יהיה זכאי לתמיכה מתקציב 3מוסד העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף  

 המשרד, כמפורט להלן:

תקציב התמיכה יחולק לסוגי הפעילויות השונים  ובהתאם למשקל הקבוע  (1)

 בצידם, כמפורט להלן: 

הוצאה לאור או הפקה של ביוגרפיות או עדויות אישיות של ניצולי  (ב)

 –(אישיות עדויות -להלןבשואה )יוצאי קהילות שחרבו של שואה או 

15%; 

הוצאה לאור של עלון המוקדש בעיקרו לאחד או יותר מן הנושאים  (ג)

 ;10% –המפורטים במטרות התמיכה לפי מבחנים אלה 

לפי מבחנים אלה, ושאינם חלק  קיום כנסים שעניינם מטרות התמיכה (ד)

גבורה, למאירועים המתקיימים במסגרת יום הזיכרון לשואה ו

 ;%30- 19598 -כמשמעו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט 

קהילות שחרבו לזכר אחזקה של אנדרטאות לזכר נספים בשואה או  (ה)

 ;10% –בשואה 

על  יםהמבוסס ציבורלהצגת תכנים ל םאמצעיהקמה או הפעלה של  (ו)

העוסק ו, יישומון, חברתית רשתאתר אינטרנט,  כגון המרשתת

 ; 10% –במטרות התמיכה לפי מבחנים אלה 

פעילות הסברה נגד הכחשת שואה, כמשמעה בחוק איסור הכחשת  (ז)

 ;%5 - 19869-השואה, התשמ"ו

עלויות תקורה והוצאות כלליות הקשורות , ובכלל זה מינהל (ח)

 ;20% –במישרין לפעילויות המפורטות בפסקאות משנה )א( עד )ו( 

()א( עד )ו(, תהא לפי 1התמיכה במוסד בסוג פעילות שנתמכת לפי פסקה ) (2)

 ;5מספר נקודות שצבר, על פי החלטת ועדת התמיכות, כמפורט בסעיף 

תינתן רק למוסדות שאושרה להם תמיכה לפי  (()ז1תמיכה לפי פסקה )

 ;ן()א( עד )ו( או חלק1פסקאות )

יחושב שווי נקודה לפי סכום  ()ז(,1) פסקה לפיסוג פעילות, שאינו  בכל (3)

התקציב העומד לחלוקה לסוג הפעילות מחולק בסך כל הנקודות שצברו 

                                                 
 .121ס"ח התשי"ט, עמ'  8
 196ס"ח התשמ"ו, עמ'  9
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שווי  –כלל המוסדות שנמצאו זכאים לתמיכה בעבור פעילות זו )להלן 

 ;קודה(נ

תהיה לפי מספר  )ז(,(1) פסקה לפיהתמיכה במוסד בסוג פעילות, שאינו  (4)

הנקודות שהמוסד צבר בעד אותה פעילות במכפלת שווי הנקודה שנקבע 

 ;לאותה הפעילות

אם ייוותר עודף תקציבי בלתי מנוצל באחד מסוגי הפעילויות כאמור, הוא  (5)

בהתחשב  )ז(,(1)לפי פסקה  פעילותיחולק בין שאר סוגי הפעילויות, למעט 

 ;בשיעורם היחסי, כפי שנקבע במבחנים אלה

מסך כל תקציב המשרד המחולק  25%סך כל התמיכה במוסד לא תעלה על  (6)

 לפי מבחנים אלה.

 

 אופן חישוב הניקוד המזכה בתמיכה: .5

לבקשה בעבור פעילות של הוצאה לאור או הפקה של ביוגרפיות, או עדויות  (א)

 ()א(, יינתן ניקוד בהתאם לאמות המידה שלהלן:1)4אישיות כאמור בסעיף 

ניקוד יינתן בהתאם למספר ההפקות של ביוגרפיות או של עדויות אישיות  (1)

נקודה אחת   –שהוציא לאור המוסד בשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה 

בעבור כל הפקה; המוסד יוכל לקבל ניקוד בעד לא יותר משלוש הפקות של 

 ישיות, שהוציא לאור כאמור;ביוגרפיות או של עדויות א

()א( המבוצעת על ידי מוסד הזכאי לתמיכה 1)4לא תיתמך פעילות לפי סעיף  (2)

לפי מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע, התרבות והספורט 

 ;10למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות תרבות העוסקים במחקר(

פיות או של ()א( הוצאה לאור או הפקה של ביוגר1)4לא תיתמך לפי סעיף  (3)

 עדויות אישיות שהוצאו לאור קודם לשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה. 

()ב(, תינתן 1)4לבקשה בעבור פעילות של הוצאה לאור של עלון כאמור בסעיף  (ב)

אינו חוזר על תוכן שהופיע קודם לשנה שנקודה אחת בעבור עלון, ובלבד 

קת עלון שבעבורה מבוקשת התמיכה; המוסד יוכל לקבל תמיכה בעבור הפ

 אחד בלבד.

                                                 
 .2325י"פ  התשס"ז, עמ'  10
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()ג(, יינתן ניקוד 1)4לבקשה בעבור פעילות של קיום כנסים כאמור בסעיף  (ג)

 כמפורט להלן:

  –במבחנים אלה  (1)

דקות  120איש לפחות, הנמשך  40כינוס שבו משתתפים  –"כנס" 

לפחות, שתוכנו המהותי בהתאם למטרות התמיכה; למען הסר 

או  כללית אסיפה כגון המוסד במסגרת הפועל גוףספק ישיבה של 

 לא  תיחשב ככנס; ועד 

ינתן ניקוד בהתאם למספר הכנסים שקיים המוסד בשנה שבעבורה  (2)

  –מבוקשת התמיכה ועד שלושה כנסים לכל היותר; כמפורט להלן 

 בעד כנס אחד תינתן נקודה אחת;

 בעד שני כנסים ינתנו נקודה וחצי;

 ;נקודות 2בעד שלושה כנסים ינתנו 

()ג( תינתן לפעילות המתקיימת במבנה שאינו 1)4עיף תמיכה לפי ס (3)

 דירת מגורים פרטית בלבד;

ועדת התמיכות תהא רשאית לבקש לצרכי בקרה מאת מוסד כי תינתן  (4)

יום על מועד קיום כנס שבעבורו  14למשרד הודעה מראש של 

מבוקשת תמיכה; ביקש המשרד הודעה כאמור וזו לא ניתנה, יהיה 

השתכנע  אם אלאבכנס לעניין התמיכה,  המשרד רשאי שלא להכיר

כי הפעילות  המוסד שהציגעל סמך ראיות חד משמעיות ומשכנעות 

 עמדה בתנאים לקבלת תמיכה.

בקשה בעבור פעילות של אחזקה של אנדרטאות לזכר נספי השואה או לזכר  (ד)

()ד( תנוקד בהתאם למספר 1)4קהילות שחרבו בשואה כאמור בסעיף 

 –באחזקתן בשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה  האנדרטאות שהמוסד עסק

נקודה אחת בעבור כל אנדרטה, המוסד יוכל לקבל ניקוד בעד לא יותר משלוש 

 אנדרטאות שהמוסד עסק באחזקתן כאמור.

לבקשה בעבור הקמה או הפעלה של אמצעים להצגת תכנים לציבור  (ה)

לאמות ()ה(, יינתן ניקוד בהתאם 1)4המבוססים על המרשתת כאמור בסעיף 

 המידה שלהלן:

 ;תמיכה מבוקשת בגינם האמצעים כללתינתן נקודה אחת בעבור  (1)

()ה( יהיה כפוף לתנאים 1)4אישור תמיכה בפעילות כאמור בסעיף  (2)

 האלה:
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יפעל בלא הפסקה ויהיה נגיש  תמיכה מבוקשת בעבורו אמצעיה (א)

 לציבור באופן חופשי;

יכלול תכנים בנושא הנצחת השואה לפי מבחנים אלה,  האמצעי (ב)

 ;האמצעינוסף על תיאור כללי ומידע טכני על הגוף המפעיל את 

()ו(, 1)4לבקשה בעבור פעילות הסברה נגד הכחשת השואה, כאמור בסעיף  (ו)

במסגרת כנס שנושא הכחשת  כאמור ממשית פעילותקיום  בעדיינתן ניקוד 

ברים, שותפות משמעותית בארגון הכנס, קיום השואה נדון בו, כגון נשיאת ד

נקודה אחת בעבור כנס, המוסד יוכל לקבל   -  מיצגים או תערוכות וכיוצא בכך

 ניקוד בעד לא יותר משני כנסים כאמור.

 

  

 תנאים נוספים למתן התמיכה: .6

, 4מוסד רשאי לבקש בכל שנה תמיכה בעבור כמה פעילויות, כאמור בסעיף  (א)

בלבד, שתדון בהתאם לעקרונות ולאמות המידה  שירוכזו בבקשה אחת

 .5המפורטות בסעיף 

במסגרת הבקשה לתמיכה בעבור תחום פעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה,  (ב)

 לא יבקש המוסד תמיכה בעד הוצאות שהוצאו בעבור כל פעילות אחרת.

 מוסד לא יבקש תמיכה בעבור פעילות, שלא פורטה בתכנית העבודה. (ג)

המוסד לא יקבל תמיכה לתחום פעילות  כי לקבוע רשאית התמיכות ועדת (ד)

שאושרה לפי מבחנים אלה, אם נמצא כי הפעילות שבוצעה בתחום זה לא 

 בתכנית העבודה.את הקבוע  תאמה

כל מוסד יגיש דוחות ביצוע תקופתיים כספיים וענייניים, כפי שיידרש על ידי  (ה)

 המשרד, באופן שיאפשר את בדיקת הפעילות.

בשנת  עם ביקורת מטעם המשרד שאינו משתף פעולה למוסד לא תינתן תמיכה (ו)

 .הגשת הבקשה

ממשלתי  ממומן כספית מכל מקורפעילות הסוג  למוסד בעד לא תינתן תמיכה (ז)

פעילות שהמשרד משתתף סוג לא תינתן תמיכה בעד ; או רשות סטטוטורית

 .בדרך אחרת וב

סף, אם סך לא תינתן תמיכה למוסד ציבור בעד פעילות הממומנת ממקור נו (ח)

 כל המקורות מהן ממומנת הפעילות, כולל תמיכת המשרד, עולה על עלותה.
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הוצאות כוח  עבורבעבור מרכיב הדרכה הקיים בפעילות, לא תינתן תמיכה  (ט)

אדם המועסק באופן ישיר על ידי המוסד במסגרת יחסי עובד מעביד וכן לא 

כר והתנאים גובה הש על העולה בעלות הפעילות החלק בעבור תמיכהתינתן 

תעריפים המירביים לשירותי הדרכה, מבחנים הנלווים למרצים בהתאם ל

 53.3לפי פרק משנה  נציבות שירות המדינה ובחינות המפורסמים על ידי

והודעת החשב הכללי  13.9.412, הוראת תכ"ם מספר 11לתקנות שירות המדינה

 , כפי שיעודכנו מזמן לזמן;13.9.4.113מספר ה. 

מעלות הפעילות  90%פעילות, תמיכת המשרד לא תעלה על לגבי כל תחום  (י)

 .שבעבורה מתבקשת התמיכה

מי שימונה על ידו כל מסמך,  לרשות לרשות המשרד או יעמיד המוסד (יא)

 רגיל, מידע מאגר או פנקס, חשבונות ספר, כספי וחשבון דין, תוכניתרשומה, 

 תמיכהבקשר עם ה המוסד, תצהיר וכל נתון אחר המצוי בידי ממוחשב או

 .התמיכה למתן הנדרשים התנאים קיוםהנחוץ לדעת המשרד לצורך בדיקת 

שווי  בעלויות להכיר ניתן העצמי המימון ושיעורחישוב עלות הפעילות  לעניין (יב)

 של הכספיים בדוחות מופיעות שהן בתנאי ,כסף ישווכעבודת מתנדבים 

, המוסד ניהל רישום של המתנדבים ושעות עבודתם באופן המאפשר המוסד

 .המינימום שכרפיקוח ובקרה ושווי עבודת המתנדבים לא יהיה גבוה מעלות 

כוח אדם המועסק באופן ישיר  בהוצאות לתמיכה להכיררשאי שלא  המשרד (יג)

נמצא קשר בין תפקידו  לאעל ידי המוסד במסגרת יחסי עובד מעביד אם 

לבין הפעילות בעבורה מבוקשת תמיכה, אלא אם  במוסד העובדל המקצועי ש

 עלהשתכנע המשרד על סמך ראיות חד משמעיות ומשכנעות שהציג המוסד 

 .העובד ידי על הפעילות ביצוע

 
 

 ביטול .7

המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לאזרחים ותיקים למוסדות ציבור הפועלים 

 בטלים. –14להנצחת זיכרון השואה

 

                                                 
11 .full.pdf-.csc.gov.il/Takshir/terms/Documents/takshirwww 
12 .mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/HOD13090004010601.docx 
13 .www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.4 
 .2' עמ"ד, התשע; 996"א, עמ' התשע; 3314' עמ"ט, התשס"פ י פורסם 14
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 תחילה .8

 (.2018בינואר  1)ע"ח בטבת התש י"דתחילתם של מבחנים אלה ביום  

 

 (2018במאי,  2י"ז באייר התשע"ח )

(803-35-2018-000001) 

 

 גילה גמליאל     
 ה לשוויון חברתיהשר     
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