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 מבוא .1

)ו( לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן )להלן: 6בהתאם לאמור בסעיף  .1.1

"הנוהל"(, החשב הכללי יקבע עקרונות לדיון בבקשות שהוגשו במשך שנת הכספים להגדלת תמיכה 

 בשל התייקרויות שלא נלקחו בחשבון או בשל תקציב שלא נוצל או שנוסף.

הכללים לפיהם מחוייב המשרד לפעול במקרים בהם במהלך שנת לקבוע את  – מטרת ההוראה .1.2

 התקציב גדל תקציב התמיכה.

 הגדרות –נספח א ראה הגדרות הוראה זו ב .1.3

 הנחיות לביצוע  .2

במקרה שבוצעה הגדלת תקציב בתקנת תמיכה המיועדת למוסדות ציבור, וועדת התמיכות במשרד  .2.1

 במסגרת מבחן תמיכה לפי החוק.  ציבור ותמוסדת היקף התמיכה המחולקת לרשאית להחליט על הגדל

התקציב הנוסף יתחלק בין מוסדות הציבור, שהגישו בקשות לתמיכה במועד פרסום ההזמנה להגיש  .2.2

בקשות ואושרו לקבלת תמיכה על ידי וועדת התמיכות, בהתאם ליחס שחולק בסיס התקציב בין 

 המוסדות בתחילת שנת התקציב.

לעיל, במקרה שתוספת התקציב או הסכום הכולל של כל התוספות  2.2מרות האמור בסעיף ל .2.3

או יותר, ביחס לבסיס התקציב או ביחס לתקציב הראשוני  %50התקציביות בתקנת התמיכה הינו 

ל פרסום הזמנה להגשת בקשות שאושר )אם  בסיס תקציב היה אפס(, המשרד יבצע הליך נוסף ש

 לתמיכה על פי הנחיות הנוהל וידון בבקשות התמיכה שהוגשו. 

אין , חשב המשרד, בהתייעצות עם היועץ המשפטי של המשרד, ינמק מדוע  2.2בנוסף לאמור בסעיף  .2.2

 בחלוקת התמיכה משום פגיעה בשוויון, כאשר מתקיימים התנאים הבאים במצטבר:

מבסיס  10%מתקיימים דיונים של וועדת תמיכות על חלוקת תוספת תקציב העולה על  .2.2.1

 או יותר. 10%התקציב או אם הסכום הכולל של כל התוספות התקציביות הינו 

 קציב.תוספת התקציב התקבלה לאחר חודש יולי של שנת הת .2.2.2

ידי -יועברו על, 2.4.1כאמור בסעיף  ,סיכומי הדיונים והפרוטוקולים המתעדים את דיוני וועדת התמיכות .2.5

 החשב למנהל הכללי של המשרד הרלוונטי.

באחריות חשב המשרד לבקש את אישור מטה התמיכות באגף החשב הכללי לחלוקת תוספת התקציב  .2.6

התקציב ומתקיים אחד  מבסיס %10כאשר הסכום הכולל של כל התוספות התקציביות מהווה מעל 

 התנאים הבאים:

 תוספת התקציב התקבלה לאחר חודש אוקטובר של שנת התקציב.  .2.6.1

 כאשר מדובר בעד שלושה גופים שנהנו מתמיכה מאותה תקנה תקציבית בשנה תקציבית.  .2.6.2

 או יותר מתוספת התקציב. %50כאשר אחד הגופים עתיד לקבל  .2.6.3
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יועבר לממונה תחום תמיכות במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד  2.6דיווח על החלוקה לפי סעיף  .2.7

 המשפטים.

החשב הכללי או נציגו, בהתייעצות עם ממונה תחום תמיכות במחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד  .2.2

גיש בקשות כמפורט בהוראה זו, אם התקיימו נסיבות המשפטים, רשאי לפטור מפרסום הזמנה לה

 חריגות ומיוחדות המצדיקות זאת, ומנימוקים שיירשמו.

בכל מקרה של הגדלת תקציב, באחריות ועדת התמיכות במשרד לוודא כי המידע מפורסם באתר  .2.2

 האינטרנט של המשרד, במועד סמוך להחלטה על חלוקת תוספת התקציב.

 מסמכים ישימים .3

 .נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן .3.1

 נספחים .4

 .הגדרות –נספח א  .2.1

http://www.takam.mof.gov.il/
mailto:takam@mof.gov.il
http://www.ag.mof.gov.il/NR/rdonlyres/.../0/Nohal.pdf
http://www.ag.mof.gov.il/NR/rdonlyres/.../0/Nohal.pdf


 חלוקת תמיכות עקב תוספת תקציבית הוראת תכ"ם:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 התקשרויות ורכישות –תכ"ם 

 תמיכות פרק ראשי:

 פרק משני:
 במוסדות ציבור כות מתקציב המדינהתמי

 א(3)לפי ס' 

 6.1.6 מספר הוראה:

 01 מהדורה:

 

 

  3מתוך  3עמוד  17.03.2016 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: נחמיה קינד שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  תכ"ם קישור לאתר הוראותאתר הוראות תכ"ם: 

 

 

 נספח א

 הגדרות

 התקציב שנקבע לתקנה בחוק התקציב השנתי. -בסיס התקציב  .1

מקרים בהם גדל התקציב בתקנה ביחס לבסיס התקציב או במקרה שלא  –הגדלת תקציב התמיכה  .2

נקבע בסיס תקציב, ביחס לתקציב הראשוני שאושר )לא כולל כספים שחויבו בשנה קודמת(, כאמור 

 )ו( לנוהל. 6בסעיף 

 .1225-התשמ"ה ,א' לחוק יסודות התקציב 3סעיף  –החוק  .3

 "המבחנים" בנוהל.כמשמעותם בהגדרת  –מבחן תמיכה או מבחני תמיכה  .2

 כהגדרתו בנוהל. –משרד  .5
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