
                                 

  עקרי התנאים החשבונאיים בנוהל תמיכות של החשכ"ל

נוהל תמיכות של שר האוצר מהווה אבן יסוד לזכאות לתמיכה ממשלתית. ההתנהלות לפיו 

מים לקבלת תמיכה. משרדי הממשלה בודקים נקובים בו תנאים חשבונאיים מסוי הנתמכת

  את עמידת העמותה בתנאים הנקובים בנוהל.   

   הביקורות נערכות בשלש רמות:
ביקורת קצרה הכוללת בדיקה כי אכן כספי המדינה שמשו למטרתם, העמותה עמדה א. 

  ווח נאות.יבתבחינים והד
  "מ ונוהל תמיכות של שר האוצר.+עמידה בהוראות תכ רמה אב. 

  + עמידה בהוראות חוק העמותות והוראות ניהול תקין. ג. הרמות הקודמות
. פרוצדורליים ועונשיים רובו בנושאיםעמודים) ודן בשלל נושאים,  60 -הנוהל הינו ארוך (כ

  אן נסקור את התנאים החשבונאיים. כ

  לגביה באותיות רגילות: םדגשות והדגשיובאותיות מ והל תובאהנתמצית הוראת 

מעלות הפעילות הנתמכת אלא אם  90%לא תינתן תמיכה בשיעור העולה על  .1

 וכדומה).  75% (בדר"כ השיעור קטן יותר, בתבחינים נקבע שיעור אחר

לגבי  -הפעילות הנתמכת היא הפעילות שנקבעה בתבחינים ולא זולתה. לדוגמה  .1.1

פעילות עילות בשעות אחרות. לא תתוקצב פ פעילות שבה ננקבו שעות פעילות

תתוקצב רק פעילות  –שננקב בתבחינים כי יש צורך לדווח מראש מי משתתף בה 

   מיותר לציין כי יש לעמוד בתבחיני התמיכה. המשתתפים המדווחים.

הנהלה  הפעילות  יכולה לכלול יחוס הוצאות הנהו"כ ומימון אבל לא יותר מהשיעור .1.2

 ן) או בתבחינים ספציפיים.    שאושר בנוהל (ראה להל וכלליות

 במזומן. ממקורותיו העצמיים מעלות הפעילות 10%המוסד הנתמך יממן לפחות  .2

 , גביה בגין שירותים וכדומה. מקור כזה הינו מתרומות בדרך כלל

כספים שהתקבלו מהמדינה, מתאגידים שהורמו לפי חוק, מרשויות מקומיות או  .2.1

שהתקבלו ממקורות  נחשבים ככספים אינםלטובת המדינה זבונות ימכספי ע

 התקבלו בגין רכישת שירות. עצמיים, אלא אם

המדינה והם מתבטאים במזומנים  דפים שנצברו בעבר ומקורם אינו מתמיכתוע .2.2

לכאורה הוא הדין כאשר כספים אלו לא היו בבנק  ק ייחשבו גם הם כמקור עצמי.בבנ

 אלא הגיעו ממימוש יתרות חובה שונות.

(כגון קבלת טובין  עלויות בשווה כסף יכולות לשמשהפעילות שהוזכרה  כבסיס לעלות .3

פי טוי כסיכתרומה) באם במבחני התמיכה נאמר כי ניתן להכיר בשווה כסף ובאם יש ב

 לאירועים אלו בדוחות הכספיים:

  -שווי  .4

 השווי צריך להיות לפי אומדן מהימן. .4.1

ישום לגבי שמותיהם ושעות באם נוהל ר 3לעניין סעיף  שווי עבודת מתנדבים יוכר .4.2

 עבודתם בצורה המאפשרת פיקוח.

בגובה עלות שכר יהא, לכל היותר,  3לעניין סעיף השווי שיוכר בגין עבודת מתנדב  .4.3

 +עלויות מעביד ההכרחיות ע:פ חוק) (ז.א. שכר מינימום מינימום

   לא תהא תמיכה אלא בגין הוצאה שהוצאה בפועל (ולא בגין שווה כסף). .4.4

 



.  ניתן לשלם תמיכה בגין פעילות שאינה מתבצעת על ידי המוסד בעצמו לא תינתן .5

 הבאים:מקרים כספים לגופים אחרים ב

מנות מקצועית, ובלבד שלא ותשלומים לספקים הנצרכים בגין אופיים הטכני או מי .5.1

 המוסד בגוף אחר.תהא החלפה למעשה של 

הנתמכת, ובלבד תשלום למוסד אחר בגין הסכם לשיתוף פעולה לביצוע הפעילות  .5.2

חר לא הגיש בקשת במבחני התמיכה. הכל באם המוסד ב שלא צויין איסור על כך

 תמיכה לאותה פעילות.

בנכס ובות הנאה (כגון מתן רשות לשימוש, אף זמני, או לתת טאין להעביר כספים   .6

 :המקרים הבאים למוסדות אחרים מלבדללא תמורה או בתמורה מופחתת) 

דהיינו מוסד ר תותר אם המוסד המעביר הינו גוף מנהל [העברת כספים למוסד אח .6.1

רותי ניהול לפי הסכם לשני גופים ומעלה שמטרותיהם דומות או המאגד או נותן שי

 זהות לשלו] של המוסד האחר.

כספים שהועברו מכח הסכם עם תורם. הוראה זו אינה חלה על מוסד שסך תמיכת  .6.2

ממחזור  25%בורית) אינה עולה על ילא סך התמיכה הצ –משרדי ממשלה (ודוק 

 הכנסותיו בשנה זו.

 :  5-6תנאים נוספים לסעיפים   .7

 חובה כי למוסד האחר יהיה אישור ניהול תקין תקף. .7.1

תימסר הודעה לרשות המיסים באשר להעברת הכספים והעתקה יופנה למשרד  .7.2

 התומך.

תאגיד תינתן גם עמותה שהינה  –המוסד המקבל אינו תאגיד עסקי (לתשומת לב  .7.3

 עסקי).

שליטה היא היכולת לכוון את פעילותו של [הלוואה ממוסד לתאגיד עסקי שבשליטתו  .7.4

תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת 

שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר  המוסדבתאגיד, וחזקה על 

רת באם הינה בהסכם כתוב, מות מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד]

  רעונה לא יהא בשווה כסף.ילתקופה של פחות מחמש שנים ופ
  דפים צבורים:ועהגבלת  .8

מוסד שבדוחות הכספיים שלו יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילות בשיעור של מעל  .8.1

 לא יקבל תיקצוב. באותה שנהממחזור הכנסותיו  100%

מוסדות רבים מציגים בדוחות הכספיים גם יעוד נכסים פנימי לפי החלטת מוסדות  .8.2

עד העמותה וסכום יעוד זה מקטין את יתרת הנכסים נטו לשימוש לפעילות. 

היתרה הסעיף נקרא כאילו  )(בתאריך זה לא הוארכה ההוראה 2015ובר לאוקט

חיצוני (כגון תורם).  כוללת גם עודפים שיועדו אך אינן מוגבלים ע"י גורם האמורה

 בהתקיים נסיבות מיוחדות תאשר וועדת תמיכות חריגה מכך.

 רעונות צבורים:יגהגבלת  .9

ממחזור הכנסותיו באותה שנה לא  50%מוסד שלו "גרעון מצטבר" העולה על  .9.1

יתוקצב. בפועל משרדי ממשלה רבים נוהגים לאיים בהקפאת תקציב גם בסף נמוך 

רעונות ירד מסויים לשלוח לעמותות בכלות גיותר [היתה תקופה בה נהג מש

נוהג זה הופסק  מפרת חוק.הנמוכים אף משמעותית מסף זה התראות כי העמותה 

לאור הערתינו].  המונח גרעון מצטבר כוונתו כפי הנראה לגרעון משימוש בפעילות 

אך אין בנוהל התייחסות פרטנית לנושאים חשבונאיים שונים, כגון יעוד פנימי, כאשר 

 תה התייחסות.ידפים היולגבי ע

 



  להלן. 12לגבי מוסד הנתמך לראשונה ראה בסעיף  .9.2
 :שיעור הוצאות הנהלה וכלליותהגבלת  .10

 כאחוזים מסך מחזור ההכנסות השנתי כדלהלן:הוצאות אלו יוגבלו  .10.1

 

אחוזים אלו רלוונטיים לשנת הכספים האחרונה שבגינה היה המוסד צריך להגיש  .10.2

דוחות כספיים ועל השנה הרלוונטית  (כולל הצעת התקציב בגינה). מוסד  לחשכ"ל

 שלו זו השנה הראשונה לתיקצוב אחוזים אלו רלוונטיים משנה זו.

עלות שכר מנכ"ל (הכוללת כל הטבה  - ₪  200,000מוסד שמחזורו אינו עולה על  .10.3

 20% שהינה שכר לפי פקודת מס הכנסה  בצירוף ניכויי חובה ורשות) הנמוכה מ

 ממחזורו לא תחושב כחלק מהוצאות הנהו"כ.

שווי עבודת מתנדבים יובא בחשבון המחזור באם נוהל רישום לגבי שמותיהם  .10.4

ושעות עבודתם בצורה המאפשרת פיקוח. .השווי שיוכר בגין עבודת מתנדב יהא, 

לכל היותר, בגובה עלות שכר מינימום (ז.א. שכר מינימום +עלויות מעביד 

 חוק) ובתנאי שיינתן לו בטוי בדוחות הכספיים. ההכרחיות ע:פ

במקרים חריגים ניתן לקבל חריגה מהגבלה זו. קיימת וועדה בחשכ"ל שתהא  .10.5

 מוסמכת לאשר חריגות כאלו

 עלויות הנהו"כ תכלולנה פחת יחסי במבנה כאשר זה משמעותי. .10.6

מזכירויות ומנהלי פרוייקטים או מחלקות אינם צריכים להיכלל בשכר הנהלה  .10.7

 לליות. פרסום כללי לגוף נכלל בעלויות הנהלה. וכ

פרסום ספציפי לפעולה מסוימת יכול להיות מיוחס לפעילות. כמו כן הוצאות גיוס  .10.8

  תרומות ספציפיות לרכוש קבוע יכולות להיזקף לרכוש הקבוע.
 הגבלת עלות שכר בעל תפקיד ניהולי: .11

לל ניכויי חובה [כולל כל הכנסה מעבודה לפי פקודת מס הכנסה וכועלות שכר  .11.1

 בשנה.₪  620,000של ממלא תפקיד ניהולי לא תעלה על ורשות] 

בעלות שכר זו לא יכללו תשלומים בגין רכיבים סוציאליים המגיעים באופן חד פעמי  .11.2

 (אך תשלום מאוחר של התחייבויות סוציאליות שוטפות אינו כלול בחריגה זו).

היה המוסד צריך להגיש סכום זה רלוונטי לשנת הכספים האחרונה שבגינה  .11.3

לחשכ"ל דוחות כספיים ועל השנה הרלוונטית  (כולל הצעת התקציב בגינה). מוסד 

 משנה זו. סכום  זה רלוונטישלו זו השנה הראשונה לתיקצוב 

רכיבי עלות השכר המירבי יהיו בהתאם לרכיבי השכר הנהוגים בחברות  .11.4

 ממשלתיות.

  

 

 מכסימלי של הוצאות הנהו"כ שולי שיעור  מחזור הכנסות שנתי
 באחוזים ₪ליוני יבמ
 22%  10עד 
 15.5%  35עד 
 10% 60עד 
 8.5% 85עד 
 7.5% 110עד 

 5% מכאן והלאה



הציבורית (כולל מרשויות מקומיות) הגבלה זו חלה רק על מוסד שבו סך התמיכה  .11.5

 כנמוך שבהם.₪, ליון ימ 5מהכנסותיו או על  25%עולה על 

הגבלה זו אינה חלה על מוסדות שהשכר בהם מוגבל או מפוקח לפי כל דין או  .11.6

 נוהל.

 

 :חודיותיהגבלות י מוסד מתוקצב חדשל  .12

 המוסד צריך להראות פעילות של שנתיים לפחות שמומנה ממקורות עצמיים. .12.1

שניים מעלות הפעילות היקף התמיכה בשנת התמיכה הראשונה לא יעלה על פי  .12.2

 בשנה הקודמת

 משתי ההגבלות הקודמות.במקרים חריגים ייתכנו פטורים  .12.3

ו הגבלת ייתכנו בתבחינים הגבלות נוספות, למשל וותק של למעלה משנתיים א .12.4

 .גידול פעילות לעומת העבר

עד  - ₪  500,000זורו גדול מסך של  : במוסד שמחהגרעון הצבור המותר הינו  .12.5

 ממחזור זה. 50%עד    - ממחזור זה.   במוסד שמחזורו קטן מזה  30%

 חודיים:ימקרים י    .13

בעה אינה תמידית אלא פרוייקט של כמה שנים תאושר תמיכה בגין פעילות שבט .13.1

 שנים. 3 –בתנאים מיוחדים ללא יותר מ 

תינתן רק אם המוסד יוכיח כי לרשותו תמיכה בגין פעילות חד פעמית כגון בניה  .13.2

 מקורות מספיקים למימוש ההפרש.

 במקרים חריגים ניתן לקבל אישור לתמיכה בגין פעילות שבוצעה בשנה קודמת. .13.3

 

 

 

 


