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פורסם תיקון לנוהל תמיכות המתייחס לתמיכות קורונה בלבד במוסדות ציבור.
ראו גם חוזר הסבר למבחני התמיכה מיום  24.01.21הכולל עדכונים.
מדובר בהקלה למוסדות ציבור שכן משמעות התיקון הינה פטור מעמידה בהוראות
סעיפים רבים בנוהל התמיכות ,אם כי ההקלה היא רק לתמיכות קורונה.
מנגד ,תוקנו מבחני התמיכה ובוטל סעיף  6המתייחס לקיזוז תמיכה שמוסד
הציבור זכאי לה על פי מבחנים אלו ממענק הוצ' קבועות שקיבל .משתמע מן
התיקון כי מוסד ציבור שקיבל מענק הוצ' קבועות או מענק לעסקים מכח חוק
הסיוע הכלכלי לא יהיה זכאי כלל למענק על פי מבחנים אלו גם אם סכום המענק
שקיבל הינו זניח.
כמובן שמדובר במצב אבסורדי לפיו עמותות המקיימות פעילות מכירה או מתן
שירות בהיקף קטן וזניח ביחס לפעילות העיקרית אשר קבלו בשל כך מענק נמוך,
לא יהיו זכאיים למענק משמעותי בשל פעילותם העיקרית.
שלחנו פניה ללשכת רואי חשבון בבקשה לפעול לתיקון העיוות והם הבטיחו
לנסות ..אנו מקווים שפעילותם תישא פרי.
להלן פירוט ההקלות:
לתשומת לב :ההקלות מתייחסות רק לתמיכות הניתנות מכח מבחני תמיכה של
משרד האוצר לתמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכת
נגיף הקורונה.
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הערה :חלק מההקלות ניתנו כבר לגבי כל סוגי התמיכות בהתאמות שנעשו בנוהל
תמיכות בשל נגיף הקורונה ,אם כי הן מותנות בדרישות מסוימות.
א .אחוז תמיכה מקסימלי -במצב רגיל התמיכה המרבית אסור שתעלה על  90%מעלות
הפעילות הנתמכת ,הן ספציפית כל תמיכה ביחס לפעילות עבורה היא מתקבלת והן
כללית סה"כ תמיכות ביחס לסה"כ הפעילויות הנתמכות .כעת ,לענין תמיכה זו ,בוטל
תנאי זה המתייחס לפעילות ספציפית.
ב .אחוז מימון עצמי -בוטל התנאי של  10%מימון עצמי במזומן.
ג .שווי עבודת מתנדבים (ביטול טכני) -בוטלו ההוראות המתייחסות להכרה בהכנסות
והוצאות מתנדבים היות ובמבחני התמיכה עצמם נדרש קיזוז הן מהמחזור והן מעלות
הפעילות.
ד .שיעור הוצאות הנהלה וכלליות -אי עמידה בתקרת אחוז מקסימלי להוצאות הנהלה
וכלליות לא ישלול תמיכה זו (כמובן שיכולות להישלל תמיכות אחרות בשל אי עמידה
כאמור ואף ניהול תקין).
ה .עלות שכר מקסימלית של בעל תפקיד ניהולי -בוטל התנאי.
ו .יתרות עודף /גרעון נצבר -בד"כ נשללת תמיכה ממוסד אשר לו עודף נצבר לפעילות,
בשנה שקדמה לתמיכה ,בשיעור העולה על  100%מהמחזור או לחילופין גרעון נצבר
מפעילות העולה על  50%מהמחזור .התניות אלו מבוטלות לענין תמיכה זו.
ז .העברות כספים לעמותות אחרות (תמיכות והלוואות) -בוטלו כל ההנחיות בנושא.
נדגיש שוב שעדיין בעייתי לעניין ניהול תקין ,תמיכות חשכ"ל אחרות ומס הכנסה
(לבעלי אישור לפי סעיף .)46
ח .שנתיים פעילות במימון עצמי -בוטלה הדרישה ,התמיכה רלבנטית גם לעמותות
חדשות.
ט .מניעת כפל מימון ממשלתי -קיימת הוראה לפיה אותה פעילות לא תוכל להיתמך ב2
אופנים שונים (על ידי אותו משרד ממשלתי או ע"י משרד ממשלתי אחר) הוראה זו לא
תקפה כעת כך שלדוגמא מוסד המפעיל כולל יוכל להיתמך גם ע"י משרד החינוך וגם
ע"י משרד האוצר בהתאם למבחנים אלו .אין כאן חידוש היות ובמבחני התמיכה צוין
שלא יחשב ככפל תמיכה.
י .התחייבות מוסד הציבור הנתמך -כפועל יוצא מהאמור לעיל ,אין צורך לחתום על
התחייבות לעמידה מלאה בנוהל תמיכות במסגרת בקשה לתמיכה זו.
יא .רשימת מסמכי בסיס לקבלת תמיכות מתקציב המדינה  -בוטלה הדרישה .כמובן
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שאם המוסד מקבל גם תמיכות אחרות הוא ידרש למסמכים אלו.
יב .שונות -סעיפים רבים נוספים מנוהל התמיכות לא רלבנטים לתמיכה ייעודית זו ועל כן
לא נדרשת עמידה בהם .כגון :הוראות לתמיכה הניתנת ע"פ מספר משתתפים,
הוראות לעניין תמיכה רב שנתית ,ועוד.
אז באילו הוראות כן יש לעמוד?
א .התמיכה המרבית לא תעלה על  90%מעלות הפעילות הנתמכת ,המדובר בסה"כ
תמיכות מתוך סה"כ הוצאות פעילות נתמכת .במידה ומוסד יתמך ביתר הוא ידרש
להשיב כספי תמיכה.
ב .כל ההוראות המתייחסות לועדת התמיכות (מינוי ,הרכב ,סדרי עבודה ,פניה לועדה
ועוד).
ג .פיקוח על התמיכה ע"י החשכ"ל.
ד .שינוי ,עיכוב ,הפסקת תמיכה והשבה במידה ולא עמדו בתנאים או לא הוגשו
דוחות /מסמכים נדרשים.
ה .כמובן כל המופיע במבחני התמיכה כפי שפרטנו כאן.
נחזור ונדגיש כי מוסדות ציבור הנתמכים בשוטף ממשרדים ממשלתיים כפופים
בכל מקרה לנוהל תמיכות המלא (עם ההקלות הכלליות שניתנו בו בשל נגיף
הקורונה).
אנו נעדכן עם פרסום הפרטים בדבר מועדי ואופן ההגשה ונשמח לסייע בכל
הקשור להגשת הבקשות.

בברכה,
רודניק וורצל ושות'
רואי חשבון
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