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 2020-21014חש. 
  :לכבוד

   א לחוק יסודות התקציב3מוסדות הציבור הנתמכים לפי סעיף 
 

 שלום רב,
 

דחייה במועד האחרון להגשת הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת לפי פרק ח' לנוהל התמיכות מתקציב  הנדון:
 המדינה במוסדות ציבור

  
שפורסם בילקוט  ,(הנוהל –)להלן  נוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבורתיקון בהתאם ל .1

יגיש בשנה העוקבת לשנה שבעדה ניתנה מוסד ציבור נתמך  ,2019באוקטובר  23ביום  8480הפרסומים 

הדו"ח על שנת הפעילות  –התמיכה דו"ח עם נתונים ודיווחים על שנת הפעילות הנתמכת )להלן 

 (.הנתמכת

להחליף את הביקורת  ח על שנת הפעילות הנתמכת משקפת את התהליך החדש שמטרתו"הגשת הדו .2

, הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכתהשנתית שנעשתה כתנאי לאישור התמיכה בוועדת התמיכות. במסגרת 

שבאמצעותם  יתבקש מוסד הציבור להגיש נתונים מבוקרים, כספיים ואחרים, על פעילותו בשנת התמיכה

 תיבדק עמידתו בהוראות הנוהל.

 31חרון להגשת הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת הוא לנוהל, המועד הא 36ככלל, בהתאם לסעיף  .3

( כי המועד 3)ג()56באוקטובר לשנה העוקבת לשנת התמיכה. יחד עם זאת, כהוראת מעבר, נקבע בסעיף 

לגבי מוסדות ציבור שנתמכו  2019-ו 2018עבור השנים האחרון להגשת הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת 

 בדצמבר לשנה העוקבת לשנת התמיכה. 31יהיה לא יאוחר מיום בשנים אלו, 

נוכח התפרצות משבר הקורונה והשפעותיו המשמעותיות על המשק, במטרה להקל ולסייע ף האמור, על א .4

מאשר החשב הכללי, באופן חריג, מתוקף סמכותו לפי , לעמוד בהוראות הנוהל למוסדות הציבור השונים

שהמועד )ב( לנוהל, דחייה במועד האחרון להגשת הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת, כך 36סעיף 

 .2021בינואר  31חרון להגשת הדו"ח כאמור יהיה לא יאוחר מיום הא

מוסד ציבור שלא יגיש את הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת עד למועד האחרון להגשה, יראו בו יודגש כי,  .5

, ויהיה עליו להשיב 2018-2019כאילו לא עמד בהוראות הנוהל בשנים שלגביהן מוגש הדו"ח, קרי שנים 

להגשת הדו"ח האמור, מוסד הציבור נבהיר כי עד כמו כן,  .בעד שנים אלו ניתנו לואת כספי התמיכה ש

 .2021לשנת  כספי התמיכהעל חשבון לא יהיה רשאי לקבל מקדמות 

 
 בכבוד רב,  

   
 גל לנדו  
 ומגזר שלישימנהל תחום חינוך רווחה   

 
 העתק:

 סגנית בכירה לחשב הכללי, משרד האוצר -גב' מירב קדם 
 , משרד האוצרסגן בכיר לחשב הכללי -אלון שלזינגר רו"ח 

 מרכזת מערך הביקורת המרכזי על גופים נתמכים, משרד האוצר -אברך -רו''ח רוני רוזנבלום
 הלשכה המשפטית, משרד האוצר -עו"ד מירב ליבנה 
 משרד האוצרותמיכות,  רווחה, רפרנטית חינוך -גב' רותם שרביט 
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