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 התשפ"א בתמוז חי"
 2021 ביוני 28

 2021-21025חש. 
 

 אל:
 חשבי וסגני חשבי משרדי הממשלה
 ועדות התמיכות במשרדי הממשלה

   א לחוק יסודות התקציב3מוסדות הציבור הנתמכים לפי סעיף 
 
 
 

 2020לשנת פתיחת המערכת להגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת הנדון: 

(, שפורסם בילקוט הנוהל –קציב המדינה במוסדות ציבור )להלן תבהתאם לנוהל התמיכות מ .1

 לדווח על הפעילות הנתמכת, מוסד ציבור נתמך נדרש 2019באוקטובר  23ביום  8480הפרסומים 

הפעילות הנתמכת, בשנה העוקבת לשנה בעדה דו"ח על שנת הגשת בפורטל התמיכות באמצעות 

 ניתנה התמיכה.

 .2021באוקטובר  31שנת פעילות תסתיים ביום  הגשת דוח עלכי  קובע לנוהל 36סעיף  .2

לנוהל קובע כי מוסד ציבור שלא הגיש דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת על למועד האחרון  38סעיף  .3

ויהיה עליו להשיב את להגשה, יראו בו כאילו לא עמד בהוראות הנוהל בשנים לגביהן נוגע הדו"ח, 

 .כספי התמיכה שניתנו לו בעד שנים אלו

שטרם התקבלו לגביו ממצאי הביקורת הדוח תמיכה למוסד  לא תאושרלנוהל קובע כי )ה(  39סעיף  .4

על שנת הפעילות, או אם קיים חשש שלא עמד בהוראות הנוהל, מבלי לפגוע בזכאות המוסד לקבלת 

 תמיכה עד להשלמת הדיון בעניינו.

מוסדות ציבור שלא יגישו את הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת עד למועד האחרון כאמור, יודגש כי  .5

דו בהוראות הנוהל בשנים להן נוגע הדו"ח, והמשרד הממשלתי התומך ינקוט חשבו כאילו לא עמיי

. כמו שנה זובכלים העומדים לרשותו על מנת לגבות את כספי התמיכה שניתנו למוסד הציבור בגין 

כן, נבהיר כי עד להגשת הדו"ח האמור, מוסד הציבור לא יהיה רשאי לקבל מקדמות על חשבון כספי 

 .2021התמיכה לשנת 

נבקשכם לעדכן את מוסדות הציבור הנתמכים על ידי המשרד במועדים אלה על מנת שלא תהיה פגיעה  .6

 בפעילות השוטפת והביקורת תוכל להתבצע כראוי ובהתאם לכללים.

אנא הפיצו אותו  –מצ"ב מסמך הנחיות לגופים המסביר על הגשת הדוח על שנת הפעילות בשנה זו  .7

 תו לאתר האינטרנט של משרדכם.לכלל הגופים הנתמכים והעלו או

אנא הפיצו לגופים כי החל מעת הזו מופעל מרכז תמיכה מקצועי בכתובת:  .8

tmichothelp@mof.gov.il   .אשר ייתן מענה לגבי הנתונים שנדרש להגיש במסגרת הדוח השנתי

ה ניתן לפנות למרכז התמיכה באמצעות כתובת המייל. מטרת מרכז התמיכה המקצועי היא לספק מענ
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לשאלות על הנתונים הנדרשים להגשה במסגרתו. לשאלות טכניות יש לפנות למרכז התמיכה של 

 .ccc@mof.gov.ilמרכב"ה בכתובת: 

 

 ,תודה על שיתוף הפעולה  
     
 , רו"חמוריה שליסל  
 מנהלת תחום חינוך, רווחה ומגזר שלישי  
     
     

 
  העתק:

 סגן בכיר לחשב הכללי -עפר פלג מר 
 סגן 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 האוצררפרנטית חינוך, רווחה ותמיכות -גב' רותם שרביט 

 , משרד האוצרותמיכות חינוך, רווחה סטודנטית -גב' איילת הלר 
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