
 --נוסח משולב לא רשמי  --

 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לתשומת לב

 הפרסום ברשומות מחייב.
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לפטור את מוסד הציבור מרישום החליטה ועדת התמיכות  (ג)  

 קטן סעיףלפי ת הנאה או הערת אזהרה בפנקס המקרקעין, קזי

 .באופן שיקבעתדווח הוועדה על החלטתה לחשב הכללי  ,)ב(

פיזי וממוחשב כפי שיקבע  רישוםתנהל ועדת תמיכות  (ד)

רישום זיקות הנאה או הערות אזהרה או פטור החשב הכללי לגבי 

 .מכך לפי סעיף זה

תשולם מאת  ,9סעיף פי ל מקדמה, למעט תמיכה שאושרה (א)  .11 תשלום התמיכה

לא  ;ענייןבמבחני התמיכה הנוגעים להמשרד במועדים שייקבעו 

נקבעו הוראות כאמור, תקבע ועדת התמיכות מועדים לתשלום 

 , בקצב ביצוע הפעילות הנתמכתבהתחשב בהנחיות החשב הכללי

ואפשרויות המימון של המשרד, ובמידת האפשר, באופן שימנע מן 

 .המוסד הנתמך את הצורך להיזקק למימון ביניים

מסכום  50%בכל מקרה, לא תועבר תמיכה העולה על  (ב)  

 ;התמיכה שאושר בטרם הוכח ביצוע הפעילות בסכום שהועבר

השלמת תשלום יתרת התמיכה תבוצע לאחר מסירת דו"ח ביצוע 

 .מעודכן אשר יוכל לכלול צפי ביצוע כפי שקבע המשרד

, יתאפשר רק 10תשלום תמיכה בעד תכנון כאמור בסעיף  (1)ב

לאחר קבלת היתר בניה בפועל, אלא אם כן במבחני התמיכה  

 נקבע אחרת.

 וסד הציבורהתמיכה תועבר במישרין לחשבון בנק של מ (ג)  

 .שנרשם בבקשת התמיכה

המשרד יקיים פיקוח על מילוי התנאים למתן התמיכה, על  (א)  .12 פיקוח ובקרה

כנדרש;  הפעילות הנתמכתביצוע השימוש בתמיכה שנתן ועל 

ידי המשרד יטיל המנהל הכללי של המשרד על בהפיקוח  לצורך 

או עובדים מעובדי המשרד את קיום הפיקוח כאמור  קבל שכרמ

(, או ירכוש שירותי פיקוח מגורם חיצוני שיבחר המפקח -)להלן 

; חשב המשרד יאשר את אופן כדין, ובלבד שיופעלו על ידי המפקח

 .ביצוע הפיקוח, וידווח לחשב הכללי על ביצוע הפיקוח כאמור



 --נוסח משולב לא רשמי  --

 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לתשומת לב

 הפרסום ברשומות מחייב.
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ל מוסדות ידי המפקח בכל שנה לגבי כבהפיקוח יתבצע   (ב)  

 .הציבור הנתמכים על ידי המשרד

הפיקוח יתבסס על קבלת דיווחים תקופתיים ודו"חות  (ג)  

ביצוע ממוסדות הציבור הנתמכים, וכן יכלול ביקורים במקום 

אם אישר החשב הכללי כי  זולתהפעולה של המוסדות הנתמכים 

או פעולות פיקוח חלופיות  , אופיה או היקפהמהות הפעילות

מספקות שמקיים המשרד התומך מייתרים פיקוח במקום 

או מאפשרים הפחתת תדירות הביקורים לאחת  הפעולה

 .לשנתיים

 -הפיקוח יהיה מכוון לברר כי  (ד)  

 ;הוראות כל דיןפי לוהמוסד פועל באופן חוקי   (1)   

המוסד מקיים את התנאים שקבע המשרד בקשר  (2)   

 ואת הוראות הנוהל; לתמיכה

כללים או תקנים פי ל המוסד מקיים את פעולותיו (3)   

 ;שנקבעו לגופים מסוגו

 ;התמיכה משמשת למטרה אשר לשמה ניתנה (4)   

לא חלו שינויים מהותיים בנוגע למוסד הנתמך שהיה  (5)   

 .בהם כדי להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה

על הפעלת מנגנון הפיקוח  עדת תמיכותומפקח ידווח לו (ה)  

 באמצעות חשב המשרד ועדת התמיכות ;וממצאים עיקריים

ביוני  1-)עד ה , פעמיים בשנה לפחותכאמור תדווח לחשב הכללי

 .בדצמבר בכל שנה( 1-ועד ה

נתמך מוסד ציבור בידי יותר ממשרד אחד, יתאמו ביניהם  (ו)  

 המפקחים של המשרדים התומכים, את סדרי הפיקוח על אותו

 .מוסד ציבור, במגמה להגדיל את החיסכון והיעילות



 --נוסח משולב לא רשמי  --

 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לתשומת לב

 הפרסום ברשומות מחייב.
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מבלי לגרוע מאחריות המשרד לפי נוהל זה, יפעיל החשב  (ז)  

הכללי מערך ביקורת מרכזי לביצוע ביקורת ובקרה על הגופים 

 .הנתמכים

בידי משרד רואי תתבצע  בסעיף קטן )ז(כאמור  ביקורת (ח)  

  להלן:ולפי החלוקה ש ,חשבון לפי הנחיות החשב הכללי

תתבצע בידי משרדי רואי חשבון כאמור, כל שנה  קרה כספיתב( 1)

 לגבי כל מוסדות הציבור מקבלי התמיכה; 

,  תתבצע לגבי כל מוסד ציבור אחת לשלוש שנים עומקביקורת ( 2)

או קבוצת  מסוייםאם קבע החשב הכללי אחרת לגבי גוף זולת 

 .גופים

התמיכות  לפחות מסך כלל 0.5%משרד האוצר יקצה  (ט)  

להפעלת מערך הביקורת בשנה הניתנות לפי נוהל זה מדי שנה 

 .)ז(האמור בסעיף קטן   המרכזי

סכום  ל משרד יקצה, כבסעיף קטן )ט(בנוסף לאמור  (י)  

תקנה תקציבית סכום שנקבע בלפחות מ 0.5% בשיעור השווה ל

, לשם קיום פיקוח בשטח על לצורך תמיכה במוסדות ציבור

 הסכום המיועד לפיקוח קטן )א(, כאמור בסעיף הפעילות הנתמכת

שאינה לצורך תמיכה , יוקצה בתקנה תקציבית נפרדת כאמור

הכולל שנקבע התקציב סכום שבהם במשרדים  ;במוסדות ציבור

יהיה שיעור  שקלים חדשיםמליון  400לצורך תמיכה עולה על 

 .האמורהתקציב סכום מ לפחות 0.25%ההקצאה האמורה 

י יהיה רשאי לקבוע כללים לעניין אופן ביצוע החשב הכלל (יא)  

  .הפיקוח והדיווח אליו כאמור בסעיף זה

החשב הכללי רשאי שלא לאשר חלוקת תמיכה בתחום  (יב)  

 .מו הוראות סעיף זהיכי לא קוי ראה אם  מסוייםפעילות 

שינוי, עיכוב או 

 הפסקת התמיכה

 יעוכבדוחות או מסמכים שנדרש המוסד להגיש, לא הוגשו  (א)  .13

 .או ייפסק תשלום התמיכה



 --נוסח משולב לא רשמי  --

 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לתשומת לב

 הפרסום ברשומות מחייב.
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נתברר למשרד כי מוסד ציבור אינו עומד בתנאים שקבע  (ב)  

או או לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה, המשרד בקשר לתמיכה, 

חל שינוי אחר במוסד הציבור או בפעולותיו אשר היה בו כדי 

להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה, יוקטן, יעוכב 

 .יןיהתמיכה, לפי הענאו ייפסק תשלום 

של או ההכנסות נתברר למשרד כי היקף או קצב ההוצאות  (ג)  

היה באופן שיש או שהמתוכנן, שונה באופן מהותי מציבור המוסד 

רשאי בו כדי להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה, 

הקצב של תשלום את להתאים או את ההיקף להפחית המשרד 

 .כאמורהתמיכה לשינויים שחלו 

נתברר למשרד כי מוסד ציבור לא עמד בתנאים  (ד)  

ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה או לא היה זכאי 

ששולמו יפעל המשרד לגביית הכספים מלכתחילה לתמיכה, 

או ביתר או את מלוא הסכומים ששולמו לו,  למוסד הציבור

רוף י, בצענייןלפי הסכומים נוספים על תשלומים ששולמו לו, 

נוצרה עילת חיוב המוסד, הפרשי הצמדה וריבית, מן המועד שבו 

 .19סעיף לפי 

קבלת תמיכה באופן 

 פסול

מסר דיווח לא נכון, ולפיו ניתנו  נתברר למשרד כי מוסד ציבור  .14

פעילות מסויימת, או שהמוסד עשה בעד למוסד כספי תמיכה  

מסויימת, פעילות בעד  שניתנושימוש בלתי נאות בכספי תמיכה 

הכספים )ד( לעניין 13האמור בסעיף יינקט כלפי מוסד הציבור 

שבהם נעשה שימוש בלתי נאות או הכספים שניתנו בשל דיווח לא 

באופן המפורט ין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, ינכון, לפי הענ

 .19בסעיף 

תמיכה צעדים לגבי 

שניתנה לפי פעילות 

 באופן פסול

יפעל , בתמיכה הניתנת לפי פעילות, 14נוסף על האמור בסעיף   .15

שנהג בדרך של דיווח לא נכון או המשרד לעניין מוסד ציבור 

אם נקבע אחרת שלהלן זולת שימוש בלתי נאות לפי ההוראות 

 במבחני התמיכה הנוגעים לאותה פעילות:



 --נוסח משולב לא רשמי  --

 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לתשומת לב

 הפרסום ברשומות מחייב.
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הנוגע ין שימוש בלתי נאות או דיווח לא נכון ילענ (1)   

ניתנה  שבעדההיקף הפעילות מ 25%-נמוך מהשיעור ל

סכום מוסד הציבור יגבה מ -למוסד הציבור כאמור התמיכה 

כפל סכום השימוש הבלתי נאות או הדיווח הלא השווה ל

 ;19כמפורט בסעיף נכון 

הנוגע ן שימוש בלתי נאות או דיווח לא נכון ילעני (2)   

היקף התמיכה שניתנה למוסד מ או יותר 25%של שיעור ל

 -הציבור בעד הפעילות 

תופסק התמיכה במוסד הציבור בשנה שבה  (א)    

ויוחזרו  התגלו הליקויים על פי ממצאי הביקורת

 ;הכספים שניתנו למוסד באותה שנה

תישלל אפשרותו של המוסד לקבל תמיכה מן  (ב)    

 .המדינה בשנתיים שלאחר מכן

תמיכה צעדים לגבי 

לפי מספר משתתפים 

  שניתנה באופן פסול

לפי ההוראות יפעל המשרד בתמיכה הניתנת לפי מספר משתתפים,   .16

אם נקבע אחרת במבחני  זולתביקורת וממצאיה, לעניין שלהלן 

 התמיכה הנוגעים לאותה פעילות:

נמצא, על פי ממצאי הביקורת, ששיעור החריגה בין  (1)   

דיווחי מוסד הציבור בדבר מספר המשתתפים בפעילות 

שיעורי החוסר  הביקורת עולה עלהנתמכת ובין ממצאי 

אך לא  ימים 45תתבצע ביקורת שניה במוסד תוך המרביים, 

 תום אחריימים ממועד הביקורת הראשונה ולא  5לפני חלוף 

תקופת הפעילות הקבועה בסוג מוסדות הציבור שעליו הוא 

 –נמנה, אם ישנה )כגון "סמסטר" או "זמן"()בסעיף זה 

ששימשו  ההשתתפות תוני, על בסיס נתקופת הפעילות(

 במוסד הישני ביקורת נערכה לא; הראשונהלצורך הביקורת 

, לפי המוקדם, הפעילות תקופת תום עד או ימים 45 תוךב

 ;כביקורת ראשונה שתתבצע יהיהשנ הביקורת חשבית



 --נוסח משולב לא רשמי  --

 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לתשומת לב

 הפרסום ברשומות מחייב.
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נערכו שתי ביקורות מדגמיות במוסד, ובאחת מהן לא  (2)   

תבוצע עמד המוסד בשיעור מספר המשתתפים הנדרש, 

ממועד ימים  60תוך  , מדגמית או מלאה,ביקורת שלישית

ימים ממועד  5 חלוףלא לפני  אך הביקורת הראשונה

; נתוני ולא אחרי תום תקופת הפעילות יהיהשנהביקורת 

 חשבו לצורך ביקורת זו יהיו יההשתתפות שי

 שלישית ביקורת נערכה לאהשנייה; זהים לנתוני הביקורת    

המוקדם,  לפי, הפעילות תקופת תום עד או ימים 60 תוךב

 ;ראשונה כביקורתשתתבצע  השלישית הביקורת תיחשב

 לקבוע משרד רשאי ,(2)-ו( 1) בפסקאות האמור אף על (3)   

, שלישיתאו ביקורת  יהישנ ביקורת לצורך כי תמיכה במבחן

 לעומת מעודכנים השתתפות בנתוני שימוש ייעשה, בהתאמה

מוסד הציבור ש ובלבד, קודמות בביקורות שימשוש הנתונים

על היעדרותם  בו הראשונה הביקורת עריכת לפני דיווח

 ;הצפויה בביקורת השניה או בביקורת השלישית;

לביקורת יתלווה נציג מטעם מוסד הציבור אשר שמו,  (4)   

יחד עם שמות ממלאי מקום למקרה שיעדר, יימסר בעת 

בזיהוי המשתתפים הגשת בקשת התמיכה; הנציג יסייע 

 יפגע לא כאמור נציג עדריה בהתאם להנחיות החשב הכללי

 ; בלעדיו לבצעה שיוחלט ככל, הביקורת בתקפות

שיעורי  –שיעורי החוסר המרביים המותרים )להלן  (5)   

 החוסר המרביים( שיחשבו לצורך סעיף זה  יהיו:

 הוא במוסד שמספר המשתתפים המדווחים בו  (א)    

 ;20% – 25עד 



 --נוסח משולב לא רשמי  --

 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לתשומת לב

 הפרסום ברשומות מחייב.
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במוסד שמספר המשתתפים המדווחים בו גבוה  (ב)    

 ;15% – 25מ 

היעדרות משתתף מכל סיבה שהיא תיחשב  (ג)

כחוסר למעט במקרים המפורטים להלן, שבהם לא 

ייספר המשתתף כחסר בביקורת  אך ייגרע ממצבת 

 מוסד הציבור:

אשפוז של משתתף, בן או בת זוגו או ילד של  (1)

 לכל ימי האשפוז; –אחד מהם 

מיום תחילת הלידה  –לידת ילד של משתתף  (2)

ועד ליום שיבת האישה והילוד לביתם, וכן יום 

 עריכת ברית המילה;

שבועות מיום  14–לגבי משתתפת שילדה  (3)

הלידה ואולם אפשר שעד מחצית מתקופה 

זאת יהיה טרם מועד הלידה הצפוי ובלבד שסך 

 ;שבועות 14כל התקופה לא יעלה על 

החל משני הימים  –נישואין של משתתף  (4)

שקדמו למועד חתונת המשתתף ועד תום 

 שבעה ימים מיום החתונה;

יום הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה  (5)

)אב, אם, אח, אחות, בן, בת, בן או בת זוג( ועד 

תום שבעה ימים מיום פטירתו או הלוויתו, לפי 

המאוחר, וכן יום הלוויה של קרובו מדרגה 

 דרגה ראשונה;ראשונה של קרוב משפחה מ

המועד שבו זומן משתתף להתייצב במוסד  (6)

ממוסדות המדינה או בפני רשות שלטונית, אם 

 הוא חייב לעשות כן לפי דין;

ועדת התמיכות רשאית, לאחר התייעצות עם  (ד)

החשב הכללי, לקבוע כי משתתף מסוים לא ייספר 

כחסר בביקורת אך ייגרע ממצבת מוסד הציבור 

מקרים הנזכרים בפסקת במקרים הדומים במהותם ל

 משנה )ג(;
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ה שהי משתתף, פסקת משנה )ג(ב האמור על אף)ה(    

 חשביי ,במוסד ביקורת נערכה בזמן שבו במילואים

 בביקורת; כנוכח

, 25%בביקורת הראשונה על  וסרעלה שיעור הח (6)   

 תשלום התמיכה למוסד עד לסיום הביקורת מיד יופסק 

 ;השנייה או השלישית, לפי העניין

 (1)כאמור בפסקאות  שתי ביקורותמנמצא בכל אחת  (7)   

שיעור שנערכו במוסד שיעור היעדרות העולה על  (2)-ו

מועד ביופחת שיעור התמיכה למוסד, החל  החוסר המרבי,

שיעור ההפחתה ; או השלישית, לפי העניין יהיהביקורת השנ

בניכוי שיעורים כמפורט  שיעור החוסר בפועלהאמור יהיה 

; שנים עשר חודשיםתקופה של כחלק יחסי מתוך  ,ןלהל

עור החוסר הנמוך מבין אלה שנמצאו לעניין זה, ייחשב שי

בהן עלה שיעור החוסר על שיעור שבכל אחת מהביקורת 

 ;החוסר המרבי
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 אופן הפחתה יהיה כמפורט להלן:   

במוסד שמספר המשתתפים המדווחים בו הוא   )א(

המשתתפים תבוצע  מסך כל 25%אם נעדרו עד  -25עד 

נקודות  7.5הפחתה בשיעור השווה לשיעור הנעדרים בניכוי 

מסך כל המשתתפים תבוצע  25%האחוז ואם נעדרו מעל 

נקודות  2.5הפחתה בשיעור השווה לשיעור הנעדרים בניכוי  

 האחוז;";

במוסד שמספר המשתתפים המדווחים בו   )ב(

המשתתפים, מסך כל  20%אם נעדרו עד  -25 –גבוה מ 

 7.5תבוצע הפחתה בשיעור השווה לשיעור הנעדרים בניכוי 

מסך כל המשתתפים,   20%נקודות האחוז, ואם נעדרו מעל 

 2.5עדרים בניכוי תבוצע הפחתה בשיעור השווה לשיעור הנ

 נקודות האחוז;

נמצא בשתי ביקורות מתוך הביקורות שנערכו במוסד  (8)

נוכח במוסד כמשתתף אינו  באותה שנה, כי מי שדווח

היעדרות רציפה(, או התברר באופן  -באותם מועדים )להלן

אחר כי אין לשלם למוסד תמיכה בעד מי שדווח כמשתתף, 

בהתאם לסכום התמיכה , במוסדיופחת היקף התמיכה 

בעד אותו משתתף בשנים עשר החודשים האחרונים,  ןשנית

כמפורט להלן, זולת אם יוכיח המוסד כי היעדרות המשתתף 

 ופחתי אז, שחודשים עשר משנים הפחותה בתקופהתה ייה

 של היחסי לחלק בהתאםבשל אותו משתתף  התמיכההיקף 

 ,פה של שנים עשר חודשיםומתוך תק היעדרותותקופת 

 כדלקמן:
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מסך כל  המשתתפים  10%)א( בשל היעדרות רציפה של עד    

יופחת היקף התמיכה במוסד בסכום השווה לפי  -המדווחים

מסכום התמיכה שניתן בעד המשתתפים הנעדרים  1.5

 ברציפות;

מסך כל  המשתתפים  10%)ב( בשל היעדרות רציפה של מעל 

יופחת היקף התמיכה במוסד בסכום השווה לפי  -המדווחים

מסכום התמיכה שניתן בעד המשתתפים הנעדרים  3

 ברציפות;

 3האמור בפסקה זו יחול רק לגבי היעדרות רציפה של 

מכלל  5%משתתפים מדווחים לפחות ובשיעור העולה על 

רף  –המשתתפים במוסד, לפי הגבוה מביניהם )בסעיף זה 

המינימום(; משתתפים שהופחתה תמיכה בשל היעדרותם 

הרציפה לפי פסקה זו, יובאו בחשבון לעניין מספר 

(, אך לא יובאו 7בפסקה ) המשתתפים הנעדרים כנזכר

בחשבון לעניין הפחתת שיעור התמיכה האמורה בפסקה 

 האמורה;

לגבי משתתפים מדווחים שלא הופחתה תמיכה בשל 

געה לרף היעדרותם הרציפה לפי פסקה זו עקב אי ה

 ;7המינימום, תחול פסקה 

כאמור  נמצא שיעור הנעדרים ברציפות בשתי ביקורות (9)

ממספר המשתתפים שדווחו,  25%-, גבוה מ(2)-ו (1) הבפסק

 ,35%-גבוה מ שלא ברציפותאו נמצא ששיעור הנעדרים 

תישלל מן המוסד יתרת התמיכה, אם נותרה, בשנה 

השוטפת וכן תישלל זכותו של המוסד לקבלת תמיכה 

 בשנתיים שלאחר מכן;

 שנעדרולא תינתן תמיכה למוסד בעד משתתפים  (10)   

בשתי ביקורות של אותה שנה במוסד אחר, אלא לאחר 

להנחת דעת המשרד כי הם  מבקש התמיכה שיוכיח המוסד

לומדים בו; האמור בפסקה זו יחול רק לגבי היעדרות רציפה 

 העומדת ברף המינימום.
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תמיכה שניתנה תוך 

 הטעיה 

ועדת תמיכות כי מוסד דיווח  ה של הוכח להנחת דעת (א)  .17

ביודעין דיווח לא נכון על פעילות, כולה או חלקה, שקיים, אשר לא 

התקיימה בפועל, או על אדם אשר לא השתתף בפעילות מעולם 

 :האלהכאילו השתתף בה, יחולו ההוראות 

במקרה וזהו הדיווח הלא נכון הראשון הידוע לוועדה  (1)   

לגבי אותו מוסד, ומדובר בפעילות אחת, או במשתתף אחד, 

  -לפי העניין 

תקוזז  -לגבי תמיכה הניתנת לפי פעילות  (א)    

תמיכה בהיקף פי שלושה מתמיכה שניתנה בעד אותה 

החוזרת על  פעילות, וככל שמדובר בפעילות מסויימת

לא פחות מהתמיכה שניתנה, מאז דיווח עליה  -עצמה 

המוסד לראשונה, ובכל מקרה לא פחות מהתמיכה 

שניתנה, או הייתה ניתנת, בעד קיום הפעילות במשך 

 שלוש שנים;

 

 –לגבי תמיכה הניתנת לפי מספר משתתפים  (ב)    

תקוזז תמיכה בהיקף פי שלושה מתמיכה שניתנה בעד 

אותו משתתף מיום רישומו לראשונה במוסד, ולא 

 ;פחות משלושים ושישה חודשי תמיכה

במקרה ולידיעת הוועדה מדובר בדיווח לא נכון שאינו  (2)   

הראשון לגבי אותו מוסד, בתוך שנתיים, או שמדובר בדיווח 

ו לגבי יותר ממשתתף לא נכון לגבי יותר מפעילות אחת א

  -אחד, לפי העניין 

סכום  יקוזז -לגבי תמיכה הניתנת לפי פעילות  (א)    

)א( לגבי הפעילות או הפעילויות (1)הכאמור בפסק

שדווחו באופן לא נכון, ובנוסף לכך לא ייתמך המוסד 

באותה שנה ובשתי השנים שלאחר מכן; ככל ששולמה 

 יוחזרו הכספים למשרד; –למוסד תמיכה באותה שנה 
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 -לגבי תמיכה הניתנת לפי מספר משתתפים  (ב)    

לגבי המשתתף או  ()א(1ה )יקוזז סכום כאמור בפסק

המשתתפים שדווחו באופן לא נכון, ובנוסף לכך לא 

ייתמך המוסד באותה שנה ובשתי השנים שלאחר 

 –מכן; ככל ששולמה למוסד תמיכה באותה שנה 

 יוחזרו הכספים למשרד;

פעילות בודדת מתוך  –"פעילות אחת"  בסעיף קטן זה, (3)   

סוג פעילות אחד מהפעילויות המפורטות לפי מבחני 

 התמיכה הנוגעים לעניין.

התחזה אדם למשתתף שנעדר בעת ביקורת, בתמיכה  (ב)  

הניתנת לפי מספר משתתפים, תישלל התמיכה מאותו מוסד 

אותו  בעדבסכום השווה לשלושים ושישה חודשים של תמיכה 

 שתי ביקורותמבביקורת שניה התחזות כאמור  הנמצאמשתתף; 

, לעניין סעיף חשב המשתתף הנעדריי(, 2)-( ו1)16 בסעיףכאמור 

 .כאילו נעדר גם בביקורת הראשונה ,16

התחזה אדם למשתתף שנעדר בעת ביקורת, בתמיכה  (ג)  

הניתנת לפי מספר משתתפים, והמוסד או בעל תפקיד בו ידע, או 

שוועדת התמיכות קבעה כי היה עליו לדעת כי מדובר בהתחזות, 

 .תישלל התמיכה מאותו מוסד בכל אותה שנה

צעדים לגבי סיכול 

 ביקורת

לעניין סיכול ביקורת על תמיכה לפי פעילות או תמיכה לפי   .18

 :האלהמשתתפים יחולו ההוראות 

סוכלה ביקורת כי  ועדת התמיכותהוכח להנחת דעת  (1)  

במוסד, כך שעורכי הביקורת לא הצליחו לנהלה עקב אי שיתוף 

פעולה או הפרעה מצד המבוקרים, בעלי תפקידים במוסד, עובדיו 

כאי מילוי , יחשב הדבר מי שהשתתף בפעילות המבוקרתאו 

התחייבות המוסד, כמשמעו בנוהל, ויביא לדחיית בקשת התמיכה 

 –למוסד תמיכה באותה שנה  ככל ששולמה; מראשית אותה השנה

 יוחזרו הכספים למשרד;


