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טיוטה לפרסום להערות הציבור

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד העלייה והקליטה
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה 5891 -
בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ( 15891להלן -החוק) ,ולאחר
התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסם בזה תיקון למבחן למתן תמיכות של משרד
העלייה והקליטה (להלן -המשרד) במוסדות ציבור ,העוסקים בעידוד העלייה לישראל (להלן:
"מבחן עידוד עלייה") כדלהלן:
 . 5סעיף  )3(6יתוקן כדלקמן:
(א) במקום סעיף (א) יבוא(" :א) בעד פעילות הנתמכת או ממומנת באפיקי סיוע שונים
בידי המשרד או משרד ממשלתי אחר או בשל עולה שהשתתף בכל תכנית הנתמכת
או ממומנת באפיקי סיוע שונים בידי המשרד או משרד ממשלתי אחר .למען הסר
ספק ,האמור בסעיף זה חל גם על תוכניות "נעלה"" ,מסע" ו"צבר";
(ב) במקום סעיפים (ב) ו(-ג) יבוא(" :ב) מבלי לגרוע מהאמור בפסקת משנה (א) לעיל:
( )5לא תינתן תמיכה בעד עולה שנשאר בארץ לאחר סיום תכנית ועד לקבלת
מעמד עולה או זכאות ,או בעד עולה שחזר לחוץ לארץ ושב לארץ במסגרת
הפעילות הנתמכת על פי מבחנים אלה קודם לקבלת מעמד עולה או זכאות
ובתוך תקופה של ששה חודשים מסיום התכנית ויציאתו מהארץ;
( )2עברו יותר מששה חודשים ופחות משנה מאז שסיים העולה תכנית ויצא
מהארץ ועד לשינוי מעמדו – יהא המוסד זכאי בעדו לסכום השווה ל15%-
מהסכום שהיה ניתן בעבור אותו עולה לולא השתתף בתכנית;
( )3עברה יותר משנה מאז שסיים העולה תכנית ויצא מהארץ ועד לשינוי מעמדו
– יהא המוסד זכאי בעדו למלוא הסכום שהיה ניתן בעבור אותו עולה לולא
השתתף בתכנית;
( )4למען הסר ספק ,האמור בפסקת משנה זו חל גם על תכניות "מסע ו"מח"ל"
ואינו חל על תכניות "נעל"ה" ו"צבר" ,שבעד חניכים שהשתתפו בהן לא
תינתן תמיכה כלל".
(ג) לסעיף קטן (ה) יתווספו לאחר המילים "ההסתדרות הציונית העולמית" ,המילים
הבאות" :לתאגיד הנמצא בבעלות מלא של הסוכנות היהודית ,ההסתדרות הציונית
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או קרן היסוד ,או חלק מהן  ,לרבות חברת אופק ישראלי חברה לעידוד עלייה בע"מ,
חברה לתועלת הציבור בבעלות הסוכנות היהודית ,ההסתדרות הציונית וקרן היסוד".
(ד) יתווסף סעיף קטן (ז)" :עלות הטסת נציגי רשויות ופרוייקטורים או אירוחם
באמצעות ארגון נתמך ,לא תוכר כפעילות עידוד עלייה על ידי המשרד".
 .2לסעיף  ,7קביעת גובה התמיכה:
(א) יתווסף סעיף קטן (ג) " :בתחילת שנת התמיכה ,יבחן ממוצע מספר העולים בשנתיים
שקדמו לשנת התמיכה הקודמת ,וככל שהארגון הגדיל בשנת התמיכה הקודמת את
מספר העולים ,ביחס לממוצע האמור ,בשיעור של  55%לפחות ,יגדל סכום התמיכה בו
מעבר לסכום לו נמצא זכאי לפי מבחנים אלה באותה שנה ,באופן הבא:
הארגון יקבל  ₪ 5,155נוספים ,עבור כל עולה ואזרח עולה ו  ₪ 715נוספים עבור
העלאת כל משנה מעמד בארץ וקטין חוזר שהובאו על ידו מעבר למספר העולים
הממוצע לשנתיים האחרונות.
לדוגמא :בתחילת  2557תבחן הוועדה אם מספר העולים שהובאו על ידי העמותה
בשנת  2556עלה ב 55%-או יותר ממוצע העולים שהביאה העמותה בשנים - 2554
".2551
(ב) יתווסף סעיף קטן (ד) " :כלל תמיכת המשרד באירועי קבלת פנים ,לעולים לפי
מבחנים אלה ,תהיה עד  ₪ 155,555מסך התקציב לתמיכה .סכום זה יחולק בתום
שנת התמיכה לארגונים אשר ערכו טקסים בהתאם לתנאים הבאים:
()5

לכל טקס עד לא יותר מ 515,555-ש"ח או  71%מעלות האירוע ,לפי הנמוך
מבניהם.

()2

עד לא יותר מ 2-אירועים לארגון בשנה בעדה ניתנת התמיכה.

()3

אירוע קבלת הפנים הינו לכבוד  15עולים לפחות ,שהובאו לישראל במועד
האירוע.

()4

האירוע בוצע ודיווח בגין ביצועו נמסר למשרד עד לא יאוחר מיום 35
לנובמבר לאותה שנה.

()1

חלוקת תקציב זה תתבצע בין כלל הגופים שקיימו אירועים כאמור ולפי יחס
העולים שהובאו לישראל במועד האירוע ועבורם נערכו קבלות הפנים".

 .3בסופו של סעיף  8יתווספו הסעיפים הבאים:
(א) סעיף (ט)" :לארגון המבקש תמיכה בגין פעילות עידוד עלייה במדינה ממנה לא
העלה עולים ,ניתן יהיה לאשר תמיכה שלא תעלה על שיעור של  21%מההוצאות
על פעילות עידוד עלייה באותה מדינה שדווחו באותה שנה.
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אם תתקיים התמיכה בנושא זה גם בשנים הבאות ,ולא יקבעו כללים אחרים
לעניין זה ,תמיכה ,כאמור ,תאושר בכל שנה ועד לא יותר משנתיים ,אלא אם
הוכיח הארגון כי בשנה השנייה לתמיכה הוא העלה עולים מאותה מדינה.
מספר העולים המהווה תנאי לתמיכה בשנה השלישית יחושב עבור כל ארגון לפי
הנוסחה הבאה:
סך כל עלות פעילות עידוד העלייה באותה מדינה שהוכרה על ידי המשרד בשנה
השנייה לתמיכה ,חלקי  ,₪ 3,215המהווה שווי נקודה לפי סעיף (8ב) למבחן זה.
למען הסר ספק ,קבלת תמיכה לגבי פעילות עידוד עלייה במדינה ממנה לא הובאו
עולים על ידי הארגון בעבר ,טעונה אישור מיוחד של וועדת התמיכות".
(ב) סעיף (י)" :סך תמיכת המשרד בהוצאות שכ"ד של מבנים בהם פועל הארגון ,כפי
שיוחסו לפעילות הנתמכת ואושרו על ידי המשרד ,לא יעלה על  15%מעלות
הוצאות שכר הדירה".
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