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 ישראל מדינת
התקציבים אגף ־ האוצר

 רגיל תקציב

ירושלים,
 20 - 027 מספר בקשה
8003 לוועדה: פניה מספר

לכבוד,
 הכספים ועדת יו״ר
הכנסת של

א.נ.,

2020 לשנת הכללית ברזרבה שימוש :הנדון

 שקלים אלפי 173,000 של סכום להעכרת הכנסת של הכספים ועדת של אישורה את מבקש האוצר שר
 התקציב יסודות לחוק 12 לסעיף בהתאם , החינוך משרד ־ 20 לסעיף כללית, רזרבה - 47 מסעיף חדשים

 .1985 - התשמ״ה
המצ״ב. בתדפיס כמפורט

חינוך 20 - בסעיף דנה הבקשה

הפנייה: עיקרי
 ומשלימה גבוהה להשכלה המשרד בתקציב בהוצאה ש״ח אלפי 173,000 של סך לתקצוב נועדה הפניה
 פוליטיים הסכמים ׳יישום שעניינה 2020 בספטמכר 9 מיום 366 מספר ממשלה החלטת יישום עבור
.2020 הכספים לשנת תקציבית משמעות בעלי

 :להלן מובאים לתכניות בחלוקה התקציבית הפנייה
206701 ־ ופרויקטים פעילויות : 1 מספר תכנית
 במסגרת פעולות החינוך: במערכת המופעלים ופרויקטים פעולות כוללת התכנית התוכנית: תיאור

 החינוך מינהל סטודנטים, כפרי נוער, בארגוני תמיכה נוער, בתנועות תמיכה פורמאלי; הבלתי החינוך
 ירושלים מענק קרם; תכנית הגדול; החופש של הספר בתי תכנית הספר; בבתי גופני חינוך הדתי;

 הדרכה ספר; בבתי ספריות לבגרות; תגבור שעות סביבה; לימודי בתפוצות; יהודי חינוך לחינוך;
 מרחבים לאומנויות; האגף פעולות השפות; הוראת הרוח; במדעי הקצבות בדרכים; לזהירות

 המדע בתחומי ייחודיות תכניות הפעלת בסיכון; ונוער ילדים לחינוך א׳ אגף פעולות מוסיקליים;
המערכת. ותקשוב והטכנולוגיה

 משמעות בעלי פוליטיים הסכמים יישום עבור בהוצאה ש״ח אלפי 58,500 של סך השינוי: מטרת
מטה. כמפורט תקציבית

206901 - יהודית תרבות : 2 מספר תכנית
 היהודי החינוך להעמקת למרכזים יהודית, תרבות פעולות למימון מיועד התקציב התוכנית: תיאור
ישראל. ארץ וללימודי ליהדות מדרשות ועבור
 משמעות בעלי פוליטיים הסכמים יישום עבור בהוצאה ש״ח אלפי 1 14,500 של סך השינוי: מטרת

מטה. כמפורט תקציבית

תקציבית: משמעות בעלי פוליטיים הסכמים יישום
 בעלי פוליטיים הסכמים ׳יישום שעניינה 2020 בספטמבר 9 מיום 366 ממשלה להחלטת בהתאם

 ביום הכנסת של הכספים בוועדת שהוצגו הנושאים ולפירוט ׳2020 הכספים לשנת תקציבית משמעות
 אישור במהלך שהושגו תקציבית משמעות בעלי הפוליטיים התקציבים אושרו ,2020 בספטמבר 23

גבוהה להשכלה למשרד תקציביות תוספות כללה האמורה ההצגה .2020 לשנת המפורטת התוכנית



בתקציב לשינויים בקשה
 הצגת שבעת מכיוון ש״ח. אלפי 173,000 של כולל בסך מטה המפורטים התחומים עבור ומשלימה
 העברת יכולת בדבר והמשפטית המקצועית בדיקתם הושלמה טרם 2020 בספטמבר 23 ביום ההסכמים
 היועץ להחלטת בהתאם וזאת המטרות, עבור האלו הכספים הוקצו לא מסוימות לתכניות הסכומים
 המקצועיות הבדיקות משהושלמו כעת, .2015 מרץ מחודש .1.180 מספר לממשלה המשפטי

להלן: המפורטים הסכומים מוקצים הנחוצות, והמשפטיות

סכום(אלש״ח) נושא תכנית שם תכנית מספר
2,000 שירות לשנת מתנדבים ופרוייקטים פעילויות 206701
3,000 נוער תנועות ופרוייקטים פעילויות 206701

7,000  טבע חינוכיים סיורים הדרכה בתחומי ציבור במוסדות תמיכה
וסביבה ופרוייקטים פעילויות 206701

4,000 לשואה מוזיאונים תמיכה ופרוייקטים פעילויות 206701
5,000 סטודנטים כפרי ופרוייקטים פעילויות 206701
5,000 לנוער אופק מכינות ופרוייקטים פעילויות 206701
7,000 מחנכים קבוצות ופרוייקטים פעילויות 206701
8,000 נוער ארגוני ופרוייקטים פעילויות 206701

16,000 לאומי חינוכי גרעין ופרוייקטים פעילויות 206701
1,500 סיירות חוגי ופרוייקטים פעילויות 206701

24,000 יהודית ותרבות תורה יהודית תרבות 206901
6,000 יהודית תרבות יהודית תרבות 206901
1,200 אורבך ע״ש יהודית לתרבות השר פרס יהודית תרבות 206901

10,000 רשויות ת״ת לימוד מפעלי יהודית תרבות 206901
10,500 החינוך להעמקת מרכזים יהודית תרבות 206901
13,800 ייחודיים פרויקטים יהודית תרבות 206901
14,500 וללימודי ליהדות מדרשות יהודית תרבות 206901
2,500 מקומיות ברשויות ייחודיים פרויקטים יהודית, תרבות יהודית תרבות 206901

10,000 ורכישות פעולות פרסומים יהודית תרבות 206901
22,000 ותרבות תורה בשיעורי תמיכה יהודית, תרבות יהודית תרבות 206901

רב בכבוד

 העתק:
 הכללי החשב
 )2(המדינה מבקר
 והתרבות החינוך משרד חשב
 החינוך משרד תקציבים קצין

החינוך משרד רפרנט



הבאות: התקציביות בפניות לחסרים התייחסות להלן

החינוך משרד - 8003 ,מס תקציבית פנייה .1
 המשפטי, היועץ הנחיית האמורה, 366 ממשלה החלטת הבאים: הנספחים את לצרף יש •

הקואליציוני ההסכם לעניין הדעת חוות הרלוונטי, הקואליציוני ההסכם
o האמורה: 366 הממשלה להחלטת קישור להלן

2020 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec366
:בנושא היועמ״ש הנחיית להלן ס
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o שלעיל. 366 הממשלה החלטת הוא זה לעניין הרלוונטי הקואליציוני ההסכם

הפוליטיים ההסכמים לעניין נפרדות, בפניות מתוקצבות התכניות אותן מדוע •
 להשכלה (המשרד שונים ממשלה משרדי עבור בתקציבים שמדובר מכך נובע הפניות פיצול
החינוך). ומשרד ומשלימה גבוהה

206701 תכנית .1.1
שינויה על תקציבית היסטוריה הוספת •

מקורי
2017

 ללא מאושר
עודפים
2017

מקורי
2018

 ללא מאושר
2018 עודפים

מקורי
2019

מאושר
ללא

עודפים
2019

מקורי
2020

השינוי
בבקשה

תוכנית קוד

0 0 0 0 0 0 2,922,871 58,500 206701

לאומי חינוכי גרעין לעניין הסבר הרחבת •
א׳ סימן ד׳ פרק הפיתוח. ובשכונות בעיירות בערים, תורניים חינוכיים בגרעינים תמיכה
תורניים. במוסדות התמיכה במבחן

https://meyda.education.gov.il/files/mt/mivchatmicha.pdf
 טבע חינוכיים סיורים הדרכה בתחומי ציבור במוסדות תמיכה לעניין הסבר הרחבת •

וסביבה
 טבע חינוכיים, סיורים הדרכת בתחומי ציבור במוסדות התמיכה למבחני קישור להלן

וסביבה:
https://www.guidestar.org.il/servlet/servlet.FileDownload?file=00P2

400000F0vflEAR
נוער ארגוני לעניין הסבר הרחבת •

ונוער: ילדים ארגוני פעילות בעבור ציבור למוסדות התמיכה למבחני קישרו להלן
https://www.guidestar.org.il/servlet/servlet.FileDownload?file=00P2

400000F0veZEAR
206901 תכנית .1.2

שינויה על תקציבית היסטוריה הוספת •
מקורי
2017

 ללא מאושר
עודפים
2017

מקורי
2018

 ללא מאושר
2018 עודפים

מקורי
2019

מאושר
ללא

עודפים
2019

מקורי
2020

השינוי
בבקשה

תוכנית קוד

0 0 0 0 0 0 46,674 114,500 206901

יהודית ותרבות תורה לעניין הסבר הרחבת •
היהודית: התרבות בתחומי תרבות במפעלי העוסקים במוסדות התמיכה מבחני להלן

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AB08251-D240-4B99-
8822-B222CE28280F/217982/2019.docx

רשויות ת״ת לימוד מפעלי לעניין הסבר הרחבת

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec366_2020
https://meyda.education.gov.il/files/mt/mivchatmicha.pdf
https://www.guidestar.org.il/servlet/servlet.FileDownload?file=00P2400000F0vfIEAR
https://www.guidestar.org.il/servlet/servlet.FileDownload?file=00P2400000F0vfIEAR
https://www.guidestar.org.il/servlet/servlet.FileDownload?file=00P2400000F0veZEAR
https://www.guidestar.org.il/servlet/servlet.FileDownload?file=00P2400000F0veZEAR
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AB08251-D240-4B99-8822-B222CE28280F/217982/2019.docx
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AB08251-D240-4B99-8822-B222CE28280F/217982/2019.docx


 היהודית התרבות בתחומי תרבות במפעלי העוסקים ציבור במוסדות התמיכה מבחני להלן
פורמלי: חינוך ובמוסדות ספר בבתי הלימודים לתוכנית מחוץ המתקיימים

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AB0825i-D240-4B99-
8822-B222CE28280F/217982/2019.docx

וללימודי ליהדות מדרשות לעניין הסבר הרחבת •
ישראל: ארץ וללימודי ליהדות במדרשות התמיכה למבחני קישור להלן

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/i3970028-22C7-4E08- 
8CFB-645B47E07F32/217911/resource 1532962519.pdf

ייחודיים פרויקטים לעניין הרחבה •
 בעבור מקומיות לרשויות החינוך משרד של הקצבות כספי לחלוקת למבחנים קישור להלן

היהודית: התרבות בתחום ייחודיים פרויקטים
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D6687562-59CB-49CF- 

9E6E-4F20588DAD36/214629/resource 1465178373.pdf
ומטרתם החינוך להעמקת מרכזים מהם הסבר •

היהודי: החינוך להעמקת מרכזים שהם ציבור במוסדות התמיכה למבחני קישור להלן
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8BA2C414-5CC1-44BE-

9734-84EB8D79708D/217910/image.pdf
ותרבות תורה בשיעורי תמיכה יהודית, תרבות לעניין הסבר הרחבת •

היהודית: התרבות בתחומי תרבות במפעלי העוסקים במוסדות התמיכה מבחני להלן
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AB08251-D240-4B99-

8822-B222CE28280F/217982/2019.docx

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AB08251-D240-4B99-8822-B222CE28280F/217982/2019.docx
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AB08251-D240-4B99-8822-B222CE28280F/217982/2019.docx
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/13970028-22C7-4E08-8CFB-645B47E07F32/217911/resource_1532962519.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/13970028-22C7-4E08-8CFB-645B47E07F32/217911/resource_1532962519.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D6687562-59CB-49CF-9E6E-4F20588DAD36/214629/resource_1465178373.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D6687562-59CB-49CF-9E6E-4F20588DAD36/214629/resource_1465178373.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8BA2C414-5CC1-44BE-9734-84EB8D79708D/217910/image.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8BA2C414-5CC1-44BE-9734-84EB8D79708D/217910/image.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AB08251-D240-4B99-8822-B222CE28280F/217982/2019.docx
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AB08251-D240-4B99-8822-B222CE28280F/217982/2019.docx


ישראל מדינת

 רגיל תקציב

החינוך משרד

 התקציבים האוצר-אגף

2020 תקציב: לשנת 20-027 מטפר בקשה

 11:16:40 שעה:
1 דף:

הכלל מהרזרבה הקצאות לשינוי: בקשה

03/11/2020 הבקשה: תאריך

8003 :ועדה מספר ועדה. אישור חדשים) שקלים (באלפי

שינוי סכומי ה
עב״צ שב״א

הרשאה
להתחייב

הוצאה
מותנית הוצאה הפרט שם עב״צפרט מספר אדם בח שיא להת׳ הרשאה מותנית הוצאה הוצאה

173,000 2.430.0
2.430.0

1,200,000
1,200,000

2.650.297
2.650.297

69.043.480
69.216.480

מ
ל

החינוך משרד 20

58,500 591.563
591.563

7,935,534
7,994,034

מ
ל

 לקידום משלימות פעולות
המערכת

2067

58,500 184.610
184.610

5,157,666
5,216,166

מ
ל

 ופרוייקטים פעילויות
החינוך מערכת לקידום

206701

114,500 3
3

1,344,269
1,458,769

מ
ל

יהדות בנושאי תמיכה 2069

114,500 3
3

97,942
212,442

מ
ל

יהודית תרבות 206901

־173,000 1.104.0
1.104.0

13.425.682
13.252.682

מ
ל

כללית רזרבה 47

-173,000 1.104.0
1.104.0

13.425.682
13.252.682

מ
ל

כללית רזרבה 4701

-173,000 402.5
402.5

1.488.910
1.315.910

מ
ל

 רזרבה - מעבר תוכנית
כללית

470102

בתהליך. תקציביים לשינויים בקשות כוללים התקציב מצב על הסכומים
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ממשלה החלטות
 לשנת תקציבית משמעות בעל■ פוליטיים הסכמי□ ״שום

2020 הכספים
366 החלטה: מספר

נתניהו בנימין ,35 ה- הממשלה ממשלה: הממשלה מזכירות יחידה:
09.09.2020 תחולה: תאריך 09.09.2020 פרסום: תאריך

 09.09.2020 מיום הממשלה של 366 מספר החלטה

ההחלטה: נושא

 2020 הכספים לשנת תקציבית משמעות בעלי פוליטיים הסכמים ״שום

מחליטים:

 הממשלה בהחלטת אושרה אשר המפורטת הפעולה בתוכנית פעמי, חד באופן להקצות, .1
 המדינה משק יסוד: לחוק )3)(א)(2)(1ב(א3 בסעיף כמשמעותה ,9.9.2020 מיום 365 מסי

 הסכמים ״שום לצורך ש״ח מיליוני 941.7 על יעלה שלא סכום הפעולה), תוכנית - (להלן
קואליציוניים.

 וזאת הפעולה תוכנית במסגרת בנפרד יתוקצבו שלהלן א' בנספח המפורטים התקציבים .2
 שבהם במקרים למעט מיועדים הם שאליהם השונים הממשלה משרדי של הרזרבה בתוכניות
 מפורטות לתקנות התקציבים את להעביר ניתן לפיה ומקצועית משפטית דעת חוות התקבלה
 הייעודיות לתקנות התקציבים העברת הייעודיות). התקנות - (להלן הפעולה מתוכנית הנובעות

 היועץ של משפטית דעת ובחוות המשרד של מקצועית בבדיקה תותנה תקציבים אותם של
 המקבילות ״עודיות בתקנות יתוקצבו אלה תקציבים כי יובהר הרלוונטי. המשרד של המשפטי
 ״עודיות תקנות ״פתחו לא וכי בלבד 2019 הכספים לשנת התקציב בחוק קיימות לתקנות
אלה: לשני ובכפוף תקצובם לשם חדשות

 לא עוד כל לרבות, דין, לכל ובכפוף המקובלים לנהלים בהתאם ״עשה מהתקציב הביצוע א.
המדינה. משק יסוד: לחוק ב(ב)3 סעיף הוראות ,2020 לשנת תקציב חוק יאושר

 או משרד אותו ידי על כבר הממומנים פעילות סוג או פעילות מממן כי ״מצא אשר תקציב ב.
 למניעת אופן, באותו ויבוצע עניין באותו הקיימת הפעולה תוכנית למרכיב יצורף אחר, משרד

מימון. מקורות כפל

 א' בנספח המפורטים הסכומים הפחתת הנדרש, ככל לבצע, האוצר שר את להנחות .3
 ובלבד שנקבעה למסגרת בכפוף העדיפות בסדרי שינויים שיעלו ככל זהה, בשיעור להחלטה,

 בוועדת הפעולה של לאישורה עד וזאת ,1 בסעיף האמור הסכום על יעלה לא ההוצאה שסך
הכנסת. של הכספים

 של הכספים בוועדת הפעולה תוכנית אישור במועד התקציבים, על הממונה על להטיל .4
 המפורטים הסכומים של הפרטני הייעוד את הוועדה לפני להציג הוועדה), - (להלן הכנסת
 מהייעודים אחד לכל המוקצה התקציב ואת האמור בנספח כמפורט תוכנית כל בתוך א' בנספח
 בו שינוי וכל בוועדה, הצגתו לאחר מייד האוצר משרד באתר יפורסם האמור הפירוט כאמור.
הממשלה. באישור יותנה

לתחומים חלוקה - א' נספח

סכום
2020 מספר

פירוט (אלשייח) תכנית שם תכנית משרד
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פירוט

סכום
2020

(אלשייה) תכנית שם
מספר
תכנית משרד

לחיזוק מיזם 1,000 מערך 045103 משרד
היהודית הזהות הגיור ראש

בתפוצות הממשלה

 ברור באמצעות
יהדות

פרויקט
סטודנטים

2,200 פרויקטים
והחלטות
ממשלה

045110 משרד
ראש

הממשלה

טיפול 17,000 המשרד 045701 משרד
באוכלוסיות לשוויון ראש

לרבות מגוונות חברתי הממשלה
להט״ב

 הרשות פרויקטים
לפיתוח

2,000 פיתוח
הנגב

והגליל

046303 משרד
ראש

הממשלה

 חיילים פעילות
 הביטחון במשרד

 הסדר, ישיבות -
 צבאית פנימייה

 בינוי עציון, אור
מכינות

15,000 הוצאות
ביטחוניות

151101 משרד
הביטחון

 בטחוני מענק
 אזוריות למועצות

 העברה ביו"ש,
המקומי לוועד

במוסדות תמיכה 18,700 מינהל 194202 מדע,
תורנית, תרבות התרבות תרבות
תרבות מוסדות וספורט

 ומחקר, מדע
טיפול

 באוכלוסיות
 לרבות מגוונות
 להט"ב,

 התחדשות
 תמיכה יהודית,

 קהילות, ברבני
ישראלית שבת

 19,500 מענקים 181102 הרשויות
אזוריים המקומיות
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סכום
2020 מספר

פירוט (אלשייח) תכנית שם תכנית משרד

הספרייה
הלאומית

3,000 פעילויות
מטה

- מרכזיות

206001 משרד
החינוך

 העצמאי חינוך
 פעולות

והצטיידות

25,000 החינוך
העצמאי

206302 משרד
החינוך

 החינוך מעיין
 פעילות התורני:
 נשירה למניעת

 סל בסיכון, לנוער
 ופעולות תקציב,

 המעיין רשת
התורני החינוך

56,000 מעין
החינוך
התורני

206303 משרד
החינוך

 תלמידי הסעות
 ביהודה פנימייה
ושומרון

2,000 המינהל
חינוך

התיישבותי

206601 משרד
החינוך

 בארגוני תמיכה
מוזיאונים נוער,

85,500 פעילויות
ופרויקטים

206701 משרד
החינוך

 מוסדות לשואה,
 בתחומי ציבור

 טבע הדרכה
 תוכנית וסביבה,
 בדרכים, לזהירות
פעילות

 למען התנדבותית
 גרעין הקהילה,

 לאומי, חינוכי
 חינוכיות יוזמות

 לעיר יחודיות
 חוגי ירושלים,
 החברה סיירות,
 הטבע, להגנת

 חנוך מחנכים,
לנער
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סכום
2020 מספר
פירוט (אלש״ח) תכנית שם תכנית

בפעילות תמיכה 79,500 מינהל 206703
החינוך מנהל החינוך

רבנים הדתי: הדתי
חינוך, במוסדות

התנדבויות,
 שירות עידוד

 תגבור ושעות
 ללימודי בגרות
רב, שעות יהדות,

 בלתי ופעילות
פורמלית

השמת סמינרים, 37,000 תנאי 206801
הוראה עובדי שירות

והכשרת

בתרבות תמיכה 114,500 תרבות 206901
יהודית: יהודית

 פרויקטים
 ברשויות ייחודיים

המקומיות,
 להעמקת מרכזים
היהודי, החינוך
 בשיעורי תמיכה

 ותרבות תורה
אורבך, יהודית,

 פעולות פרסומים
ורכישות

במוסדות תמיכה 296,000 מוסדות 206902
בגופי תורניים, תורניים

וקשר תיאום

יעוץ שרותי 56,800 תמיכה 220102
הלכתיים והכוונה בשירותי
הפוריות, בתחום דת
 המשפחה, טהרת
 עם קשרים
 פעולות הגולה,

 לזהות המנהלת
 הנצחת יהודית,
 הקמת רבנים,

דת מבני

תמיכה 1,500 פעולות 240709
באירגוניים מרכזיות

אחרים רפואיים
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פירוט

סכום
2020

(אלשייח) תכנית שם
מספר
תכנית משרד

 יערות, פקיד
 המרכזית היחידה
 וחקירות לאכיפה
 במשרד

החקלאות

3,500 הוצאות
שוטפות
לפעילות

330102 משרד
החקלאות

 החטיבה פעולות
 בינוי להתיישבות,

 ביהודה פנימיות
 ותיעוד ושומרון

ההתיישבות

41,000 תמיכות
ומחקרים

בחקלאות

330602 משרד
החקלאות

 בגרעינים תמיכה
משימתיים

6,000 פעולות
אחרות

באחריות

330801 משרד
החקלאות

 ללימודי תכנית
בסמינרים מקצוע

10,000 עידוד
תעסוקת

אוכלוסיות

364201 תעסוקה

 הכשרות
לנוער מקצועיות

5,000  הכשרת
בתי - נוער

364405 תעסוקה

 שיפוצים
 מבנים והתאמת

 העצמאי, בחינוך
 שיפוצים

 מבנים והתאמת
במעיין

44,000 חידוש
מבנים

במערכת

600601 חינוך

.2020 הכספים לשנת המשכי תקציב אישור במסגרת התקבלה זו החלטה

 הממשלה. במזכירות השמור הנוסח הינו הממשלה החלטות של המחייב הנוסח
 הנוסח הינו בהחלטות הנזכרים חקיקה ודברי חוק הצעות של המחייב הנוסח

ברשומות. המתפרסם

השנתי. התקציב לחוק כפופות תקציביות החלטות
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1.1801 מס׳ הנחיהלממשלה המשפטי היועץ הנחיות

מינהלי משפט לממשלה המשפטי היועץ הנחיות

כללי ממשלה:
 משמעות בעלי פוליטיים הסכמים יישום

תקציבית
 2015 מרץ התשע״ה, אדר תאריך:

1.1801 הנחיה: מספר

תקציבית משמעות בעלי פוליטיים הסכמים יישום

כללי א.

 הפוליטית מההתנהלות חלק הינם קואליציוניים, הסכמים זה ובכלל פוליטיים, הסכמים .1

 הסיעות שמבקשות העדיפות סדרי את משקפים שהם ככל אלה, הסכמים בישראל.

 לחוק 1 בסעיף מעוגנים אלה הסכמים של מסוימים היבטים אסורים. אינם לקדם,

1העליון. המשפט בית ובפסיקת 2001התשס״א- הממשלה,

 החל הנורמטיבי במשטר אלה, הסכמים של הלגיטימיות בעצם עסקו והפסיקה החוק .2

 משמעות בעל הסכם בעיקר פוליטי, הסכם כי עולה מהפסיקה 2לפרסמם. ובחובה עליהם

 הוא אותו לגוף או למפלגה למתקשר, אישית הנאה טובת לכרוך יכול אינו תקציבית,

 עוסק הוא עוד כל לגיטימי הסכם הוא תקציבית משמעות בעל פוליטי הסכם מייצג.

 זהות את הקובע מהסכם להבדיל 3הרחב״, הציבור עם ״המיטיבים במפעלים בתמיכה

 הפעלת בעת המינהלית הרשות את מחייב אינו פוליטי הסכם כי נפסק עוד 4המוטב.

 שיקול הפעלת מחייב פוליטי הסכם יישום 5דעתה. שיקול את כובל ואינו סמכויותיה

המינהלי. המשפט כללי בכל המחויב פרטני דעתי

 הרשות בפעולת אלה הסכמים של היישום לאופן בקשר נורמטיבי חסר קיים זאת, עם .3

 לשם תקציבית. משמעות בעלי פוליטיים הסכמים ליישום האמור בכל בעיקר המינהלית,

זו. הנחייה נועדה כך

 פרשת - (להלן )1991( 749 )1מה( פ״ד אח׳, 17ו- הממשלה ראש נ׳ ז׳רז׳בסקי יוסף 1635/90 בג״ץ למשל ראו 1
 ,הישראלית העבודה מפלגת יו״ר נ׳ ולנר 5364/94 בג״ץ ; 353 )3מד( פ״ד ,פרס נ׳ שליט 1890/90 בשג״צ );ז׳רז׳בסקי

 בצדק עמותת 3294/05 בג״ץ );לוי עניין - (להלן 213 )2מד( פ״ד ,הממשלה ראש נ׳ לוי 1523/90 בג״ץ ; 758 )1מט( פ״ד
).בצדק עמותת עניין - (להלן )28.9.05 פורסם, (טרם הממשלה ראש נ׳
 אשר חיוני, פוליטי-משפטי למכשיר על-כן, הופך, הפוליטי ״ההסכם ז׳רז׳בסקי בפרשת ברק (דאז) השופט של בלשונו 2

 אשר האזרחים, כי הוא, טבעי אך הפוליטיים. המהלכים בגיבוש רבה חשיבות לו נודעת שלנו החוקתי במשטר
 כשם אכן, אלה. הסכמים של לתוכנם מודעים יהיו (הכנסת) השלטוניים האורגנים את מקימה שלהם הצבעתם

 לעתים אשר הפוליטיים, ההסכמים תוכן את לדעת הם צריכים כן המפלגות, של מצען את לדעת צריכים שהאזרחים
 ח' פלילים הפוליטיקה, של השפיטות ברק-ארז, דפנה גם ר' הפוליטיים״. למצעים תוספת או סטייה בהם יש קרובות

.372-375 עמ' תש״ס, 369
 שוקן, הוצאת מדינה, וברק רובינשטיין אמנון ישראל״ מדינת של הקונסטיטוציוני ב״המשפט הדיון זה לעניין ראו 3

 ודברי 66-73 עמ' ),1993( 59 א' כרך ,המשפט הפוליטי, ההסכם כהן, נילי וכן ,636-637 עמ' א, כרך חמישית, מהדורה
.215 עמ' ,לוי ענייןב שמגר הנשיא

 להתערבות עילה ״אין בצדק עמותת בעניין פרוקצ'יה א' השופטת דברי גם ר' .851 עמ' ז׳רז׳בסקי, בפרשת ראו 4
 לפעול הסכמה תוך שלטונית, יציבות לשמר שנועדו קואליציונית בשיטה הנכרתים פוליטיים בהסכמים שיפוטית
מידתי״. משאבים ובהיקף ראויות, ציבוריות במטרות שמדובר ובלבד מסוימות למטרות כספים להקצאת

 שהם משמעותם אין הפוליטי ההסכם של ותוקפו ״כוחו ברק השופט דברי מתוך ,867ו- 846-847 בעמודים שם ר' 5
 כזו מסקנה המסמיך. החוק במסגרת בחשבון לקחתם חייב הסמכות שבעל השיקולים מערכת את להחליף באים
 אמות דל״ת במסגרת לפעול השלטונית הסמכות בעל של חובתו את וסותרת המסמיך החוק של הוראותיו את נוגדת
 וכי התחייבות, עצמו על נטל הסמכות בעל כי זו, אך משמעותם הפוליטי ההסכם של ותוקפו כוחו המסמיך. החוק

 לוקח שהוא השיקולים, מגוון מתוך השיקולים כאחד - לא ותו זאת - בה להתחשב עליו ועל-כן תופסת, זו התחייבות
 הסמכות את שיצרה החקיקה מטרת על-פי נקבע ההסכמי לשיקול יינתן אשר המשקל הסמכות. הפעלת בעת בחשבון

. .217 ,215 טז משפט עיוני פוליטיים, הסכמים שלו, גבריאלה גם ר' ;שלה״ תכליתה ועל-פי השלטונית

7 מתוך 1 עמוד



1.1801 מס׳ הנחיהלממשלה המשפטי היועץ הנחיות

 עוסקת היא פוליטיים. גורמים של הפוליטית ההתנהלות את מסדירה אינה ההנחיה .4

 של התנהלותם את להסדיר מבקשת היא הציבורי. למינהל הפוליטיקה שבין בממשק

 ליישום הפועלים ציבור פקידי של התנהלותם ואת סמכויותיהם, הפעלת במסגרת שרים

 הציבור ופקידי השרים פועלים זה בכובעם תקציבית. משמעות בעלי פוליטיים הסכמים

 החובה זה ובכלל המינהלי המשפט עקרונות פעולותיהם על חלים ולכן מינהלית כרשות

ובשקיפות. בסבירות בענייניות, בסמכות, כולו, הציבור כנאמני לפעול

 מינהליות, להחלטות פוליטיקה בין בתפר המצויה התנהלות להסדיר מבקשת ההנחיה .5

 אפור תחום להתקיים עשוי לעתים, לכן, ברור. תמיד אינו שביניהן הגבול כי הבנה מתוך

 וגורמי השרים את פוטר אינו אפור תחום של קיומו זאת, עם ההנחיה. יישום על שיקשה

 על הן מוטלת לכך האחריות אפור. תחום באותו גם זו, הנחייה פי על מלפעול המקצוע

האוצר. במשרד התקציבים על הממונה ובראשם המקצוע גורמי על והן השרים

 - הדין הוראות בכל לעמוד נדרש זו ההנחיה עוסקת בהם הפוליטיים ההסכמים יישום .6

 להוראות בנוסף וזאת 6המינהלי, המשפט של היסוד ועקרונות הפסיקה המסמיך, החוק

זו. הנחיה

 אגף עובדי של זה ובכלל הציבור, פקידי של תפקידם את להדגיש נועדה ההנחיה לבסוף, .7

 לתקציב בנוגע ההתנהלות לתקינות ביחס סף״ כ״שומרי האוצר, במשרד התקציבים

המדינה.

 ההנחיה מסדירה אותם והנושאיס ההנחיה עוסקת בהם הפוליטיים ההסכמים סוגי ב.

ההסכמים לסוגי בהתאם

 הסכם של סוג בכל תקציבית. משמעות בעלי פוליטיים הסכמים של סוגים מספר קיימים .8

 בעלי הפוליטיים ההסכמים סוגי את עתה נפרט מסוים. היבט ההנחיה מסדירה

 אותם ההיבטים את נפרט סוג כל לגבי ההנחיה. עוסקת בהם התקציבית המשמעות

ההנחיה. מסדירה

 שעורכות תקציבית משמעות בעל הסכם - התקציב לחוק הנוגע קואליציוני הסכם .9

הממשלה. במבנה שינוי בעקבות או הממשלה הקמת לקראת הסיעות

 בעולם בעיקרה המצויה ההסכם, כריתת את מסדירה אינה ההנחיה הסכם, של זה בסוג

 הגורמים ידי על ההסכם מיושם שבו בדרך בעיקר עוסקת ההנחיה 7מפלגתי. - הפוליטי

המנהלית. ברשות המוסמכים

- התקציב חוק חקיקת תהליך במסגרת הנכרת תקציבית משמעות בעל פוליטי הסכם .10

מטעמם, מי או הממשלה ראש או האוצר שר בין שנערך תקציבית משמעות בעל הסכם

קואליציוני״. בהסכם גזעית ״הפליה 1.1914 מס' לממשלה המשפטי היועץ להנחיית 3 סעיף למשל והשוו ראו 6
 הפוליטיים ההסכמים על שיחתום זה הוא תקציבים, אגף עובדי ולא האוצר, שר כי הנחה לממשלה המשפטי היועץ 7

).2.12.2004 מיום לממשלה המשפטי היועץ מכתב (ר'
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 חוק הצעת אישור אגב שנערך הסכם זהו הכנסת. מסיעות סיעה או כנסת חבר שר, לבין

 שר עם בהסכמים גם מדובר זה בכלל בכנסת. אישורה הליכי אגב או בממשלה התקציב

 נוגע ואינו בראשו עומד שהוא המשרד סמכויות בתחום שאינו אחריות לתחום בנוגע

כשר. עליו מופקד שהוא לתחום

 פעולות, במגוון עוסקת והיא יותר רחבה ההסדרה של תכליתה הסכמים של זה בסוג

ליישומו. ועד ההסכם מכריתת

 תקציב העברת או תקציב להקצאת הנוגע ישירה, תקציבית משמעות בעל פוליטי הסכם .11

 ישירה תקציבית משמעות בעל הסכם - תקציב שנת במהלך שוטפת התנהלות במסגרת

 לבין מאלה, מי מטעם מי או בממשלה, אחר שר האוצר, שר הממשלה, ראש בין שנערך

 בכנסת סיעות זה ובכלל בכנסת, או בממשלה גורם עם בהסכם מדובר אחר. פוליטי גורם

 הנערכים, הסכמים אלו תקציב. שנת במהלך להתנהלות הנוגע בודדים, כנסת וחברי

אליהם. בקשר או תקציבית העברה אישור או חקיקה הליכי קידום אגב לדוגמא,

 ההסכם מכריתת פעולות במגוון עוסקת והיא יותר רחבה ההסדרה של תכליתה כאן גם

ליישומו. ועד

 במהלך תמיכה בין אחר קשר כל או התניה היוצרים בהסכמים עוסק זה בסעיף האמור

 החלטה או התחייבות לבין הכנסת מליאת או הכנסת של ועדה אישור הטעון ממשלתי

 חקיקת אישור חקיקה, הליכי לרבות פעילות כל על מדובר תקציבית. משמעות בעלת

תקציביות. והעברות השנתי התקציב בחוק שינויים לאישור בקשות וכן משנה

 המדינה תקציב גיבוש לקראת המקצועית המטה בעבודת עוסקת אינה ההנחיה כי יודגש .12

 חלה אינה היא לכן התקציב. שנת במהלך המקצועית המטה עבודת על או עצמה בממשלה

 אף היא בו. שינויים או משרד אותו של תקציבו לגבי אחר לשר האוצר שר בין הסכמות על

 הגורמים לבין ממשלתי במשרד המקצועיים הגורמים בין הסכמות על חלה אינה

משרד. אותו של תקציבו לגבי באוצר המקצועיים

 - להלן יכונו ההנחיה, עוסקת בהם התקציבית המשמעות בעלי הפוליטיים ההסכמים .13

תקציביים״. פוליטיים ״הסכמים או ״הסכמים״

כלליות הוראות ג,

 אם ובין פה, בעל אם ובין בכתב נערך אם בין פוליטי, הסכם לכל ביחס חלה זו הנחיה .14

לאו. אם ובין הסמכות בעל של פורמלית בהחלטה עוגן

 ההסכם מציג על ועדותיה. או הכנסת במליאת הסכמים של הצגה נדרשת ההנחיה לאורך .15

 של המלא תוכנו את להציג עליו זה בכלל וברורה. מלאה בצורה ההסכם את להציג

ההסכם.

 להתנהלות שנוגעים במשרדים המקצוע דרגי בין בסיכומים עוסקת אינה ההנחיה .16

.פוליטיים גורמים עם בהסכמים ההנחיה של עניינה המשרדים. של השוטפת
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 כל על במשרדים. המקצועיים הדרגים בין מקצועי בסיכום הפוליטיים הסכמים לשלב אין

 על להקפיד האוצר, במשרד התקציבים על הממונה ובראשם אלה, בהסכמים המעורבים

 נושאים ורק אך יכללו הרלוונטיים המטה גורמי בין מקצועיים סיכומים כי יובהר כך.

עצמו. בהסכם המעורבים המשרדים לתקציבי הקשורים

 פוליטיים הסכמים של תוצאה שהינם כספים להקצאת הוראות יקבל ציבור פקיד .17

 זה בעניין הנחיות או הוראות תתקבלנה לא דין. פי על מוסמך מגורם ורק אך תקציביים

 חברי כמו פוליטיים מגורמים הנחיות תתקבלנה לא זה בכלל מוסמכים. לא מגורמים

 מועבר ממנו במשרד מכהנים שאינם שרים סגני או שרים או הכנסת סיעות כנסת,

התקציב. הוקצה אליו במשרד או התקציב

 שאמור מי של נוכחות ללא פה בעל יסוכמו או ייחתמו תקציביים פוליטיים הסכמים .18

הסכם. מאותו עקיפה או ישירה תועלת להפיק

ההסכמים בעקבות שהוקצו לתקציבים הכנסת וחברי המפלגות בין הקשר ניתוק .2ג

הפוליטיים

המשפטי הקושי

 טיוטת גיבוש במסגרת בממשלה הדיונים אגב שנערכו תקציביים הפוליטיים ההסכמים .19

 עד תוקצבו בהרכבה, שינויים או הממשלה הקמת בעת שנערכו או השנתי התקציב חוק

 לסמן היתה המטרה השנתי. התקציב בחוק תקציב סעיף תחת נפרדת בתכנית היום

 יתבצעו התקציב בחוק אחרות לתכניות זו מתכנית שההעברות לכך ולהביא אלה כספים

 ההודעה או הכנסת של הכספים ועדת של האישור מנגנון באמצעות זאת בשקיפות.

ההעברה. על לוועדה

 הם הקואליציוניים הכספים כי תחושה יצר נפרדת בתכנית הכספים ש״סימון״ אלא .20

בהם. השימוש על להחליט שרשאיות אלה והן המפלגות של ״קניינך׳

 לא פוליטיים גורמים זה ובכלל מוסמכים לא לגורמים מעורבות או הכרעה יכולת הקניית .21

 הרשות. של פעולתה את משבשת בנפרד ש״סומנה״ ההקצאה יישום לגבי מוסמכים

 ונורמות למגבלות הכפוף הסמכות, בעל ידי על להיעשות צריכה דין פי על סמכות הפעלת

 להיות עלולה אף ביישום מוסמכים לא גורמים מעורבות 8המינהלי. המשפט מכוח

לרעה. מנוצלת

 חוק הוראות של מסדרה ללמוד ניתן התקציב, ומימוש ביצוע על ושריה הממשלה של הבלעדית אחריותם על 8
 את שתניח זו היא הממשלה כי הקובע המדינה משק יסוד: לחוק )1(ב)(3 ס' למשל ר' התקציבית בחקיקה הקיימים

 משק יסוד: לחוק )2(א)(3 סעיף א(א));3 ס' (לפי הרב-שנתית התקציב תכנית את וכן הכנסת שולחן על התקציב חוק
 כי הקובע ,1985התשמ״ה- התקציב, יסודות לחוק 3 ס' הממשלה; הוצאות את יכלול החוק כי הקובע המדינה

 השר מיהו הממשלה קביעת השנתי; התקציב בחוק כהוצאה הנקוב הסכום את להוציא הרשאית היא הממשלה
 יסודות לחוק 11 וסעיף התקציב; יסודות בחוק תקציב״ סעיף על ״ממונה הגדרת לפי תקציב, כסף על הממונה
הממשלה. שרי של היא תקציביות העברות לביצוע הסמכות כי הקובע התקציב
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התקציב של פרטני ייעוד - הפתרון

 תקציביים, פוליטיים הסכמים של תוצאה שהם עליהם המעיד באופן תקציבים לסמן אין .22

 בתוך נפרדת תקציבית נחלה עוד תהיה לא למפלגות קואליציוניים. הסכמים זה ובכלל

 התקציביים הפוליטיים ההסכמים במסגרת שהובטחו התקציבים המדינה. תקציב

 לאותו הרלוונטית הפעילות תחת יועדו, לה לפעילות הרלבנטי המשרד בתקציב ישולבו

במשרד. המחייבים הכללים פי על תיעשה התקציב מתוך הכספים הקצאת משרד.

 בהתאם הרלוונטי המשרד בתקציב ישולב תקציבי הפוליטי ההסכם ליישום התקציב .23

 בתקציב תקציבי פוליטי בהסכם שיסודו התקציב הכללת בהסכם. שננקבה לתקופה

ההסכם. נועד שלה לתקופה מעבר התקציב בבסיס מעמד לו מקנה אינה המשרד

 בעת למשל, כך, לכספים. מדויק ייעוד קובעים אינם הללו ההסכמים מהמקרים בחלק .24

 התקציבית החלוקה שנקבעה מבלי משרדים מספר בידי ביצוע מחייבים שההסכמים

 במסגרת המדויקת החלוקה את לקבוע מאמץ לעשות יש ההסכם. עריכת בעת ביניהם

בממשלה. התקציב אישור לפני עוד וזאת ההסכם, יישום של המוקדמים השלבים

 ממשלה בהחלטת ההסכמים יפורטו הדוחק הזמנים לוח של מטעם כן לעשות ניתן לא אם .25

 התקציב של ציון עם יחד בנפרד, יפורט הסכם כל התקציב. חוק טיוטת עם יחד שתאושר

 לכן ממשלה. החלטת באותה מלכתחילה ייכלל הוא כי מחייב ההסכם יישום לו. המיועד

 ההסכם יישום את המבקשים השרים על מוטלת וחשיפתם ההסכמים לשילוב האחריות

תקציבי. הפוליטי

 הכספים שיוך לשם המטה בעבודת להמשיך יש בממשלה התקציב אישור לאחר .26

 המטה עבודת את להשלים מאמץ לעשות יש מדויק. לייעוד שויכו, שטרם הפוליטיים,

 לאישורה קודם עוד החוק הצעת תיקון של בדרך המדויק לייעודם הכספים את ולשייך

ושלישית. שניה לקריאה הכספים בוועדת

 הנחתה לבין בממשלה התקציב חוק הצעת אישור בין שייערכו פוליטיים הסכמים .27

 הממשלה החלטת את שתתקן ממשלה בהחלטת הם אף ישולבו בכנסת ראשונה לקריאה

ייעודיים. בתקציבים שולבו לא אם התקציב החוק הצעת אישור בעניין המקורית

 הממשלה בהחלטת שעוגנו פוליטיים הסכמים עדיין ונותרו יתאפשר לא שהדבר ככל .28

:הבאות ההוראות לפי לגביהם לפעול יש שויכו, ושלא

 כל את המרכזת נפרדת תקציבית תכנית או בתקנה ירוכזו לא אלו תקציבים ראשית,

הכספים. ייעוד לפי ייעודיות תכניות או בתקנות אלא הפוליטיים, ההסכמים

 אותם ומתוך האמורה ממשלה החלטת על המבוססות תקציביות העברות שנית,

 הממשלה החלטת וקונקרטית. חדשה ממשלה החלטת בסיס על רק ייעשו תקציבים,

 הדיון בטרם הכנסת של הכספים לוועדת שיועברו ההסבר לדברי תצורף זה בעניין

המבוקשות. התקציביות בהעברות
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מטוימיס לגופים תקציביים פוליטיים הסכמים בסיס על כספים ייעוד .3ג

 שמאחוריה למטרה או מסוים לגוף תקציביים פוליטיים הסכמים בסיס על כספים ייעוד .29

 גופים של תלות ליצירת מחשש זאת, קושי. מעורר גופים של מועט מספר או מסוים גוף

 כסות להוות עלולה כזו הקצאה לעיתים בשוויון. לפגיעה החשש בשל וכן במפלגות אלה

פוליטית. או אישית הנאה לטובת

מסוימים. לגופים תקציב המייעדים תקציביים פוליטיים הסכמים ליישם אין לכן,

 מיוחדים היבטים בעלי ציבוריים לגופים מהקצאה להימנע ניתן לא לעיתים זאת, עם .30

 הלגיטימית. התקציבית ההקצאה בבסיס העומד הייעוד את לספק יכולים הם ורק שהם

מקדימה. משפטית דעת בחוות תחויב כזו הקצאה יחול. לא האיסור זה במקרה

 ייקבעו האוצר ומשרד הרלוונטי המשרד כי להבטיח יש זה בהסכם הבעייתיות בשל

 על מסוים לגורם הקצאה לרעה. תנוצל לא ההקצאה כי שיבטיחו מיוחדים בקרה מנגנוני

המשרד, וחשב הרלוונטי המשרד של המשפטי היועץ של פיקוח תחייב פוליטי הסכם פי

העברה. אותה כנגד בעייתית ״תמורה״ אין כי לוודא במטרה היתר בין

 תקציביים פוליטיים הסכמים של מסוימים סוגים לגבי מיוחדות הוראות ד.

בכנסת התקציב חוק הצעת אישור אגב שנערך תקציבי פוליטי הסכם .1ד

 ההצבעה בטרם הוועדה לפרוטוקול המדינה נציגי ידי על יוקרא תקציבי פוליטי הסכם כל .31

9ושלישית. שניה לקריאה לאישורה בוועדה החוק הצעת על

 הכנסת, במליאת הדיונים לקראת הועדה, דיוני לאחר שנערך תקציבי פוליטי הסכם .32

 וזאת ושלישית שניה בקריאה ההצבעה לפני הכנסת במליאת הממשלה נציג ידי על יוקרא

ליישומו. כתנאי

 באמצעות המדינה בתקציב תקציביים הפוליטיים ההסכמים את לשלב מאמץ לעשות יש

 הקצאה ללא להותירם ולא הרלוונטי, המשרד בתקציב בדבר הנוגע התקציב קביעת

ושלישית. שניה לקריאה במליאה להצבעה קודם עוד זאת לעשות יש פרטנית.

 פוליטיים״) ציבוריים הסכמים ״גילוי א21.481 היסטורי (קובץ לממשלה המשפטי היועץ הנחיית זה לעניין ראו 9
 שונות, מתכליות לתכליות המדינה מאוצר כספים הקצאת בדבר בכנסת סיעות בין הנעשים ״הסכמים בגילוי שעסקה

 סיעות בין הנעשים הסכמים של גילוי חייבה ההנחיה התקציב״. חוק בעד כנסת חברי של הצבעתם להבטיח כדי
 בכתב ההסכמים נערכו אם בין חלה הגילוי חובת התקציב. חוק על הכנסת חברי של הצבעתם את להבטיח כדי בכנסת

 את ולהניע השלטון מוסדות את להפעיל ניתן אין תקציב ״באין כי היתר בין נאמר זה לעניין פה. בעל נערכו אם ובין
 מהסכמים ופרט פרט שכל לכך זכאי המאזניים, כף על הם ומוסדותיו משקו כספו, אשר הציבור, לפיכך המשק. גלגלי
 כפי ותכליתו, לחוק 1 סעיף של מפרשנות זהה לתוצאה להגיע ניתן כיום לפניו״. החתום כספר יישאר לא זה, בנדון

 לעיתים העולה הקושי שנוכח בכך מכירה זו... ״הוראה בצדק עמותת בפרשת פרוקצ׳יה א' השופטת ידי על שפורש
 אינם אשר האחרון הרגע של פוליטיים להסכמים אחת לא נזקקים התקציב, חוק אישור במהלכי הפוליטי במישור

 תוכן בהצגת די אלה בנסיבות כי החוק מורה כן, על להצבעה. העומדת התקציב חוק הצעת תיקון את מאפשרים
 הליך אלה, בנסיבות להוראותיו. התייחסות מתאפשרת ובכך ההצבעה, בטרם מוגדר זמן הכנסת לידיעת ההסכם
 (ס' החוק״ דרישות את לספק כדי בו ויש ומשמעותו הפוליטי ההסכם של תוכנו על ידיעה מתוך נעשה התקציב אישור

 (כרך שישית) (מהדורה ישראל מדינת של החוקתי המשפט מדינה וב' רובינשטיין א' גם זה לעניין ראו דינה). לפסק 8
).2005( 790 ב)
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1.1801 מס׳ הנחיהלממשלה המשפטי היועץ הנחיות

 העברות לבקש בבואם הרלבנטיים, הממשלה גורמי על אפשרי, אינו שהדבר ככל

 ובתקציבים זה בהסכם לנהוג תקציבי, פוליטי הסכם אותו את ליישום תקציביות

 נקבע ולא בממשלה ההצבעה לפני שנערך פוליטי בהסכם לנהוג שיש כפי ליישומו, הנוגעים

זו. להנחיה 28 בסעיף כאמור ספציפי תקציבי ייעוד בו המנויים הסכומים לגבי

 אחר, אישור או הצבעה המתנה התקציב שנת במהלך הנעיך תקציבי פוליטי הסכס .2ד

תקציבית משמעות בעלת התחייבות או בהחלטה מוועדותיה, בוועדה או בכנסת

 הכנסת ועדת במליאת ההסכם את להציג להסכם המודע ממשלה נציג או השר באחריות .33

בוועדה. ההצבעה בטרם עוד העניין באותו הדנה הרלוונטית

 ולקראת בוועדה הדיונים לאחר שהושג הסכם או במליאה לדיון הנוגע בהסכם מדובר אם .34

 המליאה בדיוני ההסכם את להציג הממשלה מטעם נציג על הכנסת, במליאת הדיונים

במליאה. להצבעה קודם

 זאת ובכלל והפסיקה, הדין למגבלות כפוף כאמור הסכם יישום זו, להנחיה בפתיח כאמור .35

המינהלי. המשפט של היסוד ועקרונות המסמיך החוק הוראות

תקציבי פוליטי הסכס של תוצאה שהן תקציביות העביות ה.

 פקידי תקציבית. העברה להיות יכולה תקציבי פוליטי הסכם של התוצאות אחת .36

 תקציבי פוליטי ההסכם את יציגו התקציבית ההעברה בבקשת בדיון הנוכחים הממשלה

ההעברה. בבסיס העומד

 לכן פוליטי. הסכם של תוצאה היא שההעברה לכך מודעים אינם הממשלה פקידי לעיתים .37

 שר של היא תקציבי פוליטי הסכם של תוצאה שהיא בהעברה מדובר כי להצגה האחריות

פקידיהם. של ולא להסכם, צד הם אם נוספים ושרים האוצר

 היועץ של משפטית דעת בחוות תותנה תקציבי פוליטי הסכם בעקבות תקציבית העברה .38

 מיועדת התקציבית שההעברה הממשלתי הגוף או המשרד ושל האוצר משרד של המשפטי

 המשרדים חשבי לידיעת תובא פוליטי, בהסכם שמקורה העובדה כולל ההעברה, לו.

הכנסת. של הכספים ועדת לאישור העברתה טרם בדבר הנוגעים
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- תורניים כמוסדות החינוך משרד של תמיכה לצורך כספים לחלוקת מכהנים

1ופעולות לימוד

1985התשמ״ה- התקציב, יסודות חוק לפי

 היועץ עם ובהתייעצות החוק), - (להלן21985התשמ״ה- התקציב, יסודות לחוק א3 לסעיף בהתאם

 החינוך משרד של תמיכה לצורך כספים לחלוקת מבחנים בוה מתפרסמים לממשלה, המשפטי

ציבור: למוסדות חמשרד) - והספורט(להלן התרבות

תורניים למוסדות מיוחדות ובפעולות תורני בלימוד תמיכח

כללי א׳: פרק

 ובהמלצות המשרד, מתקציב תמיכות במתן תדון חוועדח), - המשרד(להלן של התמיכות ועדת .1

 המדינה מתקציב לתמיכה בקשות להגשת לנוהל בהתאם שונים, למוסדות תמיכות למתן

אלה. למבחנים ובהתאם חנוחל) - (להלן3בהן ולדיון ציבור במוסדות

־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

- ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

 ט״ו ,5353 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 3498 עמי ),28.7.2004(התשס״ד באב י׳ ,5317 בי״פ פורסם התמיכה מכהן 1
 ; 2518 עט׳ ),20.4.2005(התשס״ה בניסן י״א ,5393 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 897 עט׳ ),27.12.2004(התשס״ה בטבת
 א׳ ,5403 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 2590 עט׳ ),3.5.2005(התשס״ה בניסן כ״ד ,5393 בי״פ פורסם רפוס טעות תיקון
 תיקון ; 3915 עמי ),25.8.2005(התשס״ה באב כ׳ ,5429 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 2905 עמי ),8.6.2005(התשס״ה בסמן

 בתשרי ג׳ ,5581 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;616 עט׳ ),28.11.2005(התשס״ו בחשון כ׳׳ו ,5463 בי״פ פורסם למבחן
 למבחן תיקונים ; 3643 עמי ),23.7.2007(התשס״ז באב ח׳ ,5694 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 3 עמי ),25.9.2006(התשס״ז
התשס״ט בחשוון כ״ו ,5870 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 1047 עמי ),26.12.2007(התשס״ח בטבת י״ז ,5753 בי״פ פורסמו

 למבחן תיקון ; 1458 עמי ),24.12.2008(התשס״ט בכסלו כ״ו ,5888 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;442 עמי , )25.11.2008(
התש״ע בטבת ג׳ ,6035 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;2557 עט׳ ),26.2.2009( התשס״ט באדר ב׳ ,5923 בי״פ פורסם

 פורסם למבחן תיקון ; 4059 עט׳ ),29.7.2010(חתש״ע באב י״ח ,6113 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 1043 עמ׳ , )20.12.2009(
התשע״א באב ט״ו ,6280 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;1824 עט׳ ),30.12.2010( התשע״א בטבת כ״ג ,6180 בי״פ

 למבחן תיקון ;850 עמי ),22.11.2011(התשע״ב בחשוון כ״ה ,6325 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;6038 ׳עמ , )15.8.2011(
התשע״ג בתשרי י״א ,6477 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 3186 עמי ),20.3.2012(התשע״ב באדר כ״ו ,6394 בי״פ פורסם

 ,3449 עמי ,6562 בי״פ הוארך ),2013 בפברואר 28(התשע״ג באדר י״ח יום עד זה תיקון של [תוקפו 94 עמי , )27.9.2012(
 בדצמבר 31( התשע״ד בטבת כ״ח ליום ,605 עט׳ ,6673 בי״פ הוארך ),2013 באוגוסט 31(התשע״ג באלול כ״ה ליום
 ז׳ ליום ,5278 עמי ,6796 בי״פ הוארך ),2014 באפריל 10(התשע״ד בניסן י׳ ליום ,3390 עט׳ ,6742 בי״פ הוארך ),2013

 הוארך ),2015 בפברואר 28(התשע״ה באדר ט׳ ליום ,702 עמי ,6911 בי״פ הוארך ),2014 באוקטובר 31(התשע״ה בחשוון
 א׳ באדר כ׳ ליום ,8740 עט׳ ,7114 בי״פ הוארך ),2015 באוגוסט 31(התשע״ה באלול ט״ז ליום ,4458 עמ׳ ,7013 בי״פ

 תיקונים ; )]2017 בדצמבר 31( התשע״ח בטבת י״ג ליום ,4998 עט׳ ,7482 בי״פ הוארך ),2016 בפברואר 29(התשע״ו
 בחשוון י׳ ,6673 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;3449 עט׳ ),7.3.2013(התשע״ג באדר כ״ה ,6562 בי״פ פורסמו למבחן

 תיקונים ; 1196 עמי ),13.11.2013(התשע״ד בכסלו י׳ ,6691 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 604 עמי ),14.10.2013(התשע״ג
 באייר ד׳ ,6796 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 3390 עט׳ ),22.1.2014(התשע״ד בשבט כ״א ,6742 בי״פ פורסמו למבחן

 תיקון ; 126 עט׳ ),7.10.2014( התשע״ה בתשרי י״ג ,6894 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 5278 עמי ),4.5.2014(התשע״ד
 בטבת ט״ו ,6961 בי״פ פורסמו למבחן תיקונים ;702 עט׳ ),6.11.2014(התשע״ה בחשוון י״ג ,6911 בי״פ פורסם למבחן

 ;4458 עמי ),30.3.2015( התשע״ה בניסן י׳ ,7013 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;2631ו- 2630 עט׳ ),6.1.2015( התשע״ה
 ט״ז ,7174 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;8740 עט׳ ),10.9.2015(התשע״ה באלול כ״ו ,7114 בי״פ פורסם למבחן תיקון
 ; 3478 עמי ),15.2.2016(התשע״ו א׳ באדר ו׳ ,7206 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 2250 עמי ),28.12.2015(התשע״ו בטבת
 כ״ב ,7407 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;161 עמי ),26.10.2016(התשע״ז בתשרי כ״ד ,7362 בי״פ פורסם למבחן תיקון
 ; 2412 עט׳ ),16.1.2017(התשע״ז בטבת י״ח ,7425 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 1776 עט׳ ),22.12.2016(התשע״ז בכסלו

 בי״פ פורסם למבחן תיקון ;4998ו- 4993,4992 עמי ),5.4.2017(התשע״ז בניסן ט׳ ,7482 בי״פ פורסמו למבחן תיקונים
 עמי ),12.3.2019(התשע״ט ב׳ באדר ה׳ ,8149 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 82 ׳עמ ),17.9.2018(התשע״ט בתשרי ח׳ ,7940
 ,8856 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 11230 עט׳ ),27.5.2019(התשע״ט באייר כ״ב ,8258 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 8601
ם ; 5860 עמי ),13.5.2020( התש״ף באייר י״ט  עט׳ ),17.5.2020( התש״ף באייר כ״ג ,8865 בי״פ פורסם למבחן תיקתי

 י״ז ,8974 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; )]2020 בדצמבר 31(התשפ״א בטבת ט״ז יום עד השני התיקון של [תוקפו 5964
.8666 עט׳ ),8.9.2020(התש״ף באלול י״ט ,9085 בי״פ פורסם למבחן תיקון ; 7126 עמי ),9.7.2020(התש״ף בתמוז

ח2 ; 34 עמי התשנ״ב, ; 60 עט׳ התשמ״ה, ס״
פ3 ״  ; 1628 ועט׳ 402 עמי התשס״א, ; 3264 עמי התש״ס, ; 1710 עמי התשנ״ז, ; 4716 עמי התשנ״ד, ; 2569 עט׳ התשנ״ב, י

.1140 ועט׳ 330 עט׳ התשס״ה, ; 2030 ועט׳ 298 עמי ,107 עמי התשס״ד, ; 1358 עט׳ התשס״ג, ; 761 עמי התשס״ב,
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השונים. התמיכה מקבלי בין ושוויון סבירות של עקרונות פי על שתינתן צריך עצמה התמיכה .2

 העניו, של נסיבותיו כל את הועדה תשקול לתמיכה, ובקשה בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה .3

המבחנים. של ועניני אחיד שוויוני, יישום תוך

 שיידרש ככל מקצועיות, מידה אמות הפעלת תוך עניניים, יהיו התמיכות ועדת של שיקוליה כל .4

מנומקת. תהא הועדה החלטת ;העניו לפי

 הכל פעילות, תחומי לפי תיעשה, המשרד, של השנתי בתקציב לתמיכות המיועד הסכום חלוקת .5

להלן. שיפורט כפי השוטפת, הכספים לשנת התקציב ובחוק אלה במבחנים לאמור בכפוף

נהלים פרקב׳:

־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

- ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

.6

 שהוא בנוהל, כמשמעותו רווח כוונת ללא ציבור מוסד - ציבור״ ״מוסד אלה, במבחנים (א)

 התשל״ט- הנאמנות, לחוק 32 בסעיף כהגדרתה הציבור לתועלת חברה או הקדש עמותה,

דין. פי על רשומים כולם ,41979

 לפחות שנתיים במשך פעל כי למשרד יוכיח לראשונה, תמיכה המבקש ציבור, מוסד (ב)

 שבעדה לשנה שקדמה בשנה בו שלמדו התלמידים מספר וכי אלה מבחנים נושא בפעילות

 תמיכה מבקש הוא שבעבורם התלמידים מספר ממחצית פחת לא בקשתו, את הגיש

בבקשה.

הנוהל. להוראות בהתאם הוגשו אם רק יידונו המשרד מכספי לתמיכה גופים של בקשותיהם .7

 משתתף לכל אחיד בסיסי ניקוד המשרד יקבע בפעילות, משתתפים לפי הניתנות תמיכות לענין .8

 הנקודות מספר לפי תמיכה לשיעור יזכה ציבור מוסד כל ; )6(14 בסעיף כמפורט פעילות סוג בכל

 סוג באותו למשתתף שנקבע בניקוד בפעילות המשתתפים מספר למכפלת השווה שצבר,

 הנקודות בכלל שלענין התמיכה תקציב בחלוקת שייקבע נקודה בשווי ובהתחשב הפעילות,

אלה. במבחנים כך לשם שנקבעו במועדים דיווחיהם פי על הזכאים, הציבור מוסדות שיצברו

9.

 מוסד באמצעות ולא בעצמו הציבור מוסד שמקיים פעילות לגבי רק תהיה לתמיכה בקשה (א)

אחר. גוף או

 ממשרדי הציבור מוסד ושמקבל שמבקש התמיכה סכומי כל יפורטו לתמיכה בבקשה (ב)

 הפעילויות לפי כספים, שנת באותה אחרים ממשלתיים ומגופים השונים הממשלה

אלה. תמיכה סכומי ניתנים שבעבורן

.128 עמי התשל״ט, ס״ח4
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

.10

מחייב. ברשומות חפרפום

 הכספים בשנת ציבור מוסד לאותו תמיכה ניתנה שבעבורה בפעילות לתמיכה בקשה (א)

הדוח). - הקודמת(להלן הכספים בשנת הפעילות ביצוע היקף על בדיווח תלווה הקודמת,

 תפקידים נושאי של המלאים האישיים פרטיהם לכך, הנוגעת הפעילות לעניו ייכללו, בדוח (ב)

מתיבתות. ראשי או שיעור מגידי מנחים, מדריכים, והמשמשים שכר המקבלים

 ושבעבורם במוסד הלומדים התלמידים של רשימה תצורף לתמיכה ראשונה לבקשה (ג)

תמיכה. מבוקשת

 שווה שכר בו עבודתם בעבור להם משלם הציבור שמוסד תפקידים נושאי ספק, הסר למען (ד)

 חוק - (להלן 51987התשמ״ז- מינימום, שכר בחוק כמשמעותו המינימום שכר על עולה או

 לרבות - ״שצי״ זה, לענין ;למשרד המדווחת התלמידים במצבת ייכללו לא מינימום), שכר

מלגה.

 על האחרים הממשלה ממשרדי תמיכות בצירוף לפעילות התמיכה שיעור יעלה לא מקרה בכל .11

הנתמכת. לפעילות הציבור מוסד עלויות מכלל 90%

תורניים לימוד במופדות תמיכה ג׳: פרק

 ; 3915 עט׳ ,5429 י״פ ; 2905 עט׳ ,5403 י״פ ; 2590 עט׳ ,5395 י״פ ; 2518 עט׳ ,5393 י״פ ; 897 עט׳ ,5353 י״פ :(תיקון .12
,6673 י״פ ; 3449 עט׳ ,6562 י״פ ; 2557 עט׳ ,5923 י״פ ;442 עט׳ ,5870 י״פ ; 3643 עט׳ ,5694 י״פ ; 3 עט׳ ,5581 י״פ
; 1776 עט׳ ,7407 י״פ ; 161 עט׳ ,7362 י״פ ; 3478 עט׳ ,7206 י״פ ; 2630 עט׳ ,6961 י״פ ; 126 עט׳ ,6894 י״פ ; 604 עט׳
).7126 עט׳ ,8974 י״פ ; 4992 עט׳ ,7492 י״פ

 לימודים מערכת המקיים ,6 בסעיף כהגדרתו ציבור מוסד - תורני״ ״מוסד זה, בפרק (א)

קטן(ב). שבסעיף המוסדות בסוגי כמפורט המינים, לשני או לנשים לגברים, תורניים

:כדלקמן מוסדות, סוגי יובחנו קטן(א), בסעיף האמורה תורני״ ״מוסד להגדרה בכפוף (ב)

ישיבותגבוהות; )1(

ישיבותהסדר; )2(

לבנות; מדרשה א)2(

;לבנות הסדר מדרשת ב)2(

;שלם) יום או יום לאברכים(חצי כוללים )3(

(בוטל); )4(

(בוטל); )5(

(בוטל). )6(

.68 עט׳ התשמ״ז, ס״ח5
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

אקדמאיים. במוסדות לתלמידים תורני לימוד מסגרות )7(

צבאי. לשירות המעודדת גבוהה ישיבה )8(

 העוסקים לחוק, א3 בסעיף ציבור״ ״מוסד כהגדרת ציבור מוסדות הם הנתמכים הגופים (ג)

התורניים. והלימודים החינוך הגברת בתחום לסייע מיועדת והתמיכה תורניים, בלימודים

 באופן הלומדים התלמידים מספר פי על תינתן לתמיכה הזכאים תורניים למוסדות תמיכה (ד)

 - להלן(להלן כמפורט מועדים בארבעה המוסדות, דיווחי לפי תורני מוסד בכל סדיר

:הקובעים) המועדים

;תקציב שנת כל של ינואר לחודש 10ה־ ביום )1(

;באייר א׳ יום לאחר הסמוך הגרגוריאני לחודש 10ה־ ביום )2(

;באלול א׳ יום לאחר הסמוך הגרגוריאני לחודש 10ה־ ביום )3(

בחשוון. א׳ יום לאחר הסמוך הגרגוריאני לחודש 10ה- ביום )4(

 ומועדי שבתות כוללים שאינם ימים 7ב- קובע מועד לדחות תוכל התמיכות ועדת ואולם

 לכלל תישלח קובע מועד הארכת על הודעה מנומקת; בהחלטה היותר, לכל ישראל

המוסדות.

 הלימודים באתר התלמידים לימודי בעבור שיוענק הניקוד לפי תינתן במוסדות התמיכה (ה)

 שיצברו הנקודות בכלל בהתחשב הקובעים, במועדים האגף בידי ואושר המוסד בידי שדווח

 במהלך בכולל התלמידים מספר פחת קובע; מועד בכל הנתמכים הציבור מוסדות כלל

 התלמידים מספר לפי למוסד התמיכה תינתן - רצופים קובעים מועדים שני שבין תקופה

 גבוהה, בישיבה התלמידים מספר פחת להוראות; בהתאם חודש מדי המדווח העדכני

 עולה שאינו בשיעור אלה בתקופות לבנות במדרשה או הסדר בישיבת גיוס, מעודדת בישיבה

 התמיכה תינתן - הכל בסך 20% על רצופים קובעים מועדים שני שבין התקופה כל במהלך

 התלמידים מספר פחת לאחרונה; דווח שבו הקובע במועד התלמידים מספר לפי למוסד

 העולה בשיעור רצופים קובעים מועדים שני שבין בתקופה הסדר בישיבת או גבוהה בישיבה

 מספר לפי למוסד התמיכה תינתן - הכל בסך 20% על כאמור התקופה כל במהלך

כאמור. שדווח העדכני התלמידים

 תושבי ואינם ישראלית אזרחות בעלי שאינם תלמידים בעד גם להיתמך יוכל תורני מוסד (ו)

 הכניסה תקנות לפי )2לתלמיד(א/ שהייה אשרת ובעלי זרה אזרחות בעלי אלא בישראל קבע

חו״ל). תלמידי - התמיכה(להלן מתן למועדי התקפה ,61974התשל״ד- לישראל,

 50%ב- עולה שמספרם תלמידים לימודי בעבור תורני למוסד תמיכה תינתן לא מקרה בשום (ז)

הכספים שנת במהלך תמיכה למוסד ניתנה שבעבורו ביותר הגבוה התלמידים מספר על

.1517 עמי התשל״ד, ק״ת6
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

 שיעור יהיה -100 מעל הקודמת הכספים שנת במהלך התלמידים מספר היה הקודמת;

.50% עד - יותר רב בגידול התמיכות, ועדת תכיר כן, אם אלא ,20% המרבי הגידול

(בוטל). (ח)

- ו-(ה) קטנים(ד) בסעיפים האמור על נוסף (ט)

 על המשרד, לכך שקבע במועד ידווח תמיכה, בקשת לראשונה המבקש תורני מוסד )1(

 יידחו זה במועד יתקבלו שלא דיווחים תמיכה; מבוקשת שבעבורם התלמידים מספר

 שנת של ינואר בחודש החל לה, זכאי יימצא אם זה למוסד תוענק התמיכה ;דיון בלא

;הבקשה הגשת מועד שלאחר הכספים

 מבוקשת שבעבורם התלמידים מספר על ידווח ),1(בפסקה כאמור למעט תורני, מוסד )2(

 תינתן לא ;התמיכה מבוקשת שבה השנה של חודש בכל 10מה- יאוחר לא תמיכה

כאמור. דיווחים התקבלו לא שבו חודש בעד למוסד תמיכה

 שירותי את החל שטרם תלמיד של לימודיו בעד תורני למוסד תמיכה ספק, הסר למען (י)

סדיר, לשירות אישי התייצבות צו מהפוקד קיבל ואשר הסדר, ישיבת תלמיד למעט בצה״ל

כאמור. בצו לו שנקבע ההתייצבות מועד עד תהיה

 קידום הכוללת לפחות, אתיופיה יוצאי תלמידים 10ל- מיוחדת תכנית המקיים תורני מוסד (יא)

 בעד להיתמך יוכל למנהיגות, ועידוד הלאומי לשירות או לצה״ל הכנה ותורני, לימודי

 יוצא ״תלמיד אלה, מבחנים לעניין ; )6(14 בסעיף כאמור תמיכה בשיעור אלה תלמידים

אלה, מבחנים לפי הנתמכים במדרשה או בישיבה שלומדים תלמידה או תלמיד - אתיופיה״

באתיופיה. נולדו הוריהם או שהם חינוך, במוסד לימוד שנות 12 לימודי סיום לאחר בסמוך

מי ,5694 י״פ ; 2905 עם׳ ,5403 י״פ :(תיקון .13 מי ,6673 י״פ ; 3643 ע מי ,6894 י״פ ; 604 ע מי ,8258 י״פ ; 126 ע ; 11231 ע
).5964 עם׳ ,8865 י״פ

 לקבלו שניתן לכך, המיועד טופס לפי בקשה, יגיש המשרד, תמיכת את המבקש תורני, מוסד (א)

מהמשרד.

:אלה יסוד מסמכי יצורפו התמיכה לבקשת (ב)

 רשם מטעם רישום תעודת :לענין(למשל הנוגע הרשם אצל ציבור כמוסד רישום תעודת )1(

;בעמותה) מדובר אם העמותות,

 תקין ניהול בדבר הענין, לפי אחר, רשם או ההקדשות, רשם העמותות, מרשם אישור )2(

;הדין לדרישות בהתאם המוסד של

;לענין הנוגע הרשם אצל ואושרו שהתקבלו כפי המוסד ותקנון מטרות )3(

;רווח כוונת ללא כמוסד רישום אישור )4(

שלענין. המחשוב מערכת רישומי פי על מעודכנת תלמידים רשימת )5(

5



 חיים בביטוח מבוטחים בו הלומדים האברכים שכל תורני מוסד - ביטוח״ מקדם )״בולל1(ב

 (להלן81981 7התשמ״א־ פיננסיים(ביטוח) שירותים על הפיקוח בחוק כמשמעותו קבוצתי,

 התשנ״ג- קבוצתי), חיים (ביטוח ביטוח עסקי על הפיקוח בתקנות ובהגדרתו מבטח), -

 חדשים שקלים 2000מ- יפחת שלא ביטוח בסכום קבוצתי), חיים ביטוח - (להלן 81993

 כמפורט יום חצי כולל הוא המוסד ואם ;מתלמידיו אחד לכל חודשים 180 במשך לחודש

 באותם כאמור קבוצתי חיים בביטוח מבוטחים בו הלומדים האברכים )(ג)1(14 בסעיף

 או שלוחה שמפעיל אם מוסד האמור, אף על לפחות. האמור הסכום מחצית על תנאים

),8(14 בסעיף כמשמעותה מוסדות רשת שהוא מוסד או ),4(14 בסעיף כמשמעותן שלוחות

 ממסגרות או מהשלוחות בחלק או האם במוסד רק ביטוח מקדם כולל להפעיל יוכל

כאמור. מבוטחים לימוד מסגרת באותה או שלוחה באותה האברכים שכל ובלבד הלימוד,

 האברכים כל כי המבטח, מאת אישור שיגיש התמיכה לבקשת יצרף ביטוח מקדם )כולל2(ב

 אחראי יהיה ביטוח מקדם כולל הקבוצתי; החיים בביטוח מבוטחים במסגרתו הלומדים

 גם הכספים, שנת כל במהלך עליו, מדווח שהמוסד תלמיד כל בעבור פוליסה של לקיומה

 בפוליסה מבוטחים המוסד תלמידי אם בתמיכה; המוסד את זיכה לא מסוים תלמיד אם

 מבעל ושיפוי התחייבות כתב לצרף עליו יהיה בעליה, אינו הישיבות של הגג מארגוני שאחד

 התמיכה לבקשת יצרף ביטוח מקדם כולל ;21 בסעיף המפורטת במתכונת הפוליסה

מתאימה. התחייבות

 המסמכים אחד לו שחסר או 6 סעיף הוראות בו נתקיימו שלא ציבור מוסד של בקשתו (ג)

הבקשה. דחיית את המנמק מכתב בצירוף לשולח ותוחזר תידחה קטן(ב), בסעיף האמורים

 בסעיף האמור על נוסף יצרף, חדש) מוטד - לראשונה(להלן תמיכה המבקש ציבור מוסד (ד)

:אלה מסמכים גם קטן(ב),

;המשרד כדרישת הבקשה, להגשת שקדמו לשנתיים כספיים מאזנים )1(

בארץ) קבע תושב שאינו זר לאזרח דרכון מספר או זיהוי ומספר תלמידים(שם רשימות )2(

הבקשה. להגשת שקדמו בשנתיים במוסד שלמדו

(בוטל). (ה)

(בוטל). (ו)

 האמורים התורניים שהמוסדות ציבור, למוסדות ורק אך תמיכה תינתן ספק, הסר למען (ז)

 את בפועל מממן או מבצע שהוא פי על אף אחר, לגורם ולא המלאה בבעלותם נמצאים

הציבור. מוסד ידי על למשרד המדווחות התורניים הלימודים שעות

־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

- ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

ח7 .142 עמי התשס״ה, ס״
ת8 ״ .912 עמי התשס״ה, ; 992 עמי התשנ״ג, ק
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

מי ,5403 י״פ ; 2518 עמי ,5393 י״פ ; 897 עט׳ ,5353 י״פ :(תיקון .14  ; 616 עמי ,5463 י״פ ; 3915 עמי ,5429 י״פ ; 2905 ע

מי ,5581 י״פ מי ,5870 י״פ ; 3643 עט׳ ,5694 י״פ ; 3 ע מי ,5923 י״פ ;442 ע מי ,6180 י״פ ; 2557 ע ,6280 י״פ ; 1824 ע
מי ,6325 י״פ ; 6038 עט׳ A י״פ ; 3186 עט׳ ,6394 י״פ ; 850 ע 7 מי ),7 7 י״פ ; 94 ע מי <)<),1 מי ,6691 י״פ ; 604 ע ; 1196 ע
מי ,6961 י״פ ; 126 עט׳ ,6894 י״פ מי ,7174 י״פ ; 2630 ע ,7407 י״פ ; 161 עט׳ ,7362 י״פ ; 3478 עט׳ ,7206 י״פ ; 2250 ע
מי מי ,7482 י״פ ; 1776 ע מי ,7940 י״פ ; 4992 ע מי ,8258 י״פ ; 82 ע מי ,8865 י״פ ; 11231 ע ).5964 ע

האלה: הדרישות יתקיימו (ב),12 בסעיף כמפורט תורניים, במוסדות

ומיניים מוסדות )1(

היא: גבוהה ישיבה (א)

 החינוך לבוגרי והניתנת למשרד המדווחת תורניים לימודים מערכת המקיים מוסד )1(

 כמפורט המאושרת, החופשות תקופת למעט הקטנות, הישיבות ולבוגרי יסודי העל

 התלמיד ״ואם ף עד א׳ בימים שישתרעו שיכול בשבוע לפחות שעות 45 של להלן,

 [נוסח ביטחון שירות לחוק יג26 בסעיף כאמור מיועדת, תעסוקתית בהכשרה נמצא

 בשבוע לימוד שעות 30 ביטחון), שידות חוק - (להלן 91986התשמ״ו- משולב],

 התלמיד שוהה שבהן השעות מספר ולפי כאמור, באופן שישתרעו שיכול לפחות

 הלימוד שעות ;היומיות) הלימוד שעות - המיועדת(להלן התעסוקתית בהכשרה

 בין ף וביום 21.00ל־ 8:00 השעות בין ה׳ עד א׳ בימים שישתרעו יכול היומיות

בשבוע; ימים 5ל- מעבר לימודים קיום חובת אין כי יודגש ;14.00ל־ 8.00 השעות

;שחרית תפילת לא אך וערבית מנחה תפילת שיכלול יכול לימוד ספק, הסר למען

 יפחת שלא בהיקף סדיר, באופן במוסד שלומד מי ייחשב גבוהה, בישיבה תלמיד10 )2(

 של במקרה ; )1(בפסקה כאמור למשרד המדווחות בשבוע, שעות וחמש מארבעים

 שתורתם ישיבות לתלמידי שירות דחיית חוק לפי בעבר, נדחה ששירותו תלמיד

 להתייצב נקרא ולא שירות), דחיית חוק - (להלן 112002התשס״ב- אומנותם,

 תלמיד או סדיר, לשירות להתייצב נקרא שלא אחר תלמיד או סדיר, לשירות

 ומועד סדיר לשירות להתייצב שנקרא אחר תלמיד או כאמור נדחה ששירותו

 תלמיד ולגבי נוסף; בעיסוק עוסק אינו התלמיד - הגיע טרם שנקבע ההתייצבות

 לפי הכול צבא, יוצא שאינו או זה משירות פטור שקיבל או סדיר שירות ששירת

 הלימוד שעות בזמן נוסף בעיסוק עוסק אינו התלמיד - ביטחון שירות חוק

 רק במוסד, התמיכה גובה קביעת לצורך יימנה, גבוהה בישיבה כתלמיד בישיבה;

שנה; 65 גיל עד תלמיד

ח9 מי התשמ״ו, ס״ .107 ע
ח10  :חבא לנוסח חפססח תחזוד זה האדיר לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוס

 בשבוע, שעות וחמש מארבעים יפחת שלא בהיקף סדיר, באופן במוסד שלומד מי ייחשב גבוהה, בישיבה ״תלמיד
 ישיבות לתלמידי שירות דחיית לחוק בהתאם נדחה, ששירותו תלמיד של במקרה ; )1(בפסקה כאמור למשרד המדווחות

 תלמיד ולגבי ;נוסף בעיסוק עוסק אינו התלמיד - שידות) דחיית חוק - (להלן 102002התשס״ב- אומנותם, שתורתם
 קבלת לשם למשרד הישיבה שמדווחת בישיבה, לימודיו בשעות נוסף בעיסוק עוסק אינו הוא - נדחה לא ששירותו

;״שנה 65 גיל עד תלמיד רק במוסד, התמיכה גובה קביעת לצורך יימנה, גבוהה בישיבה כתלמיד ;תמיכה
ח11 .494 עמי התשס״ג, ; 521 עמי התשס״ב, ס״
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

היא: ישיבתהסדר (ב)

 והמיועדים מלאה, ישיבתית לימודים תכנית המקיימים כולל או גבוהה ישיבה12 )1(

 פרק המשלב סדיר שירות - משולב״ ״שירות זה, לעניין משולב, שירות למשרתים

 בתנאים הסדר בישיבת לימוד של זמן ופרקי פעיל צבאי שירות של זמן פרקי או זמן

 במשרד המוכרת לתכנית בהתאם דין, לכל בהתאם שנקבע תשלום, ללא שירות של

;״שילוב״) ישיבת הביטחון(לרבות

 ובתקופת ההסדר בישיבת לימודיו בתקופת תלמיד, הוא הסדר ישיבת תלמיד13 )2(

 בישיבות חודשים 72 או חודשים 60 על תעלה שלא תקופה ולמשך הצבאי, שירותו

 תקופת - הביטחון(להלן משרד לאישור בהתאם שנתית שש לימוד מסגרת בעלות

 במסגרת הכל צבאי, שירות משרת או ההסדר בישיבת לומד הוא עוד כל השידות),

 ושלאחר השירות תקופת שלפני בתקופות הביטחון; במשרד המוכרת התכנית

הענין). לפי - כולל אברך גבוהה(או ישיבה כתלמיד התלמיד יוכר השירות תקופת

 כאמור הסדר ישיבת או משנה(א) בפסקת כאמור גבוהה ישיבה היא לבנות מדרשה )1(ב

 מערכת מתקיימת לבנות במדרשה ואולם נשים, לומדות שבה (ב) משנה בפסקת

 היומיות הלימוד בשעות בשבוע, שעות 40מ- יפחת שלא בהיקף תורניים לימודים

 מי תיחשב לבנות, במדרשה תלמידה לכך, בהתאם ;)1(א)( משנה בפסקת כמפורט

 המדווחות בשבוע, שעות מארבעים יפחת שלא בהיקף סדיר, באופן במוסד שלומדת

 שבהם תורניים מוסדות ספק, הסר למען );1(א)( משנה בפסקת כאמור למשרד

 למדרשה במלואם או בחלקם ייחשבו לא במעורב המינים לשני לימודים מתקיימים

).1משנה(א)( בפסקת כאמור גבוהה לישיבה אלא לבנות,

היא: לבנות הסדר מדרשת )2(ב

 45מ- יפחת שלא בהיקף תורניים לימודים מערכת בה שמתקיימת לבנות מדרשה )1(

 התכנית ;)1(א)( משנה בפסקת כמפורט היומיות הלימוד בשעות בשבוע שעות

 שירות של פרק תורניים, לימודים פרק הכוללת והצבא הביטחון משרד עם בהסדר

הצבאי; השירות לאחר תורניים לימודים ופרק מלא, צבאי

ח12  :תבא לנוסח הפסלות תהזוד זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוס
 כהגדרתו משולב, שירות למשרתים והמיועדים מלאה, ישיבתית לימודים תכנית המקיימים כולל או גבוהה ״ישיבה

;״״שילוב״) ישיבת הביטחון(לרבות במשרד המוכרת לתכנית בהתאם שירות, דחיית לחוק 9 בסעיף
ח13  =הבא לנוסח הפסלות מחזוד זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוס

 ההסדר בישיבת לימודיו בתקופת שירות, דחיית לחוק בהתאם נדחה ששירותו תלמיד, הוא הסדר ישיבת ״תלמיד
 שש לימוד מסגרת בעלות בישיבות חודשים 72 או חודשים 60 על תעלה שלא תקופה ולמשך הצבאי, שירותו ובתקופת

 שירות משרת או ההסדר בישיבת לומד הוא עוד כל השירות), תקופת - הביטחון(להלן משרד לאישור בהתאם שנתית
 יוכר השירות תקופת ושלאחר השירות תקופת שלפני בתקופות ;הביטחון במשרד המוכרת התכנית במסגרת הכל צבאי,

הענין).״ לפי - כולל אברך גבוהה(או ישיבה כתלמיד התלמיד
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

 הלומדת העל-יסודי, החינוך בוגרת תלמידה היא לבנות הסדר מדרשת תלמידת )2(

 לימוד בפרק בשבוע שעות 45מ- יפחת שלא בהיקף סדיר, באופן הסדר במדרשת

ולאחריו. מלא צבאי שירות לפני

:הוא לאברכים בולל (ג)

 לתלמידים והמיועד להלן, כמפורט מלאה לימודים תכנית המקיים תורני מוסד )1(

:משפחה בעלי

 נקראו ולא שירות דחיית חוק לפי בעבר נדחה הצבאי ששירותם לתלמידים14 (א)

 לשירות להתייצב נקראו שלא אחרים תלמידים או סדיר, לשירות להתייצב

 שנקראו אחרים תלמידים או כאמור נדחה ששירותם תלמידים או סדיר,

 לומדים והם הגיע טרם שנקבע ההתייצבות ומועד סדיר לשירות להתייצב

 מארבעים יפחת שלא בהיקף תהיה הלימודים תכנית סדיר, באופן במוסד

 התלמיד ואם )1(א)( משנה בפסקת כאמור למשרד, המדווחות בשבוע, שעות

ביטחון, שירות לחוק יג26 בסעיף כאמור מיועדת, תעסוקתית בהכשרה נמצא

 מספר ולפי האמור, באופן למשרד המדווחות לפחות בשבוע לימוד שעות 25

 מספר המיועדת; התעסוקתית בהכשרה התלמיד שוהה שבהן השעות

זה, מסוג תלמידים במוסד לומדים אם במוסד, הלומדים זה בסוג התלמידים

;משניים יפחת לא

 שאינם או זה משירות פטור שקיבלו או סדיר שירות ששירתו לתלמידים15 (ב)

 תכנית סדיר, באופן במוסד הלומדים ביטחון, שירות חוק לפי הכל צבא, יוצאי

 המדווחות בשבוע, שעות וחמש משלושים יפחת שלא בהיקף תהיה הלימודים

;)1משנה(א)( בפסקת כאמור למשרד,

 בעיסוק עוסק אינו התלמיד - משנה(א) בפסקת כאמור תלמיד של במקרה16 (ג)

 נוסף בעיסוק עוסק אינו הוא - משנה(ב) בפסקת כאמור תלמיד ולגבי ;נוסף

 כתלמיד תמיכה; קבלת לשם למשרד הכולל שמדווח בכולל, לימודיו בשעות

 לו מלאו שטרם תלמיד רק במוסד, התמיכה גובה קביעת לצורך יימנה, בכולל

;שנים 67

ח14  :הבא לנוסח חפססח מחזור זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוס
 תהיה הלימודים תכנית סדיר, באופן במוסד הלומדים שירות, דחיית לחוק בהתאם נדחה הצבאי ששירותם ״לתלמידים

 זה בסוג התלמידים מספר ;)1משנה(א)( בפסקת כאמור למשרד, המדווחות בשבוע, שעות מארבעים יפחת שלא בהיקף
;״משניים יפחת לא במוסד הלומדים

ח15  :הבא לנוסח הפסלות מחזוד זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוס
 [נוסח ביטחון שירות חוק לפי הכל צבא, יוצאי שאינם או זה משירות פטור שקיבלו או סדיר שירות ששירתו ״לתלמידים

 בהיקף תהיה הלימודים תכנית סדיר, באופן במוסד הלומדים ביטחון), שידות חוק - (להלן 151986התשמ״ו- משולב],
;״)1משנה(א)( בפסקת כאמור למשרד, המדווחות בשבוע, שעות וחמש משלושים יפחת שלא

ח16  :חבא לנוסח הפסטה תחזוד זח תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוס
 תלמיד ולגבי נוסף; בעיסוק עוסק אינו התלמיד שירות, דחיית לחוק בהתאם נדחה, ששירותו תלמיד של ״במקרה
 ;תמיכה קבלת לשם למשרד הכולל שמדווח בכולל, לימודיו בשעות נוסף בעיסוק עוסק אינו הוא - נדחה לא ששירותו
;״שנים 67 לו מלאו שטרם תלמיד רק במוסד, התמיכה גובה קביעת לצורך יימנה, בכולל כתלמיד
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מחייב. ברשומות חפרפום

 בכולל לימודיהם מסגרת לגבי ציבור במוסדות הביקורת ממצאי ספק, הסר למען17 )2(

 נקראו ולא שירות דחיית חוק לפי בעבר נדחה הצבאי ששירותם התלמידים של

 תלמידים או סדיר, לשירות להתייצב נקראו שלא או סדיר לשירות להתייצב

 סדיר לשירות להתייצב שנקראו אחרים תלמידים או כאמור נדחה ששירותם

 אחרים לתלמידים תכנית מתקיימת שבו הגיע טרם שנקבע ההתייצבות ומועד

 הכללית הביקורת ממצאי עם ישוקללו וכן זו, לימודים מסגרת על יוחלו במוסד,

הנוהל; להוראות בהתאם שבו התמיכה הפחתת לעניין הציבור במוסד

 לימודים מערכת המקיים ),1(משנה בפסקת כהגדרתו כולל הוא יום״ חצי ״כולל )3(

 לפחות ימים 5 הצהריים, אחר או הבוקר בשעות יום, מדי רצופות שעות ארבע של

 גובה קביעת לצורך יימנה, יום״ חצי ״כולל תלמיד ר; עד א׳ בימים בשבוע,

:מאלה אחד במוסד, התמיכה

 אחד בכל אחר, יום חצי בכולל היום, של השנייה במחצית גם הלומד אברך (א)

;יום מדי לפחות רצופות שעות 4 מהם

 לאומי- שירות לחוק 3 בסעיף כמפורט אזרחי-חברתי בשירות המשרת אברך (ב)

 יום מדי רצופות שעות 4 לפחות בכולל הלומד ,182014התשע״ד־ אזרחי,

 ולא הצהריים), השנייה(אחר במחציתו או היום(בוקר) של הראשונה במחצית

 בשירות היום של השנייה במחצית משרת והוא בשבוע, שעות 20מ- פחות

;שנים 3 במשך בממוצע שבועיות שעות 20 של במסלול אזרחי־חברתי

 שעות 4 בכולל הלומד זה, משירות פטור שקיבל או סדיר בשירות ששירת אברך (ג)

 במחצית או (בוקר) היום של הראשונה במחצית יום מדי לפחות רצופות

 כתלמיד שלמד ובלבד בשבוע, שעות 20מ- פחות ולא הצהריים), השנייה(אחר

 במשך וזאת )1(משנה בפסקת כמפורט מלא, לימודים בהיקף כאברך או ישיבה

 פסקת לפי יום חצי כאברך ללימודיו שקדמו שנים 6 מתוך לפחות שנים 5

זו. משנה

 שטרם תלמיד רק במוסד, התמיכה גובה קביעת לצורך יימנה, הכולל כתלמיד )4(

שנים. 65 לו מלאו

 לימודים מערכת המקיים משפחה בעלות לנשים המיועד תורני מוסד - לנשים כולל )5(

בשבוע. שעות 24מ- יפחת שלא בהיקף תורניים

(בוטל). (ד)

ח17 : הבא לנוסח הפססה מחזוד זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוס
 הצבאי ששירותם התלמידים של בכולל לימודיהם מסגרת לגבי ציבור במוסדות הביקורת ממצאי ספק, הסר ״למען
 עם ישוקללו וכן זו, לימודים מסגרת על יוחלו במוסד, אחרים לתלמידים תכנית מתקיימת שבו לעיל, כאמור נדחה,

הנוהל;״ להוראות בהתאם שבו התמיכה הפחתת לעניין הציבור במוסד הכללית הביקורת ממצאי
ח18 .380 עמי התשע״ד, ס״
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־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

(בוטל). (ה)

:היא צבאי לשירות המעודדת גבוהה ישיבה )1(ה

:כך על ונוסף בפסקה(א), האמור את המקיימת גבוהה ישיבה

 שבעבורה לשנה שקדמו השנים 9ב- רצופים שנתונים שלושה מתלמידי 15% )1(

 במהלך בצה״ל סדיר לשירות התגייסו הגיוס) שנתוני - (להלן התמיכה מוגשת

;ב״׳ ״שלב במסגרת גיוס כולל לא - ״גיוס״ זו, פסקה לעניין ;שנים אותן

;בפסקה(ב) כאמור הסדר, ישיבת אינה הישיבה )2(

(בוטל). (ו)

מזערי תלמידים מספד )2(

 הסדר ומדרשת לבנות מדרשה כוללים למעט ),1( בפסקה האמורים המוסדות בכל (א)

 התלמידים מספר יפחת לא סוהר, בבתי לאסירים שיקומיות תורניות ומסגרות לבנות,

.40מ- תמיכה ניתנת שבעבורם

.15מ- תמיכה ניתנת שבעבורם התלמידים מספר יפחת לא בכוללים, (ב)

(בוטל). (ג)

 ניתנת שבעבורן התלמידות מספר יפחת לא לבנות, הסדר ובמדרשת לבנות במדרשה (ד)

.30מ- תמיכה

 אקדמאיים במוסדות לתלמידים תורני לימוד במסגרות הלומדים התלמידים מספר (ה)

 רווקים תלמידים 40 של שילוב או נשואים, תלמידים 15 או רווקים תלמידים 40 הוא

לפחות. ונשואים

(בוטל). (ו)

צירופים )3(

 ובלבד - וכולל הסדר ישיבת או גבוהה ישיבה לימודי לצרף ניתן אחד ציבור במוסד (א)

 בזכאות להכרה הנדרש תמיכה, ניתנת שבעבורם התלמידים, של המזערי שהמספר

הכל. בסך 40מ־ יפחת לא השונים לסוגיהם לימודיהם בעבור לתמיכה המוסד

 פחות שהוא במספר גם יום, חצי של אברכים להוסיף אפשרות קיימת שלם יום לכולל (ב)

 עת שבכל ובלבד לתמיכה, הכולל בזכות להכרה הנדרש המזערי התלמידים ממספר

לעיל. כמפורט התלמידים של המזערי המספר בכולל לומדים הלימודים משעות

 שלם יום כולל תלמידי בעבור ייתמך לא ובהגדרות, במבחנים העומד יום, חצי כולל (ג)

בכולל. להכרה הנדרש המזערי מהמספר נופל שמספרם
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שלוחות )4(

שיירשמו, מיוחדים מטעמים רשאית, הועדה ואולם תורני; מוסד של שלוחה תיתמך לא

 טעמים לאותם שנוסף ובלבד תמיכה, הענקת לצורך תורני מוסד של בשלוחה להכיר

:כלהלן המצטברים הסף תנאי גם בשלוחה יתקיימו כאמור, מיוחדים

 לא אחר מקרה בכל ;10מ- התלמידים מספר יפחת לא לאברכים כולל של בשלוחה (א)

 מינימלי תלמידים למספר הסף מדרישת 70%מ- בשלוחה התלמידים מספר יפחת

סוג. מאותו לימודים נלמדים שבמסגרתו ציבור למוסד

 התלמידים ממספר 80% על מקרה בכל יעלה לא המוסד שלוחות בכל התלמידים מספר (ב)

 יימנו לא זו הגבלה במסגרת האם). (מוסד הבקשה מגיש הציבור במוסד הלומדים

 השנים חמש בכל ברציפות בה תמך דתות לעניני המשרד או שהמשרד שלוחה תלמידי

הבקשה. להגשת שקדמו

לפחות. שנתיים המדינה בידי ונתמך לפחות שנים 4 פועל הציבור מוסד (ג)

 הפחתת לעניו הציבור במוסד הביקורת ממצאי עם ישוקללו בשלוחה הביקורת ממצאי (ד)

הנוהל. להוראות בהתאם הציבור במוסד התמיכה

חופשות )5(

 מועדי שבתות, למעט הלימודים, שנת בכל היא התורניים במוסדות הלימודים תקופת (א)

החופשות. ומועדי ישראל

:אלה על יעלו לא הלימוד במוסדות המוכרים החופשות מועדי (ב)

;בתשרי ל׳ עד בתשרי י״א )1(

בניסן; ל׳ עד בניסן א׳ )2(

 בתמוז מה׳ לחופשה יציאה תתאפשר לבנות, במדרשות ואולם באלול. ב׳ עד באב ה׳ )3(

באלול. כ׳ עד

 במועדים חופשות מועדי על לדווח המשרד של מראש באישור רשאי יהיה תורני מוסד (ג)

 שמספר חופשות מועדי יוכרו לא מקרה בכל אך (ב), משנה בפסקת מהמפורט שונים

 קטן בסעיף האמורים הימים מספר על עולה לימודים שנת במהלך שלהם הכולל הימים

(ב);

התמיכה חישוב אופן )6(

:שלהלן הנוסחה לפי יהיה במוסד התמיכה שיעור

־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

- ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום
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־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

 אחת נקודה של ערך על שיעמוד גבוהה ישיבה תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן (א)

 ;נקודות) 40ב- זו לנוסחה בהתאם תזכה תלמידים 40 לומדים שבה גבוהה (ישיבה

;נקודות 0.6 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל תלמיד לימודי בעבור

 - לבנות מדרשה תלמידות לימודי בעבור ו-(ב) משנה(א) בפסקאות האמור אף על )1 (א

 30 לומדות שבה לבנות (מדרשה נקודות 2 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

 יינתן חו״ח תלמידת לימודי בעבור ;נקודות) 60ב- זו לנוסחה בהתאם תזכה תלמידות

;נקודות 1.2 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

 הסדר מדרשת תלמידת או הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן (ב)

 תזכה תלמידים 40 לומדים שבה הסדר (ישיבת נקודות 2 של ערך על שיעמוד לבנות

 תלמידה או הסדר בישיבת תלמיד לימודי בעד ;נקודות) 80ב- זו לנוסחה בהתאם

 ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן שירות, חודשי 26 עד 24 המשרתים הסדר במדרשת

 הסדר במדרשת תלמידה או הסדר בישיבת תלמיד לימודי בעד נקודות; 2.3 של

 בעבור ;נקודות 2.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן שירות חודשי 32 המשרתים

; 1.2 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל תלמידת או חו״ל תלמיד לימודי

 ההסדר בישיבות לתמיכה הביטחון ממשרד לתמיכה נוסף מיוחד תקציב יועבר אם

 כך לשם שנקבעו המידה אמות פי על זו נוספת תמיכה תחולק לבנות, הסדר ובמדרשות

 תלמיד לימודי בעבור שתינתן הכוללת התמיכה תעלה לא מקרה בכל ;הביטחון במשרד

 בסעיף הנקוב מהסכום 75% של שווי על לבנות הסדר מדרשת תלמידת או הסדר ישיבת

 המדינה אוצר השתתפות לעניין ,192008התשס״ח- הקדם־צבאיות, המכינות לחוק (א)3

 - (להלן בה הלומד חניך בעלות מוכרת קדם־צבאית מכינה של בתקציבה שנה בכל

 הסדר במדרשת תלמידה או הסדר ישיבת תלמיד לימודי ובעבור המכינות), תשלום

 מתשלום 90% של שווי על התמיכה תעלה לא ומעלה שירות חודשי 24 המשרתים

המכינות;

 1.8 של ערך על שיעמוד שלם, יום כולל תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן (ג)

 בכולל ;נקודות) 72ב- זו לנוסחה בהתאם יזכה תלמידים, 40 לומדים שבו נקודות(כולל

;נקודות 1.83 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן ביטוח מקדם

 חצי נקודות(כולל 0.9 ערך על שיעמוד יום, חצי כולל תלמיד בעבור תמיכה שיעור יינתן (ד)

 יום חצי בכולל ;נקודות) 36ב- זו לנוסחה בהתאם יזכה תלמידים, 40 לומדים שבו יום

;נקודות 0.915 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן ביטוח, מקדם

(בוטל). (ה)

(בוטל). (ו)

.890 עמי התשס״ח, ס״ח19
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־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

 הנקודות במספר התמיכה לנושא המוקצה התקציב בחלוקת ייקבע הנקודה שווי (ז)

 בכל יעודכן נקודה שווי ;תמיכה לקבלת זכאים שנמצאו המוסדות לכלל המשרד שהכיר

ו(ה). (ד)12 בסעיף כאמור קובע, מועד

 בעבור צבאי שירות המעודדת גבוהה בישיבה תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן (ח)

:להלן המפורט ולפי בישיבה התלמיד של הראשונים הלימוד חודשי 48

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 15% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה )1(

 יינתן חו״ל תלמיד לימודי בעבור נקודות; 1.25 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

;נקודות0.75 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 30% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה )2(

 יינתן חו״ל תלמיד לימודי בעבור נקודות; 1.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

;נקודות 0.9 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 45% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה )3(

 יינתן חו״ל תלמיד לימודי בעבור נקודות; 2 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

;נקודות 1.2 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 60% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה )4(

 יינתן חו״ל תלמיד לימודי בעבור נקודות; 2.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

נקודות. 1.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

 נקודות, 3 של ערך על שיעמוד לנשים בכולל תלמידה לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן (ט)

 1.8 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן לנשים בכולל חו׳׳ל תלמידת לימודי בעבור

נקודות.

נקודות. 3 של ערך על שיעמוד אתיופיה יוצא תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן (י)

 בפסקאות הנקובות לנקודות תוספת תינתן עד(י), משנה(א) בפסקאות האמור אף על (יא)

 תכנית יישום לחוק 3 בסעיף המצוין הגאוגרפי בתחום שפעל למוסד האמורות המשנה

הלן2°2005התשס״ה- ההתנתקות,  ז׳ יום עד ההתנתקות), תכנית יישום חוק - (ל

 לפי יהיה למוסד הכולל המרבי התמיכה שיעור ; )2005 ביולי 14( התשס״ה בתמוז

שלהלן: הנוסחה

 2 של ערך על שיעמוד גבוהה ישיבה תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )1(

 1.2 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל תלמיד לימודי בעבור נקודות;

נקודות;

.142 עמי התשס״ה, ס״ח20
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־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

 3 של ערך על שיעמוד לבנות מדרשה תלמידת לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )2(

 1.8 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל תלמידת לימודי בעבור ;נקודות

נקודות;

 3 של ערך על שיעמוד הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )3(

 1.8 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל תלמיד לימודי בעבור נקודות;

נקודות;

 בישיבות לתמיכה הביטחון, ממשרד לתמיכה נוסף מיוחד תקציב יועבר אם ואולם,

 שתינתן הכוללת התמיכה תעלה לא מקרה בכל משנה(ב) בפסקת כמפורט ההסדר,

 במכינה תלמיד החזקת מדמי 75% של שווי על הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעבור

 שווי בתוספת ,212008התשס״ח- הקדם־צבאיות המכינות חוק לפי קדם־צבאית

אחת; נקודה ערך

 2.8 של ערך על שיעמוד שלם יום כולל תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )4(

 1.68 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל תלמיד לימודי בעבור נקודות;

נקודות;

 1.4 של ערך על שיעמוד יום חצי כולל תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )5(

 0.84 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל תלמיד לימודי בעבור ;נקודות

נקודות;

 צבאי שירות המעודדת גבוהה בישיבה תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )6(

:להלן המפורט ולפי בישיבה התלמיד של הראשונים הלימוד חודשי 48 בעבור

 הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 15% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (א)

 תלמיד לימודי בעבור נקודות; 2.25 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

;נקודות 1.35 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל

 הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 30% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ב)

 תלמיד לימודי בעבור נקודות; 2.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

;נקודות 1.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל

 הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 45% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ג)

 חו״ל תלמיד לימודי בעבור נקודות; 3 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

;נקודות 1.8 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

.890 עמי התשס״ח, ס״ח21
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מחייב. ברשומות חפרפום

 הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 60% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ד)

 תלמיד לימודי בעבור נקודות; 3.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

;נקודות 2.1 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן חו״ל

 הוצאות בעד תהיה (יא) משנה פסקת לפי המוגדל לניקוד בהתאם התמיכה תוספת (יב)

 ובלבד זמני, למבנה המוסד מעבר בשל בהם השקעה או זמניים, מבנים שכירות

 מהיר מעבר לשם ולפעול הקבע, מבנה בניית להשלמת המאמץ לקידום יפעל שהמוסד

ההתנתקות. תכנית יישום בחוק כהגדרתה המינהלה, עם בתיאום הקבע למבנה

 התמיכה שנת תום עד תינתן לעיל, (יב) משנה בפסקת כאמור למוסד תמיכה תוספת (יג)

 לחוק 85 סעיף לפי העתקה בהסכם שהתקשרו למוסדות הקבע למבנה המעבר שלאחר

 עד התמיכה תינתן כאמור, בהסכם התקשרו שלא ולמוסדות ההתנתקות, תכנית יישום

 המוסדות מבין הראשון המוסד של הקבע למבנה המעבר שלאחר התמיכה שנת תום

העתקה. בהסכם שהתקשרו

 הנקובות לנקודות תוספת תינתן (יג), עד (א) משנה בפסקאות האמור אף על22 (יד)

 אזור היינו עזה, רצועת עוטף ביישובי שפועל למוסד האמורות, המשנה בפסקאות

 הנגב ושער נגב שדות אשקלון, חוף אשכול, האזוריות במועצות והיישובים רבתי שדרות

 המערכת מגדר קילומטרים 7 עד של בטווח נמצאים חלקם, או כולם בתיהם, אשר

 מיום 4328 מספר הממשלה להחלטת 1 בסעיף כמשמעותם עזה, רצועת סביב

 לפי יחושב זו, משנה פסקת לפי למוסד הכולל המרבי התמיכה שיעור ;02.12.2018

שלהלן: הנוסחה

 2 של ערך על שיעמוד גבוהה ישיבה תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )1(

 תמיכה שיעור יינתן לארץ, מחוץ גבוהה ישיבה תלמיד לימודי בעבור נקודות;

;נקודות 1.2 של ערך על שיעמוד

 3 של ערך על שיעמוד לבנות מדרשה תלמידת לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )2(

 שיעמוד תמיכה שיעור יינתן לארץ, מחוץ מדרשה תלמידת לימודי בעבור נקודות;

נקודות; 1.8 של ערך על

 הסדר מדרשת תלמידת או הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )3(

 תזכה תלמידים 40 לומדים שבה הסדר נקודות(ישיבת 3 של ערך על שיעמוד לבנות

 או הסדר בישיבת תלמיד לימודי בעבור נקודות); 120ב־ זו לנוסחה בהתאם

 חודשי 26 לבין שירות חודשי 24 בין המשרתים לבנות הסדר במדרשת תלמידה

 תלמיד לימודי בעבור ;נקודות 3.3 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן שירות,

שירות, חודשי 32 המשרתים לבנות הסדר במדרשת תלמידה או הסדר בישיבת

 מכן ולאחר ),2020 בדצמבר 31(התשפ״א בטבת ט״ז יום עד ),2020 בינואר 1(התש״ף בטבת ד׳ מיום בתוקף זו פסקה22
תיפקע.
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מחייב. ברשומות חפרפום

 ישיבת תלמיד לימודי בעבור ;נקודות 3.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

 שיעור יינתן לארץ, מחוץ לבנות הסדר מדרשת תלמידת או לארץ מחוץ הסדר

;נקודות 2.2 של ערך על שיעמוד תמיכה

 ההסדר בישיבות הביטחון, ממשרד לתמיכה, נוסף מיוחד תקציב יועבר אם )4(

 שנקבעו המידה אמות פי על זו נוספת תמיכה תחולק לבנות, ההסדר ובמדרשות

 בעבור שתינתן הכוללת התמיכה תעלה לא מקרה, בכל הביטחון; במשרד לכך

 מהסכום 75% על לבנות, הסדר מדרשת תלמידת או הסדר ישיבת תלמיד לימודי

 לעניין ,2008התשס״ח- הקדם־צבאיות, המכינות לחוק (א)3 בסעיף הנקוב

 קדם- מכינה של בתקציבה שנה, בכל המדינה אוצר של השנתית ההשתתפות

 שווי בתוספת המכינות), תשלום - בה(להלן הלומד חניך בעלות מוכרת צבאית

 הסדר במדרשת תלמידה או הסדר ישיבת תלמיד לימודי ובעבור ;אחת נקודה ערך

 90% של שווי על התמיכה תעלה לא לפחות, ומעלה שירות חודשי 24 המשרתים

;אחת נקודה ערך שווי בתוספת המכינות, מתשלום

 2.8 של ערך על שיעמוד שלם יום כולל תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )5(

 1.68 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן לארץ מחוץ תלמיד בעבור נקודות;

נקודות;

 1.4 של ערך על שיעמוד יום חצי כולל תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )6(

 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן לארץ מחוץ תלמיד לימודי בעבור ;נקודות

נקודות; 0.84

 צבאי שירות המעודדת גבוהה בישיבה תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )7(

:להלן המפורט ולפי בישיבה התלמיד של הראשונים הלימוד חודשי 48 בעבור

 הגיוס, שנתוני תלמידי מבין ומעלה 15% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (א)

;נקודות 2.25 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

 הגיוס, שנתוני תלמידי מבין ומעלה 30% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ב)

;נקודות 2.25 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

 הגיוס, שנתוני תלמידי מבין ומעלה 45% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ג)

;נקודות 3 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

 הגיוס, שנתוני תלמידי מבין ומעלה 60% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ד)

נקודות. 3.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן
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מחייב. ברשומות חפרפום

אקדמאיים במוסדות לתלמידים תורגי לימוד במסגרות תמיכה א)6(

המוסד (א)

 העל-יסודי, החינוך אלה: כל בוגרי לומדים שבהם ציבור מוסדות לתמיכה זכאים

 מערכת המקיימים והכוללים, ההסדר ישיבות הגבוהות, הישיבות הקטנות, הישיבות

 לימודים על נוסף (ב), משנה בפסקת כמשמעותו מדרש, בבית תורניים לימודים

 בידי המוכר גבוהה, להשכלה מוסד במסגרת ושני ראשון תואר לקראת אקדמיים

 המועצה לחוק 9 סעיף לפי אקדמיים), לימודים - (להלן גבוהה להשכלה המועצה

 מוסדות יוכרו זה לעניין ;המל״ג) חוק - (להלן 241 23 958התשי״ח- גבוהה, להשכלה

 להשכלה ממוסד תואר קבלת לקראת מהדרישות חלק הם במסגרתם שהלימודים

 מחוץ בתארים להכרה הוועדה בידי מוכר במסגרתו שניתן שהתואר לארץ, בחוץ גבוהה

 המועצה מאת היתר תעודת להם שניתנה מוסדות וכן הוועדה), - שבמשרד(להלן לארץ

 להם שניתן או שהוכרו מוסדות וכן המל״ג, לחוק א21 לסעיף בהתאם גבוהה, להשכלה

 ביהודה צה״ל כוחות מפקד בידי שהוקמה גבוהה להשכלה המועצה ידי על היתר

 לחוק א28 לסעיף בהתאם מעניקים, שהם בתארים מכירה המל״ג ואשר ושומרון,

 מדרש בבית תורניים לימודים מערכת המקיים מוסד יוכר האמור, אף על המל״ג;

 שלימודי לכך בכפוף וזאת תעודה לימודי על נוסף (ב), משנה בפסקת כמשמעותו

 להשכלה במוסד מלאה אקדמית לימודים משנת ופטור זכות נקודות מקנים התעודה

 במסגרת התעודה, לימודי וכן האקדמיים הלימודים ;התעודה) לימודי - גבוהה(להלן

 או אקדמיים לימודים של מלאה מתכנית לפחות 80% של בהיקף הם הציבור, מוסדות

 אחרת תמיכה מוענקת שלהם ציבור במוסדות לימוד מסלולי יוכרו לא ;תעודה לימודי

 תלמידים לאותם המתקיימים אחרים לימודים בעבור לחוק, א3 סעיף לפי המדינה של

במסגרתם.

המדרש בית (ב)

 מדרש בבית מתקיימים זה, לסימן בהתאם תמיכה ניתנת שבעדם התורניים, הלימודים

תלמידיו. נוכחות על ובקרה פיקוח מערכת מקיים המוסד ;תורניים ללימודים

ההוראה צוות (ג)

 גבוהות ישיבות בוגרי מתיבתות) (ראשי ר״מים כולל המדרש בבית ההוראה צוות

הוועדה. בידי או המל״ג, בידי המוכר לפחות שני תואר בוגרי מרצים או וכוללים

התלמידים2* (ד)

ח23 134 עמי התשנ״ה, ; 191 ענן׳ התשי״ח, ס״
ח24  :הבא לכוטח הפטלוה תחזור זה מאייד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוס

 אקדמיים ללימודים במקביל וזאת המדרש בית במסגרת לפחות בשבוע תורניות שעות 20 לומדים במוסד ״התלמידים
ייתמך לא ;אקדמיים לימודים של מלאה מתכנית 80%מ- יפחת שלא בהיקף המתקיימים שני, או ראשון תואר לקראת
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מחייב. ברשומות חפרפום

 וזאת המדרש בית במסגרת לפחות בשבוע תורניות שעות 20 לומדים במוסד התלמידים

 שלא בהיקף המתקיימים שני, או ראשון תואר לקראת אקדמיים ללימודים במקביל

 לימודי בעבור מוסד ייתמך לא ;אקדמיים לימודים של מלאה מתכנית 80%מ־ יפחת

 לשירות להתייצב נקראו ולא שירות דחיית חוק לפי בעבר נדחה ששירותם תלמידים

 תלמידים או סדיר, לשירות להתייצב נקראו שלא אחרים תלמידים בעבור או סדיר,

 ומועד סדיר לשירות להתייצב שנקראו אחרים תלמידים או כאמור נדחה ששירותם

 יוצאי שאינם או סדיר משירות פטור קיבלו כן אם אלא הגיע, טרם שנקבע ההתייצבות

 - ״שעה״ זה, לענין ;)2)(א)(1( בפסקה כמפורט ביטחון, שירות חוק לפי והכל צבא,

דקות. שישים

הלימודים שעות (ה)

 שיכול לתלמיד לשבוע שעות 20מ- יפחת לא המדרש בבית התורניים הלימודים היקף

 התורניות הלימוד שעות ;התורניות) הלימוד שעות - ר(להלן עד א׳ בימים שישתרעו

 ו- 9:00 השעות בין ו׳ וביום 21:ו-סס 8:00 השעות בין ה׳ עד א׳ בימים שישתרעו יכול

 שיכלול יכול לימוד בשבוע; ימים 5ל- מעבר תורניים לימודים קיום חובת אין ; 14:00

שחרית. תפילת לא אך וערבית מנחה תפילת

חופשות מועדי (ו)

 למעט האקדמאית, הלימודים שנת בכל היא המדרש בבית הלימודים תקופת )1(

הבחינות. ומועדי החופשות מועדי ישראל, מועדי שבתות,

 המקובלים החופשה ימי מספר על יעלו לא במוסדות המוכרים החופשות מועדי )2(

לזמן. מזמן שנקבע כפי גבוהה, להשכלה במוסדות

התמיכה חישוב אופן (ז)

 בעל תלמיד ובעד נקודות 1 של בשיעור תהיה רווק תלמיד לימודי בעד למוסד התמיכה

 שיעור יינתן רווק חו״ל תלמיד לימודי בעד נקודות. 1.8 של בשיעור תהיה משפחה

 שיעור יינתן משפחה בעל חו״ל תלמיד ובעד נקודות 0.6 של ערך על שיעמוד תמיכה

.1.08 של ערך על שיעמוד תמיכה

המכהנים הוראות תחולת (ח)

 לפי לתמיכה הזכאים המוסדות על יחולו ),5ו-( )3(14 סעיפים למעט ,0 פרק הוראות

זה. סימן

(בוטל). )7(

״ זה, לעניו ;)2)(א)(1בפסקה( כמפורט שירות, דחיית לחוק בהתאם נדחה ששירותם תלמידים לימודי בעבוד מוסד ה ע ש  ״

שים שי דקות.״ -
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מחייב. ברשומות חפרפום

מוסדות רשת )8(

מוסדות של רשת שהוא ציבור מוסד יוכר תמיכה, הענקת לצורך ),4(בפסקה האמור אף על

:כדלקמן המצטברים הסף תנאי ברשת שיתקיימו ובלבד רשת) - תורניים(להלן

 תמיכה לראשונה המבקש ציבור מוסד ולעניו לפחות לימוד מסגרות 3 תכלול הרשת (א)

 הקודמת בשנה שנתמך מוסד זאת, עם יחד בלבד; לימוד מסגרות 3 - זו פסקה לפי

 כל לגבי כרשת מוכר להיות יוכל המוסד, של כשלוחות ומעלה לימוד מסגרות 3 בעבור

;הקודמת בשנה שהוכרו השלוחות

 למספר הסף מדרישת התלמידים מספר יפחת לא הלימוד ממסגרות אחת בכל (ב)

סוג(לדוגמה: מאותו לימודים נלמדים שבמסגרתו ציבור למוסד המזערי התלמידים

;לכולל) תלמידים 15ו־ גבוהה לישיבה תלמידים 40

(בוטל); (ג)

;לפחות שנתיים המדינה בידי ונתמך לפחות שנים 4 פועל הציבור מוסד (ד)

 המפורט המרבי הגידול לשיעור מעבר ברשת התלמידים של הכולל המספר גדל לא (ה)

(ז);12 בסעיף

 כמפורט אחר, ציבור למוסד מקצתם, או כולם התמיכה, כספי העבירה לא הרשת (ו)

;(א)9 בסעיף

 הכוללים הביקורת ממצאי עם ישוקללו הלימוד ממסגרות אחת בכל הביקורת ממצאי (ז)

;הנוהל להוראות בהתאם הציבור במוסד התמיכה הפחתת לענין הציבור, במוסד

 לידי הבאה הציבור, מוסד לראש רוחנית כפיפות המוסד של הלימוד מסגרות לכל (ח)

 אחת בכל הציבור, מוסד ראש של קבועה שיעורים במערכת השאר, בין ביטוי,

 תוצג השעות מערכת בחודש. מפעם יפחת לא שהיקפה המוסד, של הלימוד ממסגרות

המשרד. לפני

מיוחדות ופעולות מענקים ד׳: פיק

הפיתוח ובשכונות בעיירות בערים, תורניים חינוכיים גרעינים א׳: סימן

).8601 עמי ,8149 י״פ :(תיקון .15

 כדי ביישוב המתיישבים וחינוך תורה אנשי של משפחות קבוצת - תורני״ ״גרעין זה, בפרק

 ביישוב החינוך תחום את ולקדם ביישוב להתערות יהדות, ללימודי מרכזי מדרש בית להקים

יהודית. עולם השקפת מתוך
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ברשומות שפורסם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

הגרעין: מטרות .16
).8601 עמי ,8149 י״פ :(תיקון

 לשכונות או מצוקה, לשכונות הפיתוח, לעיירות הארץ ממרכז וחינוך תורה אנשי משיכת (א)

חילוני). מסורתי, דתי, מגוון(כגון: בציבור המאוכלסות

השונים. האוכלוסיה חלקי בין אחדות העמקת (ב)

הקהילה. למען חינוכיים למפעלים המקום ותושבי הנוער חיזוק (ג)

 על הרחב הציבור בקרב היהודי החינוך להעמקת חדשים פרויקטים של והרחבה יצירה (ד)

השונים. רבדיו

הגרעין: פעילות אופי .17
).8601 עמ׳ ,8149 י״פ ; 4993 עמי ,7482 י״פ :(תיקון

.0(18 בסעיף כמפורט משפחות של במקום התיישבות (א)

והאזור. היישוב לתושבי פורמליים בלתי חינוכיים מפעלים הקמת (ב)

 מתקשרים אשר ומחנכים חכמים תלמידי להצמיח מגמה מתוך הפועל מדרש בית קיום (ג)

המדרש. בית לכותלי שמחוץ לעולם ותורמים

 המקומי, הנוער עם יחד שונים חינוכיים פרויקטים והפעלת הנוער בחיי ומעורבות פעילות (ד)

נוער. וארגוני הנוער תנועות במסגרת פעילות למעט

היהדות. לערכי לחינוך החדשים העולים בקרב פעילויות (ה)

נזקקות. ממשפחות תלמידים של ההישגים ולשיפור לקידום יחודיות תכניות הפעלת (ו)

 כל ובקרב הספר בית תלמידי בקרב היהודית הזהות והעמקת לחינוך מיוחדים פרויקטים (ז)

וכדומה). טיפוח אוכלוסיית עולים, ביישוב(מבוגרים, הרחב הציבור שכבות

מבחנים: .18
).8601 עמי ,8140 י״פ ; 4994 עמי ,7482 י״פ ; 850 עם׳ ,6325 י״פ ; 4059 עם׳ ,6113 י״פ ; 1047 עמי ,5753 י״פ :(תיקון

 :מגוון(כגון בציבור המאוכלסת בשכונה או מצוקה בשכונת פיתוח, ביישוב נמצא הגרעין (א)

חילוני). מסורתי, דתי,

הפעילות. מתבצעת שבו במקום מתגוררות הגרעין משפחות (ב)

 המשרד בידי המוכרים אברכים, כולל או ישיבה הכולל תורני מרכז קיים הגרעין של במרכזו (ג)

לעיל. כמפורט תמיכה מתן לצורך

 בשכנות או נפרדת במסגרת ולא המקומית הקהילה בתחומי במפוזר מתיישבות המשפחות (ד)

לזו. זו הגרעין משפחות

:להלן כמפורט הוא לגרעין השייכות משפחות מספר (ה)
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 השייכות משפחות של מזערי מספר ימנה הגרעין קטן(ו), בסעיף מהאמור לגרוע בלא )1(

 לפחות, יום חצי של בהיקף הגרעין שבמרכז בכולל לומד הזוג מבני אחד שבהן לגרעין,

 פעילות המקיימות הגרעין, משפחות כלל מקרב משפחות של מזערי מספר לכך, ובנוסף

 אחת שבועית וחצי שעה של בהיקף ושאושרה, הגרעין שהגיש הפעילות תכנית לפי

:הזה הפירוט לפי למשפחה, לפחות

טורד׳

 של מזערי מספר

 מבני שאחד משפחות

 בכולל תלמיד הזוג

 מתוך הגרעין שבמרכז

 האמור המזערי המספר

ב׳ בטור

ג׳ טור

 משפחות של מזערי מספר

 לפי פעילות המקיימות

 מתוך המאושרת התכנית

 האמור המזערי המספר

ב׳ בטור

 ב׳ טור

 מזערי מספר

 משפחות של

 השייכות

לגרעין

 א׳ טור

 שנה

 לקבלת

התמיכה

3 4 7 ראשונה

4 6 10 שנייה

5 10 15 שלישית

ואילך

 הגרעין ממשפחות לפחות זוג בני 14 ישתתפו ומעלה, משפחות 21 המונה בגרעין

 הזוג מבני אחד - לפחות הגרעין משפחות 7וב- המאושרת, התכנית לפי כאמור בפעילות

;הגרעין שבמרכז הכולל תלמיד הוא

 שנת במשך תמיכה מלקבל וחדל אלה מבחנים לפי תמיכה לו שאושרה תורני גרעין )2(

הקודמת; בשנה שנדרשו הסף בתנאי לעמוד מכן שלאחר בשנה יידרש אחת, תקציב

 רצופות תקציב שנות שתי במשך אלה מבחנים לפי תמיכה מלקבל שחדל תורני גרעין

;לראשונה הנתמך גרעין של הסף בתנאי לעמוד יידרש לפחות,

 ל- אחת יוכל תורני גרעין התמיכה, לקבלת הרביעית מהשנה )1(בפסקה האמור אף על )3(

 משפחות 8 ישתתפו זו בשנה ;הפחות לכל משפחות 12 למנות אחת, שנה ולמשך שנים 3

 מבני אחד לפחות הגרעין משפחות מתוך 4וב- המאושרת, התכנית לפי בפעילות לפחות

הגרעין. שבמרכז הכולל תלמיד הוא הזוג

:אלה כל את שמקיימת משפחה היא לגרעין השייכת משפחה (ו)

;לאומי שירות או צבאי שירות ששירת או ישיבה, בוגר הזוג מבני אחד )1(

 לגרעין כשייכת המשפחה נכללה שבה בשנה שנים 40 על עולה אינו הזוג בני של גילם )2(

;הגרעין של התמיכה בבקשת לראשונה התורני
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 שהתגורר מי - המקום״ ״תושג זו, בפסקה ;המקום תושב אינו הזוג מבני לפחות אחד )3(

 שבה לשנה שקדמו השנים 10ב- התורני הגרעין פועל שבו באזור או בשכונה או ביישוב

 ובגרעין הגרעין, של התמיכה בבקשת לראשונה התורני לגרעין כשייכת המשפחה נכללה

 התורני הגרעין פועל שבו באזור או בשכונה או ביישוב שהתגורר מי - לראשונה הנתמך

 הגרעין שביצע התורני, הגרעין לפעילות המשפחה להצטרפות שקדמו השנים 10ב-

;לראשונה נתמך בטרם

 מקיים או בכולל לומד או סוציאלי, או חינוכי בתפקיד משמש הזוג מבני לפחות אחד )4(

:להלן כמפורט פעילות

 הפורמלי החינוך במערכת לפחות משרה 1/2 של בהיקף חינוכי בתפקיד משמש (א)

;ביישוב

 הפורמלי החינוך במערכת לפחות משרה 1/3 של בהיקף חינוכי בתפקיד משמש (ב)

 5 של פעילות קטן(ה), בסעיף האמור על נוסף זוגו, בן או הוא ומקיים, ביישוב,

;ושאושרה הגרעין שהגיש הפעילות תכנית לפי לפחות שבועיות שעות

 הבלתי החינוך במערכת לפחות משרה 1/2 של בהיקף חינוכי בתפקיד משמש (ג)

;רכז או הגרעין מנהל מלבד הגרעין ידי על מועסק שאינו ובלבד ביישוב פורמלי

(בוטל); (ד)

 ימים 5 ביום שעות 4( לפחות יום חצי של בהיקף הגרעין שבמרכז בכולל לומד (ה)

;בשבוע)

;הגרעין שהגיש התכנית לפי לפחות שבועיות שעות 18 בת חינוכית פעילות מקיים (ו)

 ממשלתי מימון או תמיכה הגרעין מקבל שבעדו קהילה רב ייחשב לא זו פסקה לעניין

 במוסדות דת לשירותי המשרד של תמיכה למתן מבחנים לפי ובפרט שהוא, סוג מכל

;25בקהילה רב של פעילות המקיימים ציבור

;שנים 10מ- יותר לא ביישוב שמתגוררת משפחה )5(

 עד על יחולו לא )5ו-( )4( ),3( ),2(בפסקאות הקבועים שהתנאים אפשר זה, קטן סעיף לעניין

 פעילות שעות ממוצע אלה, למשפחות שבנוגע ובלבד הגרעין, משפחות מכלל אחוזים 25

בשנה. שעות 100 על עומד הגרעין של הפעילות תכנית לפי הזוג מבני אחד כל שביצע

(א).6 בסעיף כמפורט דין פי על ציבור כמוסד רשום יהיה הגרעין (ז)

 ציבור במבני תתבצע הפעילות ביישוב; פורמלית בלתי חינוכית פעילות מבצע הגרעין (ח)

 10 של בקבוצות תתבצע אם רק תוכר פרטיים בבתים פעילות ציבוריים; ובאתרים

הפעילות שעות ששיעור ובלבד הפעילות, נערכת שבו הבית מבני שאינם לפחות, משתתפים

פ25 .1508 עט׳ התשע״ז, י״
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 היקף ;הגרעין שמבצע הפעילות שעות מכלל 25% על יעלה לא פרטיים בבתים המתבצעות

:מאלה יפחת לא הפעילות

;לפחות בחודש חינוכית פעילות שעות 200 - הראשונה בשנה )1(

;לפחות בחודש חינוכית פעילות שעות 250 - השנייה בשנה )2(

;לפחות בחודש חינוכית פעילות שעות 300 - ואילך השלישית בשנה )3(

התמיכה, לצורך החישוב במניין שיבואו ובמועדים בשבתות המתקיימות הפעילויות שיעור

;התורני הגרעין שמבצע עצמו) בפני פעילות סוג הפעילות(כל שעות מכלל 20% על יעלה לא

(בוטל). (ט)

;איש 1,000 מעל הוא שגודלו ביישוב יוכר גרעין )1(ט

 יוכרו תושבים 70,000 מעל של ביישוב אחד; גרעין יוכר תושבים 70,000 עד של ביישוב (י)

 או אחרת, בשכונה פועל גרעין שכל בתנאי לגרעין תושבים 70,000 של מפתח לפי גרעינים

העניין. לפי אחר, באזור

 מספר את שצבר הגרעין וייתמך יוכר - לראשונה הכרה המבקשים אחד ביישוב גרעינים שני (יא)

 היקף שלו הגרעין וייתמך יוכר - ניקוד לאותו הגרעינים זכאים היו יותר; הרב הנקודות

 המוכר פעיל גרעין קיים כבר שבו ביישוב הכרה גרעין ביקש יותר; הרב הפעילות(בשעות)

הקודמת. בשנה ונתמך הוכר שכבר הגרעין וייתמך יוכר - המשרד בידי והנתמך

הניקוד: שיטת .19
).8601 עמי ,8149 י״פ ; 4995 עמי ,7482 י״פ :(תיקון

 הנקודות מספר פי על לתמיכה, זכאים שנמצאו הגרעינים בין יחולק לתמיכה המוקצה התקציב

:הזה לפירוט בהתאם מהם, אחד כל שצבר

:לראשונה התמיכה הענקת מיום הגרעין ותק (א)

נקודות;3שנהאחת- )1(

;נקודות 2 - שנתיים־שלוש )2(

נקודה. 1-ומעלה שנים 3 )3(

:הגדולות הערים 3מ־ לאחת הגרעין בין ביותר הקצר המרחק (ב)

מ- 50עד )1( נקודה; 1ק״

;נקודות 2 - ק״מ 100 עד 51 )2(

נקודות. 3 - יותר או ק״מ 101 )3(

הגרעין: משפחות מספר (ג)

;נקודות 2 - משפחות 10 עד )1(

־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

- ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום
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;נקודות 3 - משפחות 20 עד 11 )2(

נקודות. 5 - יותר או משפחות 21 )3(

:לימוד בשנת חינוכית פעילות היקף (ד)

;נקודה 1 - בחודש שעות 300ל- 200 בין )1(

;נקודות 3 - בחודש שעות 400 ל- 301 בין )2(

נקודות. 5 - ומעלה בחודש שעות 401 )3(

 לתקופה לאומי לשירות או בצה״ל סדיר לשירות למעשה הלכה המחנכים תורניים גרעינים (ה)

 מהניקוד 50% של ניקוד לתוספת זכאים יהיו ביטחון, שירות בחוק מהמפורט תפחת שלא

עד(ד). בפסקאות(א) כמפורט הניקוד בשיטת להם שנקבע

גרעינים איגוד א.19
).8601 עמי ,8149 י״פ :(תיקון

 ונתמכים פעילים תורניים לגרעינים המספק ציבור מוסד הוא איגוד)גרעינים(להלן- איגוד (א)

 מהם חלק או ליווי או הדרכה השתלמות, הכשרה, הנחיה, ייעוץ, שירותי אלה מבחנים לפי

שירותים). - ביישוב(להלן חינוכית פעילות ופיתוח קיום לצורך

הנתמכת: הפעילות סוגי (ב)

:התורניים לגרעינים שוטף ליווי )1(

 יועץ של רציף קשר ויכלול התורניים, לגרעינים וחינוכי ארגוני ייעוץ הוא הליווי (א)

 עם לפחות, משרה חצי של בהיקף שירותיו, את שישכור או האיגוד ידי על שיועסק

;בו התפקידים ובעלי הגרעין ראשי

 לוחות יעדים, שתכלול גרעין, לכל לשירותים מפורטת עבודה תכנית יציג האיגוד (ב)

 השירותים קבלת ועל לתכנית הסכמתם על הגרעינים מאת הצהרה וכן זמנים,

 עבודה באיכות עבודה, בתהליכי שיפורים תציג התכנית לתכנית; בהתאם

;התורניים הגרעינים ובתפוקות

תורני; גרעין כל של העבודה תכנית במימוש יסייעו וההנחיה הליווי

;בנפרד התורניים הגרעינים מן אחד לכל יהיה הליווי (ג)

הכשרה: )2(

 זה מבחן לפי הנתמכים הגרעינים חברי בעבור יבוצעו להלן שיפורטו כפי ההכשרות

 באופן נתמכות או הממומנות אחרות פעילויות בעבור המבוצעות הכשרות בלבד,

 לפי ההכשרות במניין יבואו לא קהילות לרבני הכשרות כגון המדינה מתקציב כלשהו

זה: סעיף
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ברשומות שפורסם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

:להלן כמפורט השתלמות, (א)

 הקשורים בנושאים בשנה לפחות מפגשים 7 של סדרה תכלול השתלמות )1(

 כל והעשרה; התמקצעות לצורך התורני, הגרעין של החינוכיות לפעילויות

 לפעילות הנוגעים בנושאים הרצאות של לפחות אקדמיות שעות 6 יכלול מפגש

;עזר חומרי הפקת ולרבות הגרעין, של החינוכית

;לפחות גרעינים וחברי בגרעין תפקידים בעלי 15 ישתתפו בהשתלמות )2(

להלן: כמפורט כנס, (ב)

 דוברים שני הכולל מראש, מתוכנן יום סדר עם מתוכננת התכנסות מהווה כנס )1(

;לפחות

 גרעינים וחברי תפקידים בעלי 35 בו וישתתפו ציבורי באולם ייערך הכנס )2(

לפחות;

 הנוגעים בנושאים ודיון הרצאה של לפחות אקדמיות שעות 3 יכלול הכנס )3(

;התורני הגרעין של החינוכית לפעילות

להלן: כמפורט עיון, יום (ג)

 ודיונים סדנאות הרצאות, של לפחות אקדמיות שעות 6 יכלול עיון יום )1(

עזר; חומרי הפקת לרבות התורני, הגרעין לפעילות הנוגעים בנושאים

לפחות. גרעינים וחברי תפקידים בעלי 20 ישתתפו עיון ביום )2(

:להלן כמפורט הם תורניים גרעינים כאיגוד תמיכה לקבלת הסף תנאי (ג)

:להלן כמפורט לפחות, תורניים גרעינים לשבעה שירותים מספק האיגוד )1(

ליווי שעות 50מ- פחות ולא לפחות, גרעינים לשבעה ליווי של בשנה שעות 500 (א)

בשנה; תורני לגרעין

;לגרעינים לפחות אחת השתלמות של עריכה (ב)

;בשנה כנס) או עיון לפחות(יום יומיים הכשרה מפגשי 3 של עריכה (ג)

עם משותפת פעילות המקיים או תורני, גרעין של פעילות גם המקיים איגוד ייתמך לא )2(

;בעקיפין או במישרין תורניים לגרעינים כספים מעביר או מחלק או תורניים, גרעינים

מסוימים כספים העברת התנה התורם לתורם, האיגוד בין הסכם במסגרת שבו במקרה

למוסד הכסף את ולהעביר להיתמך יוכל האיגוד מסוימת, ולמטרה מסוים למוסד

התמיכות ועדת לעיון הכספים, העברת לפני ההסכם את שהעביר לאחר הנתרם,

ולאישורה;
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

;בכך שיחפוץ תורני גרעין לכל שירותים לספק מחויב האיגוד )3(

 מאיגוד שירותים ויקבל מאיגוד, שירותים קבלת על להחליט חופשי תורני גרעין כל )4(

 הוא איגוד מאיזה הגרעין יודיע לתמיכה הבקשה הגשת במועד זמנית; בו בלבד אחד

 סוף עד שבחר האיגוד את להחליף יוכל לא הגרעין ;שנה לאותה שירותים לקבל בוחר

השנה.

:להלן כמפורט הוא באיגוד התמיכה אופן (ד)

 תמיכה בעד ישולמו תורניים בגרעינים לתמיכה התקציבית התקנה מתקציב 10% )1(

 בהיקף האיגוד ייתמך לא בלבד, אחד איגוד נתמך אם מקרה, בכל ;הגרעינים באיגודי

;זה פעילות לתחום המיועד מהתקציב 60% על העולה

 הגרעינים בתקנת הגרעינים לאיגודי המוקצה התקציב סכום לפי יחושב הנקודה שווי )2(

;לתמיכה זכאים שנמצאו האיגודים כלל שצברו הנקודות כל בסך מחולק

הניקוד: אופן )3(

;גרעין לכל נקודה 1 המוסד יקבל )60%(לגרעינים שוטף ליווי בעד (א)

:להלן כמפורט ),40%(הכשרה פעילות תחום בעד (ב)

;נקודות 25 האיגוד יקבל השתלמות כל בעד )1(

;נקודות 3 האיגוד יקבל עיון יום כל בעד )2(

;נקודות 4 האיגוד יקבל כנס כל בעד )3(

:להלן כמפורט הניקוד חישוב אופן )4(

 מתחומי אחד בכל שניתן הניקוד בכלל איגוד כל של חלקו יחושב ראשון בשלב (א)

הפעילות;

 הניקוד מרכיבי שני כחיבור התמיכה, בכלל האיגוד של חלקו יחושב שני בשלב (ב)

;למשקלם בהתאם

;המשרד הנחיות לפי הפעילות כלל על תקופתיים ביצוע דוחות לאגף להגיש האיגוד על

 האיגוד שצבר הנקודות מספר לפי תמיכות ועדת בידי ייקבע לאיגוד התמיכה היקף )5(

;שנקבע הנקודה שווי במכפלת

 סוג אותו בעד אחרת רשות או אחר ממשלתי משרד ידי על להיתמך יוכל לא איגוד )6(

פעילות.
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אחדים ציבור ומוסדות חממשלח משרדי הביטחון, משרד עם וקשר תיאום שירותי ב׳: סימן

הנתמכים: הגופים .20

 תלמידי של שירותם בדחיית המטפלים בישראל, הישיבות של ארציים גג ארגוני לתמיכה זכאים

 את והמייצגים אלה, גופים בפעילות מכירים הצבא שלטונות ואשר אומנותם שתורתם ישיבות

 הישיבות של ושגשוגן פיתוחן למען ציבור, ומוסדות אחרים ממשלה משרדי לפני גם הישיבות

רווחתן. ולמען

התמיכה: חישוב אופן .21
).11231 עמי ,8258 י׳׳פ :(תיקון

 למשרד בדיווח וכן אומנותם שתורתם ישיבות לתלמידי שירות דחיית בהליכי המטפל ארגון

 לארץ לחוץ נסיעה היתרי בהוצאת למשנהו, אחד לימודים ממוסד התלמיד מעבר בדבר הביטחון

 תלמיד כל של הדחיה בהליכי סיוע בעבור בסיסי תמיכה לשיעור זכאי יהיה - לימודים ואישורי

אחת. נקודה בשווי הביטחון) משרד ידו(באישור על המטופל

 תלמידי בין הקשר ובתיאום צבאיות(בצה״ל) ליחידות התלמידים שיבוץ על נוסף העוסק ארגון

 יהיה - התלמידים של הצבאי מהשירות הנובעים הצבא, שלטונות לבין ומנהליהן המוסדות

נקודות. 2.2 בשווי הביטחון) משרד בידו(באישור המטופל תלמיד לכל תמיכה לשיעור זכאי

 מספר פי על לתמיכה, זכאים שנמצאו הציבור מוסדות בין יחולק לתמיכה המוקצה התקציב

מהם. אחד כל שצבר הנקודות

 בידי מראש שתאושר הכספית, עלותה לענין כולל פעילותו, פירוט לאחר לארגון תוענק התמיכה

המשרד.

 אם בין לתלמידיהם, או תורניים למוסדות עסקאות או ביטוחים, הטבות, למען הפועל ארגון

 סעיף לפי שמקבל התמיכה מכספי אלה פעולות יממן לא לאו, אם בין המוסדות תמיכת מכספי

 כל בעבור הביטוח לחברת הפוליסה כספי להעברת אחראי יהיה כי המשרד לפני יתחייב וכן זה,

 המוסד את זיכה לא התלמיד אם גם השנה, כל במהלך המוסדות בידי שדווחו התלמידים

 תידרש אם וכי וההטבות, הביטוחים על אחריות כל למדינה אין כי יתחייב, כן כמו בתמיכה;

 לבקשת שיצורף נוסח לפי בו, שתחויב סכום כל על המדינה את ישפה הארגון לשלם, המדינה

התמיכה.

־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

- ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

שונות ה׳: פיק

תורניים לימוד במוסדות תמיבח מבחני תיקע .22

 והספורט התרבות החינוך משרד של תמיכה לצורך כספים לחלוקת למבחנים 32 בסעיף

26 - (להלן 24תורניים למוסדות מיוחדות ובפעולות תורני בלימוד (תמיכה ציבור במוסדות

פ26 .2814 ועט׳ 1356 עט׳ התשס״ד, י״
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

ל׳ יום ״עד יבוא )״2004 במאי 31(התשס״ד בסיון י״א יום ״עד במקום הקודמים), המבחנים

)״.2004 באוגוסט 17(התשס״ד באב

תחילה .23

).2557 עמי ,5923 י״פ ; 3915 עמ׳ ,5429 י״פ :(תיקון

).2004 באוגוסט 18(התשס״ד באלול א׳ ביום אלה- מבחנים של תחילתם (א)

(בוטל). (ב)

2004 לשנת מעבר הוראות .24

 ליום עד אלה, מבחנים של תחילתם שמיום בתקופה ),4ו־( )3( ),2(14 סעיף הוראות אף על (א)

גבוהות, ישיבות :אלה ציבור למוסדות תמיכה תינתן )2005 במאי 9( התשס״ה בניסן ל׳

ודיינות, רבנות לתפקידי אברכים להכשרת כוללים לאברכים, כוללים הסדר, ישיבות

 בידי נתמכו אשר סוהר, בבתי לאסירים שיקומיות תורניות מסגרות לגמלאים, כוללים

 במבחנים הקבועות בהוראות עומדים שהם ובלבד הקודמים, המבחנים פי על המשרד

ושלוחות. צירופים מזערי, תלמידים מספר בדבר בהוראות זה ובכלל הקודמים,

 2004 בשנת פעילותו בעבור אלה מבחנים לפי לתמיכה לראשונה בקשה המגיש ציבור, מוסד (ב)

 בתחום ונתמכו שפעלו ציבור מוסדרות איחדה מסגרתו כי יוכיח ואשר ,2005 בשנת או

 המתייחסים הסף בתנאי לעמוד יידרש לא מאוחד), ציבור מוסד - עברו(להלן בשנים

),2(ב)(13 סעיף מהוראות פטור ויהיה (ב)6 בסעיף כאמור הציבור מוסד של קודמת לפעילות

אלה: שני שיוכיח ובלבד

 בתחום פעלו המאוחד הציבור מוסד של במסגרתו שאוחדו הציבור מוסדות כל )1(

 לעניני המשרד בידי לפחות אחת שנה ונתמכו אלה מבחנים פי על הנתמכות הפעילויות

 מוסד - שאוחד ציבור מוסד זה לענין ;אלה פעילויות בעבור המשרד בידי או דתות

 הציבור במוסד לומדים איחודו, קודם בו שלמדו מתלמידיו לפחות 60%ש- ציבור

לראשונה; בקשה המגיש

 מוסד בידי התמיכה מבוקשת שבעבורם מהתלמידים לפחות 60% של לימודיהם )2(

 אחד במסגרת המשרד בידי התשס״ד הלימודים בשנת נתמכו המאוחד הציבור

כאמור. במסגרתו שאוחדו הציבור ממוסדות

 20%ל- מעבר המרבי הגידול שיעור שיעלה יכול 2004 בשנת (ז),12 סעיף הוראות אף על (ג)

 100 על עלה הקודמת הכספים בשנת נתמך שבעבורם התלמידים שמספר תורני למוסד

 תלמידים רק נכללים כאמור 20% של לשיעור מעבר התלמידים שבתוספת ובלבד תלמידים,

הקודמים. המבחנים פי על המשרד בידי נתמכו שלימודיהם
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

שעה הודאה .25
מי ,5888 י״פ ; 1047 עמי ,5753 י״פ :(תיקון ).1043 עמי ,6035 י״פ ; 1458 ע

 שפעל במוסד התמיכה שיעור העיקריים, למבחנים )6(14 בסעיף האמור אף על ,2009 בשנת

 ז׳ יום עד ,282 27 0 05התשס״ה- ההתנתקות, תכנית יישום לחוק 3 בסעיף המצוין הגאוגרפי בתחום

:שלהלן הנוסחה לפי יהיה )2005 ביולי 14(התשס״ה בתמוז

;נקודות 2 של ערך על שיעמוד גבוהה ישיבה תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )1(

 ;נקודות 2.35 של ערך על שיעמוד הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )2(

ההסדר, בישיבות לתמיכה הביטחון ממשרד לתמיכה נוסף מיוחד תקציב יועבר אם ואולם

 בעבור הכוללת התמיכה תעלה לא מקרה בכל העיקריים, למבחנים )6(14 בסעיף כמפורט

;נקודות 4 של ערך על הסדר ישיבת תלמיד לימודי

;נקודות 2.8 של ערך על שיעמוד שלם יום כולל תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )3(

;נקודות 1.4 של ערך על שיעמוד יום חצי כולל תלמיד לימודי בעבור תמיכה שיעור יינתן )4(

 לתפקידי תלמידים להכשרת בכולל לימודיו בעבור לתלמיד מלגה או תמיכה שיעור יינתן )5(

נקודות. 4 של ערך על שיעמוד ודיינות רבנות

שעה הוראת .26
).1825 עמי ,6180 י״פ :(תיקון

 האמור במקום התשע״א, בשנת (ד),12 בסעיף האמור אף על הקובעים המועדים לעניין

נאמר: כאילו יראו )3ו-( )2(בפסקאות

; )2010 בנובמבר 10(התשע״א בכסלו ג׳ )2(

).2011 בינואר 10(התשע״א בשבט הק )3(

שעה הוראת .27
).3390 עמי ,6742 י״פ :(תיקון

 האמור בסעיף הנקובות לנקודות תוספת תינתן 2013 בשנת )6(14 בסעיף האמור אף על (א)

 התשס״ה- ההתנתקות, תכנית יישום לחוק 3 בסעיף המצוין הגאוגרפי בתחום שפעל למוסד

 הכולל המרבי התמיכה שיעור ולפיכך ),2005 ביולי 14(התשס״ה בתמוז ז׳ יום עד ,282005

:שלהלן הנוסחה לפי יהיה למוסד

;נקודות 2 - גבוהה ישיבה תלמיד לימודי בעד )1(

ח27 .142 עמי התשס״ה, ס״
ח28 .142 עמי התשס״ה, ס״
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

 נוסף מיוחד תקציב יועבר אם ואולם ;נקודות 3.8 - הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעד )2(

 מקרה בכל )6(14 בסעיף כמפורט ההסדר, בישיבות לתמיכה הביטחון ממשרד לתמיכה

;נקודות 6.05 על הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעד הכוללת התמיכה תעלה לא

;נקודות 2.8 - שלם יום כולל תלמיד לימודי בעד )3(

;נקודות 1.4 - יום חצי כולל תלמיד לימודי בעד )4(

נקודות. 3.5 - במדרשה תלמידות לימודי בעד )5(

שכירות הוצאות בעד תהיה קטן(א) סעיף לפי המוגדל לניקוד בהתאם התמיכה תוספת (ב)

אישרה שהמדינה ובלבד זמני, למבנה המוסד מעבר בשל בהם השקעה או זמניים, מבנים

הושלם. שטרם קבע, מבנה בבניית סיוע למוסד

שעה הודאת .28
).2631 עמי ,6961 י״פ :(תיקון

האמור בסעיף הנקובות לנקודות תוספת תינתן 2014 בשנת ),6(14 בסעיף האמור אף על (א)

התשס״ה- ההתנתקות, תכנית יישום לחוק 3 בסעיף המצוין הגאוגרפי בתחום שפעל למוסד

הכולל המרבי התמיכה שיעור ולפיכך ),2005 ביולי 14(התשס״ה בתמוז ז׳ יום עד ,292005

:שלהלן הנוסחה לפי יהיה למוסד

נקודות; 2 של ערך על שיעמוד גבוהה ישיבה תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )1(

 1.2 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן גבוהה בישיבה חו״ל תלמיד לימודי בעד

נקודות;

 3.4 של ערך על שיעמוד לבנות מדרשה תלמידת לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )2(

 על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן לבנות במדרשה חו״ל תלמידת לימודי בעד נקודות;

נקודות; 1.2 של ערך

;נקודות 3.8 של ערך על שיעמוד הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )3(

 2.28 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן הסדר בישיבת חו״ל תלמיד לימודי בעד

 לתמיכה הביטחון ממשרד לתמיכה נוסף מיוחד תקציב יועבר אם ואולם נקודות;

 הכוללת התמיכה תעלה לא מקרה בכל )(ב),6(14 בסעיף כמפורט ההסדר, בישיבות

(א)3 בסעיף הנקוב מהסכום 75% של שווי על הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעד שתינתן

 בכל המדינה אוצר השתתפות לעניין ,3°2008התשס״ח- הקדם־צבאיות, המכינות לחוק

 של ערך בתוספת בה, הלומד חניך בעלות מוכרת קדם־צבאית מכינה של בתקציב שנה

30 29 אחת; נקודה

ח29 .142 עמי התשס״ה, ס״
ח30 .890 עמי התשס״ח, ס״
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

;נקודות 2.8 של ערך על שיעמוד שלם יום כולל תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )4(

1.68 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן שלם יום בכולל חו״ל תלמיד לימודי בעד

נקודות;

;נקודות 1.4 של ערך על שיעמוד יום חצי כולל תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )5(

0.84 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן יום חצי בכולל חו״ל תלמיד לימודי בעד

נקודות;

בעבור צבאי שירות המעודדת גבוהה בישיבה תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )6(

:להלן המפורט ולפי בישיבה התלמיד של הראשונים הלימוד חודשי 48

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 15% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (א)

 כאמור בישיבה חו״ל תלמיד לימודי בעד ;נקודות של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

;נקודות 1.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 30% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ב)

 בישיבה חו״ל תלמיד לימודי בעד נקודות; 3 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

;נקודות 1.8 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן כאמור

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 45% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ג)

 בישיבה חו״ל תלמיד לימודי בעד נקודות; 3.7 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

;נקודות 2.22 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן כאמור

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 60% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ד)

 בישיבה חו״ל תלמיד לימודי בעד נקודות; 4.6 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

נקודות. 2.76 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן כאמור

שעה הוראת .29
).2479 עמי ,7206 י״פ :(תיקון

 סעיף באותו הנקובות לנקודות תוספת תינתן 2015 בשנת ),6(14 בסעיף האמור אף על (א)

 בסעיף המצוין הגאוגרפי בתחום ),2005 ביולי 14(התשס״ה בתמוז ז׳ יום עד שפעל למוסד

 הכולל המרבי התמיכה ששיעור כך ,312005התשס״ה־ ההתנתקות, תכנית יישום לחוק 3

:שלהלן הנוסחה לפי יהיה למוסד

נקודות; 2 של ערך על שיעמוד גבוהה ישיבה תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )1(

 1.2 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן גבוהה בישיבה חו׳׳ל תלמיד לימודי בעד

נקודות;

ח31 .142 עמי התשס״ה, ס״
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מחייב. ברשומות חפרפום

 ;נקודות 3 של ערך על שיעמוד לבנות מדרשה תלמידת לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )2(

 1.8 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן לבנות במדרשה חו״ל תלמידת לימודי בעד

נקודות;

 נקודות; 3 של ערך על שיעמוד הסדר ישיבת תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )3(

 1.8 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן הסדר בישיבת חו״ל תלמיד לימודי בעד

נקודות;

 בישיבות לתמיכה הביטחון ממשרד לתמיכה נוסף מיוחד תקציב יועבר אם ואולם

 בעד שתינתן הכוללת התמיכה תעלה לא מקרה בכל )(ב),6(14 בסעיף כמפורט ההסדר,

 לחוק (א)3 בסעיף הנקוב מהסכום 75% של שווי על הסדר ישיבת תלמיד לימודי

 שנה בכל המדינה אוצר השתתפות לעניין ,322008התשס״ח- הקדם־צבאיות, המכינות

 נקודה של ערך בתוספת בה, הלומד חניך בעלות מוכרת קדם־צבאית מכינה של בתקציב

אחת;

 ;נקודות 2.8 של ערך על שיעמוד שלם יום כולל תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )4(

 1.68 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן שלם יום בכולל חו״ל תלמיד לימודי בעד

נקודות;

 ;נקודות 1.4 של ערך על שיעמוד יום חצי כולל תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )5(

 0.84 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן יום חצי בכולל חו״ל תלמיד לימודי בעד

נקודות;

 בעבור צבאי שירות המעודדת גבוהה בישיבה תלמיד לימודי בעד תמיכה שיעור יינתן )6(

:להלן המפורט ולפי בישיבה התלמיד של הראשונים הלימוד חודשי 48

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 15% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (א)

 בישיבה חו״ל תלמיד לימודי בעד נקודות; 2.25 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

;נקודות 1.35 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן כאמור

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 30% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ב)

 בישיבה חו״ל תלמיד לימודי בעד נקודות; 2.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

;נקודות 1.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן כאמור

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 45% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ג)

 בישיבה חו״ל תלמיד לימודי בעד נקודות; 3 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

;נקודות 1.8 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן כאמור

ח32 .890 עמי התשס״ח, ס״
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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

מחייב. ברשומות חפרפום

 יינתן הגיוס שנתוני תלמידי מבין ומעלה 60% של גיוס שיעור נמצא שבה בישיבה (ד)

 בישיבה חו״ל תלמיד לימודי בעד נקודות; 3.5 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור

נקודות. 2.1 של ערך על שיעמוד תמיכה שיעור יינתן כאמור

שעה הוראת .30

לפחות״ אתיופיה יוצאי תלמידים 10״ במקום (יא), 12 בסעיף כאילו יראו 2018ו- 2017 בשנים

לפחות״. אתיופיה יוצאי תלמידים 8״ נאמר

שעה הודאת .31
).8666 עמי ,9085 י״פ ; 7126 עמי ,8974 י״פ ; 5860 עמי ,8856 י׳׳פ :(תיקון

 הקובעים במועדים התמיכה חלוקת לעניין (ט)12ר (ה)12 (ד),12 בסעיפים האמור אף על (א)

 וכן ),5(14 )(ג),1(14ר )2)(ב1(14 ),1)(ב1(14 )(א),1(14 ובסעיפים למשרד, חודשית דיווח וחובת

 בספטמבר 1( התש״ף באלול י״ב ביום החל במוסדות, הלימודים היקף לעניין א)(ה),6(14

המיוחדת), התמיכה תקופת - (להלן )2020 בדצמבר 31(התשפ״א בטבת ט״ז יום ועד )2020
 אלה, למבחנים 12 לסעיף בהתאם התורניים המוסדות דיווחי לפי חודש מדי תמיכה תינתן

 או מקדמות לקבלת זכאים ונמצאו ,2020 בינואר הסף בתנאי שעמדו התורניים למוסדות

 לומדים לא שתלמידיהם פי על אף ,2020 לשנת תמיכה להם אושרה אם תמיכה לכספי

מיוחדת). תמיכה - שגרה(להלן בימי התורניים המוסדות פועלים שבהם במבנים

 על ומקפידים התמיכה מבחני בהוראות עומדים אשר התורניים למוסדות תינתן התמיכה (ב)

 חינוך)(הוראת מוסדות פעילות החדש)(הגבלת הקורונה (נגיף העם בריאות צו הוראות

 מיוחדות סמכויות לחוק 10ר 4 סעיפים הוראות על או הצו), - (להלן 332020התש״ף־ שעה),

 הצו את שיחליפו ,342020התש״ף- שעה), (הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות

 התורניים שהמוסדות ובלבד מרחוק, למידה המקיימים למוסדות או התקנות), - (להלן

 נגיף התפשטות בשל למגבלות המותאמת מלאה בתכנית מרחוק למידה המקיימים

:האלה ובתנאים בהוראות יעמדו מיוחדת), לימודים תכנית - הקורונה(להלן

הסדר, מדרשת לבנות, מדרשה הסדר, ישיבת גבוהה, ישיבה שהם תורניים מוסדות )1(

- אקדמיים במוסדות לתלמידים לימוד ומסגרות צבאי לשירות המעודדת ישיבה

 תכנית לפי לימודית פעילות המיוחדת התמיכה בתקופת מקיים התורני המוסד (א)

 לתלמידים לימודיות ומטלות מוגדרים תורניים תכנים הכוללת מיוחדת, לימודים

 מקיים התכנית במסגרת מבחנים; או עבודות בחברותה, לימוד עצמי, לימוד כגון

המוסד, מסגל חינוכי צוות איש בידי תלמידיו בעבור שיעורים התורני המוסד

ועידה שיחות באמצעות או המרשתת באמצעות כגון דיגיטלית או מקוונת בצורה

ת33 ״ .738 עמי התש״ף, ק
ח34 .266 עמי התש״ף, ס״
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מחייב. ברשומות חפרפום

 בחמישה שיעורים עשרה של בהיקף אחרים, ויזואליים או קוליים באמצעים או

 ביום אחד שיעור ומתוכם לפחות, שעה מהם אחד כל שמשך לפחות, בשבוע ימים

 השיעורים מן חלק לקיים ניתן המוסד; של הלימודים לתכנית ובהתאם לפחות,

 מתקיימים שהשיעורים ובלבד ותלמידים, צוות איש של פיזית בנוכחות גם כאמור

 או סגור במבנה המתקיימים שיעורים כי זה ובכלל התקנות, או הצו הוראות לפי

;התקנות בהוראות והעומדים פתוח בשטח

 נושא יצוין שבו משנה(א), בפסקת האמורים השיעורים של תיעוד יקיים המוסד (ב)

 מספר ציון משנה(א), בפסקת המנויות האפשרויות מתוך העברתו צורת השיעור,

 בפורמט יהיה התיעוד השיעור; של ומשכו השיעור מעביר שם המשתתפים,

 שידרוש ככל המיוחדת, הלימודים תכנית עם למשרד ויוגש המשרד בידי שיאושר

זאת;

 תלמידי אם ;בארץ השוהים חו״ל תלמידי לימודי בעבור למוסדות תמיכה תינתן (ג)

 לימודית פעילות לפי לומדים אלא בארץ שוהים אינם המוסד מדווח שעליהם חו״ל

כמפורט מיוחדת לימודים תכנית לפי

 המוסד ידי על שדווחו תלמידים לימודי בעבור רק תמיכה תינתן משנה(א), בפסקת (ד)

 התמיכה בתקופת בלימודיהם שממשיכים ,2020 מאי בחודש כתלמידיו התורני

המיוחדת;

 לשימור הכרחיות הוצאות בעבור תשמש תורני מוסד כל שיקבל המיוחדת התמיכה (ה)

 שכירות הישיבה, לצוות שכר לרבות המיוחדת, התמיכה בתקופת המוסד פעילות

;שישנם ככל ואחזקה,

- יום חצי או מלא יום לאברכים כוללים שהם תורניים מוסדות )2(

 לימודים תכנית לפי לימודית פעילות המיוחדת התמיכה בתקופת מקיים הכולל (א)

 לימוד כגון לתלמידיו לימודיות ומטלות מוגדרים תורניים תכנים הכוללת מיוחדת

 המיוחדת הלימודים תכנית מבחנים; או עבודות בחברותה, לימוד עצמי,

 גם מקיים המוסד התכנית ובמסגרת לפחות, בשבוע ימים חמישה מתקיימת

 או המרשתת באמצעות כגון דיגיטלית או מקוונת בצורה תלמידיו, בעבור שיעורים

 שני של בהיקף אחרים, ויזואליים או קוליים באמצעים או ועידה שיחות באמצעות

 בהתאם לפחות, שעה מהם אחד כל שמשך לפחות, בשבוע ימים בחמישה שיעורים

 בנוכחות גם כאמור השיעורים מן חלק לקיים ניתן המוסד; של הלימודים לתכנית

 או הצו הוראות לפי מתקיימים שהשיעורים ובלבד ותלמידים, צוות איש של פיזית

;התקנות

 נושא יצוין שבו משנה(א), בפסקת האמורים השיעורים של תיעוד יקיים הכולל (ב)

מספר ציון משנה(א), בפסקת המנויות האפשרויות מתוך העברתו צורת השיעור,
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 שאישר בפורמט יהיה התיעוד ;השיעור של ומשכו השיעור מעביר שם המשתתפים,

;זאת ידרוש שהמשרד ככל המיוחדת, הלימודים תכנית עם למשרד ויוגש המשרד,

 האברכים לימודי בעבור החודשיים דיווחיהם לפי לכוללים תינתן התמיכה (ג)

בתקופה בארץ שוהים שהאברכים ובלבד המיוחדת, התמיכה בתקופת במסגרתם

זו;

 פעילות לשימור הכרחיות הוצאות בעבור תשמש כולל שיקבל המיוחדת התמיכה (ד)

;המיוחדת התמיכה בתקופת הכולל

 לימודים המקיים תורני מוסד על יחולו לא קטן(א), סעיף למעט זה, סעיף הוראות )3(

 להוראות ובהתאם התמיכה מבחני של התנאים לפי מרחוק, למידה בלא בלבד, במבנים

 במתכונת מלאים לימודים מקיים שהוא לאגף יודיע כאמור מוסד ;דין כל ולפי הצו

 הלימודים לקיום הנדרשים התנאים בכל ועומד דיגיטליים אמצעים בלא הרגילה

;התקנות או הצו להוראות בהתאם זו במתכונת

 לימודית פעילות לרבות במוסד, הלימוד באופן שינוי כל על האגף את יעדכן תורני מוסד )4(

 או התקנות, או הצו להוראות בהתאם במבנים למידה מיוחדת, לימודים תכנית לפי

השתיים. של שילוב

 הנובעות מיוחדות בסוגיות מוסדות של חריגות בקשות ולאשר לדון תוכל התמיכות ועדת (ג)

 לעצם או מוסדות, או תלמידים של רב למספר הנוגעות השלכות להן שיש זו, שעה מהוראת

שיירשמו. מנימוקים לימוד, למסגרת או לשלוחה או למוסד מיוחדת תמיכה אישור

 )2004 ביולי 21(התשס״ד באב ג׳

)3-1888 (חמ

לבנת לימור
והספורט התרבות החינוך שרת

 )2004 בדצמבר 21(התשס״ה בטבת ט׳

)3-1888 (חמ

לבנת לימור
והספורט התרבות החינוך שרת

 )2005 באפריל 19(התשס״ה בניסן יי

)3-1888 (חמ

לבנת לימור
והספורט התרבות החינוך שרת
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 )2005 במאי 30(התשס״ה באייר כ״א

)3־1888 (חמ

לבנת לימוד
והספורט התרבות החינוך שרת

 )2005 באוגוסט 16(התשס״ה באב י״א

)3-1888 (חמ

לבנת לימור
והספורט התרבות החינוך שרת

 )2005 בנובמבר 23(התשס״ו בחשון כ״א

)3-1888 (חמ

לבנת לימור
והספורט התרבות החינוך שרת

 )2006 בספטמבר 7(התשס״ו באלול י״ד

)3-1888 (חמ

 תמיר יולי
החינוך שרת

 )2007 ביולי 2(התשס״ז בתמוז ט״ז

)3-1888 (חמ

תמיר יולי
החינוך שרת

 )2007 בדצמבר 16(התשס״ח בטבת ז׳

)3-1888 (חמ

תמיר יולי
החינוך שרת

 )2007 בדצמבר 20(התשס״ח בטבת י״א

)3-1888 (חמ

 תמיר יולי
החינוך שרת

 )2008 בנובמבר 9(התשס״ט בחשוון י״א

)3-1888 (חמ

 תמיר יולי
החינוך שרת
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 )2008 בדצמבר 17(התשס״ט בכסלו כ׳

)3־1888 (חמ

תמיד יולי

החינוך שרת

 )2009 בפברואר 8(התשס״ט בשבט י״ד

)3-1888 (חמ

תמיר יולי

החינוך שרת

 )2009 בדצמבר 10(התש״ע בכסלו כ״ג

)3-1888 (חמ

סער גדעון

החינוך שר

 )2010 ביולי 19(התש״ע באב ח׳

)3-1888 (חמ

סער גדעון

החינוך שר

 )2010 בדצמבר 14(התשע״א בטבת ז׳

)3-1888 (חמ

סעד גדעון

החינוך שר

 )2011 במאי 8(התשע״א באייר ד׳

)3-1888 (חמ

סער גדעון

החינוך שר

 )2011 בנובמבר 9(התשע״ב בחשוון י״ב

 )3-1888 (חמ

)803-35-2011-000025(

סער גדעון

החינוך שר

 )2012 בינואר 22(התשע״ב בטבת כ״ז

)3-1888 (חמ
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טעו גדעון
החינוך שר

 )2012 בספטמבר 7(התשע״ב באלול כ׳

 )3-1888 (חמ

)803-35-2012-000047(

טעו גדעון
החינוך שר

 )2013 במרס 5(התשע״ג באדר כ״ג

)3-1888 (חמ

)803-35-2012-000047 (חמ

טעו גדעון
החינוך שר

 )2013 בספטמבר 12(התשע״ג בתשרי ח׳

 )3-1888 (חמ

)803-35-2013-000037(

סיוון שי
החינוך שר

 )2013 בספטמבר 1(התשע״ג באלול כ״ו

)3-1888 (חמ

סיוון שי
החינוך שר

 )2013 באוקטובר 2(התשע״ד בתשרי כ״ב

 )3-1888 (חמ

)803-35-2013-00056(

סיוון שי
החינוך שר

 )2013 בדצמבר 26(התשע״ד בטבת כ״ג

)3-1888 (חמ

סיוון שי
החינוך שר

 )2013 בדצמבר 30(התשע״ד בטבת כ״ז

)3-1888 (חמ
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סיוון שי
החינוך שר

 )2014 באפריל 10(התשע״ד בניסן י׳

 )3-1888 (חם

)803-35-2014־000028(

סיוון שי
החינוך שר

 )2014 בספטמבר 29(התשע״ד באלול כ״ד

 )3-1888 (חמ

)803-35-2014־00098(

סיוון שי
החינוך שר

 )2014 באוקטובר 30(התשע״ה בחשוון ד

 )3-1888 (חמ

)803-35-2014-000118(

סיוון שי
החינוך שר

 )2014 בדצמבר 24(התשע״ה בטבת ב׳

 )3-1888 (חמ

)803-35-2014־000127(

נתניהו בנימין
 שר מקום וממלא הממשלה ראש

החינוך

 )2014 בדצמבר 25(התשע״ה בטבת ג׳

 )3-1888 (חמ

)803-35-2014־000127(

נתניהו בנימין
 שר מקום וממלא הממשלה ראש

החינוך

 )2015 במרס 4(התשע״ה באדר י״ג

 )3-1888 (חמ

)803-35-2015-000004(
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נתגיהו בנימין
 שר מקום וממלא הממשלה ראש

החינוך

 )2015 באוגוסט 31(התשע״ה באלול ט״ז

 )3-1888 (חמ

)803-35-2015-000036(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2015 בדצמבר 22(התשע״ו בטבת י׳

 )3-1888 (חמ

)803-35-2015-000063(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2015 בדצמבר 23(התשע״ו בטבת י״א

 )3-1888 (חמ

)803-35-2015-000067(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2016 בינואר 27(התשע״ו בשבט י״ז

 )3-1888 (חמ

)803-35-2015-000067(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2015 באוקטובר 6(התשע״ז בתשרי ד׳

 )3-1888 (חמ

)803-35-2014־000098(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2016 בדצמבר 12(התשע״ז בכסלו י״ב

 )3-1888 (חמ

)803-35-2014־000098(

בנט נפתלי
החינוך שר
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 )2016 בדצמבר 14(התשע״ז בכסלו י״ד

ה3־1888 (חמ  )12־

)803-35-2015-000067(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2016 בדצמבר 25(התשע״ז בכסלו כ״ה

 )3-1888-12D (חמ

)803-35-2016-000214(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2017 בינואר 2(התשע״ז בטבת ר<

 )12-ה3-1888 (חמ

)803-35-2016-000142(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2017 בפברואר 28(התשע׳׳ז באדר בי

 )12-ה3-1888 (חמ

)803-35־2016־000135(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2017 בדצמבר 28(התשע״ח בטבת י׳

)803-35-2017-000091 (חמ

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2019 במרס 5(התשע״ט א׳ באדר כ״ט

)803-35-2018-000029(

בנט נפתלי
החינוך שר

 )2018 במאי 20(התשע״ט באייר ט״ו

)803-35-2016-000138(

בנט נפתלי
החינוך שר
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 )2020 במאי 10(התש״ף באייר ט״ז

)803-35־2020-000029(

פרץ רפי
החינוך שר

 )2020 באפריל 26(התש״ף באייר ב׳

)803-35-2020-000016(

פרץ רפי
החינוך שר

 )2020 באפריל 26(התש״ף באייר ב׳

)803-35-2019-000087(

פרץ רפי
החינוך שר

 )2020 ביולי 1(התש״ף בתמוו ט׳

)803-35-2020-000049(

גלנט יואב
החינוך שר

 )2020 באוגוסט 31(התש״ף באלול י״א

)803-35־2020־000064(

גלנט יואב
החינוך שר
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ישראל מדינת
החינוך משרד

ה מבחנים מיכ ת 1ונועד ילדים ארגוני בפעילות החינוך משרד של ל
1985התשמ״ה- התקציב, יסודות חוק לפי

היועץ עם ובהתייעצות החוק) (להלן- 21985 - התשמ״ה התקציב, יסודות לחוק א3 לסעיף בהתאם

מים לממשלה, המשפטי בפעילות המשרד) (להלן- החינוך משרד של לתמיכה מבחנים בזה מתפרס

:להלן כמפורט ונוער, ילדים ארגוני

ה קנ ת ת בי צי 24-14-49 : תק

כללי .1

 מתקציב תמיכות במתן תדון התמיכות), ועדת - (להלן המשרד של התמיכות ועדת (א)

 בקשות להגשת לנוהל בהתאם שונים, למוסדות תמיכות למתן ובהמלצות המשרד,

 ובהתאם הנוהל) - (להלן 3בהן ולדיון ציבור במוסדות המדינה מתקציב לתמיכה

אלה. למבחנים

ם שתינתן, צריך עצמה התמיכה (ב)  סבירות של עקרונות פי על לתתה, וראוי נכון אכן א

השונים. התמיכה מקבלי בין ושוויון

 כל את התמיכות ועדת תשקול לתמיכה, ובקשה בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה (ג)

המבחנים. של ועניני אחיד שוויוני, יישום תוך הענין, של נסיבותיו

 ככל מקצועיות, מידה אמות הפעלת תוך עניניים, יהיו התמיכות ועדת של שיקוליה כל (ד)

מנומקת. תהיה התמיכות ועדת החלטת הענין; לפי שיידרש

 תחומי לפי תיעשה המשרד, של השנתי בתקציב לתמיכות המיועד הסכום חלוקת (ה)

 כפי השוטפת, הכספים לשנת התקציב ובחוק אלה במבחנים לאמור בכפוף הכל פעילות,

להלן. שיפורט

הגדרות .2

אלה- במבחנים

(להלן- רווח, לכוונת שלא הפועל לחוק א3 בסעיף כהגדרתו ציבור מוסד - ונוער״ ילדים "ארגון

ם נוער) ארגון מקיי ת ה ם כל א אי :שלהלן המפורטים התנ

- חברתיים ערכיים יעדים להשגת פורמלי בלתי חינוך של בדרך ונוער ילדים עם פועל ).1(

ם, מערכת קבלת בתוך חינוכיים נוער פעילות על החלים והנחיות נהלים תקנות, חוקי

ישראל; במדינת מאורגנת

).5.12.2013( התשע״ד בטבת ב' בתאריך ,1882 עמ' ,6709 בי״פ פורסם המבחן 1
.34 עמ' התשנ״ב, ;60 עמ' התשמ״ה, ס״ח י.

5152 ועמ' 3172 עמ' התשע״ג, י״פ 3
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שנתית ורב שנתית בתוכנית המתבטאת פעילותו בתחום סדורה חינוכית משנה בעל . )2(

 פעילות במסגרת והמיושמת המינהל), (להלן- במשרד ונוער חברה מינהל בידי שתאושר

;והחברה הקהילה הפרט, למען ומתמשכת רציפה

;מרצון הצטרפות בסיס על ונוער ילדים עם פועל . )3(

ומובנה מוגדר ותקנון ומגובשות מוצהרות פעולה ומטרות עולם השקפת על מבוסס . )4(

 כמשמעותה ודמוקרטית, יהודית כמדינה ישראל מדינת ערכי עם אחד בקנה העולה

;המדינה של היסוד בחוקי וכקבוע העצמאות במגילת

מספר לרבות - גיל״ ״שכבת זה, לעניין לפחות. ברצף, גיל שכבות 3 ל- פעילות מקיים . )5(

;אחת כקבוצה ברצף שכבות

בני עם פועל הוא קידומו לטובת הוקם, שלשמו לפחות אחד ראשי עיסוק בתחום עוסק . )6(

;שלו החינוכיות התפוקות נבחנות פיו ועל הנוער

 ונוטל רצוני באופן הנוער לארגון ונרשם שהצטרף יב׳, עד א' כיתות בגילאי נער, או ילד - ״חניך״

;פוקד הוא אותו הפעילות מרכז של והקבועה הסדירה בפעילותו חלק

 נבחר אשר הנוער, ארגון ערכי עם ומזדהה המכיר לפחות, שנה 20 בן מדריך ״-בוגר מדריך״

 ההכשרה את זה ובכלל מתאימה הכשרה עבר התנועה, של החינוכי הצוות ידי על לתפקידו

 במרכז שונות קבוצות מדריך או קבוצה קבוע, באופן בפועל, המדריך (יד)4 בסעיף המפורטת

;בחודש אחת מהדרכה יפחת שלא בהיקף ייחודיים, בנושאים פעילות

 של החינוכי הצוות ידי על להדרכה נבחר אשר י״ב עד ט׳ כיתה בגילאי מדריך ״-צעיר מדריך״

 בפועל ומדריך (יד)4 בסעיף למפורט בהתאם מתאימה, חינוכית-ערכית הכשרה עבר הנוער, ארגון

 שלא בהיקף מסוימים, בנושאים פעילות במרכז שונות קבוצות שמדריך או קבוצה קבוע באופן

;בחודש אחת מהדרכה יפחת

 קבוצות בשתי לפחות נוער בני או ילדים 50 קבוע באופן פועלים שבו קבוע אתר - פעילות״ ״מרכז

 בעלי ונוער ילדים עם הפועלים ארגונים למעט לפחות, בשבוע פעמיים לפחות, נפרדות גיל

 שמספר ביישובים האמור, אף על לפחות; בשבוע אחת פעם בפעילות די לגביהם מוגבלות,

 בשתי לפחות, נוער בני או ילדים 30 קבוע באופן פועלים שבו קבוע אתר - 3000מ- קטן תושביהם

 בעלי ונוער ילדים עם הפועלים ארגונים למעט לפחות, בשבוע פעמיים לפחות, נפרדות גיל קבוצות

 לא לארגון שיוכרו הפעילות מרכזי מספר ; לפחות בשבוע אחת פעם בפעילות די לגביהם מוגבלות,

 אתר לגבי בו; המתגוררים 18 עד 6 בגילאי ילדים 5,000 לכל ביישוב אחד פעילות מרכז על יעלה

שלהלן: ההוראות יחולו קטנה) ישיבה ספר, בית (לדוגמה: פורמלי חינוך במבנה הפועל כאמור

 אחר מבנה למצוא בידו עלה לא כי למינהל יצהיר הנוער ארגון של הכללי המזכיר )1(

;הפעילות לקיום
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 ברשומות- שפורסם לנוסח זה נוסח בין שוני של במקרה : לב לתשומת
מחייב. ברשומות הפרסום

 לקיים ניתן ובפגרות בחגים בשבתות ;הלימודים בשעות שלא מתקיימת הפעילות )2(

;שהיא שעה בכל הפעילות

 שתכלול החינוכי, המוסד מנהל בידי החתומה הצהרה למשרד יגיש הנוער ארגון )3(

שלהלן: הפסקאות את

הלימודים; שעות לאחר מתקיימת, הנוער ארגון פעילות (א)

 בכתב החינוכי, המוסד תלמידי לכל והובהר רצונית, היא הנוער ארגון פעילות (ב)

;בה להשתתף מחויבים אינם כי פה, ובעל

 ופתוחה בלבד החינוכי המוסד לתלמידי מיועדת אינה הנוער ארגון פעילות (ג)

לכל;

 המוסד של הלימודים תוכנית במסגרת כלולה אינה הנוער ארגון פעילות (ד)

;בלבד אכסניה משמש החינוכי והמוסד החינוכי

;הפעילות מרכז לסגל משתייך אינו החינוכי המוסד של החינוכי הסגל חבר (ה)

 למוסד מינהלית או ארגונית כפיפות או תאגידית זיקה כל אין הנוער לארגון (ו)

;הארגון כלפי סמכות כל אין הפורמלי החינוך מוסד ולהנהלת הפורמלי החינוך

 בוגר, או צעיר קבוע, מדריך בידי הפעילות במרכז המופעלים חניכים של קבוצה - ״קבוצה״

 למעט חניכים, וחמישה לעשרים חניכים שבעה בין והמונה לפחות, בממוצע בשבוע פעמיים

 בשבוע אחת פעם בפעילות די לגביהם מוגבלות בעלי ונוער ילדים עם הפועלים בארגונים קבוצות

. ההגדרה בתנאי עומדות לא הן אם גם יוכרו מהקבוצות 5% עד האמור אף על ;לפחות

שאים הפעילות סוגי .3 הנו ם ו מכי ת הנ

).6(2 בסעיף כמפורט הנוער ארגון של העיסוק בתחום פעילות (א)

 ועם הנוער ארגון חניכי עם השנה כל במשך וחינוכית ערכית חברתית, פעילות (ב)

הקהילה.

 וילדים נוער מבוגרים, בקהילה: חלשות אוכלוסיות קבוצות להעצמת פעילות (ג)

 נוער עולה, נוער מיוחדים, צרכים בעל ונוער לילדים והפעלה סיוע זה ובכלל

מנותק.

השונים. הארץ באזורי ההתיישבות למפעל לסיוע פעילות (ד)

אזרחי. או לאומי צבאי, שירות המעודדת פעילות (ה)

הפנאי. וניצול בחופשה עבודה להתנדבות, נוער ובני ילדים המעודדת פעילות (ו)

 האמורה הפעילות בביצוע הנוער ארגון לחברי וסיוע הדרכה להכשרה, פעילות (ז)

. (ו) עד (א) קטנים בסעיפים

ם .4 טריוני רי ם ק אי תנ ו

נוער״. ילדים ״ארגון בהגדרת עומד הנוער ארגון (א)
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 לכך, הנדרשת האדם כוח הפעלת לרבות הארגון, פעילות כל כחוק; רשום הנוער ארגון (ב)

הכספיים. במסמכיו ביטוי לידי ותבוא בארגון מרוכזת תהיה

דמוקרטי. בסיס על מושתת הנוער ארגון של המוסדי המבנה (ג)

: שלהלן מהחלופות אחת לפי פועל הנוער ארגון (ד)

ופועל לפחות מחוזות בארבעה הארץ, ברחבי הפזורים לפחות פעילות מרכזי 7 מפעיל . )1(

ברצף; גיל שכבות בארבע

גיל שכבות בארבע ופועל לפחות מחוזות בשלושה לפחות פעילות מרכזי 12 מפעיל . )2(

ברצף;

גיל שכבות בשלוש ופועל לפחות, מחוזות בארבעה לפחות פעילות מרכזי 20 מפעיל . )3(

ברצף;

 בידי המוגדרת המחוזות לחלוקת בהתאם תהיה המחוזות הגדרת זה, קטן סעיף לעניין

המשרד.

 פעילות המקיים נוער ארגון לאשר תוכל התמיכות ועדת (ד) קטן בסעיף האמור אף על (ה)

 מזערי למספר הדרישה לעניין דעת שיקול להפעיל הוועדה תוכל וכן בלבד מחוזות בשני

 או עדתי מוצא (כגון הארגון חניכי של הייחודיים אפיוניהם נוכח אם גיל שכבות של

 הוועדה לדעת ראוי מיוחדים), צרכים בעלי לילדים ארגון הוא שהארגון או לאומי

החלטתה תנמק הוועדה ;בכך להסתפק

 במחוז שלו הפעילות מרכזי מתוך לפחות פעילות מרכזי ארבעה מפעיל הנוער ארגון (ו)

 או המשרד, בידי המחוזות לחלוקת בהתאם בשניהם, או הצפון במחוז או הדרום

 על לדווח רשאי הארגון ומעלה; 6 הוא להם שנקבע המשרדי הטיפוח שמדד ביישובים

תושבים. 20,000 כל על העיר באותה או ישוב באותו נוסף פעילות מרכז

 פעמיים לפחות, דקות 90 בת וקבועה, סדירה שבועית פעילות לחבריו מקיים הנוער ארגון (ז)

פורמלי. הבלתי החינוך במסגרת וזאת לפחות, בשבוע

לתמיכה. הבקשה הגשת לפני לפחות ברציפות שנתיים פועל הנוער ארגון (ח)

לאום. או דת עדה, בסיס על חניכים הצטרפות מונע לא הנוער ארגון (ט)

 80% - מ שלמעלה ארגון של במקדה לפחות; 1000 הוא הנוער בארגון החניכים מספר (י)

 החניכים מספר לפחות; חניכים 600 יידרשו מיוחדים, צרכים בעלי ונוער ילדים הם מחניכיו

 אחרת; מתאימה אומדן דרך לפי או וכתובת זיהוי מספרי עם חניכים רשימת לפי ייקבע

 דיסקט גבי על כאמור חניכים רשימת תצורף למשרד הנוער ארגון שיגיש התמיכה לבקשת

 ועדת תאשר הפרטיות, הגנת של מטעמים בהם, במקרים ;המשרד שידרוש כפי ממוכן בקובץ

 זה בתנאי הנוער ארגון עמידת תיבחן כמבוקש, חניכים רשימת להעביר ניתן לא כי התמיכות

;הארגון בסניפי ביקור על ובהסתמך שייקבע לאומדן בהתאם

 לתמיכה, הבקשה הגשת עם וייתן, המשרד של דרישתו לפי נתונים ימסור הנוער ארגון (יא)

 אישור לצורך שימוש בו ויעשו אודותיו מידע יאספו כוחו בא או שהמשרד לכך בכתב הסכמתו

 ;לצרכיו בהתאם המידע איסוף תדירות את יקבע המשרד התקציב; הקצאות וביצוע הנתונים

 ונוער, ילדים עם בעבודה וניסיון ידע בעלי מיומנים, מדריכים תשתית הנוער לארגון (יב)

:להלן כמפורט הנדרשת ההכשרה את שעברו
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 לפחות שעות 40ו- צעיר למדריך לפחות שעות 60 של בהיקף תהיה ההכשרה תכנית )1(

 שעות 4 מ- תפחת ולא סניפית) (לא מחוזית או ארצית במסגרת ותיעשה בוגר, למדריך

;לתפקיד כניסתו טרם זו הכשרה לעבור מדריך על ;ביום

 עם היכרות המדריך, של והאחריות המנהיגות פיתוח השאר, בין יכללו, ההכשרה נושאי )2(

;ובטיחות ביטחון אישית, והתנסות הדרכה של מתודיקה הדרכה, תכניות

 פעם של במפגשים פעילותם, במהלך המדריכים של וחניכה ליווי תכלול ההכשרה )3(

 ותק בעלי מדריכים יהיו החונכים ;לפחות דקות תשעים למשך לפחות שבועות בשלושה

;לפחות הדרכה שנת של

;המינהל של מראש לאישור תוגש ההכשרה תוכנית )4(

 דיאלוג ומקיים להפצתם פועל תכנים, המפתח ראשי הדרכה מרכז מפעיל הנוער ארגון (יג)

 ובאמצעות הדרכה חומרי באמצעות תהיה התכנים הפצת ;הפעילות מרכזי עם מתמשך חינוכי

;ולחניכים למדריכים סמינרים

 וצד מעבידים ביטוח לרבות בביטוח, ומתנדביו מדריכיו חניכיו, את מבטח הנוער ארגון (יד)

;הארגון פעילות בכל הסיכונים לכיסוי שלישי,

 במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת החוק הוראות את מקיים הנוער ארגון (טו)

; 42001התשס״א- מסוימים,

 או הכללית באסיפה או המנהל בוועד רוב באמצעות או בתקנון נשלט אינו הנוער ארגון (טז)

 או ישראל מדינת ידי על דין, כל לפי התאגדותו ואופן למהותו בהתאם אחרים, בהסכמים

:לרבות גופיה

ממשלתיות, חברות סמך, יחידות ממשלתיות, יחידות ממשלה, משרדי הממשלה, . )1(
;דין כל לפי שפועלים או שהוקמו תאגידים

הביטחון; מערכת . )2(

השלטון מרכז ערים, איגודי עירוניות, חברות מקומיים, ועדים מקומיות, רשויות . )3(
;האזוריות המועצות ומרכז המקומי

בפרק כמשמעם (כולם בריאות ותאגידי מתוקצבים גופים בחוק, שהוקמו תאגידים . )4(
לחוק); 21

).4( עד )1( משנה בפסקאות כאמור גורמים בשליטת שהם גופים . )5(

םנו ותנעקרו .5 לי ה

 זה בתחשיב הנוער; ארגון מתקציב 75% על הממשלה תמיכת תעלה לא מקרה בשום (א)

 מכל שלו הפעילות ומרכזי שלוחותיו לארגון, המגיעים התקציב מקורות כל בחשבון יובאו

הכספיים. ובדו״חות התקציב בהצעת עליהם לדווח חובה הנוער ארגון ושעל הממשלה משרדי

 בתקנה, המצוי התקציב כלל על הנוער ארגוני של התמיכה מסגרת תחושב הראשון בשלב (ב)

 ממסגרת 80% עד ;התמיכה מתבקשת בעדה התקציב לשנת שקדמה השנה לנתוני בהתאם

 ;בידו ויאושרו למשרד שיוגשו רבעוניים ביצוע לדו״חות בכפוף תשולם שחושבה התמיכה

הכוללת התמיכה שיעור ייקבע התקציב, שנת של האחרון הרבעון במהלך השני, בשלב

509 עמ' התשס״א, ס״ח 4
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 הנוער, לארגוני התמיכה יתרת תקוזז או ותועבר התקציב בשנת הפעילות נתוני פי על הסופית

המשרד. בידי שיאושרו ביצוע לדו״חות בכפוף

חלוקתה ואופן ההקצבה חישוב עקרונות .6

 כלל את בתוכה המאגדת הנוער, ארגוני במועצת לתמיכה יחולק התקנה מתקציב 3% עד (א)

 הנתמכים הארגונים ממספר 70% בה חברים שיהיו אך בה, חברים להיות החפצים הנוער ארגוני

;המועצה) - (להלן לפחות

:אלה בתנאים בלבד, אחת מועצה תוכר

;בכך שיחפוץ נתמך נוער ארגון כל לשורותיה לקבל מחויבת המועצה )1(

;במועצה חברותו על להחליט חופשי יהיה נוער ארגון כל )2(

 של היחסי לגודלו בהתאם במועצה התמיכה שיעור את יפחית במועצה, חבר יהיה שלא ארגון )3(

 ויחולק (ג)6 בסעיף האמור לשיעור יצורף מההפחתה שיתקבל ההפרש מחצית הנוער ארגון אותו

 הנוער לארגון תינתן האמור ההפרש של השנייה המחצית ;היחסי גודלם לפי הארגונים כלל בין

האמור;

 ;בה מאוגדים שלא לאלה לרבות בכך, החפצים הנוער ארגוני לכלל שירותים תיתן המועצה )4(

 בידי מראש יאושר שסכומו תשלום תמורת יינתנו במועצה מאוגדים שלא לארגונים השירותים

המינהל;

 בידי מראש שיאושרו פעולה לתכניות בכפוף בלבד, זה סעיף לפי תינתן במועצה התמיכה )5(

דין; לכל בכפוף כלליות, ולהוצאות הנהלה להוצאות וכן המינהל,

 הנוער ארגוני כלל פעילות וקידום ייצוג, ייעוץ, הכוונה, סיוע, בעבור למועצה תינתן התמיכה )6(

:האלה בנושאים

;לארגונים ומשאבים פרויקטים גיוס החינוך, בתחומי שירותים ופיתוח ייזום (א)

הנוער; ארגוני עם חינוכיים פרויקטים הפעלת (ב)

 הארגונים במפעלי הקשורים בנושאים לארגונים ולסיוע לקידום והשתלמויות פעולות (ג)

;ובטיוליהם

 הנוער לארגוני הקשורים בנושאים ומקצועיות חינוכיות השתלמויות מערך ארגון (ד)

;ולפעילותם

;בעולם דומים ארגונים עם קשרים ולקידום לקיום פעולות (ה)

 לרבות שונים, גורמים לפני הנוער, ארגוני כלל של האינטרסים ייצוג לצורך פעולות (ו)

ישראל; וכנסת הממשלה המקומי, השלטון

;השונים ביישובים הקהילה למען הנוער ארגוני של פעילות ולקידום לסיוע פעולות (ז)

הנוער; ארגוני לרכזי שוטפת מקצועית והכוונה הנחיה תיאום, ריכוז, (ח)

 יובאו זה בתחשיב ;זה סעיף לפי הנתמכת הפעילות מעלות 90% על תעלה לא המשרד תמיכת

 פעילות ספק, הסר למען ;הממשלה משרדי מכל למועצה המגיעים התקציב מקורות כל בחשבון

זה. סעיף לפי תיתמך לא המדינה בתקציב אחר ממקור הנתמכת

הנוער. ארגוני כל בין שווה באופן יחולק התקציב מכלל 7% (ב)
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ח -- ס ב נו ל שו א מ מי ל ש -- ר

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

 י״ב עד א׳ בגילאי הצעירים והמדריכים החניכים מספר לפי יחולק התקציב כל מסך 30% (ג)

הסף. בתנאי העומדים

 :זה לעניין ; הנוער בארגון הפעילות מרכזי מספר לפי יחולק התקציב כל מסך 20% (ד)

נקודה 1 רגיל- ביישוב פעילות מרכז

הטיפוח, עשירוני ממוצע שבהן גדולות בערים בשכונות או מקומיות ברשויות פעילות מרכז

 שהוגדר כפי סטטיסטי באזור פעילות מרכז או ,6.0 על עולה במשרד, הנוהג הטיפוח מדד לפי

 בו המתגוררת אתיופי ממוצא האוכלוסיה שאחוז לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ידי על

נקודות 6 - 20% על עולה האוכלוסייה כלל מקרב

 וטיולים סמינרים מחנות, לרבות מפעלים לצורך יחולק זה קטן בסעיף מהתקציב 10% (ה)

 וגזירת המשתתפים החניכים מספר X הימים מספר לפי ויחושב ברציפות מיומיים יותר שמשכם

 לינה הכוללות ובפעולות במפעלים בפועל; מההוצאה יותר לא אך נוער, ארגון כל של היחסי החלק

.1.5 במקדם הימים מספר יוכפל

 עם נוער של שילוב לצורך עבודה תוכנית לפי ייחודיות הוצאות בעד יחולק התקציב מכלל 10% (ו)

 כנגד תינתן והתמיכה המינהל בידי אושרו שההוצאות ובלבד עולה ונוער מנותק נוער מוגבלויות,

בפועל. ביצוע לפי תשלום הוכחות

 ;היום סדר שעל שונים בנושאים העשרה פעולות בעד יחולק זה קטן בסעיף מהתקציב 10% (ז)

 בהן, שהשתתפו החניכים מספר X הפעילות שעות למספר בהתאם יינתן כאמור פעולות בעד ניקוד

;לפחות שעות 4 נמשכה שהפעילות ובלבד

 ;אזרחי או לאומי או צבאי לשירות לחינוך מרוכזות פעולות בעד יחולקו התקציב מכלל 5% (ח)

 החניכים מספר X הפעילות שעות למספר בהתאם יינתן כאמור חינוך פעולות בעד ניקוד

לפחות. שעות 6 נמשכה שהפעילות ובלבד בהן, שהשתתפו

 השנה לאורך חניך של ושיטתית רציפה מובנית, התנדבות בעד יחולקו התקציב מכלל 5% (ט)

 שעות למספר בהתאם יינתן כאמור התנדבות בעד ניקוד ;לפחות שנתיות שעות 60 של בהיקף

;ההתנדבות

 אחד כל מתקציב 60% מ- למעלה לקבל נוער ארגון יוכל לא - עד(ט) (ו) קטנים סעיפים לעניין

האחרים. לארגונים הוקצתה לא הסעיף יתרת כן אם אלא אלה, מסעיפים

 משרד של תמיכות כספי לחלוקת המבחנים לפי הנתמך ארגון אלה מבחנים לפי ייתמך לא .7

. 5נוער) (תנועות ציבור למוסדות והספורט התרבות החינוך

ביטול .8

 -6נוער ארגוני פעילות בעבור ציבור למוסדות החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים

בטלים

תחילה .9

).2014 בינואר 1( התשע״ד בטבת כ״ט ביום אלה מבחנים של תחילתם

.3634 עמ' התשס״ז, י"פ 5

360 עמ' התשס״ח, י"פ 6
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 ברשומות- שפורסם לנוסח זה נוסח בין שוני של במקרה : לב לתשומת
מחייב. ברשומות הפרסום

 התשע״ד בכסליו י״ז

2013 בנובמבר 20

פירון שי

החינוך שר

 )3-1888 (חמ

)803-35-2013-000028(
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ציבור במוסדות החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים

1985 - התשמ״ה התקציב, יסודות חוק לפי

 המשפטי היועץ עם ובהתייעצות 11985התשמ״ה- התקציב, יסודות לחוק א3 לסעיף בהתאם

 המשרד) — (להלן החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים בזה מתפרסמים לממשלה,

ציבור: למוסדות

יהודית תרבות מפעלי

20-69-01-03 :תקציבית תקנה

הגתמכיס: הגושאיס / הגופים .1

 מחוץ המתקיימים היהודית התרבות בתחומי תרבות במפעלי העוסקים ציבור מוסדות

הפירוט לפי הציבור), מוסדות - (להלן פורמלי חינוך ובמוסדות ספר בבתי הלימודים לתוכנית

:שלהלן

שבכתב; תורה )1(

שבעל-פה; תורה )2(

ושו״ת; הלכה )3(

אגדה; )4(

;ישראל מחשבת )5(

מוסר; )6(

ישראל; מנהגי )7(

ישראל; ומועדי חגי )8(

יהודית; הגות )9(

וציונית. יהודית תודעה )10(

יהודית. מוסיקה )11(

:הנתמכת בפעילות היעד אוכלוסיית .2

המדינה. תושבי כלל

:ציבור למוסדות סף תגאי .3

 בסעיף האמורים הנושאים מן אחד בכל יהודית תרבות פעילות בעד לתמיכה זכאי ציבור מוסד

:שלהלן התנאים בו נתקיימו אם ,4

 התרבות הפצת היא שלו היסוד במסמכי או בתקנון הרשומות העיקריות ממטרותיו אחת )1(

הרחב; בציבור היהודית

 ישיבה כולל, ילדים, גן ספר, בית כגון; שיטתי לימוד ניתן שבו חינוך מוסד אינו הוא )2(

 מורים להכשרת מוסדות מכללה, אוניברסיטה, אולפנה, מדרשה, גבוהה, ישיבה קטנה,

 בדרך מתוקצבת אינה אלה מבחנים לפי תמיכה מבוקשת שעבורה והפעילות וכיוצ״ב.

המדינה; מתקציב אחרת

.34 עמ' התשנ״ב ; 60 עמ' התשמ״ה, ס״ח 1
1



;פרטית מגורים דירת שאינו קבע, במבנה מתקיימת תמיכה מבוקשת עבורה הפעילות )3(

 מלימודים או פורמלית לימודים מתכנית חלק אינה תמיכה מבוקשת עבורה הפעילות )4(

;פורמליים

;המשרד בידי הנתמכים נוער ארגון או נוער תנועת אינו הוא )5(

 כמפורט השנה, כל פני על ופרוס סדיר באופן יהודית תרבות מפעלי של פעילות מקיים הוא )6(

להלן:

 תרבות כינוסי - (להלן מדרש ובית לימודיים סיורים עיון, ימי סמינרים, לגבי (א)

 ו- לפחות, לחודש בממוצע יהודית תרבות כינוסי 4 מבצע הציבור מוסד - יהודית)

 רציפות בתנאי עומד ייחשב הציבור מוסד ואולם בשנה, יהודית תרבות כינוסי 50

 3 ל- עד המצטברים זמן בפרקי יהודית תרבות כינוסי יקיים לא אם אף הפעילות

;בשנה חודשים

4 סעיף תנאי אחר מילוי - עלונים של לאור והוצאה באינטרנט אתר הפעלת לגבי (ב)

 תמיכה בקשות לגבי תמיכה; קבלת לצורך הסף תנאי קיום ייחשב ),6( עד )4(

 נוספת פעילות מבצע הוא אם רק להיתמך יוכל ציבור מוסד - אינטרנט באתר

 החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת במבחנים או אלה במבחנים הנתמכת

;פורמלית) לימודים במסגרת שלא יהודית ותרבות תורה (שיעורי

 מוסד - היהודית המוסיקה בתחום ותיעוד אמנותיים המחשה אמצעי הפקת לגבי )1(ב

 אודיו הפקות 3 התמיכה מתבקשת עבורה התקציבית השנה במהלך יוציא הציבור

 בשנה אחת הקלטה שעת של סופי תוצר יבצע וכן אחת ויזואלית הפקה או לפחות

)(ב).10(4 בסעיף כמפורט לפחות

שבועות. 48מ- יותר לא ״שנה״- זו, בפסקה (ג)

;אלה מבחנים לפי הנתמכת הפעילות בקיום לפחות שנתיים של ניסיון הציבור למוסד )7(

 הנתמך הציבור מוסד פעל אלה, מבחנים לפי תמיכה בקשת להגשת שקדמה בשנה )8(

 בהיקף - יהודית תרבות בכינוסי תמיכה בקשת לגבי אלה מבחנים במסגרת לראשונה

יהודית. תרבות בכינוסי תמיכה בקשת לגבי (א); )6( בפסקה האמור ממחצית נופל שאינו

 מוסד פעל עלונים, של לאור ובהוצאה באינטרנט אתר בהפעלת תמיכה בקשות לגבי

זה, לעניין ; )6( עד )4( 4 בסעיפים כאמור הכמותי הסף ממחצית נופל שאינו בהיקף הציבור

 הנתמך ציבור כמוסד יחשב כלל, נתמך לא רצופות שנים חמש במשך אשר ציבור מוסד

 ומבקש אלה מבחנים לפי שנתמך ציבור מוסד כן, כמו אלה. מבחנים במסגרת לראשונה

 כמוסד פעילות אותה לעניין יחשב האחרונות השנים 5 - ב ביצע שלא פעילות להוסיף

לראשונה. שנתמך

(בוטל) )9(

(בוטל) )10(

 להיתמך תוכל מסוים לציבור מוזמנת פעילות הרחב. לציבור פתוחה הנתמכת הפעילות )11(

קבוצה. לאותה היותר, לכל בשנה, פעמיים המתקיימת בפעילות מדובר אם

הנתמכת: הפעילות סוגי .4

:סמינרים )1(

;ימים מארבעה יותר ולא לינה, כולל לפחות, יומיים ימשך סמינר (א)

2



 סדנאות הרצאות, של לפחות אקדמיות שעות 14 יכלול החול בימות יומיים של סמינר (ב)

 יום ובכל היהודית, התרבות בנושאי הרצאות) יכלול התכנית מן לפחות 1/3( ודיונים,

יומיים, בן בסמינר לפחות; נוספות אקדמיות שעות 8 יתקיימו סמינר של נוסף

בלבד; אקדמיות שעות 12 לכלול ניתן ושבת, שישי בימי שמתקיים

 תלמיד או ומעלה שנים 17 בן - (משתלם לפחות משתלמים 30 משתתפים בסמינר (ג)

;ומעלה) י״א כיתה

 המתאימים עיון ואולמות אירוח לינה, סידורי בו שיש במוסד או במלון נערך הסמינר (ד)

מועד. ובאותו מקום באותו אחד מסמינר יותר יוכר לא ;עריכתו לצורך

לציבור. במודעה יפורסם הסמינר קיום (ה)

עיון: ימי )2(

 בנושאי ודיונים סדנאות הרצאות, של לפחות אקדמיות שעות 4 יכלול עיון יום (א)

;יהודית תרבות

 העיון ביום חלק שנוטל מי - ״משתתף״ זה, לעניין ;לפחות איש 25 ישתתפו עיון ביום (ב)

;חלקיו כל על

 ציוד בו שיש מלון) בית עירוני, תרבות אולם :(כגון ציבורי במקום נערך העיון יום (ג)

;עריכתו לצורך שנדרש

;לציבור במודעה יפורסם העיון יום (ד)

(בוטל) (ה)

(בוטל) עצרת )3(

בארץ: לימודיים סיורים )4(

;לפחות איש 2 5 ישתתפו בסיור (א)

 יוקדשו לפחות מהן שעות שלוש כאשר לפחות, מלאות שעות חמש נמשך הסיור (ב)

תמורה, קיבל שלו הדרך שמורה לסיור תמיכה תינתן לא ;באתרים ולהדרכה לביקור

 בעל שהוא או 2.1976התשל״ו- תיירות, שירותי חוק לפי רישיון בידו כן אם אלא

במשרד. המוסמכים הגורמים מטעם טיולים להדרכת היתר

.1 בסעיף כמפורט יהודית, תרבות של תוכן בעלי יהיו ומרכיביו הסיור אופי (ג)

(בוטל) (ד)

:באינטרנט אתר )5(

;לפחות לחודש אחת שמתחלפים תכנים על ומבוסס השנה כל פעיל האתר (א)

 הגוף על טכני ומידע כללי לתיאור מעבר יהודית תרבות בנושאי תכנים כולל האתר (ב)

האתר; את המפעיל

(בוטל) (ג)

 מילולי תוכן בעלי לפחות, מהם 80 אשר לפחות, סטטיים דפים 100 יכלול האתר (ד)

;יהודית תרבות בנושאי

2
228 עמ' התשל״ו, ס״ח
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:האלה המרכיבים או מהשירותים לפחות אחד יכיל האתר (ה)

;יומית ברמה לפחות אחד פעיל פורום )1(

;יהודית תרבות בנושאי ממומחים תשובות וקבלת שאלות הפניית )2(

;נתונים לבסיס פניה המאפשרת מידע) (מערכת יישום )3(

בלבד. אחד אינטרנט אתר עבור תמיכה לקבל יוכל ציבור מוסד (ו)

עלונים: של לאור הוצאה )6(

 4 של בהיקף יהודית, תרבות בנושאי דו-שבועי או שבועי עלון מפיק הציבור מוסד (א)

 ולא לפחות, שבועיים בכל בעברית, עותקים 20,000 מ- יפחת שלא לפחות, תוכן עמודי

 יישובים 5 פני על הפרוסים לפחות, מוקדים 200 ב- המופץ בשנה, פעמים 25 מ- פחות

 100 ב- המופצים עותקים, 5,000 מ- תפחת לא זרה בשפה העלון עלות הפקת לפחות;

לפחות. יישובים 5 פני על הפרוסים לפחות מוקדים

היותר. לכל עלונים, שני הפקת בעבור תמיכה לקבל יוכל ציבור מוסד (ב)

(בוטל) חידון )7(

:לומדת קהילתי/קהילה מדרש בית )8(

 יפחת לא שמספרם לפחות, 17 בגיל משתתפים של קבועה לקבוצה בקביעות נעשה הלימוד (א)

;10מ-

:העניין לפי להלן כמפורט ובתדירות בהיקף יתקיימו הלימוד מפגשי (ב)

אקדמיות, שעות 6מ- יותר ולא לפחות, אקדמיות שעות 4 רגיל- מדרש בית לימוד )1(

;וארוחות הפסקות כולל לא

;וארוחות הפסקות כולל לא לפחות, אקדמאיות שעות 3 קצר- מדרש בית לימוד )2(

 12 במשך לשבוע אחת יתקיימו )2( ו- )1( משנה בפסקאות כאמור הלימוד מפגשי )3(

ברציפות, לפחות, שבועות 24 במשך לשבועיים אחת או ברציפות, לפחות, שבועות

;וחופשות חגים כולל לא

 או בין-תחומיים היבטים הכוללת תכנית לפי מפגש בכל אחד בנושא יהיה הלימוד (ג)

;הלימוד תכנית לצורך שהוכנו לימוד בעזרי שימוש והכוללת נושא, אותו של מחקריים

 כאמור הרצאות המשתתפים, כלל בנוכחות סיכום והרצאת פתיחה הרצאת יכלול הלימוד (ד)

 בית בלימוד דקות 30 או רגיל, מדרש בית בלימוד לפחות, אחת אקדמית שעה יימשכו

 זמן שאר מפגש, כל ממשך 25% - מ יותר ולא (ב) משנה בפסקת כמשמע קצר, מדרש

 ממקורות טקסטים של מודרך לימוד של לפחות שעה יכלול מפגש כל במהלך הלימוד

 במפגש הלימוד ;מכוונות שאלות ובהנחיית מודפסים מקורות בליווי היהודית, התרבות

ודיון; שיחה בחברותא, לימוד יכלול

:מאלה אחד הוא המפגש מנחה (ה)

;לפחות ראשון תואר ברמת אקדמית השכלה בעל )1(

:האלה התנאים כל בו שנתקיימו מי )2(

 הרבנות זה לצורך בהם שהכירה עיר מרבני לרבנות סמיכות שתי בידו (א)

;הראשית הרבנות מועצת מחברי או הראשית
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 ויותר שנים 5 לאברכים כולל או גבוהה בישיבה שלמד אישור בידו (ב)

לאברכים״ ״כולל או גבוהה״ ״ישיבה זה, לעניין ; 18 לגיל הגיעו לאחר

 בידי נתמך המפגש, מנחה של לימודיו בתקופת אשר ציבור מוסד -

 במוסדות תמיכה לצורך כספים לחלוקת מבחנים לפי החינוך, משרד

ציבור;

 או לרבנות הסמיכה בחינות רשימת מתוך לפחות בחינות שלוש עבר (ג)

לישראל; הראשית הרבנות שמקיימת לדיינות

 מסוים לציבור או הוראה לעובדי השתלמות ישמש ולא הרחב, לקהל פתוח יהיה הלימוד (ו)

בלבד;

לפחות. בשנה לימוד קבוצות 4 יקיים מוסד כל (ז)

(בוטל) מוחשית יצירה סדנת )9(

:היהודית המוסיקה בתחום והנגשה תיעוד )10(

(בוטל) (א)

(ב)

:האלה המצטברים התנאים בכל העומדות תיעוד פעולות ורק אך תיתמכנה )1(

 טעמי ליטורגיה, חג, שירי בקשות, כגון: מסורתית, יהודית מוסיקה תוכן: (א)

;העדות מסורות שימור למטרת המקרא

;העדה של המסורתית המוסיקה של מקצועית ברמה הקלטה :התיעוד צורת (ב)

;לפחות דקות 30 :ועריכה עיבוד לאחר הקלטה אורך

;המתועד החומר אותנטיות לאימות הליך ביצע המוסד (ג)

 לציבור ופתוח נגיש במקום ויישמר יקוטלג המתועד החומר והנגשה: שמירה (ד)

 אינטרנט לאתר יועלה התיעוד ;העדות במסורת המעוניינים לשימוש הרחב

;גבוהה ברמה ייעודי,

 גורם ע״י ייבחן זה תנאי נאותה; מקצועית ברמה נעשתה התיעוד פעולת (ה)

 המקצועית היחידה מטעם מונה ואשר בתחום, הבקי ממליץ, מקצועי

;במשרד

זו, משנה בפסקת הנכללת פעילות עבור למימון, בקשה הגיש לא הציבור מוסד )2(

אחר. ממשלתי גורם מכל

גהליס: .5

- יצורפו לתמיכה לבקשה )1(

;ונוהל דין לכל בהתאם תמיכה, בקשת להגשת הנדרשים המסמכים כל (א)

המתוכננים, התרבות מפעלי את שתפרט הציבור, מוסד של השנתית העבודה תכנית (ב)

 המתוכננים ותכניות תכנים - אינטרנט אתר לגבי ותוכנם; היקפם סוגיהם, לפי

 מוסד מנהל בידי חתומה בכתב, במסמך ערוכה תהיה התכנית באתר; להתקיים

 אם הציבור, מוסד של החתימה מורשה בצירוף הציבור מוסד מנהל בידי או הציבור

 אלקטרונית במדיה האמור המסמך העתק יוגש וכן חתימה, מורשה אינו המנהל

;אלקטרוני) עבודה (בגיליון
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 מורשה או הציבור מוסד מנהל בידי חתומים התמיכה, לקביעת הדרושים נתונים (ג)

;חתימה מורשה אינו המוסד שמנהל במקום החתימה

 של הכספית הפעילות היקף את לזהות ניתן שבה תקציב הצעת יגיש הציבור מוסד (ד)

הנתמכת. הפעילות

 על תעודות בצירוף הפעילויות את המעביר האדם כוח פירוט יוגש לצורך, בהתאם (ה)

השכלתו.

 שיידרש, מידע או מסמך נתון, כל התמיכות לוועדת או למשרד ימסור הציבור מוסד )2(

התמיכה. בקשת לבחינת הרלוונטי השנה, במהלך

 דו״ח ציבור מוסד כל ישלח המפקח, דרישת עפ״י אחר, מועד בכל או רבעון כל בסוף )3(

 בין לרבות, שבוצעו, הפעילויות כל את שיפרט המשרד, דרישות לפי הערוך במסמך מסכם

 של הכספית הפעילות את לזהות ניתן שבהם כספיים דו״חות וכן מילולי, דו״ח השאר,

 מנהל בידי חתום נייר, גבי על במסמך עותקים בשני יוגשו הדו״חות ;הנתמכת הפעילות

 חתימה מורשה אינו הציבור מוסד שמנהל במקום החתימה מורשה או הציבור מוסד

 עבודה בגיליון מגנטית במדיה מסמך אותו העתק יוגש וכן מטעמו, חשבון ורואה

 קיום על מודעות ;הרבעון תום שלאחר בחודש 10 ה- יום עד יוגש הדו״ח ;אלקטרוני

;המסכמים הביצוע לדו״חות יצורפו אלה מבחנים לפי כנדרש יהודית תרבות כינוסי

(בוטל) )4(

התמיכה: חישוב אופן .6

 מההוצאות 90% על תעלה לא אלה, מבחנים לפי לה זכאי שנמצא ציבור, במוסד תמיכה )1(

;המבחנים לפי הנתמכת הפעילות עבור בפועל

:להלן למפורט מעבר ציבור מוסד של לשנה משנה פעילות הגדלת תמיכה לצורך תוכר לא )2(

 פעילותו היקף את להגדיל יוכל הבקשה הגשת מיום שנים 5 לפני עד שנוסד ציבור, מוסד

 יותר לפני שנוסד ציבור מוסד הקודמת; בשנה שנתמכו הפעולות מן לשנה משנה 25% עד

 שנתמכו הפעולות מן לשנה משנה 15% עד פעילותו היקף את להגדיל יוכל שנים, 5 מ-

;הקודמת בשנה

 לצורך החישוב במניין שיבואו ובמועדים, בשבתות המתקיימות הפעילויות שיעור )3(

 לפי הנתמכת עצמו) בפני פעילות סוג (כל הכוללת הפעילות מן 15% על יעלה לא התמיכה,

;סמינר לימי פרט ציבור, מוסד כל של אלו מבחנים

:שלהלן המפתח לפי יקבעו ציבור מוסד כל זכאי להן הנקודות )4(

נקודות הפעלה יחידת

החול בימות סמינרים .1

8 משתתפים 100 עד סמינר יום כל

11 משתתפים 101מ- סמינר יום כל

שבת שישי בימי

7 משתתפים 100 עד סמינר יום כל

10 משתתפים 101מ- סמינר יום כל

5 ע6עיוןשל יום ת1תאקדמי1ש עיון ימי .2

4 אקדמיות שעות 4 של עיון יום

בוטל) - (עצרות 3
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5 סיור כל סיורים .4

200 אחד אתר אינטרנט אתר הפעלת .5

10 בעברית שבועי עלון עלונים של לאור הוצאה .6

5 זרה בשפה שבועי עלון

בוטל) - (חידונים .7

4 רגיל מדרש בית של מפגש כל (א) קהילתי/ מדרש .בית 8

3 קצר מדרש בית של מפגש כל (ב) לומדת קהילה

בוטל) - מוחשית יצירה (סדנת .9

100 תיעוד כל יהודית מוסיקה תיעוד .10

10 אינטרנט לאתר העלאה כל אינטרנט באתר התיעוד הנגשת .11

ייעודי

 המדינה שירות נציבות של ההדרכה תעריף של מערכו כפליים על יעלה לא הנקודה ערך )5(

כספים. שנת כל של בינואר 1 ביום ערכו כפי א,1 בקבוצה למרצה

(בוטל) )6(

 ערך ויתקבל הציבור, מוסדות לכלל שנצברו הנקודות כל בסך יחולק בתקנה התקציב )7(

;נקודה

 יפחת עבורן הפעילות לנותן התשלום אשר פעילויות במניין יבואו לא התמיכה לצורך )8(

 הניתנות פעילויות דין; כל לפי המחויבים אחרים מתשלומים או מינימום משכר

ספק, הסר למען הסף; בתנאי עמידה ולצורך התמיכה לצורך במניין יובאו לא בהתנדבות

 חיילות מורות או לאומי שירות בנות כמו המדינה, מתקציב שמימונו מתנדב, אדם כוח גם

;במניין יבוא לא וכדומה,

 הנקודות למכפלת השווה שצבר, הנקודות מספר לפי תמיכה לשיעור יזכה ציבור מוסד כל )9(

הנקודה; בערך שצבר

 הוצאות בעלויות להשתתפות ישמשו הציבור במוסד המשרד מתמיכת לפחות 85% )10(

 וכיוצא לסיור הסעה עלות אולם, שכירת מרצים, (שכר הנתמכות הפעילויות עבור מוכחות

 שבוצעו פעילויות במסגרת מוכחות הוצאות )8( קטן בסעיף האמור אף על באלה).

זה. סעיף במסגרת שכר, שאינן בהוצאות להיכלל יוכלו בהתנדבות,

 מוסד של תקורה בעלויות להשתתפות ישמשו הציבור במוסד המשרד מתמיכת 15% עד )11(

הנתמכת. בפעילות הקשורות הציבור,

 מבחן במסגרת שנה באותה שיקבע כפי נקודות, 4 מערך יפחת לא זה, במבחן נקודה ערך )12(

3פורמלית. לימודים במסגרת שלא יהודית ותרבות תורה בשיעורי התמיכה

.574 עמ' התשס״ג, י״פ3
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ישראל מתנת
 החינוך משרד

 ובקרה תיאום מינהל
יהודית לתרבות האגף

 החינוך משרד של הקצבות כספי לחלוקת מבחנים
 ייחודיים פרויקטים בעבור מקומיות לרשויות

 היהודית התרבות בתחום
כספי) מינהל לתכ״ם(ספר 01.01.01.11 פיסקה לפי

 היעוץ ובאישור כספי, מינהל ספר - ומשק כספים לתקנון 01.01.01.11 לפיסקה בהתאם

 כספי לחלוקת מבחנים בזה מתפרסמים המשרד), - (להלן החינוך משרד של המשפטי

היהודית. התרבות בתחום מיוחדים בפרויקטים מקומיות לרשויות המשרד של תמיכות

20-49־01-06 :תקציבית תהנה

כללי .1

 תמיכות במתן תדון התמיכות) ועדת - (להלן המשרד של התמיכות ועדת (א)

 לתכ״ם(ספר 01.01.01.11 לפרק בהתאם מקומיות לרשויות המשרד מתקציב

המבחנים). - אלה(להלן למבחנים ובהתאם הנוהל) - כספי)(להלן מינהל

לקבלה. הזכאים בין ושוויון סבירות של עקרונות פי על תינתן התמיכה (ב)

 התמיכות ועדת תשקול לתמיכה, ובקשה בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה (ג)

המבחנים. של וענייני אחיד שוויוני, ישום תוך העניין, של נסיבותיו כל את

 מידה אמות הפעלת תוך ענייניים, יהיו התמיכות ועדת של שיקוליה כל (ד)

העניין. לפי שיידרש ככל מקצועיות,

 כפופה 20-49-01-06 התקציבית בתקנה לתמיכה המיועד הסכום חלוקת (ה)

השוטפת. הכספים לשנת התקציב ובחוק במבחנים לאמור

הנתמכים והנושאים הפעילות סוגי .2

מקומיות, רשויות ידי על המאורגנים היהודית, התרבות בתחום ייחודיים פרויקטים

 טרור נפגעי צה״ל. לחללי ארציים זיכרוו ערבי פייסנות. לחזנות. קונצרטים כגון:

 וארציות מחוזיות יוזמות אירועי ישראל. מורשת בנושא ארציים כנסים ולשואה.

♦ משניות חידוני מצווה. בר/בת בנושא  פסטיבלים לגימלאים. תנ״ד חידוני ארציים

♦ ליוזמות ירידים ותזמורות. מקהלות היהודית. התרבות בתחום חינוכיות
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ישראל מתנת
 החינוך משרד

 ובקרה תיאום מינהל
יהודית לתרבות האגף

ותנאים קריטריונים .3

 אולם, (כגון: המקומית ברשות מרכזי במקום להתקיים אמור הפרויקט (א)

אנשים. 500 מ- יותר להכיל היכול פארק) אמפיתיאטרון,

הרחב. לציבור מיועד הפרויקט (ב)

 לוחות גבי על וכן לפחות, אחד, בעיתון תתפרסם הפרויקט קיום על מודעה (ג)

לציבור. שיחולקו פרסום(פליירים), ובדפי המודעות

,25% של בשיעור תהיה הפרויקט בעלות המקומית הרשות של השתתפותה (ד)

לפחות.

 יהודית לתרבות האגף הנהלת על-ידי אושרה ועלותו הפרויקט תכנית (ה)

האגף). - במשרד(להלן

יאושר. לא נקודות 15 - מ פחות שיקבל פרויקט (ו)

 מתקנה בקשה להגיש רשאית )20-49־01-05( האגף מתקנת הנתמכת רשות רק (ז)

זו.

חלוקתה ואופן התמיכה חישוב עקרונות .4

- הבאים: המדדים לפי האגף על-ידי ניקוד יינתן פרויקט לכל

 10 עד - לה ותרומתו בישראל היהודית לתרבות הפרויקט של חשיבותו (א)

נקודות.

נקודות. 10 עד - הפרויקט מבצעי של המקצועית ואיכותה רמתה (ב)

- מיועד הוא לו הגיאוגרפי התחום מבחינת הפרויקט סוג (ג)

נקודות 4 עד - ישובי פרויקט )1(

נקודות 7 עד - מחוזי פרויקט )1(

נקודות 10 עד - ארצי פרויקט )2(

- הפרויקט: עלות (ד)

נקודות 5 עד - ₪ 50,000 עד )1(

נקודות 10 עד - ₪ 100,000 עד )2(

נקודות 15 עד - יותר או ₪ 101,000 )3(
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ישראל מתנת
 החינוך משרד

 ובקרה תיאום מינהל
יהודית לתרבות האגף

נקודות. 5 עד - הדרום במחוז או הצפון במחוז המתקיים פרויקט (ה)

נקודות. סו עד -_______________תוספת - בחגים פסטיבלים (ו)

נקודות. 10 עד -__________תוספת - פייסנות - חזנות קונצרטי (ז)

♦ 10 עד -______________תוספת - בלייזמרים חגיגות (ת) נקודות

־ נקודת. 5 עד ־ ביטחה הוצאות (ט)

נקודות. 5 עד - הסעות הוצאות _J!)________

 יפהר אפרים ערד

המשפטי ליועץ בכיר סגן

 שושני שמשון ד׳ר

המשרד מנכ״ל
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ציבור במוסדות החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים

1985 - התשמ״ה התקציב, יסודות חוק לפי

 המשפטי היועץ עם ובהתייעצות 11985התשמ״ה- התקציב, יסודות לחוק א3 לסעיף בהתאם

 המשרד) — (להלן החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים בזה מתפרסמים לממשלה,

ציבור: למוסדות

יהודית תרבות מפעלי

20-69-01-03 :תקציבית תקנה

הגתמכיס: הגושאיס / הגופים .1

 מחוץ המתקיימים היהודית התרבות בתחומי תרבות במפעלי העוסקים ציבור מוסדות

הפירוט לפי הציבור), מוסדות - (להלן פורמלי חינוך ובמוסדות ספר בבתי הלימודים לתוכנית

:שלהלן

שבכתב; תורה )1(

שבעל-פה; תורה )2(

ושו״ת; הלכה )3(

אגדה; )4(

;ישראל מחשבת )5(

מוסר; )6(

ישראל; מנהגי )7(

ישראל; ומועדי חגי )8(

יהודית; הגות )9(

וציונית. יהודית תודעה )10(

יהודית. מוסיקה )11(

:הנתמכת בפעילות היעד אוכלוסיית .2

המדינה. תושבי כלל

:ציבור למוסדות סף תגאי .3

 בסעיף האמורים הנושאים מן אחד בכל יהודית תרבות פעילות בעד לתמיכה זכאי ציבור מוסד

:שלהלן התנאים בו נתקיימו אם ,4

 התרבות הפצת היא שלו היסוד במסמכי או בתקנון הרשומות העיקריות ממטרותיו אחת )1(

הרחב; בציבור היהודית

 ישיבה כולל, ילדים, גן ספר, בית כגון; שיטתי לימוד ניתן שבו חינוך מוסד אינו הוא )2(

 מורים להכשרת מוסדות מכללה, אוניברסיטה, אולפנה, מדרשה, גבוהה, ישיבה קטנה,

 בדרך מתוקצבת אינה אלה מבחנים לפי תמיכה מבוקשת שעבורה והפעילות וכיוצ״ב.

המדינה; מתקציב אחרת

.34 עמ' התשנ״ב ; 60 עמ' התשמ״ה, ס״ח 1
1



;פרטית מגורים דירת שאינו קבע, במבנה מתקיימת תמיכה מבוקשת עבורה הפעילות )3(

 מלימודים או פורמלית לימודים מתכנית חלק אינה תמיכה מבוקשת עבורה הפעילות )4(

;פורמליים

;המשרד בידי הנתמכים נוער ארגון או נוער תנועת אינו הוא )5(

 כמפורט השנה, כל פני על ופרוס סדיר באופן יהודית תרבות מפעלי של פעילות מקיים הוא )6(

להלן:

 תרבות כינוסי - (להלן מדרש ובית לימודיים סיורים עיון, ימי סמינרים, לגבי (א)

 ו- לפחות, לחודש בממוצע יהודית תרבות כינוסי 4 מבצע הציבור מוסד - יהודית)

 רציפות בתנאי עומד ייחשב הציבור מוסד ואולם בשנה, יהודית תרבות כינוסי 50

 3 ל- עד המצטברים זמן בפרקי יהודית תרבות כינוסי יקיים לא אם אף הפעילות

;בשנה חודשים

 4 סעיף תנאי אחר מילוי - עלונים של לאור והוצאה באינטרנט אתר הפעלת לגבי (ב)

 תמיכה בקשות לגבי תמיכה; קבלת לצורך הסף תנאי קיום ייחשב ),6( עד )4(

 נוספת פעילות מבצע הוא אם רק להיתמך יוכל ציבור מוסד - אינטרנט באתר

 החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת במבחנים או אלה במבחנים הנתמכת

;פורמלית) לימודים במסגרת שלא יהודית ותרבות תורה (שיעורי

 מוסד - היהודית המוסיקה בתחום ותיעוד אמנותיים המחשה אמצעי הפקת לגבי )1(ב

 אודיו הפקות 3 התמיכה מתבקשת עבורה התקציבית השנה במהלך יוציא הציבור

 בשנה אחת הקלטה שעת של סופי תוצר יבצע וכן אחת ויזואלית הפקה או לפחות

)(ב).10(4 בסעיף כמפורט לפחות

שבועות. 48מ- יותר לא ״שנה״- זו, בפסקה (ג)

;אלה מבחנים לפי הנתמכת הפעילות בקיום לפחות שנתיים של ניסיון הציבור למוסד )7(

 הנתמך הציבור מוסד פעל אלה, מבחנים לפי תמיכה בקשת להגשת שקדמה בשנה )8(

 בהיקף - יהודית תרבות בכינוסי תמיכה בקשת לגבי אלה מבחנים במסגרת לראשונה

יהודית. תרבות בכינוסי תמיכה בקשת לגבי (א); )6( בפסקה האמור ממחצית נופל שאינו

 מוסד פעל עלונים, של לאור ובהוצאה באינטרנט אתר בהפעלת תמיכה בקשות לגבי

זה, לעניין ; )6( עד )4( 4 בסעיפים כאמור הכמותי הסף ממחצית נופל שאינו בהיקף הציבור

 הנתמך ציבור כמוסד יחשב כלל, נתמך לא רצופות שנים חמש במשך אשר ציבור מוסד

 ומבקש אלה מבחנים לפי שנתמך ציבור מוסד כן, כמו אלה. מבחנים במסגרת לראשונה

 כמוסד פעילות אותה לעניין יחשב האחרונות השנים 5 - ב ביצע שלא פעילות להוסיף

לראשונה. שנתמך

(בוטל) )9(

(בוטל) )10(

 להיתמך תוכל מסוים לציבור מוזמנת פעילות הרחב. לציבור פתוחה הנתמכת הפעילות )11(

קבוצה. לאותה היותר, לכל בשנה, פעמיים המתקיימת בפעילות מדובר אם

הנתמכת: הפעילות סוגי .4

:סמינרים )1(

;ימים מארבעה יותר ולא לינה, כולל לפחות, יומיים ימשך סמינר (א)

2



 סדנאות הרצאות, של לפחות אקדמיות שעות 14 יכלול החול בימות יומיים של סמינר (ב)

 יום ובכל היהודית, התרבות בנושאי הרצאות) יכלול התכנית מן לפחות 1/3( ודיונים,

יומיים, בן בסמינר לפחות; נוספות אקדמיות שעות 8 יתקיימו סמינר של נוסף

בלבד; אקדמיות שעות 12 לכלול ניתן ושבת, שישי בימי שמתקיים

 תלמיד או ומעלה שנים 17 בן - (משתלם לפחות משתלמים 30 משתתפים בסמינר (ג)

;ומעלה) י״א כיתה

 המתאימים עיון ואולמות אירוח לינה, סידורי בו שיש במוסד או במלון נערך הסמינר (ד)

מועד. ובאותו מקום באותו אחד מסמינר יותר יוכר לא ;עריכתו לצורך

לציבור. במודעה יפורסם הסמינר קיום (ה)

עיון: ימי )2(

 בנושאי ודיונים סדנאות הרצאות, של לפחות אקדמיות שעות 4 יכלול עיון יום (א)

;יהודית תרבות

 העיון ביום חלק שנוטל מי - ״משתתף״ זה, לעניין ;לפחות איש 25 ישתתפו עיון ביום (ב)

;חלקיו כל על

 ציוד בו שיש מלון) בית עירוני, תרבות אולם :(כגון ציבורי במקום נערך העיון יום (ג)

;עריכתו לצורך שנדרש

;לציבור במודעה יפורסם העיון יום (ד)

(בוטל) (ה)

(בוטל) עצרת )3(

בארץ: לימודיים סיורים )4(

;לפחות איש 2 5 ישתתפו בסיור (א)

 יוקדשו לפחות מהן שעות שלוש כאשר לפחות, מלאות שעות חמש נמשך הסיור (ב)

תמורה, קיבל שלו הדרך שמורה לסיור תמיכה תינתן לא ;באתרים ולהדרכה לביקור

 בעל שהוא או 2.1976התשל״ו- תיירות, שירותי חוק לפי רישיון בידו כן אם אלא

במשרד. המוסמכים הגורמים מטעם טיולים להדרכת היתר

.1 בסעיף כמפורט יהודית, תרבות של תוכן בעלי יהיו ומרכיביו הסיור אופי (ג)

(בוטל) (ד)

:באינטרנט אתר )5(

;לפחות לחודש אחת שמתחלפים תכנים על ומבוסס השנה כל פעיל האתר (א)

 הגוף על טכני ומידע כללי לתיאור מעבר יהודית תרבות בנושאי תכנים כולל האתר (ב)

האתר; את המפעיל

(בוטל) (ג)

 מילולי תוכן בעלי לפחות, מהם 80 אשר לפחות, סטטיים דפים 100 יכלול האתר (ד)

;יהודית תרבות בנושאי

228 עמ' התשל״ו, ס״ח
2
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:האלה המרכיבים או מהשירותים לפחות אחד יכיל האתר (ה)

;יומית ברמה לפחות אחד פעיל פורום )1(

;יהודית תרבות בנושאי ממומחים תשובות וקבלת שאלות הפניית )2(

;נתונים לבסיס פניה המאפשרת מידע) (מערכת יישום )3(

בלבד. אחד אינטרנט אתר עבור תמיכה לקבל יוכל ציבור מוסד (ו)

עלונים: של לאור הוצאה )6(

 4 של בהיקף יהודית, תרבות בנושאי דו-שבועי או שבועי עלון מפיק הציבור מוסד (א)

 ולא לפחות, שבועיים בכל בעברית, עותקים 20,000 מ- יפחת שלא לפחות, תוכן עמודי

 יישובים 5 פני על הפרוסים לפחות, מוקדים 200 ב- המופץ בשנה, פעמים 25 מ- פחות

 100 ב- המופצים עותקים, 5,000 מ- תפחת לא זרה בשפה העלון עלות הפקת לפחות;

לפחות. יישובים 5 פני על הפרוסים לפחות מוקדים

היותר. לכל עלונים, שני הפקת בעבור תמיכה לקבל יוכל ציבור מוסד (ב)

(בוטל) חידון )7(

:לומדת קהילתי/קהילה מדרש בית )8(

 יפחת לא שמספרם לפחות, 17 בגיל משתתפים של קבועה לקבוצה בקביעות נעשה הלימוד (א)

;10מ-

:העניין לפי להלן כמפורט ובתדירות בהיקף יתקיימו הלימוד מפגשי (ב)

אקדמיות, שעות 6מ- יותר ולא לפחות, אקדמיות שעות 4 רגיל- מדרש בית לימוד )1(

;וארוחות הפסקות כולל לא

;וארוחות הפסקות כולל לא לפחות, אקדמאיות שעות 3 קצר- מדרש בית לימוד )2(

 12 במשך לשבוע אחת יתקיימו )2( ו- )1( משנה בפסקאות כאמור הלימוד מפגשי )3(

ברציפות, לפחות, שבועות 24 במשך לשבועיים אחת או ברציפות, לפחות, שבועות

;וחופשות חגים כולל לא

 או בין-תחומיים היבטים הכוללת תכנית לפי מפגש בכל אחד בנושא יהיה הלימוד (ג)

;הלימוד תכנית לצורך שהוכנו לימוד בעזרי שימוש והכוללת נושא, אותו של מחקריים

 כאמור הרצאות המשתתפים, כלל בנוכחות סיכום והרצאת פתיחה הרצאת יכלול הלימוד (ד)

 בית בלימוד דקות 30 או רגיל, מדרש בית בלימוד לפחות, אחת אקדמית שעה יימשכו

 זמן שאר מפגש, כל ממשך 25% - מ יותר ולא (ב) משנה בפסקת כמשמע קצר, מדרש

 ממקורות טקסטים של מודרך לימוד של לפחות שעה יכלול מפגש כל במהלך הלימוד

 במפגש הלימוד ;מכוונות שאלות ובהנחיית מודפסים מקורות בליווי היהודית, התרבות

ודיון; שיחה בחברותא, לימוד יכלול

:מאלה אחד הוא המפגש מנחה (ה)

;לפחות ראשון תואר ברמת אקדמית השכלה בעל )1(

:האלה התנאים כל בו שנתקיימו מי )2(

 הרבנות זה לצורך בהם שהכירה עיר מרבני לרבנות סמיכות שתי בידו (א)

;הראשית הרבנות מועצת מחברי או הראשית
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 ויותר שנים 5 לאברכים כולל או גבוהה בישיבה שלמד אישור בידו (ב)

לאברכים״ ״כולל או גבוהה״ ״ישיבה זה, לעניין ; 18 לגיל הגיעו לאחר

 בידי נתמך המפגש, מנחה של לימודיו בתקופת אשר ציבור מוסד -

 במוסדות תמיכה לצורך כספים לחלוקת מבחנים לפי החינוך, משרד

ציבור;

 או לרבנות הסמיכה בחינות רשימת מתוך לפחות בחינות שלוש עבר (ג)

לישראל; הראשית הרבנות שמקיימת לדיינות

 מסוים לציבור או הוראה לעובדי השתלמות ישמש ולא הרחב, לקהל פתוח יהיה הלימוד (ו)

בלבד;

לפחות. בשנה לימוד קבוצות 4 יקיים מוסד כל (ז)

(בוטל) מוחשית יצירה סדנת )9(

:היהודית המוסיקה בתחום והנגשה תיעוד )10(

(בוטל) (א)

(ב)

:האלה המצטברים התנאים בכל העומדות תיעוד פעולות ורק אך תיתמכנה )1(

 טעמי ליטורגיה, חג, שירי בקשות, כגון: מסורתית, יהודית מוסיקה תוכן: (א)

;העדות מסורות שימור למטרת המקרא

;העדה של המסורתית המוסיקה של מקצועית ברמה הקלטה :התיעוד צורת (ב)

;לפחות דקות 30 :ועריכה עיבוד לאחר הקלטה אורך

;המתועד החומר אותנטיות לאימות הליך ביצע המוסד (ג)

 לציבור ופתוח נגיש במקום ויישמר יקוטלג המתועד החומר והנגשה: שמירה (ד)

 אינטרנט לאתר יועלה התיעוד ;העדות במסורת המעוניינים לשימוש הרחב

;גבוהה ברמה ייעודי,

 גורם ע״י ייבחן זה תנאי נאותה; מקצועית ברמה נעשתה התיעוד פעולת (ה)

 המקצועית היחידה מטעם מונה ואשר בתחום, הבקי ממליץ, מקצועי

;במשרד

זו, משנה בפסקת הנכללת פעילות עבור למימון, בקשה הגיש לא הציבור מוסד )2(

אחר. ממשלתי גורם מכל

גהליס: .5

- יצורפו לתמיכה לבקשה )1(

;ונוהל דין לכל בהתאם תמיכה, בקשת להגשת הנדרשים המסמכים כל (א)

המתוכננים, התרבות מפעלי את שתפרט הציבור, מוסד של השנתית העבודה תכנית (ב)

 המתוכננים ותכניות תכנים - אינטרנט אתר לגבי ותוכנם; היקפם סוגיהם, לפי

 מוסד מנהל בידי חתומה בכתב, במסמך ערוכה תהיה התכנית באתר; להתקיים

 אם הציבור, מוסד של החתימה מורשה בצירוף הציבור מוסד מנהל בידי או הציבור

 אלקטרונית במדיה האמור המסמך העתק יוגש וכן חתימה, מורשה אינו המנהל

;אלקטרוני) עבודה (בגיליון
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 מורשה או הציבור מוסד מנהל בידי חתומים התמיכה, לקביעת הדרושים נתונים (ג)

;חתימה מורשה אינו המוסד שמנהל במקום החתימה

 של הכספית הפעילות היקף את לזהות ניתן שבה תקציב הצעת יגיש הציבור מוסד (ד)

הנתמכת. הפעילות

 על תעודות בצירוף הפעילויות את המעביר האדם כוח פירוט יוגש לצורך, בהתאם (ה)

השכלתו.

 שיידרש, מידע או מסמך נתון, כל התמיכות לוועדת או למשרד ימסור הציבור מוסד )2(

התמיכה. בקשת לבחינת הרלוונטי השנה, במהלך

 דו״ח ציבור מוסד כל ישלח המפקח, דרישת עפ״י אחר, מועד בכל או רבעון כל בסוף )3(

 בין לרבות, שבוצעו, הפעילויות כל את שיפרט המשרד, דרישות לפי הערוך במסמך מסכם

 של הכספית הפעילות את לזהות ניתן שבהם כספיים דו״חות וכן מילולי, דו״ח השאר,

 מנהל בידי חתום נייר, גבי על במסמך עותקים בשני יוגשו הדו״חות ;הנתמכת הפעילות

 חתימה מורשה אינו הציבור מוסד שמנהל במקום החתימה מורשה או הציבור מוסד

 עבודה בגיליון מגנטית במדיה מסמך אותו העתק יוגש וכן מטעמו, חשבון ורואה

 קיום על מודעות ;הרבעון תום שלאחר בחודש 10 ה- יום עד יוגש הדו״ח ;אלקטרוני

;המסכמים הביצוע לדו״חות יצורפו אלה מבחנים לפי כנדרש יהודית תרבות כינוסי

(בוטל) )4(

התמיכה: חישוב אופן .6

 מההוצאות 90% על תעלה לא אלה, מבחנים לפי לה זכאי שנמצא ציבור, במוסד תמיכה )1(

;המבחנים לפי הנתמכת הפעילות עבור בפועל

:להלן למפורט מעבר ציבור מוסד של לשנה משנה פעילות הגדלת תמיכה לצורך תוכר לא )2(

 פעילותו היקף את להגדיל יוכל הבקשה הגשת מיום שנים 5 לפני עד שנוסד ציבור, מוסד

 יותר לפני שנוסד ציבור מוסד הקודמת; בשנה שנתמכו הפעולות מן לשנה משנה 25% עד

 שנתמכו הפעולות מן לשנה משנה 15% עד פעילותו היקף את להגדיל יוכל שנים, 5 מ-

;הקודמת בשנה

 לצורך החישוב במניין שיבואו ובמועדים, בשבתות המתקיימות הפעילויות שיעור )3(

 לפי הנתמכת עצמו) בפני פעילות סוג (כל הכוללת הפעילות מן 15% על יעלה לא התמיכה,

;סמינר לימי פרט ציבור, מוסד כל של אלו מבחנים

:שלהלן המפתח לפי יקבעו ציבור מוסד כל זכאי להן הנקודות )4(

נקודות הפעלה יחידת

החול בימות סמינרים .1

8 משתתפים 100 עד סמינר יום כל

11 משתתפים 101מ- סמינר יום כל

שבת שישי בימי

7 משתתפים 100 עד סמינר יום כל

10 משתתפים 101מ- סמינר יום כל

5 ע6עיוןשל יום ת1תאקדמי1ש עיון ימי .2

4 אקדמיות שעות 4 של עיון יום

בוטל) - (עצרות 3
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5 סיור כל סיורים .4

200 אחד אתר אינטרנט אתר הפעלת .5

10 בעברית שבועי עלון עלונים של לאור הוצאה .6

5 זרה בשפה שבועי עלון

בוטל) - (חידונים .7

4 רגיל מדרש בית של מפגש כל (א) קהילתי/ מדרש .בית 8

3 קצר מדרש בית של מפגש כל (ב) לומדת קהילה

בוטל) - מוחשית יצירה (סדנת .9

100 תיעוד כל יהודית מוסיקה תיעוד .10

10 אינטרנט לאתר העלאה כל אינטרנט באתר התיעוד הנגשת .11

ייעודי

 המדינה שירות נציבות של ההדרכה תעריף של מערכו כפליים על יעלה לא הנקודה ערך )5(

כספים. שנת כל של בינואר 1 ביום ערכו כפי א,1 בקבוצה למרצה

(בוטל) )6(

 ערך ויתקבל הציבור, מוסדות לכלל שנצברו הנקודות כל בסך יחולק בתקנה התקציב )7(

;נקודה

 יפחת עבורן הפעילות לנותן התשלום אשר פעילויות במניין יבואו לא התמיכה לצורך )8(

 הניתנות פעילויות דין; כל לפי המחויבים אחרים מתשלומים או מינימום משכר

ספק, הסר למען הסף; בתנאי עמידה ולצורך התמיכה לצורך במניין יובאו לא בהתנדבות

 חיילות מורות או לאומי שירות בנות כמו המדינה, מתקציב שמימונו מתנדב, אדם כוח גם

;במניין יבוא לא וכדומה,

 הנקודות למכפלת השווה שצבר, הנקודות מספר לפי תמיכה לשיעור יזכה ציבור מוסד כל )9(

הנקודה; בערך שצבר

 הוצאות בעלויות להשתתפות ישמשו הציבור במוסד המשרד מתמיכת לפחות 85% )10(

 וכיוצא לסיור הסעה עלות אולם, שכירת מרצים, (שכר הנתמכות הפעילויות עבור מוכחות

 שבוצעו פעילויות במסגרת מוכחות הוצאות )8( קטן בסעיף האמור אף על באלה).

זה. סעיף במסגרת שכר, שאינן בהוצאות להיכלל יוכלו בהתנדבות,

 מוסד של תקורה בעלויות להשתתפות ישמשו הציבור במוסד המשרד מתמיכת 15% עד )11(

הנתמכת. בפעילות הקשורות הציבור,

 מבחן במסגרת שנה באותה שיקבע כפי נקודות, 4 מערך יפחת לא זה, במבחן נקודה ערך )12(

3פורמלית. לימודים במסגרת שלא יהודית ותרבות תורה בשיעורי התמיכה

.574 עמ' התשס״ג, י״פ3
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ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר

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

 במוסדות החינוך משרד של תמיכה לצורך מבחנים

חינוכיים,טבע סיורים הדרכת בתחומי ציבור

1וסביבה

1985 - התשמ״ה התקציב, יסודות חוק לפי

 החוק), - (להלן 21985התשמ״ה- התקציב, יסודות לחוק א3 לסעיף בהתאם

 מבחנים בזה מתפרסמים לממשלה, המשפטי היועץ עם ובהתייעצות

 למוסדות המשרד) - (להלן החינוך משרד של התמיכות כספי לחלוקת

וסביבה: טבע הדרכה, בתחום ציבור

24-14-59 תקציבית: תקנה

כללי א: פרק
 מתקציב תמיכות במתן תדון הוועדה), - (להלן המשרד של התמיכות ועדת .1

 במוסדות המדינה מתקציב לתמיכה בקשות להגשת לנוהל בהתאם המשרד

.3בהן ולדיון ציבור

 עקרונות פי על לתיתה, וראוי נכון אכן אם שתינתן, צריך עצמה התמיכה .2

השונים. התמיכה מקבלי בין ושוויון סבירות של

 כל את הוועדה תשקול לתמיכה, ובקשה בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה .3

אלה. מבחנים של וענייני אחיד יישום תוך העניין, של נסיבותיו

 התמיכה למבחן תיקון ; 2 בעמ' )4.10.2011( התשע״ב בתשרי ו' ביום 6304 בי״פ פורסם התמיכה מבחן 1
).7.2.2012( התשע״ב בשבט י״ד ביום 6372 בי״פ פורסם

.34 עמ' התשכ״ב, ; 60 עמ' התשמ״ה, ס״ח 2

 402 עמ' התשס״א, ; 3264 עמ' התש״ס, ; 1710 עמ> התשנ״ז, ; 4716 דענ התשנ״ד, ; 2569 דענ התשנ״ב, י״פ 3
 עמ' התשס״ה, ; 2030 ועמ' 298 עמ' ,107 עמ' התשס״ד, ; 1358 עמ' התשס״ג, ; 761 עמ' התשס״ב, ; 1628 ועמ'
1140 ועמ' 330
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 - ברשומות שפורסם לנוסח זה נוסח בין שוני של במקרה :לתשומת-לב
מחייב. ברשומות הפרסום

 מקצועיות, מידה אמות הפעלת תוך ענייניים, יהיו הוועדה של שיקוליה כל .4

החלטותיה. את תנמק הוועדה ;העניין נסיבות לפי שיידרש ככל

 לפי תיעשה המשרד של השנתי בתקציב לתמיכות המיועד הסכום חלוקת .5

 השנתי התקציב ולחוק אלה במבחנים לאמור בכפוף הכל הפעילות, תחומי

להלן. שיפורט כפי השוטפת, הכספים לשנת

התמיכה מטרת .6
 וסביבה, טבע לשמירת שדה, לחיי והדרכה חינוך בפעילויות יתמוך המשרד

 הדרכה מרכזי במסגרת לרבות ומורשתה, המולדת ולאהבת הארץ להכרת

 התהליכים להעצמת להביא מנת על ובקהילה, הפעילות באזורי המצויים

נוער. בני או ילדים תלמידים, בקרב החינוכיים-ערכיים

הגדרות .7
 בהתאם קבוע, או זמני טיולים, להדרכת היתר לו שיש מי - ״מדריך׳

; )2002 במאי 1( התשס״ב באייר יט׳ מיום (א)9 תשס״ב מנכ״ל לחוזר

 צעיר מדריך תעודת בעלי יב׳, עד ט׳ בכיתות נוער בני - צעירים״ ״מדריכים

 משימות ובמילוי קבוצות בהדרכת והעוסקים החינוך, משרד מטעם

;וקהילתיות חברתיות

 מקום המשמש הפעילות, באזור המצוי מיתקן - בשדה״ הדרכה ״מרכז

 מרחבי 4 הכולל חינוכיות, פעילויות קיום לצורך תלמידים להתכנסות

 יכולה מהן אחת כל אשר לפחות, לימוד כיתות 2 מתוכם מקורים, לימוד

 והדרכה המחשה לימוד, באמצעי והמצוידות לפחות תלמידים 25 להכיל

 נייח) או (נייד ומחשב מחשב-וידאו, מקרן להקרנה, מסך לוח, לרבות:

 העוסקים ספרים 100 של בהיקף ספריה וכן שירותים ;הפעילות לצורך

;לפחות הנתמכת הפעילות בתחומי

 כמקום והמשמש הפעילות באזור הנמצא אתר - בקהילה״ הדרכה ״מרכז

 100 של בהיקף ספריה ובו הפעילות, למקבלי וכתובת למדריכים מפגש

;לפחות הנתמכת הפעילות בתחומי העוסקים ספרים

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר
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 - ברשומות שפורסם לנוסח זה נוסח בין שוני של במקרה :לתשומת-לב
מחייב. ברשומות הפרסום

 לשנה שקדמו השנים שש במהלך ישראל למדינת שעלה מי - עולה״ ״נוער

 לקבוצת מיועדת משתתף הוא בה והפעילות התמיכה מתבקשת עבורה

;כאמור שעלה נוער

 ונוער ובמאסר, במעצר נוער לומדים, שאינם נוער בני - מנותק" "נוער

;במשרד נוער קידום תחום של בטיפולו הנמצא

 וכן במשרד נוער קידום תחום ידי על ככזה המוכר נוער - בסיכון״ ״נוער

 והשירותים הרווחה משרד של ביתיות חוץ במסגרות הנמצא נוער

 של הרווחה מחלקת ידי על המוכרת במסגרת, הנמצא נוער או החברתיים

 מיועדת השתתף בה והפעילות בסיכון לנוער כמסגרת המקומית, הרשות

מסגרת. מאותה לנוער

הנתמכת הפעילות .8
:היא אלה מבחנים לפי הנתמכת הפעילות

 ובמחנות הספר בתי בטיולי בסיורים, נוער ובני תלמידים הדרכת )1(

הטבע, ובשמורות ישראל בשבילי השאר, בין המתקיימים, לימודיים

 להדרכה המרכזים באמצעות מורשת, ואתרי עירוניים טבע באתרי

 הארץ להכרת הליבה תוכנית לעקרונות בהתאם ובקהילה, בשדה

 של האינטרנט באתר המשרד ידי על שפורסמה כפי המולדת ואהבת

;המשרד

 וסביבה טבע שמירת הארץ, ידיעת בנושאי והנחיה ייעוץ הכוונה, )2(

 בשדה ההדרכה מרכזי באמצעות המתקיימים נוער, ובני לתלמידים

;המרכזים ומצויים פועלים בהם הפעילות אזורי לגבי והקהילה,

 שדה לחיי וטיול, סיור למסלולי הדרכה ותוכניות תכנים פיתוח )3(

;וסביבה טבע ושמירת

 טבע לנושאי הנוגעים בשדה ונתונים מידע איסוף של פעילות ריכוז )4(

;והדרכה מחקר למטרת וסביבה

 קהילתיות פעילויות לרבות וסביבה, טבע לשימור חינוכיות פעילויות )5(

;בסיכון ונוער מנותק נוער עולה, נוער עם ופעילויות

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר
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 - ברשומות שפורסם לנוסח זה נוסח בין שוני של במקרה :לתשומת-לב
מחייב. ברשומות הפרסום

 הציבור מוסד בידי למועסקים מקצועיות והכשרות השתלמויות )6(

אלה. מבחנים לפי הנתמכים הפעילות בתחומי

 כגון הנתמכת, לפעילות הנלוות הוצאות גם יוכרו זה סעיף לעניין כי יובהר

 משרד או המשרד ידי על ממומנות שאינן ובלבד ותפעול אבטחה הוצאות

אחרת. דרך בכל אחר

היעד אוכלוסיית .9
 וילדים 51949 4 - התש״ט חובה, לימוד בחוק כהגדרתם ונוער ילדים (א)

 - התשמ״ח מיוחד, חינוך בחוק כהגדרתם מיוחדים, צרכים בעלי

 חינוכיות במסגרות לארץ מחוץ נוער בני קבוצות לרבות ,51988

 ומדריכים מדריכים אליהם, הנלווים חינוכי צוות אנשי מאורגנות,

פורמלית. בלתי- או פורמלית חינוך פעילות במסגרת צעירים

 ומיוחדים, חריגים במקרים השעה, מצורכי כנדרש אחרות אוכלוסיות (ב)

 של מנומקת המלצה שקיבלה לאחר הוועדה של מנומקת קביעה על-פי

 למדיניות ובהתאם המינהל) (להלן- במשרד ונוער חברה מינהל

המשרד.

לתמיכה סף אינת .10
 כהגדרתו ציבור, מוסד שהוא תאגיד רק זכאי אלה מבחנים לפי לתמיכה

:האלה הסף תנאי כל בו שמתקיימים המוסד), - (להלן לחוק א3 בסעיף

 או ,61980 - התש״ם העמותות, חוק לפי כעמותה ורשום מאוגד המוסד )1(

 הנאמנות, חוק לפי ההקדשות רשם אצל הרשום ציבורי כהקדש

 רשם אצל הרשומה הציבור לתועלת כחברה או ,71979 - התשל״ט

;עותומנית אגודה או ; 81999 - התשנ״ט החברות, חוק לפי ההקדשות

;הכנסה מס לפקודת )2(9 בסעיף כהגדרתו ציבורי מוסד הוא המוסד )2(

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר

287 עמי התשייט, ס"ח 4
114 עמי התשמייח, ס"ח 5
.210 עמי התשיים, ס"ח 6
.128 עמי התשלייט, ס"ח 7
.189 עמי התשנייט, ס"ח 8
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 - ברשומות שפורסם לנוסח זה נוסח בין שוני של במקרה :לתשומת-לב
מחייב. ברשומות הפרסום

;נוער ארגון או נוער תנועת פורמלי, חינוכי מוסד אינו המוסד )3(

הפעילות בקיום לפחות שנים 3 של מוכח משמעותי ניסיון למוסד )4(

;אלה מבחנים לפי הנתמכת

:כלהלן הדרכה מרכזי למוסד )5(

 הכוללים לפחות, בקהילה או בשדה הדרכה מרכזי 6 של מערכת (א)

 מרכזי ;לפחות בשדה הדרכה מרכזי שלושה שמהם הדרכה צוותי

 2 ומהם הארץ של ולרוחבה לאורכה ופזורים נפרדים ההדרכה

 כל ;לפחות המשרד של הדרום במחוז 2ו- המשרד של הצפון במחוז

;המוסד בידי עצמאי באופן מופעלים ההדרכה מרכזי

 עומדים ההדרכה מרכזי כי בכתב, אישר במשרד המקצועי הגורם (ב)

;להנחיותיו בהתאם והבטיחות הביטחון דרישות בכל

 רישוי בחוק כנדרש עסק רישיון בעלי הם בשדה ההדרכה מרכזי (ג)

;91968התשכ״ח- עסקים,

 עם לאנשים זכויות שוויון חוק בדרישות עומדים ההדרכה מרכזי (ד)

 ככל זכויות), שוויון חוק (להלן- 111988 10 - התשנ״ח מוגבלות,

;מכוחו המתאימות והתקנות שחלות,

 (״התקנת ח׳ חלק בדרישות עומדים בשדה ההדרכה מרכזי (ה)

 השנייה התוספת של ציבורי״) בבניין לנכים מיוחדים סידורים

 - התש״ל ואגרות), תנאיו להיתר, (בקשה והבניה התכנון לתקנות

111970 ;

 מבחנים לפי תמיכה מתבקשת שבעדם בשדה ההדרכה מרכזי כל (ו)

מלאה״ ״בעלות זה, בסעיף ;המוסד של המלאה בבעלותו הם אלה

 והחזקה לשימוש בלעדית זכות או שכירות חכירה, לרבות -

;לפחות התמיכה מבוקשת עבורה השנה למשך בהסכם המעוגנת

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר

204 עמי התשכייח, ס"ח 9
152 עמי התשנייח, ס"ח 10
.1841 עמי התש"ל, ק"ת 11
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 - ברשומות שפורסם לנוסח זה נוסח בין שוני של במקרה :לתשומת-לב
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 מקיף בביטוח במסגרתו הפועלים ואת המבנים את מבטח המוסד )6(

;ג׳ כצד או ישיר באופן וגוף, רכוש לנזקי

 תשלום ללא והנחיה ייעוץ הכוונה, שירותי השאר, בין מספק, המוסד )7(

;אליו לפונים הארץ רחבי בכל וסיורים לטיולים

;הארץ רחבי בכל וסיורים לטיולים הדרכה שירותי קיום יכולת למוסד )8(

 חלקה או היעד אוכלוסיית את ומשרת השנה ימות כל פועל המוסד )9(

 אינו המוסד כי יובהר ספק הסר למען ;שהוא סוג מכל אפליה בלא

;ישראל ובמועדי בשבתות לפעול מחויב

 לצוות פנימי והנחייה השתלמויות הכשרה, מערך מקיים המוסד )10(

 שעות 6 בני לפחות, בשנה הכשרה ימי שני של בהיקף המקצועי-חינוכי,

; המינהל בידי אושרו ההכשרה ותוכניות לפחות, יום בכל

 נושאי על שאחראי לפחות משרה חצי של בהיקף עובד מעסיק המוסד )11(

 ובכלל המוסד, שמקיים השדה ובפעילויות בטיולים ובטיחות ביטחון

 בנושא לרענון ופעילויות השתלמויות ביצוע על אחראי השאר, בין זה,

 פעם לפחות והמדריכים החינוכי הצוות לכלל ובטיחות ביטחון

;לפחות שעות 5 של בהיקף בשנתיים

:הכולל מקצועי חינוכי צוות מעסיק המוסד )12(

 חצי של בהיקף התמיכה למטרות בהתאם חינוכיות תוכניות מפתח (א)

 או לעניין השייך אקדמי ראשון תואר בעל ושהוא לפחות משרה

;מנכ״ל בחוזר לאמור בהתאם טיולים להדרכת היתר בעל

 מרכז בכל אחת לפחות, מלאות משרות שש של בהיקף מדריכים (ב)

הדרכה, היתר בעלי מטעמו הפועלים המדריכים כשכל הדרכה;

; המינהל ידי על ומאושרים מוסמכים

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר
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 - ברשומות שפורסם לנוסח זה נוסח בין שוני של במקרה :לתשומת-לב
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האמורות הדרישות לרבות דין, כל בדרישות עומד החינוכי הצוות (ג)

 מסוימים, במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת בחוק

;122001התשס״א-

 אלה במבחנים כאמור היעד לקהל הדרכה עבור תשלום גובה המוסד )13(

 נוער תנועות לחניכי זה בכלל ספר, בתי ופעילות טיולים במסגרת

 זה לעניין שנקבע המרבי השיעור על עולה שאינו בשיעור נוער, וארגוני

;המשרד ידי על

 התמיכה לשנת שקדמה בשנה אלה מבחנים לפי המוסד שצבר הניקוד )14(

 הניקוד - לראשונה הנתמך מוסד לגבי ;לפחות נקודות 20,000 על עמד

 נקודות 20,000 על עומד שהגיש העבודה לתכנית בהתאם שאושר

;לפחות

 מספר את הכוללת צפויה שנתית עבודה תכנית למשרד המציא המוסד )15(

 ועיקרי המשתתפת המסגרת שם הפעילויות, סוג המשוער, המשתתפים

;החינוכיים התכנים

 התקציב בשנת לתמיכה נוספת בקשה המוסד מטעם הוגשה לא )16(

 במישרין המדינה, מתקציב כלשהו נוסף סכום לו הוקצה ולא הנוכחית

 בהתאם למעט אלה, מבחנים לפי הנתמכת הפעילות בעד בעקיפין, או

אלה. למבחנים 13 בסעיף לאמור

חלוקתה חישוב ואופן לתמיכה מידה אמות ב׳: פרק

 המידה לאמות בהתאם ינוקדו הסף בתנאי שעמדו לתמיכה הבקשות כלל .11

 מידה אמת בכל הניקוד יחושב הבקשות כלל ניקוד לאחר זה; בפרק

 יחולק לבסוף ;באחוזים מידה אמת לאותה שנקבע היחסי לחלק בהתאם

 יחסי באופן הבקשות כלל בין אלה מבחנים לפי לתמיכה המיועד התקציב

:להלן האמורות המידה אמות בכל מצטבר באופן שקיבלו לניקוד

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר

.509 עמי התשסייא, ס"ח 12
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מבוקשת שבעדה לשנה שקדמה בשנה ההדרכה, פעילות היקף - 70% )1(

 לתוכנית בהתאם קודמת, בשנה נתמך שלא מוסד לגבי או, התמיכה,

לביצועה; ובכפוף שהגיש העבודה

:להלן כמפורט תהיה בפעילות ההכרה (א)

 משתתפים 15 של לקבוצה מדריך של הדרכה - יומי טיול )1(

 רצופות שעות 5 במשך משתתפים, 50 מ- יותר ולא לפחות

 או ילדים גן בגיל ילדים של בפעילות בשטח; לפחות,

;לפחות רצופות שעות 3 הפעילות תמשך במסגרתו

 החינוך במוסד הנעשית פעילות - לטיול הכנה פעילות )2(

 המוסד מטעם פעילות או לטיול התלמידים הכנת ומטרתה

לטיול. המסלול והכנת לימודו ומטרתה בשטח המתקיימת

 90( לימוד שעות שתי נמשכת ההכנה פעילות כאשר זאת, כל

;לפחות הפסקות) כוללות שאינן דקות

 לקבוצה מדריך של הדרכה הארץ- להכרת לימודי מחנה )3(

 במשך משתתפים 50 - מ יותר ולא לפחות משתתפים 10 של

;יותר או רצופים ימים שני

 משנה בפסקת כאמור - בשטח הארץ להכרת לימודי מחנה )4(

;השמיים כיפת תחת מתבצעת הלינה כאשר )3(

 נוער לבני לילדים, משותפת פעילות - בקהילה פעילות )5(

 10 בה משתתפים ואשר לפחות שעות 2 שמשכה ולהורים,

;לפחות הורים שאינם משתתפים

 לה מחוצה או בכיתה פעילות - העשרה פעילות )6(

 בתדירות רצופים מפגשים שלושה של כסדרה המתקיימת

 אחד בכל משתתפים אשר לפחות, לחודש אחד מפגש של

 מפגש כל של ואורכו לפחות משתתפים 20 מהמפגשים

;לפחות רצופות דקות) 90( וחצי שעה

 הנמדדת פעילות ;שלהלן לטבלה בהתאם יתבצע הפעולות ניקוד (ב)

:במלואה בפעילות השתתף התלמיד אם רק תחשב תלמיד לפי

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר
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ליחידה ניקוד ניקוד יחידת הפעולה

1 לתלמיד יום יומי טיול

0.5  אחת פעולה

למשתתף

לטיול הכנה

 1.5 הראשונים: הימים שני בעד

 1.65 השלישי: היום בעד

1.8 :ואילך הרביעי היום בעד

לתלמיד יום לימודי מחנה

 2 :הראשונים הימים שני בעד

 2.2 השלישי: היום בעד

2.4 :ואילך הרביעי היום בעד

לתלמיד יום  לימודי מחנה

בשטח

0.3  אחת פעולה

למשתתף

בקהילה פעילות

1  מפגשים ארבעה

למשתתף

העשרה פעילות

 הראשון בשלב פעילות בכל שניתן הניקוד יוכפל השני בשלב (ג)

 או מנותק או עולה לנוער המתבצעת פעילות בעד 1.5 של במקדם

 שמדד ספר מבתי המגיע נוער או מיוחדים צרכים בעל או בסיכון

;ומעלה 6 הוא שלהם המשרדי הטיפוח

 פעילות כל בעד זה לשלב עד שניתן הניקוד יוכפל השלישי, בשלב (ד)

 של במקדם ירושלים העיר של המוניציפלי בשטחה המתקיימת

 או כולה המשרד, ידי על ממומנת אינה זו שפעילות ובלבד ,1.1

;אחרת דרך בכל חלקה,

 זו, ייחודיות;בפסקה חינוכיות ויוזמות תוכניות פיתוח - 7% )2(

 שפיתח לימודים תוכנית - ייחודית״ חינוכית יוזמה או ״תוכנית

 שמטרתה התמיכה, מבוקשת בעדה לשנה שקדמה בשנה המוסד

;היעד לאוכלוסיית המיועדת והסביבה, הטבע שמירת הארץ, הכרת
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 - ברשומות שפורסם לנוסח זה נוסח בין שוני של במקרה :לתשומת-לב
מחייב. ברשומות הפרסום

 בהתאם המשרד בידי ועומקו ינוקדו ייחודיות ויוזמות תוכניות

:להלן לאמור

נקודות; 10 -1 - וחדשנות ייחודיות - 30% (א)

;נקודות 10 - 1 - ובינתחומי תחומי רב שילוב - 30% (ב)

 10 - 1 - בכתה עיונית לעבודה שדה עבודת בין שילוב - 40% (ג)

;נקודות

 בשטח הפועלים המוסד של סביבתי מחקר רכזי משרות מספר - 4% )3(

 הדרכה למטרת וסביבה, טבע בנושא ונתונים מידע איסוף לשם

;משרה חלקי של צירוף גם בחשבון יובא ;ומחקר

;נקודה 1 - רכז של מלאה משרה כל על

 לפחות שנים 3 של ניסיון בעל - סביבתי״ מחקר ״רכז זו, בפסקה

 בתחום ראשון תואר בעל וכן אלה, מבחנים לפי הנתמכת בפעילות

;הדרכה היתר בעל או לעניין השייך

 בקהילה ההדרכה במרכזי הפועלים הרכזים, משרות מספר - 10% )4(

 של צירוף גם בחשבון יובא ;המוסד של קבועים עובדים שהם ובשדה

 משרה, מחצי נמוך אינו המחושב המשרה שחלק ובלבד משרה חלקי

;נקודה 1 - רכז של מלאה משרה כל על כאשר

 המוסד של הביטוח פרמיית בעלות המשרד השתתפות - ביטוח -3% )5(

 מבחנים לפי הנתמכת בפעילות המשתתפים בעד )6(10 בסעיף כאמור

 כלל של הביטוח פרמיות כלל מעלות יחסי כחלק שתחושב אלה,

;מהעלות 90% - מ יותר ולא כאמור הציבור מוסדות

 זו מידה אמת לפי ניקוד - מקצועיות והכשרות השתלמויות - 4% )6(

 - זו בפסקה ;נקודה 1 - הכשרה יחידת כל בעד :להלן כמפורט יינתן

 בהתאם הדרכה או הכשרה לימוד, פעילות - הכשרה״ ״יחידת

 דקות 90 שמשכה אלה, למבחנים 6 סעיף לפי התמיכה למטרות

 המודרכת לפחות, משתתפים חמישה של לקבוצה המיועדת לפחות,

שני אקדמי תואר בעל שהוא לפחות, אחד מדריך בידי במלואה

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר
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 6 של מקצועי ניסיון בעל בתחומו מומחה או לעניין השייך בתחום

;לפחות. שנים

מוגבלות; בעלי אנשים העסקת - 2% )7(

:להלן כמפורט יינתן זו מידה אמת לפי ניקוד

 המועסק זכויות, שוויון בחוק כמשמעו מוגבלות, בעל אדם כל בעד

 ובלבד הנתמכת, הפעילות היא שעיקרה בעבודה קבוע באופן במוסד

 מינימום בשכר משתיים פחת לא למוסד כאמור הכולל המשרות שסך

 יובאו ;אחת נקודה המוסד יקבל נכות- קצבת שמקבל מי למעט לפחות

;משרה חלקי גם בחשבון

 השקול סך על זו מידה אמת לפי למוסד התמיכה תעלה לא מקרה, בכל

; ₪ 10,000 - ב כאמור המשרות מספר למכפלת

 יחולק מסוימים, פעילות בסוגי אלה מבחנים לפי לחלוקה סכום נותר )8(

 היחסי לחלקם בהתאם האחרים הפעילות סוגי בין יחסי באופן

בתמיכה.

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר

נהלים ג׳: פרק

 לפי הנתמכת הפעילות כלל מעלות 90% על תעלה לא המשרד תמיכת .12

;אלה מבחנים

 אדם כח באמצעות ומועברת אלה במבחנים הכלולה פעילות בעד .13

 ייערך חיילות) ומורות לאומי שירות בנות (לרבות המדינה שהקצתה

 המתנדב הפעלת המרכיבים: בשני המשרד של התמיכה שווי איגום

 שיכלול תחשיב לאחר תינתן זו תקנה לפי התמיכה ;המבוצעת והפעילות

 של בדרך למוסד ניתנה שכבר תמיכה בחשבון ויביא זה כספי איגום

 יחושבו האמור האדם כח עבור התמיכה כשווי ;האמור האדם כח מימון

 במשך המשרד ידי על לאומי שירות מתנדב הפעלת של מהעלות 15%

המשרד. ידי על המשולמת שנה

11



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

 להעברת כתנאי המשרד, של הדיווח בדרישות לעמוד מתחייב המוסד .14

ביצוע. ודוחות חשבוניות הסכמים, אסמכתאות, הגשת לרבות התמיכה

 המשרד של והבקרה הביקורת דרישות עם פעולה לשתף מתחייב המוסד .15

המשרד. מטעם שטח ביקורת לאפשר זה ובכלל

לחשבוניות בהתאם התמיכות, בוועדת ואישור דיון לאחר תינתן התמיכה .16

המשרד. כדרישת ודיווחי-ביצוע

ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר

שונות ה׳: פרק

ביטול .17
 מבחן :(להלן בטל -13וסביבה טבע שדה, הדרכה, במרכזי התמיכה מבחן

הקודם). התמיכה

מעבר הוראת .18
)6372 י״פ :תיקון ; 6372 י״פ :(תיקון

 לא אלה מבחנים להפעלת הראשונה בשנה אלה, במבחנים האמור למרות

 הקודם, התמיכה מבחן לפי בעבר שנתמך מוסד, של התמיכה שיעור יפחת

 משיעור 90% - מ אלה, מבחנים לפי לתמיכה וזכאי ,17 בסעיף כאמור

לה. שקדמה בשנה שקיבל היחסי התמיכה

 של התמיכה שיעור יפחת לא 2011 בשנת אלה, במבחנים האמור למרות

 לפי לתמיכה וזכאי הקודם, התמיכה מבחן לפי 2010 בשנת שנתמך מוסד

.2010 בשנת שקיבל היחסי התמיכה משיעור 90%מ- אלה מבחנים

)6372 י״פ (תיקון: .19

 מוסד של התמיכה שיעור יפחת לא אלה, מבחנים להפעלת השנייה בשנה

וזכאי ,17 בסעיף כאמור הקודם, התמיכה מבחן לפי 2011 בשנת שנתמך

70 בעמי התשנייח י"פ 13
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ח - - ס ב נו ל שו א מ מי ל ש - - ר

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

 בשנת שקיבל היחסי התמיכה משיעור 80%מ- אלה, מבחנים לפי לתמיכה

2011.

תחילה .20
 בשבט ו׳ ביום ו-(ה) )(ד)5(10 סעיפים למעט אלה, מבחנים של תחילתם (א)

).2012 בינואר 1( התשע״ב

 של תחילתם מיום שנה בתום ו-(ה) )(ד)5(10 סעיפים של תחילתם (ב)

אלה. מבחנים

)2011 בספטמבר 18( התשע״א באלול י״ט

סער גדעון
החינוך שר

 )3-1888 (חמ

)803-35-2010-000040(

)2011 בספטמבר 18( התשע״א באלול י״ט

סער גדעון
החינוך שר

)2012 בינואר 11( התשע״ב בטבת ט״ז

סער גדעון
החינוך שר
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