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א.נ.,

2020 לשנת הכללית ברזרבה שימוש :הנדון

 שקלים אלפי 108,926 של סכום להעברת 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 108,926 של סך לתקצוב נועדה הפניה
 פוליטיים הסכמים ׳יישום שעניינה 2020 בספטמבר 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 קרב; תכנית הגדול; החופש של הספר בתי תכנית הספר; בבתי גופני חינוך הדתי;

 הדרכה כפר; 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 27,000 של סך השינוי: מטרת
מטה. כמפורט תקציבית

206703 - הדתי החינוך מינהל :2 מספר תכנית
 בין שנועדו, הדתי החינוך מינהל של ומחקרים תכניות פעולות, למימון מיועד התקציב התוכנית: תיאור
 דתי הממלכתי החינוך במוסדות ההוראה רמת את לשפר והתורני, דתי הציוני החינוך את להעמיק היתר,

משמעותי. שירות עידוד עבור וכן
 משמעות בעלי פוליטיים הסכמים יישום עבור בהוצאה ש״ח אלפי 79,500 של סך השינוי: מטרת

מטה. כמפורט תקציבית

206902 - תורניים מוסדות : 3 מספר תכנית
שבעניין. התמיכה למבחני בהתאם תורניים במוסדות התמיכה למימון מיועד התקציב התוכנית: תיאור



אל מדיבת שר י
בתקציב לשינויים בקשהזהתקציבים אגף

 משמעות בעלי פוליטיים הסכמים יישום עבור בהוצאה ש״ח אלפי 2,426 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

 עבור החינוך למשרד תקציביות תוספות כללה האמורה ההצגה .2020 לשנת המפורטת התוכנית
 23 ביום ההסכמים הצגת שבעת מכיוון ש״ח. אלפי 108,926 של כולל בסך מטה המפורטים התחומים

 לתכניות הסכומים העברת יכולת בדבר והמשפטית המקצועית בדיקתם הושלמה טרם 2020 בספטמבר
 לממשלה המשפטי היועץ להחלטת בהתאם וזאת המטרות, עבור האלו הכספים הוקצו לא מסוימות

 הנחוצות, והמשפטיות המקצועיות הבדיקות משהושלמו כעת, .2015 מרץ מחודש .1.180 מספר
להלן: המפורטים הסכומים מוקצים

סכום נושא תכנית שם תכנית מספר

2 ,000 ת לו עו ת פ מו ר - ויוז ע כון נו סי תי ציוני ב ד ת לויו עי ם פ טי ק רויי פ ו 206701

3 ,500 ת אגף ש די מור מו ת לי בו ר ת ת לויו עי ם פ טי ק רויי פ ו 206701

4 ,500 ת ך תכני ת חינו רו הי ם לז כי דר ר - ב חרדי מגז ת לויו עי ם פ טי ק רויי פ ו 206701

3 ,000 ר חנוך ע לנ ת לויו עי ם פ טי ק רויי פ ו 206701

5,500 ת לו עי ת פ תי בו ד תנ ען ה מ ל ת לויו עי ם פ טי ק רויי פ ו 206701

8 ,500 ר בו ת ע כניו ת תו מו ת ויוז כויו ת חינו דיו חו ר יי עי ם ל לי ש רו י ת לויו עי ם פ טי ק רויי פ ו 206701

5,500 דוד ת עי רו שי ך מינהל חינו תי ה הד 206703

1,000 ט ק ת פרוי בו ד תנ ה ך מינהל חינו תי ה הד 206703

4 ,000 ם ת רבני דו ס מו ך ב חינו ך מינהל חינו תי ה הד 206703

9 ,000 ת שו ל רכי ה ך מינ חינו ה ך מינהל חינו תי ה הד 206703

37 ,000 ת עו ת רב ש לו עי פ תי ו ל ב ך מינהל חינו תי ה הד 206703

23 ,000 ת עו ר ש בו ת תג רו בג ך מינהל חינו תי ה הד 206703

2,426 פי ם גו או ר תי ש ק ו ת סדו ם מו רניי תו 2 06902

רב בכבוד
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 :העתק
 הכללי החשב
 )2( המדינה מבקר
 והתרבות החינוך משרד חשב
 תורניים דת למוסדות האגף חשב
 הכללי החשב חשב
 החינוך משרד תקציבים קצין

החינוך משרד רפרנט



החינוך משרד - 8004 ,מס תקציבית פנייה .2
 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

r o
I PDF I

 היועץ הנחיית
pdf....l תקציבית ית

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 .2.1
שינויה על תקציבית, היסטוריה הוספת •

מקורי
2017

 ללא מאושר
עודפים
2017

מקורי
2018

 ללא מאושר
 עודפים
2018

מקורי
2019

 ללא מאושר
 עודפים
2019

2020 מקורי השינוי
בבקשה תוכניתקוד

0 0 0 0 0 0 2,922,871 27,000 206701

 מדוע זו; פנייה עם שהגיעה 8003 ,מס תקציבית בפנייה תוקצבה 206701 תכנית •
זו בפנייה גם מתוקצבת

 (המשרד שונים ממשלה משרדי עבור בתקציבים שמדובר מכך נובע הפניות פיצול
 הוקם ומשלימה גבוהה להשכלה המשרד החינוך). ומשרד ומשלימה גבוהה להשכלה

 בתכנית מהנושאים חלק על אחריות וקיבל החדשה הממשלה עם 2020 שנת במהלך
האמורה. התקציבית

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec366_2020


בדרכים לזהירות חינוך תכנית לעניין הסבר •
החרדי. המגזר לתלמידי בדרכים לזהירות לימוד שעות תגבור

ירושלים לעיר ייחודית חינוכית ויזמות תכניות לעניין הסבר •
 ובהתאם ישראל בירת ירושלים יסוד חוק בסיס על ירושלים לעיר מוקצה התקציב

המוסמכים. הגורמים ע"י ונחתמו החינוך במשרד שגובשו לקריטריונים
בנושא. הסברים הרחבת לקבלת החינוך למשרד לפנות נא

הקהילה למען התנדבותית פעילות לעניין הסבר •
בהתאם ומחולקת ט-י"ב בכיתות נוער בני של להתנדבות המסייעים בגופים תמיכה מבחני

https://www.guidestar.org.il/servlet/servletFileDownload?file=00P2
400000F0vgwEAB

206703 תכנית .2.2
שינויה על תקציבית, היסטוריה הוספת •

מקורי
2017

 ללא מאושר
2017 עודפים

מקורי
2018

 ללא מאושר
2018 עודפים

מקורי
2019

 ללא מאושר
2019 עודפים

2020 מקורי השינוי
בבקשה תוכניתקוד

0 0 0 0 0 0 33,857 79,500 206703

פורמלית בלתי ופעילות רב שעות לעניין הסבר •
 יש זו במסגרת הקודש. במקצועות מוגברת בבגרות נבחנים התלמידים בהם למוסדות נועד •

הספר, בית מנהל שאיננו פדגוגיים, כישורים בעל רב, או תורני מנהיג של בקיומו צורך
 לשאלות מענה מתן והצוות, התלמידים של תורני חיים אורח הנהגת הוא שתפקידו
 בין מגשר ההלכה. לרוח בהתאם מצוות לקיום התלמידים וחיבור חינוכיות הלכתיות
 הרב עוסק החינוכיות הסוגיות מגוון בין המודרנית. למציאות התורניים החיים אורחות

 חיים בהם המודרניים החיים את המאפיינות סוגיות עם הדתי התלמיד בהתמודדות
 כמו ישראל. ומדינת ותורה ומודרנה תורה ומדע, תורה של סוגיות האינטרנטית, בסביבה

 הערכים את לחזק שנועדה השנה, לאורך נוספת פורמלית בלתי פעילות מקיים הרב כן
 השעות למערכת ומחוץ פורמליים בלתי בכלים גם הבוקר בשעות הרב ידי על המקודמים
הפורמלית.

בנושא. הסברים הרחבת לקבלת החינוך למשרד לפנות נא
החינוך מינהל רכישות לעניין הרחבה •

 של רכש לפרסומים, היתר, בין שנועדה, הדתי, הממלכתי החינוך מינהל של הרכש תקציב
 מיזם רבים, ותפילת האחדות יום קוק, הרב יום כמו לחמ׳׳ד ייחודיים ארציים שיא ימי

ועוד. יומי רמב׳׳ם מיזם במצוקה, נערות
בנושא. הסברים הרחבת לקבלת החינוך למשרד לפנות נא

בגרות תגבור שעות לעניין הסבר •
 לבסיס בנוסף הקודש, מקצועות של לבגרות מוגברים לימודים לעודד נועד התקציב
 בבגרות נבחנים התלמידים בהם במוסדות התורניים יסודיים העל הספר בבתי המחויב,
הקודש. במקצועות מוגברת

בנושא. הסברים הרחבת לקבלת החינוך למשרד לפנות נא
206902 תכנית .2.3

 התורניים והמוסדות התמיכה מבחני הוספת •
התורניים: במוסדות התמיכה למבחן קישור להלן

https://meyda.education.gov.il/files/mt/mivchatmicha.pdf
שינויה על תקציבית, היסטוריה הוספת •

מקורי ללא מאושר מקורי ללא מאושר מקורי ללא מאושר 2020 מקורי השינוי 2017קוד 2017 עודפים 2018 2018 עודפים 2019 2019 עודפים בבקשה תוכנית

https://www.guidestar.org.il/servlet/servlet.FileDownload?file=00P2400000F0vgwEAB
https://www.guidestar.org.il/servlet/servlet.FileDownload?file=00P2400000F0vgwEAB
https://meyda.education.gov.il/files/mt/mivchatmicha.pdf


0 0 0 0 0 0 1,007,833 2,426 206902

וקשר תיאום גופי לעניין הסבר •
 לתלמידי שירות דחיית לחוק 8 בסעיף שהוגדרו בישראל הישיבות של ארציים גג ארגוני

 .)https://www.nevo.co.il/1aw htm1/1aw19/999 152.htm) 2002תשס"ב- אומנותם, שתורתם ישיבות
 הצבא שלטונות ואשר אומנותם שתורתם ישיבות תלמידי של שירותם בדחיית המטפלים

 אחרים ממשלה משרדי לפני גם הישיבות את והמייצגים אלה. גופים בפעילות מכירים
 מקבלים אלו גופים רווחתן. ולמען הישיבות של ושגשוגן פיתוחן למען ציבור. ומוסדות

לעיל. שצורף התמיכה למבחן בהתאם תמיכה

https://www.nevo.co.il/law_html/law19/999_152.htm


03/11/2020 תאריך
11:16:45 שעה: ישראל מדינת

1 דף התקציבים האוצר-אגף

סגן ־לחתימת2020 תקציב: לשנת 20־029 מספר בקשה

הכלל מהרזרבה הקצאות לשינוי: בקשה רגיל תקציב
03/11/2020 הבקשה: תאריך החינוך משרד

8004 :ועדה מספר ועדה. אישור חדשים) שקלים (באלפי

השינוי סכומי

עב״צ שכ״א

הרשאה
להתחייב

הוצאה
מותנית

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

108,926 2.430.0
2.430.0

1,200,000
1,200,000

2.650.297
2.650.297

69,107,554
69,216,480

מ
ל

החינוך משרד 20

106,500 591.563
591.563

7,887,534
7,994,034

מ
ל

 לקידום משלימות פעולות
המערכת

2067

27,000 184.610
184.610

5.189.166
5.216.166

מ
ל

 ופרוייקטים פעילויות
החינוך מערכת לקידום

206701

79,500 115,287
194,787

מ
ל

הדתי החינוך מינהל 206703

2,426 3
3

1,456,343
1,458,769

מ
ל

יהדות בנושאי תמיכה 2069

2,426 1,243,901
1,246,327

מ
ל

תורניים מוסדות 206902

־108,926 1.104.0
1.104.0

13,361,608
13,252,682

מ
ל

כללית רזרבה 47

-108,926 1.104.0
1.104.0

13,361,608
13,252,682

מ
ל

כללית רזרבה 4701

-108,926 402.5
402.5

1,424,836
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

04/11/2020https://www.gov.il/he/departments/policies/dec366 202 0

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec366


5 Page 3 o f 2 הכספים לשנת תקציבית משמעות בעלי פוליטיים ...מים 0 2 הממשלה ראש משרד | 366 החלטה מספר | 0

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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משרד

משרד
החינוך

משרד
החינוך

משרד
החינוך

משרד
החינוך

המשרד
לשירותי

דת

משרד
הבריאות
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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

7 מתוך 4 עמוד



1.1801 מס׳ הנחיהלממשלה המשפטי היועץ הנחיות

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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- - רשמי לא משולב נוסח -

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

 למוסדות החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים

תלמידי של הקהילה למען התנדבותית פעילות בתחום ציבור

1י״ב - ט' כיתות

1985התשמ״ה- התקציב, יסודות חוק לפי

 היועץ עם ובהתייעצות ,21985התשמ״ה- התקציב, יסודות לחוק א3 לסעיף בהתאם

 החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים בזה מתפרסמים לממשלה, המשפטי

:ציבור למוסדות המשרד) - (להלן

ונוער חברה מינהל

ט׳־י״ב כיתה תלמידי של הקהילה למען התנדבותית פעילות

24-14-19 :תקציבית תקנה

כללי .1

 המשרד מתקציב תמיכות במתן תדון הוועדה), - (להלן המשרד של התמיכות ועדת (א)

 ולדיון ציבור במוסדות המדינה מתקציב לתמיכה בקשות להגשת לנוהל בהתאם

אלה. למבחנים ובהתאם הנוהל) - (להלן 3בהן

 סבירות של עקרונות פי על לתתה, וראוי נכון אכן אם שתינתן, צריך עצמה התמיכה (ב)

השונים. התמיכה מקבלי בין ושוויון

 כל את הוועדה תשקול לתמיכה, ובקשה בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה (ג)

אלה. מבחנים של וענייני אחיד יישום תוך העניין, של נסיבותיו

 מקצועיות, מידה אמות הפעלת תוך ענייניים, יהיו הוועדה של שיקוליה כל (ד)

מנומקות. יהיו הוועדה החלטות ;העניין נסיבות לפי שיידרש ככל

 התשע״ד באלול כ״ג ,6882 בי״פ תוקן ; 2896 עמ' ),13.5.2010( התש״ע באייר כ״ט ,6085 בי״פ פורסם התמיכה מבחן 1
.8207 עמ' ),18.9.2014(
.34 עמי התשנייב, ;60 עמי התשמייה, ס"ח 2
.2569 עמי התשנ"ב, י"פ 3
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 תחומי לפי תיעשה המשרד של השנתי בתקציב לתמיכות המיועד הסכום חלוקת (ה)

 הכספים לשנת השנתי התקציב ובחוק אלה במבחנים לאמור בכפוף הכל הפעילות,

להלן. שיפורט כפי השוטפת,

התמיכה מטרת .2
)8207 עמ' ,6882 י״פ (תוקן:

 החינוך במערכת הלימודים תוכנית במסגרת פעילות, המקיימים ציבור במוסדות תמיכה (א)

 עד י' כיתות תלמידי בקרב הקהילה למען ההתנדבות ערך את להנחיל שמטרתה בישראל,

 ;התכנית) (להלן- בישראל בוגרים לאזרחים הפיכתם לקראת יסודיים, העל בבתי-הספר י״ב

כאמור. תלמידים של התנדבותית פעילות קיום באמצעות וזאת

 וחופשות הקיץ חופשת במהלך התנדבותית פעילות המקיימים ציבור במוסדות תמיכה (ב)

 ובבתי הביניים בחטיבות י״ב עד ט׳ כיתות תלמידי בקרב בישראל, החינוך במערכת החגים

יסודיים. העל הספר

הנתמכים והנושאים הפעילויות סוגי .3
)8207 עמ׳ ,6882 י״פ (תוקן:

מקצועיים. חונכים בידי וליוויים למשימתם המתנדבים הכשרת (א)

 (להלן- החינוך במשרד ונוער חברה מינהל שאישר בתחומים ההתנדבות אתרי איתור (ב)

המינהל).

המינהל. שאישר כפי מהם, והחזרה ההתנדבות למקומות הסעה (ג)

 שהיה להתנדבות, התלמידים ליווי למעשה, ההתנדבות וביצוע המתנדבים הפעלת (ד)

ההתנדבות. ועיבוד ההתנדבות, בזמן

 אירועים באמצעות המתנדבים בין הקשר חיזוק והכשרה, להכנה השתלמויות קיום (ה)

ההשמה. במקומות וליווי

 שבהם המקומות ובין הספר בית בין הקשר וקיום המתנדבים של מקצועי ליווי (ו)

מתנדבים. התלמידים
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 חומרי פיתוח או ההתנדבות עידוד שעניינם נלווים וחומרים למידה חומרי פיתוח (ז)

 מראש; המינהל שאישר כפי התנדבות, לביצוע הנחוצים נלווים וחומרים למידה

;קהילתית ומעורבות התנדבות תומך חינוכי תהליך לכלול צריכים כאמור חומרים

החינוכיים. הרכזים בשכר השתתפות (ח)

 בסוגי העוסקים החגים, וחופשות הקיץ חופשת במהלך פעילות מוקדי הפעלת (ט)

 החופשות במהלך בחלקם, או (ח), עד (א) קטנים בסעיפים האמורים הפעילויות

וחופשות"). קיץ פעילות (להלן- האמורות

ההתנדבותית בפעילות היעד אוכלוסיות .4
)8207 עמ' ,6882 י״פ (תוקן:

 הפעילות במסגרת המתנדבים העל-יסודיים, הספר בבתי י״ב עד י' כיתות תלמידי (א)

 מראש, המינהל שאישר אחר התנדבות תחום או ,3 בסעיף כאמור הנתמכים והנושאים

 חולים, קשישים, החינוך, מערכת תלמידי כגון: שונות אוכלוסיות בעבור המיועדת

באלה. וכיוצא רווחה אוכלוסיות

 המשתתפים יסודיים העל הספר ובבתי הביניים בחטיבות י״ב עד ט׳ כיתות תלמידי (ב)

וחופשות. קיץ בפעילות

לתמיכה סף תנאי .5

)8207 עמ׳ ,6882 י״פ (תוקן:

 כהגדרתו ציבור, מוסד שהוא תאגיד רק זכאי (א)2 בסעיף כאמור שמטרתה לתמיכה (א)

:האלה הסף תנאי כל בו שמתקיימים הציבור) מוסד (להלן- לחוק, א3 בסעיף

 שקדמה ובשנה ונוהל, דין כל פי על תמיכה לקבלת בתנאים עומד הציבור מוסד )1(

 כיתות תלמידי של הכולל שמספרם ספר בבתי פעל לראשונה, התמיכה לקבלת

 הנדרש ההיקף ממחצית נופל אינו באמצעותו שהתנדבו בהם, הלומדים י״ב ו- י״א

; )4( בפסקה כמפורט

,41949 - התש״ט חובה, לימוד בחוק כהגדרתו חינוך מוסד אינו הציבור מוסד )2(

;ספר בית מפעיל ואינו

2173 עמי התשס"ח, ;287 עמי התשייט, ס"ח 4
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 והנושאים הפעילות בקיום לפחות, שנים שתי של ממשי ניסיון הציבור למוסד )3(

; 3 בסעיף כאמור הנתמכים

 לפחות; וי׳׳ב י"א כיתות תלמידי 2,000 בקרב התכנית את מפעיל הציבור מוסד )4(

 ברחבי לפחות על-יסודיים חינוך מוסדות בעשרים מתבצעת כאמור ההפעלה

;לפחות המשרד של מחוזות ובשני הארץ

 בקו לפחות קילומטרים 2 של במרחק מתקיימת י"ב כיתות לתלמידי הפעילות )5(

 שאישר מיוחדים למקרים פרט המתנדבים, לומדים שבו הספר מבית אוויר

;בכתב מנומקת בהחלטה מראש המינהל

 תמיכה מבוקשת שבעבורה וי׳׳ב י"א כיתות תלמידי של התנדבותית פעילות כל )6(

 לפחות, לשבוע אחת הלימודים, שנת במהלך מתקיימת אלה למבחנים בהתאם

 כחלק נסיעות), כולל לא דקות, 90( רצופות לימוד שעות משתי יפחת שלא בהיקף

 פעמים 20 - מ פחות ולא הספר, בבית הקבועה הלימודים ממערכת אינטרגלי

 הפעילות אי-קיום על מראש ידווח מוסד ספק, הסר למען ;לימודים שנת במהלך

; )11( בפסקה כאמור העבודה בתוכנית והקבוע המתוכנן במועד

 את השנה במהלך שילווה מלאה במשרה חינוכי רכז מעסיק הציבור מוסד )7(

 לפי וגיבוש עיון ימי סדנאות, והכוונה, יעוץ ישיר, קשר באמצעות המתנדבים

 20 לכל מאחד יפחת לא יאשרה; והמינהל למינהל יגיש הציבור שמוסד תוכנית

 מ- פחות נותרו הרכזים, כלל מינוי לאחר ;כיתות 30 לכל אחד על יעלה ולא כיתות

 למספרן, בהתאם חלקית במשרה רכז עבורן למנות ניתן רכז, ללא כיתות 20

 ;אחד רכז של אחריותו תחת יהיה ספר בית כל ;כיתות 10מ- יפחת שלא ובלבד

;שבועיות שעות 42 של בהיקף משרה מלאה"- ״משרה זה, לעניין

 או המינהל של הכשרה בתוכנית ישתתף ),7( בפסקה כאמור החינוכי, הרכז )8(

;לפחות שעות 28 של בהיקף מראש, המינהל שאישר אחרת הכשרה תוכנית

;ההתנדבות ואתרי ההתנדבות תחום את מראש אישר המינהל )9(

;לפחות שנים 5 של משמעותי חינוכי ניסיון בעל אדם עומד התכנית בראש )10(

 לפי המתוכננת הפעילות כל את שתפרט שנתית עבודה תכנית יגיש הציבור מוסד )11(

פרטי ומועדיה, ההתנדבות סוג התלמידים, מספר ההתנדבות, ומקומות ספר בתי
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 והליווי ההכשרה תכנית על נוסף אחראי, הוא שעליהם הספר ובתי האחראי הרכז

);7( בפסקה לעיל הנזכרת

 ואולם, ; )11( בפסקה כאמור העבודה בתכנית מהאמור ישנה לא הציבור מוסד )12(

העבודה; בתכנית מהאמור 15% עד לשנות הציבור מוסד יוכל המינהל באישור

 לא ספר בבית התכנית להפעלת הראשונים השבועיים במהלך שנעשו שינויים

;כאמור אישור יצריכו ולא זה במניין ייכללו

 להערכת הנוגעים נתונים הקודמת הפעילות שנת בסוף הגיש הציבור מוסד )13(

;המשרד להנחיות בהתאם המשרד, ידי על שנתמכה ככל הפעילות

 את המקדם שימוש כל לעשות זכות תהיה למשרד כי בכתב הסכים הציבור מוסד )14(

;הנתמכת הפעילות תוצרי בכל אלה מבחנים לפי התמיכה מטרות

 המשתתפות בכיתות הלומדים המוגבלות בעלי התלמידים לכלל כי הצהיר המוסד )15(

וכישוריהם. ליכולתם בהתאם בהתנדבות להשתתף אפשרות ניתנת בתוכנית,

 הסף תנאי כל בו שמתקיימים ציבור מוסד זכאי (ב)2 בסעיף כאמור שמטרתה (ב)לתמיכה

האלה:

חובה, לימוד בחוק כהגדרתו חינוך מוסד אינו הציבור מוסד )1(

;ספר בית מפעיל ואינו ,51949 - התש״ט

 דין כל פי על תמיכה לקבלת בתנאים עומד הציבור מוסד )2(

 התמיכה מבוקשת שבעדה לשנה שקדמה ובשנה ונוהל,

 השתתפו שבמסגרתה וחופשות קיץ פעילות הפעיל לראשונה,

י״ב; עד ט׳ כיתות בגילאי לפחות, תלמידים 500

 בקיום לפחות שנים שתי של ממשי ניסיון הציבור למוסד )3(

;(ט)3 בסעיף כאמור והנושאים הפעילות

 פעילות התמיכה, מבוקשת בעדה בשנה מפעיל, הציבור מוסד )4(

לפחות, תלמידים 700 משתתפים שבמסגרתה וחופשות קיץ

; המשרד של לפחות מחוזות משני המגיעים

 שבעדה י״ב עד ט׳ כיתות תלמידי של התנדבותית פעילות כל )5(

שמונה לפחות, יומיים של בהיקף מתקיימת תמיכה מבוקשת

.116 עמי התשעייג, ;287 עמי התשייט, ס"ח 5
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 תפחת שלא לקבוצה במצטבר, או ברצף יום, בכל לפחות שעות

;לפחות תלמידים מחמישה

 התלמידים עבור השמה מערך של לקיומו ידאג הציבור מוסד )6(

 מידי יבחן וכן לפחות המשרד ממחוזות בשלושה המתנדבים

 ההתנדבות ממקומות המתנדבים רצון שביעות את שנה

 הממצאים על דו״ח ויעביר המוצעת הפעילות של ומתוכנה

;למשרד

 אנשי ואת המתנדבים התלמידים את יבטח הציבור מוסד )7(

 וביטוח ג׳ צד בביטוח בפעילות המשתתפים מטעמו הצוות

; אישיות תאונות

 המוגבלות בעלי התלמידים לכלל כי יצהיר הציבור מוסד )8(

 בהתאם והכל כן, לעשות האפשרות ניתנת להתנדב המבקשים

;ולכישוריהם ליכולתם

 תלמידים 600 לכל לפחות אחד חינוכי רכז ימנה הציבור מוסד )9(

 בוגר לפחות, שנים שתי של חינוכי ניסיון בעל שהנו מתנדבים,

 עבר ואשר אזרחי, שירות או לאומי שירות או צבאי שירות

 תוכנית או המשרד של הכשרה תוכנית לתפקיד כניסתו טרם

;לפחות שעות 28 של בהיקף מראש המשרד שאישר אחרת

 טלפוני מוקד שיאיישו מוקדנים יעסיק הציבור מוסד )10(

 לכל אחד מוקדן של מפתח לפי יום בכל לפחות שעות 5 שיפעל

 אינטרנטי מוקד יקיים לחלופין או מתנדבים תלמידים 500

 שיבוץ מענה ויינתן כאמור תלמידים פניות יתקבלו שבו

;מתאים

 פעילות תוכנית המשרד לאישור יגיש הציבור מוסד )11(

;ותחומם ההתנדבות אתרי את הכוללת מפורטת,

 בפורמט מסכם, פעילות דו״ח יגיש הציבור מוסד )12(

 שנת בכל באוקטובר 1 ליום עד המשרד, ידי על שיידרש

תקציב..

 ממשלתי משרד או המשרד באמצעות אחרת, בדרך מתנדביו עבור שמומן ציבור מוסד (ג)

אלה. מבחנים פי על ייתמך לא אחר,
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חלוקתה חישוב ואופן לתמיכה מידה אמות .6

)8207 עמ' ,6882 י״פ (תוקן:

 שעמד מוסד תמיכה מבקש שבעבורן הנתמכים והנושאים הפעילות הראשון, בשלב (א)

 הניקוד יחושב הבא, בשלב ;להלן המפורטות המידה לאמות בהתאם ינוקדו הסף, בתנאי

 בשלב באחוזים; מידה אמת לאותה שנקבע היחסי לחלק בהתאם מידה אמת בכל

 הציבור מוסדות כלל בין אלה מבחנים לפי לתמיכה המיועד התקציב יחולק האחרון,

 המידה אמות בכלל מצטבר באופן שקיבלו לניקוד יחסי באופן תמיכה המבקשים

:להלן האמורות

 למידה חומרי פיתוח של פעילות בעבור יינתן התקציבית התקנה מסכום 5% ).1(

:להלן כמפורט המינהל, מראש שאישר נלווים וחומרים

 הלמידה חומרי ינוקדו זו, מידה אמת לפי התמיכה חלוקת חישוב לצורך (א)

 שבעבורה התקציב לשנת שקדמה בשנה הציבור מוסד שהוציא הנלווים והחומרים

:להלן כמפורט נקודות, 10 עד לצבור יוכל כאמור חומר כל ;התמיכה מתבקשת

- נקודות) 2 (עד הנלמד הנושא היבטי למכלול התייחסות )1(

; נקודות 2 - מלאה התייחסות (א)

נקודה. 1 - חלקית התייחסות (ב)

- נקודות) 3 (עד ההתנדבותית לפעילות הלמידה חומרי התאמת )2(

;נקודות 3 - מלאה התאמה (א)

;נקודות 2 - חלקית התאמה (ב)

- נקודות) 2 (עד החומר ניתוח עומק )3(

נקודות; 2 - מלא ניתוח (א)

נקודה. 1 - חלקי ניתוח (ב)

נקודות)- 3 (עד היעד לאוכלוסיית החומר התאמת )4(

;נקודות 3 - מלאה התאמה (א)

;נקודות 2 - חלקית התאמה (ב)

 מוסד של הסופי ניקודו זו, מידה אמת לפי התמיכה חלוקת חישוב לצורך (ב)

 לפי שנוקדו החומרים בכל שקיבל הניקוד ממוצע יהיה זו מידה באמת הציבור

 הנלווים והחומרים הלימוד חומרי לפי נקודות יצבור מוסד ; (א) משנה פסקת

;שהגיש
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 הציבור מוסדות לכלל יחסי באופן למוסד יחולק זו פיסקה לפי התמיכה תקציב (ג)

 90% על זו פסקה לפי התמיכה תעלה לא מקרה בכל זו. מידה אמת לפי שנוקדו

הנתמכת. הפעילות מעלות

השתלמויות בעלות השתתפות בעד יינתנו התקציבית התקנה מסכום 5% א)1(

 8 מ- פחות לא - ״השתלמות״ זה, לעניין החינוכיים; הרכזים ולהכשרת להכנה

 רכזים 18 עבור מתקיים והוא לפחות, שעות 5 הוא מפגש כל אורך כאשר מפגשים,

 של היחסי למספר בהתאם תיעשה זו בפסקה התקציב חלוקת ;לפחות חינוכיים

 ההשתלמויות של הכולל למספר ביחס ציבור מוסד לכל שאושר השתלמות מפגשי

;הציבור מוסדות לכלל המאושרות

 העשרה ופעולות הרצאות סמינרים, בעד יינתנו התקציבית התקנה מסכום 10% ב)1(

 כאשר מתנדב, לכל בשנה לפחות הדרכה ימי שני של בהיקף מתנדבים, לתלמידים

 למספר בהתאם תיעשה זו בפסקה התקציב חלוקת לפחות; שעות 8 משכו יום כל

 הדרכה ימי של הכולל למספר ביחס ציבור מוסד לכל שאושרו הדרכה ימי של היחסי

;הציבור מוסדות לכלל המאושרים

ובחופשות הקיץ בחופשת פעילות בעד יינתן התקציבית התקנה מסכום 5% ג)1(

 שעות של היחסי למספר בהתאם תיעשה זו בפסקה התקציב חלוקת החגים.

 למספר ביחס ציבור מוסד לכל שאושרו המתנדבים התלמידים של ההתנדבות

;הציבור מוסדות בכלל המתנדבים התלמידים של ההתנדבות שעות של הכולל

 החינוכיים הרכזים בשכר השתתפות בעבור יינתן התקציבית התקנה מסכום 30% )2(

 בשיעורה תעלה שלא תמיכה תוענק בתפקיד הוצאות עבור ;בתפקיד הוצאות כולל

 להיקף בהתאם ייעשה התמיכה חישוב זה; רכיב לפי התמיכה מכלל 40% על

 לפי הנתמכות המשרות לכלל ביחס מוסד כל שמעסיק החינוכיים הרכזים משרות

 הפעילות מעלות 90% על זו פסקה לפי התמיכה תעלה לא מקרה בכל ;אלה מבחנים

;הנתמכת

 הסעת בהוצאות השתתפות בעבור יינתן התקציבית התקנה מסכום 45% )3(

המינהל- שאישר והחזרתם, ההתנדבות למקומות התלמידים

 נסיעה, בכל הסעה רכב כל ינוקד זו מידה באמת התמיכה חלוקת חישוב לצורך (א)

:להלן כמפורט

 כולל פחות, או שעות 3 במשך למתנדבים צמוד האוטובוס שבה נסיעה בעבור )1(

;נקודה 1 - וממנו ההתנדבות מקום אל הנסיעה
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 הנסיעה כולל שעות, 5 ל- 3 בין למתנדבים צמוד האוטובוס שבה נסיעה בעבור )2(

;נקודות 2 - וממנו ההתנדבות מקום אל

 כולל לפחות, שעות 5 במשך למתנדבים צמוד האוטובוס שבה נסיעה בעבור )3(

;נקודות 3 - וממנו ההתנדבות מקום אל הנסיעה

 המשנה בפסקאות כאמור נסיעה עבור ),3( עד )1( משנה בפסקאות האמור אף על )4(

- למתנדבים צמוד שבה האמורות,

 פסקאות לפי אוטובוס בעבור הניתן הניקוד מחצית תינתן זעיר, אוטובוס (א)

;האמורות המשנה

 יוכפל תלמידים״, הסעות - מנכ״ל ב״חוזר המשרד הנחיות לפי ירי, ממוגן רכב (ב)

. 1.5 של במקדם האמורות, המשנה פסקאות לפי אוטובוס בעבור הניתן הניקוד

זו- בפסקה

;התנדבות למקומות מתנדבים של הסעה - ״נסיעה״

 (להלן- 61961 - התשכ״א התעבורה, בתקנות כהגדרתו ציבורי, אוטובוס - ״אוטובוס״

בישיבה; נוסעים 50 להסעת המתאים התעבורה), תקנות

בישיבה. נוסעים 15 להסעת המתאים התעבורה, בתקנות כהגדרתו - זעיר״ ״אוטובוס

 אמת לפי שנוקדו הציבור מוסדות בין יחסי באופן יחולק זו פסקה לפי התמיכה תקציב (ב)

הנתמכת. הפעילות מעלות 75% על זו פסקה לפי התמיכה תעלה לא מקרה בכל זו. מידה

 הוא (א) קטן שבסעיף המידה מאמות באחת מנוצל בלתי כספי עודף שיוותר במקרה (ב)

 לא המשרד תמיכת מקרה, בכל ;ביניהם שנקבע היחס פי על המידה אמות לשאר יועבר

אלה. מבחנים לפי הנתמכת הפעילות מעלות 90% על תעלה

 של התמיכה שווי איגום ייערך לאומי שירות מתנדבי בידי המועברת פעילות בעבור (ג)

 התמיכה אלה. מבחנים לפי המבוצעת והפעילות המתנדב הפעלת :האלמנטים בשני המשרד

 שכבר תמיכה בחשבון ויביא זה, כספי איגום שיכלול תחשיב לאחר תינתן אלה מבחנים לפי

 התמיכה שווי הלאומי; השירות מתנדבי הפעלת מימון של בדרך הציבור למוסד ניתנה

 ספטמבר לחודשים המתנדב הפעלת של העלות על-פי יחושב הלאומי השירות מתנדבי בעבור

במשרד. לאומי לשירות האגף על-ידי המשולמת יוני עד

תחילה .7

).2010 בינואר 1( התש״ע בטבת ט״ו ביום אלה מבחנים של תחילתם

)2010 , באפריל 25( התש״ע , באייר י״א

.1425 עמי תשכייא, ק"ת 6



10

סער גדעון

החינוך שר

)2014 באוגוסט 11( התשע״ד באב, ט״ו

פירון שי

החינוך שר



- 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
 עט׳ ),17.5.2020( התש״ף באייר כ״ג ,8865 בי״פ פורסם למבחן תיקתים ; 5860 עמי ),13.5.2020( התש״ף באייר י״ט

 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

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

.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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־ - רשמי לא משולב נופח ־ ־

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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־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

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

4



־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

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(
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 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

.142 עמי התשס״ה, ס״ח7
.912 עמי התשס״ה, ; 992 עמי התשנ״ג, ק״ת8
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־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

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

מי התשמ״ו, ס״ח9 .107 ע
 :חבא לנוסח חפססח תחזוד זה האדיר לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוסח10

 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
.494 עמי התשס״ג, ; 521 עמי התשס״ב, ס״ח11
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־ - דשמי לא משולב נופח ־ ־

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

 :תבא לנוסח הפסלות תהזוד זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוסח12
 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
 =הבא לנוסח הפסלות מחזוד זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוסח13

 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

 :הבא לנוסח חפססח מחזור זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוסח14
 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

 :הבא לנוסח הפסלות מחזוד זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוסח15
 [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

 :חבא לנוסח הפסטה תחזוד זח תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוסח16
 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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ברשומות שפודפם לנופח זח נופח בין שוני של במקדח :לתשומת-לב

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)

: הבא לנוסח הפססה מחזוד זה תאדיד לאחד ).2017 בדצמבר 31(התשע״ח בטבת י״ג עד בתוקף זה נוסח17
 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
.380 עמי התשע״ד, ס״ח18
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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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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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מודעה

 התמחות - דין לעורכי ציבור יחסי
 דין לעורכי ציבור ביחסי
 יצירתית חשיבה מציעה דיגיטל טופ מודעה
ניהול״. גבוהה, ברמה שירות לקופסא, מחוץ

topdigital.co.il
נוסף למידע

t  i a i צז 1ן1גי1י

 2002תשס״ב- אומנותם, שתורתם ישיבות לתלמידי שירות דחיית חוק

בחקיקה רבדים

ישיבות לתלמידי שירות דחיית - בטחון שירות - צה״ל - בטחון

ענינים תוכן

2 Go ופרשנות הגדרות 1 סעיף
2 Go שירות דחיית 2 סעיף
2 Go הצו מתן בדבר הוראות 3 סעיף
2 Go שירות לדחיית תנאים 4 סעיף
2 Go הכרעה שנת 5 סעיף
3 Go אזרחי שירות 6 סעיף
3 Go צו עליו שחל מי חובות 7 סעיף
3 Go ישיבות רשימת 8 סעיף
3 Go הסדר בישיבת לימוד 9 סעיף
3 Go גילים חישוב 10 סעיף
3 Go עונשין 11 סעיף
3 Go ביטחון שירות חוק הוראות שמירת 12 סעיף
3 Go ותקנות ביצוע 13 סעיף
4 Go מעבר הוראת 14 סעיף
4 Go  שתורתם ישיבות לתלמידי ביטחון שירות דחיית חוק ביטול

אומנותם
15 סעיף

4 Go שעה הוראת 16 סעיף
4 Go תחילה 17 סעיף
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ת חוק חיי די שירות ד מי ת לתל שיבו שס״ב- אומנותם, שתורתם י 2ת 002*

ופרשנות הגדרות

- זה בחוק (א) .1
;1986התשמ״ו- משולב], [נוסח ביטחון שירות חוק - ביטחון״ שירות ״חוק

 שקבע ברשימה והכלולים בלבד, תורניים לימודים בהם שמתקיימים כולל, או ישיבה - ״ישיבה״
; 8 סעיף לפי השר זה לענין

 שלא שנעשית ובין בשכר נעשית שהיא בין שכר, בעבורה לקבל שמקובל עבודה כל - ״עיסוק״
השר; שקבע אחר עיסוק כל וכן מקצועית, הכשרה בשכר,

הביטחון. שר - ״השר״
ביטחון. שירות בחוק להם הנודעת המשמעות תהיה זה בחוק המונחים שאר לכל (ב)

שירות דחיית

 לבדיקה לרישום, התייצבותו מועד את בצו, לדחות, השר רשאי ביטחון, לשירות מיועד לבקשת .2
אלה: כל בו התמלאו אם שירות) דחיית צו - (להלן ביטחון לשירות או רפואית

 למעט בשבוע, שעות וחמש מארבעים יפחת שלא בהיקף סדיר, באופן בישיבה לומד הוא )1(
השר; שקבע חופשה בתקופות

2003ג-”תשס )1 ’מס (תיקון

 שחלו ביטחון לשירות מיועד ולגבי בישיבה לימודיו על נוסף עיסוק בכל עוסק אינו הוא )2(
 בעיסוק עוסק אינו הוא - שנים 23 לו ומלאו לפחות, שנים ארבע במשך שירות דחיית צווי עליו
);1( בפסקה כאמור בישיבה לימודיו בשעות נוסף

 חדש], [נוסח הראיות לפקודת 15 לסעיף בהתאם שניתן בתצהיר הצהיר, הוא )3(
);2ו-( )1( בפסקאות התנאים בו מתקיימים כי ,1971התשל״א-

 כי והתחייב ),1( שבפסקה התנאי בו מתקיים כי בכתב אישר לומד הוא שבה הישיבה ראש )4(
ימים. 30 בתוך לפוקד כך על יודיע האמור התנאי בו להתקיים יחדל כאשר

הצו מתן בדבר הוראות

אחת. שנה על תעלה שלא לתקופה יינתן שירות דחיית צו (א) .3
 והאישור שהתצהחר ובלבד (א), קטן בסעיף כאמור שירות דחיית צו ולתת לחזור רשאי השר (ב)

צו. כל למתן עובד מחדש יינתנו )4ו-( )3(2 סעיף לפי
 המוקדמים התנאים וכן ,2 שבסעיף התנאים בו שמתקיימים מי לכל יינתן שירות דחיית צו (ג)

 אינם ישראל מדינת של הביטחון שצורכי השר שוכנע כן אם אלא ),2(א)(13 סעיף לפי שנקבעו
זאת. מאפשרים

שירות לדחיית תנאים

 (2 בסעיף האמורים התנאים עליו חל שהצו במי להתקיים שימשיכו בכך מותנה שירות דחיית צו .4
בתוקפו. הצו עוד כל )2ו-( )1

הכרעה שנת

 לו ומלאו לפחות, שנים ארבע במשך שירות דחיית צווי עליו שחלו ביטחון לשירות מיועד (א) .5
 התייצבותו מועד את בצו, לדחות, השר רשאי ,2 שבסעיף התנאים עוד בו מתקיימים ולא שנים, 22

אחת. שנה על תעלה שלא לתקופה ביטחון, לשירות או רפואית לבדיקה לרישום,
אחת. מפעם יותר ביטחון לשירות למיועד זה סעיף לפי צו יינתן לא (ב)
המחויבים. בשינויים (ג),3 סעיף הוראות יחולו זה סעיף לפי צו על (ג)

 לשירות למיועד שירות דחיית צו לתת השר בסמכות לפגוע כדי זה סעיף בהוראות אין (ד)
.2 שבסעיף התנאים בו והתקיימו ששבו ביטחון

אזרחי שירות
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הסביבה שמירת עליה, קליטה רווחה, בריאות, למטרות שירות - אזרחי״ ״שירות זה, בסעיף (א) .6

 ושר השר בהסכמת והרווחה העבודה שר שקבע לתקנות בהתאם הצלה, ושירותי הפנים וביטחון
הכנסת. של והבריאות הרווחה העבודה ועדת ובאישור בדבר, הנוגעים השרים עם בהתייעצות האוצר,

 של ביטחון לשירות או רפואית לבדיקה לרישום, התייצבותו מועד את לדחות רשאי השר (ב)
אזרחי. בשירות המשרת ביטחון לשירות מיועד

סדיר. שירות מחובת פטור לפחות, שנה במשך אזרחי שירות ששירת ביטחון לשירות מיועד (ג)
 ייקרא לא לפחות, בשנה ימים 21 במשך אזרחי שירות ששירת ביטחון לשירות מיועד (ד)

שנה. באותה מילואים לשירות
 ארבע במשך שירות דחיית צו עליו שחל ביטחון לשירות מיועד על אלא יחול לא זה סעיף (ה)

השר. ידי על אושרה אזרחי שירות לשרת בקשתו ואשר שנים, 22 לו ומלאו לפחות שנים

צו עליו שחל מי חובות

 חייב ),2( או )1(2 שבסעיף מהתנאים אחד בו להתקיים וחדל שירות דחיית צו עליו שחל מי (א) .7
ימים. 30 בתוך מגוריו למקום הקרובה הגיוס בלשכת להתייצב

 להתייצב נדחה, התייצבותו שמועד מי חייב זה, חוק לפי צו של תוקפו תקופת הסתיימה (ב)
להתייצבותו. אחר מועד נקבע לא אם (א), קטן בסעיף כאמור הגיוס בלשכת ימים 14 בתוך

ישיבות רשימת

 בארץ הישיבות ועד המלצת פי על זה חוק לענין המוכרות הישיבות רשימת את יקבע השר .8
שקבע. מידה לאמות ובהתאם ההסדר, ישיבות איגוד או ישראל

הסדר בישיבת לימוד

- זה בסעיף .9
 ישיבות איגוד בהמלצת שנקבעה משולב, בשירות למשרתים המיועדת ישיבה - הסדר״ ״ישיבת

ההסדר;
 זמן ופרקי פעיל צבאי שירות של זמן פרקי או זמן פרק המשלב סדיר שירות - משולב״ ״שירות

תשלום. ללא שירות של בתנאים הסדר בישיבת לימוד של
 שנקבעו הכללים פי על אושרה שבקשתו ובלבד משולב בשירות לשרת רשאי צבא יוצא (ב)

הצבא. בפקודות
 משולב לשירות ייקרא אושרה, משולב בשירות לשרת שבקשתו ביטחון לשירות מיועד (ג)

חודשים. 12 של בתוספת ביטחון, שירות חוק לפי בה חייב שהוא השירות מתקופת תפחת שלא לתקופה
 לפי בקשות לאישור המידה אמות ואת המשולב השירות להפעלת הכללים את יקבע השר (ד)

זה. סעיף

גילים חישוב

 לא ביטחון שירות לחוק )2(2 סעיף והוראות העברי, הלוח לפי יהיה זה חוק לפי גילים חישוב .1 0
יחולו.

עונשין

המחויבים. בשינויים זה, לחוק הנוגע בכל יחולו ביטחון שירות לחוק 48 עד 46 סעיפים .11

ביטחון שירות חוק הוראות שמירת

]2ו
ביטחון. שירות לחוק 36 סעיף לפי השר מסמכות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין (א) .12

 בשינויים זה, חוק לפי צווים על יחולו ביטחון שירות לחוק 38ו- 37 סעיפים הוראות (ב)
המחויבים.
ביטחון. שירות חוק הוראות יחולו זה, בחוק הוסדר שלא ענין בכל (ג)

ותקנות ביצוע

בענינים השאר בין לביצועו, תקנות להתקין רשאי והוא זה, חוק ביצוע על ממונה השר (א) .13
אלה:
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;זה חוק לפי בקשות להגשת והמועדים הדרכים )1(
; 2 סעיף לפי בקשה להגשת מוקדמים תנאים (2)
;לאישורן המידה ואמות )ה(6 סעיף לפי אזרחי שירות לשרת בבקשות הטיפול (3)
הישיבות. רשימת פרסום ואופן 8 סעיף לפי בישיבה להכרה והכללים התנאים (4)

של והביטחון החוץ ועדת אישור טעונות )א(,6 סעיף לפי תקנות למעט זה, חוק לפי תקנות )ב(
הכנסת.

מעבר הוראת

 ביטחון שירות חוק לפי או ביטחון שירות לחוק 36 סעיף לפי זה, חוק של תחילתו לפני שניתן צו .14
 שירות דחיית חוק לפי או ,2001התשס״א- שעה(, )הוראת אומנותו( שתורתו ביטחון לשירות )מיועד
 מועד נדחה ולפיו ,2001התשס״א- שעה(, )הוראת אומנותם שתורתם ישיבות לתלמידי ביטחון

 אומנותו, שתורתו ביטחון לשירות מיועד של סדיר לשירות או רפואית לבדיקה לרישום, ההתייצבות
עליו. יחולו זה חוק והוראות זה, חוק לפי ניתן כאילו אותו יראו

אומנותם שתורתם ישיבות לתלמידי ביטחון שירות דחיית חוק ביטול

 - 2001התשס״א- שעה(, )הוראת אומנותם שתורתם ישיבות לתלמידי ביטחון שירות דחיית חוק .1 5
בטל.

שעה הוראת

[3]
פרסומו מיום שנים חמש בתוקפו יעמוד זה חוק )א( .16

 על יעלו שלא נוספות, לתקופות זה חוק של תוקפו את להאריך בהחלטה, רשאית, הכנסת )ב(
 תום לפני חודשים משישה יאוחר לא בכנסת יתקיים החוק של תוקפו בהארכת דיון אחת; כל שנים חמש

תוקפו.
הכנסת. מטעם ברשומות הודעה תפורסם זה חוק של תוקפו הארכת על )ג(

תחילה

פרסומו. מיום חודשים שישה זה חוק של תחילתו .1 7
אליעזר בן בנימין שרון אריאל

הביטחון שרהממשלה ראש
קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

(.455 עמ' 2889 מס' תש״ס ה״ח) 521 עמ' 1.8.2002 מיום 1862 מס' תשס״ב ס״ח פורסם *
 100 בסעיף 1 מס' תיקון - (262 עמ' 25 מס' תשס״ג הממשלה ה״ח) 494 עמ' 1.6.2003 מיום 1892 מס' תשס״ג ס״ח תוקן
 2003 הכספים לשנות הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני ישראל כלכלת להבראת התכנית לחוק

.1.6.2003 ביום תחילתו ;2003תשס״ג- (,2004ו-

]1[
.2184 עמ' 10.3.2008 מיום 5784 מס' תשס״ח י״פ הממשלה: לראש הועברו סמכויותיו

 ובהתאם 1986התשמ״ו- משולב], [נוסח ביטחון שירות לחוק 54 סעיף לפי הביטחון שר ידי על סמכויות לאצילת
.2253 עמ' 2.2.2009 מיום 5912 מס' תשס״ט י״פ ר' זה, לסעיף

.3910 עמ' 9.8.2007 מיום 5702 מס' תשס״ז י״פ : 1.8.2012 יום עד שנים בחמש החוק תוקף הארכת ר']3[
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