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 בס"ד
 
 

 7201לשנת  לתמיכה מתקציב משרד החינוך בקשות
 

               
, בנושאים ועל פי 2017משרד החינוך מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 

ובהתאם  2017ובכפוף לאישור התקציב לשנת המבחנים לחלוקת תמיכות, כפי שיפורטו להלן 

 .1985 -א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה  3להוראות עפ"י סעיף 

וכי אין וודאות שיקבע תקציב לנושא  2017לשנת מובהר כי התמיכה כפופה לאישור התקציב 

  התמיכה ואם יקבע מה יהיה שיעורו.

המפורטים בהמשך , מוזמן להגיש  כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים

 בקשה ליחידה הממונה במשרד החינוך, עפ"י נושא הבקשה לתמיכה.

 

 
 : בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו לתשומת ליבכם

 https://mrp.mrc.gov.il/irj/portalהיא: 
                                      

, אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החינוך, יפנו לאנשי  גופים חדשים

דרת הקשר  בהתאם לתקנה הרלוונטית  כמפורט בטבלה שלהלן מיד עם פרסום המודעה ,לשם הס

כרטיס חכם וקבלת המשך הנחיות, יובהר כי הגשת הבקשות לתמיכה לא תתאפשר בצורה ידנית, 

ת הנ"ל. הגישה לפורטל התמיכות והגשת הבקשות תתאפשר רק אלא רק באמצעות פורטל התמיכו

 באמצעות כרטיס חכם.

הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל התמיכות המרכבה מחויבים  לחתום על 

, לפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים בחתימה דיגיטאליתבקשות התמיכה 

למורשה החתימה בגופים הנתמכים, ממשל זמין נערך לתת סיוע טלפוני שיידרש ע"י הגופים 

 support@tehila.gov.ilהנתמכים ככל שיזדקקו לכך באתר שכתובתו 

 אנשי הקשר ביחידות המקצועיות.הנחיות נוספות ניתן לקבל אצל 

 

 

יש להקפיד הקפדה  6.12.20101המועד האחרון להגשת הבקשות באמצעות מערכת מרכב"ה הוא: 

יתירה בבחירת מבחני התמיכה בגינן מוגשות הבקשות. המשרד אינו מתחייב להפנות את הבקשה 

עם פרסום קולות לגורם אחר, נבקש להקפיד על לוחות הזמנים ולהגיש הבקשות בשלמותן מיד 

 הקוראים.
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 תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:
 
על מנת שהבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוף תהליך  .א

ההגשה לוודא כי התקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת מרכבה. יודגש כי גם אם מולאו 
מבקש התמיכה אך לא בוצע תהליך ההגשה הסופי,  כלל המסמכים הנדרשים ע"י הגוף

הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה. האחריות לכך שבקשת התמיכה תוגש במועד, באופן מלא 
 ותקין חלה באופן בלעדי על מבקש התמיכה.

 
בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל  .ב

שר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון. כמו כן, מודגש בזאת כי לא ניתן בועדת התמיכות. בקשות א
 לשנות את בקשות התמיכה לאחר הגשתן. 

 

א לחוק יסודות  3המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות  סעיף  .ג
, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 1985 -התקציב, התשמ"ה 

מבחני התמיכה הרלבנטיים,  ולדיון בהם, )להלן נוהל התמיכות(, עפ"יבמוסדות ציבור 
 החלטות ממשלה והוראות החשכ"ל כפי שנקבעו או ייקבעו כדין.

 
 
 לא תאושר תמיכה למוסד ציבור ששיעור הוצאות ההנהלה וכלליות שלו מתוך מחזור  .ד

 ת כמפורט בנוהל הכנסותיו השנתי, עולה על השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליו      
 התמיכות.      

 
יש להגיש את בקשת התמיכה בצרוף כל  6.0.0.2בהתאם להוראת החשב הכללי מס'  .ה

לרבות דוחות כספיים ואישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת המסמכים הנדרשים , 
2017. 

 
 
ניתן לעיין בנוסח משולב לא רשמי של מבחני התמיכה באתר של משרד המשפטים  .ו

www.justice.gov.il  אולם הנוסח המחייב של כל מבחן תמיכה הוא הנוסח שפורסם ,
 בילקוט הפרסומים על כל התיקונים. 

 
בנוהל שר האוצר להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה, חלו שינויים קלים במסמכים,  .ז

 תן לראות בדף הבית של פורטל התמיכות. פרוט לגבי המסמכים כולל דוגמאות ני
 

סכום  נושא תקנה
באש"ח 
מיועד 
 לחלוקה

** 

 ילקוט פרסומים
 

 מס'   ותאריך

 איש קשר/ יחידה
 מס' טלפון

 

פעילות מכוונת  46-02-13
-להעצמתן הדתית

רוחנית של קהילות 
בתיה"ס הפועלים 

 ברוח החינוך הממ"ד

מינהל  19.7.16 -מ 7305 8,033
החינוך 

 הדתי

 קרן מליחי
02-5604121 

פעילות לא פורמלית  46-02-14
לחיזוק זהותם 

הדתית של תלמידי 
החינוך הדתי לקראת 

שירות צבאי לבנים 
 ושרות לאומי לבנות

נוסח חדש יפורסם  4,785
 בהקדם

מינהל 
החינוך 

 הדתי

 קרן מליחי
02-5604121 

 
 

 ינויים בסכום ייתכנו ש -הסכום העומד לחלוקה במועד הפרסום. לתשומת לב הגופים**   סה"כ 
 תוספת תקציבית לתקנה.זה, ככל שתתקבלנה       
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*** בתקנה זו צפויים שינויים במבחן התמיכה, לנוכח מהלך ממשלתי כולל בתחום בתמיכה 

שהשינויים ייכנסו לתוקף בגרעינים. בשלב זה יש להגיש בקשות על פי המבחן הקיים ככחל 
, וככל שהדבר יידרש, תינתן אפשרות לתיקון הבקשות או להגשת בקשות 2017בשנת 

 חדשות.
 
   לאחר פרסום נוסח סופי של  ,התמיכה נימתוכננים שינויים במבחבתקנות המסומנות  ** **

הגשת בקשות המבחנים, וככל שיהיה צורך, תינתן אפשרות לתיקון בקשות שהוגשו או         
 חדשות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לתקנות המפורטות להלן, לא ניתן בשלב זה להגיש בקשת תמיכה , לגביהן תפורסם הודעה 
 נוספת בהמשך:

 
 שם היחידה שם תקנה מס' תקנה

 
 מינהל פדגוגי ארגון הורים ארצי 40-02-18

 
46-04-02 

 

 קשרי חוץ תנועות נוער עולמיות
 

46-04-33 
 

 סיורחוגי 
 

 מינהל חברה ונוער

מדריכים מוסיקליים  46-04-42
 בקונסרבטוריונים

מינהל פדגוגי האגף לחינוך 
 יסודי

 נוער שוחר מדע 46-06-13
 

 

 מינהל מדע וטכנולוגיה

 מזכירות הפדגוגית תמיכה במעבדות טכנולוגיות 46-06-27
תמיכה במוסדות לחנוך  46-08-09

 מבוגרים בארץ
 מבוגריםהאגף לחינוך 
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