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�� נוסח משולב לא רשמי��

שפ:לב�לתשומת � רס� ברשומותובמקרה של שוני בי� נוסח זה לנוסח
.מחייב הפרסו� ברשומות

 מבחני� לצור� תמיכה של משרד החינו� במוסדות ציבור

19851–ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב

,)וקהח�להל�(�19852ה"התשמ,א לחוק יסודות התקציב3בהתא� לסעי�

מתפרסמי� בזה מבחני� לחלוקת כספי, ובהתייעצות ע� היוע& המשפטי לממשלה

:למוסדות ציבור) המשרד� להל�(התמיכות של משרד החינו) 

 מינהל חברה ונוער

"מחנכי� קבוצות"סיוע ותמיכה בהפעלת

 24�14�17:תקנה תקציבית

 רקע כללי.1

 בהפעלה של מער), נאי הס�המשרד מעוניי� לסייע למוסדות ציבור שעומדי� בת

הפעילות ההתנדבותית ותרומתה של מתו) הכרה בחשיבות, מחנכי� קבוצות

 למע� פורמלילקהילה ומתו) מגמה לעודד צעירי� לתרו� בתחו� החינו) הבלתי 

ה ית והחברתית של מדינת ישראל ולשמש דוגמה אישית גאוגרפהקהילה בפריפריה

המ, לנוער ולצעירי� בקהילה של�שרד אישר את פעילותוהכל א�  החינוכית

שהיא מטרת התמיכה לעודד את קיומה של פעילות התנדבותית; המחנכי�קבוצות

של, ערכית, חינוכית החברי� חברתית וקהילתית את,מחנכי�בקבוצות שסיימו

הלאומי או האזרחי ומעונייני� לתרו� בתחו� החינו) או שירות�,שירות� הצבאי

רד רואה בקבוצות אלו פוטנציאל משמעותי לעתודת מנהיגות המש; פורמליהבלתי 
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.חינוכית שתפעל במערכת החינו) שני� רבות

 הגופי� הנתמכי�.2

ושמפעילי�, בקהילה פורמליהבלתי מוסדות ציבור שעוסקי� בתחומי החינו)

הפועלי�ו, בהיק� המפורט בהמש),הפועלי� בהתנדבות מחנכי� קבוצותומלווי� 

.ית וחברתיתגאוגרפה באזורי פריפרי

 הגדרות.3

ומקיימת פעילות חינוכית בלתי, במשות� המתגוררת קבוצה–"מחנכי� קבוצת"

הבאו ביישוב,תפורמלי ית שמדד הטיפוח גאוגרפשכונה בפריפריה החברתית או

או, שר חבריה יהיו בוגרי שירות צבאיא, ומעלה5המשרדי שלה� הוא  שירות לאומי

. שירות אזרחי

; מינהל חברה ונוער אשר במשרד–"הלהמינ"

יחידת מגורי� אחת שהוא בית או מבנה אחר לדיור, דירה–"מתח� מגורי�"

; מגורי� צמודותיחידותלרבות מספר 

של45 פעילות שמשכה�"פעילות"  דקות לפחות ואשר אינה מתקיימת בבתיה�

;הקבוצהואינה מיועדת לילדיה� של חברית המחנכי� קבוצחברי

של מדד�"מדד טיפוח" המתייחס באופ�, הנוהג בשנת התמיכה,משרדההטיפוח

.)שכונה, יישוב, רשות מקומית(� בהקשרו נזכר במבחני� אלהילעניהממוקד ביותר 

 מטרות התמיכה.4

החינוכית מחנכי� לפעילותקבוצות עידוד)א( ית והחברתית גאוגרפבפריפריה

.קבוצההתבתחומה פועלשית הרשות המקומרכיוצ ע� תיאו�תו), בישראל

.יה השוני�יהעמקת האחדות בי� חלקי האוכלוס)ב(

ה, העצמת ילדי�)ג( .ית והחברתית בישראלגאוגרפנוער וצעירי� תושבי הפריפריה
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.קהילת�לפעול למע� ומבוגרי� צעירי�, נוערעידוד)ד(

לקבוצות עידוד)ה( שהמחנכי�  פרויקטי� חדשי� להעמקתליצירה והרחבה

ה .ה על רבדיילהקההחינו) בקרב

י� הנתמכהנושאי�.5

.המחנכי�קבוצתבהחברי�ואחזקה של דיור השתתפות בהוצאות מחיה)א(

השל קבוצות המחנכי� פעילות ומעורבות)ב( והבחיי  הקמת מפעלי�:נוערילדי�

. חינוכיי� לתושבי היישוב והאזור יחד ע� הנוער המקומי

,וכלוסיות מיוחדותאבקרב שיפעילו קבוצות המחנכי� פעילויות חינוכיות)ג(

נוער ע� צרכי�, נערי� עובדי�, נוער בסיכו�, עולי� חדשי�לרבות פעילות בקרב

.מיוחדי�

. בידי קבוצות המחנכי� בקהילה המקומית נוער פיתוח מנהיגות)ד(

ויוזמות חינוכיות ייחודיות)ה( שקיבלו מראש אישור של שיזמו קבוצות המחנכי�

.המינהל ינמק את החלטותיו; המינהל

קבוצותת לחברייוהכשרה והשתלמו, הכנה קיו� מער) ליווי חינוכי הכולל)ו(

. החינוכית בפעילות�קבוצת המחנכי�חברי והדרכת ריכוז וכ� המחנכי�

 תנאי ס& למוסד הציבור.6

מוסד ציבור המבקש תמיכה לאחזקת המתנדבי� והפעלת� יוכיח כי מתקיימי� בו

:כל התנאי� האלה

המ; כחוק כתאגיד הפועל שלא למטרות רווחהוא רשו�)1( , חנכי�כל פעילות

, תהיה מרוכזת במסגרת התאגיד, לרבות הפעלת כוח האד� הנדרשת לכ)

;ותבוא לידי ביטוי עצמאי ונפרד במסמכיו הכספיי�

שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה, אי� במטרות המוסד או במעשיו)2(
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;יהודית ודמוקרטית או הסתה לגזענות

שכל אחת, לכל הפחות,קבוצות4המונה, מחנכי� קבוצותהוא מפעיל מער))3(

שונות או בשכונות שוני� ביישובי�,אחרתברשות מקומית פועלת מה�

.ומעלה5שמדד הטיפוח המשרדי שלה� הוא 

19493–ט"התש, לימוד חובהכהגדרתו בחוק מוכרהמוסד אינו מוסד חינו))4(

.פורמלימוסד חינו) ופעולתו נפרדת מפעילותו של

נ)5( מחנכי� לפני מועד הגשת קבוצותסיו� של שנתיי� לפחות בהפעלתילמוסד

;בקשת התמיכה

ג)6( כנדרש לכיסוי הסיכוני� בפעילות ', המוסד ידאג לקיומו של ביטוח צד

;מוסד ציבור

תהלי) הכנה,לפני תחילת פעילות של קבוצת מחנכי�, מוסד הציבור מקיי�)7(

מ בהיק�, לפעילות כאמור רתו יוכשרושבמסגחברי הקבוצהל 56 שלא יפחת

.שעות

 המחנכי�קבוצות מער) רכז בעל רקע חינוכי לליווי מוסד הציבור מעמיד)8(

�אותהקבוצות במסגרת רכז לא יהא חברה; במשרה מלאהוהמדריכי�

.הוא מלווה

המחנכי� בהיק� של לקבוצות של מדריכי� ליווי מער) מעמיד מוסד הציבור)9(

יה; קבוצות4פחות לכללאחת משרה  הקבוצות במסגרת חבריהמדרי) לא

.מדרי) הוא�אות

 תהליכי הכשרה להדרכה בלתי עבור קבוצת המחנכי�,המוסד מקיי�)10(

תהליכי ההכשרה יתקיימו באופ�;ת ולפעילות חברתית קהילתיתפורמלי

. רבעו�ב שעות24–מא יפחתתדיר בהיק� של

מבחני� אלה אינה נתמכת או מתוקצבת פעילות המוסד הנתמכת לפי)11(

 
.287'עמ,ט"ח התש"ס3
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.מכל מקור ממשלתי אחר

ת מחנכי�לקבוצי ס& חינוכיי�תנא.7

ייד�עלתאושר מראששהמחנכי� קבוצתתכנית חינוכית של וסד הציבור יגישמ

שלישערכיי�ה החינוכיי� התכני�;מינהל חברה ונוער  קבוצתיכללו בתכניות

 עקרונות מגילת ברוחנו)חייכללו תמיכה עבור� מבקש מוסד הציבורבשהמחנכי�

: כול� או חלק�,האלה וכ� את התכני� העצמאות

;לאומי או אזרחי, חינו) לשירות צבאי)1(

;חינו) לקבלה שלמה של מערכת חוקי המדינה וכיבוד�)2(

 חינו) למחויבות�קהילתית�אחריות ומחויבות חברתית, חינו) למעורבות)3(

ל, חברתית מעגלי� החברתיי� שאליה� שיי) קבלת משימות החשובות

אל, ובה� פועל הפרט ;העידוד הסולידריות ע� מעגלי� חברתיי�

ל, לדמוקרטיהחינו))4( כפרטי�, לשוני�וסובלנות לאחרי� חינו)

, האחרלכיבוד חירותו ותרבותו ולקבלת, חינו) לכבוד האד�,וכקבוצות

ל;לאומי� ודתות שונות, חינו) לקיו� משות� בי� עמי� חיי� חינו)

;משותפי�

ל)5( אתתהמחנכי� קבוצת, מימוש עצמי חברתיו הגשמהחינו) פעל להפגיש

שבאמצעות� יוכל להכיר ולהפעיל, הפרט ע� מגוו� של הזדמנויות ומצבי�

לגלות את כישוריו ולתרגל, כפרט וכחבר בקבוצה, חלקי� שוני� באישיותו

.את עצמו בתפקידי� אישיי� וחברתיי�

ת מחנכי�לקבוצתנאי ס& ארגוניי�.8

התמחנכי� קבוצת)א( או, חברי� לפחות10א מונהיוכר א�  בוגרי שירות צבאי

.אזרחי או שירות לאומי

ב תהווהת מחנכי�קבוצ)ב( אותו מתח� יחידה קהילתית שחבריה מתגוררי�

עד,מנימוקי� מיוחדי� שיירשמו, א� אישר זאת המינהלאו,מגורי�

.כי� זה לזהסמוהמי�חמתארבעה

עצמאיתתפורמלי פעילות חינוכית בלתימויקיית מחנכי�קבוצחברי)ג(
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שלא יפחת בהיק�, לא תמורהב, ומובחנת משאר פעולותיו של מוסד הציבור

. הקבוצה במספר חברי שעות שבועיות20 ממכפלת

ג)ד( קבוצת מחנכי� היק� פעילות של חבר ', בלא לגרוע מהאמור בסעי� קט�

מספר� של חברי� שהיק� פעולת; שעות שבועיות�8מבודד לא יפחת 

מ על, שעות שבועיות�12התנדבות� נמו)  מכלל חברי 10%לא יעלה

.הקבוצה

הנתמכת מתקנה,ת המחנכי�קבוצשל חברי בהתנדבות פעילות� החינוכית)ה(

. תהיה מובחנת מפעילות� במסגרות חינוכיות וקהילתיות אחרות,זו

) אחד מול יחיד בקהילהקבוצה חבר(ות פרטנית לא תוכר פעילות של חונכ)ו(

. מס) הפעילות המאושרת20%מעל שיעור של

. לכל היותר שני�5תהיה במש) בקבוצת מחנכי� התמיכה)ז(

 אופ) חישוב התמיכה.9

:המחנכי� מהתקציב בתקנה תחולק לפי הוראות אלהבקבוצות התמיכה

 מוסד; מחנכי�תקבוצשל חברי קיו� וכלכלה תשלו� דמי בעד 45%עד)1(

זו יקבל את חלקו היחסיהציבור � בקבוצות חבריהשיעוריפ�לע בפסקה

 המחנכי� בקבוצותרב כלל החברי�מק שהוא מפעיל המאושרותהמחנכי�

 באזורתהמתגוררקבוצה; שמפעילי� מוסדות הציבור הנתמכי�ותהמאושר

במקד� כשהוא מוכפל קבוצה יחושב חבר, או יותר6בו מדד הטיפוח הואש

כזה שפעילותו החינוכית הנתמכת הינה ברשות קבוצה חבר; 1.25של 

שלשהמקומית  ;1.6בה הוא מתגורר יחושב כשהוא מוכפל במקד�

הבעד 20%עד)2(  קבוצותמויהתנדבותית שיקי פעילות החינוכיתהיק�

ע הציבורמוסד;המחנכי�  קבוצות היק� פעילותפי�ל יקבל את חלקו היחסי

המחנכי� קבוצות מקרב כלל פעילות שהוא מפעילשרות המאוהמחנכי�
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ובהתא� לניקוד שיצבור שמפעילי� מוסדות הציבור הנתמכי�ותהמאושר

:הזהפי התחשיבל

 חינוכית התנדבותית ילותפעמקיימי�השחבריקבוצת מחנכי� לכל– נקודה1

; לחברשעות שבועיות24עד20בי� של בממוצע

מח לכל– נקודות2  חינוכית התנדבותית ילותפע מקיימי�השחברינכי� קבוצת

; לחברשעות שבועיות30עד25בי� של בממוצע

 חינוכית התנדבותית ילותפע מקיימי�השחבריקבוצת מחנכי� לכל� נקודות3

. שעות שבועיות לחבר30מעלשלבממוצע

ושבי�ת50,000לא תחושב יותר מקבוצה אחת לכל, לעניי� תמיכה לפי פסקה זו

בי; באותה רשות מקומית שוביובלבד שכל אחת מהקבוצות תפעל בשכונה או

;נפרד

 רכישת ריהוט בסיסי, לרבות; בעד הוצאות דיור ואחזקת הדירות20%עד)3(

ובלבד שהדירה, הנובעי� מכ)והשתתפות בתשלו� חשבונות שוטפי�

משממוקמת ברשות מקומית  בליק הציבור מוסד;�6בה מדד הטיפוח גבוה

ע פיאת חלקו היחסי הואשותהמאושרהמחנכי� קבוצות חברי מספרל

ב  שמפעילי� מוסדות הציבורותהמאושרהקבוצות חברי יחס לכלל מפעיל

;הנתמכי�

 יקבל הציבורמוסד; הכשרה והשתלמות, ליווי, הכנהבעד הוצאות 15%עד)4(

ע שליפל את חלקו היחסי � מקייש?הפעילויות האמורותהחלק היחסי

 הציבורשמקיימי� מוסדות? הפעילויות האמורותהמוסד מתו) כלל

 ימיxמספר המחנכי�: הזוהתמיכה תוענק על פי הנוסחה; הנתמכי�

שיילקחו בחשבו� לא או מש) ההשתלמויות מש) ההכשרה; ההשתתפות
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יחשב כמשתת� רק מי שהשתת� ביו�יו, יפחת משמונה שעות ליו�

בוש באזורתהמתגוררבקבוצת מחנכי�; במלואו או ההכשרהההשתלמות

השתלמות כשהוא מוכפל או יחושב יו� הכשרה, או יותר6מדד הטיפוח הוא

החינוכית הנתמכת הינה ברשות שפעילותהוכזבקבוצה; 1.25במקד� של 

השתלמות כשהואאו יחושב יו� הכשרהתמתגוררהיאבהשהמקומית 

.1.6מוכפל במקד� של 

 נוהל.10

:אלה מסמכי�ה לתמיכה יצורפולבקש)א(

מסמכי� כמפורט בנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה)1(

4.במוסדות ציבור ולדיו� בה�

מ)2( , הקבוצותהכוללת את כתובות, קבוצותמחולקת לפי, חנכי�רשימת

מקומותמדאת מקו� הפעילות החינוכית ואת מדד הטיפוח של כל אח

וחתומה, במתכונת שתיקבע בידי המינהל, ערוכה במסמ) בכתב,אלה

במדיה יוגש ג� העתק התכנית(בידי המנהל הכללי של מוסד הציבור 

והרכז והיק� המשרה בה ה� הקבוצות וכ� שמות מדריכי,)מגנטית

;מועסקי�

כל)3(  שתכלול תכנית חינוכית,מחנכי�קבוצת תכנית העבודה השנתית של

הכוללת, הקבוצה וליווי של מתנדבי תכנית הכשרה, מפורטת לפי שעות

;את תחומי והיקפי ההתנדבות

של)4( ;המחנכי�קבוצות הסכמי שכירות הדירות

 החתו� בידי, במסמ) בכתב, דוחות ביצוע הערוכי� לפי דרישת המשרד)5(

,)במדיה מגנטיתיוגש ג� העתק הדוח(המנהל הכללי של מוסד הציבור

ב ;קשת התמיכהוכל מידע הרלוונטי לבחינת

 הצעת תקציב ודוחות כספיי� שבה� נית� לזהות את הפעילות הכספית)6(

;של הפעילות הנתמכת

של)7( תשלו� או טובת הנאה, מוסד הציבור למשרד על כל תמורהדיווח

. מחנכי�קבוצותבעבור פעילות� של שהוא מקבל כס� בכס� ובשווה

; 1628' ועמ402'עמ,א"התשס, 3264'עמ,ס"התש, 1710'עמ,ז"התשנ, 4716'עמ,ד"התשנ; 2569'עמ,ב"פ התשנ"י4
.1140'עמ,ה"התשס; 2030' ועמ298'עמ, 107'עמ,ד"התשס, 1358'עמ,ג"התשס, 761'עמ,ב"התשס
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של עלות 75% מבחני� אלה על בכל מקרה לא תעלה תמיכה המדינה לפי)ב(

.הפעילות הנתמכת

על כפל היק� פעילות תעלהלא היק� הפעילות הנתמכת במוסד הנתמ) לראשונה)ג(

. בתחו� הנתמ)המוסד בשנה שקדמה לשנת התמיכה הראשונה

 תחילה. 11

ה ).2009 בינואר1(ט"בטבת התשס' תחילת� של מבחני� אלה ביו�

)2009 בינואר29(ט"התשסבשבט'ד
)3�1888חמ(

______________________ 
 יולי תמיר
 שרת החינו�


