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  בשנת הלימודים תשפ"ב   קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות

  - כיתה ב')  -(גן  8-3לגילאי עבור תוכנית ניצנים 

   פ"בבשנת הלימודים תש 5-4 חברתיים כלכליים באשכולותהגדלת התקצוב לרשויות 

  

  הקצבות – מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים- 20-67-02-04: תתקציבי התקנ    

  
  

 :תקצוב רקע ומטרות  .א

יוגדל סבסוד הצהרונים  , בין היתר,תכנית כלכלית במסגרתה גובשהיוקר המחיה, הפחתת כחלק מטיפול ב

לתוקף החל מחודש תיכנס . הגדלת הסבסוד 4-5 יםכלכלי-יםחברתישויות באשכולות רבתכנית "ניצנים" ל

, מענה חינוכי איכותי לצורכיהם של המשתתפיםלקדם  , ונועדהועד לתום שנת הלימודים תשפ"ב 2022מרץ 

  .בעבודה םולעידוד השתלבותעל הורים לילדים להלומדים ברשויות אלה ולהקלה בנטל הכלכלי ובין היתר 

 במודל של ,)להלן: "אשכול/ות הלמ"ס"(על פי הדירוג הסוציואקונומי של הרשות  הינההקצבת המשרד   

  . בהתאם לדיווחי הרשות ותועבר לרשויות המקומיות המפעילות את התוכנית, תעריף למשתתף בפועל

, 30/6/2022ועד לסוף שנה"ל תשפ"ב  1/3/2022החל מיום  4-5באשכולות לרשויות סבסוד ה גדלתהלנוכח   

ולקבל  להצטרף לתכנית ניצנים אלו נוספים באשכולותאפשר לרשויות ולתלמידים מבקש משרד החינוך ל

  ולפירוט הבא: 5/9/2021הקריטריונים מיום במסמך שפורטו כללים ל התאםב תקצוב, והכל

עיל את התכנית החל הפומעוניינות ל 2022נכון לחודש פברואר  מפעילות את תכנית ניצנים רשויות שלא .1

 .2022מחודש מרץ 

 פתיחת מסגרות חדשות תחל בחודש מרץ. .תכניתה המפעילות אתברשויות  חדשות מסגרות .2

 תוכנית.המפעילות את הברשויות  תלמידים נוספים במסגרות קיימות .3

  : אוכלוסיית היעד  .ב

בתכנית ניצנים  המשתתפים, 4-5באשכולות חברתיים כלכליים ב -יתות אכתלמידים בגני ילדים ובבתי ספר ב

  .2022עד לסוף שנה"ל תשפ"ב יוני  2022מחודש מרץ  או המעונינים להצטרף לתכנית ניצנים

 בקשת ההקצבה  .ג

התכנית תקצוב עבור בקשה  תגישלתוכניות "ניצנים", לראשונה רשות מקומית אשר מעוניינת להצטרף 

 מסמך הקריטריוניםבהמפורטים בתנאים  יםהעומדו ב"תשפבמוסדות המתוכננים לפעול בשנת הלימודים 

המוכש"ר מוסדות מוסדות שברשות כולל ההרשות המקומית לרשום את כלל ילדיה מכל  . על 5/9/2021מיום 

  .והפטור

   : פורמט המצורף והמפורט להלןבאת הבקשות יש להגיש 

  יוגש סרוק וחתום וכן בגרסת וורד. –מצ"ב טופס בקשה והתחייבות,    - 1נספח ב'

יוצג במערכת איסוף שקובץ אקסל יוגש ב(ניצנים  תוכניתרשימת הגנים ובתי הספר בהם תפעל    -  2נספח ב'

  הנתונים).

(ומבקשת לפתוח מסגרות נוספות או להגדיל את מספר הילדים במסגרות רשות המשתתפת בתכנית ניצנים 

, אלא עליה אינה צריכה להגיש טופס בקשה והתחייבות נוסף 5/9/2021וענתה לקול קורא מיום הקיימות), 

  מעודכן בלבד.  2נספח ב' בעדכון של המוסדות ומספר התלמידים המשתתפים    להגיש
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כתובת  ב 10/3/2022-ה ליוםעד  וף הנתוניםאת הבקשות יש להגיש במערכת איס

/https://www.nitzanim.education ,מערכתבהתאם להוראות שב.  

יחול על  5/9/2021יובהר כי כל האמור בקריטריונים לגבי תוכנית "ניצנים" במסמך הקריטריונים מיום 

להפעיל מסגרות בהתאם לקבוע במסמך, למעט התעריפים המעודכנים שלהלן הרשויות אשר יבחרו 

      ועד סוף שנה"ל תשפ"ב. 2022המתייחסים לפעילות ניצנים מחודש מרץ 

. הגשת , הגשת פרטים ומסמכים נוספיםגישו בקשת הקצבהיהמשרד רשאי לדרוש מרשויות אשר כמו כן, 

  ועדי ההגשה שיקבעו, מהווים תנאי סף לתקצוב הרשות.בקשות מפורטות ומסמכים כאמור, וכן עמידה במ

לשנת בסיס לקביעת המסגרת התקציבית  ישמשות ההקצבה שהרשות תגיש במענה לקול קורא, ובקש

המשרד יקבע את  .עד לסוף שנה"ל תשפ"ב 1/3/2022החל מיום  ב בהתאם לסבסוד המעודכן"הלימודים תשפ

אשכול ( נתונים הרלוונטים הקיימים במערכת המשרדל בהתאם הבקשה,התקציב לרשות בהתבסס על 

מסמך לכללים במאפייני המוסדות, סוג חינוך, מספרי תלמידים וכו') ובכפוף אקנומי של הרשות, -הסוציו

 .0215/9/2 מיום הקריטריונים

ייעשה בהתאם לביצוע לרשויות אשר תאושר בקשתן להקצבה  התוכניתעבור הפעלת ובהר כי התשלום מ

המקסימלית החודשית ולשיעורי התקצוב השונים (רשמי, מוכש"ר ופטור) ועד לתקרת ההקצבה  ,בפועל

במסמך  (ניצנים). 5בסעיף ו.ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים  ולמוסד בפועל משתתף בפועלל

  .5/9/2021הקריטריונים מיום 

 מסגרת הפעילות ותנאי הסף   .ד

בכל  5/9/2021ניצנים לשנה"ל תשפ"ב מיום  מסמך הקריטריונים לתקצוב תכניתיובהר, כי יש לפעול על פי 

  הנדרש בתנאי הסף בסעיפים והכללים המפורטים בו להפעלת התכנית. 

 תוכנית השתתפות המדינה וההורים ב

פעילות  חודשבהתאם למאפייני המוסד, עבור ו בי השירות שהיו עד כהיבי השירות זהים למרככימר .1

משתתפים למסגרת בבית ספר העלויות ברמת  25 -משתתפים בגן ו 22בשנת לימודים וממוצע של 

 מפורטאשר  מעודכןלסבסוד הבהתאם בעלות תוכנית ניצנים תהא השתתפות הורים . השירות הבסיסית

 :ונוגע לתכנית הבסיסית בלבד טבלה שלהלןב

  :הסוציואקונומי של הרשות המקומית חלוקה של המימון בין המדינה להורים בהתאם לאשכול

  

 בש"ח ברמת השירות הבסיסית ע"י משרד החינוך וההורים תוכניתמימון ה .2

   5מודל    4מודל   3מודל   2מודל   15מודל   

 גן רגיל 
  בי"ס רגיל 

 ימים) 6(
  בי"ס רגיל

 ימים) 5( 

יוח"א בי"ס 
 6רגיל רשמי (

 ימים)

יוח"א בי"ס 
רגיל מוכר 
  שאינו רשמי

  דגם בסיסי לתלמיד חודשיתעלות מלאה 

  650 650 587 224 152.8 

 של המשרד דגם בסיסי לתלמיד חודשיתהשתתפות 

 152.8 224 537 600 514.2 4אשכול 

 133.3 195.4 519 550 464.2 5אשכול 

  מההורים עבור דגם בסיסי לתלמיד חודשיתגביה 
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   5מודל    4מודל   3מודל   2מודל   15מודל   

 גן רגיל 
  בי"ס רגיל 

 ימים) 6(
  בי"ס רגיל

 ימים) 5( 

יוח"א בי"ס 
 6רגיל רשמי (

 ימים)

יוח"א בי"ס 
רגיל מוכר 
  שאינו רשמי

  0  0  50  50 50  4אשכול 

  19.5 28.6 67.7  100 100  5אשכול 

  5/9/2021בקול קורא מיום  )5( 2למתווה בסעיף ג'בהתאם  מימון עוזר/ת מוביל/ה (סייע/ת) בגנ"י

         85.8  4-5אשכול 

  

  בש"חהשלמת תקצוב דיפרציאלית לתלמיד במסגרת החינוך המיוחד 

  12מודל   11מודל   10מודל   9מודל   18מודל   17מודל   16מודל   

  
גן חנ"מ 

סוגי רשמי 
 מוגבלויות

גן חנ"מ 
מוכש"ר 

סוגי 
 מוגבלויות

גן חנ"מ 
מוכש"ר 

סוגי 
  מוגבלויות

 בתי"ס לא
  ביוח"א 

  ימי לימוד. 6
סיום לימודים 

12:45  
כיתות חנ"מ 

סוגי 
  מוגבלויות

11,12,16,17,2
0,23,29 ,
31,30 

בתי"ס לא 
  ביוח"א

  ימי לימוד 6 
סיום 

לימודים 
14:30 

כיתות חנ"מ 
לקויות 

11,12,15,16
,26,24,31  

בתי"ס 
יוח"א 
  רשמיים

ימי  6 
  לימוד

כיתות 
  חנ"מ

למעט 
סוגי 

מוגבלות 
13,19,21,

28 

בתי"ס 
יוח"א 
  מוכש"ר

ימי  6 
לימוד 
כיתות 
  חנ"מ

למעט 
סוגי 

מוגבלות 
13,19,21,

28  
תלמיד (*) –דגם חינוך מיוחד בסיסי פר  חודשיתעלות מלאה   

 643.9  999.8  1,345.6  2,008.9  1,193.8 1,633.4 1,383.3 כל האשכולות

  תלמיד –דגם בסיסי רגיל פר  חודשיתעלות מלאה 

  650 650 650 650  650  224  152.8 

השלמה דיפרנציאלית לדגם בסיסי לתלמיד חינוך מיוחד -של המשרד  חודשיתהשתתפות   

 491.1 775.7  695.6 1358.9 446.1 764.1 583.2  כל האשכולות

)5( 2ה בסעיף ג'מימון עוזר/ת מוביל/ה (סייע/ת) בצהרוני הגנים בהתאם למתוו  

       183.4 305.1 235.9  כל האשכולות

 

 עבור התכנית הבסיסית בלבד להוריםדמי השתתפות גביית תשלומי הורים והחזר  .3

יש לבצע  -  30/6/2022ועד  1/3/2022 -החודשים הבאים החל מ 4עבור הממשלתי   לנוכח הגדלת הסבסוד

  :ותחשיבלהלן דוג' עבור תשלומי הורים שנגבו בתחילת השנה לכל השנה.  חלקי החזר 

כעת יש  , ₪ 3000חודשים =  10לחודש * ₪  300ששילמו בתחילת שנה"ל  4באשכול ברשות  הורים 

 לחודש₪  50 -ל תופחת הגבייה מההוריםהחודשים בהם  4עבור  ם ששילמולהחזיר להם את התשלו

  .)ש"ח 1,000חודשים= החזר של  4 כפול לחודש₪  250(החזר של 

   




