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בקשות לקבלת תקצוב מתקציב משרד החינוך -המינהל לחינוך התיישבותי,
פנימייתי ועלה"נ לשנת 2018
המינהל לחינוך התי ישבותי ועליית הנוער מודיע כי כל בעלות/מוסד המפוקח ע"י המינהל והרואה
עצמו ראוי לקבלת ההקצבה עפ"י המבחנים לחלוקת ההקצבות ,כפי שיפורטו להלן ,ובכפוף לאישור
התקציב לשנת  2018מוזמן להגיש בקשה ליחידה הממונה במשרד עפ"י נושא הבקשה להקצבה.
הבקשות תוגשנה באמצעות מערכת מרכב"ה המאפשרת למוסדות הציבור להגיש בקשותיהם ולעקוב
אחר תהליך אישורן באתר האינטרנט שכתובתו  . www.gov.ilיש לעקוב במערכת המרכב"ה אחר
פרסום הקולות הקוראים שיפתחו בדרוג מסוים לאורך כל השנה.
יש להקפיד הקפדה יתירה בבחירת הקולות הקוראים בגינן מוגשות הבקשות .המשרד אינו מתחייב
להפנות את הבקשה לגורם אחר ,נבקש להקפיד על לוחות הזמנים ולהגיש הבקשות בשלמותן מיד עם
פרסום הקולות הקוראים.
במידה שמתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה וההגשה בפורטל
התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון  .02-5012443 :בנוסף מומלץ לפנות במייל
לכתובת  ccc@mof.gov.ilולהשאיר הודעה עם פרטים ליצירת קשר.
גופים חדשים  ,אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשות לתקצוב מהמינהל יפנו לגב' עינת בן
שמואל ,טלפון  ,03-6898884או בדוא"ל  tmihot@kfar-olami.org.il :לשם הסדרת כרטיס חכם
וקבלת המשך הנחיות (לא יתקבלו בקשות ידניות אלא רק בפורטל מרכב"ה).
תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות :
א .מודגש בזאת כי אישור ההקצבה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית נשוא
ההקצבה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר ההקצבה המאושרת לכל אחד מהגופים
המתוקצבים עד לאחר אישור ועדת תקצוב .
ב .התקנות במסגרתן ניתן להגיש בקשות לשנת  2018מפורטות באתר המינהל לחינוך התיישבותי
 http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspxתחת אגף התקציבים.
ג .בקשות אשר לא מולאו במערכת מרכב"ה כראוי ,ואשר לא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,
עלולות להיפסל בוועדת תקצוב ,תשומת לב המבקשים מופנית לנהלים ולהוראות המפורטים להלן.
בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.
ד .בכדי שבקשה תוגש באופן סופי במערכת ,יש לבחור את האפשרות " הגשת בקשה שנוצרה"
טרם סיום תוקף הקול קורא .אדגיש כי גם אם מולאו כלל המסמכים הנדרשים על ידי הגוף
הנתמך אך הגוף לא ביצע את תהליך ההגשה הסופי -הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה.
ה .תשומת לב המוסדות לכך כי לא תאושר הקצבה למוסד ציבור ששיעור הוצאות ההנהלה והכלליות
שלו מתוך מחזור הכנסותיו השנתי עולה על השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כמפורט
בנוהל שר האוצר.
ו .עפ"י הנחיית החשב הכללי חלה חובה על גופים המתוקצבים ע"י המשרד לחתום על חלק
מהמסמכים במערכת מרכב"ה באמצעות חתימה דיגיטלית של שני מורשי חתימה מטעמם.
ז .לתשומת לב המוסדות יובהר כי לא ניתן להגיש בקשה למשרד ממשלתי אחר ,בגין נושאים
דומים המתוקצבים במנהל.
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.1
.2
.3

נושא ההקצבה
תקנה תקציבית
רקע כללי

פעילות בלתי פורמלית בכפרי נוער טיפוליים
20280445
מתן סיוע לשיקום הנוער מבחינה נורמטיבית חינוכית בכפרי נוער
מודרכים ,המוגדרים כטיפוליים כפי שאושר ע"י הנהלת המינהל לחינוך
התיישבותי ועלה"נ.
אוכלוסיית היעד – תלמידים בכפרי נוער מודרכים-טיפוליים וכן הצוות
החינוכי  ,הטיפולי והמינהלי של הכפרים.

.4

סוגי הפעילות

מניעת שימוש בסמים ואלכוהול
 .1ערכאות לבדיקה לסמים ואלכוהול.
 .2סדנאות ,הרצאות והצגות בנושא סמים ואלכוהול.
 .3הנחיית צוות עובדים.
 .4חלופות הניתנות בגין פעילות אתגרית או חוגים מיוחדים הניתנים
לחניכים הנמצאים בקבוצת סיכון של שימוש לרעה בסמים ואלכוהול.
 .5כ"א מטפל -פסיכולוג ועובדים סוציאליים ,מעבר לתקנים המופיעים
בתקני המודרכות.
 .6תוכניות גמילה  ,קבוצות תמיכה ובדיקה רפואית
טיפול פרטני
כ"א מטפל כגון :פסיכולוג ,פסיכיאטר ,עובדים סוציאליים מעבר לתקנים
המופיעים בתקני המודרכות ,טיפול באמצעות מוסיקה ,טיפול באמצעות
רכיבה על סוסים ,טיפול באמצעות בעלי חיים ,טיפול פרטני באמצעות
אומנות ,תרפיה באומנות ותוכניות של התנדבות.
העשרה אינסטרומנטלית
 .1חוגים הניתנים ע"י מדריכים או חוגים הניתנים ע"י מפעילים חיצוניים.
 .2החוגים הניתנים הם מעבר לסכום המתוקצב בתמיכה השוטפת או
תמיכה אחרת הניתנת לנושא העשרה.
 .3תגבור במרכז הלמידה בשעות אחר הצהריים כולל תגבור באמצעות
מיחשוב ,מדע וטכנולוגיה.
 .4העשרה אינסטרומנטאלית מעבר לשעות הניתנות במסגרת ביה"ס.
פעילות קיץ
פעילות הקיץ תחל עם סיום שנה"ל לחניכים הנשארים בפנימייה בחודשים
יולי -אוגוסט וכוללת עבודת מדריכים בחוגים ,רכישת ציוד מחנאות,
מינויי לבריכה ,טיולים ,לימודי אנגלית ,פעולות אתגריות ,מחנות הכנה
וגיבוש ,קורסי מד"סים ,הישרדות ופעולות ספורט מיוחדות.
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.5

תנאי סף ונוהל:

.6

אופן קביעת ההקצבה

קריטריונים ותנאים – הגוף המתוקצב הוכר ככפר נוער טיפולי מודרך.
עקרונות ניהוליים נוספים :
א .הצעת התקציב שמוגשת בתחילת שנת לימודים תכלול גם את
ההכנסות וההוצאות של הפעילות הבלתי פורמלית.
ב .דווח ביצוע כולל חשבוניות והוכחת תשלום ודוח עלות מעביד לגבי
עובדים המועסקים בפעילות הבלתי פורמלית.


מס' התלמידים בכפר הנוער וסוגי הפעילות .



מס' התלמידים כפול תעריף שנתי לפעילות במהלך שנה"ל



מס' התלמידים כפול תעריף שנתי לחופשת הקיץ
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.1

נושא ההקצבה:

הצטיידות ושיפוצים בחברות נוער ישראליים ונעל"ה

.2

תקנה תקציבית:

20450509

.3

רקע כללי:

המינהל מסייע בהצטיידות ושיפוצים עבור חברות נוער ישראליים
ונעל"ה בקיבוצים ובבתי"ס אזוריים שלהם פנימייה צמודה עבור
החניכים .ההקצבה מיועדת להצטיידות ראשונית עבור החניכים
וכן שיפוצים וחידוש מבנים לצורך קליטת חניכים.

.4

תנאי סף :

חברת הנוער הוכרה ע"י יחידת ההשמה והפיקוח של גוף ההשמה
השולח ,עלית הנוער ,האגודה לקידום החינוך ונעלה.

.5

נוהל :

.6

אופן קביעת ההקצבה:

א .השהייה של חברת הנוער בקיבוץ /ביה"ס אזורי היא
לפחות למשך  3שנים.
ב .ההקצבה היא בהתאם למס' החניכים עבור חברת נוער
הומוגנית.
ג .לא תינתן הקצבה עבור השלמת חניכים לחברות נוער
קיימות שאושרו בעבר ע"י המינהל .
ד .מדי שנה יקבע סכום לשיפוצים וציוד ראשוני בהתאם
לתקציב המאושר.
ה .התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל.
הגורמים שיקבעו את גודל ההקצבה :
א .מס' תלמידים ממשיכים = נקודה אחת
ב .מס' תלמידים חדשים =  3נקודות.


המינהל רשאי לחלק עד  50%מהתקציב בתקנה לעד 3
מקומות חינוך בהתאם לצרכים מיוחדים כפי שתקבע
הועדה.
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.1

נושא ההקצבה:

השתתפות בכפרי נוער מודרכים ע"י המינהל לחינוך התיישבותי
ועלה"נ

.2

תקנה תקציבית:

20450510

.3

רקע כללי:

כפר הנוער הוא מסגרת חינוכית בעלת אופי קהילתי בעלת
התכונות הבאות :

.4

הפעילות
סוגי
והנושאים המתוקצבים
:

 יצירת מרקם חברתי אינטגרטיבי בין בני נוער בעלי רקע
תרבותי שונה שהמכנה המשותף לכולם הינו ההזדקקות
למסגרת פנימייתית.
 יצירת קהילה מחנכת המטפלת בחניכים באופן הוליסטי.
 יצירת שותפות עם בני הנוער בניהול שיגרת חייהם.
 יצירת איזון בין חינוך לקראת הגשמת יעדים חברתיים
לבין מימוש יכולות וכישורים אישיים והגשמה עצמית של
הפרט.
כפר הנוער מאפשר לבני נוער הרוצים להתחנך מחוץ לביתם או
הזקוקים לכך ,להימצא במסגרת חינוכית .בכפרי הנוער
החקלאיים פנימייתים לומדים בני נוער הרוצים בחינוך חקלאי
ו/או פנימייתי וכן תלמידים אקסטרניים מהאזור .בכפרים ניתנת
להם השכלה לפי תכנית משרד החינוך והתרבות וחינוך לחיי
קהילה ועבודה .בכפרי הנוער לומדים גם בני נוער מחוץ לארץ לפי
תוכניות לימודים מיוחדות ומשתלבים בחיי החברה והעבודה
במשק .מרבית החניכים במוסדות אלו באים מרקע סוציו-אקונומי
קשה המחייב הרחקתם מהבית ומתן סביבה תומכת  24שעות
ביממה.
מטרת הפעילות :לקדם את אוכלוסיית התלמידים המתחנכים
בכפרי הנוער על פי מטרות המינהל ולקיים בהם את החינוך
ההתיישבותי והפנימייתי.
א .השתתפות בתפעול ואחזקת הכפר כמסגרת יישובית
הכוללת והמשרתת פנימייה ,בית ספר ומשק חקלאי.
ב .השתתפות בהוצאות מיוחדות של כוח אדם לא כולל
מורים
ג .השתתפות בפרויקטים ובפעילויות שונות.
ד .השתתפות בביטוח
ה .תמיכה בנושאים דחופים אחרים שיאושרו ע"י הנהלת
המינהל.

7
רח' השלושה  ,2ת"ד  ,9419יד אליהו תל -אביב 61090

טל 03-6898884 :פקס03-6898868:

מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלה"נ

.5

קריטריונים ותנאים:

.6

אופן עקרונות חישוב
ההקצבה :

מתן הכרה מצד המדינה לכפר נוער מודרך מותנת ב:
א .היות המוסד החינוכי-פנימייתי-חקלאי הכולל בית ספר
ארבע/שש שנתי ,פנימייה ומשק חקלאי.
ב .המלצת המפקח על ביה"ס ,המפקח הפנימייתי והמפקח
על המשק החקלאי באשר ליכולת המקצועית של ביה"ס,
ניסיון ויכולת מורים להקניית לימודים עיוניים ומעשיים
וטכנולוגים בתחום החינוך .כל המרכיבים הנ"ל הם
בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי ועלה"נ
ג .אוכלוסיית התלמידים אינה סלקטיבית
ד .כפר הנוער מחנך להתיישבות
ה .התכנית החינוכית בכפר כוללת לימודים בבית הספר,
פעילות חברתית ועבודה עצמאית במשק החקלאי ו/או
בשרותי המינהל של הכפר.
ו .תכנית הלימודים של בית הספר כוללת לימודי מדעי
החיים והחקלאות ,התמחות בענפי המשק החקלאי
ומבחנים בנושאים הקשורים למדעי החיים והחקלאות,
או במקצוע אחר שאושר ע"י הנהלת המינהל.
ז .נכונות כפר הנוער להיות מפוקח ומבוקר ע"י המינהל
לחינוך התיישבותי בנוגע לתקציבים ולנהוג לפי הנחיות
המינהל.
א .המדינה תשתתף במימון הגרעון השוטף של הכפר ע"פ
מודל תקציבי המפרט הכנסות והוצאות הכפר
והמבוססים על תקנים שפורסמו ע"י המינהל (להלן
"הגרעון המאושר").
ב .אחוזי ההשתתפות של המדינה באיזון הגרעון המאושר
ע"י המינהל מותנה בתקציב המדינה העומד בשנת
הכספים לנושא זה.
מדדים המשפיעים על קביעת ההקצבה :
א .מספר התלמידים בפנימייה ובבית
התלמידים ע"פ חתך סוציואקונומי.

הספר ,אפיון

ב .תקני כוח אדם  :ותק עובדים ודרגתם המקצועית ע"פ
חוקת העבודה.
ג .עדכון תקופתי של התקציב בהתאם להחלטות "ועדת
לאור ,בעקבות שינויים בשכר במגזר הציבורי
והתייקרויות במשק.
ד .שינויים במצבת כוח האדם (פרישה ,פיטורין ,מחלה וכו').
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ה .היקף נזקי הטבע והפיצוי שהתקבל במקורות אחרים.
ו .רמת השירות הניתנת בכפר.
.7

הערות :

א .הועדה תאשר הקצבה לכפר רק לאחר חתימה על כתב
התחייבות/הסכם מודרכות בין הבעלות על הכפר לבין
המינהל וקיומו ככתבו וכלשונו.
ב .כתב התחייבות/הסכם מודרכות מתחדש מדי שנה ,אלא
אם אחד הצדדים יודיע על הפסקתו.
ג .כתב התחייבות/הסכם מודרכות כפוף לחוק תקציב
המדינה.
ד .כתב התחייבות/הסכם מודרכות יפרט את התחייבויות
הכפר והבעלות כלפי המינהל וכן את התחייבות המינהל
לכפר.
עקרונות נוהליים נוספים :
א .הגשת הצעה לתקציב שנתי שוטף לקראת כל שנת
לימודים בהתאם להנחיות המינהל.
ב .הגשת בקשות לשינויים בתקציב השנתי בהתאם לשינויים
החלים לאורך שנת הלימודים.
ג .בדיקת ההצעות והבקשות לכפרי נוער מודרכים ע"י
יחידת התקציבים במינהל.
ד .אישור התקצי ב השנתי והשינויים בו ע"י הועד המנהל של
המוסד וועדת הקצבות.
ה .ביצוע אבטחה בכפר באמצעות מכרז.
ו .דוחות ביצוע תקופתיים פעמיים בשנה ודוחות כספיים
מבוקרים לשנת הלימודים/שנת כספים.
ז .דוחות נוספים שיתבקשו מעת לעת.
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.1

נושא ההקצבה:

הצטיידות בפנימיות

.2

תקנה תקציבית:

20450518

.3

רקע כללי:

המינהל מסייע בהצטיידות למוסדות שלהם פנימייה בפיקוח
המינהל לחינוך התיישבותי .ההקצבה מיועדת להצטיידות עבור
החניכים בפנימייה וכן הצטיידות לחד"א ,מכבסה וכו'.

.4

תנאי סף :

פנימיות המפוקחות ע"י המינהל לחינוך התיישבותי ועלה"נ או ע"י
זכיין המשרד במגזר החרדי

.5

אופן קביעת ההקצבה:

.6

הערות נוספות :

א .ההקצבה היא בהתאם למס' החניכים עבור כל פנימייה
בהתאם למס' החניכים המופיע ים במצבת התלמידים של
חודש אפריל של השנה החולפת לבקשה שהוגשה.
ב.

לא תינתן הקצבה עבור מס' הקטן מ 5-חניכים

ג .מדי שנה יקבע סכום להצטיידות בהתאם לתקציב
המאושר.
ד .כי רכישת הציוד תהיה באישור מוקדם של המפקח על
הפנימייה ובהתאם לסדר העדיפויות שייקבע בתאום
עמו.
ה .התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל.
הצטיידות הפנימייה תעשה בהתאם לרשימת הפריטים אשר
אושרה ע"י הנהלת המינהל וכוללת :
 .1ציוד ,ריהוט ואביזרים לשיפור מבני הפנימיות.
 .2ציוד ,ריהוט ואביזרים לשיפור המועדונים בפנימיות.
 .3ציוד ,ריהוט ואביזרים לשיפור חדרי שירותים ומקלחות
בפנימיות.
 .4ציוד ,ריהוט ואביזרים לשיפור מטבחים וחדרי האוכל
בפנימיות.
 .5ציוד ואביזרים לשיפור חדר כביסה.
 .6ציוד מוסיקאלי לשיפור חדרי המוסיקה.
 .7מתקנים אתגריים וריהוט גינה לשיפור פני חצר הפנימייה.
 .8ציוד ואבזור חדרי מרפאה בפנימייה.
 .9מחשבים לשימוש בפנימייה*.
והרי פירוט נוסף:
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 .1מבנה הפנימייה  -ארונות ,מיטות,שידות מזרונים ,תאורה,
שטיחים ,וילונות ,דלתות ,כסאות ,שולחנות ,כורסאות,
מראות ,מכונת קיטור לניקיונות ,שואב אבק ,מזגנים.
 .2מועדונים ,מח"ם ומרכזי למידה בפנימייה -כיסאות ,שולחנות,
כורסאות ,תאורה ,חומרי למידה ,משחקיה ,וילונות ,מתקני
שתייה ,ציוד אור קולי.
 .3שירותים ומקלחות -מתקני אבזור (ארונות ,מראות ,תאורה,
מקלחונים).
 .4מטבח וחדר אוכל -עגלות קירור/חימום ,ציוד בישול למטבח
ולחדר אוכל ,כלי אוכל והגשה ,שולחנות ,כסאות,
מפות,וילונות ,תאורה ,מתקני שתייה ,מתקני הגשה ,מתקני
פינוי כלים ,ארונות חימום/קירור ,מצנמים ,מרקיות
חשמליות ,מכונת גלידה ,מכונות לחיטוי וניקוי לכלים
ולרצפות ,מדפים ,מקפיאים ,מקררים ,מנדפים ליניקת אדים,
שולחנות ועגלות שירות ,מזגנים ,משקל תעשייתי ,ציוד חשמלי
להכנת מזון.
 .5חדר כביסה -מכונות כביסה ,מכונות או מתקנים לייבוש
כביסה.
 .6חדר מוסיקה  -כלי נגינה וציוד מוסיקאלי נלווה ללימוד עבור
החניכים.
 .7מתקנים אתגריים וריהוט גינה בחצר הפנימייה -מתקני
אקסטרים ,נדנדות ,ספסלי ישיבה ,משחקי חצר.
 .8ציוד ואבזור חדרי מרפאה בפנימייה  -ריהוט רפואי בסיסי,
ציוד ראשוני לבדיקות רפואיות בסיסיות ,ערכת החייאה,
מכשור לבדיקות לחץ דם.
* .9מחשבים נייחים לשימוש בפנימייה -רכישת מחשבים תחשב
כהצטיידות רק לפנימיות אשר לא קבלו הקצבה למחשבים
בפנימייה מכל מקור שהוא באותה השנה .
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.1

נושא ההקצבה:

בטחון ובטיחות במוסדות המינהל

.2

תקנה תקציבית:

20450523

.3

רקע כללי:

בתי הספר ופנימיות בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי ומוסדות
פנימיתיים במגזר החרדי בפיקוח הגוף הזוכה במכרז מחויבים
בהפעלת אבטחה  24שעות ביממה במוסד.
הזקוקים לאמצעי בטחון ובטיחות המחייבים השקעות כספיות,
כגון  :מערכת כריזה ,גדר ,מכשירי קשר ,ביתן שמירה ,מחסן נשק,
ציוד לשעת חירום ,ליקויי חשמל ,מניעת דליקות ,מפגעי בניה
ותברואה וכיו"ב.
המינהל מסייע לבתי הספר בכסוי חלק מההוצאות הנ"ל.

.4

אופן קביעת ההקצבה:

 .1ועדת ההקצבות תדון בבקשות בתיה"ס ותקבע סדר קדימויות
ואת שיעור ההשתתפות בהוצאות של כל בקשה לפי המלצת קב"ט
המינהל ובהתחשב בשיקולים הבאים :
א .רמת הסיכון של הסיכון הביטחוני או המפגע הבטיחותי עפ"י
דוחות מקצועיים.
ב .חובות הנדרשות ע"י רשויות מוסמכות כגון  :משטרה ,כבאות
וכו'.
ג .רמת אמצעי הביטחון והבטיחות הקיימים במוסד ורמת
הצרכים בכל מוסד.
ד .תינתן עדיפות בהקצאה לכפרי נוער.
 .2החלטת הועדה תהיה מנומקת ותכלול התייחסות מיוחדת
לבקשות שנדחו.
 .3התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל.

.5

נוהל:

 .1יובהר כי לא ניתן להגיש בקשה למשרד ממשלתי אחר ,כגון
משרד הרווחה ,בגין נושאים המתוקצבים בתקנה זו.
.2הבקשות להקצבה יכללו את רשימת אמצעי הבטיחות והביטחון
הנדרשים בצירוף דוחות ומסמכים מאמתים על פי הצורך וכן
פירוט העלויות הנדרשות.
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מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלה"נ

.1

נושא ההקצבה:

השתתפות ואחזקה בכפרי נוער ימיים המפוקחים ע"י המינהל
לחינוך התיישבותי ועלה"נ

.2

תקנה תקציבית:

20450528

.3

רקע כללי:

בתיה"ס הימיים מכשירים בני נוער בהשכלה פורמלית ומקצועית
מתוך חיזוי צרכים מקביל להתפתחויות טכנולוגיות כלכליות
ודרישות המשק הימי וכוח אדם מקצועי על פי עקרונות הרפורמה
בכל הרמות.
מטרת הפעילות  :הקניית השכלה תיכונית בתנאי פנימייה
לתלמידים בלימודים עיוניים וטכנולוגיים בתחום החינוך הימי,
התמחות והפלגות.

.4

הפעילות לימודים עיוניים טכנולוגיים ,התנסותיים ומעשיים בתחום החינוך
סוגי
והנושאים המתוקצבים הימי ,ציוד מעבדות וסדנאות ,אחזקת תלמידים בפנימיה ,תחזוקת
המיתקנים בבתיה"ס ,תקני כ"א ,ביטוחים ,שיפוצים והקצבות
:
נוספות בנושאי בי"ס ופנימייה.

.5

קריטריונים ותנאים:

.6

אופן עקרונות חישוב
ההקצבה :

מתן הכרה מצד המדינה לכפר נוער ימי מודרך מותנת ב:
א .קיום ביה"ס ,פנימייה ומשק ימי במוסד.
ב .המלצת המפקח על ביה"ס והמפקח הפנימייתי באשר
ליכולת המקצועית של ביה"ס ,ניסיון ויכולת מורים
להקניית לימודים עיוניים ומעשיים וטכנולוגים בתחום
החינוך הימי והפלגות.
ג .נכונות כפר הנוער להיות מפוקח ומבוקר ע"י המינהל
לחינוך התיישבותי בנוגע לתקציבים ולנהוג לפי הנחיות
המינהל.
ד .חתימת הסכם מודרכות בין הבעלות על הכפר לבין
המינהל וקיומו ככתבו וכלשונו.
א .המדינה תשתתף במימון הגרעון השוטף של הכפר,
הפנימייה והמשק הימי ע"פ מודל תקציבי המפרט
הכנסות והוצאות הכפר והמבוססים על תקנים שפורסמו
ע"י המינהל לגבי כפרי נוער מודרכים (להלן "הגרעון
המאושר").
ב .אחוזי ההשתתפות של המדינה באיזון הגרעון המאושר
ע"י המינהל מותנה בתקציב המדינה העומד בשנת
הכספים לנושא זה.
מדדים המשפיעים על קביעת ההקצבה :
א .יכולת המוסד לתמוך ולסייע בפיתוח ויישום מטרת בית
הספר והחינוך הימי.
ב .אפשרויות המוסד להפעיל את תכנית הלימודים ותכנית
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הרפורמה בחינוך הטכנולוגי מבחינת מבנים ,מעבדות,
ציוד ,כלי שייט וסגל מורים ומדריכים בחינוך הימי.
ג .גודל המסגרת של ביה"ס ומספר התלמידים על-פי
העלויות לכל תלמיד בפנימיה ובהוראה.
ד .יכולת המוסד להפעיל רצף לימודים עד כיתות י"ג-י"ד.
ה .רמת שילוב ויישום הרפורמה בחינוך הטכנולוגי-ימי על
רמותיה.
ו .אפשרות המוסד להפעיל מגמות חדשניות לאור צרכי כוח-
אדם ימי בתעשיית הספנות ,הקייט הימי והדייג.
ז .אפשרויות המוסד לקיים ולהפעיל הפלגות לימודים
בספינות ביה"ס ובצי הסוחר.
ח .רמת השתתפות הבעלות להשקעה מצידה באחזקתן
ופיתוחן של המגמות הימיות בביה"ס וברכישת ציוד.
ט .מספר התלמידים בפנימייה ובבית
התלמידים ע"פ חתך סוציואקונומי.

הספר ,אפיון

י .תקני כוח אדם  :ותק עובדים ודרגתם המקצועית ע"פ
חוקת העבודה.
יא .עדכון תקופתי של התקציב בהתאם להחלטות "ועדת
לאור ,בעקבות שינויים בשכר במגזר הציבורי
והתייקרויות במשק.
יב .שינויים במצבת כוח האדם לא כולל מורים
יג .רמת השירות הניתנת בכפר.
.7

הערות :
א .הסכם "המודרכות" מתחדש מדי שנה ,אלא אם אחד
הצדדים יודיע על הפסקתו.
ב .הסכם ה"מודרכות" כפוף לחוק תקציב המדינה.
ג .ההסכם יפרט את התחייבויות הכפר והבעלות כלפי
המינהל וכן את התחייבות המינהל לכפר.
עקרונות נוהליים נוספים :
הגשת בקשות על פי הנוהלים המחייבים לפי הוראת החשב הכללי
וחוק התקציב.
א .הגשת הצעה לתקציב שנתי שוטף לקראת כל שנת
לימודים בהתאם להנחיות המינהל.
ב .הגשת בקשות לשינויים בתקציב השנתי בהתאם לשינויים
החלים לאורך שנת הלימודים.
14
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ג .בדיקת ההצעות והבקשות לבתיה"ס הימיים ע"י יחידת
התקציבים במינהל.
ד .אישור התקציב השנתי והשינויים בו ע"י הועד המנהל של
המוסד וועדת הקצבות.
ה .ביצוע אבטחה בכפר באמצעות מכרז.
ו .הגשת דוחות ביצוע תקופתיים פעמיים בשנה ודוחות
כספיים מבוקרים לשנת הלימודים/שנת כספים.
ז .דרישות נוספות כפי שיתבקשו מעת לעת.
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.1

נושא ההקצבה:

שח"ק (שותפות חינוכית קהילתית) ירוק תוכנית חינוכית קהילתית לשמירה וחינוך
לאורך חיים מקיים .

.2

תקנה תקציבית:

20450803

.3

רקע כללי:

הפעלת תוכנית שנתית בנושא שח"ק ירוק ,קידום החינוך לאורח חיים מקיים ב"עולם
בר-קיימא בבתיה"ס אשר בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער ומועצה
אזורית שלה בית ספר בתוכנית שח"ק ירוק.
בתי החינוך של המינהל לחינוך התיישבותי ,שמרביתם נטועים בסביבה כפרית במרחבי
הנוף הפתוח של מדינת ישראל ,מהווים כמרכזי חינוך ופעילות לקהילה כולה בין אם
הם כפרי נוער ובין אם הם בתי ספר אזוריים.

.4

קריטריונים
ותנאים

.5

אופן קביעת
ההקצבה:



מינוי רכז/ת שח"ק ירוק במוסד במינימום  1ש"ש



מינוי ועדת הגוי רשותית במועצה האזורית



הגשת תוכנית בית ספרית/רשותית הכוללת הטמעת יידע ,יישומו ופעילות
קהילתית אשר תוגש עד לערב סוכות בכל שנת לימודים.



קיום התוכנית בכפרי הנוער בחטיבת הביניים בלבד.



קיום מנהלת רשותית בשיתוף מחלקת חינוך ,נוער ,יחידה סביבתית במועצה
האזורית והמקבילה לה בכפרי הנוער הכוללת מנהל/ת כפר ,מנהל/ת פנימייה
וצוות פנימיה ובי"ס.
קביעת ההקצבה נעשית על פי הקריטריונים הבאים :



מספר התלמידים ופרופיל בית הספר/מ.אזורית שבית הספר שלה בתוכנית
שח"ק ירוק:
 1 = 0-150נקודה
 2 = 151-300נקודות
 3 = 301-600נקודות
 4 = 601-1200נקודות



בית ספר אשר עבר הסמכה ירוקה והינו בי"ס ירוק (  1נקודה) /ירוק מתמיד (2
נקודות).



רכז שח"ק/ועדת היגוי רשותית =  1נקודה



ממשיכים בתוכנית שח"ק ירוק =  2נקודות  /חדשים =  1נקודה



השתלמות "בתוכנית השרים" =  2נקודות



בתי הספר המפעילים את תוכנית שח"ק ירוק לפחות  3שנים  1-3נקודות.



בתי ספר חדשים המפעילים את תוכנית שח"ק ירוק  1.5נקודות



תוכנית קהילתית רחבה הכוללת את החינוך ,הנוער והיחידה הסביבתית
ברשות =  2נקודות .



קיום מועצה ירוקה  /מנהיגות ירוקה =  1נקודה
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.6

.7

נוהל:

ההקצבה מיועדת עבור הנושאים הבאים :


הטמעת יידע בשיעורים ,ימי שיא וימים מרוכזים באמצעות הרצאות ,סדנאות,
סרטים ,סמינרים ,אמצעים דידקטיים ועוד.



פעילות בית ספרית ליישום הידע הנרכש כגון :יצירת פינות ירוקות בבית הספר,
בניית בריכה מזמינה ,בוסתן ,שיום צמחיה ,מרכזי מיחזור בכיתות ברחבי בי"ס
ועוד.



פעילות קהילתית משותפת לרשות המקומית או כפר הנוער עם בית הספר
כגון :אימוץ אתר ,פיתוח אתר רשותי או ארצי ועוד.



השתתפות המינהל תהיה  75%מההוצאה שאושרה .במקרים חריגים הועדה
תוכל לאשר בהחלטה מנומקת שיעור השתתפות גבוה יותר.



התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה לפועל.
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.1

נושא ההקצבה:

עידוד יוזמות פדגוגיות בבתי הספר

.2
.3

תקנה תקציבית:
רקע כללי:

20450804
יוזמה היא תוכנית פדגוגית המתקיימת בכיתות ביה"ס (אשר
בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי) באופן סדיר ורציף במשך שנת
הלימודים ,או פעילות מרוכזת בהיקף משמעותי מבחינת היקף
התלמידים המשתתפים בה ומשך הפעלתה.

.4

אופן קביעת ההקצבה:

 .1הועדה תדון באישור ותיקצוב היוזמות לאחר קבלת חוות דעת
מהמפקח הכולל ו/או המפקח המקצועי ,ולאחר שוועדה פדגוגית
של המינהל המליצה על קבלת היוזמות .החלטת וועדה תיקצוב
תהיה מנומקת ותכלול התייחסות מיוחדת לבקשות שנדחו.
 .2הוועדה תאשר את היוזמות לפי השיקולים הבאים :
א .היוזמה הינה בעלת ערך פדגוגי ומהות חדשנית /ייחודית.
ב .יוזמה הפועלת בביה"ס  5שנים ומעלה או שהפכה לחלק
מהפעילות החינוכית של ביה"ס לא תתוקצב.
ג .היוזמה פותחה בכוחות עצמיים של ביה"ס.
ד .היוזמה מיושמת בשנת הלימודים בה ניתן התקציב.
ה .היוזמה עוסקת בתהליכי הוראה /למידה בלבד .לא יתוקצבו
שינויים פיזיים בביה"ס  ,הצטיידות או ארוחות ולינות.
ו .אחוז משמעותי מן התלמידים בביה"ס נהנה מן היוזמה .
ז .היוזמה אינה מתוקצבת כשעות ע"י המשרד במסגרת התוכנית
הפורמלית (לא יתוקצבו בתי"ס ניסויים ולא בתי"ס המתוקצבים
לפעילות זו בשעות שכל"מ או בכל דרך אחרת).
 .3לכל ביה"ס תאושר יוזמה אחת בלבד .במקרים חריגים
בהחלטה מנומקת ,תוכל הוועדה לאשר יוזמה נוספת אחת
לביה"ס.
 .4התקציב בתקנה יחולק בשווה בין כל היוזמות שאושרו.
 .5התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע התוכנית בפועל.
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.1
.2
.3

נושא ההקצבה:
תקנה תקציבית:
רקע כללי:

קידום המשק החקלאי בכפרי נוער מודרכים
20450811
מבין כפרי הנוער המודרכים שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי
ישנם כפרים המקימים משק חקלאי ,לצורכי לימוד עיוני והתנסות
מעשית .כפרי נוער אלה מאפיינים במיוחד את החינוך
ההתיישבותי.
המשק החקלאי זקוק להשקעות קבועות ופיתוח כדי לשמור על
רמתו פיתוחו וקידומו לאור השינוי במשק ובחברה.
המשק החקלאי בכפר הנוער הוקם על מנת לאפשר חינוך חקלאי
בסביבה למידה עתידנית המשלב חינוך לעבודה ופדגוגיה.
הפעילות הפדגוגית והכלכלית (חקלאית כפרית) בכפרי הנוער
מהווה שילוב עיוני ומעשי חשוב לכפר הנוער וביה"ס.

.4

מטרת הפעילות :

א .לאפשר פעילויות פדגוגיות בענפים כגון :חינוך לעבודה,
חינוך סביבתי ,לימוד .
ב .מיומנויות ,פיתוח יכולות אישיות  ,הגדלת מעגל
המתמחים  ,פעילות חקר  ,וכו' .
ג .מאפשר הפעלת ענפים בעלי חשיבות פדגוגית גבוהה /
נדרשת ורווחיות נמוכה.
ד .מאפשר פיתוח ענפים חדשים והרחבת ענפים קיימים .
ה .קיום סביבה חינוכית ,לימודית וכלכלית ברמה טובה.

.5

תנאי סף :

.6

נוהל :

א.

קיום ענפים חקלאיים מאושרים ע"י הפיקוח.

ב.

כפרי נוער מודרכים המפעילים ענפים חקלאיים/כפריים.

ג.

קיום תוכנית לימודים בנושא.

ד.

קיום והפעלת הענף פדגוגית וכלכלית .

ה.

הפעלת הענף בהדרכת איש חינוך/מקצועי ומיומן בתחום.

ו.

הימצאות כח אדם מתאים לניהול המשק/הענף.

ז.

הפעלת ענפים בעבודה עצמית.

א.

התייחסות מפקח על המשק החקלאי.

ב.

התייחסות המפקח הכולל.

ג.

הגשת תוכנית משק ודוח ביצוע משקי מפורט לפי ענפים.

ד.

הגשת תוכנית פדגוגית בענף.

ה.

פיתוח בענף.
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מדדים משפיעים:

.4

אופן קביעת ההקצבה:

א.

מס' ענפים במשק שבהם מתבצעת פעילות פדגוגית
(בחינות מעקב ,עבודות חקר
ולימוד עיוני) = . 30%

ב.

יחס בין מס' תלמידים העובדים בענפי המשק החקלאי
לכלל תלמידי ט-יב' וביחס
למס' שעות העבודה השבועיות =.50%

ג.

ניהול כלכלי וייזמי יעיל בענפי המשק= . 20%

א .לכל ענף מאושר המבוצעות בו  3הפעילויות = 6נק' ,כאשר
כל פעילות = 2נק'.
לדוגמא 2 :פעילויות יזכו ב 4 -נק' לענף.
ב.

לכל אחוז תלמידים עובדים במשק =  0.5נק' ( ס"ה
תלמידים עובדים /ס"ה
תלמידי ט-יב'  Xשעות עבודה בפועל לתלמיד/יום עבודה

נורמטיבית  0.5 Xנק'.
ג.

ניהול כלכלי ויזמי מ 0-נק' עד  20נק' ,ניהול כלכלי ויזמי
טוב יזכה ב 20-נק',
ניהול כלכלי ויזמי חלש יזכה ב 0 -נק'.

ד.

אחוז ההשתתפות של האגף  -בהתאם לחוזה המודרכות .

ה.

ערך נקודה יקבע מדי שנה בהתאם לתקציב המאושר .

ועדת תקצוב רשאית להתחשב בבעיות מיוחדות המשפיעות על
אופן חישוב ההקצבה .
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.1

נושא ההקצבה:

הצטיידות במחשבים  -חומרה ותוכנה

.2

תקנה תקציבית:

( 20450807חלק א')

.3

רקע כללי:

התקציב מיועד לאפשר לבתי הספר בפיקוח המינהל לחינוך
התיישבותי להצטייד כנדרש לניצול ושימוש פוטנציאל המחשב,
במיוחד בהתאם לצרכים המיוחדים של בתי הספר במינהל .לשם
כך יש לקדם באופן מתמיד את רמת התיקשוב של בתי הספר
בהתעדכנות ובהצטיידות בחומרה ובתוכנה.

.4

תנאי סף:

על כל בית ספר לעמוד לפחות באחד מן התנאים הבאים :

.5

נוהל :

א.

בית הספר מפעיל תוכניות משמעותיות של הוראה – למידה
מרחוק.

ב.

בית ספר מפעיל מיזם חדשני בתחום התיקשוב ,בתאום עם
האחראי על התחום במינהל.

ג.

בית הספר מפעיל בשנת הלימודים פעילויות הדרכה משותפות
עם בתי"ס אחרים עבור ציבור רחב של מורים או תלמידים
בתחום התיקשוב.

ד .בית הספר מפעיל פעילויות של קבוצות עבודה משותפות של
מורים ותלמידים בתחום התקשוב.
ה .בית הספר פעיל ברשתות מתוקשבות של בתי ספר.
ו .בית הספר מפעיל אתר פעיל באינטרנט המופיע בפורטל המינהל
.
ז .בית הספר מגיש בשנת הלימודים תלמידים בבחינות בגרות
מתוקשבות.
ח .בית הספר מלמד בשנת הלימודים מידענות בתוכנית לימודים
ברמת בגרות.
בתי ספר שאינם מקיימים אף דרישה מהנ"ל לא יקבלו תיקצוב.
הגורמים שיקבעו את גודל ההקצבה :
 .1התאמה לעדיפות המינהל כפי שמוגדרות בתנאי הסף בסעיף 4
לעיל .כל בית ספר יוכל לקבל ניקוד על סעיף אחד מבין תנאי
הסף ,לפי הניקוד הגבוה מביניהם.
עבור סעיף א' או ב'  50 -נקודות ,עבור סעיף ג' או ד'  25 -נקודות,
עבור כל אחד מן הסעיפים ה' – ח'  10 -נקודות.
 .2מצב המיחשוב :עד  25נקודות בהתאם למצב היחסי של
המיחשוב בבית הספר ביחס לבתי ספר אחרים .הניקוד יקבע
גם בהתחשב בתקצוב בשנתיים האחרונות מן המינהל
וממקורות ציבוריים אחרים.
 .3מספר תלמידים  :מינימום  5נק' עד  250תל'  .מקסימום 25
נק'  1201תל' ומעלה .ערכים ביניהם יחושבו באופן מדורג:
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לכל  50תלמידים או חלק מהם  1נקודה.
.4
א .יחושב סך הנקודות לכל בתי ההספר .התקציב
בתקנה יחולק במספר הנקודות ויקבע ערך נקודה .כל
בית ספר יקבל את חלקו היחסי בתקציב ,לפי מספר
הנקודות שצבר.
ב .תקצוב המינהל לא יעלה על  75%מעלות תכנית
ההצטיידות המאושרת של כל בית ספר.
התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל בהתאם
לתוכנית ההצטיידות שאושרה לבית הספר.
.6

נוהל :

א .בית הספר יגיש בקשה שתכלול תוכנית עבודה עם פירוט של
בקשת ההצטיידות ויעדיה.
ב .לוועדה יוגש מסמך מטעם האחראי על התחום המפרט את
התאמת ההצטיידות לעדיפויות.
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.7

נושא ההקצבה

.8
.9

תקנה תקציבית
רקע כללי

.10

תנאי סף ונוהל:

הצטיידות טכנולוגית וקידום ההוראה והלמידה של המקצוע
מדע וטכנולוגיה בחט"ב
( 20450807חלק ב')
התקנה התקציבית מטפלת בשני נושאים עיקריים:
 .1הצטיידות טכנולוגית בפיקוח מר יהושע צדוק
התקציב מיועד לאפשר לבתי הספר להצטייד כדי לקדם את
הוראת הטכנולוגיה בכלל ואת ההיבטים המיוחדים הנובעים
מפרישת המינהל ומהמקצועות הנלמדים בו בפרט .ההצטיידות
תהייה לצורך הוראת המקצועות הטכנולוגיים בחט"ע במגמות
הטכנולוגיות בבתי הספר.
בתנאי שבחט"ע של בית הספר קיימות מגמות טכנולוגיות
מאושרות על -ידי המשרד -סמל מגמה  1010עד .3990
.2הצטיידות מעבדות מדו"ט בחט"ב
הפעלת מעבדות מדו"ט בחט"ב מצוידות היטב כולל מכשור
שיאפשרו שיפור ההוראה והלמידה וקידום התלמידים במקצוע
זה.
היקף התקציב לכל נושא יקבע בתחילת כל שנה ע"י ועדת
ההקצבות במינהל.
הצטיידות טכנולוגית
א .בית הספר יגיש בקשה שתכלול פירוט של תוכנית
ההצטיידות ויעדיה שתיכתב בתיאום עם מדריך
הטכנולוגיה ומחשוב של בית הספר.
ב .לוועדה יוגש מסמך מטעם המצ"ט או בא כוחו ובו תפורט
התאמת ההצטיידות לצרכים של כל בית ספר שביקש
הצטיידות.
הצטיידות מעבדות מדו"ט בחט"ב
 .1ההצטיידות הינה למעבדות מדו"ט לחט"ב בלבד בבתי ספר
שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי.
 .2בחט"ב פועלת מעבדה למדע וטכנולוגיה לפי כללי המשרד
ומאושרת בטיחותית ותקנית ע"י אחראי בטיחות והמפקח
המקצועי.
 .3בבית הספר מלמדים בחט"ב את המקצוע "מדע וטכנולוגיה"
על פי תוכנית הלימודים המחייבת התקנית "מדע וטכנולוגיה
בחט"ב" של משרד החינוך.
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.11

אופן קביעת ההקצבה

 .4כל תלמיד לומד את המקצוע מדו"ט בהיקף של לפחות 4
ש"ש בכל כיתה בשכבת ז' ו 5-ש"ש בכל כיתה בשכבת ח' – ט'.
 90% .5ויותר מכלל תלמידי חט"ב בכל שכבה לומדים על פי
תוה"ל המחייבת התקנית.
 .6בית ספר שבו יש אשכול פיס או תפוח פיס לא תוקצב משנת
תשס"ה ( – )2005תש"ע ( )2010ולא יתוקצב בשנה הנוכחית ע"י
משרד מממשלתי או תקציב ציבורי אחר.
 .7כל בית ספר המגיש בקשה לתקצוב לא תוקצב מתקנה זו
בשנה קודמת.
הצטיידות טכנולוגית
א.

המגמות הטכנולוגיות בכל בית ספר יחולקו לשתי
קטגוריות  Aו B -כדלקמן:
 .1קטגוריה  S.T.(small group tech) Aתכלול את
קבוצת המגמות המוגדרות כמגמות עם קבוצות קטנות
לפי הגדרת המינהל למדע ולטכנולוגיה.
 .2קטגוריה  L.T. .(large group tech) Bתכלול את
קבוצת המגמות המוגדרות כמגמות עם קבוצות גדולות
על ידי המנהל למדע ולטכנולוגיה.

ב.

כל קטגוריה תקבל ניקוד כמפורט בסעיף קטן ד'.

ג.

חישוב הניקוד יהיה כמפורט בסעיפים ד' עד ח'.

ד.

סוגי המגמות 40 -A :נקודות  20 – Bנקודות.

ה .מצב הצטיידות ביחס לרמת הצרכים בבית הספר :בנושא
זה יילקח בחשבון תקצוב שניתן לבית הספר בשנים
קודמות ממקורות שונים ,פתיחת מגמה חדשה וכיו"ב.
יינתן ניקוד בין  0ל 20 -נקודות .ככל שרמת הצרכים גבוהה
יותר ,יינתן ניקוד גבוה יותר( .המלצת המדריך  /פיקוח)
ו.

קיום לימודי המשך טכנולוגיים :י"ג -י"ד  ,או השתתפות
בתחרות רלוונטית ארצית או בין לאומית 20 .נקודות.

ז.

מספר תלמידים במגמות טכנולוגיות  :מינימום-5 -
נקודות עד  20תלמידים ,מקסימום  20נקודות 100
תלמידים ומעלה .הערכים בניהם יחושבו באופן מדורג
לכל  5תלמידים תוסף  1נקודה ,חלקי נקודה יחושבו
כנקודה שלמה.

ח.

יחושב סך הנקודות לכול בתי הספר .התקציב בתקנה
יחולק במספר הנקודות ויקבע ערך נקודה .כל בית הספר
יקבל את חלקו היחסי בתקציב על פי מספר הנקודות
שצבר.
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הצטיידות מעבדות מדו"ט בחט"ב
 100% .1מהתקציב בתקנה ייועד לסיוע בהצטיידות למעבדת
מדו"ט בחט"ב.
 .2התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל (חשבונות,
הוכחות תשלום).
 .3וועדת הקצבות רשאית להתחשב בבעיות מיוחדות
המשפיעות על אופן חישוב ההקצבה.
א .ההקצבה לסיוע בהצטיידות במעבדות תחולק כדלקמן :
 .1מספר התלמידים בחט"ב ,כאשר מרביתם לומדים מדע
וטכנולוגיה :
 .1עד  100תלמידים =  2נקודות
 .2מ  4 = 300 - 101נקודות
 .3מ  8 = 600 -301נקודות
 .4מ  8 = 800 - 601נקודות
 .5מ  8 = 1000 - 801נקודות
 .6מ  1001ומעלה =  10נקודות
 .2מספר המעבדות המשמשות את תלמידי חט"ב ללמידה
עיונית ולמידה פעילה:
 1 .1מעבדה =  1נקודה
 2 . 2מעבדות=  3נקודות
 3 . 3מעבדות=  4נקודות
 4 . 4מעבדות ויותר = 6נקודות
 .3מצב המכשור (לא כולל מחשוב) במעבדות מדע וטכנולוגיה
(מצאי ותקינות) :
 .1בסיסי =  8נקודות
 .2בינוני =  4נקודות
 .3מתקדם מאד=  2נקודות
 .4מספר השעות השבועיות שהתלמיד לומד במעבדה ובכיתה
את המקצוע מדע וטכנולוגיה בכל כיתה בכל שכבה:
 4 .1ש"ש =  0.5נקודות ( מינימום חובה  4ש' בכיתה ז').
 5 .2ש"ש =  7נקודות (מינימום חובה  5ש' -בכיתה ח'
ומינימום חובה  5ש' -בכיתה ט').
 6 .3ש"ש – 12נקודות
 .4מעל  6ש"ש –  14נקודות
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 .5מספר השעות השבועיות שהתלמיד לומד במעבדה את
המקצוע מדע וטכנולוגיה.
 4 .1ש"ש =  2נקודות.
 5 .2ש"ש =  6נקודות.
 6 .3ש"ש –  12נקודות
ב .ההקצבה לפרויקטים במדע וטכנולוגיה תחולק כדלקמן:
 .1מספר הפרויקטים משולבי מדע וטכנולוגיה שמבוצעים
בחט"ב.
א .עד  10פרויקטים –  5נקודות.
ב 15 - 11 .פרויקטים  6 -נקודות.
ג 35 - 16 .פרויקטים  12 -נקודות
ד .מעל  35פרויקטים –  16נקודות
 .2מספר שכבות הכיתה בחט"ב המשלבות הביטים מדעיים
וטכנולוגיים בפרויקטים שהן מבצעות.
א .שכבת כיתה  4 = 1נקודות.
ב 2 .שכבות כיתה =  8נקודות.
ג 3 .שכבות כיתה =  15נקודות
 .3ההיקף הכולל (מספר השעות) של כל פרויקט :
=  4נקודות.
א .מצומצם =  1נקודה .ג .רחב
ב .בינוני =  2נקודות .ד .רחב מאוד=  8נקודות.
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.1

נושא ההקצבה:

ענפים חקלאיים בבתי"ס לא חקלאיים

.2

תקנה תקציבית:

20450808

.3

רקע כללי:

התקציב יינתן לבתי"ס על יסודיים לא חקלאיים בפיקוח המינהל
לחינוך התיישבותי המפתחים ומפעילים ענפים חקלאיים במטרה
לקדם את הוראת החקלאות ולעודד חינוך לעבודה ע"י פיתוח
ענפים ,הצטיידות ,תחזוקה והדרכה מקצועית.

.4

תנאי סף :

 .1קיום תכנית לימודים בתחום מדעי החקלאות.
 10% .2מתלמידי ביה"ס לפחות פעילים בענף חקלאי במסגרת
לימודיהם.

.5

אופן קביעת
ההקצבה:

 .1גודל הענפים החקלאיים:

.6

נוהל:

א .גן ירק 1-10 :דונם מקבל מ 1-10 -נקודות.
ב .משתלת צמחי נוי 100-1000 :שתילים בשנה מקבל מ-
 1-10נקודות.
ג .צמחי בית 100-1000 :מ"ר מקבל מ 1-10 -נקודות.
ד .מכוורת 6-15 :כוורות מקבל מ 1-10 -נקודות.
ה .רפת ודיר 6-15 :בע"ח מקבל מ 1-10 -נקודות.
ו .לול 100-1000 :עופות מקבל מ 1-10 -נקודות.
ז .כרם גפן :עד דונם מקבל  1-10נקודות.
ח .ענף ייחודי שמקדם את המקצוע מקבל 1-10
ט .עבודות גמר במדעי החקלאות 1 :עב' גמר = 2
 .2מס' שעות עבודה של כלל התלמידים במוסד בענפים חקלאיים
(בחישוב יחסי למספר השעות):
א .מ 50 -שעות שבועיות =  5נקודות.
ב .עד  200שעות =  20נקודות.
 .3לומדים מדעי החקלאות ונבחנים בבחינות הבגרות העיונית
(תחום) =  10נקודות.
 3.1לומדים מדעי החקלאות ונבחנים בחינת בגרות עיונית (ענף) =
 10נקודות.
 3.2לומדים מדעי החקלאות ונבחנים בחינת מעקב =  5נקודות.
 .1השתתפות המינהל לא תעלה על  90%מההוצאה שאושרה.
 .2התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל.
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.1

נושא ההקצבה:

חממות לימודיות בבתי"ס

.2

תקנה תקציבית:

20450808

.3

רקע כללי:

בתי"ס שאינם חקלאיים ובפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי
המקימים ומפעילים חממה לימודית לצורך עבודות חקר של
תלמידיהן והדגמה של תהליכים בתחום הצומח והחי בסיוע
מוסדות מחקר ויועצים .ההקצבה היא עבור אחזקה ופיתוח של
החממות ,והפעלת התלמידים בהן ברמות השונות.

.4

תנאי סף :

 .1קיום תכנית לימודים בתחומי המדע ,הטכנולוגיה והחקלאות
התומכת בפעילות בחממה.
 .2ביה"ס מעסיק רכז חממה בהיקף של  1/3משרה לפחות,
היקף המשרה יאושר בידי המפקח על החממות לימודיות.
 .3ביה"ס מפעיל חממה לימודית ברמת אחזקה נאותה
המאפשרת פעילות של תלמידים בחממה.
 10% .4מתלמידי ביה"ס לפחות פעילים בחממה במסגרת
לימודיהם.

.5

אופן קביעת
ההקצבה:

 .1עד  10%מן התקציב בתקנה ייועד לחממה חדשה ,במידה
שהוגשה בקשה לחממה חדשה ,שהוקמה ע"י ביה"ס עבור סיוע
חד פעמי בהצטיידות בסיסית .בית ספר המקבל הקצבה מסעיף
זה  ,לא יוכל לקבל הקצבה מסעיף  2להלן באותה השנה.
 .2יתרת התקציב לאחר חלוקת הסיוע הראשוני תחולק באופן
הבא :
א 30% .מהתקציב הנותר בתקנה ייועד להקצבות עבור אחזקת
החממות באופן הבא :
( 10% .)1מהתקציב בתקנה יחולק בין בתיה"ס באופן שווה
( 10% .)2מהתקציב בתקנה יחולק לבתיה"ס בהם ניתן דגש על
הפיתוח המקצועי של רכז החממה והמורים ושותפות
משמעותית שלו בקידום המקצוע.
( 10% .)3מהתקציב בתקנה יחולק לבתיה"ס המשקיעים
בקידום ופיתוח מתקן החממה ובהפעלת חוקרים.
ב 70% .מהתקציב הנותר בתקנה ייועד להקצבות עבור הפעלת
תלמידים בחממות באופן הבא :
כל ביה"ס יצבור נקודות עבור הפעלת תלמידים :
( .)1תלמיד חט"ב =  0.1נקודות
( .)2תלמיד חט"ע המבצע ביוחקר או בחינת מעקב כחלק מרמה
של  3יח' או  5יח' =  3נקודות
( .)3תלמיד חט"ע המבצע עבודת גמר במדעי החקלאות בחממה
הלימודית=  4נקודות
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( .)4תלמיד חט"ע המבצע עבודת גמר בביולוגיה בחממה
הלימודית=  3נקודות
 .3השתתפות המינהל תהיה  90%מההוצאה שאושרה.
 .4התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה לפועל.
.6

נוהל:

הגשת תכנית פעולה שתכלול תוכנית רכישה המפרטת את
הציוד שמבקשים לרכוש ,עלות משוערת וסדר עדיפויות וכן את
מספר התלמידים הפעילים בחממה לפי חלוקה:


חט"ב – תלמידים חוקרים.



חט"ע  -מבצעי ביוחקר או מעקב גידולי במדעי החקלאות
ומבצעי עבודות גמר.
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.1

נושא ההקצבה:

פעולות ויוזמות  -חינוך חברתי

.2

תקנה תקציבית:

20450813

.3

רקע כללי:

סיוע וקידום הפעלת החינוך החברתי בכלל בתי הספר בפיקוח
המינהל לחינוך התיישבותי.

.4

קריטריונים ותנאים :

הפעלת תוכנית שנתית לחינוך חברתי מאושרת ע"י מפקח
המינהל.

.5

אופן קביעת ההקצבה:

 50% .1הכנה לצה"ל של כיתות יא – יב בהתאם לתוכנית
השנתית המאושרת .הסכום יחולק באופן יחסי לפי מס'
תלמידי השכבה המשתתפים בתוכנית לכל בית  -ספר.

.6

נוהל:

 30% .2מועצת תלמידים –  2/3מסכום זה יחולקו באופן
שווה בין בתיה"ס המקיימים מועצת תלמידים פעילה  .ה-
 1/3הנותר יחולק לבתיה"ס לפי הערכת איכות התוכנית ,
תגבורה או היקפה.
 .3עד  20%מן הסכום יוקצה לתוכנית יחודית בית ספרית
בתחום החינוך החברתי בעלת מאפיינים יחודיים מעבר
לתוכנית הנדרשת לפי דרישות חוזרי מנכ"ל ,ובלבד שלא
תוקצבה ע"י גורם אחר במשרד.
התקציב יחולק בין בתיה"ס לאחר קבלת המלצת המפקח על
החינוך החברתי ותינתן החלטה מנומקת בהתחשב במאפייני
התכנית ,היקפה ועלותה ,תוך התייחסות מיוחדת לתוכניות
שנדחו.
 .4השתתפות המינהל תהיה  90%מההוצאה שאושרה.
במקרים חריגים הועדה תוכל לאשר בהחלטה מנומקת
שיעור השתתפות גבוה יותר.
.5

התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה לפועל.

התוכנית השנתית הכוללת את כל התחומים הנ"ל תוגש עד
לערב סוכות בכל שנת לימודים החל משנת הלימודים תשס"ו.
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 .1נושא ההקצבה:

תקצוב עבודות גמר

 .2הגופים/הנושאים
המתוקצבים:

חטיבות עליונות בבתי"ס בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי שמקיימות מסגרות
ממוסדות לטיפוח תלמידים הכותבים עבודות גמר.

 .3תקנה תקציבית:

20450813

 .4רקע כללי:

עבודת הגמר היא פסגת הלמידה המשמעותית .המינהל לחינוך התיישבותי רואה את
כתיבת עבודות-הגמר כיעד פדגוגי ראשון במעלה .עבודות הגמר הנן ככל בחינת
בגרות שמזכות את התלמידים ב 5-יח"ל בתעודת הבגרות .
תמיכה זו חשובה ביותר על מנת לאפשר תמיכה לבית הספר כדי לתקצב פעילויות
מיוחדות לכתיבת עבודת גמר  .פעילויות כגון :ביקורים וסיורים לימודיים למכוני
מחקר ,לספריות ,למפעלי הייטק ולארגונים פדגוגיים מוטי עתיד ולקיום מפגשים עם
מומחים מקדמי מחקר.
כמו כן ,אחד מן התפקידים המרכזיים בטיפוח עבודות הגמר בכל בית ספר הוא
עבודתו של הרכז ,ככל שיש הצעות לעבודה ועבודות ,כך תפקידו הולך ומתרחב :הוא
מחויב במציאתם של המנחים ,בקשר רצוף עם התלמידים והמנחים ,ובארגון כל
מארג העבודות .כל זאת תוך התמקצעות וקשר רצוף עם משרד החינוך ועם אגף
עבודות הגמר במנהל לחינוך התיישבותי .לאור התפקיד המורכב חשוב שבית ספר
שמקדם עבודות גמר יקבל תקציב שיסייע לו לתמוך ברכז עבודות הגמר ובפיתוח
עבודות הגמר בבית ספרו.

 5מטרת הפעילות
המתוקצבת/
הנושאים
המתוקצבים:

סיוע וקידום עבודות הגמר בבתי ספר המעורבים בכתיבת עבודות גמר בחינוך
ההתיישבותי .פיתוח ומיסוד תהליכי חקר ותהליכי חשיבה מסדר גבוה

 .6סוגי הפעילות
והנושאים
המתוקצבים:

שכר רכז עבודות גמר ,נסיעות וסיורי תלמידים למוסדות מחקר ,הרצאות ופעילות
לימודית רלוונטית ,רכישת ציוד מעבדה וספרות מקצועית ושימוש במעבדות מחקר

 .7אוכלוסיית
היעד
בפעילות
המתוקצבת:

בתי ספר שמתקיימת בהם פעילות של כתיבת עבודות גמר ומפוקחים ע"י המינהל
לחינוך התיישבותי ועלה"נ
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 .8קריטריונים
להקצבה:

 .9עקרונות חישוב
ההקצבה :

 .1התמיכה תינתן באופן יחסי לכמות התלמידים בבית הספר ולמספר העבודות
וההצעות לפי החישוב להלן:
א .בבית הספר המכיל עד  200תלמידים נכתבו בשנה שחלפה לפחות  5עבודות
והוגשו לפחות  5הצעות חדשות.
ב .בבית הספר המכיל עד  500תלמידים נכתבו בשנה שחלפה לפחות  8עבודות והוגשו
לפחות  7הצעות חדשות.
ג .בבית הספר המכיל  600תלמידים ומעלה נכתבו בשנה שחלפה לפחות  10עבודות
והוגשו לפחות  8הצעות חדשות.
 .2בבית הספר יש רכז עבודות גמר פעיל -יש לצרף אישור הכולל את שם הרכז,
מספר הזהות שלו בחתימת מנהל ומפקח כולל.
 .3לבית הספר יש תכנית מסודרת לקידום עבודות גמר ,חתומה על ידי מנהל המוסד
והמפקח הכולל.
כל עבודה שהוגשה מזכה את בית הספר בסכום של עד  1,000ש”ח לעבודה.

קבלת ההקצבה מותנת באישור וועדת תקצוב במנהל ובהגשת כל המסמכים הנלווים
להלן:


תכנית עבודה לקידום עבודות גמר בבית הספר



אישור רכז בית ספרי



דוח ביצוע
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.1

נושא ההקצבה:

פעולות טיפוח וקידום אוכלוסיות תלמידים חלשות

.2

תקנה תקציבית:

20450815

.3

רקע כללי:

ההקצבה תינתן עבור טיפוח וקידום בתחום הלימודי ,חינוכי
ותרבותי של תלמידים טעוני טיפוח בתכניות לימודיות
וחינוכיות בית-ספריות כגון :

.4

קריטריונים ותנאים :

א .הפעלת תכנית לימוד בית ספרית מיוחדת לטיפוח מן הסוג
המפורט לעיל .ההקצבה למקצועות היסוד עברית ומתמטיקה
בלבד ותינתן לתכוניות לימוד ברמה של  3יח"ל לכל היותר.
ב .את תכנית טיפוח הקריאה והכתיבה ילמד מורה שעבר
השתלמות להוראת הנושא.
ג .התכניות מתקיימות בקבוצות לימוד שבכל אחת מהן 2-5
תלמידים לפחות.
ד .עבור כל נקודה שניתנת לביה"ס ,ביה"ס מקיים לימודים
בהיקף שלא יפחת מ 2 -שעות שבועיות.

.5

אופן קביעת ההקצבה:

החלוקה עבור תכניות טיפוח המתקיימות במשך שנת לימודים
תהיה כדלקמן :
א .כל קבוצת לימוד תקבל נקודה אחת.
ב .תינתן נקודה אחת לפחות לתוכנית ולכל היותר  3נקודות לכל
תכנית.
ג .השתתפות המינהל תהיה  100%מההוצאה שאושרה.
ד .התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל.

א .שיעורי עזר במקצועות היסוד (עברית ,מתמטיקה
ערבית לבתיה"ס מהמגזר)
ב .תגבור לימודי לבגרות במקצועות היסוד (עברית,
מתמטיקה ,ערבית לבתיה"ס מהמגזר)
ג .טיפוח הקריאה והכתיבה בחט"ע בלבד
ד .מרכזי לימוד
ה .קורסי קיץ
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.1

נושא ההקצבה:

השתתפות בפיתוח בכפרי נוער מודרכים

.2

תקנה תקציבית:

20450901

.3

רקע כללי:

ההקצבה תינתן עבור :

.4

אוכלוסיית היעד :

תלמיד כפרי הנוער והצוות החינוכי והמינהלי של הכפרים.

.5

קריטריונים ותנאים :

המוסד החינוכי הוכר ככפר נוער מודרך וחתם על הסכם
מודרכות עם המינהל.

.6

עקרונות נוהליים:

התייחסות האחראי לנושא הפיתוח.

.7

מדדים המשפיעים על
קביעת ההקצבה:

בטיחות ,פתרון למחסור במקומות בפנימייה או בפונקציות
אחרות בכפר החיוניות לקליטת תלמידים ולקיום תקין של
הכפר ,שיפור תנאים פיסיים של תלמידי כפרי הנוער והצוות
והמצב הפיסי של מערכות התשתית והמבנים.

.8

אופן חישוב ההקצבה:

א .בהתאם למספר התלמידים המושמים ע"י המינהל
בכפר.

.9

הערות נוספות:

א .שיפוץ ו/או חידוש ו/או בניה חדשה של מבני הפנימייה,
מטבח ,חדר אוכל ,מגורי צוות שאינם במסגרת ביה"ס.
מבני ציבור ומתקני ספורט.
ב .שיפוץ ו/או חידוש תשתיות הכפר.
ג .רכישת טובין לכפר או לפנימיות.

ב .ערך נקודה יקבע מדי שנה לפי התקציב המאושר.
ג .חידוש מבנים ובניה חדשה – הסכום יקבע בהתאם
לפרויקט שיאושר.
האחראי על הפיתוח יביא את הבקשות יפרט את התוכניות
שאושרו לכל מוסד ואת המלצתו לאישור התוכניות לפי
סדר עדיפויות ,וכן את המלצת המפקח הפנימייתי של כל
מוסד .הועדה תשקול לצורך סדר עדיפויות בין היתר
שיקולי בטיחות וביטחון ,מצב הבלאי ומידת החוסר בצרכי
המוסד.
 )1עד  33%מהתקציב בתקנה יחולקו עבור צרכים דחופים
במיוחד ,או עבור פרויקטים חיוניים ויסודיים של בניה,
חידוש מבנים ותשתיות ,שעלות ביצועם גבוהה במיוחד
(להלן -פרויקטים מיוחדים) .בבחירת הפרויקטים והצרכים
תינתן גם חשיבות לשיקולי הבטיחות והביטחון ,וכן ישקלו
בקביעת העדיפות שאלת חיוניות ודחיפות ביצוע
השיפוץ/רכישה בהתאם לכפר הנוער.
 .2שאר התקציב בתקנה ( 66%לפחות) יחולק לנושאי פיתוח
ובינוי באופן יחסי כמפורט להלן :לכל מוסד יקבע ניקוד ,שלפיו
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תיקבע תקרת ההקצבה שתאושר לו .הניקוד יהיה לפי מספר
החניכים בפנימייה ,נקודה לחניך.
 .3השתתפות המינהל תעמוד עד  100%מההוצאה שאושרה.
 .4התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל עד למועד
שנקבע.
 .5התברר למינהל כי המוסד אינו עומד בתנאים שהתנתה
הועדה ,או שלא הגיש את המסמכים ,או שחל שינוי אחר
בפעולות המוסד ,יעכב או יפסיק המינהל את התשלום ,עד
ההקצבות.
ועדת
של
אחרת
מנומקת
להחלטה
 .6במידה שיתברר כי מוסד לא ניצל את ההקצבה למטרה לה
ניתנה ,יחויב להחזיר את הכסף למינהל.
 .7יובהר כי לא ניתן להגיש בקשה למשרד ממשלתי אחר ,כגון
משרד הרווחה ,בגין נושאים המתוקצבים בתקנה זו.
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.1

נושא ההקצבה:

פיתוח כפרי נוער לא מודרכים

.2

תקנה תקציבית:

20450902

.3

רקע כללי:

ההקצבה תינתן עבור :
 .1שיפוץ ,חידוש או בניה חדשה של מבני פנימייה ,מטבח ,חדר
אוכל ,מגורי צוות ,מבני ציבור שאינם במסגרת ביה"ס.
 .2רכישת ציוד קבוע לפנימיות ,מגורי צוות ומבני ציבור במוסד.
 .3פיתוח תשתיות במוסד.

.4

קריטריונים ותנאים :

.5

אופן קביעת ההקצבה:

א .מוסדות חינוך על יסודיים אשר בהם בית"ס ופנימייה
המנוהלים יחד ושניהם נמצאים בפיקוח המינהל לחינוך
התיישבותי (להלן -המינהל) ואשר אינם בבעלות המדינה
או הסוכנות היהודית ואשר אינם מודרכים.
ב .בפנימייה חיים  45חניכים לפחות המוחזקים בידי המינהל
לחינוך התיישבותי,פנימייתי ועלה"נ.
ג .התנאים האמורים לעיל מתקיימים במוסד החל משנת
הלימודים שקדמה להגשת הבקשה להקצבה.
ד .בידי המוסד כל הרישיונות הנדרשים כדין להפעלת
הפנימייה ,לרבות רישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר,
התשכ"ט1969 -
ה .תוכניות הפיתוח מאושרות בידי האחראי על הפיתוח
במינהל.
ו .על המוסד להביא אישור מלכ"ר עדכני ממע"מ ,אישור על
ניהול עסקאות ממס הכנסה.
ז .על המוסד להציג היתרי בנייה כדין ,ככל הנדרש לפי חוק.
האחראי על הפיתוח יביא את הבקשות ,יפרט את התוכניות
שאושרו לכל מוסד ואת המלצתו לאישור התוכניות לפי סדר
עדיפויות .הועדה תשקול לצורך סדר העדיפויות בין היתר שיקולי
בטיחות וביטחון ,מצב הבלאי ומידת החוסר בצרכי המוסד.
 .1עד  33%מהתקציב בתקנה יחולקו עבור צרכים דחופים במיוחד,
או עבור פרויקטים חיוניים ויסודיים של בניה ,חידוש מבנים
ותשתיות ,שעלות ביצועם גבוהה במיוחד (להלן -פרויקטים
מיוחדים) .בבחירת הפרויקטים והצרכים תינתן גם חשיבות
לשיקולי הבטיחות והביטחון ,וכן ישקלו בקביעת העדיפות שאלת
חיוניות הפרויקט להמשך פעולתו של המוסד וכן זמינות הביצוע.
פרויקט מיוחד יוכל להיות מתוקצב ככזה לא יותר מאשר שנתיים
רצופות .הועדה תאשר הקצבה לפי פיסקה זו ,באופן שכל שנה
יתאפשר לתמוך במוסד אחד שלא נתמך מתקציב זה בשנה
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הקודמת ,ובאופן שיאפשר לאורך זמן לכלל הפנימיות לקבל
הקצבה מסעיף זה .הקצבה מסעיף זה לנושא בטחון ובטיחות
מצריכה דו"ח ממונה בטיחות או מהנדס בטיחות וחוות דעת
מפורטת של קב"ט המינהל  ,האחראי על הפיתוח במינהל
והמפקח הישיר על כפר הנוער.
 .2שאר התקציב בתקנה ( 66%לפחות) יחולק לנושאי פיתוח ובינוי
באופן יחסי כמפורט להלן :לכל מוסד יקבע ניקוד ,שלפיו תיקבע
תקרת ההקצבה שתאושר לו .הניקוד יהיה לפי מספר החניכים
בפנימייה ,נקודה לחניך.
 .3השתתפות המינהל תעמוד עד  100%מההוצאה שאושרה.
 .4התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל עד למועד
שנקבע.
 .5התברר למינהל כי המוסד אינו עומד בתנאים שהתנתה הועדה,
או שלא הגיש את המסמכים ,או שחל שינוי אחר בפעולות המוסד,
יעכב או יפסיק המינהל את התשלום ,עד להחלטה מנומקת אחרת
של ועדת ההקצבות.
 .6במידה שיתברר כי מוסד לא ניצל את ההקצבה למטרה לה
ניתנה ,יחויב להחזיר את הכסף למינהל.
 .7יובהר כי לא ניתן להגיש בקשה למשרד ממשלתי אחר ,כגון
משרד הרווחה ,בגין נושאים המתוקצבים בתקנה זו.
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.1

נושא ההקצבה:

פיתוח מוסדות בפיקוח פנימייתי

.2

תקנה תקציבית:

20450903

.3

רקע כללי:

ההקצבה תינתן עבור :
 .1שיפוץ ,חידוש או בניה חדשה של מבני פנימייה ,מטבח ,חדר
אוכל ,מגורי צוות ,מבני ציבור שאינם במסגרת ביה"ס.
 .2רכישת ציוד קבוע לפנימיות ,מגורי צוות ומבני ציבור במוסד.
 .3פיתוח תשתיות במוסד.

.4

קריטריונים ותנאים :

.5

אופן קביעת ההקצבה:

ח .מוסדות חינוך על יסודיים פנימייתיים אשר נמצאים
בפיקוח פנימייתי של המינהל לחינוך התיישבותי (להלן-
המינהל) ובתיה"ס שבתחומם נמצא בפיקוח מחוז אחר.
ט .בפנימייה חיים  45חניכים לפחות מוחזקים בידי המינהל
לחינוך התיישבותי,פנימייתי ועלה"נ (ללא פנימית יום).
י .התנאים האמורים לעיל מתקיימים במוסד החל משנת
הלימודים שקדמה להגשת הבקשה להקצבה.
יא .בידי המוסד כל הרישיונות הנדרשים כדין להפעלת
הפנימייה ,לרבות רישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר,
התשכ"ט1969 -
יב .תוכניות הפיתוח מאושרות בידי האחראי על הפיתוח
במינהל.
יג .על המוסד להביא אישור מלכ"ר עדכני ממע"מ ,אישור על
ניהול עסקאות ממס הכנסה.
יד .על המוסד להציג היתרי בנייה כדין ,ככל הנדרש לפי חוק.
האחראי על הפיתוח יביא את הבקשות ,יפרט את התוכניות
שאושרו לכל מוסד ואת המלצתו לאישור התוכניות לפי סדר
עדיפויות ,וכן את המלצת המפקח הפנימייתי של כל מוסד .הועדה
תשקול לצורך סדר העדיפויות בין היתר שיקולי בטיחות וביטחון,
מצב הבלאי ומידת החוסר בצרכי המוסד.
 .1עד  33%מהתקציב בתקנה יחולקו עבור צרכים דחופים במיוחד,
או עבור פרויקטים חיוניים ויסודיים של בניה ,חידוש מבנים
ותשתיות ,שעלות ביצועם גבוהה במיוחד (להלן -פרויקטים
מיוחדים) .בבחירת הפרויקטים והצרכים תינתן גם חשיבות
לשיקולי הבטיחות והביטחון ,וכן ישקלו בקביעת העדיפות שאלת
חיוניות הפרויקט להמשך פעולתו של המוסד הפנימייתי וכן
זמינות הביצוע .פרויקט מיוחד יוכל להיות מתוקצב ככזה לא יותר
מאשר שנתיים רצופות .הועדה תאשר הקצבה לפי פיסקה זו,
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באופן שכל שנה יתאפשר לתמוך במוסד אחד שלא נתמך מתקציב
זה בשנה הקודמת ,ובאופן שיאפשר לאורך זמן לכלל הפנימיות
לקבל הקצבה מסעיף זה .הקצבה מסעיף זה לנושא בטחון
ובטיחות מצריכה דו"ח ממונה בטיחות או מהנדס בטיחות וחוות
דעת מפורטת של קב"ט המינהל  ,האחראי על הפיתוח במינהל
והמפקח על הפנימיה.
 .2שאר התקציב בתקנה ( 66%לפחות) יחולק לנושאי פיתוח
ובינוי באופן יחסי כמפורט להלן :לכל מוסד יקבע ניקוד ,שלפיו
תיקבע תקרת ההקצבה שתאושר לו .הניקוד יהיה לפי מספר
החניכים בפנימייה ,נקודה לחניך.
 .3יסוכם סך הנקודות של כל המוסדות ,ויקבע ערך נקודה כמנת
התקציב בתקנה בסיכום כלל הנקודות.
 .4השתתפות המינהל תעמוד עד  100%מההוצאה שאושרה.
 .5התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל עד למועד
שנקבע.
 .6התברר למינהל כי המוסד אינו עומד בתנאים שהתנתה הועדה,
או שלא הגיש את המסמכים ,או שחל שינוי אחר בפעולות המוסד,
יעכב או יפסיק המינהל את התשלום ,עד להחלטה מנומקת אחרת
של ועדת ההקצבות.
 .8במידה שיתברר כי מוסד לא ניצל את ההקצבה למטרה לה
ניתנה ,יחויב להחזיר את הכסף למינהל.
.9יובהר כי לא ניתן להגיש בקשה למשרד ממשלתי אחר ,כגון
משרד הרווחה ,בגין נושאים המתוקצבים בתקנה זו.
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.1

נושא ההקצבה:

פיתוח מוסדות בפיקוח פנימייתי מהמגזר החרדי

.2

תקנה תקציבית:

20450904

.3

רקע כללי:

ההקצבה תינתן עבור :
 .1שיפוץ ,חידוש או בניה חדשה של מבני פנימייה ,מטבח ,חדר
אוכל ,מגורי צוות ,מבני ציבור שאינם במסגרת ביה"ס.
 .2רכישת ציוד קבוע לפנימיות ,מגורי צוות ומבני ציבור
במוסד.
 .3פיתוח תשתיות במוסד.

.4

קריטריונים ותנאים :

.5

אופן קביעת ההקצבה:

א .מוסדות חינוך על יסודיים פנימייתים מהמגזר החרדי
אשר נמצאים בפיקוח פנימייתי של המינהל לחינוך
התיישבותי (להלן -המינהל) או בפיקוח זכיין המינהל.
ב .בפניימיה חיים  30חניכים לפחות מוחזקים בידי
המינהל לחינוך התיישבותי,פנימייתי ועלה"נ.
ג .התנאים האמורים לעיל מתקיימים במוסד החל משנת
הלימודים שקדמה להגשת הבקשה להקצבה.
ד .בידי המוסד כל הרשיונות הנדרשים כדין להפעלת
הפנימייה ,לרבות רשיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר,
התשכ"ט 1969 -ורישיון מעון.
ה .תוכניות הפיתוח מאושרות בידי האחראי על הפיתוח
במינהל.
ו .על המוסד להביא אישור מלכ"ר עדכני ממע"מ ,אישור
על ניהול עסקאות ממס הכנסה.
ז .על המוסד להציג היתרי בנייה כדין ,ככל הנדרש לפי
חוק.
האחראי על הפיתוח יביא את הבקשות ,יפרט את התוכניות
שאושרו לכל מוסד ואת המלצתו לאישור התוכניות לפי סדר
עדיפויות ,וכן את המלצת המפקח הפנימייתי של כל מוסד.
הועדה תשקול לצורך סדר העדיפויות בין היתר שיקולי בטיחות
וביטחון ,מצב הבלאי ומידת החוסר בצרכי המוסד.
 .1עד  33%מהתקציב בתקנה יחולקו עבור צרכים דחופים
במיוחד ,או עבור פרויקטים חיוניים ויסודיים של בניה ,חידוש
מבנים ותשתיות ,שעלות ביצועם גבוהה במיוחד (להלן-
פרויקטים מיוחדים) .בבחירת הפרויקטים והצרכים תינתן גם
חשיבות לשיקולי הבטיחות והביטחון ,וכן ישקלו בקביעת
העדיפות שאלת חיוניות הפרויקט להמשך פעולתו של המוסד
הפנימייתי וכן זמינות הביצוע .פרויקט מיוחד יוכל להיות
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מתוקצב ככזה לא יותר מאשר שנתיים רצופות .הועדה תאשר
הקצבה לפי פיסקה זו ,באופן שכל שנה יתאפשר לתמוך במוסד
אחד שלא נתמך מתקציב זה בשנה הקודמת ,ובאופן שיאפשר
לאורך זמן לכלל הפנימיות לקבל הקצבה מסעיף זה .הקצבה
מסעיף זה לנושא בטחון ובטיחות מצריכה דו"ח ממונה בטיחות
או מהנדס בטיחות וחוות דעת מפורטת של קב"ט המינהל ,
האחראי על הפיתוח במינהל והמפקח על הפנימיה.
 .2שאר התקציב בתקנה ( 66%לפחות) יחולק לנושאי פיתוח
ובינוי באופן יחסי כמפורט להלן :לכל מוסד יקבע ניקוד ,שלפיו
תיקבע תקרת ההקצבה שתאושר לו .הניקוד יהיה לפי מספר
החניכים בפנימייה  ,נקודה לחניך.
 .3יסוכם סך הנקודות של כל המוסדות ,ויקבע ערך נקודה
כמנת התקציב בתקנה בסיכום כלל הנקודות.
 .4השתתפות המינהל תעמוד עד  100%מההוצאה שאושרה.
 .5התשלום יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל עד למועד
שנקבע.
 .6התברר למינהל כי המוסד אינו עומד בתנאים שהתנתה
הועדה ,או שלא הגיש את המסמכים ,או שחל שינוי אחר
בפעולות המוסד ,יעכב או יפסיק המינהל את התשלום ,עד
להחלטה מנומקת אחרת של ועדת ההקצבות.
 .7במידה שיתברר כי מוסד לא ניצל את ההקצבה למטרה לה
ניתנה ,יחוייב להחזיר את הכסף למינהל.
יובהר כי לא ניתן להגיש בקשה למשרד ממשלתי אחר,
.2
כגון משרד הרווחה ,בגין נושאים המתוקצבים בתקנה זו.
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.10

נושא ההקצבה:

שיפוצים בבתי ילדים ,מעונות פנימייתים משפחתיים,
משפחות אומנה בעיר ,בכפר ובקיבוצים

.11

תקנה תקציבית:

20450906

.12

רקע כללי:

מלכ"ר שהינו עמותה רשומה ,חברה לתועלת הציבור ,הקדש
וכד' (להלן ה"מוסד") המקיימת מגוון מסגרות חינוכיות אשר
נותנות לילדים בגלאי החינוך היסודי ,חט"ב והחט"ע שהוצאו
מביתם הטבעי ,מסגרת משפחתית תומכת לאחר שהוברר שלא
ניתן או לא רצוי להשאירם במשפחתם הטבעית מאחר שזו
כשלה ואינה מסוגלת לטפל בהם ולחנכם באופן נאות מסיבות
כלכליות ,בריאותיות ,פליליות חינוכיות ואחרות .המסגרת
הפנימייתית המשפחתית תיתן פתרון מתמשך ברצף זמן מיום
קליטת הילד ועד לאחר גמר לימודיו התיכוניים .המוסד ינהל
רשת ארצית של מסגרות כנ"ל אשר מספר הילדים המטופלים
בה לא יפחת מ. 600 -

.13

תנאי סף :

א .בתי הילדים ,משפחות האומנה והמעונות הפנימייתיים
המשפחתיים מאוגדים תחת קורת גג אחת של עמותה
רשומה.
ב .בתי הילדים ,המשפחתונים והמעונות המשפחתיים
הינם בבעלותו המשפטית וכל העובדים בהם הינם
עובדי העמותה.
ג .העמותה מנהלת את העניינים האדמיניסטרטיביים,
כספיים ומפקחת על היחידות השונות מבחינה חינוכית
ומנהלתית.
ד .המוסדות הפנימייתים של העמותה מפוקחים ע"י
הפיקוח הפנימייתי במינהל לחינוך התיישבותי
פנימייתי ועלה"נ.
ה .ההקצבה תינתן רק לעמותה שתוכיח פעילות רצופה
במשך  5שנים לפחות.
ו .ההקצבה תינתן רק לעמותה המפעילה לפחות חמישים
משפחתונים פנימייתים.
ז .הצוות המטפל בילדים יכלול צוות חינוכי ,מינהלי
וטיפולי .במוקד ,אם בית ומדריך אשר יטפלו בקבוצת
ילדים קטנה שלא תעלה על  12ילדים .במידת האפשר
יהיו אם הבית והמדריך זוג נשוי אשר יגור במבנה אחד
עם הילדים ויתן דוגמא לחיי משפחה.
ח .הילדים מושמים במעונות הפנימייתים ישולבו בתיה"ס
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מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלה"נ

ממלכתיים וממלכתיים-דתיים בהתאם
המשפחתי באזור הקרוב לבית הילדים.
.14

סוגי הפעילות :

.15

אופן קביעת ההקצבה:

.16

נוהל:

לרקעם

א .הקצבה להקמה של בתי ילדים ומעונות משפחתיים.
ב .הקצבה לשיפורים והרחבות של מבני בתי הילדים כולל
מערכות החשמל ,חימום מים ואחרות.
ג .הקצבה לשיפוצים של המבנים ומערכותיהם.
ד .תמיכה ברכישת ציוד וריהוט בסיסי למבנה הפנימייה
כגון  :מיטות ,מזרונים ,ארונות ,כלי מטבח ,כסאות,
שולחנות וכו' ,כמו גם ציוד בסיסי לבית כגון  :מקרר,
מכונת כביסה ,מדיח כלים וכיוב'.
ה .בטחון ובטיחות
ההקצבה תועבר לפי המדדים האלה :
א .חיוניות ודחיפות ביצוע השיפוץ/רכישה בהתאם לצרכי
בתי הילדים.
ב .חוות דעת הנדסית לגבי הצרכים.
ג .בטיחות המבנה ומניעת סיכונים לילדים ולעובדים.
ד .אלמנטים הדרושים לשיפור רמת הביטחון כגון  :גידור,
כיבוי אש ותאורה.
ה .אלמנטים הדרושים לשיפור תרבות הדיור ואיכות חיי
החניכים.
 .1יובהר כי לא ניתן להגיש בקשה למשרד ממשלתי אחר ,כגון
משרד הרווחה ,בגין נושאים המתוקצבים בתקנה זו.
 .2הגשת בקשה שנתית בצרוף כל המסמכים שידרשו ע"י
המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועלה"נ ,ההקצבה
תינתן לאחר דיון ואישור בועדת ההקצבות.
 .3שחרור ההקצבה יבוצע כנגד הוכחת ביצוע ההוצאה בפועל
עד למועד שנקבע.
 .4הקצבה לשיפוצים ורכישות שביצועם יימשך מעבר לשנת
התקציב תתקבל בהתאם להתקדמות השיפוצים/רכישות
בחלקים יחסיים עד גובה ההקצבה לרבות העברה המשכית
משנים קודמות.
 .5ההקצבה תינתן במלואה אם הפרוייקט שיוגש יתאים
לפחות לאחד מהסעיפים ברשימת המדדים המשפיעים על
קביעת ההקצבה.
 .6השתתפות המינהל תעמוד עד  100%מההוצאה שאושרה.
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