
 מדינת ישראל

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במוסדות  לתמיכהמבחנים 

ציבור לצורך פיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה 

  בפריפריה הגאוגרפית ותייחודיות המצוי

 

 
 טפסים נלווים והנחיות כלליות

 תנאי סף
 . חובה לצרף תעודת התאגדות.כחוק כתאגיד הפועל שלא למטרות רווחהמוסד רשום  .1

, לרבות הפעלת כוח האדם הנדרשת לכך, תהיה מרוכזת במסגרת התאגיד, פעילות התאגידכל  .2

 .2018. חובה לצרף דו"ח כספי מבוקר לשנת ותבוא לידי ביטוי עצמאי ונפרד במסמכיו הכספיים

יו, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אין במטרות המוסד או במעש .3

כחלק מתעודת ומסמכי ההתאגדות, יש לצרף נוסח בו רשומות מטרות  ת.או הסתה לגזענו

 התאגיד. 

צרף מסמך נלווה לבקשה כפר הנוער בגינו מבוקשת התמיכה נמצא בפריפריה הגיאוגרפית. יש ל .4

 מיקומו המדויק של כפר הנוער: כתובת מדויקת, מיקוד, שם הרשות המקומית.  רשוםבו 

המוסד קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים, לפי הקבוע בחוק למניעת העסקה  .5

 . יש לצרף העתק של האישורים. 2001 –של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

 . 4, 3, 2, 1בנספחים  יעים בהמשךהתצהירים המופכל על  על מגיש הבקשה לחתום .6

 

 מסמכים נוספים
ויצרף את אודות תוכניות החינוך, הרווחה וכוח האדם בכפר,  5מגיש הבקשה ימלא את נספח  .7

 המבוקשים במסגרת נספח זה ובמסגרת מבחן התמיכה. כל המסמכים הנלווים 

המסמכים הנלווים אודות תוכנית הפיתוח ויצרף את כל  6מגיש הבקשה ימלא את נספח  .8

 המבוקשים במסגרת נספח זה ובמסגרת מבחן התמיכה.

 

כל האמור בנספח זה מובא לצרכי נוחות בלבד. יש להקפיד הקפדה מלאה על עמידה 

 בכל תנאי מבחן התמיכה שפורסם וכל המסמכים הנדרשים במסגרתו. 

יכה יש להקפיד הקפדה יתרה על עמידה מלאה ב"נוהל להגשת בקשות לתמכמו כן, 

לרבות צירוף , של אגף החשב הכללי במשרד האוצר, מתקציב המדינה ולדיון בהן"

 כל הטפסים והמסמכים הנדרשים בנוהל זה, מעבר למבחן התמיכה. 

 
 
 



 1נספח  – ארגוניים הצהרה על עמידה בתנאי סף

אני _______________, בעל מספר זהות __________________, ו _______________, בעל 
זהות __________________, המוסמכים לייצג את המציע  _______________  )להלן: מספר 

 "( ולחייבה בחתימתנו, מצהירים בזאת, כי:התאגיד"

 
בו  כל  ,בלבד בני נוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיתהמוסד מפעיל כפר נוער עבור  (1)

  ;בלבד סייה ייחודיתבני נוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלובני הנוער הינם 

  ;בני נוער לפחות בו זמנית 25בכפר שוהים באופן קבוע   (2)

 ;נפרדת מפעילותו של מוסד חינוך פורמאלי ת כפר הנוערפעול (3)

 הפעילות החינוכית בכפר מפוקחת על ידי משרד החינוך; (4)

: ישיבה, ישיבת הסדר, אלהמהמוסדות ה מופעל על ידי גוף שהוא במהותו אחדהמוסד אינו  (5)

 ;, מוסד אקדמיכולל, מדרשה לבנות, מסגרת לימוד תורני, גרעין משימתי, תנועת נוער

לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה כפר נוער לפחות בהפעלת  שנתייםסיון של ילמוסד נ (6)

 ;לפני מועד הגשת בקשת התמיכה בלבד ייחודית

 ;אי העליון על הפעלתהמוסד הציבור הוא הגורם המבצע אשר יוזם את הפעילות והינו האחר (7)

  ;לא תתאפשר תמיכה בקבלני משנה אלא בארגון בלבד

מוסד הציבור מספק מסגרת של פנימייה מלאה עבור בני נוער נושר בסיכון מקבוצת אוכלוסייה  (8)

 365 –ימים בשבוע, כולל בתקופת חגים וחופשות, פנימייה הפעילה לאורך כל השנה  7ייחודית, 

מדו מועדון מצויד, מרפאה, שירותים פסיכולוגיים, שירותי עובדים ימים(; לרשות הפנימיה יע

ארוחות ביום לפחות; תנאי המגורים בפנימייה, יהיו, לכל  3סוציאליים, חדר אוכל המספק 

 הפחות, על פי נוהל הפנימיות;

 

 

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

 

 אישור

בפני,  ה/_______ הופיע__________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______אני הח"מ ______
_______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ____מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 
  חתימה וחותמת   

 

 



 2נספח  – קיום ביטוחים - ל עמידה בתנאי סףהצהרה ע

אני _______________, בעל מספר זהות __________________, ו _______________, בעל 
מספר זהות __________________, המוסמכים לייצג את המציע  _______________  )להלן: 

 "( ולחייבה בחתימתנו, מצהירים בזאת, כי:התאגיד"
 

את חניכיו, חונכיו ומתנדביו בביטוח, לרבות ביטוח מעבידים וצד שלישי, לכיסוי המוסד מבטח  (1)

  ;הסיכונים הכרוכים בפעילות שמקיים המוסד

 המוסד ידאג לקיומו של ביטוח כנדרש לכיסוי הסיכונים בפעילות הנתמכת ;  (2)

 

 יש לצרף לבקשה לתמיכה העתקים של פוליסות הביטוח. 

 

        __________________  __________________           __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

 

 אישור

בפני,  ה/_______ הופיע_____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ____אני הח"מ ______
_______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ____מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 
  חתימה וחותמת   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3נספח  – העדר כפל תמיכות - הצהרה על עמידה בתנאי סף

אני _______________, בעל מספר זהות __________________, ו _______________, בעל 
מספר זהות __________________, המוסמכים לייצג את המציע  _______________  )להלן: 

 בחתימתנו, מצהירים בזאת, כי:"( ולחייבה התאגיד"
 

 פעילות המוסד הנתמכת לפי מבחנים אלה אינה נתמכת מכל מקור ממשלתי אחר;  (1)

לא הוגשה מטעמו של המוסד בקשה לתמיכה בשנת התקציב הנוכחית ולא הוקצה לו סכום  (2)

 כלשהו מתקציב המדינה, במישרין או בעקיפין, בעד פעילותו לפי מבחנים אלה;

 

 

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

 

 אישור

בפני,  ה/_______ הופיע_____עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________, ____אני הח"מ ______
_______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ____מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 
  חתימה וחותמת   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4נספח  – חינוכיים הצהרה על עמידה בתנאי סף

אני _______________, בעל מספר זהות __________________, ו _______________, בעל 
מספר זהות __________________, המוסמכים לייצג את המציע  _______________  )להלן: 

 "( ולחייבה בחתימתנו, מצהירים בזאת, כי:התאגיד"
 

מוסד הציבור מקיים תהליכי הכנה לבגרות בכל המקצועות הנדרשים לקבלת תעודת  (1)

 בגרות מלאה;

 מוסד הציבור מפעיל תכנית לעידוד התעסוקה ורכישת מקצוע;  (2)

נוהל מוסד הציבור מפעיל מערך המיועד לטיפול בנוער נושר בסיכון בהתאם לדרישות  (3)

 ;הפנימיות

מוסד הציבור מעמיד מנהל לכפר העונה על כל הדרישות לתפקיד מנהל כפר נוער על פי  (4)

 ;  נוהל הפנימיות

 ; נוהל הפנימיותבכפר הנוער מועסק כוח אדם בהתאם ל (5)

 נוהל הפנימיות.תקני כוח האדם בכפר הנוער ובפנימייה יהיו בהתאם ל (6)

 

 

______________          ____________________________________           ____ 
 חותמת   חתימה        שם          

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

 

 אישור

בפני,  ה/הופיע_______ __________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______אני הח"מ ______
_______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ____מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 
  חתימה וחותמת   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5נספח  – תוכנית עבודה
 מספר בני הנוער

והצהרה כי , בני נוער הלומדים ומתגוררים בכפר מגיש הבקשה יציין במסמך נלווה את מספר (1)

בידי המנהל  םחתוכלל בני הנוער בכפר הם בני נוער נושא בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודית, 

רשימת חניכים ממוספרת שאינה כוללת מידע לצורך כך יגיש למשרד . הכללי של מוסד הציבור

 המאפשר את זיהויו של החניך.

שיעור הבוגרים בשנתיים האחרונות שמועסק מגיש הבקשה יציין במסמך נלווה חתום את  (2)

המסמך ייחתם על ידי המנהל הכללי של מוסד  .במשרה מלאה או שהשתלב בלימודים אקדמיים

 הציבור.

 מספר בני הנוער הלומדים במסלול לבגרות מלאה.תום את מגיש הבקשה יציין במסמך נלווה ח (3)

 המסמך ייחתם על ידי המנהל הכללי של מוסד הציבור.

מגיש הבקשה יציין במסמך נלווה חתום את מספר בני הנוער בכפר הנוער המוכרים על ידי  (4)

משרד הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות בהן 

רו בני הנוער; למספר זה יש לצרף את מספר בני הנוער שהייתה להם מעורבות או התגור

הסתבכות כלשהי עם רשויות החוק, לרבות עיכוב על ידי המשטרה, מעצר, רישום פלילי, הוצאה 

 המסמך ייחתם על ידי המנהל הכללי של מוסד הציבור.. מהבית על ידי גורמי רווחה וכדומה

 

 ותמיכההפעלת מערך ליווי 

מגיש הבקשה יציין האם המוסד מפעיל מערך ליווי ותמיכה לבוגרי הכפר לאחר סיום לימודיהם  (5)

בכלל תחומי פעילות הכפר לרבות גיוס לצה"ל, תעסוקה, השכלה גבוהה ושירותי רווחה דוגמת 

פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וכדומה. במידה וכן, על מגיש הבקשה לצרף מסמכים וחומרי 

 ודות פעילות מערך הליווי והתמיכה בתחומים השונים. רקע א

 

 תוכניות הכפר

  .התכנית החינוכית השנתית והרב שנתית של הכפרמגיש הבקשה יצרף לבקשה את  (6)

 .תכנית ההכשרה המקצועית של הכפרמגיש הבקשה יצרף לבקשה את  (7)

 .נושר בסיכוןתכניות הכפר בתחומי הרווחה והטיפול בנוער מגיש הבקשה יצרף לבקשה את  (8)

 

 אנשי צוות

רשימת אנשי הצוות המועסקים בכפר, לרבות תפקידם והיקף מגיש הבקשה יצרף לבקשה את  (9)

 המסמך ייחתם על ידי המנהל הכללי של מוסד הציבור.. העסקתם

מגיש הבקשה יצרף לבקשה את פרטי מנהל הכפר, לרבות קורות חיים ותעודות השכלה (10)

 והל הפנימיות. המלמדות על ניסיונו ועמידתו בנ

 

 

 

 
 



 6נספח  – תוכנית הפיתוח
יצרף לבקשה תוכנית תקציבית מפורטת אודות עבודות הפיתוח המבוקשות מגיש הבקשה  (1)

בכפר, לרבות כל מקורות המימון לעבודות אלה. מגיש הבקשה יציין את גובה התמיכה 

המבוקשת מהמשרד ואת הסכום המוצע למימון התוכנית ממקורותיו של המציע. כמקורותיו 

 של המציע ייחשבו מקורות עצמיים בלבד ולא מקורות ממשלתיים. 

 מגיש הבקשה יציין את מטרות הפיתוח )אחת או יותר(:  (2)

 רון לבעיות ביטחוניות ובטיחותיות. פת (א)
 .פיתוח ושיפוץ של כיתות לימוד, סדנאות מקצועיות וחדרי צוות לצוות הטיפולי (ב)
 .בניית מבני ציבור חדשים (ג)

 .פיתוח ושיפוץ תשתיות מים, חשמל, תקשורת, תאורה, מדרכות וכבישים פנימיים (ד)

 

ח המבוקשות לרבות יצרף לבקשה תוכנית מפורטת אודות עבודות הפיתומגיש הבקשה  (3)

התייחסות לתב"ע, זמינות, היתרי בנייה, מקורות המימון, מצב תכנוני, מכרזים, כתבי כמויות 

וכל מסמך אחר הרלוונטי לצורך בדיקת תקינות התוכנית מבחינת חוקי התכנון והבנייה 

 ומבחינה הנדסית. המשרד ייעזר באיש מקצוע בתחום לבחינת התוכנית. המגיש יצרף כל מסמך

 רלוונטי לנושא זה. 

 
 
 
 

 

 

 

 


