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 מדינת ישראל

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמבחנים לצורך תמיכה של 

נוער נושר בסיכון מקבוצות נוער ל כפריפיתוח מוסדות ציבור לצורך ב

  המצויים בפריפריה הגאוגרפית ייחודיותאוכלוסייה 
 

 1985 -לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 

החוק( ובהתייעצות עם  –)להלן  19851 –א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 3בהתאם לסעיף 
משרד ההיועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזאת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של 

פיתוח מוסדות ציבור לבתמיכה צורך המשרד( ל –)להלן  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 .בפריפריה הגאוגרפית לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיותנוער כפרי  

  04630319ת: תקנה תקציבי

   כללי.1

ן יבעני 20.03.2018של הממשלה מיום  3699החלטה מספר מבחנים אלה נקבעים בהתאם ל .א

 .לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיותתמיכה בפיתוח כפרי נוער 

ועדה( תדון במתן תמיכה מתקציב המשרד, בהתאם וה -)להלן רד של המשועדת התמיכות  .ב

ולפי  ,הנוהל( –)להלן  2לנוהל בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן

 מבחנים אלה.

, בהתאם עקרונות של סבירות ושוויון עצמה צריך שתינתן, אם ראוי לתתה, על פיהתמיכה  .ג

 לקריטריונים שנקבעו במבחנים אלה. 

תוך  ,בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין .ד

  אלה.יישום שוויוני, אחיד וענייני של מבחנים 

תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש, לפי  ,כל שיקוליה של הוועדה יהיו עניינים .ה

 החלטת הוועדה תהיה מנומקת.  ;נסיבות העניין

 

 

 

                                                 
 .34; התשנ"ב, עמ' 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  1
; 10192; התשע"ו, עמ' 8220ועמ'  658; התשע"ה, עמ' 472; התשע"ד, עמ' 5152ועמ'  3172י"פ התשע"ג, עמ'  2

  ..4406התשע"ח, עמ' 
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 הגדרות  .2

  אוכלוסיות ייחודיות

לאב או שה חרדית יהיא אש לאםצאצאים שהם   19עד  12 בגילאי נערים: חרדינוער  .1

 ., בעבר או בהווההוא גבר חרדיש

  - עניין זהל

 :לפחות עונה לאחת מההגדרות הבאותמי ש - "אישה חרדית"

הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם  18מקומות הלימוד של ילדיה עד גיל  .1

רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר 

 .שאינו רשמי במשרד החינוך

 .בעלה למד בישיבה קטנה .2

 .למדה בסמינר חרדי .3

 :לפחות לאחת מההגדרות הבאות עונהמי ש -" גבר חרדי"

הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם  18מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל  .1

רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר 

 .שאינו רשמי במשרד החינוך

 .למד בישיבה קטנה .2

שירות לתלמידי ישיבות  לחוק דחיית 6התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף  .3

 ;20144-לאומי התשע"ד-או חוק שירות אזרחי20023-שתורתם אומנותם, תשס"ב

השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת   היה זכאי בחמש .4

לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" )אשר בעבר נקראה הבטחת 

 .משרד החינוך מעת לעת הכנסה לאברכים(, מכוח מבחני תמיכה שפרסם

, דרוזים לרבותהאוכלוסייה הערבית, שהם בני  19 עד 12בגילאי  נערים מיעוטים:נוער  .2

 .רקסים'וצ בדואים

 נולד מהוריו אחד או שהוא 19עד  12בגיל  ישראלי תושב או אזרחיוצא אתיופיה: נוער  .3

 .באתיופיה

 :מאלה אחד וב שמתקיים 19עד  12 בגיל נערמוגבלות:  עם נוער .4

 .לפחות 20% של נכות בעל הוא מוסמך גורם של תוקף בת קביעה פי על .א

 גורם של תוקף בת קביעה פי עלר, יות או דציבלים 50 של בשמיעה ירידה אצלו חלה .ב

 .מוסמך

 לפי מוגבלות עם אדם הוא כי, רלבנטי מומחה מרופא רפואי אישור המציאהוא  .ג

 נופלת אינה מוגבלותו אשר-1998 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק

 ב'.4-א' ו4פים בסעי כאמור נכות בעל אדם של המוגבלות מחומרת בחומרתה

 .בנות לגבי הן, בנים לגבי הן תקפות זה בסעיף ההגדרות כל

 

 

                                                 
3 https://www.nevo.co.il/law_html/Law19/999_152.htm 
4 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_007.htm 
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  :5כפר נוער

המוכרת על ידי המנהל  מחנכת קהילתית במסגרת של פנימייהלימודית -מסגרת חינוכית

 20.3.2018 מיום 3699בהתאם להחלטת הממשלה לחינוך התיישבותי במשרד החינוך 

חלק מאנשי הצוות מתגוררים . של אנשי צוות ותלמידים המסגרת מאגדת בתוכה קהילה

 בכפר ומהווים מודל לחיקוי לנערים.

 

 : נוהל הפנימיות
של מינהל החינוך ההתיישבותי במשרד  הפנימייה החינוכית בכפר הנוער" -"קובץ נהלים 

  6 החינוך.
 

 

  בסיכון:נושר נוער 

 :לפחות אשר עונים על אחת מהחלופות הבאות 19 - 12נערים בגילאי  

 ;החינוך נוער בנשירה סמויה וגלויה המוכר ככזה על ידי האגף לקידום נוער במשרד (א)

 המקומיות;נוער המטופל במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות   (ב)

 נוער המזוהה על ידי האחראים במסגרות חינוכיות פורמאליות כנמצאים בסיכון; (ג)

מי שעלו לארץ במהלך שש השנים שקדמו לשנה שבעבורה מבוקשת  -"נוער עולה"  (ד)

 התמיכה וכן מי שלפחות אחד מהוריו עלה ארצה והוא עצמו נולד בארץ;

 ווחה והשירותים החברתיים;ביתית של משרד הר-בני נוער המשתייכים למסגרת חוץ (ה)

 מחלקת הרווחה ברשות המקומית; על ידיבני נוער המוכרים או מטופלים  (ו)

טיפולית מוכרת לנוער בסיכון בקהילה )מרכז, -בני נוער המשתייכים למסגרת חינוכית (ז)

 מועדון, מועדונית(;

בני נוער הנמצאים בטיפול שירות המבחן לנוער או במסגרת אחרת לטיפול בנוער  (ח)

 חוק. עובר

 

 מגורי מקום חינוך שאינו מוסד של חניכים קבע דרך מתגוררים שבו אתר: פנימייה

 ;לומדים הם שבה המסגרת החינוכית שמקיימת החינוכי מהתהליך כחלק ,הקבוע משפחתם

 

 –  3699, על פי סעיף א' להחלטת הממשלה פריפריה גיאוגרפית

 "אזור"וכן תחומי ה 19917-התשנ"בכהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב,  - הנגב

 – והשומרון)יהודה  חירום שעת תקנות של תוקפן ולהארכת לתיקון בחוקבהגדרה  כמשמעו

, ברשת ישראל, שיטת 115אשר מדרום לקו   2007-תשס"ז -( משפטית ועזרה בעבירות שיפוט

 ; רנדולס -קסיני 

                                                 
 http://www.mchp.gov.ilעל פי הגדרת מינהל החינוך ההתיישבותי במשרד החינוך:  5

6 b.pdf-https://www.fkn.org.il/webfiles/fck/files/attache 
7 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/303_002.htm 
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 .19938-התשנ"גכהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל,  - גלילה

 

 מטרות התמיכה .3

קיימים המוכרים על ידי נוער  בכפריתמיכה בפיתוח תשתית פיסית והקמת מבני ציבור 

משרד החינוך, המיועדים באופן מלא לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות 

 והמצויים בפריפריה הגיאוגרפית.

 

 הגופים הנתמכים  .4

, עוסקים בתחומי החינוךהשהם כפרי נוער המוכרים על ידי משרד החינוך מוסדות ציבור 

 ,בסיכון מקבוצת אוכלוסייה ייחודיתנושר נוער  , המפעילים ומלוויםהרווחה והתעסוקה

  .במסגרת כפרי נוער

 תחומי הפעילות הנתמכת .5

במסגרת כפרי  מבני ציבורופיתוח תשתיות תוענק בעד  התמיכה המחולקת לפי מבחנים אלה

 נושר בסיכון מקבוצת אוכלוסיות ייחודיות.  וערנ

 

 למוסד הציבורארגוניים תנאי סף  .6

עבור בני נוער נושר בסיכון  כפר נוערתשתיות ומבני ציבור בלפיתוח מוסד ציבור המבקש תמיכה 

 יוכיח כי מתקיימים בו כל התנאים האלה: ,מקבוצת אוכלוסייה ייחודית

, לרבות הפעלת כוח פעילותהעל שלא למטרות רווח; כל הפו הוא רשום כחוק כתאגיד .א

האדם הנדרשת לכך, תהיה מרוכזת במסגרת התאגיד, ותבוא לידי ביטוי עצמאי ונפרד 

 במסמכיו הכספיים;

אין במטרות המוסד או במעשיו, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  .ב

 ודמוקרטית או הסתה לגזענות;

  בו בלבד ת אוכלוסייה ייחודיתובני נוער נושר בסיכון מקבוצהמוסד מפעיל כפר נוער עבור  .ג

 . בלבד ת אוכלוסייה ייחודיתובני נוער נושר בסיכון מקבוצכל בני הנוער הינם 

לצורך כך הגיש למשרד רשימת  .בני נוער לפחות בו זמנית 50שוהים באופן קבוע  כפר ב .ד

 כוללת מידע המאפשר את זיהויו של החניך.חניכים ממוספרת שאינה 

 ;נפרדת מפעילותו של מוסד חינוך פורמאלי כפר הנוערת פעול .ה

 הפעילות החינוכית בכפר מפוקחת על ידי משרד החינוך; .ו

ישיבה, ישיבת מהמוסדות הבאים:  מופעל על ידי גוף שהוא במהותו אחדהמוסד אינו  .ז

, מוסד תורני, גרעין משימתי, תנועת נוערהסדר, כולל, מדרשה לבנות, מסגרת לימוד 

 ;אקדמי

                                                 
8 .il/law_html/Law01/061_005.htmhttps://www.nevo.co 
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ת ונוער נושר בסיכון מקבוצלנוער  כפרלפחות בהפעלת  שנתייםסיון של ילמוסד נ .ח

 ;לפני מועד הגשת בקשת התמיכה בלבד אוכלוסייה ייחודית

 ;הנתמכת המוסד ידאג לקיומו של ביטוח כנדרש לכיסוי הסיכונים בפעילות  .ט

נוער נושר בסיכון מקבוצת מוסד הציבור מספק מסגרת של פנימייה מלאה עבור בני  .י

הפעילה )פנימייה  ימים בשבוע, כולל בתקופת חגים וחופשות 7, אוכלוסייה ייחודית

. לרשות הפנימיה יעמדו מועדון מצויד, מרפאה, שירותים ימים( 365 –לאורך כל השנה 

. ארוחות ביום 3, חדר אוכל המספק לפחות יםפסיכולוגיים, שירותי עובדים סוציאלי

 ;נוהל הפנימיותתנאי המגורים בפנימייה, יהיו, לכל הפחות, על פי 

 ; אחר מכל מקור ממשלתי פעילות המוסד הנתמכת לפי מבחנים אלה אינה נתמכת .יא

מוסד הציבור הוא הגורם המבצע אשר יוזם את הפעילות והינו האחראי העליון על  .יב

  ;ר תמיכה בקבלני משנה אלא בארגון בלבדהפעלתה. לא תתאפש

 ;בפריפריה הגיאוגרפית כפר הנוער בגינו מבוקשת התמיכה נמצא .יג

לא הוגשה מטעמו של המוסד בקשה לתמיכה בשנת התקציב הנוכחית ולא הוקצה לו  .יד

 ין, בעד פעילותו לפי מבחנים אלו;סכום כלשהו מתקציב המדינה, במישרין או בעקיפ

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

 .2001 –העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

המוסד מבטח את חניכיו, חונכיו ומתנדביו בביטוח, לרבות ביטוח מעבידים וצד שלישי,  .טז

 לכיסוי הסיכונים הכרוכים בפעילות שמקיים המוסד. 

הנתמכים לפי  תחומיםב מגזר לאותוממשלה תוכנית סיוע מיוחדות  החלטתבלא נקבעה  .יז

 .מבחנים אלה

 

 למוסד הציבור י סף חינוכייםתנא .7

ת אוכלוסייה ועבור בני נוער נושר בסיכון מקבוצ כפר נוערלפיתוח מוסד ציבור המבקש תמיכה 

 יוכיח כי מתקיימים בו כל התנאים האלה: בלבד, ייחודית

מקיים תהליכי הכנה לבגרות בכל המקצועות הנדרשים לקבלת תעודת מוסד הציבור  .א

 בגרות מלאה;

 ; תכנית לעידוד התעסוקה ורכישת מקצועמוסד הציבור מפעיל  .ב

נוהל בהתאם לדרישות  מוסד הציבור מפעיל מערך המיועד לטיפול בנוער נושר בסיכון .ג

 ;הפנימיות

העונה על כל הדרישות לתפקיד מנהל כפר נוער על פי לכפר מוסד הציבור מעמיד מנהל  .ד

  ; נוהל הפנימיות

 ; נוהל הפנימיותבכפר הנוער מועסק כוח אדם בהתאם ל .ה

 ;נוהל הפנימיותתקני כוח האדם בכפר הנוער ובפנימייה יהיו בהתאם ל .ו

 

 תכנית העבודה .8

על המוסד למלא את  .בקשתונדרש להגיש תכנית מפורטת אודות מוסד ציבור המבקש תמיכה 

 הטופס המצורף למבחני תמיכה אלה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. 
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 אמות המידה למתן התמיכות ושיעורי התמיכה  .9

 שיעורי התמיכה במוסד הציבור ייקבעו לפי המפורט להלן:  .א

 משקל אמות המידה 

שיעור הבוגרים בשנתיים האחרונות שמועסק במשרה מלאה או שהשתלב  א
   בלימודים אקדמיים. 

10% 

 מספר בני הנוער הלומדים במסלול לבגרות מלאה.  ב
10% 

חשיבות: מנהל האגף במשרד האמון על מבחני התמיכה או מי שהוסמך לכך  ג
, בהמלצה מנומקת בכתב, בהתחשב 5-ל 1מטעמו ייתן לכל בקשה דרגת עדיפות בין 

 בדחיפות, בנחיצות ובחשיבות של נושא הבקשה. 

10% 

הפעלת מערך ליווי ותמיכה לבוגרי הכפר לאחר סיום לימודיהם בכלל תחומי  ד
כפר לרבות גיוס לצה"ל, תעסוקה, השכלה גבוהה ושירותי רווחה דוגמת פעילות ה

 פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וכדומה. 

10% 

המוכרים על ידי משרד הרווחה והשירותים בכפר הנוער מספר בני הנוער  ה 
החברתיים או על ידי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות בהן התגוררו בני 
הנוער. למספר זה יש לצרף את מספר בני הנוער שהייתה להם מעורבות/הסתבכות 
כלשהי עם רשויות החוק )לרבות עיכוב על ידי המשטרה, מעצר, רישום פלילי, 

 די גורמי רווחה וכדומה(.     הוצאה מהבית על י

20% 

 20%   .שיעור הסכום המוצע למימון התוכנית ממקורותיו של המציע ו

 מטרת הפיתוח ו

 רון לבעיות ביטחוניות ובטיחותיות פת .1
פיתוח ושיפוץ של כיתות לימוד, סדנאות מקצועיות וחדרי צוות לצוות  .2

  הטיפולי
  בניית מבני ציבור חדשים .3

תשתיות מים, חשמל, תקשורת, תאורה, מדרכות וכבישים פיתוח ושיפוץ  .4
 פנימיים.

תינתן של מוסד הציבור, לפחות מתקציב הפרויקט  10%בעד כל מטרה, המהווה 
 נקודה, עד ארבע נקודות. 

20% 

 100% סה"כ 

: בכל אמת מידה מוסד הציבור אשר הזהחישוב הניקוד בכל אמת מידה ייעשה באופן  .ב

ביחס  –הצעתו תהיה הגבוהה ביותר לפי העניין, יזכה למלוא הניקוד ומוסדות הציבור 
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נוקד על פי חוות ת, למעט אמת מידה ג' שוינוקדו באופן יחסי אלי –לאותה אמת מידה 

 הדעת המקצועית כמפורט לעיל.

 אופן חישוב התמיכה  .10

בשלב הראשון ינוקדו כל  מהתקציב בתקנה תחולק לפי הוראות אלה: נוערבכפר התמיכה 

יחשב הניקוד שקיבל כל מוסד בכל אמת מידה כחלקו הבקשות שעמדו בתנאי הסף. בשלב השני 

היחסי בכלל הניקוד שבאותה אמת מידה. בשלב השלישי יחושב סך כל הניקוד שניתן בכל אחת 

ק התקציב המיועד לתמיכה לפי מבחנים אלה בין לבסוף יחולמאמות המידה לפי השלב הקודם, 

 9כלל הבקשות באופן יחסי לניקוד שקיבלו באופן מצטבר בכלל אמות המידה המפורטות בסעיף 

 לעיל. 

 נהלים    .11

 :אלהמסמכים  , בנוסף למסמכים שבוקשו לעיל,לבקשה לתמיכה יצורפו

במוסדות ציבור מסמכים כמפורט בנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה  .1

 9 ולדיון בהן.

והצהרה כי כלל בני הנוער בכפר הם בני , בני נוער הלומדים ומתגוררים בכפר מספר .2

בידי המנהל הכללי של  םחתונוער נושא בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודית בלבד, 

  .מוסד הציבור

  .והרב שנתית של הכפרהתכנית החינוכית השנתית  .3

 של הכפר.תכנית ההכשרה המקצועית  .4

 תכניות הכפר בתחומי הרווחה והטיפול בנוער נושר בסיכון. .5

 רשימת אנשי הצוות המועסקים בכפר, לרבות תפקידם והיקף העסקתם.  .6

דו"חות כספיים של שתי השנים שקדמו לשנת בקשת התמיכה שבהם ניתן לזהות את  .7

  .הפעילות הכספית של הפעילות הנתמכת

 כל תמורה, תשלום או טובת הנאה בכסף ובשווה מוסד הציבור למשרד על דיווח של  .8

  .ו של כפר הנוערבעבור פעילותשהוא מקבל כסף 

בקשות לתמיכה להקמת מבנה או לשיפוץ מבנה קיים יכללו את המסמכים הנדרשים  .9

 לנוהל. 10( לנוהל ויהיו כפופות, בין היתר להוראות סעיף 12)ו()2על פי סעיף 

 . בנוהליודגש כי הכתוב במבחני תמיכה אלו הינו בנוסף לכתוב 

 תשלום התמיכה     .12

מבלי לגרוע מן האמור בנוהל ובהוראות החשב הכללי, תשלום בתמיכה ייעשה כנגד  .א

דוחות ביצוע ותמורת חשבוניות, ובלבד שהביצוע יהלום את התוכנית כפי שאושרה 

                                                 
; 6281ועמ'  402, התשס"א, עמ' 3264, התש"ס, עמ' 1710, התשנ"ז, עמ' 4716; התשנ"ד, עמ' 2569י"פ התשנ"ב, עמ'   9

 .1140; התשס"ה, עמ' 2030ועמ'  298, עמ' 107, התשס"ד, עמ' 1358, התשס"ג, עמ' 761התשס"ב, עמ' 
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ייבחן,  –לתוכנית באופן מלא בהתאם יהיה ביצוע שלא  ;ועדת התמיכותבידי 

  ובהתאם לו, יעמוד תשלום תמיכה על השיעור היחסי של עמידה בתוכנית.

התוכנית או מהעלות הכוללת של  90% א יעלה עללבכל מקרה סכום התמיכה למוסד  .ב

  מהעלות בפועל, הנמוך מביניהם.

תשלום תמיכת המשרד בעד פעילותו של המוסד שאושרה לו בידי הועדה כדין יועבר  .ג

בהתאם לדוחות ביצוע שהמוסד יגיש לתקופת התשלום, וכנגד הוכחת הוצאות בפועל 

הנתמכת לפי מבחנים אלה, ובהתאם לנהלים הקבועים לתשלום  הפעילותעבור 

 בקשות תמיכה שבמשרד ובמשרד האוצר.

חודשים מיום אישור הבקשה על ידי ועדת  24ה יעשה בתוך מימוש כספי התמיכ .ד

 התמיכות. 

 

 תחילה . 11     

 __________________________. תחילתם של מבחנים אלה ביום
 

 
 (2018_________ התשע"ח  ) _________
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