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אגף בכיר מוסדות תורניים

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של
משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה ,11985-ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסם בזה תיקון המבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד
ופעולות( 2להלן  -המבחנים העיקריים) כדלקמן:
תיקון סעיף 17
 .1בסעיף  17למבחנים העיקריים בפסקת משנה (א) במקום האמור יבוא "התיישבות במקום של משפחות
צעירות כהגדרתן בסעיף  18למבחנים".
תיקון סעיף 18
 .2בסעיף  18למבחנים העיקריים-
בפסקת משנה (ה) ,במקום האמור יבוא:
"מספר משפחות הגרעין -
בלא לגרוע מהאמור בפסקת משנה (ו) ,הגרעין ימנה מספר מינימלי משפחות השייכות לגרעין ,שבהן אחד
מבני הזוג לומד בכולל שבמרכז הגרעין בהיקף של חצי יום לפחות ,ובנוסף לכך ,מספר מינימלי של
משפחות מקרב כלל משפחות הגרעין ,המקיימות פעילות לפי תכנית הפעילות שהגיש הגרעין ושאושרה,
בהיקף של שעה וחצי שבועית אחת לפחות למשפחה ,לפי הפירוט הבא:
שנה
לקבלת
התמיכה

מספר מינימלי מתוכן מספר מינימלי של מתוכן מספר מינימלי של
של משפחות משפחות המקיימות פעילות משפחות שאחד מבני הזוג תלמיד
השייכות
לגרעין

לפי התכנית המאושרת

בכולל שבמרכז הגרעין

ראשונה

7

4

3

שניה

10

6

4

שלישית

15

10

5

ואילך

בגרעין המונה  21משפחות ומעלה ,ישתתפו  14בני זוג ממשפחות הגרעין לפחות בפעילות כאמור לפי
התכנית המאושרת ,וב  7מתוך משפחות הגרעין לפחות  -אחד מבני הזוג הוא תלמיד הכולל שבמרכז
הגרעין.
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשס"ד ,עמ'  ;3498התשס"ה ,עמ'  ,897עמ'  ,2518עמ'  ,2905עמ'  3278ועמ'  ;3915התשס"ו ,עמ'  ;616התשס"ז ,עמ'  3ועמ' ;3643
התשס"ח ,עמ'  362ועמ'  ;1047התשס"ט ,עמ'  ,442עמ'  1458ועמ'  ;2557התש"ע ,עמ'  1043ועמ'  ;4059התשע"א ,עמ'  1825ועמ' ;6038
התשע"ב ,עמ'  850ועמ'  ;3186התשע"ג ,עמ'  94ועמ'  ;3449התשע"ד ,עמ'  ,604עמ'  1196ועמ'  ;3390התשע"ה ,עמ' .126
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על אף האמור ,החל מן השנה הרביעית לקבלת התמיכה ,גרעין תורני יוכל ,אחת ל 3-שנים ולמשך שנה
אחת ,למנות  12משפחות לכל הפחות".
 .3במקום פסקת משנה (ו) יבוא:
"(ו) הגדרת משפחות השייכות לגרעין ,תהא משפחה שמקיימת את כל אלה:
( )1אחד מבני הזוג הינו בוגר ישיבה ,או ששירת שירות צבאי או שירות לאומי;
( )2גילם של בני הזוג אינו עולה על  40שנים בשנה שבה נכללה המשפחה כשייכת לגרעין התורני לראשונה
בבקשת התמיכה של הגרעין;
( ) 3לפחות אחד מבני הזוג אינו תושב המקום; בפסקה זו" ,תושב המקום" – מי שהתגורר בישוב או
בשכונה או באזור שבו פועל הגרעין התורני ב  10 -השנים שקדמו לשנה שבה נכללה המשפחה כשייכת
לגרעין התור ני לראשונה בבקשת התמיכה של הגרעין ,ובגרעין הנתמך לראשונה – מי שהתגורר ביישוב
או בשכונה או באזור שבו פועל הגרעין התורני ב  10 -השנים שקדמו להצטרפות המשפחה לפעילות
הגרעין התורני ,שביצע הגרעין בטרם נתמך לראשונה;
( ) 4אחד מבני הזוג לפחות משמש בתפקיד חינוכי או סוציאלי ,או לומד בכולל או מקיים פעילות כמפורט
להלן:
(א) משמש בתפקיד חינוכי בהיקף של  1/2משרה לפחות במערכת החינוך הפורמלי בישוב;
(ב) משמש בתפקיד חינוכי בהיקף של  1/3משרה לפחות במערכת החינוך הפורמלי בישוב
ומקיים ,הוא או בן זוגו ,בנוסף לאמור בפסקה (ה) ,פעילות של  5שעות שבועיות לפחות לפי
תכנית הפעילות שהגיש הגרעין ושאושרה;
(ג) משמש בתפקיד חינוכי בהיקף של  1/2משרה במערכת החינוך הבלתי פורמלי בישוב ובלבד
שאינו מועסק על ידי הגרעין מלבד מנהל הגרעין או רכז;
(ד) משמש בתפקיד סוציאלי בהיקף של  1/2משרה לפחות במערכת הרווחה בישוב;
(ה) לומד בכולל שבמרכז הגרעין בהיקף של חצי יום לפחות ( 4שעות ביום  5ימים בשבוע).
(ו) מקיים פעילות בת  18שעות שבועיות לפחות לפי התכנית שהגיש הגרעין;

( )5משפחה שמתגוררת בישוב לא יותר מ 10 -שנים;
לעניין פסקת משנה זו ,אפשר שהתנאים הקבועים בסעיפים ( )4( ,)3( ,)2ו )5( -לא יחולו על עד  25אחוזים
מכלל משפחות הגרעין,ובלבד שבנוגע למשפחות אלה ,ממוצע שעות הפעילות לכל אחד מבני הזוג עומד על
 100שעות בשנה .לענין פסקה זו ,ממוצע השעות יחושב בחלוקת כלל שעות הפעילות של הגרעין ,ללא
שיובאו בחשבון שעות שהן במסגרת האמור בפסקאות משנה (א) עד (ו) ,במספר בני הזוג באותן משפחות

 .4בפסקת משנה (ח)( ,)2במקום האמור יבוא:
"בשנה השניה –  250שעות פעילות בחודש לפחות;"
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ולאחריה יבוא:
"( )3בשנה השלישית ואילך –  300שעות פעילות בחודש לפחות.
שיעור הפעילויות המתקיימות בשבתות ובמועדים ,שיבואו במנין החישוב לצורך התמיכה ,לא יעלה על
 20%משעות הפעילות הכוללת (כל סוג פעילות בפני עצמו) של הגרעין התורני".
 .5במקום פסקת משנה (י) יבוא" :בישוב עד  70,000איש יוכר גרעין אחד; בישוב מעל  70,000איש יוכרו
גרעינים לפי מפתח של  70,000תושבים לגרעין בתנאי שקיום הגרעין הנוסף הוא בשכונות נבדלות או
אזורים נבדלים
תיקון סעיף 19
בסעיף  19למבחנים העיקריים-
 .6לפני פסקת משנה (א) יבואו המילים" :התקציב המוקצה לתמיכה יחולק בין הגרעינים שנמצאו זכאים
לתמיכה ,על פי מספר הנקודות שצבר כל אחד מהם ,בהתאם לפירוט הבא.":
 .7בפסקת משנה (ב):
()1

במקום המילים " 3נקודות" יבוא " 2נקודות";

()2

במקום המילים " 5נקודות" יבוא " 3נקודות".

 .8לאחר סעיף  19למבחנים העיקריים יבוא:
19א .איגוד גרעינים
(א) איגוד גרעינים הוא מוסד ציבור המספק לגרעינים תורניים פעילים ונתמכים לפי מבחנים אלה
שירותי ייעוץ ,הנחייה ,הכשרה ,השתלמות ,הדרכה או לווי או חלק מהם (להלן  -שירותים) .להלן
במבחנים אלה" -איגוד".
(ב) סוגי הפעילות הנתמכת:
( )1לווי שוטף לגרעינים התורניים
(א) הליווי הוא ייעוץ ארגוני וחינוכי לגרעינים התורניים ,ויכלול קשר רציף של יועץ
שיועסק על ידי האיגוד או שישכור את שירותיו ,בהיקף של חצי משרה לפחות ,עם
ראשי הגרעין ובעלי התפקידים בו;
(ב) האיגוד יציג תכנית עבודה מפורטת לשירותים לכל גרעין ,שתכלול יעדים ,ולוחות
זמנים ,וכן הצהרה מאת הגרעינים על הסכמתם לתוכנית ועל קבלת השירותים
בהתאם לתכנית .התכנית תציג שיפורים בתהליכי עבודה ,באיכות עבודה ,ובתפוקות
הגרעינים התורניים.
הליווי וההנחיה יסייעו במימוש תכנית העבודה של כל גרעין תורני.
(ג) הליווי יהיה לכל אחד מן הגרעינים התורניים בנפרד.
( )2הכשרה
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( )1השתלמות
(א) השתלמות תכלול סדרה של  7מפגשים בשנה לפחות בנושאים הקשורים לפעילויות
הגרעין התורני ,ולמטרתם התמקצעות והעשרה .כל מפגש יכלול  6שעות אקדמאיות
לפחות של הרצאות בנושאים הנוגעים לפעילות הגרעין ,ולרבות הפקת חומרי עזר.
(ב) בהשתלמות ישתתפו  15בעלי תפקידים וחברי גרעינים לפחות.
()3

כנס
(א) כנס מהווה התכנסות מתוכננת עם סדר יום מתוכנן מראש ,הכולל שני דוברים
לפחות.
(ב) הכנס ייערך באולם ציבורי וישתתפו בו  35בעלי תפקידים וחברי גרעינים לפחות.
(ג) הכנס יכלול  3שעות אקדמאיות לפחות של הרצאה ודיון בנושאים הנוגעים לפעילות
הגרעין התורני.

( )4יום עיון
(א) יום עיון יכלול  6שעות אקדמאיות לפחות של הרצאות ,סדנאות ודיונים בנושאים
הנוגעים לפעילות הגרעין התורני ,לרבות הפקת חומרי עזר.
(ב) ביום עיון ישתתפו  20בעלי תפקידים וחברי גרעינים לפחות.
(ג) תנאי הסף לקבלת תמיכה כאיגוד גרעינים תורניים :
()1

האיגוד מספק שירותים לשבעה גרעינים תורניים לפחות ,כמפורט להלן:
א 500 .שעות בשנה של ליווי לשבעה גרעינים לפחות ,ולא פחות מ 30-שעות ליווי לגרעין
תורני בשנה;
ב .עריכה של השתלמות אחת לגרעינים לפחות;
ג .עריכה של  3מפגשי הכשרה יומיים (יום עיון או כנס) בשנה לפחות.

( )2לא ייתמך איגוד המקיים גם פעילות של גרעין תורני ,או המקיים פעילות משותפת עם גרעינים
תורניים ,או מחלק או מעביר כספים לגרעינים תורניים במישרין או בעקיפין .במקרה שבו
במסגרת הסכם בין האיגוד לתורם ,התורם התנה העברת כספים מסוימים למוסד מסוים
ולמטרה מסוימת ,האיגוד יוכל להיתמך ולהעביר את הכסף למוסד הנתרם ,לאחר שהעביר את
ההסכם לפני העברת הכספים ,לעיון ועדת התמיכות ולאישורה;
( )3האיגוד מחויב לספק שירותים לכל גרעין תורני שיחפוץ בכך;
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()4

כל גרעין תורני יהיה חופשי להחליט על קבלת שירותים מאיגוד ,ויקבל שירותים מאיגוד

אחד בלבד בו זמנית .במועד הגשת הבקשה לתמיכה יודיע הגרעין מאיזה איגוד בוחר לקבל

שירותים לאותה שנה .הגרעין לא יוכל להחליף את האיגוד שבחר עד סוף השנה.

(ד) אופן התמיכה באיגוד:
( 10% )1מתקציב התקנה התקציבית לתמיכה בגרעינים ישולמו עבור תמיכה באיגודי הגרעינים;
בכל מקרה ,במידה שנתמך איגוד אחד בלבד ,לא יתמך האיגוד בהיקף העולה על  60%מהתקציב
המיועד לתחום פעילות זה;
( )2שווי הנקודה יחושב לפי סכום התקציב המוקצה לאיגודי הגרעינים בתקנת הגרעינים מחולק
בסך כל הנקודות שצברו כלל האיגודים שנמצאו זכאים לתמיכה;
( )3אופן הניקוד:
(א) עבור תחום פעילות  -ליווי שוטף לגרעינים ( )60%יקבל המוסד  1נקודה לכל גרעין.
עבור תחום פעילות הכשרה (- )40%
(ב) עבור כל השתלמות יקבל האיגוד  25נקודות.
(ג) עבור יום עיון יקבל האיגוד  3נקודות.
(ד) עבור כנס יקבל האיגוד  4נקודות.
אופן חישוב הניקוד – בשלב ראשון יחושב חלקו של כל איגוד בכלל הניקוד שניתן בכל אחד
מתחומי הפעילות.
בשלב שני יחושב חלקו של האיגוד בכלל התמיכה ,כחיבור שני מרכיבי הניקוד בהתאם
למשקלם.
על האיגוד להגיש לאגף דו"ח ביצוע חצי שנתי על כלל הפעילות שבוצעה במהלך התקופה
לצורך קביעת הניקוד.
( )4איגוד לא יזכה לניקוד עבור גרעין תורני שלו הוא מספק שירות ,בשנה שבה גרעין תורני עשה
שימוש בהפחתת מספר המשפחות המינימאלי בהתאם לסעיף (18ה) סיפא ,ובלבד שלא מדובר
בשנת קבלת השירותים הראשונה לגרעין.
( )5היקף התמיכה לאיגוד ייקבע בידי ועדת תמיכות לפי מספר הנקודות שצבר האיגוד במכפלת
שווי הנקודה שנקבע;
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( )6איגוד לא יוכל להיתמך על ידי משרד ממשלתי אחר או רשות אחרת עבור אותו סוג פעילות,
לרבות תמיכת המשרד לשירותי דת ברבני קהילות;

( )7בכל מקרה לא יתמך איגוד הנתמך על ידי המשרד לשירותי דת לפי מבחני התמיכה ברבני
קהילות

 .9לאחר סעיף  28למבחנים העיקריים יבוא:
"  .29הוראת שעה
( )1על אף האמור בסעיף ( 18ה) ,בשנת  ,2017לאחר המילים "לפי הפירוט הבא" יבוא:
שנה

לקבלת

התמיכה

מספר מינימלי

מתוכן מספר מינימלי של

מתוכן מספר מינמלי של משפחות

משפחות

משפחות הנותנות פעילות לפי

שאחד מבני הזוג תלמיד בכולל

תכנית מאושרת

שבמרכז הגרעין

של

השייכות לגרעין

ראשונה

7

3

2

שניה

10

4

3

שלישית
ואילך

15

6

4

בגרעין המונה  21ומעלה משפחות ,ישתתפו לפחות  10בני זוג ממשפחות הגרעין בפעילות לפי התכנית
המאושרת ,ובלפחות  5מתוך משפחות הגרעין  -אחד מבני הזוג הוא תלמיד הכולל שבמרכז הגרעין".
על אף האמור בסעיף 19א(ג) ,בשנת  ,2016במקום פסקת משנה זו יבוא:
()2
"האיגוד מספק שירותים לשבעה גרעינים תורניים לפחות ,כמפורט להלן:
א 250 .שעות בשנה של ליווי לשבעה גרעינים לפחות ,ולא פחות מ 15-שעות ליווי לגרעין תורני
בשנה;
ב .עריכה של השתלמות אחת לגרעינים או בת  4מפגשים בלבד ,או  4מפגשי הכשרה יומיים
(יום עיון או כנס) בשנה לפחות.
( )3על אף האמור בסעיף 19א(ד)( )1בשנת  2016במקום " "10%יבוא "."5%
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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

אגף בכיר מוסדות תורניים

 .10תחילה
תחילתו של תיקון זה ביום כ' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  .)2017למעט סעיף  8שתחילתו מיום פרסום התיקון
להערות הציבור.

__________________ התשע"ו
(____________________ )2016
(חמ ) 3-1888
)803-35-2016-000142

____________________
נפתלי בנט
שר החינוך
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