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 ראש הממשלה משרדתמיכות של  חלוקת כספילמבחנים 

 1למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיור
 

 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה
 

(, החוק -)להלן  19852-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בהתאם להוראות סעיף 

חלוקת כספי תמיכות מבחנים ל בזהובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים 

, ( למוסדות ציבור העוסקים בפעולות הכנה לגיורהמשרד -)להלן ראש הממשלה של משרד 

 כמפורט להלן:

 

   04-51-03-16 מספר: תקנה תקציבית
 

 כללי .1

( תדון בעניין תמיכה מתקציב הוועדה -של המשרד )להלן  ועדת התמיכות (א)

המדינה ולדיון המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב 

 .( ובהתאם למבחנים אלההנוהל -)להלן  3בהן

פי עקרונות של  התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על (ב)

 .סבירות ושוויון

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו  (ג)

 .של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים

שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות,  כל (ד)

 .ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת

 במוסדות העוסקים בפעילות הכנה לגיור חלוקת הסכום המיועד לתמיכות (ה)

, המנויות במסמך זה תיובתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי הפעילו

ים השוטפת, ר במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספהכל בכפוף לאמו

 .כפי שיפורט להלן
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 גדרותה  .2

  -במבחנים אלה 

 ;דת י חסרל ידאו אימוץ הדת היהודית ע המרת דת לדת היהודית -"גיור"  

 ;א לחוק3תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף  - "מוסד" 

אמור בסעיף מן ה , שמספרם לא יפחתתלמידיםקבוצת - "מסגרת כיתתית"

  ;של המוסד המשתתפים באופן קבוע בפעילות הוראה והרצאה ,)א((1)5

 במשרד;שמערך הגיור  - "מערך הגיור" 

 אחד מאלה: אדם שהוא  - "פוטנציאלי"משתתף  

 או מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבעבעל אזרחות ישראלית  ,עולה (1)

 יהודי;איננו ש, במדינת ישראל

בעל איננו ו בעל אזרחות ישראליתאיננו  ,עולהאיננו  ,יהודיאיננו מי ש (2)

לאישור הליך גיור  הוועדה, ובלבד שאושר בידי רישיון לישיבת קבע

 הגיור ומשרד הפנים;למערך משותפת ה לנתינים זרים,

 אדם שהוא אחד מאלה: – "משתתף רשום"

כיתתית של  תמסגרפוטנציאלי שנרשם למשתתף אדם העומד בהגדרת  (1)

  ;הכנה לגיור

יהודי בעל אזרחות ישראלית המצטרף ללימודים של בן משפחה מדרגה  (2)

 ,ראשונה )בעל, אשה, אב, אם, אח, אחות, בן, בת( או בן או בת זוג

; שנדרש בידי אגף הגיור בכתב העומד בהגדרת משתתף פוטנציאלי

, ומשתתף ללמוד במשותף לצורך גיורו של אותו קרוב משפחה

 ; במסגרת כיתתית

תש"י הלחוק השבות,  3ה בסעיף ותמי שמחזיק בתעודת עולה כמשמע -"עולה" 

– 19504; 

, 3תעריף ההדרכה של נציבות שירות המדינה למרצה בקבוצה   - "התעריף"

בעדה ניתנת ששל שנת הכספים  בינואר 1 כפי ערכו ביום

 .דקות 45 שארכה –"שעה אקדמית" .יכההתמ

                                                 
 .34; התש"ל, עמ' 159ס"ח התש"י, עמ'  4
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 :תומכתת הניוהפעילו .3

 עבורבלמוסד המקיים פעילות הוראה והרצאה במסגרת כיתתית  התמיכה תינתן

, שתכליתן הכנת שלהלןהפעילויות קיום אחת או יותר מן  בעד משתתפים רשומים,

 לגיור:  רשוםהמשתתף ה

 ;כיתתית גרתסבמ הרצאהו הוראה (1)

 ;עיון יום (2)

 ;ולימוד חוויה שבת (3)

 ;חברתי אירוע (4)

 ;לימודי סיור (5)

 ;מארחות ולמשפחות למורים השתלמויות (6)

 ;ונוער לילדים תומועדוני (7)

 ;חדשים משתתפים לגייס המיועד גיגיח רועיא: חשיפה כנס (8)

   ;ההכנה בפעילויות גיור תתכני בוגרי שילובל פעילויות (9)

 .כיתות לניהול CRM ומערכת דיגיטלי פרסום, במרשתת אתר ותפעול אחזקה (10)

 

 תנאי סף לתמיכה  .4

 זכאי מוסד, שמתקיימים בו כל תנאי הסף האלה: יהיה לתמיכה לפי מבחנים אלה 

הוא פועל שלא למטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה לפי חוק העמותות,   (1)

הקדש ציבורי הרשום אצל רשם ההקדשות לפי חוק כאו  19805-התש"ם

חברה לתועלת הציבור הרשומה אצל רשם כאו  19796-הנאמנות, התשל"ט

 ;ה עותמאניתודאו אג 19997-התשנ"טההקדשות לפי חוק החברות, 

ואופן  מטרותיו העיקריות הרשומות בתקנון או במסמכי היסוד שלואחת מ (2)

 גיור;להכנה פעילות בקנה אחד עם  העול ,פעולתו

                                                 
 .412; התשע"ח, עמ' 210עמ' ס"ח התש"ם,  5
 .349; התשס"ז, עמ' 128ס"ח התשל"ט, עמ'  6
 .394; התשע"ח, עמ' 189ס"ח התשנ"ט, עמ'  7



 - לא רשמינוסח משולב  -
 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
 

 4 

לא הוגשה מטעמו בקשה לתמיכה ממשרד אחר ולא הוקצה לו סכום כלשהו  (3)

בשנת  מבחנים אלהמתקציב המדינה, במישרין או בעקיפין, בעד פעילותו לפי 

 ;שלגביה מוגשת בקשת התמיכהקלנדרית   תקציב

הוא פעל באופן ממשי בתחום הפעילות שבעדו  ,לראשונה הנתמךמוסד ב (4)

 ;מבוקשת התמיכה במשך שנתיים שקדמו לבקשת התמיכה

 במוסד הנתמך לראשונה, לא יעלה היקף התמיכה על כפל עלות הפעילות שבעדה  (5)

  ;המוסד בשנה שקדמה לשנה שבעדה ניתנת התמיכהניתנת התמיכה, ושקיים 

 מערךאושרה בידי נציג  תכניתעבודה וה תכניתהגיור  מערךהמוסד הגיש ל (6)

 .9 הגיור, כמפורט בסעיף
 

 תנאי הפעילות הנתמכת .5

המצטברים פעילות שבעבורה מתבקשת תמיכה, תיתמך בהתקיים התנאים  

 המפורטים להלן לגבי כל סוג פעילות:

 - כיתתית במסגרת הרצאהו הוראה (1)

ההכנה  לימודיבעת פתיחת תכנית  הרשומיםקבוצת המשתתפים  (א)

לפחות ולאורך תקופת  רשומים משתתפים 20תמנה  לקראת גיור

מערך  ,במקרים חריגים ;רשומים משתתפים 15-התכנית לא תפחת מ

קבוצת עבור בהוראה והרצאה  , מראש ובכתב,הגיור מוסמך לאשר

 משתתפים 15 ,בעת פתיחתה ,שתמנה כיתתיתמסגרת ב משתתפים

 ;רשומים משתתפים 10-ת מחתפלא  לאורך תקופת התוכניתוש רשומים

 המוסד  ראשיהיה רשאי  , מראש ובכתב,והחשבות באישור מערך הגיור

יהיה  בכיתה המאוחדתהרשומים  המשתתפיםלאחד כיתות כך שמספר 

  ;לפי הענייןלפחות, רשומים משתתפים  15או  20

שנקבעו לפחות  מהמפגשים 80% -משתתף הוא מי שנכח ב ,זהלעניין 

, זו החריגה מהורא מערך הגיור מוסמך לאשר ;בתכנית הלימודים

בהם מצא מערך הגיור כי נסיבות שבמקרים חריגים  מראש ובכתב,

 ;מעבר לאמור לעיל ריגות של המשתתף מצדיקות היעדרותאישיות ח
 

 30במשך  לפחות פעם בשבוע  תתקיים הרצאהההוראה והפעילות  (ב)

 ; פעילות כאמור תכלולהחל מתחילת הפעילות רציפותבשבועות 
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ההוראה או  פעילותמשך  ;במערכת החינוךהפסקות וחופשות כמקובל 

 ;לפחות שעה אקדמית אחת יהיהההרצאה 

 מערךידי על בעל תעודה המוכרת  תועבר על ידיההוראה או ההרצאה  (ג)

על ן זה ימי שאושר לעניעל ידי , או בתחום הרלוונטי לפעילות הגיור

 הגיור; מערךידי 

  עללא יעלה הניתן במסגרת פעילות זו או ההרצאה ההוראה שכר  (ד)

  ;תעריףה  שווי

גיור כפי לההוראה או ההרצאה תואמות את תכניות הלימודים  (ה)

 הגיור; מערךשאושרו בידי 

 לא תינתן תמיכה; כיתתיתההוראה או ההרצאה מתבצעות במסגרת  (ו)

  ;עבור הוצאות הליך גיור אישיב לפי מבחנים אלה

ור בעב לכלול שכר מוריםבמסגרת הניקוד לפעילות זו, ניתן יהיה  (ז)

  ;בית הדיןמעמד בהמשתתפים הרשומים של שעות ליווי 

תוספת הדרכה  לוכלניתן יהיה לבמסגרת הניקוד לפעילות זו,  (ח)

התקבלו בבית הדין ונדרשו שלא רשומים  למשתתפים ממוקדת

מערך ל וצגפעילות כזו, ככל שהיא תידרש, ת, ובתנאי שלהשלמות

עבור תוספת הדרכה בהתמיכה  ;מראש אישור הוניתן להגיור 

התמיכה בגין כל מסך  10%על תעלה לא  זו פסקת משנהממוקדת לפי 

 ;פעילות ההוראה וההרצאה

עבור שכר רכז בבמסגרת הניקוד לפעילות זו, ניתן לכלול הוצאות  (ט)

 שאושר מראש על ידי מערך הגיור וכן אושרה תכנית עבודתו, כאשר

ריכוז , ס מתגיירים לפתיחת כיתותאחד או יותר מתפקידיו הם: גיו

הנדחים בבית הדין וטיפול בנושרים ובמעוכבי בית  תלמידי הכיתות

ובתיאומים מול מחוזות מערך ת בבית הדין טיפול בשיבוץ כיתו, דין

התמיכה  כל מסך 10%עבור רכזים לא יעלו על ב שכר הוצאות; הגיור

  ;בגין פעילות ההוראה וההרצאה
 

 - עיון יום (2)
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 15 -בכל יום עיון לא יפחת מ רשומיםהמספר המשתתפים  (א)

לכלול גם משתתפים ניתן  המשתתפים,  במניין משתתפים;

משתתפים  5משתתף פוטנציאלי אחד לכל  פוטנציאליים בהיקף של

ככל שיינתן אישור מערך הגיור לפתיחת תכנית בעלת מספר  ;רשומים

, יוקטן  )א((1)5נמוך יותר כאמור בסעיף  רשומים משתתפים

   ;בהתאמה מספר המשתתפים הנדרש לפעילות זו

שעות אקדמיות לפחות של הרצאה, סדנה או  8יום עיון יכלול  (ב)

 הדרכה;

העבודה שנמסרה עם תואמות את תכנית תהיינה  פעילויות יום העיון (ג)

 ;בידי מערך הגיור הכפי שאושר ,בקשת התמיכות

  ;רשום כל משתתף בעדפעמים בשנה  8עד  התמיכה ביום עיון תינתן (ד)

  עלהניתן במסגרת פעילות זו לא יעלה  ההוראה או ההרצאהשכר  (ה)

 ;התעריף  שווי

 

  - ולימוד חוויה שבת (3)

שבת  -בכל שבת חוויה ולימוד )להלן  רשומיםהמספר המשתתפים  (א)

, ניתן לכלול במניין המשתתפים  משתתפים; 15-( לא יפחת מחוויה

גם משתתפים פוטנציאליים בהיקף של משתתף פוטנציאלי אחד לכל 

ככל שיינתן אישור מערך הגיור לפתיחת  ;משתתפים רשומים 5

נמוך יותר כאמור בסעיף  רשומים תכנית בעלת מספר משתתפים

 ;, יוקטן בהתאמה מספר המשתתפים הנדרש לפעילות זו )א((1)5

שבכל אחד מהם  מפגשים נפרדיםשלושה בכל שבת חוויה יהיו לפחות  (ב)

תינתן הרצאה שמשכה שעה אקדמית אחת לפחות, העוסקת 

 ;נושאים הכלולים בתכנית ההכנה שאושרה בעת הגשת הבקשהב

)מלבד המרצים( לא את המשתתפים בשבת המלווים  מספר המורים (ג)

יהיו  ומרצים מורים ;רשומיםמשתתפים  5אחד לכל מורה יעלה על 

ואולם מספרם של המורים, רשאים לצרף את בני זוגם וילדיהם, 
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המרצים ובני משפחותיהם יחד, לא יעלה על מספר המשתתפים 

  ;)הרשומים והפוטנציאליים( בשבת

 כל משתתף בעדהתמיכה בשבת חוויה תינתן אחת לשנה בלבד  (ד)

 ;רשום

 עלהניתן במסגרת פעילות זו לא יעלה  ההוראה או ההרצאהשכר  (ה)

  ;תעריףה שווי
 

 - חברתי אירוע (4)

 15-לא יפחת מ חברתי באירוע רשומיםהמספר המשתתפים  (א)

, ניתן לכלול גם משתתפים במניין המשתתפים  משתתפים;

משתתפים  5בהיקף של משתתף פוטנציאלי אחד לכל  יםפוטנציאלי

ככל שיינתן אישור מערך הגיור לפתיחת תכנית בעלת מספר  ;רשומים

, יוקטן  )א((1)5נמוך יותר כאמור בסעיף  רשומים משתתפים

  ;בהתאמה מספר המשתתפים הנדרש לפעילות זו

מפגש של ארבע שעות אקדמיות לפחות, הכולל אירוע חברתי יכלול  (ב)

נושאים הכלולים בתכנית בתכנית אמנותית או תרבותית בעלת תוכן 

 ;ההכנה שאושרה בעת הגשת הבקשה

 חברתיים רועיםיא השלושעבור ברוע חברתי תינתן יהתמיכה בא (ג)

 ;רשום כל משתתף בעד ,בשנה

 - לימודי סיור (5)

משתתפים  15יהיהלסיור לימודי  רשומיםהמספר המשתתפים  (א)

ככל שיינתן אישור מערך הגיור לפתיחת תכנית בעלת מספר  ;לפחות

, יוקטן )א((1)5נמוך יותר כאמור בסעיף  רשומים משתתפים

 ;בהתאמה מספר המשתתפים הנדרש לפעילות זו

במניין משך  ;לפחות אקדמאיותשעות  5  הלימודי יהיה משך הסיור (ב)

  ;נסיעותהזמן הסיור הלימודי לא ייחשב 

העבודה שנמסרה עם את תכנית  יםתואמ פעילויות ומסלולי הסיורים (ג)

 ;בידי מערך הגיור הכפי שאושר בקשת התמיכות וזאת



 - לא רשמינוסח משולב  -
 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
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 עלהניתן במסגרת פעילות זו לא יעלה  ההוראה או ההרצאהשכר  (ד)

  ;תעריףה שווי

 כל משתתף בעדבשנה  סיורים  4 לא תעלה על סיור לימודיהתמיכה ב (ה)

 ;רשום

 - ותמארח משפחותלו מוריםל השתלמויות (6)

משפחות לולצוותי המורים  הדרכות וסדנאותת, יוהשתלמו (א)

 ;המארחות

 כומשומפגשים לפחות  3 , יהיו בנותהסדנה או ההדרכהההשתלמות,  (ב)

שיהיו יכול המפגשים  ;לפחותאחת שעה אקדמית  יהיה  מפגשכל של 

 ;לכל היותר שבועות ברצף 6פרושים על פני 

במקרה  ;משתתפים 10-מספר המשתתפים בכל מפגש לא יפחת מ (ג)

חריג של מיעוט מורים, באישור מראש ובכתב של מערך הגיור ניתן 

 ;מורים 4-יהיה לקיים השתלמות למורים שלא תפחת מ

 בשנה פעמים 3 עד תינתן סדנה או הדרכה, בהשתלמות תמיכה (ד)

 ;תארחומ למשפחות בשנה פעמיים ועד למורים

הניתן למרצים או מדריכים במסגרת  או ההרצאה ההוראה שכר (ה)

 ;תעריףה על שווילא יעלה פעילות זו 

 - ולנוער לילדים מועדוניות (7)

שעות הלימודים במערכת ב שלאפעילות לילדים ולנוער, המתקיימת  (א)

שהוריהם או בעלי המשמורת עליהם משתתפים ובזמן החינוך הפורמלית 

 בפעילות הכנה לגיור;

ולא משתתפים  5-לא יפחת מ כאמור בפעילות מספר המשתתפים (ב)

 ;משתתפים 30יעלה על 

 

 

 

 - ס חשיפהכנ (8)



 - לא רשמינוסח משולב  -
 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
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 ;פרסום לתכניות ההכנה לגיורחשיפה ורוע שתכליתו לתת יא (א)

והוא יכלול לכל  לפחות שעות אקדמיות 4היה י חשיפההס משך כנ (ב)

שיח בין משתתפים ו הסברה על תהליך הגיור הפחות הרצאה,

  ;(9פסקה )בהגדרתם כ ,גיורתכנית בוגרי לאו רשומים פוטנציאליים ל

משתתפים  30-הפוטנציאליים לא יפחת מ מספר המשתתפים (ג)

נוכחות משתתפים רשומים בפעילות זו תוגבל  פוטנציאליים;

 ;למשתתף רשום אחד לכל שני משתתפים פוטנציאליים

 רשוםבין , עבור כל משתתףבשנה  ב פעמייםתינתן  כנסהתמיכה ב (ד)

 ;ובין פוטנציאלי

כנסים בשנה, בעבור כל  12מספר הכנסים שייתמכו, לא יעלה על  (ה)

  ;מוסד

 - לשילוב בוגרי תכנית גיור בפעילויות ההכנהפעילויות  (9)

 של ליוויעידוד ו לפעילותהגיור תכניות לרתום את בוגרי  הפעילות שמטרת (א)

; השלמת הליכי הגיורל לעידוד וליווי לצורךזקוקים ה משתתפים רשומים

כאמור  הרצאה וכנס חשיפה ,במסגרת של הוראה יעשה שילוב הבוגרים

 שהשלים את תכנית הלימוד; מי  - "בוגר" ,לעניין זה ( ;8)-( ו1)5בסעיפים 

 :האלההמרכיבים מאחד לפחות כלול ת וז לפי פסקהפעילות לבוגרים  (ב)

 תכנית הכשרה: (1)

תכנית להכשרת הבוגרים לקראת שילובם בליווי משתתפים 

מפגשים בשנת  5התכנית תכלול עד   ;להשלמת הליכי הגיור

לפחות, משכו  בוגרים 10בכל מפגש כאמור ישתתפו  ;תקציב

יהיה שעתיים אקדמיות, והוא יכלול  הרצאה בתחומי הגיור 

 וההכשרה;

 

 

 כנס בוגרים: (2)



 - לא רשמינוסח משולב  -
 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
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מטרתו לחזק את הקשר בין הבוגרים לבין המוסד ובינם אירוע ש

הבוגרים להמשיך ולתרום  לרתום את זאת במטרהלבין עצמם, 

 ;בתחום הגיור

 בוגרים 20, ישתתפו לכל היותר בכנס, שיתקיים פעם בשנה

, והוא יכלול לפחות שעות אקדמיות 4משך הכנס יהיה  לפחות;

לכל הפחות הרצאה, הסבר על תהליך הגיור ושיח בין הבוגרים 

 ;והמורים

העבודה תואמות את תכנית פעילויות ההכשרה לשילוב הבוגרים   (ג)

 ;בידי מערך הגיור הכפי שאושר שנמסרה עם בקשת התמיכות וזאת

  –לניהול כיתות   CRMומערכת  עול אתר במרשתתאחזקה ותפ (10)

אחזקה עבור בבמסגרת הניקוד לפעילות זו, ניתן לכלול הוצאות  (א)

לניהול כיתות  CRMמערכת תחזוקת ו אתר במרשתת ותפעול

 ;הגיור

לא  ותפעול של אתר במרשתתאחזקה הוצאות התמיכה בגין  (ב)

מותנית בקיום התנאים  והיאשקלים חדשים,  10,000תעלה על 

 : שלהלןהמצטברים 

התמיכה תינתן בעד אחזקה ותפעול של אתר מרשתת אחד,  (1)

 שיפעל ללא הפסקה ויהיה נגיש לציבור באופן חופשי; 

 הליך את התואמיםהאתר יכלול תכנים בנושא ההכנה לגיור  (2)

בנוסף לתיאור כללי ומידע טכני על , הממלכתי הגיור

 הגוף המפעיל את האתר;

 האתר יעודכן מעת לעת;  (3)

  ;האחזקה והתפעול של האתר מבוצעים על ידי חברה חיצונית (4)

 ;לא תינתן תמיכה בגין הקמה ופיתוח של אתר במרשתת (5)

שקלים  40,000לא תעלה על  crmהתמיכה בתחזוקת מערכת  (ג)

; ה על ידי חברה חיצוניתוהיא מותנית בביצוע התחזוקחדשים, 

 . crmלא תינתן תמיכה בגין הקמה ופיתוח של מערכת 



 - לא רשמינוסח משולב  -
 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
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 ניקוד הפעילות הנתמכת .6

 :שלהלן בטבלה כמפורט ייקבע פעילות סוג לכלהניקוד  (א)

  נקודות  יחידת הפעולה  ילותהפע   

 7   שעה אקדמית הוראה / הרצאה (1)

 70        יום עיון יום עיון (2)

 למשתתף 20    שבת  שבת חוויה (3)

 35   אירוע אירוע חברתי (4)

 40   סיור סיור לימודי (5)

 6   שעה אקדמית השתלמויות (6)

 3       שעה ילדים ונוערמועדונית  (7)

 200   נסכ כנס חשיפה (8)

 6  שעה אקדמית  תכנית הכשרה בוגרים (9)

 100   כנס כנס בוגרים (10)

 250                                    לאתר במרשתת אחזקה ותפעול (11)

  CRM                                                  1000מערכת תחזוקת  (12)

 

 10%-ינתן למוסד בעד אירועים חברתיים שהוא עורך, יוגבל ליהניקוד ש (ב)

 .מכלל הניקוד הניתן לו

או סדנאות  ותהדרכעבור השתלמויות, בינתן למוסד יש המצטבר הניקוד (ג)

 .מכלל הניקוד הניתן לו 10%-שהוא עורך, יוגבל ל

מכלל הניקוד  10%-שהוא עורך, יוגבל ל כנסיםינתן למוסד בעד יהניקוד ש (ד)

 .הניתן לו

 קביעת גובה התמיכה .7

 ה ייקבע לפי השיטה שלהלן:גובה התמיכ 

גיור, לתקציב התמיכות לפעולות הכנה  כל שווי נקודה ייקבע לפי חלוקת סך (1)

לתמיכה במספר הכולל של הנקודות שאושרו לכל הארגונים שהגישו בקשה 

 לפי פרק זה;



 - לא רשמינוסח משולב  -
 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
 

 12 

ייקבע על ידי מכפלת שווי הנקודה במספר הנקודות  לפעילותגובה התמיכה  (2)

 ;לפעילותאושרו ש

 בכל מקרה לא יעלה סכום התמיכה על הסכום הנקוב בבקשה.

 

 הוראות לבקשת התמיכה ולחלוקת התמיכה  .8

 .מבוקשת התמיכה השבעד הפעילות תעלּומ 90%התמיכה לא תעלה על  (א)
 

שקלים  50,000בעבור בקשת תמיכה ששוויה הכולל עולה על תמיכה תינתן  (ב)

שקלים חדשים תידחה על  50,000-פחות מ השהיקפ ת תמיכה; בקשחדשים

 .הסף

מארגני הפעילות   ,של משתתפים מרבי או מזעריבפעילות המותנית במספר  (ג)

 .כללו במספר המשתתפיםיומבצעיה לא י

תהיה רשאית לקבוע כי היקף  הוועדהבמסגרת אישור הבקשות לתמיכה,   (ד)

הפעילות המאושר יהיה פחות מהיקף התכנית המבוקשת וזאת בהתחשב 

בהערכת יכולתו של המוסד לקיים את הפעילות המתוכננת, ולאחר שניתנה לו 

הצעת התקציב תותאם להיקף הפעילות  ;הזדמנות להציג את טענותיו

 .תהיה מנומקת הוועדההחלטת  ;המאושרת

 .במקביל אותו משתתף ליותר ממוסד אחד בעדן תמיכה לא תינת (ה)

משתתף רשום שבגינו קיבל המוסד תמיכות במשך שתי מערכות תכנית לימודים  (ו)

מוסד האמור,  ; על אףמלאות לא יוכל להיחשב שוב משתתף רשום באותו מוסד

המבקש באופן חריג הכרה במשתתף כאמור, יגיש בקשה מנומקת, בכתב, 

 .למערך הגיור

המעידים  של המשרד ביצוע בהתאם להנחיות אגף הכספיםגיש דוחות יהמוסד  (ז)

  היקף ועלות ביצוע התכנית המאושרת.על 

תימשך מעבר לשנת התמיכה, יגיש ו תחל בשנת התמיכה ככל שפעילות מאושרת (ח)

בשנת התמיכה בלבד, והמשך  שתתקייםפעילות העבור בבקשה לתמיכה המוסד 

המוסד  על ידי לתמיכה הבקשהגשת כפוף לבשנה העוקבת התמיכה בפעילות 



 - לא רשמינוסח משולב  -
 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
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שתינתן תמיכה לפי מבחנים ככל וזאת , הוועדהי ל ידבשנה העוקבת ואישורה ע

 .בשנה העוקבת האל

 כנית העבודהת .9

 תכניתמוסד המבקש תמיכה לפי מבחנים אלה יגיש במועד הגשת הבקשה   (א)

באתר המופיעים  הגיור מערך שפרסם תערך לפי נושאי הלימודעבודה, אשר 

 .הגיור מערךתאושר בידי נציג  תכנית; ההמשרד

הגיור, בין היתר, בתכנים  מערךהעבודה ואישורה יתחשב  תכניתבעת בדיקת  (ב)

שלשמן נועדו  מטרותהמידת הגשמתם את בו העבודה תכניתהכלולים ב

  .התמיכות

 

 פיקוח ובקרה .11

יהיה נתון לפיקוח ולבקרה של מערך  האלמבחנים  לפימוסד הזוכה לתמיכות 

בדבר בהתאם להוראות תכ"ם  וזאת הוועדההגיור, אגף הכספים של המשרד או 

הפיקוח או הבקרה יכול וייעשו על ידי  ;8תמיכות במוסדות ציבורפיקוח ובקרה על 

 הסמכה כזו יודיע המשרד למוסדות.על  ;גוף חיצוני שהוסמך לכך

 

 נהלים .11

לשם בדיקת התאמתה  ,פעילותו הכוללת תכניתאת  לוועדההמוסד יגיש   (א)

  .למטרות התמיכה ולתנאיה, ולמניעת כפל תמיכה

תשלום תמיכת המשרד בעד פעילותו של המוסד שאושרה בידי הוועדה כדין,    (ב)

יועבר בהתאם לדוחות ביצוע שהמוסד יגיש לתקופת התשלום כפי שיקבע 

, וכנגד הוכחת ביצועבהתאם להנחיות אגף הכספים להגשת דוחות  המשרד

עבור הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, ובהתאם לנהלים בהוצאות בפועל 

 .במשרד האוצרשהקבועים לתשלום בקשות תמיכה שבמשרד ו

בו נמצא כי הפעילות המדווחת בידי המוסד אינה שלמען הסר ספק, מקום  (ג)

 יחולו הוראות הנוהל. ,ת במלואהמתקיימ

 
                                                 

 http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.1.0.4 6.1.0.4הוראת תכ"ם מס'  8



 - לא רשמינוסח משולב  -
 -: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח שפורסם ברשומות לב-לתשומת

 הפרסום ברשומות מחייב.
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 תחילה  .12

 (.2018בינואר  1) ח"בטבת התשע י"דתחילתם של מבחנים אלה ביום        

 

 ביטול .13

למוסדות ציבור העוסקים בפעולות לשירותי דת משרד המבחנים למתן תמיכות של 

 .בטלים - 9הכנה לגיור

 

 

      (2018ביולי  1) התשע"ח י"ח בתמוז 

 

(803-35-2018-000026)             

 

 

 ________________ 

 בנימין  נתניהו  

 ראש הממשלה               

                                                 
 .2700; התשע"ה, עמ' 6446; התשע"ד, עמ' 1294י"פ התשע"ג, עמ'  9
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