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 התרבות והספורטחלוקת כספי תמיכות של משרד למבחנים 

 המקיימים בתי ספר למחול לבני נוערלמוסדות 

 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 והוראות התכ"ם

 

בדבר  ובהתאם להוראת התכ"ם (החוק -)להלן  19851-התשמ"הא לחוק יסודות התקציב, 3בהתאם לסעיף 

ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות  בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 2תמיכה בגופים אחרים

מתפרסמים בזה (, חוק התרבות והאמנות –)להלן , 20023-( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג4)3לפי סעיף 

למוסדות המקיימים בתי  ,(המשרד –)להלן  התרבות והספורט מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 

 :, כמפורט להלןספר למחול לבני נוער
 

 19420266תקנה תקציבית: 

 

 כללי

1.  

למוסדות  (, תדון במתן תמיכות מתקציב המשרדועדהוה –ועדת התמיכות של המשרד )להלן  (א)

לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה , בהתאם בתי ספר למחול לבני נוער המקיימים

 (.הנוהל -)להלן  4במוסדות ציבור ולדיון בהן

  

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

 .  מקבלי התמיכה השונים

 

עדה את כל נסיבותיו של העניין, ובקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הו בבואה לדון ולהחליט בכל (ג)

 עדה יהיו מנומקות.ואלה; החלטות הווענייני של מבחנים מקצועי תוך יישום שוויוני, 

 

 הגדרות

   -במבחנים אלה  .2

 

 בית ספר למחול לבני נוער;  –" בית ספר"

 

  ;המחולועדת משנה שמינתה המועצה לעניין תחום  –" המדור"

 

 וכן רשות;   ,א לחוק3מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף  –" מוסד"

                                                 
 .  34; התשנ"ב, עמ' 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  1
 http://www.mof.gov.il/Takam/ 6.2הוראת תכ"ם מס'  2
 .64ס"ח התשס"ג, עמ'  3
; התשע"ח, עמ' 10192; התשע"ו, עמ' 8220ועמ'  658; התשע"ה, עמ' 472; התשע"ד, עמ' 5152ועמ'  3172י"פ התשע"ג, עמ'  4

4406. 
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פי חוק להמועצה הישראלית לתרבות ואמנות שהוקמה ופועלת  –או "המועצה" "מועצת התרבות" 

 ;האמנותוהתרבות 

 

 

 מינהל התרבות שבמשרד; –"מינהל התרבות" 

 

, מוסדהתקציבית מוחלטת של פעילות מכל פעילות אחרת של או  הפרדה חשבונאית –" משק סגור"

הוצאות ולרבות לעניין הנהלת החשבונות, רכישת ציוד קבוע ומתכלה או השימוש בו, הוצאות השכר 

חלק יחסי של שמתנהלת כמשק סגור את היש לזקוף על חשבון הפעילות ; לעניין זה הנהלה וכלליות

עומת כלל פעילות לאותה בהתאם ליחס שבין היקף וסד המהוצאות ההנהלה והכלליות של השכר ו

 ;המוסדפעילות 

 

מרכזית ה מקומיות, שפרסמה הלשכההשל הרשויות  2013מדד חברתי כלכלי  –" סיווג הלמ"ס" 

)להלן הקישור:  , כפי שיעודכן מזמן לזמן2016לסטטיסטיקה בשנת 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.pdf); 

 

 רשות מקומית, תאגיד מקומי שאינו למטרות רווח או מתנ"ס; –" רשות" 

 

 תואר בעלשמתקיים לגביו אחד מאלה: דקות לימוד נטו בהנחיית מורה מקצועי  45 –" שעת לימוד"

 ;ניסיון מקצועי הולם בתחום, בעל מוניטין מוכח בתחום או בעל מתאים אקדמי

 

שקדמה לשנה התקציבית הקודמת בספטמבר של השנה  1התקופה המתחילה ביום  –" שנת הערכה"

לדוגמא, בבקשה בעבור שנת התקציב ; באוגוסט של השנה שקדמה לשנת התמיכה 30ומסתיימת ביום 

גוסט באו 31ם ביוומסתיימת  2016בספטמבר  1, תהיה שנת ההערכה התקופה המתחילה ביום 2018

2017 ; 

  

 תמיכה;מבוקשת ה דשבעבדצמבר(  31בינואר עד  1-שנת הכספים )מ –" השנת התמיכ" 

 

לשנת התמיכה; למשל, בבקשה בעבור שנת התקציב  השנה שקדמה –" השנה התקציבית הקודמת" 

 . 2017, השנה התקציבית הקודמת היא 2018

 

 ;ההערכהלשנת השנה שקדמה  –" שנת התקציב המבוקר" 

 

מוחזקים  ,מכוח ההצבעה בולפחות מההון או מחצית  לפחותתאגיד שמחצית  -" תאגיד מקומי" 

במישרין או בעקיפין, בידי רשות מקומית או בידי תאגיד מקומי אחר, או שיש לרשות מקומית או 

לתאגיד מקומי אחר, במישרין או בעקיפין, זכות למנות מחצית לפחות מהדירקטורים בו או את המנהל 

 הכללי שלו;   

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.pdf
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או שהוא בגילאי  ,שנים 18נים עד ש 14בתכנית לימודים מלאה וגילו בבית הספר מי שלומד  -" תלמיד"

   כיתות ט' עד י"ב;

 

עצמיות, מענקים,  , לרבות הכנסותהנתמכת הפעילות לעניין המוסדשל סך ההכנסות  –" תקציב שנתי" 

תרומות, תמיכות ותקציבים ציבוריים; סכום זה לא יכלול תקציבים שניתנו לפעולות שאינן במסגרת 

 כגון תגמולי ביטוח.  ,מוסדההפעילות השוטפת של 

 

 מטרות התמיכה .3

לסייע למוסדות המקיימים בתי ספר למחול לבני נוער ברחבי הארץ,  המטרות התמיכה לפי מבחנים אל 

   ולהבטיח את רמתם המקצועית ואיכות פעילותם של בתי הספר האמורים.  ,ובייחוד בפריפריה

 

 

  עקרונות לקביעת גובה התמיכה ולחישובה . 4

אמות לפי ייקבע  6-ו 5המפורטים בסעיפים ם תנאיעומדת ב, שבקשתו במוסדגובה התמיכה  (א)

 .  7המפורטות בסעיף  המידה לתמיכה

 

מאמות  תעל פי כל אחיחושב שיעור התמיכה בבקשה בשלב הראשון לחישוב גובה התמיכה  (ב)

יחס בין הניקוד שצברה הבקשה בכל אחת מאמות לפי הוזאת , 7ף המידה המפורטות בסעי

 המידה האמורות לבין הניקוד שצברו כלל הבקשות האחרות באותה אמת מידה. 

 

 

)א( יחדיו, 7בכל המשתנים המפורטים בסעיף בקשה , יחושב השיעור המצרפי של כל השניבשלב  (ג)

התחשיב הבסיסי(;   –משקלו היחסי של כל משתנה, כמפורט בסעיף האמור )להלן לפי וזאת 

משיעור התמיכה שנקבע בתחשיב הבסיסי  50% -זכאי בשלב זה ל ,שהוא תאגיד מוסדימוסד 

 משיעור התמיכה שנקבע לו בתחשיב הבסיסי. 85% –זכאי ל ,שאיננו תאגיד מוסדימוסד שלו; 

 

ור התמיכה שהמוסד זכאי לו, בהתייחס לכל סוג של פעילות נתמכת , ייקבע שיעהשלישיבשלב  (ד)

בנפרד,  על פי הממוצע האלגברי בין השיעור היחסי שנקבע לו לאחר השלב השני לבין שיעור 

 .התמיכה היחסי שקיבל בשנה התקציבית הקודמת

שיעור  לעומת 20%-ביותר מ במוסד, במקרים שבהם פחת שיעור התמיכה היחסי רביעיהבשלב  (ה)

משיעור  80%-לא יפחת שיעור התמיכה בו מ, בשנה התקציבית הקודמתשקיבל  התמיכה היחסי

מוסד ; , באותו סוג של פעילות נתמכתהתקציבית הקודמתהתמיכה היחסי לו היה זכאי בשנה 

, בהתייחס לאותו לא זכאי להגנה לפי סעיף קטן זה יותר מפעם אחת במשך ארבע שנים רצופות

 . פעילות נתמכתסוג של 

 

, יופחתו מסכום התמיכה שנתקבל לאחר השלב השלישי, חריגות שכר שנעשו החמישיבשלב  (ו)

 בשנת התקציב המבוקר, כמפורט להלן: 
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(  על השכר המרבי המוסדמנהל  –)להלן  המוסדעלה שכר הברוטו של המנהל הכללי של  (1)

מסכום התמיכה לו היה זכאי  5 -המפורט בסעיף זה, יופחת סכום החריגה כשהוא מוכפל ב

 המוסד אילולא החריגה; 

לגובה השכר שקבעה  בהתאם 3על דרגה לא יעלה המוסד מנהל שכר הברוטו המרבי של  (2)

רשות החברות הממשלתיות לחברות ממשלתיות לא עסקיות, זולת אם התקבל מראש 

ב שמינה אישור מינהל התרבות לתשלום שכר גבוה יותר בהתאם להמלצת ועדת מעק

 לעניין זה; רמת השכר תתעדכן באופן שוטף לפי עדכוני רשות החברות הממשלתיות;

 25%שסך התמיכה הציבורית בו עולה על מוסד זה יחול רק על  קטן האמור בסעיף (3)

לפי הנמוך מביניהם; לעניין זה  -ליון שקלים חדשים ימ 5השנתי או על  ומתקציב

 מרשויות מקומיות ומרשויות ציבוריות אחרות;לרבות תמיכה מהממשלה,  -"תמיכה"

זה ייעשו בהתאמה לחלקיות  קטן זה ותחולת הוראות סעיף קטן חישובי שכר לפי סעיף (4)

  .המוסדמנהל המשרה של 

 

 המבוקר כמפורט להלן:ת התקציב בשנמוסד ההשנתי של תקציב ה, ייבחן שישיהבשלב  (ז)

 20% -וגרעונו המצטבר נמוך מ ,ו נמצא ביתרהשבסיום השנה תקציבו מאוזן אמוסד  (1)

מהשיעור שנתקבל עד לשלב זה; לעניין זה  3%מתקציבו, יוגדל ניקודו היחסי בשיעור של 

אחוז הגרעון מתקציבו השנתי המאושר, שהצטבר משנות התקציב  -"גרעון מצטבר"

 הקודמות;

 ,כלשהובגרעון מצטבר וומעלה  15%שתקציבו נמצא בסיום השנה בגירעון שוטף של מוסד  (2)

ומעלה, לא זכאי לתמיכה כל עוד לא הציג תכנית הבראה  25%של או בגרעון מצטבר 

כפי בדק ותאושר בידי מינהל התרבות, ואשר ביצועה ילווה בפיקוח שוטף ימפורטת, שת

הוראות פסקה זו יחולו רק על מוסד שסך כל התמיכה של המשרד בו ; שתקבע הוועדה

שקלים חדשים; בכל מקרה יחולו הוראות  500,000ודמת עלה על בשנה התקציבית הק

 ;הנוהל

לעניין סעיף קטן זה, איזון או גירעון תקציבי ייקבעו על סמך הדוח הכספי המבוקר שצורף  (3)

ושנערך על פי כל כללי המוסד לבקשת התמיכה, הכולל את כל ההכנסות וההוצאות של 

 . לשימוש לפעילות בלבדהחשבונאות המקובלים ביחס לנכסים נטו 

 

צאות המוכחות בפועל של מן ההו  75%בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על  (ח)

 . לצורך ביצוע הפעילות הנתמכת המוסד

 

 הוראות כלליות  .5

 התמיכה לפי מבחנים אלה תינתן בכפוף להוראות שלהלן: (א)

ימסור לבקשת המדור, מינהל התרבות, הוועדה המבקש תמיכה לפי מבחנים אלה מוסד  (1)

או  תבקש לצורך הטיפול בבקשתו לתמיכהאו כל גורם מוסמך אחר, כל מידע או מסמך שי

בקשה לתמיכה או מידע כאמור יוגש במועד ובמתכונת  ;לצורך בקרה על תמיכה שניתנה

   ;מינהל התרבות שיורה
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מוסד לתמיכה  הוועדה רשאית שלא לאשרבלי לגרוע מסמכויותיה האחרות של הוועדה,  (2)

או גורם משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד מקיים את הוראות סעיף זה, אינו שאינו 

  ;מוסמך אחר, הן ביקורת כספית, הן ביקורת תפעולית בשטח והן כל ביקורת אחרת

 

 םכשההשלים את הגשת כל הדוחות הנדרשים לצורך ניקודו על פי מבחנים אלה, המוסד  (3)

לעניין  ;התמיכה שנתשל  בינואר 1יום לדרישות מינהל התרבות, עד לפי מלאים ותקינים, 

 ;הארכת מועדים יחולו הוראות הנוהל
 

 עדהבהגיש תכנית עבודה כללית לשנת התמיכה לעניין הפעילות שהוא מבקש המוסד  (4)

רשאי לקבל תמיכה אינו  מוסדתמיכה לפי מבחנים אלה, להנחת דעתו של מינהל התרבות; 

 ;בעבור פעילות שלא פורטה בתכנית העבודה שהגיש
 

ובמהלך שנת התמיכה הגיש דוחות ביצוע המעידים על  ,הגיש תקציב לפעילותהמוסד  (5)

, דוחות פעילות רבעוניים שוטפים ודוחות שנתיים; כל הדוחות עמידתו בתכנית העבודה

  ;יוגשו באופן ובמועדים שיורה מינהל התרבות

 

בקשתו ניתנת תמיכה על פי מבחני  מושאלפי מבחנים אלה אם לפעילות  למוסדלא תינתן תמיכה  (ב)

-המשרד או נתמכת או מתוקצבת על ל ידיתמיכה אחרים של המשרד או המתוקצבת בדרך אחרת ע

 ידי משרד ממשלתי אחר או שהממשלה משתתפת במימונה בדרך אחרת.

 

 תנאי סף לתמיכה   .6

; התנאים האמורים שלהלןהמקיים את כל תנאי הסף מוסד זכאי רק  יהלפי מבחנים אלה יה לתמיכה 

בשנת ההערכה וכן צפויים להתקיים במוסד בשנת מוסד ביתקיימו , (1האמור בפסקה )ף זה, למעט בסעי

 : התמיכה על פי תכנית העבודה שהגיש

 

בינואר  1, נכון ליום בקירוב 18 עד גיל  לפחות כבית ספר למחול לבני נוערארבע שנים המוסד פועל  (1)

 ;של שנת התמיכה

 

 ;בקירוב 18 גיל ל רקדנים עדהכשרה מקצועית שבית הספר הוא עיקר פעילותו של  (2)

 

חודשים  10במהלך  נמשכים ארבע שנים, במשך שלושה ימים בשבוע לפחותבבית הספר הלימודים  (3)

 ;לפחות בשנה
 

שעות  9בהיקף של  לאורך כל תקופת הלימודיםים שיעורים מעשילומד בבית הספר כל תלמיד  (4)

 ;  כאמורלשיעור מעשי ; חזרות לא ייחשבו לפחות לימוד שבועיות
  

 
 ; בית הספרשעיקר עיסוקו בניהול  ,מעסיק במשרה מלאה מנהל מקצועיהמוסד  (5)
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לפחות ממנו הם בעלי תואר אקדמי רלוונטי,  70% -צוות הוראה מקצועי ומיומן, ש המוסד מעסיק  (6)

הם בעלי אנשי הצוות  ושיתרשנים לפחות בתחום, חמש מוניטין מוכח בתחום או ותק מקצועי של 

 ;סיון מקצועי הולם בתחוםינ

 

ה רשאית, על אף האמור, הוועדלפחות; תלמידים  20בבית הספר הוא המספר הכולל של תלמידים  (7)

 20-לפי המלצת המדור, לקבוע בהחלטה מנומקת כי המוסד עמד בתנאי זה אף אם למדו בו פחות מ

 16ובלבד שלמדו בו  ,של בית הספר ותלמידים, אם מצא כי קיים אינטרס ציבורי מיוחד בפעילות

ה תלמידים לפחות; הקלה כאמור לא תינתן יותר מפעם אחת בארבע שנים רצופות; החליטה הוועד

יוכפל ניקודו של בית ספר שקיבל הקלה כאמור במשתנים המפורטים בסעיף  ,על מתן הקלה כאמור

החלטתה המנומקת של הוועדה תועבר לעיון כל מוסד שהגיש בקשה לפי מבחנים  ;0.8במקדם  8

   יום ממועד שקיבל הודעה לגבי בקשת התמיכה שלו;  21אלה שיבקש זאת בתוך 

 

מהתלמידים שליש  בממוצע תלמידים לפחות או 7שקדמו לה, בממוצע בשנת ההערכה ובשנתיים  (8)

, ובלבד סיימו בהצלחה את מסלול הלימודים בבית הספר וקיבלו תעודת בוגרלפי הגבוה, , לפחות

  ;למדו שנתיים ברציפות בבית הספראלה שתלמידים 

 

 בית הספרמש בעיקרו לקיום פעילות המש ,מחזיק במבנה בעל שטח מתאים לפעילותו מוסדה (9)

ועומדים לרשותו הציוד והמיתקנים הדרושים להוראת המחול, ובכלל זה: אולפן מחול )סטודיו( 

וכולל אמצעי תאורה והגברה, רצפה צפה, אוורור המותאם לפעילות המתבצעת בו, אחד לפחות 

 ;ושירותיםלבנות ולבנים עם הפרדה חדר הלבשה וכן מטרים,  3.5ומיזוג, ושגובה תקרתו 
 

לפחות  80%ושמשתתפים בו  ,דקות לפחות 45בית הספר מעלה מופע סיום בפני קהל שאורכו (10)

העלאה בימתית של מופע מחול בפני  –מהתלמידים בבית הספר; במבחנים אלה, "מופע סיום" 

בית כספים נוספים מתלמידי נגבו לא מימונו צורך לובלבד ש ,לקראת סיום שנת הלימודים ,קהל

 ;הלימודמעבר לשכר הספר, 

 

המלצת המדור; לפי ברמה מקצועית נאותה,  אהיהבקשה לתמיכה  מושאהמוסד פעילותו של (11)

אינו עומד בתנאי זה תינתן לאחר שרוב מבין המוסד המלצת המדור תהיה מנומקת; החלטה כי 

הזדמנות להשמיע מוסד ונתן להמוסד חברי המדור המכהנים קבע כך לאחר שבחן את פעילות 

שיבקש זאת, לגבי מוסד יועברו לעיון לפי סעיף קטן זה חלטות המדור המנומקות בפניו; הטענותיו 

, ובלבד שהגיש בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה, ושבקשתו לעיון כאמור הוגשה המוסדותכלל 

ימים  30ההחלטה תועבר לעיונו בתוך  ;ימים ממועד ההודעה על ההחלטה בעניין התמיכה 14בתוך 

 ;ממועד קבלת הבקשה בעניין זה

 

; בלי לגרוע מכלליות האמור, מבוקשת התמיכה מנוהל כמשק סגורבעדה שתקציבה של הפעילות (12)

מוסד המתנהל באופן עצמאי ונפרד מבחינה ניהולית ותקציבית מכל פעילות אחרת של בית הספר 

 ;שהמדינה משתתפת בתקציבוית למוסד לימודים הוא אינו קשור תקציבית או ניהולו
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כמפורט במסמכי היסוד שלו ואופן פעולתו עולים בקנה אחד עם מטרות התמיכה המוסד מטרות (13)

 ;המפורטות במבחנים אלה
 

דינים החלים עליו לפי העומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד עצמו לביקורת המשרד המוסד (14)

, ומבלי לפגוע בחופש היצירה, בחירות דתו בתנאים למתן תמיכהלהבטחת עמי , זאתהוראות הנוהלו

 ;האמנותית ובחופש הביטוי
 

כי הפעילות הנתמכת מבוצעת בתמיכת  , אם קיים,ובאתר האינטרנט שלומציין בפרסומיו המוסד (15)

 ; בצירוף סמליל המשרדאם ניתנה תמיכה כאמור, המשרד, 

 

שומר על ו לפעילותו, מקפיד על כללי ניהול תקין ותמקיים את הוראות החוק הרלבנטיהמוסד (16)

 ;מטרותיה של הפעילות הנתמכתבאופן ההולם את  ,באורחות התנהלותומלאה שקיפות 

 

לפי פועל ביעילות ובתקורה מינימאלית, שמאפשרת את פעילותו התקינה והראויה, לרבות המוסד (17)

 ;ה וכלליותנוהל והנחיות החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הוצאות הנהלה
 

 .לשמן ניתנושמשתמש בכספי התמיכה רק למטרות המוסד (18)
 

 תמיכהגובה הלקביעת משתנים .  7

משקלה היחסי של כל אמת לפי ו ,פי אמות המידה המפורטות להלןלייקבע במוסד שיעור התמיכה  (א)

 :הבקשה לתמיכה מושא המוסדבהתייחס לפעילות  ,מידה

 25%  ספר התלמידיםמ (1)

 20%   גאוגרפימיקום  (2)

 20%  פעילויות העשרה (3)

 15%   מספר הבוגרים (4)

  10%   צוות הוראה (5)

 10%   כיתת מצוינות (6)

 

 

 

 (25%מספר התלמידים ) (ב)

בית בפועל בתכנית לימודים מלאה בשלמדו במשתנה זה יהיה זהה למספר התלמידים  מוסדניקודו של 

 ת התמיכות.השנה שקדמה לשנ בדצמבר של 1ביום הספר 

 

 (20%מיקום גאוגרפי ) (ג)

מאזור המרכז, כמפורט בטבלה  של בית הספר במשתנה זה ייקבע לפי ריחוקומוסד ניקודו של  (1)

 :שלהלן

 ניקוד       מרחק      

 0      תל אביב והסביבה 
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 1 ק"מ מתל אביב  )נתניה, חדרה, יבנה, גדרה( 60עד ק"מ  30

 2  ק"מ מתל אביב )ירושלים, חיפה( 100עד ק"מ ו 60מעל 

 3  ק"מ מתל אביב )עכו, באר שבע, טבריה( 100מעל 

נקודות לפי פסקה  3ואינו זכאי לקבל  שנמצא בפריפריהבית ספר (, 1על אף הוראות פסקה ) (2)

  ;לפי סיווג הלמ"ס 5עד  1ישוב בסיווג למ"ס  –נקודות; לעניין זה, "פריפריה"  2יקבל   (,1)

   .המבוקר התקציב בשנת שלו השנתי בתקציב יוכפל זה במשתנה מוסד שקיבל הניקוד (3)

 

 (20%פעילויות העשרה ) (ד)

 זכאי לניקוד במשתנה זה כמפורט להלן:מוסד  (1)

שקיים בשנת ההערכה פעולות העשרה מיוחדות בתחומי האמנות שאינן מוסד  (א)

כגון  ,מבוצעות בידי צוות ההוראה של האולפן ואינן נכללות בתכנית הלימודים שלו

יקבל  - וכדומה  , צפייה במופעי מחולכיתות אמן, מפגשים עם יוצרים מחוץ לארץ

 נקודה אחת;

שקיים בשנת ההערכה היקף משמעותי של פעולות העשרה המפורטות בפסקה מוסד  (ב)

 משנה )א(, בהיקף שלא יפחת מארבע פעולות בשנה, יקבל שתי נקודות;

המלצת המדור לאחר שבחן את פעולות ההעשרה פי לבמשתנה זה ייקבע מוסד ניקוד  (2)

לא יהא זכאי לניקוד מוסד בשנת ההערכה; המדור רשאי להמליץ כי בית הספר שהתקיימו ב

שיבקש זאת, מוסד במשתנה זה; החלטת הוועדה לפי משתנה זה תהיה מנומקת ותועבר לעיון 

נומקת תועבר ההחלטה המ ;ממועד הודעה על ההחלטה וםי 14  ובלבד שהגיש בקשתו תוך

 יום ממועד הגשת הבקשה. 21תוך 

   .המבוקר התקציב בשנת שלו השנתי בתקציב יוכפל זה במשתנה מוסד שקיבל הניקוד (3)

 

 (15%מספר הבוגרים ) (ה)

במשתנה זה יהיה זהה למספר התלמידים שבמהלך שנת ההערכה קיבלו מוסד ניקודו של 

הדרוש לפי מבחנים , לאחר שהשלימו בהצלחה את היקף שעות הלימוד מבית הספרתעודת בוגר 

 .אלה, ובלבד שלמדו שנתיים ברציפות לפחות בבית הספר

 

 (10%צוות הוראה ) (ו)

 :להלן כמפורט יינתן זה במשתנה הניקוד

הספר  בביתלפחות מהמורים המלמדים שיעורים מעשיים הועסקו  50%ספר שבו  בית (1)

 חמש נקודות; יקבל –ו לשנת ההערכה שקדמ בשנתייםברציפות 

, הספר בבית שהועסק מעשיים שיעורים המלמד מורה כל בעד(, 1) בפסקה האמור על נוסף (2)

 יקבל המוסד נקודה אחת.  ,ההערכה לשנת שקדמו בשנתיים ברציפות, מלאה במשרה

 

 (10%כיתת מצוינות ) (ז)

 –לעניין זה, "כיתת מצוינות"  ;נקודות במשתנה זה 2שיש בו כיתת מצוינות יקבל בית ספר 

שעות  4המיועדת לתלמידים מצטיינים המקבלים העשרה מקצועית של בבית הספר כיתה 

לימוד שבועיות לפחות, מעבר לשעות הלימוד הנכללות בתכנית הלימודים, שמטרתה לקדם את 
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, ובלבד שמספר התלמידים בכיתה כאמור לא התלמידים האמורים למקצוענות בתחום המחול

 .יפחת מרבע מכלל התלמידים בבית הספר

  

 תחילה .  8

 (.  2018 בינואר 1"ח )התשע בטבת"ד י ביום, של מבחנים אלו תחילתם 

 

 הוראות מעבר. 9

שנמצא זכאי לתמיכה במוסד לא יפחת סכום התמיכה  2018בשנת על אף האמור במבחנים אלה,  (א)

, בהתייחס 2017התמיכה שקיבל באותו תחום בשנת  מסכום 85%-מלמבחנים אלה ביותר  לפי

 לאותו סוג של פעילות נתמכת. 

האמור יראו כאילו בסעיף ( 2020בינואר  1ד' בטבת התש"פ ) )ט(, עד ליום6על אף האמור בסעיף  (ב)

 נמחקו.  -מטרים"   3.5לים "ושגובה תקרתו המי

 

 

 ח"ע________ התש

__________ 2018 

        __________________ 

 מירי רגב          

 התרבות והספורט תשר  

(803-35-2016-000168) 

  


