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ל 1רמוסדות ציבוב של משרד החינו�תמיכהצור� מבחני�

 �1985ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב

ל ע�בו,�19852ה"התשמ,א לחוק יסודות התקציב3עי�סבהתא� התייעצות

לבזה מתפרסמי�, היוע$ המשפטי לממשלה שלהחלוקת כספי מבחני� תמיכות

ציל)המשרד�להל�( חינו&ה משרד :בורמוסדות

 המינהל הפדגוגי

 פעולות חינו� במוזאוני�

.)188'עמ, 5335פ"י: תיקו�(

 26�05�56:תקנה תקציבית

, מוסדות ציבור שעיסוק� העיקרי היסטוריה ומורשת: הגופי� הנתמכי�.א

שה�,)מוסדות הציבור�להל�(תולדות היישוב וחינו& מדעי טכנולוגי

או) החוק�להל�(�19833ג"התשמ, וני�מוזאוני� מוכרי� על פי חוק המוזא

על פי כללי� שהתקינה מועצת, הנמצאי� בתהליכי הכרה כמוזאוני�

.להכרה) כללי המוזיאוני��להל�(לפי החוק) המועצה�להל�(המוזאוני� 

לא תינת� תמיכה למוזאוני� המקבלי� תקציב מאוצר המדינה על פי חוק

או, �1985ה"התשמ,א לחוק יסודות התקציב3יכה לפי סעי�תמהשאינ

.המוכרי� כמוסד חינוכי על ידי משרד החינו&

, להגברה, התמיכה מיועדת לקידו� תכניות חינוכיות: מטרת התמיכה

העמקה והרחבה של פעילויות לימודיות במוזאוני� בנושאי היסטוריה
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גי באוכלוסיות הקשורות תולדות היישוב והחינו& המדעי טכנולו, ומורשת

את; למערכת החינו& מגמת התמיכה היא לחזק את הקשר ולהגביר

תו& יצירת שילוב, המעורבות של מוזאוני� ע� מערכת החינו& הפורמלית

והפיכתו למהות חינוכית, אפקטיבי�קוגניטיבי וחוויתי�של תהלי& חינוכי

.שלמה

במוזיאוני� שהוכרו המשרד מבקש לקד� באופ� מיוחד פעילות חינוכית

מתו& הכרה, וסווגו על ידי מועצת המוזיאוני� במוזיאוני� למדע וטכנולוגיה

ה וכדי,�21בחשיבות הלאומית של החינו& המדעי והטכנולוגיה במאה

הטכנולוגי הגלו��להכשיר את הדור הצעיר ולממש את הפוטנציאל המדעי

.בו

המשלבת פעילות, במוזאו�הדרכה: סוגי הפעילויות והנושאי� הנתמכי�.ב

של, תצוגתו אמצעיו וציודו, לימודית ע� שימוש במיתקני המוזאו� בנושאי�

. תולדות היישוב והחינו& המדעי והטכנולוגי, הנחלת ההיסטוריה והמורשת

החל בפעילות שיווק, הפעילות הנתמכת כוללת פעולות לפני הביקור במוזאו�

ביקור מוקד� בכיתה, ני� אלהומכירה של הפעילות החינוכית לפי מבח

 הכנת תכניות לימודי�,הכנת מורי�, ופעילות בכיתה לאחר הביקור במוזאו�

.וחומרי לימוד ופעילות היקפית אחרת לפעילות החינוכית

לפעילות תחרותית המופעלת בידי מוסדות הציבור לא תינת� תמיכה מ�

.התקנה התקציבית הנדונה

: הנתמכתאוכלוסית היעד בפעילות.ג

,�19494ט"התש, תלמידי מערכת החינו& כהגדרת� בחוק לימוד חובה.1

לרבות, בתי ספר יסודיי� ועל יסודיי�, גני ילדי�: במוסדות חינו& אלה

במסגרת, וכ� הורי תלמידי�,ר"שח, שילוב, מסגרות חינו& מיוחד

.שמארג� מוסד החינו&

הש.2 תלמות למורי� מוכרת על ידי משרד החינו& לגמול מורי� במסגרת

, שהמורי� משתתפי� בתשלו� בעד ההשתלמות, ובלבד, השתלמות

.כמקובל במשרד החינו&

:מבחני ס� למוסדות הציבור לקבלת תמיכה.ד

.287'עמ,ט"ח התש"ס4
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מוסד הציבור הוא מוזאו� מוכר על פי החוק או מוסד שועדת המשנה.1

 הכרה על פי האמור בכללי של המועצה אישרה כי הוא נמצא בהליכי

.מועצת המוזאוני� להכרה

.מוסד הציבור עומד בכללי המוזאוני� להפעלת מערכת חינו&.2

.מוסד הציבור עומד בתנאי� לקבלת תמיכה על פי כל די� ונוהל.3

; שעות הדרכה כהגדרת� להל� בשנה לפחות500מוסד הציבור מעביר.4

ושרות בידי המינהל הפדגוגי במשרד תכניות ההדרכה שהוא מפעיל מא

, ברמה פדגוגית, נציגי המינהל הפדגוגי יבדקו כי התכני�. החינו&

ומתאימי�, תואמי� את תכנית הלימודי� הנהוגה במערכת החינו&

.לאוס� ולמרחב התצוגה במוזאו�

למוסד הציבור הפונה לראשונה לקבלת תמיכה לפי מבחני� אלו ניסיו�.5

, ות בהפעלת מערכת חינו& על פי כללי המוזאוני�של שנתיי� לפח

מ . שעות הדרכה בשנה�250בהיק� כמותי שאינו פחות

לכללי)א(4האמור בסעי�, רכז פעילויות החינו& במוסד הציבור.6

, יהיה בעל תואר ראשו� לפחות, המוזאוני� להפעלת מערכת חינו&

.בתחומי� הרלוונטיי� לפעילות החינוכית המופעלת

בהיק�, מוסד הציבור מפעיל מערכת הכשרה והשתלמות למדריכיו.7

מ . בתחו� הפעילות החינוכית של המוסד, שעות בשנה�28שלא יפחת

שתמנה שלושה אנשי חינו& לפחות, מוסד הציבור מינה ועדת חינו&.א7

; המייצגי� את חתכי הגילאי� השוני� של התלמידי� בשכבות השונות

,� את תכניות הדרכה שבעבור� מתבקשת התמיכהועדת החינו& תבח

את התאמת� לגילאי התלמידי�, את זיקת� לתכנית הלימודי�

.המודרכי� ולסביבת מוסד הציבור שבו מתקיימת ההדרכה

המזערית הנגבית בפועל ההכנסה הממוצעת: מינימו� הכנסה לתלמיד.8

 מתלמיד בעד הפעילות החינוכית אינה נמוכה משליש ההכנסה

.מבקשי התמיכה הממוצעת האמורה לתלמיד של כל מוסדות הציבור

כל/ס& כל הכנסות מוסד הציבור מתלמידי� בתי ספר יחולק בס&

.התלמידי� שקיבלו הדרכה
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 ממוצע מוסד ציבור שהכנסתו הממוצעת לתלמיד נמוכה משליש

.לא יקבל תמיכה, אוני�ההכנסה לתלמיד של כל המוז

מוסד ציבור הגובה בעד שעת: סה משעת הדרכהמקסימו� ההכנ.9

יה של כל המוסדות מבקשי סטיות תק� מעל ממוצע הגב2הדרכה 

.לא יקבל תמיכה, התמיכה

:עקרונות לחישוב התמיכה.ה

:התמיכה מרכבת משני סוגי תשלומי�

ייתמ& בשיעור, כל מוסד ציבור שיעמוד במבחני הס� האמורי� לעיל)1(

ז, שעת הוראה שנתית פעמי� עלות8של  . להל�5כמוגדר בסעי�

 בוטל)2(

, יתרת התקציב בתקנה התקציבית תחולק לפי פרמטרי� כמותיי�)3(

כפי שיפורט, ומחיר שעת הדרכה, המודדי� את התפוקה החינוכית

ח .3בסעי�

:עקרונות הנוהל.ו

.)3642'עמ, 5694פ"י: תיקו�(

:לבקשה לתמיכה יצורפו)א(

בהתא� לכל די�, המסמכי� הנדרשי� להגשת בקשת תמיכהכל)1(

;ונוהל

תיאור, תכנית העבודה השנתית של מוסד הציבור בנושאי חינו&)2(

בהתא� למתכונת אחידה, תכניות ההדרכה בעבור תלמידי�

ותכלול נתוני� שוני� לרבות, לכלל המוזיאוני� שיקבע המשרד

זיקת התכנית לתכנית,יתתיאור קצר של התכנ, מטרת התכנית

פעולות חינוכיות המבוצעות לפי הביקור במוזיאו�, הלימודי�

.ולאחריו וסביבת התכנית ואלה יוגשו במדיה אלקטרונית

אישור המועצה למוזאוני� על היות מוסד הציבור מוזאו� מוכר)3(

;או על היותו בתהליכי הכרה, על פי חוק

י� שבה� נית� לזהות את הפעילות הצעת תקציב ודוחות כספי)4(

.הכספית של הפעילות הנתמכת
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ל מוסד"יהיו חתומי� בידי מנכ, הנתוני� הדרושי� לקביעת התמיכה)ב(

. הציבור

�להל�(מוסדות הציבור ייבדקו בידי ועדה באחריות המינהל הפדגוגי)ג(

אשר תעבוד בתיאו� ע� מחלקת המוזאוני� במשרד המדע,)הועדה

ועדה זו תביא את ממצאיה והמלצותיה בפני ועדת; תרבות והספורטה

.התמיכות

מסמ& או מידע, מוסד הציבור ימסור למשרד החינו& או לועדה כל נתו�)ד(

.הרלוונטי לבחינת בקשת התמיכה, במהל& השנה, שיידרש

לבקשת התמיכה יצר� מוסד הציבור דוח מודרכי� במסמ& שיכלול)ה(

מת לשנת התקציב שבה ודרכי� בשנת הלימודי� הקודפירוט של המ

ייחת� בידי מנהל, הדוח ייער& לפי דרישת המשרד;ניתנה התמיכה

ערו&, המוסד ועותק נוס� מ� הדוח יועבר למשרד במדיה מגנטית

 הדוח ישמש לקביעת מסגרת התמיכה;כגיליו� עבודה אלקטרוני

. מהתמיכה80%עדולתשלו�, שתחושב על כלל התקציב, הראשונית

מוסד הציבור יגיש דוח מודרכי� שיכלול פירוט של המודרכי� בשנת)ו(

מתכונתב, הלימודי� החופפת לשנת התקציב שבה ניתנה התמיכה

ל,)ה(עי� קט�בסההאמור העד  שנת התקציבשל יולי חודשביריעשיו�

 בהתא� לדוח זה תתוק� מסגרת התמיכה;שבה ניתנה התמיכה

ושב הסכו� הסופי לתמיכה ותשול� או תקוזז יתרתיח, הראשונית

.התמיכה

:הגדרות.ז

ח , יפורטו נוסחאות חישוב לתמיכה על סמ& ההגדרות שלהל�' בסעי�

:המיוצגות בה� באותיות באנגלית כמפורט להל�

של, שעה אקדמית פרונטלית�" שעת הדרכה".1 , דקות לפחות45באור&

& שהוסמ& על ידי מוסד הציבור שנות� מדרי, של הדרכה מכוונת

או לחלופי� הדרכת, או בפני קבוצת מורי�, בפני קבוצת תלמידי�

שעת הדרכה איננה כוללת. תלמיד לעבודת גמר כמפורט להל�

א& היא כוללת ', מספר סיפורי� וכו, שחק�: כגו�, הופעה של אמ�

.פרונטלית של אמ�, הוראה מכוונת
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, למוסד ציבור במסגרת קבוצת תלמידי�תלמיד אשר הגיע�"תלמיד".2

להוציא תלמידי�. או במסגרת הכנת עבודת גמר כמפורט להל�

בדר&, כולה או חלקה, אשר הדרכת� מתוקצבת או משולמת

כל תלמיד יימנה. בידי מוסדות המדינה או מכספי ציבור, אחרת

פע� אחת בלבד בשנת תקציב אלא א� כ� ביקר במוסד הציבור 

א זה; חת במסגרת תכנית מתמשכתיותר מפע� תכנית", לעני�

המבוססת על תהלי& חינוכי, משמעה תכנית מובנית" מתמשכת

שיתקיי� במוסד הציבור במהל& הביקורי� ובמוסד, ממוש&

ואשר תקיי� זיקה, החינו& בתקופה שבי� שני ביקורי� עוקבי�

התכנית המתמשכת; חינוכית לתכנית הלימודי� במוסד החינו&

 מראש בועדת החינו& של הציבור ובידי הרפרנט המקצועי תאושר

לא יבואו במני�, למע� הסר ספק. המתאי� במינהל הפדגוגי

סדנאות שלא במסגרת כיתת בית/תלמידי� המשתתפי� בחוגי�

ואי� להביא במני� את התלמידי� לפי מספר הפגישות, ספר

זה; שהתקיימו במוזאו� במסגרת כיתתית קבוצת", לעני� סעי� קט�

�"תלמידי�

מ�)1( בהדרכת תלמידי גני� ובתי ספר יסודיי� ותיכוניי�

 כיתת תלמידי� שלמה או כיתת תלמידי��החינו& הרגיל 

כשהגיעה באופ� יזו�, שהתפצלה ע� ההגעה למוסד הציבור

; משתתפי� לפחות15והיא מונה, במסגרת בית הספר

 קבוצת�) ינו& מיוחדח(בתכניות לאוכלוסיות מיוחדות)2(

המאורגנת ומובאת באופ� יזו� על ידי המוסד, תלמידי�

. משתתפי� לפחות6והיא מונה, החינוכי

.Aס& כל שעות ההדרכה לקבוצות תלמידי� במוזאו� יסומ�

. מורה הלומד בהשתלמות המוכרת לגמול השתלמות למורי��"מורה".3

של.Cומ� ס& כל שעות ההשתלמות של המורי� יס כל שעתיי�

.השתלמות למורי� יחושבו כשעה אחת

, עבודת גמר של תלמיד בבית ספר תיכו��" עבודות גמר לבגרות".4

המוכרת על ידי משרד החינו& כעבודת גמר במסגרת המטלות

על, המזכות בתעודת בגרות אשר ההצעה לה אושרה בידי המפקח

כל תלמיד; להערכהואשר הוגשה, עבודות הגמר במשרד החינו&
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יזכה את מוסד, הנעזר במוסד ציבור לכתיבת עבודת גמר כאמור

 בינואר1הציבור בשתי שעות הדרכה חודשיות החל לשנה שמיו� 

ובלבד שמוסד הציבור יפעיל רכז לטיפול, בדצמבר31עד יו�

של, בתלמידי� מכיני עבודות גמר ויגיש רשימה מסודרת

כל. התלמידי� הנעזרי� בו  שעות ההדרכה לכל התלמידי� ס&

.Eהמונחי� לכתיבת עבודות גמר יסומ�

עלות מלאה של שעת הוראה שנתית בחינו&�"שעת הוראה שנתית".5

לרבות הפרשות, היסודי הרגיל של מורה שאינו עובד המדינה

כפי ששיעורה, סוציאליות וחלקו של המעביד בקר� ההשתלמות

החינו& לכל שנת כספי� מופיע בהצעת התקציב של משרד 

.בהתאמה

:אופ� חישוב התמיכה.ח

�הסכו� הבסיסי.1

,Nס& כל מוסדות הציבור העומדי� בתנאי הס� יסוכ� ויסומ�

. שעות הוראה שנתיות8ויחולקו לכל אחד מה�

 בוטל.2

כל, יתרת התקציב תחולק לפי חישוב הפרמטרי� הכמותיי�.3 בעבור

 הפרמטרי� הכמותיי� יחושבו לתקופה של שנת.Nמוסדות הציבור 

 ): תקופה�להל�(או חלק ממנה, כספי�

�שעות הדרכה.א

יסוכ� ס& כל שעות ההדרכה שקיבלו התלמידי� והמורי�)1(

 בכל מוסד ציבור לפי הנוסחה, בממוצע לתקופה

C/2 + EG = A +

פל במקד� כל שעת הדרכה במוזיאו� למדע וטכנולוגיה תוכ)א1(

1.4.

יסוכמו ס& כל שעות ההדרכה של כל מוסדות הציבור)2(

.Hשיסומנו 
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יחושב החלק היחסי של שעות ההדרכה לכל מוסד ציבור)3(

אחוז שעות ההדרכה של מוסד ציבור מס& שעות הדרכה(

.Kiוהוא יסומ�) של כל מוסדות הציבור

G/H = Ki

ורתלמידי� שביקרו במוסד הציב.ב

תלמיד שהדרכה. התלמידי� שביקרו במוסד ציבור ייספרו)1(

שלו משולמת על ידי משרד החינו& בדר& כלשהי לא יבוא 

.במני�

מספר התלמידי� במוזיאו� למדע וטכנולוגיה יוכפל במקד�)א1(

1.4.

תקופה בכל מוסדותהיסוכ� ס& כל התלמידי� שביקרו)2(

.N הציבור

ב החלק היחסי של תלמידי� לכל מוסד ציבור מכל יחוש)3(

 ויסומ� התלמידי� שביקרו בתקופה בכל מוסדות הציבור

V.

 של שעת הדרכה לתלמידי� במוזאו� מחיר יחסי�גור� כופל.ג

;יסוכמו ס& ההכנסות לתקופה מבתי ספר או תלמידי�)1(

 משמעה כל הכנסה מתלמידי� ומבתי�"הכנסה",לעני� זה

לרבות הכנסות שנעשו, פר בגי� דמי כניסה או בגי� הדרכהס

זכייני� וצדדי�, באמצעות תאגידי� אחרי� או הקדשות

בגי� דמי, הקשורי� למוסד הציבור בהסכ� או בדר& אחרת

לא יבואו בחישוב זה הכנסות. הכניסה וההדרכה

, צגי�מו העתקי, מתלמידי� ומבתי ספר בגי� מכירת ספרי�

.וכיוצא באלהמכירה במזנו�

) בלבדA(יחושב הממוצע המשוקלל של מחיר שעת הדרכה)2(

.J ויסומ�N לכל מוסדות הציבור

יחושב גבול הבקרה התחתו� של מחיר שעת ההדרכה)3(

:כדלקמ�

, תחושב סטיית התק� הממוצע של מחיר שעת הדרכה

.STD ותסומ�
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כממוצע המשוקלל יחושב,F גבול הבקרה התחתו� שיסומ�

3פחות המנה המתקבלת מחילוק, של מחיר שעת הדרכה

סטיות תק� ממוצע בשורש ריבועי של מספר מוסדות

:דלקמ�כלפי הנוסחה, הציבור

F = J- 3STD/√N

שמחיר שעת הדרכה ממוצעת שלו נמו& מגבול מוסד ציבור

יחושב מחיר שעת ההדרכה שלו כמחיר, הבקרה התחתו�

.גבול הבקרה התחתו�שעה של 

:המכפיל של מוסד הציבור כדלקמ�יחושב)4(

המכפיל יחושב כמנה המתקבלת מחילוק הממוצע

,N המשוקלל של מחיר שעת הדרכה של כל מוסדות הציבור

; במחיר שעת הדרכה ממוצעת של כל מוסד ציבור

 סיכו� התמיכה על פי הפרמטרי� הכמותיי�.ד

 החלק היחסי של מוסד ציבור במספר שעות ההדרכה יסוכ� ממוצע של

)K(ושל החלק היחסי)V(תוצאת.של מוסד ציבור במספר התלמידי�

ויתקבל, סיכו� הממוצע האמור לגבי כל מוסד ציבור תוכפל במכפיל

.אחוז התמיכה הראשוני

ויתקבל, כל אחוזי התמיכה הראשוניי� של כל מוסדות הציבור יסוכמו

אחוז התמיכה הראשוני של כל מוסד ציבור יחולק; קו�מקד� תי

במקד� התיקו� ויתקבל אחוז התמיכה במוזאו� על פי הפרמטרי� 

.הכמותיי�

 תחילה.ט

ח  ). 2001 בינואר1(א"בשבט התשס' תחילת מבחני� אלה ביו�

 הוראת מעבר.י

מוסד ציבור אשר הפער בי� התמיכה שיקבל לפי מבחני� אלה בשנת

 ובי� הקצבה שנת� לו המינהל הפדגוגי במשרד החינו& לפי 2001י� הכספ

יקבל תוספת לתמיכה בשנת, יעלה על שליש, 2000בסיס ההקצבה בשנת

. בשווי של מחצית משיעור הפער שנוצר בער& נומינלי2001
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יתוק� חישוב שיעור, לאחר חישוב התוספת למוסדות הזכאי� לתוספת 

.בור הנתמכי� בהתא�התמיכה של כלל מוסדות הצי

)2001 בספטמבר3(א"ו באלול התשס"ט

 לימור לבנת

 שרת החינו&

)2004 בספטמבר23(ה" התשסתשריב'ח

 לימור לבנת

 ספורטוהשרת החינו& התרבות

)2007ביולי2(ז"התשסתמוזבז"ט

 יולי תמיר

 שרת החינו&


