
 

1 
 המנהל הכללי

 משרד הבריאות
Director General 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
mankal@moh.health.gov.il 

 02-5655966 פקס:  -508000002 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mankal@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966 

 

 
 
 
 

  י"א בכסלו, התשפ"ג            
 2022בדצמבר  05            
 1020946822סימוכין:             

 
 
 
 

רשויות הנגב המזרחי  המשפרות את השירות בתחום ב קול קורא של משרד הבריאות לתמיכה

 2022בשנת –התפתחות הילד 

 

 

סם בזה קול קורא , מתפר1יםבהתאם להוראות התכ"ם בדבר תמיכה מתקציב המדינה בגופים אחר

ברשויות הנגב המזרחי המשפרות את השירות בתחום  לתמיכה (המשרד –)להלן  של משרד הבריאות

 התפתחות הילד 

 

 24070913תקנה תקציבית מספר: 

 

 כללי .1

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

לפי חוק  ה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהןלנוהל להגשת בקשות לתמיכ

 .2 הנוהל( -להלן) 1985 –יסודות התקציב התשמ"ה 

פי עקרונות של סבירות -התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על .ב

 ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

סיבותיו של העניין, בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נ .ג

 אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו. ,תוך יישום שוויוני

ככל שיידרש לפי  כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, .ד

 הוועדה תנמק החלטותיה.נסיבות העניין; 

ילות, חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפע .ה

 בכפוף לאמור בקול קורא זה או בחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת.

                                        
  gov.il/Takamwww.mof. – 6.2הוראת תכ"ם מספר  1
  .3172' עמ , (5.3.2013 ) , התשע"ג  6558י"פ  .2
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 הגדרות .2

 מומחים רופאיםחסות מקצועית הניתנת ליחידה להתפתחות הילד על ידי  – "הגגה רפואית"

בנירולוגית ילדים והתפתחות הילד, בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה בתחום התפתחות 

 מכון מוכר להתפתחות הילד; הילד או על ידי

השתלמות במסגרת שאושרה מראש על ידי המחלקה להתפתחות הילד  – "השתלמות מוכרת"

 במשרד הבריאות ובכלל זאת הדרכות במסגרת היחידה או מחוצה לה וימי עיון;

המתבצעים במסגרת היחידות )כהגדרתן להלן ע"י תזונאית  יעוצים וטיפולים - "טיפולי תזונאות"

 כת; מוסמ

יחידות בבעלות רשויות הנגב המזרחי כהגדרתן  – "היחידות"(" –"יחידות להתפתחות הילד )להלן 

להלן, המוכרות על ידי המחלקה להתפתחות הילד במשרד הבריאות ומופיעות ברשימת היחידות 

 המוכרות, המפורסמת באתר המשרד;

לים ביחידה על ידי אנשי מקצוע חניכה מקצועית פרטנית או קבוצתית של המטפ -"ליווי מקצועי" 

 .לה מחוצהעצמה או  מהיחידה ,בעלי ותק של חמש שנים לפחות

מכון התפתחות הילד המופיע ברשימת המכונים המוכרים באתר משרד  – "מכון להתפתחות הילד"

 הבריאות;

איש/אשת מקצוע מתחומי התפתחות הילד )מקצועות  -"מנהל.ת היחידה להתפתחות הילד" 

 פסיכולוגיה התפתחותית, עבודה סוציאלית(  הבריאות,

 מנהל.ת המחלקה להתפתחות הילד במשרד הבריאות; – "מנהל.ת המחלקה"

סכום התמיכה המרבי מסכום התמיכה הכולל לחלוקה, שיחולק  – "סכום הזכאות המרבית"

 א' להלן;9, כמפורט בפסקה ליחידה במסגרת שלב החלוקה הראשון

מנהל.ת היחידה וצוות המטפלים  –"צוות היחידה"(  –לד )להלן "צוות היחידה להתפתחות הי

ביחידה בתחומים המקצועיים הבאים: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, עבודה 

 סוציאלית, פסיכולוגיה, תזונאות;

ערד, דימונה, מצפה רמון וירוחם, בהתאם להגדרת  - הרשויות(" –"רשויות הנגב המזרחי )להלן 

 ;08.05.2022מיום  1416ות ההחלטה" בהחלטת הממשלה מספר "רשוי

 2021שנת  – "שנת הבסיס"
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 הגופים הנתמכים .3

 הגופים הנתמכים לפי קול קורא זה הם רשויות מקומיות בנגב המזרחי.

 

 מטרת התמיכה. 4

 שיפור איכות השירות ביחידות להתפתחות הילד.

 

 תנאי סף למתן התמיכה .5

לשיפור השירות ביחידה להתפתחות הילד.  תכניתהרשות הפעילה כה במהלך שנת התמי .א

 .6התכנית התייחסה לכלל תחומי התמיכה המפורטים בסעיף 

 מנהלת המחלקה.ל והוצגשבוצעה ונתונים ביחס לביצוע תוכנית ה .ב

 

 תחומי הפעילות הנתמכים .6

 גידול בהיקף טיפולי תזונאית ביחידות ביחס לשנת הבסיס; .א

 הגגה רפואית; .ב

 ליווי מקצועי לצוותים ביחידות; .ג

 קיום ישיבות צוות מתועדות; .ד

 השתתפות צוות היחידות בהשתלמויות; .ה

רכש ציוד רפואי וטיפולי מיוחד או ציוד מחשוב ותקשורת לאפשר מתן טיפולים מרחוק  .ו

 ולניהול תורים;

 

  הנתמכת לפעילות המידה אמות .7

ביחס להיקף הטיפולים בתקופת הזמן  בעד גידול במספר ייעוצי / טיפולי תזונאות ביחידה .א

 נקודות תמיכה לייעוץ / טיפול. 2המקבילה בשנת הבסיס, תיצבר לרשות זכאות של 

 נקודות תמיכה. 6בעד כל שעת הגגה רפואית תיצבר לרשות זכאות של  .ב

 נקודות תמיכה. 4בעד כל שעת ליווי מקצועי, פרטנית או קבוצתית תיצבר לרשות זכאות של  .ג

בעד כל שעת השתתפות של איש צוות מטפל מהיחידה בישיבת צוות או בהשתלמות מוכרת  .ד

 תיצבר לרשות זכאות בסך של נקודת תמיכה אחת.

 שהוקצו להוצאת רכש. , ₪ 80אחת עבור  בעד הצטיידות יחידה תיצבר לרשות נקודת תמיכה .ה
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 תנאים לפעילות הנתמכת .8
שעות הדרכה לשנה למשרה מלאה. הליווי  100ל משך הליווי המקצועי הנתמך לא יעלה ע .א

שעות  100המקצועי למועסק במשרה חלקית לא יעלה על חלק ההעסקה היחסי במכפלת 

 בשנה. 

שעות בשנה  40מספר שעות ההשתלמות הנתמכות לאיש צוות במשרה מלאה לא יעלה על  .ב

יכה שעות שנתיות נוספות, שתתבצענה במסגרת שלושה ימי עיון. התמ 24ובנוסף 

 בהשתלמות איש צוות המועסק במשרה חלקית תתבצע באופן יחסי לחלקיות משרתו.

 שעות שנתיות לאיש צוות משתתף. 50מספר שעות ישיבות הצוות הנתמכות לא יעלה על  .ג

 

 אופן חלוקת התמיכה .9

 בנקודות תמיכה כסך שני הבאים: זכאות מרביתלכל יחידה תחושב  .א

ררים ברשות המשויכות ליחידה, מסך התושבים , המתגו19שיעור התושבים עד גיל  .1

מסך  70%המתגוררים בכלל הרשויות, כמפורסם באתר הלמ"ס, במכפלת  19שגילם עד 

 נקודות התמיכה לחלוקה בקול קורא זה.

שיעור האבחונים והטיפולים במימון ציבורי שבוצעו ביחידה מכלל האבחונים  .2

ורא זה, במהלך השנה שקדמה לשנת והטיפולים שבוצעו בכל היחידות כהגדרתן בקול ק

 מסך נקודות התמיכה לחלוקה בקול קורא זה.  30%התמיכה, במכפלת 

בשלב הראשון תיתמך כל יחידה בהתאם לסך הנקודות שצברה בתחומי הפעילות הנתמכים  .ב

 , אך לא מעבר לזכאותה המרבית בנקודות התמיכה כאמור בסעיף )א( לעיל.7כמפורט בסעיף 

מכפלת סכום התמיכה לחלוקה ביחס שבין סך הנקודות שצברה היחידה התמיכה תחושב כ

 לסך נקודות התמיכה לחלוקה. 

בשלב השני, ככל שנותרו כספי תמיכה לחלוקה תתמכנה רשויות שסך הנקודות שצברו עלה על  .ג

"נקודות עודפות"(. חלוקת סכום התמיכה שנותר  –זכאותן המרבית בנקודות תמיכה )להלן 

 תבצע בהתאם למכפלת סכום התמיכה שנותר ביחס הנקודות העודפות. בין היחידות ת
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 נהלים. 10

  .מעלות הפעילות הנתמכת 90%תמיכת המדינה לא תעלה על  .א

פעולה עם ביקורת מטעם משרד הבריאות בשנת  ותמשתפ ןשאינ לרשויותלא תינתן תמיכה  .ב

 .דרישהההגשה, לרבות הצגת אסמכתאות בפועל על ההוצאות בפועל לפי 

חות "בידי הוועדה כדין, יועבר לפי דו השאושרה ל הרשות, תשלום התמיכה בעד פעילות .ג

בהתאם להנחיית המחלקה להתפתחות למשרד הבריאות לתקופת התשלום,  תגישביצוע ש

(: 3. )מהדורה 6.2.1בהוראת תכ"ם  ולפי נהלים הקבועים לתשלום בקשות תמיכההילד 

 . 3אחרים" של אגף החשב הכללי במשרד האוצר "תמיכות מתקציב המדינה בגופים

לרשות במסגרת הבקשה לתמיכה בעד הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, לא תינתן  .ד

תבקש תמיכה בעד לא  ורשותשהוצאו במסגרת תחום פעילות אחר  ,תמיכה בעד הוצאות

 .  שלא פורטה בבקשת התמיכה ,פעילות

ד ממשלתי אחר ולא תינתן תמיכה בעד הנתמכת בידי משר ,לא תינתן תמיכה לפעילות .ה

, אשר עשתה שימוש רשותלי לגרוע מן האמור ב שהמשרד משתתף בה בדרך אחרת. ,פעילות

בלתי נאות בכספי התמיכה, השתמשה בהם שלא בעד הפעילות שלשמה ניתנו, שימשה 

כצינור לשם העברת הכספים לגוף אחר או הגישה דיווחים כוזבים לגבי כספי התמיכה 

 רו לה, תישלל אפשרותה לקבל תמיכה מן המשרד בשנתיים שלאחר מכן.שאוש

 

 תחילה ותוקף. 12

 .(2022במאי  1ל' בניסן התשפ"ב )ו של קול קורא זה ביום תחילת

 

 

 

              ________________ 

 פרופ' נחמן אש                  

 מנכ"ל משרד הבריאות   

                                        
3 6.2.1https://takam.mof.gov.il/document/H. 
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