
 

 

משרד הביטחון חלוקת כספי התמיכות של למבחנים 

חיילים משוחררים סיוע לב ותהעוסק לעמותות וקרנות

 בודדים

 

 1985-לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 

, ובהתייעצות החוק( -)להלן 19851-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3לסעיף בהתאם 

 עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של 

יילים משוחררים המסייעים לח למוסדות ציבור (המשרד -)להלן  הביטחוןמשרד 

 , כמפורט להלן:בודדים

  

  15110108 תקנה תקציבית:

 
 כללי.   1

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

 למוסדות ציבורנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ה לפיהמשרד 

 .למבחנים אלה לפי( והנוהל -)להלן  2ולדיון בהן

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

 .סבירות ושוויון

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

 .של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים

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

 .ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת

לפי חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה  (ה)

חוק התקציב לשנת לתחומי הפעילות, הכל בכפוף לאמור במבחנים אלה ו

 .וטפת, כפי שיפורט להלןהכספים הש

                                                           
   .34; התשנ"ב, עמ' 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  1
 .10192;  התשע"ו, עמ' 8220ועמ'  658; התשע"ה, עמ' 472; התשע"ד, עמ' 5152ועמ'  3172י"פ התשע"ג, עמ'  2

 



לא תינתן תמיכה שנועדה, אם במישרין ואם בעקיפין, להעניק  טובת הנאה  (ו)

כספית ליחיד בנושא שהוסדר והוגבל באופן ספציפי בחיקוק, כגון תגמולים 

 וגמלאות.

רק למטרות המצוינות בתחום אחריותו של המשרד או תמיכת המשרד תינתן  (ז)

 בזיקה לתחום אחריותו.

 

 הגדרות. 2

 .1994-כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד -"בודד משוחרר חייל"

 

 מטרות התמיכה. 3

חיילים להמשלימה את המעטפת  הנותנים למוסדות ציבורהתמיכה מיועדת לסייע 

  .בם באופן מיטבי בשוק העבודה ובחברה הישראליתולישלצורך  משוחררים בודדים

 

 תנאי סף. 4

 :להלן  המפורטים הסף תנאיכל ב לעמוד, להיתמך מבקשה, ציבור מוסד על

 המוסד מאוגד כדין בישראל ועיקר פעולתו היא לפי מבחנים אלה; (1)

 המוסד אינו מתוקצב או נתמך כתאגיד לפי חוק; (2)

שבעדה מבוקשת  בתחוםשנתיים לפחות  במשךהמוסד פעל  (3)

 ; קודםהתמיכה 

המוסד אינו מקבל מימון בעד סוג הפעילות שבעדה הוא נתמך לפי  (4)

 .מבחנים אלה מכל גורם ממשלתי אחר

 

 ת ות הנתמכיוהפעילו. 5

הפעולות  ביצוע בעדמצאו זכאים לכך ישיציבור  למוסדותתמיכת המשרד תינתן      

 כמפורט להלן: ,ןאו חלק באותה

לים חיי לש( )"מנטורינג"לחיים האזרחים  הבכניסחניכה אישית ליווי ו (1)

במסגרת  . הכוונתם לתעסוקה וללימודיםבדגש על  ים בודדיםוחררמש

גופים ציבוריים וחברות  מול בהתנהלות סיועהליווי נדרש כי יינתן גם 

כל חייל ללמוסד ציבור שיאפשר רק  ןתמיכה תינתהמעניקות שירות לציבור. 

ולא תעלה על  לתקופה שלא תפחת משנהשיפנה אליו, ליווי  משוחרר בודד

יודגש, כי לא  ;, ובהתאם לצרכיוחמש שנים  מיום שחרורו משירות סדיר

תובא בחשבון פעילות מסוג זו המבוצעת על ידי הקרן לקליטת החייל 



-, תשנ"דהמשוחרר והקרן לסיוע נוסף לפי החוק לקליטת חיילים משוחררים

1994.  

 6לתקופה שלא תעלה על  בודדיםמשוחררים  לחיילים חינםזמני  דיור מתן (2)

 . חודשים

₪  1,500 -חלוקת מזון או תלושים לרכישת מזון, בסכום או בערך שלא יפחת מ (3)

 ;יל משוחררלחי
 

היתר, בין  ,, הכוללתלחיילים משוחררים בודדים סיוע בהתארגנות ראשונית (4)

 מתןבמקום מגורי החייל לצורך  שיפוץעבודות ו ציוד חשמליוריהוט רכישת 

על ידי החייל  הממומןמדובר במקום מגורים ש ובתנאי ;ה הולמיםתנאי מחיי

 עצמו. המשוחרר הבודד
 

  .סה"כ 6-, בהיקף שעות שלא יפחת מכלכלית התנהלותבנושא  סדנאותהעברת  (5)

 

  

 אופן ועקרונות חלוקת התקציב. 6 

, יהיה זכאי לתמיכה 4בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף  דהעומ ציבורי מוסד

 מתקציב המשרד, כמפורט להלן:

       תקציב התמיכה יחולק לסוגי הפעילויות השונים המפורטים לפי השיעור  (1)

  המפורט לצדו של כל תחום, כמפורט להלן:    

 ;35% – (1) 3בסעיף  כאמור ,חניכה אישית (א)

 ;              25% – (2)3כאמור בסעיף  ,מתן דיור זמני (ב)
 

 ;20% – (3)3כאמור בסעיף , מזון חלוקת (ג)
 

 ;10% –(4) 3כאמור בסעיף  סיוע בהתארגנות ראשונית, (ד)
 

 .10% – (5)3כאמור בסעיף  ,סדנאות להתנהלות כלכליתמתן  (ה)

 

 

 הניקוד המזכה בתמיכהחלוקת .  7

 :הבאותם תהיה לפי אמות המידה התמיכה במוסדות הציבור שנמצאו זכאי

  .(35%)-( )"מנטורינג" והעצמה חניכה אישית .א

בעד כל  אחת נקודה תינתן, זו מידה אמת לפי סיוע שקיבל בודד משוחרר חייל כל בעד

 .הציבור ממוסד וליווי אישית חניכה קיבלשנה בה 



 

 :(25%) מתן דיור זמני  .ב

כל שנה בה  בעד אחת נקודה תינתן בדיור סיוע שקיבל בודד משוחרר חייל כל בעד

 ממוסד הציבור. בדיור סיועקיבל 
 

 

 

 :(20%) חלוקת מזון  .ג

כל שנה בה  בעד אחת נקודה תינתן במזוןכל חייל משוחרר בודד שקיבל סיוע  בעד     

 ממוסד הציבור. במזוןקיבל סיוע 

 

 (10%)   סיוע בהתארגנות ראשונית לאחר השחרור .ד

 תינתןראשונית לאחר השחרור  בהתארגנותכל חייל משוחרר בודד שקיבל סיוע  בעד

 נקודה אחת 

 (10%)  כלכלית להתנהלות סדנאות מתן .ה

 חיילים 10לפחות, והשתתפו בה  שעות 6כל סדנה שקיים מוסד הציבור, שנמשכה  בעד

 .אחת נקודהמשוחררים לפחות, תינתן 

 

 בתמיכה המזכה הניקוד חישוב אופן .8

הראשון יחולק הניקוד בכל אחת מאמות המידה, לכל אחד ממוסדות הציבור  בשלב 

 אחת בכל, ציבור מוסד כל של היחסי חלקו יחושב, השני בשלבשעמדו בתנאי הסף. 

 יחושב, השלישי בשלב. מידה אמת באותה שניתן הניקוד כלל מתוך, המידה מאמות

 היחסיים החלקים כל כסכום, המידה אמות בכלל הציבור מוסד של המצרפי חלקו

 .אלה מבחנים לפי המחולק בתקציב חלקו יהיה וזה, שלו

 

 נהלים. 9

וחישוב חלקו בה, יעביר כל מוסד ציבור למשרד, לפי  תמיכה קבלת לשם (א)

 פעילותו לפי מבחנים אלה. בעניןהנחיותיו, דיווחים מתאימים 

 

 

 

 

 



 

 

 

, הפעילות על הדיווחים לאימות, הגופים פעולת על ביקורות יקיים המשרד (ב)

 .ואיכותה היקפה לבדיקת
 

 

 תחילה   

 (.2019בינואר  1) ע"טהתש בטבת כ"דתחילתם של מבחנים אלה ביום  

 

 __________ , התשע"ט

 ____________(2019_________________                               ) 

 נתניהו,(                                  בנימין 803-35-2018-000068)

 שר הביטחון                                                                        


