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 לכבוד

 ראשי רשויות
 מנהלי מחלקות חינוך 

 מנהלי יחידות נוער
 
 

 שלום רב,
 
 

 מינהל חברה ונוער ל ידיבדבר נושאים חדשים הנתמכים ע הנדון: עדכון
 

 רקע
 

בשנה האחרונה פורסמו מספר תקנות תמיכה המצויות באחריותו של מינהל חברה ונוער. תקנות אלו 
האזרחית העוסקים בחינוך ילדים, נוער וצעירים, התפתחות שאנו משקפות את התפתחותם של גופי החברה 

מניחים שגם אתם ברשות המקומית חשים בה.  כחלק מהשותפות עמכם חשוב לנו לעדכן אתכם על 
התחומים החדשים בהם עוסקות תקנות תמיכה אלו ובגופים החדשים שזוכים לתמיכת המדינה. להלן 

 פירוט התקנות:
 

 ילדים ונוער תקנת התמיכה בארגוני
 

מאפשרת תמיכה בגופים המקנים חינוך משלים לחניכיהם. השוני מתנועות הנוער בא לידי ביטוי בכך 
שהארגונים מחנכים סביב נושא מרכזי אחר, מתבססים על הדרכה של  מדריכים מבוגרים ואינם מחויבים 

לראות בקישור לתקנת בהגשמה. שלושה עיקרים אלו גוזרים כמובן גם דרישות סף אחרת כפי שניתן 
התמיכה 

http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Tavhinim/Tavhinimילדי01%בארגוני01%תמיכה601%מבחן
 pdf.015611%יפ01%-01%ונוער01%ם
 

 במסגרת תקנת תמיכה זו היו: 4102אחד עשר הגופים שנתמכו ב 
 

נועם  , בת מלך, אחרי 6 נוער מוביל שינוי,  פרחי הדגל , בנות בתיה, תרבות,  מד"א, איגי ,אני בשבילך -לתת 
 .קדימה לשובעם, צופי השלו, התנועה המסורתית -
 
 
 

)המכונות  צבאי או שירות לאומי  או שירות אזרחי לבוגרי כיתה י"ב בתכנית טרום שירותתקנת התמיכה 
 תכניות אופק (

  
שירות צבאי או שירות מאפשרת תמיכה לגופים המקיימים תכניות חצי שנתיות )לפחות( לבוגרי יב', טרם 

ישור י. התכניות הנתמכות הם כאלו שמכוונות לחניכים שרובם מהפריפריה. מצ"ב קלאומי  או שירות אזרח
 לתקנת התמיכה:
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http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Tavhinim/Tavhinimצבא01%תשירו01%טרום601%תוכניות
 pdf.015606%יפ01%-01%יב01%כיתה01%לבוגרי01%י
 
 

 הם: 4102הגופים והתוכניות שנתמכו בשנת 
 

 עלמה ( אחרי, עמיחי )מקווה ישראל, ניצן, חרמש()הסוכנות היהודית  ניצנה, ירוחם , 
 

קוראים נושאים אלו, מרחיבים את תחומי החינוך הבלתי פורמאלי אותם מעודד ותומך  משרד החינוך. אנו 
לכם ללמוד את הנושאים החדשים ולתת להם התייחסות ראויה גם ברשויות המקומיות אותם אתם 

 מובילים. 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                                            
 

                                                                                                                        
 דני רוזנר                                                                                                                            

 מנהל מינהל חברה ונוער                                                                                                              
 
 
 
 

 העתקים:
 גב' מיכל כהן, המנהלת הכללית

 מנהלי מחוזות המשרד
 חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומימר 
 אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוךמר 

 נהלי חברה ונוער במחוזותמ
 , מנהלת האגודה המקצועית למנהלי יחידות נוערמוסריליאת גב' 
 איתן טימן, מנהל אגף חברתי קהילתי, תלמידים ונוערמר 
 אירית ברוק, מנהלת המחלקה לתנועות נוער, קהילה והגשמהגב' 
 דורית בר חי, ממונה על צעירים בגיל גיוסגב' 
 חברתי ממונה חינוך יעל נזרי,גב' 
 מיכל מנקס, ראש מינהל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומיגב' 

 מנכ"לי ארגוני הנוער
 לי תוכניות אופקהמנ
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