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 החינוך  מערכת

 הסכומים והאחוזים אינם סופיים וכפופים לבדיקת היתכנות כלכלית  כל  - הערה

 

 מבוא .1

 מהותי   חלקמוצע כי  כן  ועל  בהתנהלות הקהילה בלביא  חשיבות גבוהה    בעל  מהווה נדבך  פעילה ואיכותיתמערכת חינוך   1.1

 . "ליבהמרכיב " יוגדרומשירותי מערכת החינוך 

 כל ילד וילדה בקיבוץ.  לצרכים של , כי מערכת החינוך תיתן את המענה המיטבי יפעל לכךהקיבוץ  1.2

 דוגלת בדיאלוג ושיתוף ההורים.   בלביא מערכת החינוך 1.3

  השאיפהאת    ולצד זאתאחריות ההורים לחינוך ילדיהם  הקביעה באשר ל  נועדו לממש את הסדרי התשלום במערכת החינוך   1.4

אחד האמצעים .  פורמלית ובלתי פורמלית  –איכותית ומקצועית  חינוך  מערכת    של  לאורך זמן  קיומה ותפקודה  להבטיח

 . בתקציב הקהילה כ"מרכיבי ליבה" הגדרתםו שירותי החינוךסבסוד חלקים משמעותיים מ לכך הוא

                                      

   לביאבעקרונות החינוך     .2

חינוך    ויתחזקיטפח  הקיבוץ    2.1 עםשתפעל  מערכת  בלביא  יערכ  בהרמוניה  כי    הקהילה  הנחה  מתוך  חינוך  וזאת  מערכת 

  שומר מצוות,השאיפה היא לטפח בוגר    . תוססת וקולטת  של קהילה  לתפקודההיא נכס חשוב ומרכזי    איכותית וערכית 

 וערכי. אכפתי,, אחראי עצמאי

. מערכת החינוך תתנהל תוך  בהוהשתלבות  לחיזוקה ולהשתתפות    ותפעלהמקומית    מההוויהמערכת החינוך הינה חלק   2.2

דוגלת ומתוך תפיסת עולם ההכרת הארץ ומורשתה,  וטיפוח    של החניכים  לבניית הזהות היהודית והדתית  שהיא מכוונת

  .לחברה במעורבות, התנדבות ותרומה

החינוך תפעל   2.3 בסיס  מערכת  כ  מסרים על  הדדי,  של  ותחזק בוד  ובסביבה  בזולת  חווייתית    התחשבות  יצירה  של  תרבות 

 . (מוסיקה, משחק, מחול, ספורט ועוד)

והבחירה   , האחריותהסמכות. ויחד עם זאת מוסכם כי  הקיבוצית  החינוך  במערכתיתחנכו    הקיבוץ  שילדי  לכך  יפעל  הקיבוץ 2.4

 . הוריםלגבי חינוך הילדים נתונה בידי ה

הקיבוץ  שואפת להעניק בסיס חינוכי איתן, ייחודי ואיכותי, ונותנת מענה אישי לכל ילד בקיבוץ.    לביאבמערכת החינוך   2.5

על  על מנת לענות  תידרש גמישות והתאמה  לשם כך  גם אם    , בלביא  ת החינוך החברתיילדי הקיבוץ יתחנכו במסגרכי    ישאף

 השונות.מגבלות ליכולות ול והכל בכפוף, הוריםה וילדים ה לשהאישיים הצרכים והרצונות 

מערכת החינוך תגדיר ותציע תכנית חינוכית המבוססת על למידה וצמיחה מתוך חוויה והתנסות, תכנית המטפחת תחושת   2.6

 שייכות עמוקה, קהילתיות ושותפות.  

 ולכן, תעסיק עובדים מקצועיים המתאימים לצרכי המערכת והילדים.  מערכת החינוך הינה מערכת מקצועית ואיכותית 2.7

   .כחלק מהרצון לשמור על מערכת איכותיתמערכת החינוך תשאף להיצמד לתקני התנועה הקיבוצית  2.8
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על מנת לעודד חברי קיבוץ ובני משק להשתלב במערכת החינוך יתוגמלו חברי קיבוץ העובדים בחינוך באמצעות תשלום   2.9

(במקרה    לתקציבם מעבר לשכר שנקבע להם. הסכום האמור יועבר  ₪ בחודש (בהיקף של משרה מלאה)    500  עד   לש  נוסף

 כפוף להחלטות שתתקבלנה בעניין מעת לעת.הסדר זה  של חברים) ללא ניכויים.

 

 וך רשת ביטחון לחינ .3

  כולל חינוך בלתי פורמאלי בקיבוץ ,  בית אב למערכת החינוך  של  תשלוםהלכל ילדה וילד,    וזמין  בכדי להבטיח חינוך טוב 3.1

המשך קיום רשת ביטחון/עדכון גובה רשת     .של בית האב  מתקציב המחייה)  לא סופי(  25%חינוך פורמאלי, לא יעלה על  ו

 שנים.  4הביטחון ייבחן מחדש לאחר 

הזכות   3.2 מקרה  הביטחון  ב  רלהיעזבכל  האב  לחינוךרשת  שבית  בכך  זכויות  מותנית  התנאים  ו  ממצה  כל  את  מקיים 

ובהתאם לכללים המצטברים לצורך קבלת סבסוד ורשתות בטחון ע"פ הסדר זה ועל פי הזכאות לקבלת השלמה לתק"ה  

 .בהסדר התקציב הקבועים

 

  ץמימון שירותי החינוך לחברי הקיבו .4

     בגיל הרך

 כמרכיב גמיש.  20%-ו כמרכיב ליבה 80% תוגדר מנהל/ת חינוך גיל הרךמשרה מלאה של  4.1

 .  כמרכיב גמיש 20%-ו כמרכיב ליבה 80% יוגדרווליווי מקצועי של צוות הניהול  גיבוש, עלות הכשרות, השתלמויות 4.2

 ), תמומן כמרכיב ליבה.  המערכת ילד (לא כולל עלויות ניהולגן לכל מהעלות ל  30% 4.3

) תחשב כמרכיב גמיש ותמומן ע"י מיסי הקהילה ומס האיזון.  המערכת  עלויות ניהולמהעלות לגן לכל ילד (לא כולל    40% 4.4

מרכיב הגמיש היגיע    החמישית, כך שבשנה  10%  -כל שנה ב  –  הפעלת המודלממועד    שנים  ארבעהמימון יפחת במהלך של  

 .  0% -ל

עד רמה    10%  -שנה ב  כלהורים יעלה  ) יממנו ההורים. מימון ההמערכת  מהעלות לגן לכל ילד (לא כולל עלויות ניהול  30% 4.5

 . החמישיתהחל מהשנה  70%של 

     החברתי בחינוך 

 כמרכיב גמיש.  20%-ו כמרכיב ליבה 80% תוגדר חברתימנהל/ת חינוך משרה מלאה של  4.6

 כמרכיב גמיש.   20%-ו כמרכיב ליבה 80% יוגדרווליווי מקצועי של צוות הניהול  גיבושעלות הכשרות, השתלמויות,  4.7

 ), ימומנו כמרכיב ליבה. המערכת (לא כולל עלויות ניהוליב' -א' בכיתות לילד מעלות 70% 4.8

) יחשבו כמרכיב גמיש וימומנו ע"י  המערכת  יב' (לא כולל עלויות ניהול-א'  כיתותב  לילד  החברתימהעלות של החינוך    15% 4.9

, כך שהחל מהשנה הרביעית ממועד 5%  -כל שנה ב   –וש שנים  מיסי הקהילה ומס האיזון. המימון יפחת במהלך של של

 .  0% -יגיע המרכיב הגמיש ל הפעלת המודל

החל מהשנה הרביעית   30%עד רמה של    5%  -שנה ב  כליב'. מימון ההורים יעלה  -לילדי א'  החברתימהעלות של החינוך      15% 4.10

 . המודלהפעלת ממועד 
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כמרכיב ליבה על מנת לשמר את היכולת לקיים פעילות  תמומן    )₪  20,000  -(נכון להיום כ  עלות קומונר/ית  –נוער  תנועות   4.11

 במסגרת תנועות נוער. עלויות נוספות הכרוכות בהשתתפות הילדים ימומנו ע"י ההורים. 

 שיוחלט   נוספות  עלויות  ויהיו  במידה.  ליבה  כמרכיב  ימומןו  החינוך  למערכת  יוקצה₪    15,000של עד    סכום  -    מצווה  שנת 4.12

 ההורים "י ע ימומנו מסוימת בשנה עליהן

החינוך   ההורים את  ניצנים) ככל שיהיו יועברו להורים על פי החלק היחסי במימון  –החזרים ממוסדות המדינה (לדוגמה   4.13

 . החברתי

     חינוך פורמלי 

 ימומנו ע"י ההורים.  וציוד) , נסיעות ככל שישתשלומיםכגון ( היסודיבחינוך  מהעלות של בית הספר 100% 4.14

תחשב כמרכיב        , נסיעות)(שקד, ישיבות תיכוניות/אולפנות/פנימייה  דתי   על יסודי  מוסדות חינוךב  יות הלימודמעלו  80% 4.15

  - כל שנה ב  –  הפעלת המודלשנים ממועד    חמשגמיש ותמומן ע"י מיסי הקהילה ומס האיזון. המימון יפחת במהלך של  

 . 0% -יגיע המרכיב הגמיש ל השישית, כך שבשנה 16%

 לסבסוד על פי הסדר זה.שלומדים במוסד חינוכי ביום השינוי יהיו זכאים בני נוער  4.16

   פעילות בשעות הפנאי/חוגים/תגבור לימודי .5

 במימון מלא של ההורים.יהיו , פנאי שיעורי עזר, חוגים 5.1

 אבחונים דידקטיים יהיו במימון מלא של ההורים.  5.2

 נוספים שירותים .6

  .לא יהיה חלק מהעלויות השוטפות והשקעות במבני חינוך פחת מבנים 6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   29-11-22 טיוטה
 

   

 

 

 הפעלת המודלנכון למועד  –טבלה מסכמת לעלויות חינוך 

 
 רכיב

 ליבה 

רכיב 

  -גמיש 

ע"ח 

 המיסים

השתתפות 

 החבר
 הערות

הוצאות לחישוב  

 רשת הביטחון  

 הגיל הרך 

%20 80% ניהול גיל הרך משרת   לא רלוונטי    

 , גיבושהכשרות, השתלמויות

 וליווי מקצועי
80% %20  לא רלוונטי    

%30 לילך   %40  30% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  4  
 השתתפות ההורים 

%40 30% חורש  30% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  4  

 השתתפות ההורים 

%40 30% צבר  30% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  4  

 השתתפות ההורים 

%40 30% גולן  30% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  4  

 השתתפות ההורים 

%40 30% כנרת  30% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  4  

 השתתפות ההורים 

 חינוך חברתי 

ניהול חינוך בלתי  משרת 

 פורמלי
80% %20  לא רלוונטי    

 , גיבושהכשרות, השתלמויות

 וליווי מקצועי
80% %20  לא רלוונטי    

%15 70% בית זיו כולל פעילות קיץ   15% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  3  

 השתתפות ההורים 

%15 70% גלבוע כולל פעילות קיץ   15% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  3  

 השתתפות ההורים 

%15 70% כרמל כולל פעילות קיץ   15% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  3  

 השתתפות ההורים 

%15 70% תבור כולל פעילות קיץ   15% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  3  

 השתתפות ההורים 
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 רכיב

 ליבה 

רכיב 

  -גמיש 

ע"ח 

 המיסים

השתתפות 

 החבר
 הערות

הוצאות לחישוב  

 רשת הביטחון  

%15 70% כולל פעילות קיץ תיכון   15% 
מסלול מתכלה במשך  

שנים  3  
 השתתפות ההורים 

  קומונר.ית  תנועת נוער

מעבר    100%

למימון  

 הקיבוץ 

 השתתפות ההורים  

 לא    בשנה ₪ 15,000עד    100% שנת מצווה

 פורמלי

שקד, ( על יסודי מוסדות חינוך

ישיבות  

 ) פנימייה /תיכוניות/אולפנות

%80  כולל נסיעות   20% 

מסלול מתכלה במשך  

שנים  5  

הורים  התשלומי  

שנים מיום   5עד 

 השינוי 

כולל  יסודי  דתי חינוך ממלכתי 

 לא  100%   נסיעות 

 לא  100%   וספרי קודש  חומרי לימוד

%40  נסיעה לפולין   %60  

מסלול מתכלה במשך  

שנים  4  

(בכפוף למיצוי  

 לא זכויות) 

 10% 90%  משואה לתקומה 

מסלול מתכלה במשך  

שנים  4  

(בכפוף למיצוי  

 לא זכויות) 

 פעילות בשעות הפנאי /חוגים/לימודיתגבור 

 לא  100%   חוג/שיעורי עזר/פעילות פנאי

 לא  100%   אבחונים דידקטיים 

 

 

 

 

 


