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 עבור קהילת הישוב צורן קריטריונים להשוואה בין תנועות הנוער

 נציגי התנועות ואתרי האינטרנט של התנועות :מקורות

 משפטי

מוכר לצורך תקצוב ע"י משרד  רישום משפטי שם התנועה/סעיף

 החינוך

מוכר לצורך תקצוב ע"י 

 הרשות המקומית

 מוכרים באופן מלא באופן מלא יםמוכר עמותה עצמאית הנוער העובד והלומד

חוזה הפעלה בין  בני המושבים

תנועת המושבים 

 נוער העובד והלומדל

מתוקצבים /לא מוכרים

 נוער העובד והלומדבאמצעות ה

מתוקצבים ישירות ע"י 

ות המועצה באמצע

 נוער העובד והלומדה

פועלת במסגרת  התנועה החדשה

עמותת השומר 

 החדש

בהליכי בקשה להיכרות. אם 

התנאים  יעמדו בכל

והקריטריונים יש להניח שבשנת 

 יקבלו הכרה 2021ו/או  2020

 ממשרד החינוך ותקציב

כדי לקבל הכרה על 

לשנות את  המועצה

 הקריטריונים לתמיכה

 2020לשנת 

 ים באופן מלאמוכר מוכרים באופן מלא עמותה עצמאית הצופים

 

 תכני-ערכי

שם 

 התנועה/סעיף

ארגון  ערכים קהל יעד

 פעילות

 מההגש

הנוער העובד 

 והלומד

 -וערבים יהודים

 עירוני וכפרי

שוויון ערך האדם, ציונות, הגשמה, 

צדק חברתי, קיום משותף בין 

יהודים וערבים, מעורבות חברתית, 

חתירה לשלום וקיומה של חברה 

ישראלית דמוקרטית, מוסרית 

 םשמירה על ערך החייווצודקת 

תכנית 

הדרכה 

סדורה לפי 

 גלאים

ותנועת שנת שרות 

 בוגרים

המרחב  בני המושבים

 -ההתיישבותי

קיבוצים, 

מושבים 

ויישובים 

 קהילתיים

אהבת הארץ והסביבה, ציונות, 

סובלנות, שוויון, דמוקרטיה, 

עבודה, לקיחת אחריות, מעורבות, 

  הטלת ספק, עזרה הדדית

תכנית 

הדרכה 

סדורה לפי 

 גלאים

 גרעין עודד

התנועה 

 החדשה

 כפרי -יהודים

ים )פתוח

צדק חברתי, שוויון, ציונות, 

דגש על ו דיאלוגדמוקרטיה, 

בשלבי 

 פיתוח

 שנת שרות



 

 70395סרני ד.נ באר יעקב -קיבוץ נצר 9278065-08| פקס:  3694459-520 משרד השראה טל':

office@hashraa.com | www.hashraa.com 

תכנית  חקלאות לקהלים נוספים(

הדרכה 

סדורה לפי 

 גלאים

עירוני  -יהודים הצופים

 וכפרי

דמוקרטיה, אחריות חברתית, 

פיתוח כישורי חיים ופיתוח זהות 

 יהודית וישראלית

תכנית 

הדרכה 

סדורה לפי 

 גלאים

 ת שרותשנ

 

 (-+ 7%)תיתכן סטייה של לשנה  עלות לחניך

שם התנועה/שכבת 

 גיל

 ד

 

 אופן גביה יב יא י ט ח ז ו ה

 -הנוער העובד והלומד

 ₪  715דמי חבר 

עשירית  3,175 1,785 3,065 2,660 1,960 1,730 1,730 1,610 1,610

בתשלום 

 חודשי

דמי  -בני המושבים

 ₪  165חבר 

דמי חבר  2,000 1,650 1,700 3,000 2,920 9202, 1,560 1,465 1,465

ולפני כל 

 פעילות

 -התנועה החדשה

 ₪  165דמי חבר 

דמי חבר  2,000 1,650 1,700 3,000 2,920 2,920 1,560 1,465 1,465

ולפני כל 

 פעילות

 דמי חבר -הצופים

700  ₪ 

דמי חבר  2,100 2,000 2,000 3,080 2,500 2,400 2,300 1,900 1,900

ולפני כל 

 פעילות

חניך שישתתף  .המחנות והסמינרים כוללות דמי חבר ואת כל הטיולים,ולשנה  העלויות בטבלה הן •

 .חלק יחסי בהתאם להשתתפות בפועל ת ישלםיובחלק מהפעילו

 יחודי לסבסוד חניכים מיעוטי יכולתכל תנועה מתחייבת להעמיד תקציב י •

 ארגוני

שם 

 התנועה/סעיף

 ליווי תנועתי היקפי פעילות כ"א בסניף ועהחברים בתנ

הנוער העובד 

 והלומד

כל מי ששילם דמי חבר 

 ומתמיד בפעילות

רכז סניף ורכז 

הדרכה 

 +שנשיני"ם

פעמיים בשבוע, 

טיולים, מחנות 

 וסמינרים

פועלים במסגרת מחוז 

 שרון

פועלים במסגרת )אופציה  פעם בשבוערכז סניף ורכז כל  -ט'-כיתות ד' בני המושבים
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-הילדים באשר הם. י'
כל בעלי התפקידים  -יב'

 )מדריכים ואחרים(.

, טיולים, לפעמיים( +גרעיניםהדרכה
 מחנות וסמינרים

 חטיבת בני המושבים

כל  -ט'-כיתות ד' התנועה החדשה
-הילדים באשר הם. י'

כל בעלי התפקידים  -יב'
 )מדריכים ואחרים(.

רכז סניף ורכז 
 הדרכה

פעמיים בשבוע, 
ים, מחנות טיול

 וסמינרים

פועלים במסגרת מחוז 

 מרכז

כל מי ששילם דמי חבר  הצופים
 ומתמיד בפעילות

רכז סניף ורכז 
הדרכה ומדרכי 
 שכבות בוגרות

פעמיים בשבוע, 
טיולים, מחנות 

 וסמינרים

פועלים במסגרת 

 הנהגת דרור

 

 זיקה פוליטית

אידיאולוגיה פוליטית  שם התנועה/סעיף

 מוצהרת

ביזם חינוך לאקטי

 פוליטי

 ארגון ומפלגה מזוהים

בצדק חברתי,  תמיכה הנוער העובד והלומד

 צמצום פערים ותמיכה

 בכוח העבודה השכיר

חדשה סתדרות ההה ברמה גבוהה

 ודרור ישראל

 תנועת המושבים בינוניתברמה  תמיכה בצדק חברתי בני המושבים

, ערכים לאומיים התנועה החדשה

תמיכה בחקלאים 

 ובחקלאות

 השומר החדש מה גבוההבר

 אין ברמה נמוכה פלורליזם פוליטי הצופים

 

 מעורבות הורים

הגדרה משפטית  שם התנועה/סעיף

 למעורבות הורים

שקיפות כלכלית בפני 

 ההורים

השתתפות בטיולים 

 ובמפעלים

מתחייבים לשקיפות  אין הנוער העובד והלומד

 מלאה

 בפעילות סניפית בלבד

יבים לשקיפות מתחי אין בני המושבים

 מלאה

 בפעילות סניפית בלבד

מתחייבים לשקיפות  אין התנועה החדשה

 מלאה

 בשלבי גיבוש מדיניות

 יםהורים מוגדר תפקידי הצופים

ראש  ,בתקנון העמותה

 השבט הורה מתנדב

ההורים מנהלים את 

באופן  תקציב הסניף

 ישיר

משתתפים בכל 

 הפעילויות

 


