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 ספר-לתלמידי בתי"צומחים יחד" שירותי חונכות הקצאת ל קול קורא

 ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית

 

 רקע .1

פועל לצמצום הפערים שבין הפריפריה למרכז ובין  "(המשרדהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן: "

. החלטת ממשלה מס' "(הפריפריה" וגם "הפריפריה החברתית)להלן: " של ישראל 1רשויות בפריפריה החברתית

לשם  , הקהילתיים והאישייםהחברתיים הרבדים בעיקר, מסמיכה את המשרד לפעול 1/11/2015, מיום 631

 הגשמת מטרות אלו.

 חינוך הבלתי פורמאליבהחלטה כי המשרד יוכל להקצות משאבים לטובת הטבות ותמריצים בתחום העוד נקבע 

 איתנים הנם מכלי החיים ההכרחיים.כי יסודות חינוך בהיות 

 סגרות והצלחה מקצועית, ובוודאי זוכמו כן, מוכר היטב גם הקשר הישיר שבין מצוקה אישית להשתלבות במ

 לימודית.ה

לכליים, התשתיתיים והחברתיים הרווחים בקרב חלק נכבד מהרשויות המצויות ב"פריפריה הכ –מפאת הפערים 

שגרת חיים  ובקיומה לאורך זמן שלהחברתית", תהא הסיבה ויהא המסובב, משפחות רבות מתקשות בפרנסתן, 

 סביבה מיטבית למיצוי הישגיהם.המאפשרת לילדים ולנערים 

מכרז שפורסם לצורך גיוס זכיינים לשם הפעלת מערכי חונכות, ל בהמשך"( בא קול הקוראהזה )להלן " קול קורא

 "(.המכרז)להלן: " 2לימודית ורגשית

, ותפעל כפעילות שמחוץ , המגדרים ואף לעולים חדשים)חרדי, כללי ולא יהודי( החונכות תוצע לכל המגזרים

 המגזרים ם חינוכיים בכלבמתן שירותי ע"י ספקים המתמכים קוריקולום(-לשעות הלימוד הרשמיות )אקס

רשויות המוגדות "פריפריה חברתית", בעקבות הצלחת  40-צומחים יחד" ב"פעל מערך החונכות  2017-18בשנת 

הפרויקט, המשרד מזמין את שאר הרשויות המוגדרות כ"פריפריה חברתית" להשתתף בפרויקט בשנת עבודתו 

 .ההשניי

 מטרות .2

סיוע והקריטריונים לניקוד הבקשות שרותי נאים הנדרשים לקבלת בא להגדיר ולפרט אודות הת הקול הקורא

בתחומן, נדרשות להגיש בקשה במסגרת עבור תלמידים רשויות המעוניינות בשירותי החונכות שיוגשו לשיפוט. 

 קול קורא זה.

 :למען הסר ספק יובהרו העקרונות הבאים
 
 2018-2019  התקציב שנות  –ה"ל תשע"ט הינו לשנ קול הקוראה .1

 רותי חונכות.ייאפשר לרשויות לקבל הקצאה ראשונית של תקציב עבור ש קול הקוראה .2

לאחר ההקצאה הראשונית לרשויות מהפריפריה החברתית, שומר לעצמו המשרד את הזכות לפרסמו גם עבור  .3

 רשויות בנגב ובגליל.

                                                 
 .15/5/2016מיום  1453והחלטת ממשלה מס'  1/11/2015מיום  631בהתאם לאמור בהחלטת הממשלה מס'  1
 .ספר בפריפריה החברתית-הזמנה להציע הצעות להפעלת מערך חונכות לתלמידי בתי - 06/2016מכרז  פומבי מס'  2
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רותי חונכים בהיקף יהמאפשר להם לקבל ש כסף הכשוו זה יוקצו לרשויות תקציב במסגרת קול קורא .4

, בהליך מכרזי שביצע המשרדשנבחרו  ספקיםהיינתנו על ידי  םקבע לכל רשות. השירותיישיהתקציב 

 הזכיינים יקבלו את התמורה מהמשרד.

 .שישתתפו בתכנית חניכים 100-לא תינתן הקצאה לרשות שיש בה פחות מ .5

 

 הגדרות .3

 המשרד שם שינוי בעניין 1/11/2015-ה מיום 631 מספר הממשלה בהחלטת כהגדרתה – פריפריה חברתית .א

 החברתית הפריפריה הגדרת ובשינוי", והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד"-ל והגליל הנגב לפיתוח

 הממשלה להחלטת התיקון במסגרת, והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד של פעילותו תחומי לעניין

  .15/5/2016-ה מיום 1453 מספר

)מדובר ברשויות שלא השתתפו בפרויקט בשנה"ל  לגשת ל"קול קורא" הרשאיותהרשויות  להלן רשימת

 :לא יכולות לגשת לקול קורא זה -. למען הסר ספק, רשויות שלא מופיעות ברשימה זותשע"ח( 

 .קלנסווה, טייבה, טירה, לוד רשויות:

ג'ת, עוסאפייה,  אבו גוש, כפר ברא, זמר, בסמ"ה, זרקא, מעלה עירון, ג'לג'וליה,-ג'סר א מועצות מקומיות:

 .חריש

 .נחל שורק, הר חברון מועצות אזוריות:

זבולון, מנשה, חוף הכרמל, , לב השרון, חבל מודיעין, גזר, יואב, חוף אשקלון,  מועצות אזוריות עם ישובים:

 .ערבות הירדן, גוש עציון

 .יפה, יבנה, יהוד מונוסון, נס ציונה, קריית אתאאשקלון, אור עקיבא, חולון, ח רשויות עם שכונות:

 .יהודים-אינם חרדים או לאבעיקרם מגזר הכולל תושבים ש – מגזר כללי .א

כמוסדות הציבור  ים ולומדים במוסדות לימוד המוכריםרשוממגזר שתושביו, בגילאי הנהנים הרלוונטיים,  – מגזר חרדי .ב

 החרדי.

 .אינם יהודיםבעיקרם מגזר הכולל תושבים ש – יהודי-מגזר לא .ג

שעות  2-3לפחות היא מסגרת החונכות לכל תלמיד תמיכה אישית של החונך מול החניך )אחד על אחד(.  – חונכות פרטנית .ד

 בשבוע ועפ"י צרכי התלמיד.

 שמשכםמפגשים בחניכים. החונך מנחה את פגישות הקבוצה  5-15תיחשב ככזו עבור קבוצה המונה  – חונכות קבוצתית .ה

 בשבוע לפחות. פעמים 1-2שעות, בתדירות של  2-3

חניכה בתחומים אישיים ורגישים, לפי צרכי התלמיד, אשר תינתן ע"י כח אדם מקצועי בעל הכשרה  –חונכות רגשית .ו

 .וניסיון רלוונטי

הלומדים או אמורים ללמוד  מקרב כלל האוכלוסייה בפריפריה החברתית, י"ב-ות בכיתות א'תלמיד/תלמידים – חניכים .ז

במוסדות הלימוד ברשויות בפריפריה החברתית או ביישובי נגב גליל שישתתפו במערך החונכות ואשר יאותרו לפי 

לימודי/ החלטת ועדת היגוי יישובית בהתחשב בהמלצות בתי הספר, כי תלמידים אלו מגלים קשיים בתפקודם ה

 "(.ילדים" )להלן ולעיל גם: .החברתי/הרגשי/ התנהגותי

 שנים מיום עלייתם ארצה. 5, עד או כל שפה זרה  צרפתית ,דוברי רוסיתעולים  – עולים .ח
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 לעדיפות: , ככלל,האוכלוסיות הבאות תזכינה – מתן עדיפות .ט

 לפי המלצת מנהל בית הספר וגורמי השירותים החברתיים ברשות המקומית. 3נזקקותמשפחות  (1)

 .משפחתיתילדים אשר חוו טראומה אישית או  (2)

 קוריקולום למוסד הלימוד, ולפיכך תתקיים בשעות אחה"צ.-ככלל, תהא החניכה חלק מפעילות אקס – שעות הפעילות .י

 החונכות תתקיים רק במקומות ציבורים, בחסות הרשות. – מקום החניכה .יא

מיוחדת" תיעשה רק בידי סיון משמעותיים בחניכה/הוראה/חונכות. יובהר כי "חונכות רגשית יבעל הכשרה ו/או נ – חונך .יב

 בעלי מקצוע מתחומים טיפוליים.

 בתחום הרשותאשר ינהל את הפעילות  תתבצע הפעילות ימונה רכז הלכל רשות מקומית אשר במסגרת – ייישוב רכז .יג

אפשר שרכז יישובי אחד ימונה למספר רשויות  הפרויקט והמשרד.וישמש איש הקשר בין גורמי הרשות, מנהל  המקומית

 , בהתאם לנפח הפעילות ושיקול דעת ועדת ההיגוי.מקומיות

מרחב עליו הוא  /מגזר יקצה מנהל פרויקט האחראי מטעמו כלפי המשרד לניהול הפעילות ב כל ספק – מנהל הפרויקט .יד

 אמון.

ותלמידים כאמור ועדה שתוקם בכל רשות מקומית לשם מיפוי תלמידים מתקשים, תלמידים במצוקה,  – יישובית הועד .טו

; מיפוי משפחות במצוקה, והכל בתיאום אגפי החינוך והרווחה/החברה, 4בקרב תושבי הרשות עולים חדשים,שהנם 

בהתאמה, ורשומותיהם המתועדות. הועדה תתכנס לשם המלצה בפני הרכז היישובי על אופן הקצאת שעות החניכה, על 

י ורבעוני באמצעות הרכז היישובי. הועדה סוגיהן, מעקב אחר התקדמות התלמידים, איתור מקרים חריגים ודיווח חודש

 , הממונה מטעם הרשות על מדידה והערכת הפרויקטנציג אגף החינוך או תכלול, כחברי קבע: נציג אגף הרווחה/החברה

עדה, ככל שיידרש. במקרה כזה, ישמש הנציג ווהרכז היישובי, אשר ישמש יו"ר הועדה. נציג המשרד יוכל לקחת חלק בו

 בעל זכות וטו.יו"ר הועדה, ו

באורח מפורט )כולל הגשת דו"חות תקבל דיווחים ו ,מדי רבעון תתכנסמוקמת ע"י המשרד, ועדת ההיגוי  – ועדת ההיגוי .טז

מלאים( אודות הישגי המשתתפים, אירועים חריגים והתקדמות הפרויקט בכל מוקד פעילות. ועדת ההיגוי תכלול לצד 

נציגי שותפות נוספות וחונכים מדגמיים,  –רכזי המרחבים, ולפי צורך  , אתמטעם הספק נציג המשרד ומנהל הפרויקט

 עדה:ועפ"י הנחיית המשרד. חברי הו

  יו"ר-רא"ג פריפריה במשרד 

 מנהל הפרויקט מטעם המשרד 

  ספקהמנהל הפרויקט מטעם 

 כלל רכזי המרחבים )הישובים( הרלוונטיים 

 .פריפריה לפני הצורך. ליו"ר הועדה סמכות וטו בהחלטות מנהל הפרויקט מטעם המשרד יוכל למלא את מקומו את רא"ג

 מטרות התקצוב .4

                                                 
או משפחה במצוקה, לפי ההגדרה:  (;הלמ"ס)לפי  לפחות אחת נזקקות הל והוגדרה חברתיים לשירותים במחלקותמשפחה הרשומה  3

 יםשהמשאב משפחה היא במצוקה ונפשית. משפחה חברתית, כלכלית מצוקה כוללת והיא מחסור, למושג מקושרת מצוקה הגדרת
לפי ] (.צפויים הצפויים ושאינם) חייה נסיבות עם להתמודד כדי לה מספיקים אינם לרשותה והחברתיים העומדים המשפחתיים, האישיים

 [משרד הרווחה
 ברשות המקומית ייחשב ככזה, במידה וכתובתו העדכנית במרשם האוכלוסין מצויה באותה הרשות.תושב  4

http://www.cbs.gov.il/publications09/rep_02/pdf/part03_h.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications09/rep_02/pdf/part03_h.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/10SKIRAFAMALIESBMEZUKA1.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/10SKIRAFAMALIESBMEZUKA1.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/10SKIRAFAMALIESBMEZUKA1.pdf
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לתלמידי מוסדות לימוד בתחום השיפוט של רשויות מקומיות בפריפריה שנרכשו על ידי המשרד שירותי חונכות  הקצאת

 החברתית.

 הגופים המתוקצבים .5

והחלטת ממשלה  1/11/2015מיום  631מס' החלטת הממשלה רשויות מקומיות בתחומי הפריפריה החברתית, כהגדרתה ב

 .ואשר פורטו לעיל בסעיף הגדרות הגדרת "פריפריה חברתית" 15/5/2016מיום  1453מס' 

 :למען הסר ספק יובהר

לפי דירוג הלמ"ס, התקצוב מועבר ישירות לרשויות המקומיות  1-4ברשויות מקומיות שאינן מסווגות באשכולות  .א

)בעיריות/ רשויות מקומיות( או  1-8ורק לאזורים סטטיסטיים המסווגים באשכולות לפי קול קורא זה יוקצה אך 

 )במועצות אזוריות( 1-4ליישובים המסווגים באשכולות 

זה עשויה   קול קוראהרשימה שמפורטת בה הרשימה הנגזרת מהחלטות הממשלה. רשימת הרשויות המחייבת הינ .ב

 להשתנות בהתאם לעדכון מעת לעת של הלמ"ס.

 י סף לקבלת תקצובתנא .6

 ."(רשות)לעיל ולהלן: " 5מבקש התקצוב הנו רשות מקומית .א

 .א3ריפריה החברתית, כהגדרתה בסעיף מבקש התקצוב ממוקם בתחומי הפ .ב

)ולא להקימה בפועל בשלב הגשת מסמכי הקול  משך כל תקופת הפעילות תחייב להקים ועדה יישובית ולכנסההמבקש מ .ג

 .קורא(

 .ד.10בנה/ים, כאמור להלן בסעיף מ תחייב להקצותהמבקש מ .ד

תחייב להפעילו במשך כל תקופת וה ,חינת רמת החונכות והצלחת הפרויקטכלי מדידה והערכה לב מנגנון ציגהמבקש ה .ה

 ..ה10כאמור להלן בסעיף  – הפרויקט

 הגשת הבקשה .7

 , באמצעות22.08.18-ליום ה. ההצעה תוגש עד , על כל נספחיוהצעה תוגש באמצעות הטופס המצורף לקול קורא זה .1.1

חונכויות "צומחים יחד" לשנת תחת הכותרת: "בקשה להשתתפות בתכנית  p2017@png.gov.ilהאלקטרוני הדואר 

2018-19." 

, להקדים או לדחות את galil.gov.il-www.negev באתר המשרד בכתובת רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם המשרד .א

 .ועל פי שיקול דעתקול קורא וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים ל, בקשותהמועד האחרון להגשת 

 

 

במייל  בכתב בלבד ,נציג המשרד, לגב' טליה בייקין באמצעות הדוא"ל שלעיל  ופנויהבהרה פניות ושאלות  .ב

talibe@png.gov.il באחריות הפונה לוודא , תחת הכותרת "שאלות הבהרה לקול קורא חונכויות".  12.8.18-ה עד ליום

ימים  ארבעהויפורסמו באתר המשרד לא יאוחר מ בכתב בלבד לפונים תשובות יינתנו .המשרדכי השאלות הגיעו לנציג 

 .לפני תום המועד להגשת הבקשות

                                                 
 .מקומית, ועד מקומי או איגוד עריםעיריה, מועצה  -"רשות מקומית" : 1981-תשמ"א כהגדרתה בחוק הפרשנות 5

mailto:p2017@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:talibe@png.gov.il
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 הקצאת שעות חניכה/לקביעת גובה התקצוב אמות מידה .8

 להלן:דעדה בהתאם לאמות המידה כולבקשה, העונה על תנאי הסף שהוגדרו, ייקבע על ידי הוסכום התקצוב  .א

 

 ניקוד שפורט לעיל.היקף התקציב הכולל וליתבטא בהקצאת שעות בהתאם ל לכל רשות התקצוב .ב

,  יחושב ממוצע דירוגי 4-"פריפריה חברתית" ברשויות שדירוג הסוציו אקונומי שלהן גבוה מ בשכונות העונות להגדרה של .ג

 ., או דרוג היישוב, הנמוך מבין השנייםכל השכונות הנכללות בהגדרה

 

                                                 
 אחת  המהשעות המבוקשות תיועדנה ליותר מאוכלוסיי 20%לפחות  6

 אופן חישוב הניקוד ניקוד אמת המידה

 50% כלכלי-דירוג חברתי

 נקודות 50: 1 כלכלי-אשכול חברתירשויות ב

 נקודות 40: 2אשכול רשויות ב

 נקודות 30: 3אשכול רשויות ב

 נקודות 20: 4אשכול רשויות ב

 נקודות 10 (:8-1)אזורים סטטיסטיים  6-5 אשכולב רשויות

 נקודות 0(: 8-1)אזורים סטטיסטיים  10-7 אשכולב רשויות

 25% גודל הרשות המקומית

 :הבאה הנוסחה פ"עת, הרשויו בין יחסי באופן יינתן הניקוד

 האוכלוסייה נתוני פ"ע התושבים מספר של ריבועי שורש יחושב

 העדכניים ביותר למועד פרסום הקול קורא. ס"הלמ של הרשמיים
 תקבל ביותר הגדול התושבים מספר שורש בעלת המקומית הרשות

 .אליה ביחס תנוקדנה הרשויות ויתר (,25) זה בסעיף מקסימלי ניקוד

 10% 6שתי אוכלוסיות ומעלה

, לא יהודי כלליבין השלושה )מ יותר ממגזר אחדלרשות מקומית שתתחייב להעביר תקצוב 

 :מהתקציב הרשותי לפרויקט, תנוקד כדלקמן 25%  לפחותב יתוקצב כל מגזרכאשר  וחרדי(

 נקודות, 5מגזרים:  2

 (.10נקודות ) 10מגזרים:  3

 15% מנגנון כלי מדידה והערכה

 סמך תכנית שתוצג במענה לקול קורא זה. לתיבחן מחויבות הרשות להפעלת הפרויקט, ע

 הבאים:הניקוד יינתן ע"פ הפרמטרים 

 נקודות 5 :סביבת עבודה ותנאי העבודה שתקצה הרשות לרכז היישובי 

 המוצעים למדידה והערכה של הצלחת  מגוון ואיכות הכלים -מנגנון מדידה והערכה 

 .הפרויקט, רמת הפירוט והתרשמות מסיכויי יישומו לאורך זמן

 על פי הקריטריונים הבאים:ינוקד מנגנון המדידה וההערכה 

 נקודות 10הרשות למנגנון מדידה והערכה מטעם המשרד: הסכמה של  .א

 לחילופין:

 1-10בסולם של במידה ותבחר הרשות להציע מנגנון חלופי, יינתן ניקוד  .ב

 . וועדת ההיגוילהערכת  בהתאם
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ביישובים העונים להגדרה של "פריפריה חברתית" אשר נמצאים במועצות אזוריות שהדירוג הסוציו אקונומי שלהן גבוה  .ד

 בפריפריה.ושב ממוצע דירוגי כל היישובים הנכללים , יח4-מ

 

 ביהתקצ אופן חלוקת .9

תיגזר מהיקף התקציב  . כמות השעות שתוקצה לכל רשותעבור כל רשות זה קול קוראלב יהמשרד יקבע את היקף התקצ .א

 .10רק לאחר שייבדק ע"י נציג מקצועי של המשרד ויאושר על ידו כי הרשות עומדת בהוראות סעיף  הנ"ל

המשרד ₪,  5,082,831.70 הינו: שיאושרו במסגרת קול קורא זה הרשויות הנקובותכלל היקף התקצוב עבור תקרת  .ב

 רשאי להקצות תקציב נוסף; הכל בהתאם לתקציב המשרד השנתי המאושר וזמינות תקציבית בפועל.

 לעיל. לדוגמה: 8מידה שבסעיף , בהתאם לניקוד שתקבל כל רשות ע"פ אמות הבאופן יחסי וליניאריהיקף התקציב ייקבע  .ג

, והתקציב שיעמוד לחלוקה 50ורשות ג' לניקוד של  70, רשות ב' לניקוד של 80במקרה שבו רשות א' תזכה לניקוד של 

 אופן חלוקת התקציב תהיה:₪, מיליון  4יהיה 

  :'מיליון  1.6רשות א₪ 

  :'מיליון  1.4רשות ב₪ 

  :'מיליון  1רשות ג₪ 

את השעות לתקציב כחבילת שעות, הועדה תחליט על הקצ סותתייחלאחר הקצאת התקציב תתכנס הוועדה היישובית  .ד

.י והגבלת הקצאת השעות 3עדיפות כמפורט בסעיף  בהגשת הבקשה ותוך מתן שצוינוגזרים לזכאים ברשות, בהתאם למ

 החלטת הועדה היישובית תגובה בפרוטוקול ותאושר ע"י מנהל הפרויקט במשרד. .יא3לחונכות רגשית כמפורט בסעיף 

 של הספק/ים "(, בכדי לאפשר יכולת תפעול יעילהחבילות"" / חבילות שעותהשעות תוקצינה כ"חבילות" שעות )להלן: " .ה

 במרחב.

, והכל לשם בתחום פעילות הספק/יםתוכל להסיט שעות לא מנוצלות )לאחר שני רבעונים ומעלה( בין רשויות היגוי ועדת  .ו

 הזכאים לשירותי החונכות.מיצוי מיטבי לטובת כלל 

החלטת  ..ט3, תוך מתן עדיפות כמפורט בסעיף הקצאת השעות תיעשה על סמך דיווח הרכז היישובי והחלטת ועדת ההיגוי .ז

 ועדת ההיגוי הנה סופית.

אפשר שעם קיומה של יתרת תקציב, תוצענה "חבילות שעות" נוספות לרכישה מסובסדת ע"י הרשויות. במקרה כזה,  .ח

ימים ראשונים. בשלב שני, תוצענה חבילות, ככל  30למשך  1-2כלכלי -תוצע ראשית הרכישה לרשויות באשכול חברתי

 עדוף.יכולן על בסיס "כל הקודם זוכה", ללא מתן ת -יוותרנה, לרכישה חופשית. ההצעות לרכישה שת

, ולא יעלה 30%-', שיעור הסבסוד ייקבע ע"י המשרד, ובכל מקרה לא יפחת מהבמקרה שתוצענה חבילות, כאמור בס"ק  .ט

 כלכלי של הרשות, באופן הבא: -רתיב. שיעור הסבסוד ע"פ הדרוג הח90%על 

 90% -1ת לורשויות באשכו 

  80% -2אשכול 

  70% -3אשכול 

  60% -4אשכול 

  60% -(1-8)אזורים סטטיסטיים  5-6אשכול 
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  50% -)אזורים סטטיסטיים( 7-8אשכול 

 למכירה, בקיומה של יתרת תקציב כזו או אחרת, או בכל נסיבות אחרות. מסובסדות המשרד אינו מתחייב להציע שעות .י

 

 מחויבות הרשות .10

ובהתאם  במשך כל תקופת הפעילות.בסוף כל רבעון ויכנסה , .טו3ועדה יישובית, כאמור לעיל בסעיף  יקיםהמבקש  .א

 יום. 30  בתבהתראה לדרישות המשרד 

מיום שקיבל את ההודעה על ההקצאה, הקצאתו תבוטל והרשות תצטרך  מבקש שלא הקים ועדה יישובית בתוך שבועיים .ב

שה במועד חדש ככל שהמשרד יפרסם, אלא אם אישר מנהל האגף בכתב לדחות את מועד הקמת הוועדה להגיש בק

 היישובית.

 המבקש יקצה שטח משרדי עבור פעילות הרכז היישובי וכן שירותי משרד נלווים, לפי צרכי ההפעלה ביישוב. .ג

ציבור בתחום הרשות )כל עוד הנו  הפעילות או במבנה-המבקש יקצה מקום בתחומי מוסד הלימוד של התלמידים נהני .ד

חלק /  וסמוך למוסד הלימוד או למקום מגוריו של התלמיד(. כך, בהתאמה, לכל מוסדות הלימוד בתחומו אשר ייטל

כויות ובגודל סביר ביחס לכמות המשתתפים נעל המקום להיות מותאם לפעילות חו עשויים ליטול חלק בפעילות.

 בפעילות.

ידרוש את  המוצעמנגנון . הינת רמת החונכות והצלחת הפרויקטכלי מדידה והערכה לבחיד של מנגנון אח המבקש יפעיל .ה

 .עדת ההיגויאישורה המוקדם של ו

יספק המבקש לוועדה היישובית )ובכל עת,  –כלי המדידה וההערכה יופעלו כל מהלך הפעילות בתחומי הרשות, ובהתאם 

 .(על כל סעיפיו 'ג)מצ"ב נספח  לדרישת מנהל הפרויקט או המשרד( נתונים אודות הפעילות, לרבות הישגי התלמידים

 .10בסעיף המשרד יפקח ויוודא עמידה בתנאי התחייבות הרשות, כפי שפורטו  .11
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 נספח א' –
 בפריפריה החברתיתונכות בבתי ספר ברשויות מקומיות טופס הגשה לקול קורא להקצאת שעות ח

 
 מידע כללי על הרשות:

 

 
 

 עיר:                                                   מיקוד:                                             רחוב:                     
 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הרשות ומספרי הת.ז שלהם:

 שם ת"ז שם ת"ז

    

    
    

 
 פרטים על איש הקשר:

 

 שם: 
 

 מס' ת"ז: 
 

 טלפון בעבודה: 
 

 :נייד 
 

 פקס: 
 

 :אלקטרוני דואר 

 
 
 
 
 
 

 תקצוב שני מגזרים ויותר: בענייןהתחייבות 
 

 
 ם הרשות המקומיתש

 
 מספר מלכ"ר של הרשות המקומית
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 הריני להתחייב כי התקצוב שיוקצה לרשות עבור שעות חונכות במסגרת קול קורא זה, ישמש למימון שעות 
 

 חונכות עבור תלמידים מהמגזרים הבאים:
 (:8 בסעיף  כמפורט ניקוד הרשות תקבל יותר או מגזרים בשני שיסומן ככל ,X לסמן  יש(
 

 חרדי לא יהודי יהודי

   

 
 ברשות_____________  תפקיד ממלא שהנני. _________, ז.ת, ______________ מטה החתום אני

 שקראתי לאחר, פיהם על הרשות בשם ולהתחייב קורא הקול מסמכי על לחתום הרשות בשם ומוסמך
 :הרשות בשם בזה מצהיר, ונספחיהם חלקיהם כל על, הרשות והצעת קורא הקול מסמכי את בעיון

 
 הצעתנו ואם לגביהם הסתייגות כל לרשות /לי ואין המשרד שקבע התנאים כל את מקבלת הרשות  .1

 -: זה ובכלל בזה והמצורפת להלן המפורטת הצעתנו פי ועל פיהם על לפעול מתחייבים אנו, תתקבל
 

 משרד שירותי וכן היישובי הרכז פעילות עבור משרדי שטח להקצות מתחייבת . הרשות1.1
 .ביישוב ההפעלה צרכי לפי נלווים

 
 והצלחת החונכות רמת לבחינת והערכה מדידה כלי של אחיד מנגנון להפעיל מתחייבת הרשות.  2

 .ההיגוי ועדת של המוקדם אישורה את ידרוש המנגנון. הפרויקט
 

 .הפעילות תקופת כל במשך יכנסהו יישובית ועדה תקים . הרשות2.1
 
 כל לרשות או לי יהיו ולא ולרשות לי מוכרים לביצועו והתנאים זה קול שנושא ומאשר מצהיר הנני .3

 תנאי או פרט איזשהו של כלשהן ידיעה אי או/ו הבנה מאי הנובעות טענות או דרישות או תביעות
 .לנו שניתנו בהבהרות או ההגשה במסמכי הכלול

 
 ומולאו הרשות את לחייב הסמכות בעל ידי על חתומים כשהם, נספחיהם על, ההגשה מסמכי כל ב"מצ .4

 .הנדרשים הפרטים כל בהם
 
 כלפי או כלפיי המשרד של התחייבות או/ו מצג או/ו הצהרה כל להוות כדי, זו בהצעה באמור אין .5

 כלשהי זכות לרשות /לי מקנים אינם ממנה הנובעים בתהליכים השתתפות או/ו הצעה הגשת. הרשות
 .קורא הקול בגוף במפורש המפורטות לזכויות מעבר

 
 זו הצעתנו במסגרת שמסרנו המידע שכל בזאת מצהירים, הרשות של החתימה מורשי, מ"הח . אנו6

 ואנו הקורא לקול הנספח ההתקשרות הסכם את שקראנו מצהירים אנו, כן כמו. ונכון מעודכן הוא
 .הוראותיו לכל מסכימים

 
 
 

 שם מלא של מורשה החתימה                              חתימה וחותמת הרשות                                   תאריך                           
 מטעם הרשות                                                                                     

 
 

 -'ב נספח
 ,היישובית הועדה איוש ,הרכז מיקום :הבאים לנושאים סותתייח הרשות י"ע עבודה )תוצג תכנית

 )שרות שתקבל האוכלוסייה אפיון וההערכה, המדידה אופן
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 דגשים תהליך מדידה והערכה -'גנספח 
 

תהליך מדידה והערכה נכון ומתוזמן הוא מהותי להצלחתה של כל תכנית. מתוך הסקת מסקנות והפקת לקחים מקצועית לאחר 

 שנת פעילות פורייה, אנו מחדדים ומוסיפים דגשים ונהלים בכל הנוגע לתהליך מדידה והערכה. 

ם אותם והן דגשים מיוחדים הנוגעים לדוחות הדגשים מחולקים הן לזמנים השונים במהלך השנה, הן לזהות הממלאים/ שולחי

 אותם יש לספק למשרד. 

תפקידו של אחראי המדידה וההערכה בישוב הוא מהותי להצלחת התכנית. על האחראי על המדידה וההערכה לדלות נתונים ודוחות 

האחראי למקסם את תפקידו מהגורמים המפנים ומהבנת תמונת המצב מהשטח )בין היתר ע"י קבלת דוחות חונכים(. רק כך יוכל 

 בבקרת התכנית ולכתוב דוחות שיקדמו את התנהלות התכנית ויעמדו על הצלחתה. 

 התחייבויות אחראי מדידה והערכה:

 הגשת כל הדוחות כמתואר בטבלאות מטה לא יאוחר מהמועדים המצוינים לכל דוח ודוח. .א

ולל: פרטים אישיים, סיבת ההפניה ופרטי קשר של הגורם ת( הכ)עבור כל סוגי החונכו 7החזקת תיק מפורט ואישי לכל חניך .ב

 המפנה.

 עריכת ביקורות שטח לא פחות מפעם בחודש. .ג

 שמירה על קשר רציף עם הגורמים הרלוונטיים ברשות )מנהלי בתי ספר, גורמים מפנים ועוד(.  .ד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 השנה תתקיימנה ביקורות שטח על מנת לוודא ניהול תיקי חניכים מסודרים ברשות.  בהמשך לכך, במהלך 7
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 את הדוחות הבאים: יאסוף ויפיק אחראי המדידה וההערכה -קידובמסגרת תפ
 מועד                     
 המילוי          

 
 זהות 

 הממלא

 1הגשה מס.   מצב התחלתי
 2הגשה מס. 

 3הגשה מס. 
)סיכום  4הגשה מס. 

 שנה(
לפני תחילת 

 עבודה עם חניך
 (1/9-)עד ה

שבועיים לאחר תחילת 
 עבודה עם חניך

 

  
  15/1 -עד ה 

, המאוחר 1/1חודשי פעילות או באו אחרי שלושה 
 מבין השניים

 (15/7)עד ה  סיום שנה (15/6-)עד ה 

הגורם המפנה 
 )רצוי מורה(

תיאור מצבו של 
 -------------- החניך 

 תיאור מצבו של החניך שיחה עם החונך ועדכון על מצבו של החניך 
-------------- 

 -------------- חונך

תיאור מצבו של החניך 
גם לאחראי מדידה  )נשלח

 והערכה ברשות(

 החניך כולל שיח עם הגורם המפנה של מצבו עדכון
 (ברשות והערכה מדידה לאחראי גם נשלח)

 גם נשלח)עדכון מצבו של החניך 
 (ברשות והערכה מדידה לאחראי

עדכון מצבו של החניך 
כולל דוח סיכום שנה 

 לאחראי גם נשלח)
 והערכה מדידה
 (ברשות

 אחראי
 מדידה

 והערכה
 ברשות

פנייה לגורמים הנ"ל ואיסוף וריכוז נתונים הכוללים את תיאור מצבו של החניך ע"י כלל הגורמים )הגורם המפנה והחונך(. נתונים 
 אלה ייבחנו מקצועית ע"י אחראי מדידה ובערכה ברשות תוך בקרת הפרויקט. 

ריכוז כלל הנתונים 
כולל סיכום מילולי 

 של התכנית

 
 אשר יישלחו למשרד: פירוט הדוחות

 מועד השליחה                         
 

 זהות 
 הממלא

 (15/7-)עד ה (15/2 -)עד ה (15/11)עד ה

 אחראי מדידה והערכה ברשות
דוח מילולי מפורט על תהליך קבלת התלמידים 

 (.1'.גבהתאם לנספח ) התכנית עד כה. התנהלותו

הגשת דוח הכולל את הנתונים 
המתבסס על  .2.'גבהתאם לנספח 

דוחות חונכים, ביקורות שטח, וכן 
קשר עם גורמים מפנים/ רלוונטיים 

 נוספים.

. 2.'גבהתאם לנספח הגשת דוח הכולל את הנתונים  .א
המתבסס על דוחות חונכים, ביקורות שטח, וכן קשר 

 עם גורמים מפנים/ רלוונטיים נוספים.

הפקת דוח מילולי  -(.2'.ג)נספח  מתוך הדוח המסכם .ב
 מסכם הכולל את כלל ההתרשמות מהתכנית וסיכומה

 (.3'.ג)בהתאם לנספח 
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 דגשים לדוח המילולי  -1.ג'נספח 

 )דוח הגשה ראשון למשרד(

 

 .3994520-072, טלפון לבירורים talibe@png.org.il, לטליה בייקין 15/11/18 -ח המילולי יש להגיש עד האת הדו

 

 בדוח:  נושאים אליהם יש להתייחסרשימת הלהלן 

 האם ובאיזו מידה הועדה היישובית מתעדת את החלטותיה בפרוטוקולים עדכניים אשר נשלחים למשרד? .1

 האם ובאיזו מידה הפעילות בשטח מתקיימת בהתאם להחלטות הוועדה היישובית? .2

 תהליך גיוס חניכים.תיאור  .3

תיאור פעילות הפרויקט בהסתמך על נתונים שנאספו מהשטח: חונכויות לפי סוגים, מיקומי פעילות, הערכת שיתוף פעול  .4

 עם הזכיין ורשמים לפי ענין.

 האם כלל החונכים מילאו את הדוחות של תחילת הפעילות בזמן? .5

 ל הנוכחית.תיאור פעולות המדידה והערכה שבוצעו בפועל מראשית שנה" .6

 מסקנות לאור כל האמור לעיל .7

 

 

 

 .הדוח יוגש חתום ע"י אחראי המדידה והערכה 

 

  

mailto:talibe@png.org.il


 

 
     

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל הפריפריה, המשרד לפיתוח

14 

 

 

 

 נתוני התקדמות של חניכים -.2.ג'נספח 

 מתאר בעיה משמעותית. 6ומתאר חוזק או העדר בעיה בתחום  1כאשר  6עד  1-יש להגיש קובץ אקסל ובו לוגו של הרשות )לפי הטבלה להלן( לפי רצף מדדים מ .1

 

 מס.

          

 תחום

 
זיהוי 
 חניך

בראשי )
 תיבות(

 (1-6לימודי ) (1-6חברתי ) (1-6רגשי )

 מדד דימוי עצמי
)לדוגמה: הדרך שבה תופס החניך 
את עצמו, מידת האמונה העצמית 

של החניך ביכולותיו, מידת 
הביטחון של החניך בהגעה 
 להישגים בתחומים שונים(

התמודדות עם מדד 
)לדוגמה: בריחה  קשיים

מאחריות, אי יכולת הכרה 
בטעויות/קשיים, לא מצליח 
להתמודד עם מצבים שאינו 

מכיר/ מעוניין, נטייה 
 להתמכרויות(

מדד ניהול קשר חיובי עם 
 בני גילו

)לדוגמה: יכולת החניך ליצור 
חברויות חדשות, היכולת של 

החניך להחזיק חברויות לאורך 
המיומנויות זמן, רמת 

 החברתיות של החניך(

 מדד התנהגות נורמטיבית
)לדוגמה: אלימות פיסית, 

אלימות מילולית, וונדליזם, 
 מנהיגות שלילית(

מדד התנהגות לימודית 
 בבית הספר

)לדוגמה: רמת היחס של החניך 
לסגל ההוראה, מיומנויות 

למידה, עמידה בזמנים, סדר 
 וארגון(

 מדד מצב לימודי
לימודיים: ביחס )הישגים 

 ליכולותיו של החניך(

 התחלתי

1/11/18 

 1דיווח 

1/2/19 

 2דיווח 

1/7/19 

 התחלתי

1/11/18 

 1דיווח 

1/2/19 

 2דיווח 

1/7/19 

 התחלתי

1/11/18 

 1דיווח 

1/2/19 

 2דיווח 

1/7/19 

 התחלתי

1/11/18 

 1דיווח 

1/2/19 

 2דיווח 

1/7/19 

 התחלתי

1/11/18 

 1דיווח 

1/2/19 

 2דיווח 

1/7/19 

 התחלתי

1/11/18 

 1דיווח 

1/2/19 

 2דיווח 

1/7/19 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    
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 דוח סיכום שנה -.3.ג'נספח 

 התרשמות מהתכנית וסיכומה              

 .072-3994520 לבירורים טלפון, talibe@png.org.il בייקין לטליה, 15/7/19 -ה עד להגיש יש המילולי הדוח את

 להלן רשימת הנושאים אליהם יש להתייחס בדוח: 

 האם ובאיזו מידה הועדה היישובית תיעדה את החלטותיה בפרוטוקולים עדכניים אשר נשלחו למשרד? .1

האם ובאיזו מידה הפעילות בשטח התקיימה בהתאם להחלטות הוועדה היישובית? מהם האתגרים שהתעוררו במהלך  .2

 השנה ביישום החלטות הוועדה, מהם הצעדים שהתבצעו בשטח על מנת להתגבר על אתגרים אלו? 

וגים, הערכת שיתוף פעול תיאור פעילות הפרויקט כפי שהתקיימה, בהסתמך על נתונים שנאספו מהשטח: חונכויות לפי ס .3

 עם הזכיין ורשמים לפי ענין, בדגש על רשמים כוללים לסיכום השנה.

 האם כלל הגורמים המפנים מילאו דוחות כמתבקש במועדים שנקבעו?  .4

 האם כלל החונכים מילאו את הדוחות במהלך השנה? .5

 דוח זה.תיאור פעולות המדידה והערכה שבוצעו בפועל בשנה"ל הנוכחית, עליהם מתבסס  .6

 מסקנות לאור כל האמור לעיל והטבלה המצורפת. .7

 

 

 .הדוח יוגש חתום ע"י אחראי המדידה והערכה 
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 טבלת ביצוע )לשימוש אחראי מדידה והערכה ברשות(

 

 

מולא  תיאור הנספח הנספח שם

 בתאריך

 אמור בו המועד
 להישלח
 למשרד

נשלח למשרד 
 בתאריך

 הערות

דוח הגשה ראשון למשרד  .1נספח ג'.

 )מילולי(

   15/11 -עד ה 

נתוני התקדמות של חניכים  .2נספח ג'.

 )טבלת אקסל(

   15/2 -עד ה 

 חניכים של התקדמות נתוני .2נספח ג'.

 לסיכום השנה -(אקסל טבלת)

   15/7 -עד ה 

   15/7 -עד ה  מילולי -דוח סיכום שנה .3נספח ג'.
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