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-לתלמידי בתי"צומחים יחד" שירותי חונכות הקצאת ל אקול קור

 לשנה"ל תשפ"א ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית ספר

 

 רקע .1

"( פועל לצמצום הפערים שבין המשרדלפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן: "המשרד 

" החברתיתהפריפריה של ישראל )להלן: " 1הפריפריה למרכז ובין רשויות בפריפריה החברתית

, מסמיכה את המשרד לפעול 1/11/2015, מיום 631"(. החלטת ממשלה מס' הפריפריהוגם "

 והאישיים לשם הגשמת מטרות אלו. בעיקר הרבדים החברתיים, הקהילתיים

עוד נקבע בהחלטה כי המשרד יוכל להקצות משאבים לטובת הטבות ותמריצים בתחום החינוך 

 .חינוך איתנים הנם מכלי החיים ההכרחייםהבלתי פורמאלי בהיות כי יסודות 

כמו כן, מוכר היטב גם הקשר הישיר שבין מצוקה אישית להשתלבות במסגרות והצלחה 

 .זו הלימודית גם מקצועית, ובוודאי

הכלכליים, התשתיתיים והחברתיים הרווחים בקרב חלק נכבד מהרשויות  –מפאת הפערים 

ויהא המסובב, משפחות רבות מתקשות  המצויות ב"פריפריה החברתית", תהא הסיבה

בפרנסתן, ובקיומה לאורך זמן של שגרת חיים המאפשרת לילדים ולנערים סביבה מיטבית 

 למיצוי הישגיהם.

לשם  םמכרז שפורסם לצורך גיוס זכייני"( בא בהמשך להקול הקוראקול קורא זה )להלן "

"( ומכרז פומבי חדש דםהקו המכרז)להלן: " 2חברתיתהפעלת מערכי חונכות, לימודית ו

 .לבחירת ספקיות אשר עתיד להתפרסם בקרוב

החונכות תוצע לכל המגזרים )חרדי, כללי ולא יהודי(, ותפעל כפעילות חינוכית בלתי פורמלית, 

"י ספקים זוכים המתמכים במתן קוריקולום( ע-שמחוץ לשעות הלימוד הרשמיות )אקס

 .שירותים חינוכיים בכל המגזרים

עקבות הצלחת הפרויקט, רשויות, ב 52-, פועל פרויקט זה בתמיכה המשרד ב2017החל משנת 

המשרד מזמין את הרשויות המוגדרות כ"פריפריה חברתית" להשתתף בפרויקט בשנת פעילותו 

 .הרביעית

עם פרוץ מגפת הקורונה, פעילות הפרויקט הותאמה להנחיות משרד הבריאות, תוך הקפדה על 

בוצות קטנות בהתאם לקפסולות הבית ספריות )ככל האפשר(, עטית מסיכות, פעילות בק

פעילות במרחב הפתוח, שמירה על ריחוק חברתי וכן מפגשים מרחוק )טלפוני או באמצעות 

 .תוכנת הזום( במקרים של בידוד וכד'

 

 מטרות .2

 .נמוך אקונומיסוציומדד במקומיות אשר מתגוררים ברשויות  תלמידי בית ספרלחנוך 

                                                 
 .15/5/2016מיום  1453והחלטת ממשלה מס'  1/11/2015מיום  631בהתאם לאמור בהחלטת הממשלה מס'  1
 תית.פר בפריפריה החברס-זמנה להציע הצעות להפעלת מערך חונכות לתלמידי בתיה - 06/2016מכרז  פומבי מס'  2
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חונכות א להגדיר ולפרט אודות התנאים הנדרשים לקבלת שרותי ב הקול הקורא

עבור רשויות המעוניינות בשירותי החונכות והקריטריונים לניקוד הבקשות שיוגשו לשיפוט. 

 .בתחומן, נדרשות להגיש בקשה במסגרת קול קורא זהתלמידים 

 
 :למען הסר ספק יובהרו העקרונות הבאים

 
 .פ"אה"ל תשהינו לשנ קול הקוראה .1

 רותי חונכות.יעבור שפעילות יאפשר לרשויות לקבל הקצאה ראשונית של  קול הקוראה .2

רותי יהמאפשר להם לקבל ש כשווה כסף זה יוקצו לרשויות תקציב במסגרת קול קורא .3

שנבחרו  ספקיםהקבע לכל רשות. השירותים יינתנו על ידי ישיהתקציב חונכים בהיקף 

 יקבלו את התמורה מהמשרד., הזכיינים בהליך מכרזי שביצע המשרד

 

 הגדרות .3

 631רשויות ואזורים ברשויות כהגדרתם בהחלטות הממשלה: מס'  – פריפריה חברתית .1

וכפי  09/01/2020מיום  4811ומס'  15/5/2016מיום  1453, מס' 1/11/2015מיום 

 .שיתעדכנו מעת לעת

דים במוסדות גזר שתושביו, בגילאי הנהנים הרלוונטיים, רשומים ולוממ – מגזר חרדי .2

 .לימוד המוכרים כמוסדות הציבור החרדי

גילאי הנהנים הרלוונטיים שהלומדים במוסדות במגזר הכולל תושבים  – יהודי-מגזר לא .3

 .אינם יהודיםחינוך ש

מגזר הכולל תושבים בגילאי הנהנים הרלוונטיים שאינם לומדים במוסדות  – גזר כללימ .4

 .החינוך החרדי או הלא יהודי

תמיכה אישית של חונך מול חניך )אחד על אחד(. מסגרת החונכות לכל  – טניתחונכות פר .5

 .(דקות כ"א 60מפגשים בני  2-דקות סה"כ  120) בשבועעגולות שעות  2תלמיד היא 

חניכים. החונך מנחה את  5-10כזו עבור קבוצה המונה תיחשב כ – חונכות קבוצתית .6

 2-דקות סה"כ  240) מיים בשבועבני שעתיים עגולות פע פגישות הקבוצה במפגשים 

 (.דקות כ"א 120מפגשים בני 

( שכבות הגיל הללוקבילות למ)או במסגרות י"ב -תלמידים/תלמידות בכיתות א' – חניכים .7

בפריפריה אשר מתגוררים הרשומים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כתושבי קבע,  

התחשב בהמלצות בתי החברתית, ואשר יאותרו לפי החלטת ועדת היגוי יישובית ב

החברתי/הרגשי/ מגלים קשיים בתפקודם  , מחלקת רווחה וכד', כתלמידים אשרהספר

)להלן ולעיל גם:  .ולעיתים כפועל יוצא מכל אלה, גם בתפקודם הלימודי התנהגותיה

 (., "חניכים"ילדים"

 :לעדיפות , ככלל,האוכלוסיות הבאות תזכינה – מתן עדיפות .8
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לצת מנהל בית הספר וגורמי השירותים החברתיים לפי המ 3נזקקותמשפחות  .1

 ברשות המקומית.

 .ילדים אשר חוו טראומה אישית או משפחתית .2

 .ילדים בעלי קשיים חברתיים והתנהגותיים .3

וסד הלימוד, קוריקולום למ-ככלל, תהא החניכה חלק מפעילות אקס – שעות הפעילות .9

 .ולאחר שעות הלימודים ולפיכך תתקיים בשעות אחה"צ

ומאושרים על  החונכות תתקיים רק במקומות ציבורים, בחסות הרשות – ום החניכהמק .10

 .ידה

מו רתיים והרגשיים של החניך ונפגש עבוגר משמעותי אשר מתכלל את צרכיו החב – חונך .11

 4בקביעות על מנת לקדמו בתחומים מוגדרים מראש ומדידים. על החונך להיות בגיר

רגשיים לפי צורכי החניך. החונך החברתיים וה אתגריו מודד עםתלההמסייע לתלמיד 

, ההתנהגותיים, החברתיים בהישגיויהא דמות מופת )מודל לחיקוי( עבור החניך, 

 '. וכד הלימודיים

 רכזעל ידי הספק ימונה  אשר זכתה לתמיכה,רשות מקומית מגזר ב כלל – יישובי רכז .12

יש הקשר בין גורמי וישמש אהמקומית  בתחום הרשותינהל את הפעילות  הרכז אחד.

אפשר שרכז יישובי אחד ימונה למספר רשויות  הפרויקט והמשרד.הרשות, מנהל 

 ועדת ההיגוישל הספק, תוך הסכמת מקומיות, בהתאם לנפח הפעילות ושיקול דעת 

 .ומנהל הפרויקט

עליו הוא מגזר מטעמו כלפי המשרד לניהול הפעילות ב אחראייקצה  כל ספק – ורקטיפרו .13

 .אמון

בעלי פרופיל ועדה שתוקם בכל רשות מקומית לשם מיפוי תלמידים  – יישובית הועד .14

; מיפוי משפחות 5בקרב תושבי הרשות תלמידים במצוקהו 3.8המתאים למתואר לסעיף 

במצוקה, והכל בתיאום אגפי החינוך והרווחה/החברה, בהתאמה, ורשומותיהם 

על אופן הקצאת שעות  המתועדות. הועדה תתכנס לשם המלצה בפני הרכז היישובי

החניכה, על סוגיהן, מעקב אחר התקדמות התלמידים, איתור מקרים חריגים ודיווח 

חודשי ורבעוני באמצעות הרכז היישובי. הועדה תכלול, כחברי קבע: נציג אגף 

, הממונה מטעם הרשות על מדידה והערכת נציג אגף החינוך או הרווחה/החברה

עדה, ככל וחלק בו חייקיו"ר הועדה. נציג המשרד שמש והרכז היישובי, אשר י הפרויקט

 .שיידרש. במקרה כזה, ישמש הנציג יו"ר הועדה, ובעל זכות וטו

הועדה תעביר למנהל הפרויקט באמצעות הרכז היישובי את הפרוטוקולים של המפגשים 

                                                 
(; או משפחה במצוקה, הלמ"סמשפחה הרשומה במחלקות לשירותים חברתיים והוגדרה לה נזקקות אחת לפחות )לפי  3

ונפשית. משפחה במצוקה לפי ההגדרה: הגדרת מצוקה מקושרת למושג מחסור, והיא כוללת מצוקה כלכלית, חברתית 
היא משפחה שהמשאבים האישיים, המשפחתיים והחברתיים העומדים לרשותה אינם מספיקים לה כדי להתמודד עם 

 [לפי משרד הרווחהנסיבות חייה )הצפויים ושאינם צפויים(. ]
 1962, כמוגדר בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 18אדם שמלאו לו   4
 תושב ברשות המקומית ייחשב ככזה, במידה וכתובתו העדכנית במרשם האוכלוסין מצויה באותה הרשות. 5

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
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ודיווחים מפורטים אודות הישגי המשתתפים, אירועים חריגים והתקדמות הפרויקט 

 ד פעילות.בכל מוק

, ולפי צורך  םרכזיה, את טור מטעם הספקק, פרויועדת ההיגוי תכלול לצד נציג המשרד

 נכים מדגמיים, עפ"י הנחיית המשרד. נציגי שותפות נוספות וחו –

 :עדהוחברי הו

 יו"ר -מנהל הפרויקט מטעם המשרד. 

 ספקהמטעם  פרויקטור. 

  ר הוועדה.מ"מ יו -הרלוונטימטעם המגזר )הישובים(  תהרשורכז" 

 אחראי רשימות תלמידים מטעם הרשות. 

  הרשותמטעם אחראי מדידה והערכה 

  הפרויקטורליו"ר הועדה סמכות וטו בהחלטות. פרוטוקול הוועדה יישמר אצל . 

, אחראי רשימות תלמידים יקוורום להתכנסות הוועדה יכלול לכל הפחות: רכז יישוב

 . והערכה ואחראי מדידה

 רוטוקול בכתב.יו"ר הוועדה ינהל פ

 

 התמיכהמטרות  .4

לתלמידי מוסדות לימוד בתחום השיפוט של שנרכשו על ידי המשרד שירותי חונכות  הקצאת

 רשויות מקומיות בפריפריה החברתית.

 

 פעילותתמיכה לתנאי סף לקבלת  .5

 .א2בפריפריה החברתית כהגדרתה בסעיף  6הנו רשות מקומית התמיכהמבקש  .1

ימלא את  -ועדה יישובית ולכנסה משך כל תקופת הפעילותמתחייב להקים  התמיכהמבקש  .2

 .'בנספח 

, בהתאם האו ביטול תמיכההתחייבות זאת מחייבת, אי עמידה במחויבות תביא להפחתת ה

 בוצע, הכל בהתאם לקביעת ועדת התמיכות.תלהפחתת הניקוד ש

 8.4 להלן בסעיף כמפורטהפעילות בשטחו, המבקש מתחייב להקצות מבנה/ים לקיום  .3

 ב'(.  נספח)

 ח ב'(.נספ)המבקש מתחייב להקצות משרד מצויד וממוזג אשר יאפשר קבלת קהל  .4

המבקש מתחייב להפעיל מנגנון של מדידה והערכה לבחינת רמת החונכות והצלחת  .5

 .8.2אמור להלן בסעיף כ –ידי המשרד  הפרויקט, במשך כל תקופת הפרויקט, כמוגדר על

 .(ב'המבקש את נספח  לצורך עמידה בתנאי סף זה ימלא)

                                                 
 מקומית, ועד מקומי או איגוד ערים.צה עירייה, מוע -: "רשות מקומית" 9811-כהגדרתה בחוק הפרשנות תשמ"א 6
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לפי דו"ח למ"ס  5-19תושבי "פריפריה חברתית", בני  100ברשות המקומית יש לפחות  .6

 .ג'(נספח ).האוכלוסיןמרשות או אישור רשמי  עדכני

האחריות הביטוחית המלאה על קיום הפעילויות הינה של הרשות המקומית. הרשות  .7

ת מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל המקומית בשטחה תתקיים הפעילו הינה נושאת באחריו

תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה/או נזק ו/או אובדן ו/או נזק פיננסי טהור ו/או 

פיצויים, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי קיום הפעילות ובקשר אליה, 

ות במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/גוף כלשהו, ובכלל זה תהיה הרש

המקומית אחראית כלפי כל צד שלישי, ותהיה חייבת לפצות ולשפות את המשרד ו/או 

הניזוק)ים(, לפי המקרה, על חשבונה והוצאותיה, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדם 

 .ז'( נספח)בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו/לה/להם. 

 

 חניכהשעות ב התמיכהלקביעת גובה  אמות מידה .6

המשרדית עדה ולבקשה, העונה על תנאי הסף שהוגדרו, ייקבע על ידי הו התמיכהסכום  .1

 :להלןדבהתאם לאמות המידה כ

 

ניקוד היקף התקציב הכולל ולות בהתאם ליתבטא בהקצאת שע לכל רשות התמיכה .2

 .שפורט לעיל

 אופן חישוב הניקוד ניקוד אמת המידה

כלכלי ע"פ -רמת דירוג חברתי

 דירוג הלמ"ס העדכני ביותר
40% 

 נקודות 40: 1כלכלי -רשויות באשכול חברתי

 נקודות 30: 2 כלכלי -חברתי  רשויות באשכול

 נקודות 20: 3 כלכלי -חברתי  רשויות באשכול

 נקודות 10: 4 כלכלי -חברתי  רשויות באשכול

 נק'  5 (:1-8אזורים סטטיסטיים ) 5-6 כלכלי -חברתי  רשויות באשכול

 נק' 0(: 1-8ורים סטטיסטיים )אז 7-10 כלכלי-חברתי רשויות באשכול

 5-19בני  תלמידיםכמות 

פריפריה ים ברהמתגור

שות המקומית לפי רהחברתית ב

 .למ"ס העדכניים ביותר נתוני

על פי אישור רשמי ממרשם או 

 האוכלו

40% 
הגדולה ביותר תקבל את הניקוד  התלמידיםהרשות המקומית בעלת כמות 

 אליה.  ייחסאופן ב (, ויתר הרשויות תנוקדנה40י בסעיף זה )המקסימל

זכאות לבגרות ביישוב לפי דו"ח 

  2019משרד החינוך לשנת 

 .ג'( נספח)

20% 

 נקודות. 20 - 30%עד  אחוז זכאות לבגרות 

 נקודות. 15 -  50%ומעלה עד  30.1%אחוז זכאות לבגרות 

 נקודות. 10 -  75%ומעלה עד  50.1% – אחוז זכאות לבגרות

 נקודות. 5 -מעלה ו 75% –אחוז זכאות לבגרות 
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להגדרה של "פריפריה חברתית" ברשויות שדירוג  יםהעונ אזורים סטטיסטיים/בשכונות .3

, ,  יחושב ממוצע דירוגי כל השכונות הנכללות בהגדרה4-הסוציו אקונומי שלהן גבוה מ

 .או דרוג היישוב, הנמוך מבין השניים

של "פריפריה חברתית" אשר נמצאים במועצות אזוריות  ביישובים העונים להגדרה .4

ע דירוגי היישובים הנכללים , יחושב ממוצ4-שהדירוג הסוציו אקונומי שלהן גבוה מ

 .בפריפריה

 

 באופן חלוקת התקצי .7

זה עבור כל רשות. כמות השעות שתוקצה  לקול קוראב המשרד יקבע את היקף התקצי .1

ק לאחר שייבדק ע"י נציג מקצועי של המשרד ר לכל רשות תיגזר מהיקף התקציב הנ"ל

 .10הרשות עומדת בהוראות סעיף ויאושר על ידו כי 

הינו:  שיאושרו במסגרת קול קורא זה הרשויות הנקובותכלל עבור  תמיכההיקף התקרת  .2

; הכל בהתאם או תקציב נמוך יותר המשרד רשאי להקצות תקציב נוסף ,26,000,000₪

 .המשרד וזמינות תקציבית בפועלודי של שנתי ייעתקציב קיומו של ל

בהתאם לניקוד שתקבל כל רשות ע"פ אמות , באופן יחסי וליניאריהיקף התקציב ייקבע  .3

 לעיל.  66 המידה שבסעיף

ורשות ג'  70, רשות ב' לניקוד של 80במקרה שבו רשות א' תזכה לניקוד של :לדוגמה

 אופן חלוקת התקציב תהיה:₪, מיליון  4, והתקציב שיעמוד לחלוקה יהיה 50ניקוד של ל

  :'מיליון  1.6רשות א₪ 

  :'מיליון  1.4רשות ב₪ 

  :'מיליון  1רשות ג₪ 

)כללי, לא יהודי וחרדי( מחויבת להפעיל את התוכנית בכל אחד מהמגזרים רשות מקומית  .4

התלמידים תושבי הרשות מ 20%חות לפזה בתנאי שכלנחשב בשטחה,  כאשר כל מגזר

לומדים במסגרת חינוך המאופיינת כמשויכת למגזר תלמידים ה 100או  המקומית 

  מבניהם. המספר הנמוך –( מסוים )כללי/חרדי/לא יהודי

לעיל, התקציב יחולק באופן יחסי לכמות התלמידים  4רשות כאמור בסעיף קטן  .5

שזכתה הרשות  מגובה התמיכה 20%ת לפחו, המשתייכים למגזר מסוים, יחד עם זאת

 .ישמש לטובת מגזר מסוים

לתקציב כחבילת שעות,  ותתייחסלאחר הקצאת התקציב תתכנס הוועדה היישובית  .6

בהגשת  שצוינוגזרים לזכאים ברשות, בהתאם למאת השעות הועדה תחליט על הקצ

 חלטת הועדה היישובית תגובהה, 3.8 עדיפות כמפורט בסעיף הבקשה ותוך מתן

 .בפרוטוקול ותאושר ע"י מנהל הפרויקט במשרד

"(, בכדי לאפשר חבילות"" / חבילות שעותהשעות תוקצינה כ"חבילות" שעות )להלן: " .7

 .במרחב של הספק/ים יכולת תפעול יעילה
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, תוך מתן הקצאת השעות תיעשה על סמך דיווח הרכז היישובי והחלטת ועדת ההיגוי .8

 .עדת ההיגוי הנה סופיתהחלטת ו, 3.8 עדיפות כמפורט בסעיף

 

 מחויבות הרשות .8

וישלח את שמות החברים  ,3.14 ועדה יישובית, כאמור לעיל בסעיף המבקש יקים .1

הנבחרים מטעמו )אחראי רשימות תלמידים ואחראי מדידה והערכה( תוך שבועיים מיום 

קבלת הודעת ההקצאה מהמשרד לכתובת שתצוין בהודעת ההקצאה. החלפת חבר/י 

ית יתאפשר רק פעם אחת במהלך השנה, על ידי שליחת מכתב רשמי, חתום ועדה יישוב

 י החתימה של הרשות למנהלת הפרויקט.יעל ידי  של מורש

חברים מטעם הרשות, יש לבחור חברים אשר עובדים  2בוועדה ישתתפו באופן קבוע  .2

 באגף החינוך/ הרווחה/ הפרט וכד', על החברים להכיר את המערכת העירונית ויוכלו

 לקדם את הפרויקט בצורה אפקטיבית כפי הנדרש בקול קורא.

וכן  , לעקוב אחר ביצוע הפרויקטחייב לרדת לשטחמת -אחראי מדידה והערכה :1חבר 

 .ה לשלוח דו"ח מפורט בהתאם לדרישות המפורטות בנספח

 מקצועית והכשרה, החינוך בתחום של והערכה במדידה ניסיון בעל יהיה שהאחראי שנדר

 .והערכה ומדידה ניהול, סוציאלית עבודה, יעוץ, טיפול, חינוך: הבאים התחומיםמ באחד

 קורות חיים של החבר בעת הקמת הועדה היישובית. לשלוח למנהלת הפרויקט יש

מתחייב לפנות לגורמים ברשות אשר אחראיים על  -אחראי רשימות תלמידים :2 חבר

(, ולהגיש לוועדה היישובית את ילדי הרשות ומכירים אותם )בתי ספר, עו"סים וכד'

רשימות התלמידים המלאות לאישור. חשוב לציין שאחראי רשימות תלמידים יכול 

להיעזר בעובדי הרשות אך לא בעובדי הספק או ברכז היישובי, רשות אשר תטיל את 

 מטלת איסוף רשימות התלמידים על הרכז לא תמשיך בפרויקט.

    .מולם לעבוד ויודע מוסדותיה את כירמ אשר רשות עובד יהיה שהאחראי נדרש

 קורות חיים של החבר בעת הקמת הועדה היישובית. לשלוח למנהלת הפרויקטיש 

לפני הפעילות, לכשעולה צורך מיוחד במהלך המבקש יכנס את הועדה היישובית  .3

 במשך כל תקופת הפעילות.בסוף כל רבעון ו יתבקש ע"י מנהל הפרויקטש, לכהפעילות

 .ימים 10 בתבהתראה ישות המשרד ובהתאם לדר

מיום שקיבל את ההודעה על ההקצאה,  מבקש שלא הקים ועדה יישובית בתוך שבועיים .4

הקצאתו תבוטל והרשות תצטרך להגיש בקשה במועד חדש ככל שהמשרד יפרסם, אלא 

 .בכתב לדחות את מועד הקמת הוועדה היישובית הפרויקטאם אישר מנהל 

ור פעילות הרכז היישובי וכן שירותי משרד נלווים, לפי המבקש יקצה שטח משרדי עב .5

 .ולפחות: מחשב מחובר לרשת האינטרנט, מדפסת וסורק צרכי ההפעלה ביישוב

מקומות ציבוריים בתחום הרשות בהם תתקיים החונכות, על מקומות  המבקש יקצה .6

ות על המקום להיהחניכה להיות סמוכים למקום המגורים או הלימודים של החניכים, 

ומאפשר  ביחס לכמות המשתתפים בפעילותובגודל סביר כויות, נחו מותאם להפעלת
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 .פרטיות יחסית לחונכויות הפרטניות

אשר תאושר על ידי הועדה היישובית  ,3.8 ףיעביר רשימת חניכים, בהתאם לסעיהמבקש  .7

, תוך חודש במיום קבלת הודעת ההקצאה ובהמשך השנה תוך שבוע למנהל הפרויקט

 .בקשה רשמית מהספק )או מי מטעמו( שיפעיל את הפרויקט בשטחמקבלת 

המבקש יפעיל מנגנון אחיד של כלי מדידה והערכה לבחינת רמת החונכות והצלחת  .8

ך הפעילות . כלי המדידה וההערכה יופעלו כל מהל, על פי הנחיות המשרדהפרויקט

דרישת מנהל יספק המבקש לוועדה היישובית )ובכל עת, ל בתחומי הרשות, ובהתאם 

 'ה)מצ"ב נספח  הפרויקט או המשרד( נתונים אודות הפעילות, לרבות הישגי התלמידים

 .)על כל סעיפיו

 

 דרישות נוספות ופיקוח .9

המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע, כדי לקבל הבהרות להצעה או  .1

  .הירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת הבקשהב-אי להסיר

לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות או כל מסמך, או  רשאי המשרד .2

מידע אחר, הדרושים לדעתו לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן 

  .לדרישותיו, או הנחוצים לדעתם לשם קבלת החלטה

 .ומי מטעמו יהיו רשאים לערוך סיור במקום הרלוונטי לפרויקט המשרד .3

מטעם המשרד ילווה את הליך ביצוע הפרויקט על שלביו מחקר ו/או גוף מפקח  גורם .4

השונים. אי שיתוף פעולה עם הגורם המפקח, יביא לעצירת הפרויקט מטעם המשרד 

  .המשרד תמיכהובמקרים מסוימים עלול להביא לביטול 

נשוא הבקשה, יפורסם סמליל )לוגו( המשרד מטעם פרסום שקשור לפרויקט  בכל .5

, בהתאם להוראת התכ"מ למתן חסות על נגב והגליל, בהבלטהלפיתוח הפריפריה, ה

  .ד.  ובתיאום עם דוברת המשר 15.3.0.1ידי משרד ממשלתי 

טקס או אירוע הקשור לפרויקט, בין אם בתחילתו או בסופו, לדוגמא: חנוכת  בכל .6

לקבל את אישור מנהל הפרויקט, סיום הפרויקט וכד', הרשות המקומית מחויבת 

ולהזמין נציג מטעמו בטרם קיום  ותו אודות כל פרטי האירועדע אלייהפרויקט, 

 .האירוע

 

  :כללי .10

בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות הסף ולאמות המידה על פי המפורט להלן תובאנה  .1

 .לדיון

  .המשרד מעוניין לבחור זוכים עד לגובה התקציב העומד לרשותו .2

ועד או שאינן עונות על המשרד שומר על זכותו שלא לבחון בקשות שלא הוגשו במ .3

   .התנאים המפורטים לעיל
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המשרד רשאי לבטל את הקול קורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא  חדש על פי  .4

 .החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם וללא הודעה מוקדמת

המשרד אינו מתחייב לאשר את כל הבקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות ולאמות  .5

 .גבלת תקציב ומועדיםהמידה )קריטריונים(, אלא במ

פניות על פי קול קורא זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור לעיל, יידונו על ידי נציגי המשרד,  .6

  .בהתאם לזמינות התקציבית

 

 הגשת הבקשה .11

פניות ושאלות הבהרה יופנו באמצעות דוא"ל לגב' טליה בייקין,  בכתב בלבד במייל  .1

talibe@png.gov.il  תחת הכותרת "שאלות הבהרה 00:12בשעה  2010.20. ליוםעד ,

לקול קורא צומחים יחד תשפ"א". באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג 

לא יאוחר משבעה  המשרד. תשובות יינתנו לפונים בכתב בלבד ויפורסמו באתר המשרד

 .ימים לפני תום המועד להגשת הבקשות

עותקים,  במעטפה סגורה  2-הבקשות והנספחים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב .2

עליה יירשם "קול קורא צומחים יחד תשפ"א" ובציון שם הרשות המקומית. יש להגיש 

  .12:00בשעה  11.202020.ליום עד את הבקשות 

, תל אביב, 8יוגשו למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, רחוב שאול המלך הבקשות  .3

הקול הקורא להשתתפות בתכנית לתיבת המכרזים )שעל גביה שילוט הנושא את שם 

. בקשות שתגענה ללא מלוא 13בכניסה למשרד בקומה  ,צומחים יחד לשנה"ל תשפ"א

  .הפרטים והנספחים עשויות להיפסל

המופיעים, חתומים על ידי מורשי  כלל הנספחיםתשומת לב מגיש הבקשה לצירוף  .4

 .המתאימים לכל נספח כפי שמצוין בתחתית הנספחהחתימה 

הפונים מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת  תשומת לב .5

המשרד לשם הגשת מסמכי ההצעה. לפיכך, מתבקשים הפונים להתחשב בתנאים אלו, 

שכן לא יהיה בעיכוב הנגרם בגינם כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות. 

  .בו בנוהל זהבאחריותם הבלעדית של הפונים לעמוד בלוחות הזמנים שנקצ

 .סףתפסלנה על ה –בקשות שתגענה באיחור  .6

 www.negev-המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר המשרד בכתובת: .7

, galil.gov.il להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות, וכן לשנות

כל מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לנוהל על פי שיקול דעתו ועל פי אילוצי תקציב כ

 .שיהיו

המשרד שומר על זכותו לבקש השלמות פרטים ו/או מסמכים /נספחים חסרים, וכן לפנות  .8

 .למבקשים לצורך הבהרות בהתאם לשיקול דעתו

 



 

 

     

 
 מדינת ישראל

 הנגב והגליל הפריפריה, המשרד לפיתוח
 

10 

 

 

 

  



 

 

     

 
 מדינת ישראל

 הנגב והגליל הפריפריה, המשרד לפיתוח
 

11 

 

 

 

 נספח א' –
טופס הגשה לקול קורא להקצאת שעות חונכות בבתי ספר ברשויות מקומיות 

 בפריפריה החברתית
 

 מידע כללי על הרשות:
 

 
 
 
 

 :קטמטעם הרשות לפרוי קשראיש 
 

 שם 
 

 תפקיד ברשות 

 מס' ת"ז 
 

 בעבודהטלפון  
 

 נייד 
 

 פקס 
 

 דואר אלקטרוני 

 
 

 
 יתשם הרשות המקומ

 
 מספר מלכ"ר של הרשות המקומית

 
 כתובת מלאה

 תפקיד מספר ת.ז שם
   
   
   

 

ום ולהתחייב לחתותפקידם שמות המוסמכים 
ז שלהם )מורשיי חתימה "תמס' בשם הרשות ו

 בלבד(
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 נספח ב': התחייבות הרשות

 

שמש תקול קורא זה,  וקצה לרשות עבור שעות חונכות במסגרתתש תמיכההריני להתחייב כי ה

 מהמגזרים הבאים:זכאים עבור תלמידים  בפרויקט "צומחים יחד בלבד" חונכות  למימון שעות

 (8 בסעיף כמפורט ניקוד תהרשו תקבל יותר או מגזרים בשני שיסומן ככל, X)יש לסמן 

 כללי לא יהודי חרדי

   

 

ראש ____, שהנני ממלא תפקיד _________________ ת.ז. _______אני החתום מטה, ____

ואני החתום מטה, _______________ת.ז  __________________ רשותה

 ומוסמך_______________ הממלא תפקיד גזבר הרשות המקומית _________________ 

בעיון את  לחתום על מסמכי הקול קורא ולהתחייב בשם הרשות על פיהם, לאחר שקראתי מהבש

כי הרשות   מסמכי הקול קורא והצעת הרשות, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם הרשות

מקבלת את כל התנאים שקבע המשרד ואין לי/ לרשות כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, 

 : לפעול על פיהם ביםאנו מתחיי

הרשות מתחייבת להקים וועדה יישובית ולכנסה במשך כל תקופת הפעילות, בכלל זה הרשות  .1

תקצה שני אחראיים מטעמה אשר יהיו יהוו נציגיה בעניין הפרויקט וישתתפו בכל הועדות 

היישוביות במהלך השנה ככל שידרשו ולפחות לפני תחילת הפעילות, בסוף כל רבעון 

 יחודית.ירועים מיוחדים המצריכים תשומת לב של הועדה הובעקבות אי

בסעיף  כמוגדרמוכח הרשות מתחייבת להקצות אחראי מדידה הערכה בעל הכשרה וניסיון  .2

ה כפי שמפורט בקול קורא זה , האחראי יבצע את תוכנית המדידה והערכבקול הקורא 8

 די המשרד.ויעמוד בכל הזמנים כפי שיידרש על י ה' על כל סעיפיו  בנספח

אחראי רשימות תלמידים, אשר יפנה לבתי ספר ו/או לגורמי  להקצותהרשות מתחייבת  .3

 רווחה ברשות וירכיב את רשימת החניכים שישתתפו בפרויקט.

הרשות בלבד ולא שום גורם אחר, מתחייבת לספק את רשימות התלמידים להפעלת  .4

 יקט ברשות.ידוע לי שאי עמידה בסעיף זה יביא להפסקת הפרו הפרויקט.

הרשות מתחייבת להקים ועדה יישובית כנדרש בקול קורא ולכנסה במשך כל תקופת  .5

 הפעילות.

מבנים ציבוריים שבשטחה ובאחריותה, לקיום החונכות במהלך הרשות מתחייבת להקצות  .6

 כל שנת הלימודים. 

 הרשות מתחייבת להקצות שטח משרדי עבור פעילות הרכז היישובי וכן שירותי משרד .7

: טלפון, מחשב מחובר לרשת האינטרנט, מדפסת ופקס, במשרדו צריך להיות גדול וויםנל

 אנשים )לראיונות חונכים וכד'(.  3 לפחות מספיק בכדי להכיל
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כמות הילדים , ור ממרשם האוכלוסיןאו איש דו"ח למ"ס עדכני ג' ובו מצוין לפינספח  מצ"ב .8

אזורים סטטיסטיים רים ברשויות/ , ומתגור19-518-6)גילאי  להשתתף בפרויקט הזכאים

 .כ"פריפריה חברתית( אשר מוגדרים

ובו מצוין לפי דו"ח למ"ס או דו"ח משרד החינוך, שיעור הזכאיים לבגרות  ג'נספח  מצ"ב  .9

 לפי הדו"ח המעודכן ביותר.

זה והתנאים לביצועו מוכרים לי ולרשות ולא יהיו לי  קורא הנני מצהיר ומאשר שנושא קול .10

תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של  לאו לרשות כ

 הכלול במסמכי ההגשה או בהבהרות שניתנו לנו. איזשהו פרט או תנאי

ידי בעל הסמכות לחייב את מצ"ב כל מסמכי ההגשה, על נספחיהם, כשהם חתומים על  .11

 בהם כל הפרטים הנדרשים. ולאומהרשות ו

כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשרד כלפיי או  אין באמור בהצעה זו, .12

הרשות. הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/ לרשות  כלפי

 מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף הקול קורא. זכות כלשהי

ו במסגרת אנו הח"מ, מורשי החתימה של הרשות, מצהירים בזאת שכל המידע שמסרנ .13

 הוא מעודכן ונכון.  הצעתנו זו

 מסכימים לכל הוראותיו. קול הקורא ואנום שקראנו את האנו מצהירי .14

 

 

 

 

 

 

 

                          

ת ראש הרשות חתימ               ראש הרשות המקומיתשם מלא של            תאריך                 

 המקומית

 

 

 

                          

 ת גזבר הרשות המקומיתחתימ               גזבר הרשות המקומיתשם מלא של            תאריך                 
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 נספח ג'
 
 

 )נא למלא בשורה( פרמטרה

  שם הרשות המקומית

או נתוני עדכני ביותר מספר התושבים לפי למ"ס 

מרשם אוכלוסין )יש לצרף אסמכתא רשמית 

 .האוכלוסין(ממרשם 

 

רמה חברתית כלכלית של הרשות המקומית לפי 

נומי של וממוצע סוציואק /עדכני ביותרלמ"ס 

 יישובים בפריפריה חברתית במועצות אזוריות

 

בשטח הרשות  19-518-6מספר הילדים בגילאי 

 עדכני ביותרהמקומית לפי למ"ס 

 

אחוז הזכאות לבגרות לפי הדו"ח העדכני ביותר של 

 7או הלמ"ס חינוךמשרד ה

 

מספר התלמידים במסגרות חינוך שאינן חרדיות 

 או לא יהודיות

 

לומדים במסגרות חינוך תלמידים המספר ה

 כות לזרם החרדייהמשתי

  

שלומדים במסגרות חינוך מספר הילדים 

 המשתייכות למגזר הלא יהודי

 

  הכתובות המדויקות בהן תתקיימנה פעילות

                                                 
יש לציין את שיעור הזכאים לבגרות של הרשות כולה, ככל שקיים נתון רשמי של אזורים סטטיסטיים, אשר  7

 החינוך, ניתן לצרפו לאישור הועדה המשרדית.  דמאומת ע"י משר
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שרד שיוקצה לרכז/ים הכתובת המדויקת של המ

 הישובי/ים
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 תצהיר

 

הנני מצהיר כי שמי הוא __________________ , מס' ת.ז. __________________ , כי זאת 

 .חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת

  

____________ ____________ ___________ 

 תאריך           שם המצהיר + חתימה                                                  

 

 

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ _______________________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ 

 .___ שזוהה/תה על ידי ת.זשרדי מר/גב' _____________הופיע/ה בפני במ

המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זאת בפני, מוסמך לעשות  __________________

, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי הרשות המקומית _______________ן בשם כ

 .יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן
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 2020נכון לינואר מעודכנת בפריפריה החברתיתרשימת רשויות : נספח ד'

 

 

  

 עיריות

   

 (2)אום אל פחם  (3)טייבה  (1)מודיעין עילית 

 (2) אלעד (4)טירה  (2)קלנסוואה 

באקה אל גרביה  (2)ירושלים  (3)קריית מלאכי 
(3) 

 (2)בית שמש  (3)כפר קאסם  (4)רמלה 

 (1)ביתר עילית  (3)לוד   

 (2)בני ברק   

   

 מועצות מקומיות

   

 (3) אבו גוש (4)זמר  (3)ערערה 

 (3)בית אל  (3)חריש  (2)רידיס ופ

 (2)בסמ"ה  (3)כפר ברא  (3)קריית ארבע 

 (2)וליה ’לג’ג (4)כפר קרע  (2) קריית יערים

 (2)זרקא  - סר א’ג (2) מעלה עירון (2) רכסים

 (4) ג'ת (2)עמנואל   

 (4) דאלית אל כרמל (4)עספיא  

   

 מועצות אזוריות

   

 (4) נחל שורק (4) שפיר 
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 להלן:בפריפריה החברתית, בטבלה  יםנכלל בנוסף ישנן מועצות אזוריות שחלק מיישוביהן

 
 רשימת ישובים במועצות אזוריות

  
 

 

  

 המועצה שם שמות הישובים שם המועצה הישובים שמות שם המועצה שמות הישובים

 (4) גלגל

 ערבות הירדן

 (2) אספר חוף השרון (4) תל יצחק

 גוש עציון

 (2) בת עין יואב (2) עזי – אל (3) חמדת

 (3) כפר עציון לב השרון (4) פורת (2) ייט"ב

 (4) גבע בנימין (2) משכיות

 מטה בנימין

 (3) מגדל עוז

 (2) מעלה עמוס (3) גני מודיעין (2) רותם

 (4) אחיעזר
 שדות דן )עמק לוד(

 גזר (3) שעלבים (4) טלמון

 (4) חגי (3) כוכב השחר (3) כפר חב"ד

 הר חברון

 (4) אבני חפץ

 שומרון

 (4) מעון (2) כוכב יעקב

 (3) נגוהות (3) מבוא חורון (2) איתמר

 (4) סוסיה (2) מעלה לבונה (3) אלון מורה

 (3) עתניאל (3) מצפה יריחו (2) ברכה

 (2) פני חבר (2) מתתיהו (2) יצהר

 (4) תלם (2) נחליאל (3) כפר תפוח

 (2) אבטין (3) עטרת (4) שבי שומרון

 זבולון

 (2) ח'ואלד (3) עלי  

 (4) יגור (3) שילה  

 (4) בית מאיר  

 מטה יהודה

 (1) ראס עלי

 (4) רמת יוחנן (3) יד השמונה  

 חבל יבנה (2) קבוצת יבנה (2) עין נקובא  

 (3) בארות יצחק (3) עין ראפה  

 (3) ברקת (4) צובה   חבל מודיעין

 (4) ודיעיםמבוא מ (4) תירוש  

 (4) קוטוף – אום אל  

 מנשה

 (4) ברכיה
 חוף אשקלון

 (4) חלץ (3) עריאן – אל  

 (3) מעגן מיכאל (4) גן שמואל  

 (3) ניר עציון (2) כפר פינס   חוף הכרמל

 (2) עין חוד (3) מייסר  

5 
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   לפי רשויות חברתיתפריפריה  אזורירשימה מעודכנת של 

 

 מס. שם הרשות ובות שכונות ורח

 ההסתדרות, העצמאות, השיטה, ירושלים, שד' הבנים - ההסתדרות )צפון(

 1 אור יהודה

 דגניה, כצנלסון, יהדות קנדה, דקלה, ההסתדרות - ההסתדרות )דרום(

 השפרינצק, שרת משה, אסירי ציון, סעדון אליהו, יהדות קנד - מרכז העיר

 , עולי הגרדום, שד' בן פורת מרדכיהחלוצים, הל"ה, סיני - עמידר

 קזז יחזקאל, היוצרים, התעשיה, המפעל, הסדנא - אזור תעשייה ספיר

זה, שד' סטנלי מאיר, אלעזר דוד, יאנסן עלי - בן גוריון, קנדי )צפון(, שז''ר
 הנשיא וייצמן, ציוני מנחם

 2 אור עקיבא
ות, ד' הנשיא וייצמן, העצמאש - אזור תעשייה )דרום(, נווה אלון, קנדי )דרום(

 הרב קוק, רוטשילד, ציוני מנחם

ראשונים, המשמר הירדן, שבי ציון, ז'בוטינסקי,  - מערב( - רובע א' )דרום
 ההסתדרות

 אשדוד
3 
 

ילבר אבא הלל, שמואל, ס מרזוק - מערב( - גבעת יונה, רובע א' )צפון
 הראשונים, ז'בוטינסקי, נורדאו

ראשונים, המשמר הירדן, שבי ציון, ז'בוטינסקי,  - מזרח( - רובע א' )צפון
 ההסתדרות

הגנה, הראשונים, רוגוזין, שבי ציון, אח"י ה - מזרח( –רובע א' )דרום 
 אילת

יר, קבוץ גלויות, סטרומה, בארי, אגד - מערב( - רובע ב' )דרום
 המעפילים

ב בורוכוב, הר צחק הנשיא,קבוץ גלויות, הרב הרצוג, י - מזרח( - רובע ב' )דרום
 מימון

סקי, יוספטל, הרב קוק, מורדי הגטאות, ז'בוטינ - רובע ב' )צפון(, שכ' ונטורה
 הנשיא ויצמן

ה, חטיבת הנגב, חטיבת יפתח, שד' סנה מש - אשטרום, רובע ג' )צפון(
 האדמו"ר מבעלז

טיבת י, חהפלמ"ח, מבצע ברק, חטיבת כרמל - נוה יהונתן, רובע ג' )צפון(
 גולני, חטיבת הנגב

שד'  הפלמ"ח, הרב אברמסקי, הרב רוזובסקי, סנש חנה, - רובע ג' )מרכז(
 עוזיהו

רבי עקיבא, אדמו"ר  - מתחם אלתא, קרית פוניבש, רובע ג' )דרום(
 מפיטסבורג, הפלמ"ח, חפץ חיים, סנש חנה

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות 
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שיא, רשב"י, יוחנן בן זכאי, רבי טרפון, רבי יהודה הנ - מזרח( - רובע ז' )דרום
 שמעון בן שטח

 אשדוד
3 
 

קביא בן עאליעזר בן הורקנוס, יוחנן בן זכאי,  - מערב( - רובע ז' )צפון
 מהללאל, רשב"י, שמעון בן שטח

ירא גור דב, שחם יואב, אפרתי אליהו, בן יוסף שלמה, שפ - רובע ו' )מזרח(
 אברהם

 ימילמן, אלבז נתן, גור דב, טרומפלדור, מיכשויל - ' )דרום(רובע ו

 וסף שלמהשד' בני ברית, הרב בלולו, גור דב, אלבז נתן, בן י - רובע ו' )מערב(

ן עזרא, שמואל יהודה הלוי, אחד העם, אב - מערב( - נאות ספיר, רובע ה' )צפון
 הנגיד, שבזי

 יםקרן היסוד, שפירא משה חי הרב שאולי, - מזרח( - רובע ד' )דרום

 היסמין, שד' הפרחים, הצבעוני, החרצית, הרותם - רובע ח' )מערב(

 הכלנית, הנורית, הרותם, שד' הפרחים, מבוא הדמומית - רובע ח' )מזרח(

ים, גולני, דורות משה, הטייס - כפרי הנופש, מרינה, רצועת החוף והמלונות
 יפה נוף, יקותיאל אדם

 4 אשקלון

 אוסישקין, אלי כהן, הרצל, צה"ל, רמז דוד - מגדל

 ש ב ישעיהו, אבן עזרא, העבודה, צה"ל, רזיאל דוד - רמת אשכול, רמת חן

 בןאבימלך, השבטים, אליאב אורי, בנימין, ראו - גבעת הפרחים, שכ' דרומי

 נביאיםהשופטים, שיבת ציון, התחיה, אליהו הנביא, ה - גבעת ציון, כרמי ציון

 ודביאליק, הסוכנות היהודית, הצופים, עופר אברהם, קרן היס - גן הורדים

ביאליק, מילרוד אליעזר, צור אפרים, עופר  - שיקמים, שמשון )מרכז א'(
 אברהם, יוספטל

ביאליק, ההסתדרות, ז'בוטינסקי, יוספטל,  - ז'בוטינסקי, שמשון )מערב(
 הפורצים

טשרניחובסקי, מנדלי מוכר ספרים, ההסתדרות, ביאליק,  - שמשון )מרכז ב'(
 פרץ י ל

זיאל, ביאליק, ההסתדרות, חתם סופר, הרב עו - רמת בן גוריון, שמשון )צפון(
 שפינוזה

 הרב נסים יצחק, ההסתדרות, עגנון, שד' - מרכז רפואי ברזילי, נווה ים
 שפירא, שד' בן גוריון

 עגנון, שד' שפירא, ההסתדרות משה, ניצנים, - נווה אלונים

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות 

 4 אשקלון ראשני אליהו, בן יהודה אליעזר, עולי הגרדום, פלוגות, שד' שפי - גולדה
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 בלפור, הולצברג שמחה, הראשונים, רמב"ם, ביל"ו - ללא שם אזור

 5 בת ים

 רוב, בלפורשד' העצמאות, רוטשילד, ירושלים, ארלוזו - ללא שם אזור

 יירהנביאים, האורגים, ד"ר ניר נחום, גלנטי, גנרל קניג פ - ללא שם אזור

החרושת, הקוממיות, הרב ניסנבוים יצחק, כ"ט בנובמבר,  - אזור תעשייה
 העבודה

 ירושלים, בן יוסף שלמה, הזית, רוטשילד, השלושה - עמידר )דרום(

 ושי לוצק, ויצמן, שד' העצמאותהגבורים, השלושה, קד - עמידר )צפון(

 ציםקבוץ גלויות, קרן קימת לישראל, ניצנה, השלושה, החלו - עמידר )מזרח(

ולד סמבצע סיני, קרן קימת לישראל, רהב,  - מזרח( - רמת יוסף )צפון
 הנרייטה, דרך אלון יגאל

ם, סנה שד' יוספטל גיורא, ארזים, מבצע סיני, סמ הצפורני - רמת יוסף )מרכז(
 משה

יני, סמ הורדים, הדדי ציון שאול, כצנלסון ברל, מבצע ס - רמת יוסף )מערב(
 שד' יוספטל גיורא

 6 גבעת זאב אזורים לא מצויינים - אגן האיילות

זר דוד, פרנק, לסקוב חיים, דורי יעקב, אלע - בית''ר, גני אלון, הזיתים, סלע
 שמעוני דוד

 קובסקי, ביאליק, בן צבי יצחק, חזני מיכאלנורדאו, בוט - פאר 7 חדרה

ים, הראשונ - אולגה ג', אזורים, בן גוריון, גבעת אולגה )מזרח(, קידמת ים
 הקרן הקיימת לישראל, יש"י, הרב בוזגלו, הרב ניסים

ביץ, מכס וג'סי כהן, שד' בגין מנחם, הסנהדרין, אהרונו - ג'סי כהן )דרום(
 התנאים

 פטלהתנאים, יטבתה, הערבה, אילת, שד' יוס - )צפון(, שיכון חדש ג'סי כהן 8 חולון

 הבנים, המעפילים, מבצע סיני, שד' הוז דב, גבעתי - ללא שם אזור

אריה,  בעלי התני"א, שטרן יוסף, שד' ורבורג, הרב לוין - קרית שמואל )מערב(
 משה חיים שפירא

ד' טרומן, בית אלפא, שד' מח"ל, שארן זלמן,  - קרית חיים מערבית )מזרח( 9 חיפה
 דגניה

ורים, דרך בר יהודה, דרך יד לבנים, הגב - ואדי רושמייה, עיר תחתית )מזרח(
 דרך צייזל ירוחם, אני מאמין

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות 

קבוץ  אבן גבירול, הגבורים, חטיבת גולני, יהודה הלוי, - עיר תחתית )מזרח(
 9 חיפה רור, שיבת ציון, מרכוס ברוך, ואדי סליבגלויות, מעלה השח
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שיבת  - ככר פלומר - שער פלמר, עיר תחתית )מרכז( - העיר התחתית )מרכז(
 ציון, שער פלמר, דרך העצמאות, דרך יפו, שד' המגינים, ככר פלומר, עין דור

 תשעים ושלוש,דרך אלנבי, ה - מזרח(, עיר תחתית )מערב( - ואדי ניסנאס )צפון
 כורי, יוחנן הקדוש, שיבת ציון

 י, שבתאי לויכורי, שד' הציונות, קיסריה, ואד - מזרח( - ואדי ניסנאס )דרום

דרך אלנבי, סנט לוקס,  - ואדי ניסנאס )מערב(, עיר תחתית )מערב(
 האיטלקים, עין דור, שד' הציונות

ד' הגטאות, ש שד' המגינים, דרך אלנבי, דרך יפו, לוחמי - המושבה הגרמנית
 בן גוריון

 פושד' המגינים, שד' רוטשילד, דרך אלנבי, תל אביב, דרך י - קרית אליהו

 שילדדרור, דרך אלנבי, ככר מאירהוף, צה"ל, שד' רוט - קרית אליעזר )מרכז(

 אבנר, דרך אלנבי, צה"ל, שד' ההגנה, יואב - קרית אליעזר )מערב(

 ןלים, העליה השניה, השרון, לוץ, רציף אהרושד' בת ג - בת גלים )מערב(

ה, דרך יפו, חיל הים, אל עתיק - מערב(, בת גלים )מזרח( - עיר תחתית )צפון
 המכס, זיסו א ל, ד"ר עפרון, לוץ, שד' ההגנה, העליה השניה

אול דוד המלך, שלמה המלך, שד' ההגנה, עוזיהו המלך, ש - נווה דוד )דרום(
 המלך

 נותהשלום, גדעון, הלל, מסדה, שד' הציו - מערב( - )דרום מרכז הדר

 רש"י, ארלוזורוב, בר גיורא, גאולה, הפועל - הדר עליון )מזרח(

 רתל חי, ארלוזורוב, בלפור, יוסף, פבזנ - הדר הכרמל, מרכז הדר )דרום(

 ות,שד' הציונ שבתאי לוי, הרצליה, בלפור, - מערב( - הרצליה, מרכז הדר )צפון
 הנביאים

הרצל, חסן  שמריהו לוין, הנביאים, - מזרח(, מרכז הדר )צפון( - הדר )צפון
 שוקרי, החלוץ

 חיאלביאליק, החלוץ, הרצל, חסן שוקרי, י - הדר מזרחי )מערב(, ואדי סאליב

 מיכאל, בר כוכבא, הגבורים, הרצל, יל"ג - הדר מזרחי )מזרח(, נחלה

 השלוח, גאולה, חרמון, מיכאל, בצלאל - הדר מזרחי )דרום(

 אהבת ישראל, דרך רופין, הנגב, מיכאל, מקור ברוך - רמת ויז'ניץ

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות 

 רזיאל דוד, זמכשרי, הירדן, גוש עציון, הגבורים - חליסה

 9 חיפה

 וינר יוסף, הירדן, פאר, רזיאל דוד, דרך יד לבנים - תל עמל
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ך בר הגבורים, חטיבת כרמלי, החשמל, דרך יד לבנים, דר - נים )צפון(נווה ג
 יהודה

, ז'בוטינסקי, שרת משה, הכלניות, אצ"ל - כלניות, נווה גלים, שז"ר/דקר
 ויצמן

 10 טירת כרמל
זני הרב וינרוב, הרצל, ויצמן, ז'בוטינסקי, הרב בר - עמידר, שיטרית, שרת

 סולימן

, בן גיורא, אלבז נתן - גיורא, המרכז לבריאות הנפש איילת הכרמל, בן צבי,
 צבי, גורדון, ויצמן

ג'ג' שד' דואני, הערבה, האלון, האורן, דרך ח - רמות וייצמן, שכ' טרומיים
 אהרון

 הזמיר, הדרור, השחף, נחליאלי, שד' דואני - נאות בן גוריון 11 יבנה

 ואנידרך חג'ג' אהרון, שד' דהעצמאות, הרב אבוחצירה, שבזי,  - נאות אשכול

 12 נשר םששת הימים, קרן היסוד, פרץ אברהם, דרך בר יהודה, דרך השלו - תל חנן

השומר, שפרינצק,  - נאות גנים )שיכון ותיקים( )דרום(, נאות חפציבה
 ארלוזורוב, לנדאו שמואל, בוסל

 13 נתניה

 צל, ניסנבויםרזיאל, עולי הגרדום, ציטלין הלל, הר - אום חאלד, סלע

 הרצוג, רבי עקיבא, סוקולוב, דברי חיים, המלכים - קרית צאנז

 הרצל, החלוצים, רזיאל, היהלום, ברט אהרון - מרכז העיר )מזרח(

 מילנסקישער הגיא, שטמפפר, הרצל, הנוטע, ס - מזרח( - מרכז העיר )צפון

ציב, שער , שמואל הנגורדון, הרצל, שד' ויצמן - מערב( - מרכז העיר )צפון
 העמק

יצה, שלמה המלך, דוד המלך, מכנס גד, שד' נ - רצועת החוף והמלונות )צפון(
 המעפילים

 דיזנגוף, תפארת בנים, קק"ל, רמז דוד, אוסישקין - ללא שם אזור

 שפירא אברהם, גבע, יהודה הלוי, פתח תקוה, שד' בנימין - גבע )צפון(

 ן צביאבן עזרא, הגר"א, האר"י, פתח תקוה, שד' ב - חן בן ציון )מזרח(, רמת

ה, אבן עזרא, הגר"א, האר"י, פתח תקו - נאות שקד )אזורים( )דרום ומערב(
 שד' בן צבי

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות 

לד גרינבוים, שמורק, סטופ, שד' בן צבי, סו - נאות שקד )אזורים( )מזרח(
 הנריאטה

 עזרא, שמואל, נחום, יחזקאל, הנביאים - ין )דורה( )צפון(רמת יד 13 נתניה

ברג, רופין שטרית, לבון פנחס, נורדאו, רוטנ - מזרח( - קרית נורדאו )דרום
 ארתור
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ור זלמן, קרן ארן זלמן, עגנון, אפשטיין, שניא - מערב( - קרית נורדאו )דרום
 היסוד

צחק, שלונסקי, ן פנחס, קצנלסון יויסלברגר, לבו - מערב( - קרית נורדאו )צפון
 שניאור זלמן

 מוןפרנקפורטר דוד, רוטשילד, אלתר מיהוד, טרומפלדור, סלו - ללא שם אזור

 14 פתח תקווה

 בת שבע, ירושלים, יבנה, הותיקים, ברנר - יוספטל

אחוה יעקב, ועד ארבע ארצות,  - קרית אלון )מזרח(, קרית דוד אליעזר
 וב חיים, רמז דודיקותיאל אדם, לסק

ר, דרך בגין מנחם, רוזובסקי יוסף, מנחת שלמה, אריה בן אליעז - גני הדר
 קהילות יעקב

 פתעזרא ונחמיה, צלח שלום, עדש שפיק, דרך בגין מנחם, צ - עמישב )דרום(

 בן עמי, ז'בוטינסקי, גוש עציון, - גבעת המשטרה, גבעת הרקפות, תל חי
 גיןאנילביץ, דרך מנחם ב

 יטאינשטין, בן יוסף אהרון, דרך יצחק רבין, יוספטל, וינגי - בן גוריון 15 קריית אתא

, ז'בוטינסקי, טביב אברהם, יוספטל, עשת אביגדור - גבעה א', שכ' עמידר
 שמחוני אסף

 16 קריית ביאליק ש"י שד' ח"ן, חיים, יוספטל גיורא, ז'בוטינסקי, עגנון - צור שלום )צפון(

 הנגב, תבור, הגליל, שד' אלון יגאל, שד' ירושלים - ור התעשייהאז

 17 קריית ים

להמן הרברט, סולד הנריאטה, צה"ל, שד' ההסתדרות, שד'  - ללא שם אזור
 ירושלים

 גולומב אליהו, רמב"ם, טרומפלדור, כצנלסון, שד' ויצמן - ללא שם אזור

 ירדן, להמן הרברטסוקולוב, מצדה, שד' ויצמן, ה - שיכון עמידר

 יהודה, יוספטל, להמן הרברט, אשר, שפרינצק - ש אגש

 הראשונים, צה"ל, יוספטל, הקוממיות, ספיר פנחס - שיכון טיבר

 יספיר פנחס, צה"ל, שד' ירושלים, שרת משה, שד' בן צב - שיכון צבא קבע

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות 

 17 קריית ים ר פנחס, שד' בן צבי, אלי כהן, שפירא משהשרת משה, ספי - ללא שם אזור

 רך צה"לסנש חנה, בן צבי יצחק, שניאור זלמן, אנילביץ, ד - רמת אליהו )צפון(

 18 ראשון לציון
 

אור אנילביץ, אש שלום, שאול המלך, בן צבי יצחק, שני - רמת אליהו )דרום(
 זלמן

ר, זלמן, פוזננסקי מנחם, סילבתורה ועבודה, שניאור  - רמת אליהו )מערב(
 הרב מינץ
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 עזרא, הבנים, בנימין, הרצל, נורדאו - ללא שם אזור

 19 רחובות

 התחיה, לח"י, וינר יוסף, שטינברג, ההגנה - דניה

דר נג'ארה ישראל, שדרת הקבוצים, הרב מ - אושיות, גני סביון, רמת אהרון
 זכריה, ההסתדרות, דולינסקי

 רצלהשבזי, עזרא, מרים מזרחי, קפרא מנשה,  - מזרח( - שעריים )צפון

מלחמת יום הכפורים,  - קרית משה )צפון(, קרית רכטמן )אזור תעשייה(
 גבריאלוב, ששת הימים, טוכמן יעקב, הורוביץ צבי

 20 רמת גן דרך אשכול, דרך הנשיא הראשון, מקס ואנה ווב - אוניברסיטת בר אילן

 ימית, החרובהיפת, אבן סינא, שמואל בן עדיה, יהודה  - ח(מזר - עג'מי )צפון

 21 יפו - תל אביב

 דס פרנסיפת, ולנסיה, שלוחות, הלוטוס, פייר מנ - מזרח( - עג'מי )דרום

 בת ים, יפת, טולוז, האתרוג, קדם - גבעת עלייה

 יפת, שבטי ישראל, ארליך, ציהתל"י, שד' ירושלים - יפו )מרכז(, צהלון

 ב"דיפת, נחמן מברסלב, צהתל"י, שד' הבעש"ט, שד' ח - יפו, שיכוני חיסכון

 פיקוס, סהרון, שד' ירושלים, שד' הבעש"ט, יפת - יפו ג' )צפון(

 חריף אייזיק, אפלטון, יפת, הולצברג שמחה, שד' ירושלים - יפו )דרום(

תל  יגאל ידין,גרוסמן מאיר, הלוחמים, דרך בן צבי, דרך  - תל כביר )דרום(
 גבורים

ל נס לגויים, באר שבע, שד' ירושלים, חסידי האומות, נח - דקר )יפו א'(
 הבשור

וץ' אדוארד, הרב הלר חיים, שד' ירושלים, ק - צפון( - גבעת התמרים )יפו ד'
 הרב הלר חיים, רובינשטיין יצחק

מחרוזת, קהילת קנדה, חיננית, שד' ירושלים,  - דרום –גבעת התמרים 
 פעמונית

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות 

רושלים, נס לגויים, חבר הלאומים, שד' י - מזרח( - מערב( )צפון - יפו )צפון
 רבנו ירוחם, מדרשת תנחומא, דרך בן צבי, גרינבוים, שרירא גאון, אור החיים

 יפו - תל אביב
 21 

 , בני ברקראש פינה, הגר"א, הגדוד העברי, הרכבת - נווה שאנן

מנשה בן ישראל, לוינסקי, דרך שלמה, שיבת  - התחנה המרכזית )החדשה(
 ציון, צמח דוד

 מקור חיים, שד' חכמי ישראל, דרך שלמה, רלב"ג, מסילת - שפירא )צפון(
 ישרים
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 סלנטמגולומב, קבוץ גלויות, חיל השריון, דרך ההגנה, ישראל  - ללא שם אזור

יות, אור הגולה, מסילת ישרים, שד' חכמי ישראל, קבוץ גלומ - שפירא )דרום(
 חכמי לובלין

 שהטשרנא, ירבלום מרק, דרך ההגנה, נשרי צבי, דרך דיין מ - ללא שם אזור

 דרך דיין משה, אלוף, סמ איתן, דרך ההגנה, אריאל - נווה צה''ל

 רך ההגנהדל, התקוה, קהילת ניו יורק, דעואל, אצ" - מערב( - התקווה )צפון

 מושיע, אצ"ל, ותיק, דרך ההגנה, ורד - מזרח( - התקווה )צפון

 בועז, קלמן, איתיאל, לח"י, אצ"ל - בית יעקב

 סמדר, לח"י, אצ"ל, נתן, רוני - התקווה )מרכז(

 לח"י, התקוה, טרפון, יאיר, יקותיאל - התקווה )מערב(

 נו, תשרי, נתיבותשתולים, לח"י, חירות - הארגזים, עזרא
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  -'1הנספח 
 דגשים תהליך מדידה והערכה

 

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.

הדגשים מחולקים הן לזמנים השונים במהלך השנה, הן לזהות הממלאים/ שולחים אותם והן 

 דגשים מיוחדים הנוגעים לדוחות אותם יש לספק למשרד. 

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

, חשוב מאוד ומהבנת תמונת המצב מהשטחהמפנים וההערכה לדלות נתונים ודוחות מהגורמים 

רק כך יוכל האחראי למקסם את תפקידו בבקרת התכנית ולכתוב דוחות שיקדמו  להדגיש כי אין 

 את התנהלות התכנית ויעמדו על הצלחתה. 

 התחייבויות אחראי מדידה והערכה:

 .שיעודכנו ע"י המשרדהגשת כל הדוחות כמתואר בטבלאות מטה לא יאוחר מהמועדים  .א

)עבור כל סוגי החונכות( הכולל: פרטים אישיים,  8החזקת תיק מפורט ואישי לכל חניך .ב

 .סיבת ההפניה ופרטי קשר של הגורם המפנה

, מילוי טופס א פחות מפעם בחודשלחונכויות  10-של לא פחות מעריכת ביקורות שטח  .ג

 .ייעודי ושליחתו למנהלת הפרויקט מטעם המשרד כשיתבקש

 רים כמה מגזרים, יש לבקר בכל מגזר לפחות אחת לחודשיים.ברשויות בהן מתגור

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

 (.ועוד

 עדכון הועדה היישובית באירועים חריגים שמתרחשים עם חניכי הפרויקט. .ה

 
 
 
 
 
 

                                                 
 כים מסודרים ברשות. בהמשך לכך, במהלך השנה תתקיימנה ביקורות שטח על מנת לוודא ניהול תיקי חני 8
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  -2נספח ה' 

 דוחות -מדידה והערכה

 

( 5ה'  גורם מפנה" )נספחטופס ל כל חניך שיכנס לפרויקט ימולא "ע -טופס גורם מפנה .1

 .ע"י הגורם אשר הפנה את החניך לפרויקט )מורה/ יועצת/ מנהלת בי"ס/ עו"ס וכד'(

אחראי המדידה והערכה מוודא שלכל חניך שנכנס לפרויקט מולא עם כניסתו הטופס 

 לרכז היישובי. הרלוונטי. את הטופס יש לשמור בתיקי החניכים וכן להעביר

מכל מגזר שמתגורר  30חניכים ולפחות  100אחראי המדידה והערכה בוחר לפחות  .2

 ברשות,  שאחר התקדמותם הוא מדווח בצורה מפורטת באופן הבא:

פעמים  3(  5ה'  הגורם המפנה ממלא על חניכים אלו את טופס הגורם המפנה )נספח . 2.1

 .מצעה ובסופה(במהלך שנת הלימודים )בתחילת הפעילות, בא

למשרד טבלת אקסל  בסמוך למועד מילוי הטפסים, על אחראי המדידה והערכה לשלוח . 2.2

 (.3נספח ה' אשר מרכזת את התקדמות החניכים )כדוגמת 

בסוף שנת הפעילות, יתבקשו האחראים לשלוח דוח סיכום ולהתייחס לנקודות  .3

 כפי שעלה מניסיונם. , ולהעיר נקודות התייחסות נוספות4ה' המופיעות בנספח 

, יפורסמו לאחר בנספח זהנדגיש כי התאריכים הסופיים לכל הסעיפים המתוארים  .4

 משלוח ההודעות לרשויות בדבר הקצאות השעות. 
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 -3ה'  נספח

 נתוני התקדמות של חניכים 

 

 ולמלאה: בקובץ אקסלטבלה כדוגמת זו שלהלן  יש לבנות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתאר חוזק או  6 כאשר 6עד  1-לן( לפי רצף מדדים מבו לוגו של הרשות )לפי הטבלה להיש להגיש קובץ אקסל ו .1
 מתאר בעיה משמעותית. 1-העדר בעיה בתחום ו

 בכל מקום שכתוב "תאריך", יש למלא את תאריך המדידה, כפי שיתפרסם על ידי המשרד. .2
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  -4נספח ה' 

 דוח סיכום שנה

 התרשמות מהתכנית וסיכומה

 

 ת הנושאים אליהם יש להתייחס בדוח: להלן רשימ

 

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

 נשלחו למשרד?

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

תבצעו האתגרים שהתעוררו במהלך השנה ביישום החלטות הוועדה, מהם הצעדים שה

 בשטח על מנת להתגבר על אתגרים אלו? 

תיאור פעילות הפרויקט כפי שהתקיימה, בהסתמך על נתונים שנאספו מהשטח: חונכויות  .3

לפי סוגים, הערכת שיתוף פעול עם הזכיין ורשמים לפי ענין, בדגש על רשמים כוללים 

 לסיכום השנה.

 נקבעו? האם כלל הגורמים המפנים מילאו דוחות כמתבקש במועדים ש .4

 האם כלל החונכים מילאו את הדוחות במהלך השנה? .5

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

 מסקנות לאור כל האמור לעיל והטבלה המצורפת. .7

 

 

 .הדוח יוגש חתום ע"י אחראי המדידה והערכה 
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 -5נספח ה' 

 פנה(תיאור מצב חניך )טופס גורם מ

 שלום רב, 

זהו טופס משמעותי מאוד לתיאור מצב של חניכ/ה שמופנה על ידך לפרויקט החונכות "צומחים 

 יחד", הפרטים בו יסייעו רבות למקסום ההתקדמות של תהליך החניכה. נודה לך על זמנך.

 ממלא הטופס פרטי .1

 שם:_______________________      תפקיד:______________________

 ______________ודוא"ל: _______________________________ טלפון

 החניך/הפרטי  .2

 :___________________________  כיתה:_____________________שם

  מסגרת ומשך הכרות: _________________________________________

 שאלון .3

 שאלה מדד תחום 

לא 

ידוע   

0 

לא 

 0רלוונטי 

 דרוג

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1     רמת הכרותך עם החניך/ה הכרות

 לימודי

מצב 

 לימודי

 6 5 4 3 2 1     רמת החניכ/ה בהבנת הנקרא

 6 5 4 3 2 1     רמת החניכ/ה בכתיבה

 6 5 4 3 2 1     רמת החניכ/ה במתמטיקה

 6 5 4 3 2 1     רמת החניכ/ה באנגלית

 6 5 4 3 2 1 ציון כללי -מצב לימודי

התנהגות 

לימודית 

בבית 

 הספר

 6 5 4 3 2 1     התנהגות בכיתה

 6 5 4 3 2 1     יחס למורים ולסגל ביה"ס

 6 5 4 3 2 1     יכולת ללמוד למבחן

 6 5 4 3 2 1     יכולת להשיב בכתב

 6 5 4 3 2 1     סדר וארגון

 6 5 4 3 2 1     עמידה בזמנים
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 6 5 4 3 2 1 ליציון כל -בית הספרהתנהגות לימודית ב

 רגשי

 דימוי עצמי

 6 5 4 3 2 1     רמת בטחון עצמי

 6 5 4 3 2 1     רמת דימוי עצמי

 6 5 4 3 2 1     אחר:

 6 5 4 3 2 1     אחר:

 6 5 4 3 2 1 ציון כללי -דימוי עצמי

התמודדות 

 עם קשיים

 6 5 4 3 2 1     התמודדות עם קשיים

 6 5 4 3 2 1     תמודדות עם הפסדים וכשלונותה

 6 5 4 3 2 1     אחר:

 6 5 4 3 2 1     אחר:

 6 5 4 3 2 1 לליציון כ -התמודדות עם קשיים

 חברתי

התנהגות 

 נורמטיבית

 6 5 4 3 2 1     שימוש באלימות

 6 5 4 3 2 1     אחר: 

 6 5 4 3 2 1     אחר: 

 6 5 4 3 2 1     אחר: 

 6 5 4 3 2 1 לליציון כ -התנהגות נורמטיבית

ניהול קשר 

חיובי עם 

 בני גילו

 6 5 4 3 2 1     יכולת להביע דעה

 6 5 4 3 2 1     בעל יכולת ליצור קשרים חברתיים

 6 5 4 3 2 1     אחר:

 6 5 4 3 2 1     אחר: 

 6 5 4 3 2 1 יון כלליצ -ניהול קשר חיובי עם בני גילו

 

 

 תודה רבה!

 באלו תחומים לדעתך, כדאי לחזק את החניך?

 הערות:
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 מבוטל -ו' נספח
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 כתב קיזוז

 

 הגוף _____________________

 מספר טלפון _____________________________

 מספר פקס ______________________________

 

 לכבוד:

 חשב המשרד,

 משרד ___________________

 כתב קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת )ללא הצמדה( הנדון:

 

אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי  .1

מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים )במילים ___________(, מכל תשלום 

הלן: "הקיזוז"(. אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר )ל

מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת, להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע עד לסך הקבוע 

 לעיל.

אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן  .1

ם המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם מכרז / הזמנה / הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכו

חוזה _____________, וככל שלא ניתן לבצע זאת, אנו מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי 

  שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף. 

גובה סכום הקיזוז, כבר אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף ב .1

מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית 

 בגינו. 

אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת,  .1

 הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים. מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או

  הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ____________________. .1

 שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר. .1

_______________________________  
  שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף

 

 אישור עו"ד

 

_, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת אני הח"מ, עו"ד ____________

 הקיזוז שבנדון חתומה כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את הגוף.

 
_______________ 

 עו"ד            
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 -'זנספח 
 אחריות וביטוח

 
שייגרם לחניכים ו/או  הרשות המקומית תהיה האחראית הבלעדית והיחידה, לכל נזק ו/או אובדן .1

לחונכים כתוצאה ו/או עקב השימוש במתקני הרשות המקומית, למשרד ו/או לרכוש ו/או לצד ג' 

 כלשהו.

הרשות תהיה האחראית היחידה והבלעדית לכל תביעת נזיקין שעניינה קיום פעילות חונכות  .2

 "צומחים יחד" בשטחה  בפרויקט

תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרמו  המשרד, עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל .3

כתוצאה מתאונה או מנזק כלשהו, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו, תוך כדי הפעלת 

 צומחים יחד  פרויקט

  

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 _________  חתימה+חותמת _____ שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 'חנספח 
 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הרשות:

 עו"ד )שם מלא(

 שם  כפי שהוא רשום במרשם:_____________. .1

 .__________________סוג התארגנות:  .2

 מס' מזהה:__________________. .3

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו  .4

 תוספת חותמת, אם יהיו:

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 ________.שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:

 בכבוד רב:

_________ __________________ ____________ 
 טלפון             כתובת  שם עו"ד  

 _________ __________________ ____________ 
 חתימה וחותמת  מספר רישיון  תאריך
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 נספח ט'

 
 

 ____________שם הרשות המקומית ________

 )חלק א( התחייבות בגין תמיכה

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות( ________________________  
)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק 

 כתמיכה:

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה; .1

לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם  כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, .2

תעמולת בחירות והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או 

 באירועים שלו;

לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין באופן  .3

 סביר את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

פעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן הרשות ת .4

 לזמן;

הרשות תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה  .5

 במועדים ובמתכונת שהורה המשרד;

בספרי הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין  .6

 החשבונות שלה;

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה  .7

י בצירוף הפרש -אם התברר כי לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

 ;מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשותהצמדה וריבית 

שרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למ .8

בקשר לתמיכה או לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים 

ששולמו לה ביתר או את מלוא הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי 

 הצמדה וריבית;

מיכה לפיהם היא מגישה את בקשת מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני הת .9

התמיכה ומבצעת את הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל 

 ההוראות האמורות;

הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר  .10

ם הופחת תקציבו עקב אם לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או א

 מדיניות כלכלית, הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

__________________ 
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 תאריך
 

 

 מורשי החתימה: 

_______________ _____________ ______________   ____________ 
 חתימה  תפקיד        מס' ת.ז.                      שם 

 
_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד       מס' ת.ז.                      שם 

 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה )חלק ב(

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל 
 מצורפים לבקשה.

ים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה ידוע לי כי אי המצאת המסמכ
 ידי ועדת התמיכות. -על

 חתימת מורשי החתימה:

_______________ _____________ ______________   ____________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.         שם 

 

_______________ _____________ ___  ________________________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.                      שם 

 
 


