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  כח אדם
  הערות  (₪)מקסימאלי תעריף שנתי   מקסימאליהיקף משרה   אבן דרך  מס'

   ₪ 180,000  משרה מלאה  מנהל יישובי  1

  ככלל יש להעסיק מנהל במשרה מלאה בכל
הרשויות. במקרים חריגים תתאפשר העסקה 

בחלקיות משרה ובלבד שהדבר יאושר ע"י מנהל 
 המחוז ויובא לעיונו ואישורו של מנהל הרשות. 

  העסקת מנהל יישובי תתבצע רק במסגרת
תקציבי הבסיס ולא במסגרת תקציבי החלטות 

  הממשלה. 

  רכז קהילה  2

   ₪ 150,000  מלאהעד משרה 

  

    רכז סיירת הורים ומתנדבים  3

    מנחה חינוכי  4

  לשעה ₪ 70התעריף השעתי המרבי הינו   מדריך מוגנות  5

  מדריך מוגנות מרחב ציבורי (מדמ"ץ)  6
  המדריכים יופעלו אך ורק לפעילות פנאי בשעות

 אחר הצהריים ובחופשות מבתי הספר.

 לשעה ₪ 70 הינו המרבי השעתי התעריף  

  עו"ס קהילה  7

  הפעלת עו"ס קהילה במסגרת התכנית תיעשה
  .בתיאום עם משרד הרווחה

  במסגרת התכנית  יוכל לבצעעו"ס קהילה
פעולות מוגדרות שיאושרו בתחומי הטיפול 

  והשיקום.

  עו"ס משטרה  8

  עו"ס  לא הוקצה רק לרשויות להןמיועד
 משטרה במסגרת החלטת ממשלה ייעודית

  הפעלת עו"ס משטרה במסגרת התכנית בעדיפות
לרשויות מקומיות בהן פועלים שירותי טיפול 

של משרד הרווחה בתחום האלימות במשפחה. 
התפקיד מחייב עבודת תיאום עם משרד 

  .הרווחה ומשטרת ישראל
  בתיאום עם ר' אגף טיפול ושיקום ברשות.  עובד תל"ם  9
  טיפול ושיקום ברשות.בתיאום עם ר' אגף   עובד איתור  10
  בתיאום עם ר' אגף טיפול ושיקום ברשות.  רכז טו"ש  11
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  כח אדם
  הערות  (₪)מקסימאלי תעריף שנתי   מקסימאליהיקף משרה   אבן דרך  מס'

   ₪ 130,000  משרה מלאה  פקח עירוני בשיטור משולב  12

  מערך אכיפה  לא הוקםמיועד לרשויות בהן
 (שיטור עירוני)

  מערך אכיפה  קייםמיועד אך ורק לרשויות בהן
  .אין להקים מערכים חדשים. משולב

השתתפות המשרד במימון מוקדנים הינה אך     ₪ 140,000  משרה מלאה  במוקד רואה מוקדנים  13
  עובדי הרשות המקומיתורק למוקדנים שהינם 

  מתנדבי שירות לאומי/אזרחי  14

תקציב בסיס 
  משרות 4  ₪ 300,000עד 

  
  תעריף שנתי  סוג התקן
  ₪ 20,000  תקן בית
  ₪ 31,000  תקן חוץ

תפקידים בהם ניתן לשלב מתנדבי שירות אזרחי 

במסגרת התכנית: עוזר/ת למנהל במוקד 

עוזר/ת מדריך מוגנות, עוזר/ת מוקדן, הרואה, 

עוזר/ת מדריך פנאי, עוזר/ת אדמיניסטרטיבי 

  למנהל תכנית יישובי. 

  

תקציב בסיס 
  משרות 5  ₪ 450,000עד 

תקציב בסיס 
  משרות 6  ₪ 750,000עד 

תקציב בסיס 
  משרות 8  מלש"ח 1עד 

תקציב בסיס 
  משרות 10  מלש"ח 1מעל 

 

 הנחיות כלליות לפרק כח האדם

  לשעה ₪ 70התעריף המרבי הוא  שעתיתבהעסקה.  

  שעות חודשיות לעובד 185עד ( משרה 100%לעובד אחד תהיה ע"פ היקף שעות של  ההשתתפות המרביתהיקף(.  

  ,המפורט לעיל.  תיגזר מאחוז העסקתו והשכר המקסימליהשתתפות הרשות בשכרו של עובד המועסק בחלקיות משרה  

 שנקבעו והכללים המידה אמות, 2017-ז"התשע, אזרחי שירות חוק להוראות בכפוף תאושר אזרח שירות מתנדבי במימון ההשתתפות - שירות לאומי אזרחי 
  :להלן וכמפורט המשרד של האינטרנט באתר שפורסמו כפי בנושא
o אזרחי שירות חוק הוראות לרבות, דין לכל בהתאם תיעשה התכנית במסגרת אזרחי השרות מתנדבי הפעלת כי לוודא המקומית הרשות באחריות ,

  .  2017-ז"התשע

o ושניתן אזרחי לשירות הרשות ידי על ממומנים אינם אשר מתנדבים לתקני תאושר התכנית במסגרת אזרחי שירות מתנדבי תקני במימון השתתפות 
 ויפורסמו הפנים לביטחון השר ידי על שיאושרו המידה לאמות בהתאם והכל, המקומית ברשות בתכנית שילובם במימון להשתתפות המשרד אישור

  .המשרד ידי על
o בלבד מסייעים גורמים להוות אלא המקומית ברשות תפקיד בעל להחליף יכולים אינם המתנדבים .  

o שוויון, להתנדבות אגודה, עמי בת: להלן כמפורט, בנושא שאושרו העמותות 9-מ לאחת הרשות ששילמה חשבונית/ קבלה  כנגד יהיה הדיווח ,
  . שלומית, אופק, חדש חיבור, ל"ש, עמינדב
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o  / עלות חיוב תקופתית, ביצוע תקופת., ז.ת' מס, השירות בת/בן שם: בנפרד תקופת דיווח תקן לכל הבאים הנתונים את תכלול החשבוניתהקבלה ,
  .אחר גורם/ אחר ממשלתי משרד/אזרחי לאומי לשירות הרשות ידי על ממומן אינו התקן לפיה הצהרה), חוץ/ בית( התקן סוג

  פעילות

שם אבן   מס'
  הדרך

  פירוט תכולה  קהל יעד
תעריף 

לפריט / 
  לקבוצה

  כלל  תעריף כולל

הכשרות   15
  והדרכות

קהלי יעד 
שונים 

במסגרת 
  הקהילה

הרצאות מקצועיות בנושאי האלימות, הסמים 
והאלכוהול ובכללם נושאים המשיקים 

  ותומכים את פעילות הרשות.

תעריפי 
    נש"מ

  לא יהיו עובדים המרצים
המועסקים במסגרת התכנית 

  היישובית.

  השתתפות במימון שירותים
בהתאם לתעריפי נותני שירותים 

לפי הנחיות וים יחיצונ
(משתנה  נש"מ/חשכ"ל בנושא

, כמפורט השכלהלתק ווובהתאם ל
  .בהוראות תכ"מ)

עובדי 
התכנית 
  היישובית

 הכשרה מקצועית יציאת עובד התכנית לקורס
התמודדות עם התמכרויות, מניעת  -(למשל 

  .)אלימות מינית וכיו"ב
  

 50%עד השתתפות 
  בודד. קורסמעלות 

העלות הכוללת 
ליציאה לקורסי 

הכשרה לא תעלה על 
6,000 ₪ .   

  כל הוצאה במסגרת אבן דרך זו
של מנהל  אישור מראשדורשת 
 המחוז.

  הדיווח עבור רכיב זה יבוצע בחודש
  דצמבר של אותה שנה.

פרסום   16
  ושיווק

קהלי יעד 
שונים 

במסגרת 
  הקהילה

אביזרי , מדיה מודפסת, מדיה דיגיטלית
רולאפים, , קמפיינים עירוניים, פרסום

שילוט חוצות שירותי עיצוב גרפי, שמשוניות, 
  .וכדומה ובתחבורה הציבורית

 ללא
תעריף 
מוגדר 
  לפריט

 10% השתתפות עד
מתקציב הבסיס 

הכולל או עד לתקרה 
 - בשנה ₪ 50,000של 

  .מבניהםהנמוך 

  כל הוצאה במסגרת אבן דרך זו
של מנהל  מראשאישור דורשת 
 המחוז. 

  לכלול את לוגו הרשות הלאומית יש
  .בכל פרסום
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   פעילות  17

קהלי יעד 
שונים 

במסגרת 
  הקהילה

 פעילות סדנאית (להבדיל  - מנהיגות וכישורי חיים
מהרצאה) המשלבת שימוש באמצעים / אביזרים 
/משחקים שונים לבניית וגיבוש מנהיגות וכישורי 

 חיים

 /פעילויות   - ספורט אתגריפעילות ספורט/ספורט ימי
 חווייתיות ואתגריות ספורט 

  כולל המדריכים, המאמנים  - כדורגלעריכת טורניר
 להפקת הטורניר וציוד הספורט

  פעילויותODT - פעילות המתבצעת בשטח 

 פעילות סדנאית הכוללת הדרכה  - עזרה ראשונה
 ואמצעים

 הקמת מתחמי נוער/ מתחמי  - מתחמי נוער הקמת
 אוהל, מחצלות וכריות ישיבה תכולל: השכר, ץקי

 סדנת יזמות 

 צמצום לפעילות  - של נהיגה בטוחה סימולטורים
תופעות נהיגה פרועה ונהיגה בשכרות באמצעות 

 דימוי של  הסכנות הטמונות בכך

 פעילות תיאטרון /אימפרוביזציה/המחשה - 
 המשלבות תכנים רלוונטיים

  המשלבות תכנים רלוונטיים - הצגותהזמנת 

  המשלבות תכנים רלוונטיים -הפקת הצגות 

 הנושאי מניעת אלימות ושימוש  הקרנת סרטים
 בסמים ובאלכוהול

 ) סדנת תקליטנותDJ( 

 מסיבת אוזניות 

 רכיבה על סוסים 

 אילוף כלבים 

  ת מוסיקה מניעה המשלבפעילות  – מוסיקהפעילות
 וכלי נגינה

  פעילות קבוצתית וסדנאות תהליכיות והמשכיות 

 סיור לימודי 

 הקמת או שכירת תערוכה 

 סדנת הגנה עצמית 

 סדנת העצמה נשית 

 ת בנייה בעץנדס 

 ת מוזיקה ככלי לביטוי עצמידנס 

 עבודת אדמה 

 5,000עד 
₪ 
  פעילות ל

מתקציב  20%עד 
 הבסיס

  סגורה ואין לחרוג ממנההרשימה 

  אישור התאמת הפעילות לסוג קהל
היעד באחריותו המקצועית של 

 מנהל המחוז

  המשרד לא ישתתף במימון כיבוד
 או מזון מכל סוג שהוא

 אושר הפעילות בסעיף זה ת
ספק  לתשלום כנגד צירוף חשבונית 
המציינת באופן זהה את שם 

מתוך  (המודגש)הפעילות 
  הרשימה 

  

כנס   18
  שנתי

קהלי יעד 
שונים 

במסגרת 
  הקהילה

ההשתתפות במימון כנס עירוני/קהילתי 
מסגרת התכנית בתחומי עיסוקה של הרשות ב

  )ועוד, מרצההגברה, מנחה/אולם,  -(כולל 

  השנתימתקציב הבסיס  5%עד 
  תאושר השתתפות במימון כנס

  .שנהבאחד / קהילתי עירוני
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  פעילות

שם אבן   מס'
  פירוט תכולה  קהל יעד  הדרך

תעריף 
לפריט / 
  לקבוצה

  כלל  תעריף כולל

  הסעות  19

קהלי יעד 
שונים 

במסגרת 
  הקהילה

  הסעות לפעילויות 

בשנה להסעות  ₪ 25,000עד 
  לפעילויות 

  

שימור   20
  מתנדבים

מתנדבים 
  יישוביים

אירוע ו/או ערב הוקרה ו/או סיור לימודי 
  למתנדבים הוקרה

    לשנה ₪ 10,000לא יותר מ

  
 הנחיות כלליות לפרק הפעילות

  כוללים מע"מכל הסכומים המפורטים . 

  רלוונטיים לתחומי העיסוקצריכה לכלול תכנים מקצועיים כל פעילות .  

 .המשרד לא ישתתף במימון כיבוד או מזון מכל סוג שהוא 

 השתתפות במימון הדרכה פרטנית ו/או טיפול פרטני/משפחתי. לא תאושר  

 .(הדבר נועד לצורך בקרת חשבוניות) יש לציין ע"ג החשבונית כי הפעילות נעשתה במסגרת הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול 
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  תשתיות וציוד

מס' 
אבן 
  הדרך

שם אבן 
  הדרך

  פירוט תכולה  קהל יעד
תעריף לפריט / 

  לקבוצה
  כלל  תעריף כולל

21  
הצטיידות 

  לפעילות

כלל 
הקהילה 

  ומתנדבים

ציוד לפעילויות, כגון: משחקי קופסא, שולחנות 
ציוד  פופים, מחצלות, ספורט, שערים, ערכות הקרנה,

  .וכדומה להפעלת קבוצות, משקפי אלכוהול

 ₪ 2,000ד ע
  לפריט

  

השתתפות  
כל למרבית 

סעיף תכולות 
הצטיידות 

עד תהיה 
120,000 ₪ 

לשנה ולא יותר 
 15%-מ

מתקציב 
 - הבסיס
הנמוך 

  מביניהם

  התעריפים המרביים
כוללים את כל העלויות 

הובלה,  :הנלוות לרבות
  '.הרכבה וכו

  יסומן הנרכש כלל הציוד
 .באופן סביר

  השימוש במשקפי
אלכוהול יהיה באחריותו 

של מדריך המוגנות/ 
מדריך המוגנות במרחב 

הציבורי (מדמ"ץ) המבצע 
 את הפעילות.

  תכולת הרכישה תהיה
מפורטת על גבי 

  .החשבונית

חולצות ואביזרי ביגוד ממותגים לפעילויות מניעה, 
  .וכדומהכולל חולצות והדפסה 

הדיווח  ₪ 8,000
 לרכיב זה יבוצע 
בחודש דצמבר 
  של אותה השנה

  תכולת הרכישה תהיה
מפורטת על גבי 

  .החשבונית
  

: מכשירי כתיבה, פנקסים ומחברות, פנס ציוד מתכלה
אישי (כולל פנסי ראש), לבוש ממותג למתנדבים 

לרבות כובעי פליז, ווסט זוהר), ציוד הסברה  ,(כובעים
, לבני הנוער (פליירים, פנקסים עם חומרי הסברה

. מוס, מתקני שימור חום/קור לשתייה),  תרוכדומה
אותות הוקרה: תעודה, מגן, מחזיק מפתחות, כובע, 

Disk on Keyוכדומה , דגלונים, סיכות, תמונות.  

הדיווח  ₪ 4,000
לרכיב זה יבוצע 

דצמבר בחודש 
  של אותה השנה

22  
עגלה 
  ניידת

פעילות עם 
  בני נוער

  עגלה ניידת לפעילות 
  

  בשנה ₪ 20,000עד 

  העגלה תמותג באופן סביר
הרשות למאבק בסמל 

באלימות, בסמים ובאלכוהול 
  והרשות המקומית.
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מס' 
אבן 
  דרך

  פירוט תכולה  קהל היעד  שם אבן הדרך
תעריף 

לפריט / 
  לקבוצה

  כלל  תעריף כולל

23  

הקמה 
ותחזוקה של 

מערכים 
  טכנולוגיים

המרחב 
הציבורי 
בתחומי 
הרשות 

  המקומית

אמצעים 
טכנולוגיים 

  ואחזקתם

לפי 
  המכרז

  

לא יעלה על 
מתקציב  40%

הבסיס (בקשות 
החורגות מכלל 

זה יובאו 
לאישור מנהל 

  הרשות)

  על הרשות המקומית להתקשר עם אחת החברות
לביטחון הפנים ) שערך המשרד 6/15שזכו במכרז (

בנושא, בהתאם לאישור שר הפנים/מנכ"ל משרד 
 הפנים בנושא.

 .בהתאם לתכנית (דמ"צ) מאושרת  
תשתיות חשמל יאושרו על ידי מנהל הרשות לאחר הינתן 

אתרים לרשות  2אישור צורך מפקד תחנת מ"י, עד 
  .בלבד 1-4ולרשויות באשכול כלכלי חברתי מקומית 

 ברשות המקומית  הצבת מצלמות במרחב הציבורי
במסגרת התכנית תתבצע בהתאם לנוהל שגובש 

 בנושא.

 :החברות שזכו במכרז שפרסם המשרד בנושא הן  
o AFCON CONTROL & AUTOMATION 

LTD 
o בינת יישום מערכות בע"מ  

o מר מערכות אבטחה תקשורת בע"מ  

o  בע"מ 1997שמרד אלקטרוניקה 

  הקמת מערכים טכנולוגיים ע"י חברות מחוץ למכרז
זי תאושר בכפוף לאישור פרטני ומראש המרכ

  למהלך.

  תיק הפעלה בכפוף לאישור מקצועי של ראש אגף
  ביטחון אישי.

  רשויות מקומיות שהקצו/יקצו במסגרת התכנית
תקציב להקמת/הרחבת מערכים טכנולוגיים 

מחויבות לכלול בתכנית העבודה השנתית בתחומן 
, השתתפות במימון תחזוקת מערכים טכנולוגיים

  אלא אם כן אושר מראש פטור ממחויבות זו

ייעוץ וליווי 
  ₪ 40,000    טכנולוגי

כתיבת תיק 
  ₪ 25,000    נהלים למוקד

תשתיות 
  חשמל

30,000 ₪ 
  ₪ 60,000  לאתר
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מס' 
אבן 
  הדרך

שם אבן 
  הדרך

  פירוט תכולה  קהל יעד
תעריף 

לפריט / 
  לקבוצה

  כלל  תעריף כולל

ציוד שיטור   24
  משולב

המרחב 
הציבורי 
בתחומי 
הרשות 

  המקומית

מיתוג רכב 
השיטור המשולב 
בהתאם לכללים 

  בנושא

  

  לשנה ₪ 75,000עד 

  אין  בלבד. הקיימותהמשרד ישתתף בתקצוב היחידות
 להקים יחידות שיטור משולב חדשות

  אבן דרך זו מיועדת אך ורק לרשויות בהן לא קיים
  מערך אכיפה משולב ('שיטור עירוני')

רכישת ציוד 
(צ'קלקה, מערכת 
כריזה, ציוד 

  חירום)

  

ליסינג לרכב 
  השיטור המשולב

3,000 ₪ 
  לחודש

דלק לניידת 
  השיטור המשולב

2000 ₪ 
  לחודש

25  
שיפוץ 

תשתיות 
  טו"ש ומניעה

המרחב 
  הציבורי

ים, שערים, סל
דשא, תאורה, 

צבע, גידור, טיפול 
בתשתיות מניעה 

  .וכדומה

  1-4מיועד רק לרשויות בדירוג סוציואקונומי    לשנה ₪ 40,000עד   


