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לתלמידי "צומחים יחד" חונכות בתכנית  השתתפותל אקול קור

לשנה"ל  ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית ספר-בתי

 גתשפ"

 

 :רקע .1

"( פועל לצמצום המשרדהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן: " .1.1

רשויות בפריפריה החברתית של ישראל המדורגות במדד החברתי הפערים שבין 

-4( באשכולות "הלמ"ס: "כלכלי לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן

 .10-7באשכולות לבין רשויות במרכז המדורגות במדד החברתי הכלכלי , 1

מיום  1453הממשלה מס' והחלטת  1.11.2015, מיום 631החלטת ממשלה מס' 

 .בפריפריה החברתית את המשרד לפעול ות, מסמיכ15.5.2016

רואה חשיבות רבה ו המשרד מקדם פרויקטים בתחום החינוך הבלתי פורמלי .1.2

קשר שבין ואף מכיר ב ,כלי חיים הכרחייםהנותנים ביצירת יסודות חינוך איתנים, 

, בעתיד ה מקצועיתוהצלחחינוכיות השתלבות במסגרות בין מצוקה אישית ל

  הלימודית.בהצלחה ובוודאי גם 

מפאת הפערים הכלכליים, התשתיתיים והחברתיים הרווחים בקרב חלק ו ,על כן .1.3

הפעיל להמשרד על כוונתו מודיע נכבד מהרשויות המצויות בפריפריה החברתית, 

כפעילות חינוכית תופעל אשר  "צומחים יחד" בפריפריה החברתית, חונכותתכנית 

קוריקולום( -פורמלית, מחוץ לשעות הלימוד הרשמיות של בתי הספר )אקס בלתי

 . על ידי ספקים מומחים במתן שירותים חינוכיים

להפעלת פרויקט  07/2020מספר  המשרד במכרז פומבייצא , תכנית זולצורך  .1.4

, מערך חונכות לתלמידי בתי ספר בפריפריה החברתית –"צומחים יחד" 

)להלן:  החונכותתכנית ספקים לשם הפעלת  םובמסגרתו התקשר חוזית ע

 (. " בהתאמה"/"התכנית"החונכות"  -" והמכרז"

החונכות תוצע לכל המגזרים )חרדי, כללי ולא הפעלת במסגרת המכרז נקבע כי  .1.5

 .מגזר זהתמחה במייעודי העל ידי ספק  החונכותופעל ת, ובכל מגזר יהודי(

 הספקים הזוכים אחראים על תכנון והפעלת החונכות ברשויות המקומיות.
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 50-כהמשרד ב בתמיכת פעלההחונכות , 2017שנת ב ה עודהחלתכנית זו  .1.6

המשרד את מזמין , החונכותבעקבות הצלחת  .בפריפריה החברתית רשויות

להשתתף  , כהגדרת מונח זה להלן,הרשויות המוגדרות כפריפריה חברתית

המימון המלא של החונכות יתבצע על ידי  .השישיתפעילותה בשנת  חונכותב

רשויות מקומיות המעוניינות המשרד, באופן שיפורט בקול קורא שלהלן. 

בהפעלת החונכות בשטחן, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט 

 בקול קורא זה.

להנחיות משרד עם פרוץ מגפת הקורונה, פעילות הפרויקט הותאמה יצוין, כי  .1.7

הבריאות, תוך הקפדה על עטית מסיכות, פעילות בקבוצות קטנות בהתאם 

לקפסולות הבית ספריות )ככל האפשר(, פעילות במרחב הפתוח, שמירה על 

וכנת הזום( במקרים של ריחוק חברתי וכן מפגשים מרחוק )טלפוני או באמצעות ת

תאים את נהלי הפרויקט גם בעתיד המשרד יעשה את הנדרש בכדי לה .בידוד וכד'

למצבים המצריכים התאמות ייחודיות בהתאם להנחיות רלוונטיות ככל שיחולו 

 )מגפת הקורונה, מבצעים צבאיים וכד'(.

 הערות כלליות: .1.8

כפוף לקיומו של תקציב בתקנה הפעלת התכנית יובהר כי אישור  .1.8.1

התקציבית, נשוא התקצוב. כל הקצאה תקציבית בפועל כפופה למקורות 

שיעמדו לרשות המשרד במועד ההחלטה על חלוקת כספי התמיכה 

 ותקצוב הסכומים בסעיף תקציבי רלוונטי.

, תוכניתברשויות מקומיות השתתפות  ועדה מטעם המשרד תדון בעניין .1.8.2

, חשבת ממנכ"ל המשרדכמפורט בהמשך קול קורא זה. הוועדה תורכב 

ועדת "המשרד והיועץ המשפטי של המשרד או מי מטעמם )להלן: 

 "(.התמיכות המשרדית

תאושר, אם יימצא על ידי ועדת התמיכות המשרדית,  כניתשתתפות בתה .1.8.3

 כי ראוי ונכון לתיתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

את  בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה, תשקול ועדת התמיכות המשרדית .1.8.4

 כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום אחיד וענייני של תנאי קול הקורא.
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כל שיקוליה של ועדת התמיכות המשרדית יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות  .1.8.5

מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין. החלטת ועדת התמיכות 

 . המשרדית תהיה ברוב קולות

 

 :התמיכה מטרות .2

 :למטרתלהפעלת החונכות תמיכה ברשויות בפריפריה החברתית  .2.1

 חיזוק והעצמת ילדי הפריפריה החברתית. .2.1.1

הנגשת בוגר משמעותי כמשמש דוגמה בחייהם של ילדי הפריפריה  .2.1.2

 החברתית.

מתן חונכויות מקצועיות והבניית תהליך חינוכי מול הילדים בפריפריה  .2.1.3

 החברתית.

 פריה החברתית.מניעת נשירה ממסגרות הלימוד בפרי .2.1.4

 
 :הוראות כלליות .3

 .גפ"תשת הלימודים הינו לשנ קול הקורא .3.1

המאפשר  ,כשווה כסף תקציב המקומיות לרשויותקבע י ,זה במסגרת קול קורא .3.2

, בלבד על ידי הספקים שנבחרו במכרזחונכות רותי ילקבל שלרשויות המקומיות 

אשר עמדה בתנאי הסף, על בסיס תוצאות  קבע לכל רשותישיהתקציב בהיקף 

 . קול הקורא

 

 :הגדרות .4

 בקול קורא זה אלה:

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. –" המשרד" .4.1

רשויות ואזורים ברשויות כהגדרתם בהחלטות  – "חברתיתהפריפריה ה" .4.2

מיום  3739מס' , 15.5.2016מיום  1453, מס' 1.1.2015מיום  631הממשלה: מס' 

מיום  953, מס' 20.6.2021מיום  9מס' , 9.1.2020מיום  4811מס' , 15.4.2018

 , קרי הרשותוכפי שיתעדכנו מעת לעת 10.4.2022מיום  1372ומס'  9.1.2022

, בהתאם לנתוני הלמ"ס העדכניים למועד 1-4רוג הלמ"ס ימדורגת בד המקומית

 .פרסום קול הקורא
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ג העדכני ביותר של הרשויות המקומיות בישראל המתבצע הדירו - "דירוג הלמ"ס" .4.3

 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית. – "רשות מקומית" .4.4

מערך חונכות "צומחים יחד" בפריפריה שם כולל לתוכנית המלאה של  – "החונכות" .4.5

החברתית, אשר יופעל כפעילות חינוכית בלתי פורמלית, מחוץ לשעות הלימוד 

קוריקולום( על ידי ספקים מומחים במתן שירותים -הרשמיות של בתי הספר )אקס

 חינוכיים. 

מגזר בו החניכים רשומים ולומדים במוסדות לימוד המוכרים  – "המגזר החרדי" .4.6

 ג'.כמפורט בנספח , בהתאם להצהרת הרשות המקומית ת הציבור החרדיכמוסדו

מגזר בו החניכים רשומים ולומדים במוסדות חינוך שאינם  – יהודי"-"המגזר הלא .4.7

 ג'., בהתאם להצהרת הרשות המקומית כמפורט בנספח יהודים

מגזר בו החניכים אינם לומדים במוסדות החינוך החרדי או הלא  – "המגזר הכללי" .4.8

 ג'. , בהתאם להצהרת הרשות המקומית כמפורט בנספח הודיי

במסגרת . יובהר, 07/2020 פומבי מס' הגופים הזוכים במסגרת מכרז – "הספקים" .4.9

עמותת , כדלהלן: למגזר החרדי: ספק ייעודי שמתמחה בונבחר לכל מגזר המכרז, 

חברת ולמגזר הכללי:  עמותת אל דקיאא אלואיללמגזר הלא יהודי: בני חיל, 

 .אדיוסיסטמס בע"מ

מערך  – "להפעלת פרויקט "צומחים יחד 07/2020מכרז פומבי מספר  – "המכרז" .4.10

 .חונכות לתלמידי בתי ספר בפריפריה החברתית

עובד המשרד אשר אמון על התנהלות  –"הגורם המקצועי" / "מנהל הפרויקט"  .4.11

ומול  פרויקט החונכות והמהווה איש קשר בעבודה עם הספקים מטעם המשרד

 .הרשויות המקומיות

דקות. זמני הערכות, נסיעה  60שעת חונכות היא שעה עגולה בת  -"שעת חונכות" .4.12

 וכדומה לא יחשבו במניין שעות החונכות. 

חונכות של חונך מול חניך )אחד על אחד(, כל חניך זכאי  – "חונכות פרטנית" .4.13

 דקות כל אחד. 60מפגשים שבועיים בני  שניל

ילדים  שניחונכות המיועדת למקרים חריגים בהם ציוות של  – "חונכות זוגית" .4.14

תתקיים פעמיים  הזוגית בעלי צרכים דומים מאוד יכול להועיל לשניהם. החונכות

נדרשת החלטה לשם אישור החונכות הזוגית, דקות כל מפגש.  60בשבוע למשך 
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 הגורם המקצועי במשרד. מאת בכתב יישובית ואישורהועדה השל 

 חונכותהחניכים. חמישה עד עשרה חונכות המיועדת ל – "קבוצתיתחונכות " .4.15

לשם אישור  דקות כל מפגש. 120תתקיים פעמיים בשבוע למשך  הקבוצתית

החונכות הקבוצתית, נדרשת החלטה של הועדה היישובית ואישור בכתב מאת 

, כלומר חונכות שאינה פרטנית, זוגית לכל התנהלות אחרת הגורם המקצועי במשרד.

 יש לקבל אישור מראש ובכתב מהגורם המקצועי. ו קבוצתית,א

הלומדים או אמורים ללמוד  'י"ב-תלמידות בכיתות א'ו תלמידים – "חניכים" .4.16

, או במוסדות לימוד )כחינוך מיוחדמוגדרים )שלא הרגילים במוסדות הלימוד 

אשר הרשומים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כתושבי קבע, מקבילים, 

יישובית הועדה הבפריפריה החברתית, ואשר יאותרו לפי החלטת מתגוררים 

מגלים קשיים  , מחלקת רווחה וכד', כתלמידים אשרבהתחשב בהמלצות בתי הספר

ולעיתים כפועל יוצא מכל אלה, גם  התנהגותיההחברתי/הרגשי/ בתפקודם 

 .בתפקודם הלימודי

קוריקולום למוסד הלימוד, -חלק מפעילות אקס החונכות הינה – "שעות הפעילות" .4.17

 .לאחר שעות הלימודים ,ולפיכך תתקיים בשעות אחה"צ

 הרשותבאחריות החונכות תתקיים רק במקומות ציבורים,  – "החונכותמקום " .4.18

מצויים תחת ו מאושרים על ידההינם  מקומות החונכותלוודא כי כלל עליה המקומית 

החונכות לא תתקיים בבית החונך או בית  .ניקיוןו המלאה מבחינת ביטוח חריותהא

  החניך.

רתיים והרגשיים של החניך בוגר משמעותי אשר מתכלל את צרכיו החב – "חונך" .4.19

יהיה החונך . מו בקביעות על מנת לקדמו בתחומים מוגדרים מראש ומדידיםונפגש ע

בהתאם להגדרת מונח זה בחוק הכשרות  18דהיינו אדם מעל גיל , בגיר

 אתגריו מודד עםתלהסייע לתלמיד אשר י ,1962-ב"התשכ, והאפוטרופסות

עבור ( מודל לחיקוי)החונך יהא דמות מופת . רגשיים לפי צורכי החניךהחברתיים וה

 '. וכד הלימודיים, ההתנהגותיים, החברתייםבהישגיו , החניך

עובד מטעם הספק אשר אמון על התנהלות הפרויקט ומהווה איש  – "יישובי רכז" .4.20

 קשר בין הספק לבין הרשות המקומית. 

 הספק. פעילות אשר ינהל את כלפי המשרד  ם הספקמטע אחראי– "ורקטיפרו" .4.21
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לשם  ,קול הקוראשתזכה ב ועדה שתוקם בכל רשות מקומית – "יישובית הועד" .4.22

 .לקריטריונים המנויים בקול קורא זהחניכים הזקוקים לחונכות, בהתאם מיפוי 

ועדה הכוללת את כלל השותפים בפרויקט: נציגי המשרד, מנהל  – "ועדת ההיגוי" .4.23

, הרכזים בישובים, אחראי רשימות תלמידים מטעם המשרד, פרוייקטור הפרויקט

 מטעם הרשות המקומית ואחראי מדידה והערכה מטעם הרשות המקומית. 

 

  :תמיכהתנאי סף לקבלת  .5

דלהלן כתנאי לדיון כהתנאים  בכלתמיכה לעמוד  מבקשתרשות מקומית העל 

 בבקשתה:

 .בפריפריה החברתית כהגדרתה לעילהינה רשות מקומית  בקשהמבקשת ה .5.1

ברשויות מקומיות, בהן  ברשויות שכל שיטחן מצוי בפריפריה החברתית: .5.2

העדכניים  לפי נתוני הלמ"ס 5-19ילדים וילדות בגילאי  200מתגוררים לפחות 

  למועד פרסום הקול קורא.

לפחות  לרשות המקומית: ברשויות אשר לא כל שטחן מצוי בפריפריה החברתית

ס עדכני באזורים "למהלפי דו"ח שנה  19-5בגילאי  ילדים וילדות 200

 .שנכללות תחת הגדרת פריפריה חברתית שכונות, המתגוררים בסטטיסטיים

, 5-19ילדים וילדות בגילאי  5,000-לה כ כך למשל רשות מקומית שישלדוגמה, 

ילדים  200-תיפסל ככל שבשכונות המוגדרות כפריפריה חברתית, ישנם פחות מ

 וילדות.

 להפעיל את תכנית החונכות בכל אחד מהמגזריםתחייבת הרשות מקומית מ .5.3

 ,נחשב לכזה. יודגש כי מגזר )כללי, לא יהודי וחרדי( בשטח הרשות המקומית

אם  אותושבי הרשות המקומית משתייכים אליו, מהילדים  %20בתנאי שלפחות 

הלומדים במסגרת חינוך המאופיינת כמשויכת ילדים  100ישנם ברשות המקומית 

  .בהתאם למספר הנמוך מבניהם –למגזר מסוים )כללי/חרדי/לא יהודי( 

הרשות את הצהרת לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, הרשות המקומית תמלא 

 ג'. המקומית המצורפת כנספח 

להקים ועדה יישובית ולכנסה משך כל תקופת  תמתחייב הרשות המקומית .5.4

 .הפעילות
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ת הרשות ואת הצהרלצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, הרשות המקומית תמלא 

 . וג' ב' יםת כנספחוהמקומית המצורפ

מבנים ציבוריים לקיום החונכות. הרשות תאשר את הרשות המקומית תעמיד  .5.5

 .תחת אחריותה המלאה מבחינת ביטוח וניקיון המצוייםהציבוריים המקומות  

  החונכות לא תתקיים בבית החונך או בית החניך.הרשות תתחייב כי 

 ..וג' ב' יםלצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה הרשות המקומית תמלא את נספח

לטובת משרד מצויד וממוזג אשר יאפשר קבלת קהל  תקצההרשות המקומית  .5.6

  .עבודתו של הרכז היישובי במהלך כל תקופת התמיכה

 -ב'  יםהרשות המקומית תמלא את נספחלצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה 

 .וג' הצהרה על קיום משרד לרכז היישובי

מנגנון של מדידה והערכה לבחינת רמת החונכות  תפעילהרשות המקומית  .5.7

 . והצלחת הפרויקט, במשך כל תקופת הפרויקט

 . וה' ב' יםנספחלצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, הרשות המקומית תמלא את 

הביטוחית המלאה על קיום הפעילויות הינה של הרשות המקומית.  האחריות .5.8

נושאת באחריות מלאה ומוחלטת  ,תהרשות המקומית בשטחה תתקיים הפעילו

לכל ובגין כל 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, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/גוף 

ל זה תהיה הרשות המקומית אחראית כלפי כל צד שלישי, ותהיה כלשהו, ובכל

חייבת לפצות ולשפות את המשרד ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, על חשבונה 

והוצאותיה, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדם בקשר לכך, ובכל דמי הנזק 

  ו/או הפיצוי שיגיע לו/לה/להם.

 .ו'נספח  הרשות המקומית אתלהוכחת עמידה בתנאי סף זה, תמלא 

אי עמידה באחד מתנאי הסף, גם בדיעבד, עלולה להביא לביטול תמיכת  .5.9

 .באופן מלא וההשתתפות בתכנית המשרד

 

 בחינת הבקשות .6

 לעיל. 5תיבחן עמידת הבקשות בתנאי הסף כמפורט בסעיף  -בשלב הראשון .6.1

 בדיעבד.בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף תיפסלנה, לרבות אי עמידה 
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בהתאם לאמות המידה  תנוקדנההבקשות שעמדו בתנאי הסף  -בשלב השני .6.2

 שלהלן.  7המפורטות בסעיף 

יסוכם סך הניקוד הכולל של כל הרשויות שעמדו בתנאי הסף.  -בשלב השלישי .6.3

לאחר מכן, התקציב שהמשרד יקצה לטובת קול הקורא יתחלק בסך הניקוד. כל 

 רשות תזכה בסכום המהווה מכפלה של הניקוד שלה במספר השקלים לנקודה. 

הילדים לכמות  יחסיבאופן התקציב לו זכאית כל רשות, יחולק  -בשלב הרביעי .6.4

מגובה התמיכה  20%ברשות, כאשר לכל הפחות  ייכים למגזר מסויםהמשת

יודגש, כי מגזר נחשב כמגזר ברשות  .שזכתה הרשות ישמש לטובת מגזר מסוים

הלומדים ילדים  100תושבי הרשות המקומית, או  מהילדים  20%בתנאי שלפחות 

 –במסגרת חינוך המאופיינת כמשויכת למגזר מסוים )כללי/חרדי/לא יהודי( 

  בהתאם למספר הנמוך מבניהם.

 ג'. נספח  לשם חלוקה זו, תמלא הרשות את

אישור התמיכה בוועדת התמיכות של המשרד והוצאת הרשאות  -חמישיבשלב ה .6.5

תוך ציון סכום הזכאות הכולל לו זכאית הרשות וחלוקה למגזרים  לרשויות הזוכות

 והספק אשר יתן שירות לכל מגזר.

שנבחרו  אותו היא תממש באמצעות הספקים שתזכה יוקצה תקציב רשות לכל .6.6

, כספי התמיכה יועברו , קרי התמיכה מהמשרד תינתן בשווה כסףבמכרז

במגזרים  בין הספקים השוניםהתקציב יחולק . מהמשרד ישירות לספקים

יחולק שלב הבא, בו לקול הקורא, 5.3הרלוונטיים לרשות כמפורט לעיל בסעיף 

המשרד  בהתאם לסוגי החונכויות: פרטנית, זוגית וקבוצתית.כל ספק מול התקציב 

יובהר, כל אחד מהשלבים  ישלם לספקים עבור החונכות בהתאם לביצוע בפועל.

 כאמור יתבצע בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט מטעם המשרד ובאישורו.

 

 שינויים והסטות: .7

 לא יאושר מעבר תקציבי בין מגזרים, קרי בין הספקים השונים.  .7.1

שיידרש לבצע שינוי בתמהיל סוגי החונכויות, קרי חונכויות פרטניות, זוגיות ככל  .7.2

למנהל הפרויקט במשרד, על  כאמור תוגש לשינוי או קבוצתיות בכל יישוב, בקשה

רם המקצועי רק בכפוף לחוות דעת הגו אישור יתקבלו ישובית,יידי הועדה ה

 במשרד בהתאם לנתונים שיוצגו לו ואישור חשבת המשרד. 
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 לניקוד הבקשות אמות מידה .8

על תיבחן ותתוקצב , לעיל תנאי הסף שהוגדרוב שתעמוד, כל בקשה אשר תוגש .8.1

 :המפורטות להלן בהתאם לאמות המידההמשרדית  ת התמיכותעדוידי ו

 אופן חישוב הניקוד ניקוד הבדיקהאופן  אמת המידה

הרמה החברתית כלכלית של 

הרשות על פי נתוני הלמ"ס 

העדכניים למועד פרסום קול 

  הקורא

 דירוג הלמ"ס העדכני 

 למועד פרסום קול הקורא

30% 

 

 30: 1-2כלכלי -רשויות באשכול חברתי

 נקודות

 20: 3כלכלי  -רשויות באשכול חברתי

 נקודות

 10: 4כלכלי  -רשויות באשכול חברתי

 נקודות

 נק'  5 :5-6 כלכלי -רשויות באשכול חברתי

 נק' 0: 7-10 כלכלי-רשויות באשכול חברתי

 הילדיםמספר 

 

אודות ככלל הנתונים 

-5כמות הילדים  בגילאי 

ילקחו מנתוני דו"ח , 19

הלמ"ס העדכני ביותר 

מועד פרסום הקול ל

  קורא. 

יש לציין רק את כמות 

הילדים המתגוררים בטח 

 הפריפריה החברתית: 

רשויות שכל  .1

שטחן מצוי בפריפריה 

יש לציין את  -החברתית

סכום הילדים הכולל 

30% 

הילדים הרשות המקומית בעלת כמות 

הגדולה ביותר תקבל את הניקוד המקסימלי 

(, ויתר הרשויות תנוקדנה 30בסעיף זה )

הניקוד יעשה עד עשירית באופן יחסי אליה. 

 הנקודה. 
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 :לאמות המידה הערות .9

העדכניים  המשרד בנתוני הלמ"ס משתמשהילדים בקביעת מספר  -ילדיםמספר  9.1

ביותר ליום פרסום קול קורא זה. רשות מקומית הסבורה כי נתוני הלמ"ס אינם משקפים 

העדכני ביותר, נדרשת לצרף אסמכתא רשמית בכתב )מכתב ולא הילדים את מספר 

המתגורר בשטח 

 הרשות.

רשויות שלא כל שטחן   .2

מצוי בפריפריה 

יש לציין  -החברתית

רק את כמות הילדים 

המתגוררים בשכונות 

המוגדרות כפריפריה 

 ברתית. ח

  

  ברשותזכאות לבגרות 

 

דו"ח משרד החינוך 

 2020 -תש"ףלשנת  

 

20% 

 0-יזכה ב ומעלה 80%שיעור זכאות של 

( 80%-)מ 5% -נקודות. על כל ירידה של

עד  נקודות 2ינתנו בשיעור זכאות לבגרות 

 נקודות.  20לגובה של 

רשות בעלת שיעור זכאות של  ,דוגמהשם הל

 30%ורשות בעלת  נקודות 4תקבל  70%

נקודות, מקסימום  20שיעור זכאות תקבל 

 הניקוד שניתן לקבל. 

ברשות שיעור הנשירה 

 המקומית 

נתוני משרד החינוך 

העדכניים ביותר למועד 

 פרסום קול הקורא 

20% 

 4על כל אחוז אחד של שיעור נשירה ינתנו 

 נקודות.  20נקודות עד לגובה של 
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בשטחה. אי הילדים תכתובת מייל( ממשרד הפנים או מרשם האוכלוסין אודות מספר 

 ות המשרד על נתוני הלמ"ס בלבד.צירוף אסמכתא כנדרש, יביא להתבסס

ככלל, הנתון אודות שיעור הזכאות לבגרות יילקח מדו"ח משרד  -זכאות לבגרות 9.2

. רשות שאינה נמצאת בדו"ח זה, תגיש דו"ח רשמי מקביל 2020-החינוך לשנת תש"ף

מנתוני הלמ"ס עדכניים ביותר נכון ליום פרסום קול הקורא, או דו"ח משרד החינוך 

 ביותר בו מצויה הרשות. קודם העדכני 

 

 גובה התקציב .10

 מלש"ח. 13 גובה התקציב העומד לקול קורא זה הינו .10.1

במהלך שנת הלימודים היא  לחונכותתקרת התקציב שיוקצה לתמיכה ברשות  .10.2

-ש"ח, קרי רשות שהניקוד שלה יהיה גבוה מסכום זה, תהיה זכאית ל 700,000

, בהתאם ליחסיות ש"ח בלבד ויתרת התקציב תחולק בין יתר הרשויות 700,000

 .של החלוקה הראשונה

המשרד רשאי להקצות תקציב נוסף או תקציב נמוך יותר, הכל בהתאם לקיומו  .10.3

 ייעודי של המשרד וזמינות תקציבית בפועל. של תקציב שנתי

  

 לקבלת החונכותת אוכלוסייה זכאי. 11

 י"ב אשר מתגוררים ברשות המשתתפת בפרויקט.-תלמידי כיתות א' 11.1

שתבוא לידי ביטוי באופן הבא:  האוכלוסיות הבאות תזכינה, ככלל, לעדיפות 11.2

קשיים חברתיים ממשפחות נזקקות, שחוו טראומה אישית ומשפחתית ובעלי ילדים 

 ילדים המתקשים בלימודיהם או בשגרת הפעילות במסגרת החינוך והתנהגותיים,

, יקבלו זכות קדימה על ידי חברי הועדה הישובית 11.2.1-11.2.4כמוגדר בסעיף 

 להשתתפות בפרויקט.

המוכרות על ידי הרווחה בהתאם להגדרה שלהלן: משפחה  נזקקותמשפחות  11.2.1

חברתיים והוגדרה לה נזקקות אחת לפחות )לפי  הרשומה במחלקות לשירותים

(; או משפחה במצוקה, לפי ההגדרה: הגדרת מצוקה מקושרת למושג הלמ"ס

מחסור, והיא כוללת מצוקה כלכלית, חברתית ונפשית. משפחה במצוקה היא 

בים האישיים, המשפחתיים והחברתיים העומדים לרשותה משפחה שהמשא

אינם מספיקים לה כדי להתמודד עם נסיבות חייה )הצפויים ושאינם צפויים(. 

http://www.cbs.gov.il/publications09/rep_02/pdf/part03_h.pdf
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 [.לפי משרד הרווחה]

 .שר חוו טראומה אישית או משפחתיתילדים א 11.2.2

  .ילדים בעלי קשיים חברתיים והתנהגותיים 11.2.3

 .ילדים המתקשים בלימודיהם או בשגרת הפעילות במסגרת החינוך 11.2.4

 

 פעילות הוועדה היישובית 12

תקים ועדה יישובית, ותשלח את שמות החברים הנבחרים  שתזכה רשות מקומיתכל  12.1

מטעמה )אחראי רשימות תלמידים ואחראי מדידה והערכה( תוך שבועיים מיום 

קבלת הודעת ההרשאה מהמשרד לכתובת שתצוין בהודעת ההרשאה. החלפת 

חברי ועדה יישובית תתאפשר רק פעם אחת במהלך השנה, על ידי שליחת מכתב 

 די מורשי החתימה של הרשות המקומית למנהלת הפרויקטרשמי, חתום על י

 .במשרד

בוועדה היישובית ישתתפו באופן קבוע שני חברים מטעם הרשות המקומית. יש  12.2

לבחור חברים אשר עובדים באגף החינוך/ הרווחה/ הפרט וכד', על החברים להכיר 

הטובה את המערכת העירונית על מנת שיוכלו לקדם ולהפעיל את החונכות בצורה 

 ביותר, בהתאם לנדרש בקול קורא.

מתחייב לרדת לשטח, לעקוב אחר ביצוע הפרויקט  -אחראי מדידה והערכה :1חבר 

 וכן לשלוח דו"ח מפורט בהתאם לדרישות המפורטות בקול הקורא.

נדרש שהאחראי יהיה בעל ניסיון במדידה והערכה של בתחום החינוך, והכשרה 

חינוך, טיפול, יעוץ, עבודה סוציאלית, ניהול  מקצועית באחד מהתחומים הבאים:

 ומדידה והערכה.

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

מתחייב לפנות לגורמים ברשות אשר אחראיים  -: אחראי רשימות תלמידים2חבר 

עדה היישובית על ילדי הרשות ומכירים אותם )בתי ספר, עו"סים וכד'(, ולהגיש לוו

את רשימות התלמידים המלאות לאישור. חשוב לציין שאחראי רשימות תלמידים 

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

תופסק השתתפותה בתכנית תטיל את מטלת איסוף רשימות התלמידים על הרכז 

 וזכייתה בקול קורא תבוטל!

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

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/10SKIRAFAMALIESBMEZUKA1.pdf
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 יש לשלוח למנהלת הפרויקט קורות חיים של החבר בטרם הקמת הועדה היישובית.

הרשות המקומית תכנס את הועדה היישובית לפני הפעילות, לכשעולה צורך מיוחד  12.3

 במהלך הפעילות, לכשתתבקש ע"י מנהלת הפרויקט ובסוף כל רבעון במשך כל

 .ימים 5תקופת הפעילות. ובהתאם לדרישות המשרד בהתראה בת 

רשות המקומית שלא תקים ועדה יישובית בתוך שבועיים מיום שקיבלה את ההודעה  12.4

על ההרשאה, הרשאתה תבוטל והרשות המקומית תצטרך להגיש בקשה במועד 

חדש ככל שהמשרד יפרסם, אלא אם אישר מנהל הפרויקט בכתב לדחות את מועד 

 .ת הוועדה היישוביתהקמ

 :חברי הוועדה היישובית הינם 12.5

 יו"ר. -מנהל הפרויקט מטעם המשרד 12.5.1

 פרויקטור מטעם הספק. 12.5.2

 מ"מ יו"ר הוועדה. -רכז הרשות )הישובים( מטעם המגזר הרלוונטי 12.5.3

 אחראי רשימות תלמידים מטעם הרשות. 12.5.4

 אחראי מדידה והערכה מטעם הרשות. 12.5.5

 ליו"ר הועדה סמכות וטו בהחלטות.  12.6

 קול הוועדה יישמר אצל הפרויקטור. פרוטו 12.7

קוורום להתכנסות הוועדה יכלול לכל הפחות: רכז יישובי, אחראי רשימות תלמידים  12.8

 ואחראי מדידה והערכה, יו"ר הוועדה ינהל פרוטוקול בכתב.

הוועדה היישובית תמפה משפחות במצוקה, בתיאום עם אגפי החינוך והרווחה  12.9

בפני הרכז היישובי על אופן הקצאת שעות  ברשות המקומית, ותתכנס לשם המלצה

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

 חודשי ורבעוני באמצעות הרכז היישובי.

הועדה תעביר למנהל הפרויקט באמצעות הרכז היישובי את הפרוטוקולים של  12.10

אירועים חריגים והתקדמות  המפגשים ודיווחים מפורטים אודות הישגי המשתתפים,

 הפרויקט בכל מוקד פעילות.

 –, ולפי הצורך זה לעילהוועדה היישובית תכלול לצד חברי הוועדה המנויים בסעיף  12.11

 נציגי שותפות נוספות וחונכים מדגמיים, עפ"י הנחיית המשרד.

 

 המקומית הרשותמחויבויות נוספות של  13
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הרכז היישובי וכן שירותי משרד קצה שטח משרדי עבור פעילות תהרשות המקומית  13.1

ולפחות: מחשב מחובר לרשת האינטרנט, מדפסת  נלווים, לפי צרכי ההפעלה ביישוב

 .וסורק

בהם תתקיים  המקומית בתחום הרשות מקומות לפעילות קצהתהרשות המקומית  13.2

החונכות, על מקומות החניכה להיות סמוכים למקום המגורים או הלימודים של 

ביחס לכמות ובגודל סביר כויות, נחו ם להיות מותאם להפעלתעל המקוהחניכים, 

. על מקומות ומאפשר פרטיות יחסית לחונכויות הפרטניות המשתתפים בפעילות

הפעילות לאפשר העברת קורס למידה על פי העניין. מקומות הפעילות נדרשים 

בדרישות להיות במצב תקין ונגיש. ככל שיסתבר כי מקומות הפעילות אינם עומדים 

אלו, אינם מאפשרים קורס למידה בקבוצה/באופן פרטני/ בזוגות, לפי העניין, או 

מהווים סכנה למשתתפים, מקום הפעילות ייפסל ועל הרשות יהיה להעמיד מבנה 

 .חלופי מתאים

אשר תאושר על ידי הועדה היישובית  ,עביר רשימת חניכיםתהרשות המקומית  13.3

ובהמשך השנה תוך ההרשאה ום קבלת הודעת מיימים  30, תוך למנהל הפרויקט

 .שבוע מקבלת בקשה רשמית מהספק )או מי מטעמו( שיפעיל את הפרויקט בשטח

פעיל מנגנון אחיד של כלי מדידה והערכה לבחינת רמת החונכות תהרשות המקומית  13.4

כלי המדידה ה'. ובהתאם לנספח  , על פי הנחיות המשרדוהצלחת הפרויקט

ספק ת , ובהתאם המקומית ך הפעילות בתחומי הרשותמהלוההערכה יופעלו כל 

לוועדה היישובית )ובכל עת, לדרישת מנהל הפרויקט או המשרד( הרשות המקומית 

 . נתונים אודות הפעילות, לרבות הישגי התלמידים

כפי רשות שלא תעמוד במחויבות זאת ולא תפעיל את המדידה והערכה  11.113.4

פעילותה תוך שבוע מיום אי עמידה בזמנים תופסק  -שתידרש על ידי מנהל הפרויקט

 שיקבעו על ידי המשרד.

 

 דרישות נוספות ופיקוח 14

רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע, כדי לקבל הבהרות להצעה  המשרד 14.1

 .בהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת הבקשה-אי או להסיר
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ההצעות או כל מסמך, המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת  14.2

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

  .בהן לדרישותיו, או הנחוצים לדעתם לשם קבלת החלטה

ללא התראה  ומי מטעמו יהיו רשאים לערוך סיור במקום הרלוונטי לפרויקט המשרד 14.3

 מוקדמת.

ת הליך ביצוע הפרויקט על שלביו מטעם המשרד ילווה או/או גוף מחקר מפקח  גורם 14.4

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

  .המשרד תמיכהובמקרים מסוימים עלול להביא לביטול 

יפורסם סמליל )לוגו( המשרד נשוא הבקשה, מטעם פרסום שקשור לפרויקט  בכל 14.5

אם להוראת התכ"מ למתן חסות בהת, לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בהבלטה

 .מנהל הפרויקט מטעם המשרדעם מלא ובתיאום    15.3.1על ידי משרד ממשלתי 

תשומת לב הרשויות כי על הרשות המקומית  לשלוח את הפרסומים לעיון 

 .המשרד לנציג המשרד וקבלת אישורו טרם הפרסום

בכל טקס או אירוע הקשור לפרויקט, בין אם בתחילתו או בסופו, לדוגמא: חנוכת  14.6

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

ולהזמין נציג מטעמו בטרם קיום  הפרויקט, ליידע אותו אודות כל פרטי האירוע

 .האירוע

 

 כללי 15

לבקר בכל עת בכל אתר או פעילות הקשורים  נציגי המשרד ו/או מי מטעמם רשאי/ם  15.1

לתוכנית ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול התוכנית מטעם הרשות המקומית 

 בתאום מראש עם הרכז היישובי.

המשרד רשאי לבטל את הקול קורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא  חדש על  15.2

 .פי החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם וללא הודעה מוקדמת

לקול  14-ו ,13 ,12 בהתאם לסעיפים את מחויבויותיהלא תקיים זוכה אשר  רשות 15.3

שלא רשות  .לחונכות בשטחה ועדת התמיכות לבטל את זכאותה, בסמכות הקורא

מנהל  במחויבות זאת ולא תפעיל את המדידה והערכה כפי שתידרש על ידי תעמוד

תופסק פעילותה תוך שבוע מיום אי עמידה בזמנים שיקבעו על ידי  -הפרויקט

 המשרד.
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 שאלות הבהרה 16

יופנו באמצעות דוא"ל לגב' טליה בייקין,  בכתב בנוגע לקול הקורא שאלות הבהרה  16.1

תחת  ,00:12בשעה  22.08.2022 ליוםעד  talibe@png.gov.ilבדוא"ל בלבד 

שאלות שיגיעו לאחר ". גקורא צומחים יחד תשפ"הבהרה לקול שאלות הכותרת "

 השאלות באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג המשרד.מועד זה לא יענו. 

בנוגע לקול הקורא יפורסמו באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך  תשובותוה

 באחריות הרשויות להתעדכן באתר המשרד., האחרון להגשת שאלות ההבהרה

מענה טלפוני ואין להתקשר למשרד בנוגע לשאלות ההבהרה, הפניה יודגש כי אין 

 תבוצע באמצעות דוא"ל בלבד.

 

 לתמיכה בקשות להגשת מנהליות הנחיות 17

 למשרד לא יאוחר מיום יוגשו לתמיכה, על צרופותיהן ונספחיהן, הבקשות 17.1

להלן באמצעות  זו, המצורפים למטרה המיועדים הטפסים גבי על , 15.09.2022

  .מרכב"המערכת 

בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט  17.2

קוד ההגשה )פורטל מרכב"ה(.  https://mrp.mrc.gov.il/irj/portalשכתובתו היא: 

בקשות שיוגשו לקוד מרכב"ה אחר מהקוד  ,15001במערכת מרכב"ה הינו 

   דרש יחשבו כאי הגשה ויפסלו על הסף.הנ

רשות מקומית שתגיש  .₪ 700,000לציין גובה תמיכה מבוקש במרכב"ה: יש  17.3

בקשה במרכבה לתמיכה בגובה נמוך מסכום זה, תהיה מוגבלת לזכייה בגובה 

 התמיכה אותו הגישה/הזינה.

מועד ההגשה כולל ימי שישי,  תמיכה שלא הוגשו במועד, יפסלו על הסף! בקשות 17.4

שבת, חגים ומועדים וכיוצ"ב. אי עמידה במועדים אלה תביא לפסילת הבקשה ולאי 

 דיון בה. לא יתקיים דיון חריגים בגין אי עמידה במועדים תהא הסיבה אשר תהא.

הזכות הבלעדית להחליט על פסילת הבקשה במידה ולא תוגש בטופס הנכון  למשרד 17.5

 הנחיות להגשת בקשה במערכת המרכב"ה. ט'נספח טפסים. ראו או במידה וישונו ה

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
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המשרד יהיה רשאי לפסול בקשות שלא תכלולנה את כל הפרטים או המסמכים  17.6

הנדרשים, או שהטפסים לא מולאו על פי ההנחיות, או לבקש השלמת הפרטים או 

 המסמכים, לפי שיקול דעתו.

 החתימה הסטטוטוריים של מבקשת התמיכה.   הבקשות לתמיכה יחתמו ע"י מורשי 17.7

כל בקשה תכלול את הטפסים המפורטים להלן, כאשר הם מלאים ומפורטים בהם  17.8

כל הפרטים הנדרשים, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים בטפסים אלו 

)יש למלא את כל הטפסים, לסרוק אותם ולהעלות אותם למערכת המרכב"ה כקובץ 

 .אחד(

, יש לשלוח מייל Wordאת הנספחים בפורמט  ניתן לקבל 17.9

ולבקש זאת. טפסים אשר יבוצע בהם שינוי יפסלו     talibe@png.gov.ilלכתובת

 על הסף ולא יבדקו.

כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא, בטפסים, או כל הסתייגות ביחס  17.10

בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, הינם  יעשואליהם, בין אם 

 חסרי תוקף והמשרד רשאי להתעלם מהם או לפסול את הבקשות.

מקרה של חוסר במסמכים כלשהם, המשרד רשאי לבקש  בכל 17.11

 רשאי לפסול בקשה לא מלאה. המשרדהבהרות/השלמות 

 על מילוי כדבעי של כלל הנספחים מוטלת על מבקש התמיכה. האחריות 17.12

המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד  17.13

האחרון להגשת בקשות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לנוהל על פי 

 .שיקול דעתו ועל פי אילוצי תקציב ככל שיהיו
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 נספח א' – חובת הגשה
-בתילהשתתפות בתוכנית "צומחים יחד" לתלמידי טופס הגשה לקול קורא 

 לשנה"ל תשפ"ג ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית ספר
 

רשות שלא תמלא כל הפרטים הרלוונטיים מסתכנת בפסילת בקשתה. אנא 
 הקפידו למלא את כל הפרטים הרלוונטיים.

 
 מידע כללי על הרשות:

 

 
 
 
 

 :קטמטעם הרשות לפרוי קשראיש 
 

 שם 
 

 תפקיד ברשות 

 מס' ת"ז 
 

 בעבודהטלפון  
 

 נייד 
 

 דואר אלקטרוני 

 

 
 שם הרשות המקומית

 
 מספר מלכ"ר של הרשות המקומית

 
 של הרשות כתובת מלאה

 תפקיד מספר ת.ז שם

   

   

   
 

לחתום ולהתחייב ותפקידם שמות המוסמכים 
בשם הרשות ומס' ת"ז שלהם )מורשי חתימה 

 בלבד(

מימין לשמאל :מעוצב  
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 חובת הגשה -הרשותהתחייבות נספח ב': 

עבור שעות  המקומית וקצה לרשותשת תמיכהכי ה מצהירה ומתחייבתהרשות המקומית 

עבור  בפרויקט "צומחים יחד" חונכותשמש למימון שעות קול קורא זה, ת חונכות במסגרת

 מהמגזרים הבאים:זכאים ילדים 

, ככל שיסומן בשני מגזרים או יותר תקבל הרשות ניקוד כמפורט בתיבה הרלוונטית X)יש לסמן 

 (בקול הקורא

 כללי לא יהודי חרדי

   

 

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

ואני החתום מטה,  __________________ המקומית רשותראש ה

_______________ת.ז _______________ הממלא תפקיד גזבר הרשות המקומית 

על מסמכי הקול קורא ולהתחייב בשם  מהבשהמוסמכים לחתום _________________ 

בעיון את מסמכי הקול קורא והצעת הרשות, על כל חלקיהם  נוהרשות על פיהם, לאחר שקרא

כי הרשות מקבלת את כל התנאים שקבע המשרד ואין  בזה בשם הרשות יםונספחיהם, מצהיר

 : פיהם בים לפעול על/ לרשות כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחיינול

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

הרשות תקצה שני אחראים מטעמה אשר יהיו יהוו נציגיה בעניין הפרויקט וישתתפו בכל 

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

 יחודית.ימיוחדים המצריכים תשומת לב של הועדה הרבעון ובעקבות אירועים 

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

ה כפי שמפורט בקול , האחראי יבצע את תוכנית המדידה והערכבקול הקורא 12בסעיף 

 שרד.ויעמוד בכל הזמנים כפי שיידרש על ידי המ ה' על כל סעיפיו  קורא זה 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

 רשות.ידוע לי שאי עמידה בסעיף זה יביא להפסקת הפרויקט ב הפרויקט.
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מבנים ציבוריים שבשטחה ובאחריותה, לקיום החונכות להעמיד הרשות מתחייבת  .5

הרשות מאשרת שהמקומות הציבוריים בהם תתקיים  במהלך כל שנת הלימודים.

החונכות מצויים תחת אחריותה המלאה מבחינת ביטוח וניקיון. הרשות מתחייבת כי 

  החונכות לא תתקיים בבית החונך או בבית החניך.

הרשות מתחייבת להקצות שטח משרדי עבור פעילות הרכז היישובי וכן שירותי משרד  .6

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

 אנשים )לראיונות חונכים וכד'(.  3 לפחות גדול מספיק בכדי להכיל

לבחינת רמת החונכות הרשות המקומית מתחייבת להפעיל מנגנון של מדידה והערכה  .7

 .והצלחת הפרויקט, במשך כל תקופת הפרויקט

 להשתתף בפרויקט כמות הילדים הזכאים, דו"ח למ"ס עדכני ג' ובו מצוין לפינספח  מצ"ב .8

כ"פריפריה  אזורים סטטיסטיים אשר מוגדרים, ומתגוררים ברשויות/ 5-19)גילאי 

 .("חברתית

 , שיעור הזכאיים לבגרות.לשנת תש"ף ובו מצוין לפי דו"ח משרד החינוך ג'מצ"ב נספח  .9

-ככלל, הנתון אודות שיעור הזכאות לבגרות יילקח מדו"ח משרד החינוך לשנת תש"ף

. רשות שאינה נמצאת בדו"ח זה, תגיש דו"ח רשמי מקביל מנתוני הלמ"ס עדכניים 2020

ד החינוך קודם העדכני ביותר בו מצויה ביותר נכון ליום פרסום קול הקורא, או דו"ח משר

 הרשות.

הרשות המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה המקומיים ולשלב את  .10

 הדוברות ביחסי הציבור, פרסומים במקומונים וכדומה.

 הרשות תיידע את עובדיה, ותצהיר על כך עם תחילת הקשר עמה, כי ידוע לכל העובדים .11

ם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הרשות, ולא של המועסקים על ידה כי הינ

 המשרד או גוף אחר.

מתחייבת לשפות את המשרד בגין כל סכום בו יצטרך המשרד לשאת  המקומית הרשות .12

מעסיק בין המשרד ובין  –האמור בקול קורא, ייקבע כי התקיימו יחסי עובד  במידה וחרף

זה והתנאים לביצועו מוכרים  קורא קול הנני מצהיר ומאשר שנושא מי מעובדי הרשות.

תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה  לי ולרשות ולא יהיו לי או לרשות כל

הכלול במסמכי ההגשה או בהבהרות  ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי

 שניתנו לנו.
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כות לחייב את ידי בעל הסממצ"ב כל מסמכי ההגשה, על נספחיהם, כשהם חתומים על  .13

 בהם כל הפרטים הנדרשים. ולאוהרשות ומ

אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשרד כלפיי  .14

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

 קורא. מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף הקול לי/ לרשות זכות כלשהי

אנו הח"מ, מורשי החתימה של הרשות, מצהירים בזאת שכל המידע שמסרנו  .15

 הוא מעודכן ונכון.  במסגרת הצעתנו זו

 מסכימים לכל הוראותיו. קול הקורא ואנום שקראנו את האנו מצהירי .16

 

 

 

 

 

 

 

שם מלא של ראש הרשות   תאריך

 המקומית

 חתימת ראש הרשות המקומית 

     

     

מלא של גזבר הרשות שם   תאריך

 המקומית

חתימת גזבר הרשות  

 המקומית
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 נספח ג'- חובת הגשה
 

 )נא למלא בשורה( פרמטרה

  שם הרשות המקומית

חברתית כלכלית של הרשות המקומית הרמה ה

 .ביותר יםעדכניהלמ"ס נתוני הלפי 

 

יה רעבור רשויות כל שיטחן מוגדר בפריפ

המתגוררים  19-5בני מספר הילדים  :חברתית

ס "למהבפריפריה החברתית בלבד לפי דו"ח 

 העדכני ביותר.

 

 

ברשויות אשר לא כל שטחן מצוי בפריפריה 

 5-19: כמות הילדים והילדות בגילאי החברתית

שנה לפי דו"ח הלמ"ס עדכני באזורים 

שנכללות  בשכונותסטטיסטיים, המתגוררים 

 תחת הגדרת פריפריה חברתית.

 

 

הזכאות לבגרות לפי הדו"ח העדכני ביותר אחוז 

 1או הלמ"ס של משרד החינוך

 

דו"ח משרד החינוך העדכני שיעור נשירה לפי 

 ביותר למועד פרסום קול הקורא.

 

                                                 
יש לציין את שיעור הזכאים לבגרות של הרשות כולה, ככל שקיים נתון רשמי של אזורים סטטיסטיים, אשר  1

ככלל, הנתון אודות שיעור הזכאות לבגרות מאומת ע"י משרד החינוך, ניתן לצרפו לאישור הועדה המשרדית. 
ש דו"ח רשמי מקביל . רשות שאינה נמצאת בדו"ח זה, תגי2020-יילקח מדו"ח משרד החינוך לשנת תש"ף

מנתוני הלמ"ס עדכניים ביותר נכון ליום פרסום קול הקורא, או דו"ח משרד החינוך קודם העדכני ביותר בו מצויה 
 .הרשות
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ברשות המקומית הלומדים מספר התלמידים 

השייכות למגזר הכללי במסגרות חינוך 

 )כהגדרתו בקול הקורא(

 

לומדים הברשות המקומית תלמידים מספר ה

 החרדי השייכות למגזרבמסגרות חינוך 

 )כהגדרתו בקול הקורא(

  

ברשות המקומית הלומדים מספר הילדים 

 במסגרות חינוך המשתייכות למגזר הלא יהודי

 

  החונכות. תתקייםהכתובות המדויקות בהן 

 

 

 

הכתובת המדויקת של המשרד שיוקצה לרכז/ים 

 הישובי/ים

 

 

מבנים ציבוריים לקיום  קיימים ברשות המקומית

 החונכות במהלך כל שנת הלימודים.

 כן / לא

 נא להקיף בעיגול

קיים ברשות המקומית שטח משרדי עבור 

 פעילות הרכז היישובי.

 כן / לא

 נא להקיף בעיגול

שם איש קשר לקול הקורא מטעם הרשות 

 המקומית

 

  

________________, המוסמכים בחתימתנו אנו, נציגיה המוסמכים של הרשות מקומית 

לחייבה כדין, מתחייבים להפעיל את תכנית החונכות בכל אחד מהמגזרים בשטח הרשות 

 20%המקומית )כללי, לא יהודי וחרדי(. יודגש כי מגזר נחשב לכזה, בתנאי שלפחות 

 100מהתלמידים תושבי הרשות המקומית משתייכים אליו, או אם ישנם ברשות המקומית 
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 –תלמידים הלומדים במסגרת חינוך המאופיינת כמשויכת למגזר מסוים )כללי/חרדי/לא יהודי( 

 בהתאם למספר הנמוך מבניהם.

 תצהיר

 

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

 .אמת דלעיל זאת חתימתי וכי תוכן הצהרתי

  

____________ ____________ ___________ 

 שם המצהיר + חתימה                 תאריך                                            

 

 

 

 אימות חתימה

 

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

___ שזוהה/תה שרדי מר/גב' ______________________________ הופיע/ה בפני במ

המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זאת  __________________ .על ידי ת.ז

, לאחר שהזהרתיו/ה כי הרשות המקומית _______________בפני, מוסמך לעשות כן בשם 

 .עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן
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 ד'נספח 

 )טופס גורם מפנה(תיאור מצב חניך 

 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

 תפקיד:______________________שם:_______________________      

 ______________טלפון ודוא"ל: _______________________________

 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 ציון כללי -התנהגות לימודית בבית הספר

 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     התמודדות עם הפסדים וכשלונות

 6 5 4 3 2 1     אחר:

 6 5 4 3 2 1     אחר:

 6 5 4 3 2 1 ציון כללי -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 ציון כללי -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 ציון כללי -ניהול קשר חיובי עם בני גילו

 

 

 תודה רבה!

 באלו תחומים לדעתך, כדאי לחזק את החניך?

 הערות:
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 דגשים תהליך מדידה והערכה -'1הנספח 
 

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 הדגשים מחולקים הן לזמנים השונים במהלך השנה, הן לזהות הממלאים/ שולחי

 דגשים מיוחדים הנוגעים לדוחות אותם יש לספק למשרד. 

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

המפנים ומהבנת תמונת המצב מהשטח, המדידה וההערכה לדלות נתונים ודוחות מהגורמים 

מקסם את תפקידו בבקרת התכנית ולכתוב רק כך יוכל האחראי ל חשוב מאוד להדגיש כי אין 

 דוחות שיקדמו 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,  2החזקת תיק מפורט ואישי לכל חניך .ב

 .סיבת ההפניה ופרטי קשר של הגורם המפנה

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

 .ייעודי ושליחתו למנהלת הפרויקט מטעם המשרד כשיתבקש

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

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

 (.מפנים ועוד

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

                                                 
 בהמשך לכך, במהלך השנה תתקיימנה ביקורות שטח על מנת לוודא ניהול תיקי חניכים מסודרים ברשות.  2
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 דוחות -מדידה והערכה -2נספח ה' 

 

( ד' גורם מפנה" )נספחעל כל חניך שיכנס לפרויקט ימולא "טופס  -טופס גורם מפנה .1

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

מולא עם כניסתו הטופס  -שלכל חניך שנכנס לפרויקט יוודאאחראי המדידה והערכה 

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

הגורם המפנה ימלא את הטופס פעמים בכל שנה: בתחילת הפעילות ולקראת 

 תאריכים מדויקים יפורסמו על ידי המשרד.סיומה, 

 נתוני התקדמות החניכים .2

מכל מגזר שזכאי  30ניכים ולפחות ח 100לפחות  יבחראחראי המדידה והערכה 

בצורה להשתתף בפרויקט ומתגורר בשטח הרשות,  שאחר התקדמותם ידווח 

 מפורטת:

 , על אחראי המדידה והערכה לשלוחבשני מועדים )תחילת השנה ולקראת סופה(

, (3נספח ה' אשר מרכזת את התקדמות החניכים )כדוגמת למשרד טבלת אקסל 

 .אשר מתבססת על הטפסים שימלא הגורם המפנה

  דוחות מילוליים .3

ה ישלחו למשרד אחראי מדידה והערכ, בשני מועדים )תחילת השנה ולקראת סופה

, ולהעיר נקודות התייחסות 4ה' נספח דוחות סיכום מילוליים אשר מתיחסות ל

 נוספות כפי שעלה מניסיונם.

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

 משלוח ההודעות לרשויות בדבר הקצאות השעות. 
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 נתוני התקדמות של חניכים  -3ה'  נספח

 יש לבנות  טבלה כדוגמת זו שלהלן בקובץ אקסל ולמלאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 :3דוח תחילת פעילות, להלן רשימת הנושאים שיש להתיחס אליהם בדוח. 1

 עדכניים בפרוטוקולים החלטותיה את מתעדת היישובית הועדה מידה ובאיזו האם 

 ?למשרד נשלחים אשר

 היישובית הוועדה להחלטות בהתאם מתקיימת בשטח הפעילות מידה ובאיזו האם? 

 חניכים גיוס תהליך תיאור.  

 מהשטח שנאספו נתונים על בהסתמך הפרויקט פעילות תיאור:                                                         

 .ענין לפי ורשמים הזכיין פעול עם שיתוף הערכת ,פעילות מיקומי ,סוגים לפי חונכויות

 בזמן הפעילות תחילת של הדוחות את מילאו החונכים כלל האם? 

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

 לעיל האמור כל לאור מסקנות. 

 

להלן רשימת הנושאים אליהם יש להתייחס ,  התרשמות מהתכנית וסיכומהדוח  .2

 : 4בדוח

  האם ובאיזו מידה הועדה היישובית תיעדה את החלטותיה בפרוטוקולים עדכניים אשר

 נשלחו למשרד?

  ?האם ובאיזו מידה הפעילות בשטח התקיימה בהתאם להחלטות הוועדה היישובית

מהם האתגרים שהתעוררו במהלך השנה ביישום החלטות הוועדה, מהם הצעדים 

 שהתבצעו בשטח על מנת להתגבר על אתגרים אלו? 

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

וגים, הערכת שיתוף פעול עם הזכיין ורשמים לפי ענין, בדגש על רשמים חונכויות לפי ס

 כוללים לסיכום השנה.

  ?האם כלל הגורמים המפנים מילאו דוחות כמתבקש במועדים שנקבעו 

                                                 
 והערכה המדידה אחראי י"ע חתום יוגש הדוח 3
 והערכה המדידה אחראי י"ע חתום יוגש הדוח 4
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 ?האם כלל החונכים מילאו את הדוחות במהלך השנה 

 וח תיאור פעולות המדידה והערכה שבוצעו בפועל בשנה"ל הנוכחית, עליהם מתבסס ד

 זה.

 .מסקנות לאור כל האמור לעיל והטבלה המצורפת 
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 חובת הגשה -אחריות וביטוח -'ונספח 
 
 

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

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

 כלשהו.לצד ג' 

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

  ."צומחים יחד" בשטחה בפרויקט

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

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

 .צומחים יחד פרויקטכדי הפעלת 

  
 
 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________    שם מלא _____________ תאריך: _________

 

 חתימה+חותמת ______________     שם מלא _____________ תאריך: _________
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 חובת הגשה -'זנספח 
 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

ברשות ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  .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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 חובת הגשה -נספח ח'

 

 הצהרה

דלעיל מצורפים ם ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה הריני לאשר כי כל המסמכים המנויי
 לבקשה.

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

 חתימת מורשי החתימה:

 

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

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 
 חתימה  תפקיד            שם                       מס' ת.ז.
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 חובת הגשה–-נספח ט' 

 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכב"ה 

בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם יש לפנות  – 1שלב  .1

לגזברות הרשות המקומית ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגיש בקשות תמיכה בפורטל 

 מרכב"ה, ולוודא כי ברשותו כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה.

רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות כדי להגיש בקשה יש  -הנפקת כרטיס חכם  – 2שלב  .2

לפנות לאחת מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי 

אתר החברה אתר חברת קומסיין  ;*8770 03-6443620חתימה: חברת קומסיין טל': 

https://www.comsign.co.ilאתר החברה  073-2900047ל אי די טל': /. חברת פרסונ ;

 /.https://www.personalid.co.ilאתר חברת פרסונל 

יש להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי  -התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי  – 3שלב  .3

 במחשבכם: קישור ופרטים על ההתקנה.

ורטל כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכים יש להיכנס לפ – 4שלב  .4

 התמיכות לצורך פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.

 15001מספר הנוהל בפורטל המרכב"ה הוא  .5

כולל, במערכת מרכב"ה בלבד  15.09.2022 הגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד ליום .6

לאחר מועד זה המערכת תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק 

 זמן מראש.

לא תאושר תמיכה לרשות כלשהי בסכום העולה על סכום התמיכה המבוקש על ידה, ובפרט  .7

 הסכום המוזן על ידה במערכת המרכב"ה.

 

 

 

 


