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רים   ש נ פי  כנ ב  חו ם7ר לי ש רו י  ,  

השתתפות בחוגים משולבי חברה, חינוך רשויות מקומיות ללקול קורא 

 לשנת תשפ"ג וספורט

 

 

 

 מבוא ורקע .1

"המשרד"( מודיע על כוונתו להפעיל  -המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן  .1.1

ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, חוגים משולבי חברה, חינוך 

"היוזמה החינוכית עמותת וספורט. לצורך הנושא, המשרד התקשר חוזית עם 

שזכתה במכרז פומבי שפורסם על ידי המשרד בנושא זה. )להלן:"הספק"( ספורטיבית" 

העמותה אחראית על תכנון והפעלת החוגים ברשויות המקומיות. המימון המלא של 

החוגים יתבצע על ידי המשרד,  באופן שיפורט במהלך קול קורא זה. רשויות מקומיות 

גים בשטחן, מתבקשות להגיש בקשה בכתב למשרד, באופן המעוניינות בהפעלת החו

 שיפורט בקול קורא זה. 

חיזוק חיי חברתיים וספורטיביים, תוך המשרד רואה חשיבות רבה בקידום פרויקטים  .1.2

הנגב, וזאת מתוקף תפקידיו ליזום פעולות לפיתוחם החברתי של הקהילה המקומית, 

על ידי פיתוח חיי התרבות, הקהילה והספורט. לצורך קידום  הגליל והפריפריה החברתית,

הפעלת חוגים משולבי חינוך, חברה להנושא החליט המשרד להעמיד תקציב ייעודי 

 .וספורט

 הגדרות .2

, הנגבכהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח  בנגבהרשויות המקומיות הממוקמות  "נגב": 2.1

 .1991-בהתשנ"

הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, הרשויות המקומיות "גליל":  2.2

 .1993-התשנ"ג

מיום  1372מס'  ממשלה בהחלטת הכהגדרתמקומיות  רשויות ":חברתית"פריפריה  2.3

 חברתית פריפריה תחת נכללת הרשות כלל אשר, לעת מעת שיתעדכנו וכפי 10.4.2022

לצורך הנוחות להלן פירוט הרשויות הרלוונטיות: אום  .(1-4)הרשות מדורגת בדרוג הלמ"ס 

אל פחם, אלעד, אשדוד, באקה אל גרביה, בית שמש, ביתר עילית, בני ברק, טייבה, טירה , 

ירושלים, כפר קאסם, לוד, מודיעין עילית, קלנסוואה, קריית מלאכי, רמלה, אבו גוש, בית 

ל כרמל, זמר, כפר ברא, כפר קרא, אל, בסמ"ה, ג'לג'וליה, ג'סר א זרקא, ג'ת, דאלית א

מעלה אפרים, מעלה עירון, עמנואל, עספיה, ערערה, פורדיס, קריית ארבע, קריית יערים, 

 רכסים. 

  .מועצה אזוריתו עירייה, מועצה מקומית ":רשות מקומית" 2.4

פעילות שתיערך בשטח בתי הספר לאחר סיום שעות הלימודים הפורמליות.  "החוג": 2.5

 שעות אקדמיות מדי שבוע במהלך שנת הלימודים וכוללת אימוני 8הפעילות תימשך 

כוונתו לתמוך בהפעלת חוגים משולבי חברה,  על מודיע המשרד לפיתוח הנגב והגליל

 בנגב, בגליל ופריפריה החברתית.חינוך וספורט ברשויות המקומיות 
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ספורט, קבוצות למידה לסיוע להכנה לשיעורי בית, הכנה למבחנים והתמודדות עם קשיים 

 לימודיים, ופעילויות חברתיות להקניית ערכים, מעורבות, מנהיגות וגיבוש הקבוצות. 

  .מכיתות א' עד י' משתתפים 10-20חוג בודד יכלול קבוצה של  "קבוצה": 2.6

חודשי פעילות. בימי חגים  6) בלבד הלימודים שנת במהלך יתקיים החוג ":החוג"מועדי  2.7

 וחופשות במהלך שנת הלימודים החוג לא יתקיים(. 

משתתפים. היה  10קבוצה בה לא יהיו רשומים לפחות  פתחת לא ":המשתתפים"מספר  2.8

, הקבוצה תסגר. 8-ובמהלך השנה, לאחר פתיחת קבוצה, מספר המשתתפים יפחת מ

יובהר כי במקרה וקבוצה תיסגר כתוצאה ממיעוט החוגים יוצעו גם לבנים וגם לבנות. 

 משתתתפים, התמורה שתשולם על ידי המשרד תהיה עד למועד סגירת הקבוצה.

משתתף בחוג יסופקו מדים, מכנסיים וחולצה. במהלך כל שנה  לכל ":חוץ ופעילויותציוד " 2.9

ייערכו טורנירים בהשתתפות הקבוצות השונות. כל קבוצה תשתתף במספר טורנירים. כל 

טורניר יכלול מספר קבוצות מרשויות גאוגרפיות סמוכות וקרובות. ההיסעים לטורנירים 

 גביעים, מדליות ותעודות השתתפות בטורנירים.  עניקי הספק. הספקימומנו על ידי 

חוג  –הרשות המקומית יכולה לבחור מבין החוגים הבאים: "שער שוויון"  ":החוגים"סוגי  2.10

חוג משולב כדורגל, ספורט  –; "בועטות" ולבנות משולב כדורגל, ספורט וחינוך לבנים

 חוג משולב כדורסל, ספורט וחינוך לבנים או לבנות.  – "מנהיגות קולעת"וחינוך לבנות; 

על הרשות המקומית להקצות לטובת החוג מגרש ספורט בו  ":החוג הפעלת"שטח  2.11

יתקיימו אימוני ומשחקי הכדורגל או הכדורסל בשטח בית הספר בו יתקיים החוג. 

. כמו כן, במצטבר שעות אקדמיות 4יתקיימו פעמיים בשבוע, למשך  והמשחקיםהאימונים 

על הרשות המקומית להעמיד כיתת לימוד בשטח בית הספר לטובת הפעילות החינוכית 

 . במצטבר שעות אקדמיות 4 פעמיים בשבוע  למשך

על הרשות המקומית/בית הספר להעמיד לטובת הפעלת החוג איש קשר  "איש קשר": 2.12

יתה לטובת והמשרד. איש הקשר יהיה אחראי על העמדת המגרש והכהספק שיעבוד מול 

הפעילות, קשר עם המורים לטובת הפעילויות החינוכיות, ופתרון בעיות וקשיים שעלולים 

 להתעורר במהלך הפעלת החוג. 

  קוראהקול מטרת  .3

המשרד קיבל החלטה פתח את תחום החינוך הבלתי פורמאלי ותחום הספורט, מטרה לב  3.1

בתחומי הרשויות המקומיות להפעיל חוגים משולבים חברה, חינוך וספורט להמשיך ו

 .ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

לתכנן ולהפעיל את   ו, שתפקידספקלצורך הפעלת החוגים, המשרד התקשר חוזית עם  3.2

החוגים בבתי ספר שיוקצו לטובת הפעלת החוגים על ידי הרשויות המקומיות. יודגש כי 

ה הרשאות אלא תעבודנה ישירות מול במסגרת קול קורא זה, הרשויות המקומיות לא תקבלנ

פעיל את החוגים במיקום שייקבע על ידי הרשות המקומית, ובתקציב יתכנן וי, שהספק

 ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט בקול קורא זה. 

ההשתתפות בחוג הינה ללא השתתפות כספית מצד המשתתפים והרשות, מלוא העלות  3.3

 .קלספתמומן על ידי המשרד ישירות 
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הקול הקורא פונה לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות בהפעלת  3.4

 חוגים בתחומן, במימון המשרד ועל פי תנאי הקול קורא. 

 קוראהעקרונות קול  .4

 למען הסר ספק יובהרו העקרונות הבאים:  4.1

שנת הפעילות תתבצע במהלך  2022ההגשה תהיה בשנת  – קוראהקול שנת פעילות  4.1.1

 . 30.6.2023ועד   2022מנובמבר הלימודים תשפ"ג החל 

 סוגי החוגים:  4.1.2

עם פעילות חינוכית לסיוע לימודי, לבנים ולבנות חוג כדורגל משולב  -שער שוויון  4.1.3

. שער שוויון היא העצמה והקניית ערכים לילדים ונוער בבתי ספר בפריפריה

כים המשתתפים לסיוע תוכנית שמפעילה קבוצות כדורגל ומרכזי למידה בה זו

בשיעורי הבית ובהכנה למבחנים, וכן לפעילויות חינוכיות להקניית ערכים 

ולגיבוש הקבוצה. פעם בחודש, מתקיים בכל מחוז טורניר כדורגל גדול וחגיגי 

אליו מגיעות כל הקבוצות המשתתפות בפרויקט. השחקנים והשחקניות נבחרים 

י כדורגל שבועיים, מפגשים חברתיים על ידי בית הספר. הפעילות כוללת אימונ

 שבועיים וטורנירים חודשיים. 

פועלות קבוצות בבתי ספר ומרכזים  ובמסגרתלבנות חוג כדורגל  -בועטות  4.1.4

קהילתיים, המשלבות בפעילותן אימונים, טורנירים ופעילויות שבועיות 

. בועטות היא תוכנית שבמסגרתה פועלות קבוצות כדורגל להעצמה מגדרית

ת. במרכזה עומדת העצמת הילדות ושיפור הדימוי הגופני והביטחון שלהן. לבנו

הפעילות כוללת אימוני כדורגל שבועיים, מפגשים חברתיים שבועיים וטורנירים 

חודשיים. האימונים מתוכננים באופן ייחודי אשר מתמקד בהעצמה נשית, 

יכות.  במהלך פיתוח כישורי חיים, מנהיגות, חיזוק הביטחון העצמי ותחושת השי

השנה נפגשות המשתתפות עם דמויות נשיות מובילות מתחומים שונים, תוך 

 מטרה להכשיר את דור המנהיגות העתידיות ולחזק את תחושת המסוגלות. 

 ט' בפריפריה-בכיתות ז'או לנערות חוגי כדורסל לנערים  -מנהיגות קולעת  4.1.5

כדורסל וטורנירים  במסגרתו זוכים הנערים לאימוניבנגב ובגליל , החברתית

 .מחוזיים חודשיים, לצד פעילויות להקניית ערכים, העצמה וסיוע לימודי

התוכנית מפתחת יכולות מנהיגות בקרב בני נוער באמצעות אימוני כדורסל, 

טורנירים ופעילות חינוכית. הפעילות מתקיימת בקהילות ואזורים בהם קיים 

, במטרה להנגיש את משחק מחסור בפעילות כדורסל בקרב הנערים והנערות

הכדורסל לאוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית. בתי הספר בוחרים את 

המשתתפים בהתאם להיכרות האישית ולצורך של כל נער ונערה. הפעילות 

כוללת אימוני כדורסל שבועיים, מפגשים חברתיים שבועיים וטורנירים 

 חודשיים.

ילדים או בני נוער  20-10כל קבוצה שתוקם תמנה  – הרכב קבוצה והפעלתה 4.1.6

 מכיתות א' עד י':
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בשבוע. פעמיים לפעילות  פעמים 4 תתכנס: הקבוצה תדירות הפעלת החוג 4.1.6.1

  ספורטיבית ופעמיים לפעילות חינוכית וחברתית.

 כל מפגש יימשך שעתיים אקדמיות.  :משך כל מפגש 4.1.6.2

 המשתתף בקבוצה לא יידרש לשלם תמורה כלשהי.  :תשלום 4.1.6.3

משתתפים לשם פתיחת  10 :מס' סף של משתתפים לצורך הפעלת הקבוצה 4.1.6.4

בהמהלך השנה,  8-קבוצה, יובהר כי במידה ומספר המשתתפים יפחת מ

 פעילות הקבוצה תופסק. 

: חברתית-התחייבות להשתתפות בפעילות הספורטיבית והחינוכית 4.1.6.5

חייבים ליטול חלק הן בפעילות הספורטיבית והן המשתתפים בקבוצה 

סיוע בהכנה בשיעורי בית, הכנה למבחנים, חברתית )-בפעילות החינוכית

התמודדות עם קשיים לימודיים ופעילויות חברתיות באמצעות 

, ולא תתאפשר השתתפות רק בפעילות מדריך/מורה/סטודנט להוראה(

 הספורטיבית. 

מפגשים  4-ן כי משתתף שיחסיר יותר מעוד יצוי :היעדרויות תלמידים 4.1.6.6

 מסיבות שאינן רפואיות, השתתפותו בקבוצה תופסק. 

שתתפות המשתתפים בחוג יזכו למדים ולה: מדים וטורנירים נוספים 4.1.6.7

 .ציוד ופעילויות חוץבטורנירים ללא עלות כלשהי, על פי הגדרת 

בקיום חוגי נועד לסייע לרשויות המקומיות קורא הקול  – מיכההתואופן  עלויות 4.1.7

ספורט, חברה וחינוך בתחומן עבור ילדים ובני נוער, ללא עלות כלשהי מצד 

, כך , מתוך מטרה לחזק את תחום החינוך הבלתי פורמאליהרשויות והורי הילדים

לא יוקצה תקציב לרשות דמי רישום כלשהם לחוג מהמשתתפים ולא ייגבו 

 .ספקהכל ההתנהלות התקציבית הינה בין המשרד לבין המקומית, שכן 

בהתאם לתוצאות הקול הקורא, המשרד ייקבע  – התפלגות הקבוצות ודרך פעילות 4.1.8

יצור הספק הקבוצות שייזכו לחוג בכל רשות מקומית ואת סוג החוגים. את מספר 

התשלום בצע מולה את הליכי תכנון והפעלת החוג. יקשר עם הרשות המקומית ו

. הרשות המקומית אינה נדרשת לשלם תמורה כלשהי ספקליבוצע מהמשרד 

 . ספקל

משיקולי תקציב, המשרד אינו מתחייב לתקצב את מלוא  – שיטת הניקוד 4.1.9

הבקשות שיוגשו. הבקשות תנוקדנה כמפורט בקול קורא זה, ומספר הקבוצות 

המשרד אינו רא. קוהשייזכו לחוג בכל רשות מקומית, ייקבע על פי תוצאות קול 

מתחייב להקצות חוגים לכל הרשויות המקומיות שיגישו בקשות לקול קורא זה. 

מספר הרשויות הסופי בהן יופעלו החוגים ייקבע על ידי המשרד בהתאם לתקציב 

 שיוקצה לנושא, מספר הבקשות שתוגשנה והניקוד של הקול קורא. 

 ועד ביותר הגבוה הניקוד בעלת מהבקשה תדורגנה הבקשות – הבקשות דירוג אופן 4.1.10

 . ביותר הנמוך הניקוד בעלת הבקשה

לכל רשות מקומית. קבוצות  2הראשון תאושר  בשלב – הבקשות ואישור הקצאת 4.1.11

ת ונוספ ותקבוצ 2אושר בסבב חלוקה שני ת במידה ותיוותר יתרה תקציבית,

 . עד לגובה מספר הקבוצות להן זכאית הרשות לרשויות מקומיות זכאיות
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  –התחייבות הרשות המקומית  .5

 :החוגהמקומית נדרשת להעמיד לטובת הפעלת קבוצה וקיום  הרשות

. המגרש נדרש להיות במצב העניין פי על, סליםאו /ו שערים הכולל כדורסל או כדורגל מגרש 5.1

תקין. ככל שיסתבר כי המגרש אינו תקין או מהווה סכנה לילדים ולבני הנוער שצפויים להתאמן 

 בו, המגרש ייפסל. 

הרשות להעמיד לטובת הפרויקט כיתת לימוד ראויה לצורך קיום הפעילות החינוכית  על 5.1.1

 והקהילתית. 

איש קשר מטעם בית הספר שיהיה על הרשות להעמיד לטובת כל קבוצה שתוקם בשטחה  5.1.2

 . הספקאחראי על העבודה השוטפת מול 

הרשות המקומית ו/או בית הספר מתחייבים לדאוג לתחזוקת וניקיון  –תחזוקת המתקנים  5.1.3

 מגרש הספורט וכיתת הלימוד. 

  – ספקל המקומית הרשות בין  פעולה שיתוף 5.1.4

בכל שנת הפעילות.  ספקבאחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם ה 5.1.4.1

במקרים בהם יסתבר למשרד כי הרשות המקומית או בית הספר אינם 

משתפים פעולה, המשרד רשאי לבטל את הקבוצה והחוג בשטחי אותה 

 רשות. 

צפוי לגייס סטודנטים/מדריכים/מורים תושבי הרשות המקומית  ספקה 5.1.4.2

 לצורך הפעלת המרכיבים החינוכיים והחברתיים בקבוצות בחוגים. 

 בגיוס הסטודנטים/חונכים/מדריכים.  ספקהרשות המקומית תסייע ל 5.1.4.3

הרשות המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה  5.1.4.4

ביחסי הציבור,  הפרסומים אודות התכניתהמקומיים ולשלב את 

 פרסומים במקומונים וכדומה. 

מחלקת החינוך ומחלקת הספורט של הרשות המקומית ישתפו פעולה עם  5.1.4.5

 . הספק

 ספקצוות ההוראה בבית הספר יעביר למדריך/מורה/סטודנט מטעם ה 5.1.4.6

 הנחיות ועדכונים לגבי המצב הלימודי והקשיים של התלמידים השונים

 .בכפוף לקבלת אישור הורי התלמידים

על ידי הרשות המקומית. יודגש הבחירה במשתתפים בחוג תתבצע  – בחירת המשתתפים 5.1.5

ולהיות מפורסמת להורי י -תלמידים בכיתות אכי ההרשמה חייבת להיות פתוחה לכל ה

בשיטת "כל הקודם  בהתאם לסדר ההרשמה. בחירת המשתתפים תעשה כלל התלמידים

  משתתפים . 20, כאשר קבוצה תסגר לרישום ככל ונרשמו זוכה"

בראש מערך הספורט שילווה את החוגים והטורנירים יעמוד כדורגלן העבר,  – ראש המערך 5.1.6

 אבי נמני. 
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 תנאי סף מצטברים .6

לעמוד בכל התנאים כדלהלן על רשות מקומית המבקשת להגיש בקשות לקול קורא זה  6.1

 כתנאי לדיון בבקשתה:

 רשויות) החברתית בפריפריהאו  בנגבאו  בגלילמקומית הממוקמת  רשות 6.1.1

 -2.1 בסעיפים, על פי ההגדרות (חברתית כפריפריה במלואן המוגדרות מקומיות

2.3. 

שות המקומית על פי כלכלית של הר-הרמה החברתית – כלכלית-חברתיתרמה  6.1.2

 . 1-5: ליום פרסום הקול קורא דירוג הלמ"ס העדכני ביותר

ילדים  500בשטח הרשות המקומית יש לפחות  – 5-14מס' ילדים ובני נוער בגילאי  6.1.3

או  ליום פרסום הקול קוראעל פי נתוני הלמ"ס העדכניים , 5-14ובני נוער בגילאי 

 . 1נתוני מרשם האוכלוסין העדכניים ביותר

בשטח בית הספר  – בבית הספר בו תופעל הפעילותכדורגל/כדורסל  מגרשהעמדת  6.1.4

המוצע לטובת הפרויקט קיים מגרש כדורגל או כדורסל במצב ראוי ותקין, לרבות 

. ככל שיסתבר, גם במועד מאוחר יותר, כי לא ניתן , על פי הענייןשערים או סלים

 לקיים את החוג במגרש המוצע, הפעילות תופסק.

ותמלא את הטבלה  תחתום הרשות על נספח א זה סף בתנאי עמידה להוכחת* 

 בנספח ב. 

בית הספר מתחייב להעמיד  – בבית הספר בו תופעל הפעילות העמדת כיתת לימוד 6.1.5

לטובת הפעילות כיתת לימוד מרווחת, נקייה, מאובזרת וממוזגת לטובת הפעילות 

 תלמידים. 20-ל 10החינוכית. בכיתה צפויים ללמוד בין 

תחתום הרשות על נספח א ותמלא את הטבלה  זה סף בתנאי עמידה להוכחת* 

 בנספח ב. 

בכל בית ספר בו יופעל חוג, יהיה איש קשר מקומי האחראי  – איש קשר מקומי 6.1.6

 .הספקעל הפעילות מול 

 תמלא הרשות את שם איש הקשר ופרטיו בנספח א.  זה סף בתנאי עמידה להוכחת

  .אישיות תאונות בביטוח מבוטחים התלמידים כל – ביטוח 6.1.7

 .א נספח על הרשות תחתום זהעמידה בתנאי סף  להוכחת* 

ההרשמה תהיה פתוחה בפני כל תלמיד וכל תלמידה, ללא מגבלה  –הרשמה  6.1.8

. ההרשמה תיסגר כל הקודם זוכה"בהתאם לשיטת " נרשמים 20-כלשהי, עד ל

 נרשמים. 20-אין לרשום לקבוצה יותר מ נרשמים לקבוצה. 20במקרה של 

 להוכחת עמידה בתנאי סף זה תחתום הרשות על נספח א.

 

 

                                                           
תוני הלמ"ס אינם משקפים את מספר הילדים העדכני ביותר, נדרשת לצרף אסמכתא רשמית רשות הסבורה כי  1

מייל( ממשרד הפנים או מרשם האוכלוסין אודות מספר הילדים בשטחה. אי צירוף בכתב )מכתב ולא תכתובת 
 אסמכתא כנדרש, יביא להתבססות המשרד על נתוני הלמס בלבד.
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 תקציבמס' בקשות ו .7

 ₪ 5,000,000 הינוהיקף התקציב לקול קורא זה  7.1

 הרשות המקומיתמספר תלמידים בשטח מס' בקשות להגשה לכל רשות מקומית על פי  7.2

תשומת לב הרשויות המקומיות למגבלת מספר הקבוצות המקסימאלי שיופעלו בשטח  –

 של רשות מקומית אחת. אין להגיש בקשות למספר קבוצות הגבוה מהמספר שלהלן:

 קבוצות. 2: תלמידים 2000-ל 500בין רשות מקומית  .א

 קבוצות.  4: תלמידים 4000-ל 2001רשות מקומית בין  .ב

 קבוצות. 6: תלמידים 6000-ל 4001רשות מקומית בין  .ג

 קבוצות. 8: תלמידים 8000-ל 6001 ביןרשות מקומית  .ד

 קבוצות.  10 :תלמידים 8001רשות מקומית מעל  .ה

פתוחה  ובמנהיגות קולעת ההרשמה לפעילות בשער שוויוןהבא:  יודגש 6.2בהמשך לסעיף  7.3

בפני בנים ובפני בנות. ההרשמה לפעילות בבועטות פתוחה בפני בנות בלבד. על הרשות 

המקומית לוודא בהרשמה כי מתקיימת שוויוניות מלאה בקבוצות בין הבנים לבין הבנות 

 באחד משני האופנים הבאים:

 שוויון שעררשות מקומית יכולה לבחור את אחד משני סוגי החוגים הבאים בלבד:  .א

 ו/או בועטות )כדורגל(. )כדורסל( מנהיגות קולעתו/או  כדורגל ()

, דהיינו קבוצה מעורבת את תמהיל הרכב הקבוצות: מקומית יכולה לבחור רשות .ב

 ,בנות בלבדללבנים בלבד או  או קבוצה ייעודית  המיועדת פתוח בפני בנים ובנות

ובלבד שעל כל קבוצה  המבוקשת עבור בנים בלבד תבוקש קבוצה עבור בנות 

בנים  בלבד לבין קבוצת לחלוקה שיוויונית בין קבוצות  תתקייםונהפוך הוא, קרי 

רשות שלא תבקש בהתאם לאמור, יופחתו לה קבוצות על מנת לעמוד  בנות בלבד.ל

 בעקרון זה. 

 2קבוצות מעורבות,  2כולה לבקש: קבוצות י 6-גמא: רשות הזכאית להדו לשם .ג

 קבוצות מעורבות.  6קבוצות לבנים. הרשות יכולה גם לבקש  2-קבוצות לבנות ו

 קבוצה רקו לבנים קבוצות 2, מעורבות קבוצות 3 תבקש והרשות ככלזאת,  לעומת

קבוצה לבנים וקבוצה  ,קבוצות מעורבות 3קבוצות:  5רק   לרשות יאושרו לבנות אחת

 . כך שתעמוד בעקרון השיוויוניות לבנות

הרשות תציין  – תבחר את סוג החוג בכל בית ספר אשר יפורט בבקשההרשות המקומית  7.4

, על פי סוג החוג המבוקש בטופס הבקשה בכל בית ספר אשר יוצע בטופס הבקשהאת 

  :הפירוט

 .ו/או לבנות חוג משולב כדורגל, ספורט וחינוך לבנים –" שער שוויון" 7.4.1

  שולב כדורגל, ספורט וחינוך לבנות.חוג מ –" בועטות" 7.4.2

 או לבנות.ו/חוג משולב כדורסל, ספורט וחינוך לבנים  – "מנהיגות קולעת" 7.4.3
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 ניקוד הבקשותאמות מידה ל .8

הבקשות תתדורגנה מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ועד הבקשה בעלת הניקוד הנמוך  8.1

 ביותר. 

  :בהתאם לאמות המידה המפורטות להלןכל בקשה אשר תוגש, תיבחן ותתוקצב  8.2

 פירוט ניקוד  קריטריון

 החברתית הרמה
 הרשות של כלכלית

על פי נתוני המקומית 
 הלמ"ס העדכניים

30 

 ניקוד קריטריון
 נקודות 30 1דירוג 
 נקודות 24 2דירוג 
 נקודות 18 3דירוג 
 נקודות 12 4דירוג 
 נקודות 6 5דירוג 

 ובני הילדים מספר
 5-14 בגילאי הנוער
 הרשות בשטח

, על פי נתוני המקומית
נכון  הלמ"ס העדכניים
ליום פרסום קול 

נתוני מרשם  אוהקורא 
האוכלוסין העדכניים 

 2ביותר

40 

 ניקוד קריטריון
נאי תהמהווים  500-ילדים מעבר ל 500על כל 

 נקודות. 40נקודה עד לתקרה של  1סף, תינתן 
40 

מספר בתי הספר 
בשטח הרשות 

 המקומית
30 

 ניקוד קריטריון
נקודה עד לתקרה  1בתי ספר תינתן  2על כל 

 נקודות. 30של 
30 

 100 סה"כ
 

בשלב הראשון, לאחר דירוג הבקשות מהרשות בעלת הניקוד הגבוה ביותר ועד הרשות  8.3

קבוצות לכל רשות מקומית עד לגמר התקציב שהוקצה  2בעלת הניקוד הנמוך ביותר, יוקצו 

 לקול קורא זה. 

בהתאם לאמור לעיל, ייתכן מצב בו רשויות מקומיות בעלות ניקוד נמוך יחסית,  8.3.1

 לא תקבלנה כלל קבוצות.   

להבדיל, ככל ולאחר סבב החלוקה הראשון תיוותר יתרה של קבוצות לחלוקה,  8.3.2

יתרה זו תחולק בין הרשויות המקומיות בהתאם לניקוד הרשויות המקומיות. 

ת לכל רשות מקומית. במידה ונוספ צותשתי קבו תוקצנהבסבב חלוקה זה, 

ותיוותר יתרה גם לאחר סבב החלוקה השני, היא תוקצה בסבב חלוקה נוסף באותו 

 אופן, וכך הלאה. 

 

 ם, דרישות נוספות ופיקוחהנדרשי המסמכים, ההצעות הגשת אופן .9

יש  בקשות לפתיחת חוגים משולבי חינוך, חברה וספורט תוגשנה כמפורט להלן – ופן ההגשהא 9.1

למלא את טופס הבקשה הדיגיטלי  בקישור לקול קורא זה בהתאם להנחיות ההגשה המפורטות 

 בקול קורא, תוך התייחסות לכלל הסעיפים השונים המופיעים בטופס.

                                                           
רשות הסבורה כי נתוני הלמ"ס אינם משקפים את מספר הילדים העדכני ביותר, נדרשת לצרף אסמכתא רשמית  2

ם או מרשם האוכלוסין אודות מספר הילדים בשטחה. אי צירוף בכתב )מכתב ולא תכתובת מייל( ממשרד הפני
 אסמכתא כנדרש, יביא להתבססות המשרד על נתוני הלמס בלבד.
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: שם הרשות המקומית, מצורף( –)נספח א'  טופס הבקשה יכלול התייחסות לפרטים הבאים 9.2

, פרטי בתי הספר המוצעים טי איש קשר לקול קורא, פר5-14מספר הילדים ובני הנוער בגילאי 

תצהיר כי  לקיום החוגים, פרטי אנשי הקשר בכל בתי הספר המוצעים לקיום החוגים,

פרטים נוספים כמפורט בקול הקורא ובנספח התלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות ו

 ההגשה.טופס 

, כדי לרשויות המקומיותלפנות במהלך הבדיקה וההערכה  המשרד רשאי –פנייה להבהרות  9.3

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי או להסיר הלקבל הבהרות להצע

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

לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או  ואחר, הדרושים לדעת

המשרד רשאי לפנות בבקשה להשלמות, אך אינו מחויב לשם קבלת החלטה.  םהנחוצים לדעת

 בכך.

על פי ולאמות המידה  הסף בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות – עמידה בדרישות הסף 9.4

המשרד אינו מתחייב  נות התקציבית.המפורט, תידונה על ידי נציגי המשרד, בהתאם לזמי

כפוף לאשר את כל הבקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות ולאמות המידה )קריטריונים(, אלא ב

 המשרד רשאי שלא לאשר בקשה שהוגשה באופן חלקי או לא תקין. מגבלת תקציב ומועדים.ל

 .בקשה שלא תוגש במועד תפסל– הגשה במועד 9.5

חדש על פי   קול קורא או לפרסם ,חלקים ממנואו  קול קוראהלבטל את  המשרד רשאי 9.6

או לכל גורם אחר וללא הודעה  רשויות המקומיותללא מתן הסברים כלשהם ל והחלטת

 מוקדמת.

רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת המשרד  9.7

ו ועל פי שיקול דעתעל פי קול קורא , וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לבקשות

 .אילוצי תקציב ככל שיהיו

 

 קול קוראהנחיות מנהליות להגשת בקשות ל .10

     .galil.gov.il-http://negev טופס הבקשה נמצא באתר המשרד בכתובת  10.1

. בנספחיםאין לבצע שינוי כלשהו . Word בפורמט יםמופיע ב(-)נספחים א הבקשה טופס 10.2

 יביא לפסילת הבקשה.  וכלשה שינוי וב יבוצע אשר נספח

עד . 15303 למערכת המרכב"ה, קול קורא מספר הנספחים יש להגיש מלאים וחתומיםאת 

תשומת לב הרשויות בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה ייפסלו.  .ב 20/11/2022-ם הליו

 ₪". 1מקומיות כי בסכום הבקשה יש למלא "

 המשרד תנציג .11

יש להפנות  השאלות והבירוריםאת  היא גב' דנית רזניקלקול קורא זה  תהאחראיהמשרד  תנציג 11.1

להשתתפות בחוגים קול קורא " :חת הכותרתת png.gov.ildanitr@ דוא"לב גב' דנית רזניקאל 

 משולבים חברה, חינוך וספורט ". 

http://negev-galil.gov.il/
http://negev-galil.gov.il/
mailto:drors@png.gov.il
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, 12:00 בשעה 6/11/2022, עד ליום בכתב בלבד משרדהלנציג  תופנינההבהרה פניות ושאלות  11.2

תשובות  .המשרד ת. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג, ואליו בלבדדוא"ל שלעילב

באחריות הרשויות המקומיות  galil.gov.il-http://negev בכתובת המשרדבאתר  תפורסמנה

 לעקוב אחר פרסום המענה לשאלות הבהרה באתר המשרד. 

הפניה תבוצענה למשרד בנוגע לשאלות הבהרה.  להתקשרואין אין מענה טלפוני יודגש כי  11.3

 מייל בלבד. באמצעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://negev-galil.gov.il/
http://negev-galil.gov.il/
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 טופס בקשה נספח א': 

 ()נא למלא בשורה הפרמטר

  המקומיתרשות השם 

או  ביותר העדכניים ס"הלמ נתוני פי על 5-14 בני התושבים מספר
  )במקרה כזה חובה לצרף אסמכתא( על פי נתוני מרשם האוכלוסין

  בתי הספר בשטח הרשות המקומית מספר

  קשר לקול קורא מטעם הרשות המקומית שם איש

  איש הקשר ברשות תפקיד

  מספר פלאפון

  איש הקשרדוא"ל של כתובת 
 הצהרת הרשות המקומית

  כדלקמן:מצהירה בזאת הרשות המקומית 
בשטח בית הספר המוצע לטובת הפרויקט קיים מגרש כדורגל או כדורסל במצב ראוי ותקין,  .א

 לרבות שערים או סלים. 
בית הספר מתחייב להעמיד לטובת הפעילות כיתת לימוד מרווחת, נקייה, מאובזרת וממוזגת  .ב

 תלמידים. 20-ל 10הפעילות החינוכית. בכיתה צפויים ללמוד בין לטובת 

הרשות המקומית תעמיד איש קשר מטעמה לטובת החוגים  וכן איש קשר בכל אחד מבתי הספר  .ג
 בהן יתקיימו חוגים. 

הרשות המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה המקומיים ולשלב את  .ד
 . בתיאום עם המשרד ור, פרסומים במקומונים וכדומהביחסי הציבהפרסומים אודות התכנית 

 . הספקמחלקת החינוך ומחלקת הספורט של הרשות המקומית ישתפו פעולה עם  .ה
 הרשות המקומית מצהירה כי כל התלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות על פי חוק.  .ו

 . הספקבכל בית ספר בו יופעל חוג, יהיה איש קשר מקומי האחראי על הפעילות מול  .ז
 הרשות המקומית תסייע בגיוס חונכים/סטודנטים/מורים להפעלת החוגים.  .ח

 הרשות המקומית מתחייבת לא לגבות תמורה כלשהי בעד ההשתתפות בחוג. .ט
במידה ומספר  משתתפים, 10מינימום המשתתפים לשם פתיחת חוג עומד על  ידוע לנו כי .י

 הקבוצה תיסגר. במהלך השנה, 8-המשתתפים בקבוצה יפחת מ
יביא לאי קיום החוג או ביטולו גם לאחר הספק ידוע לנו כי העדר שיתוף פעולה מצידנו עם  .יא

 שהחל.
בת להיות פתוחה לכל התלמידים וכי ההרשמה חייבאחריותנו לבחור את התלמידים ידוע לנו כי  .יב

י ולהיות מפורסמת להורי כלל התלמידים. בחירת המשתתפים תעשה בהתאם לסדר -בכיתות א
 .משתתפים 20ההרשמה בשיטת "כל הקודם זוכה", כאשר קבוצה תסגר לרישום ככל ונרשמו 

 

 חתימה וחותמת תאריך שם מלא 

ראש הרשות 
 המקומית

   

 

מורשה חתימה 
נוסף מטעם 

 הרשות המקומית
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 פירוט הקבוצות על פי בתי הספר - נספח ב

 הרשות המקומית מבקשת כי המשרד יאשר לפתוח בתחומה _____קבוצות. .1
 הרשות תסמן בעיגול את הסעיף המתאים לה: .2

כל הקבוצות שנפתח בשטח הרשות המקומית יהיו קבוצות מעורבות ומשותפות הפתוחות  .א
 בנות.להרשמה בפני בנים ובפני 

מספר  בכוונתנו לפתוח קבוצות המיועדות לבנים בלבד וקבוצות המיועדות לבנות בלבד. על כן,  .ב
 יתחלק שווה בין בנים לבין בנות. הקבוצות המבוקש 

 .7.2בסעיף  המפורטהמספר המקסימאלי אותו ניתן לבקש, על פי אין לבקש מספר קבוצות גבוה מ

מס' 
 קבוצה

שם בית 
 הספר

הקבוצה 
מיועדת 

לבנים/בנות/
 מעורבת

שער שיוויון/ 
מנהיגות בועטות/

  קולעת

קיומו של 
מגרש 

כדורגל/כדורסל 
)יש לסמן  תקין

V) 

קיומה של 
 לימוד כיתת

, מרווחת
, נקייה
)יש  מאובזרת
 (Vלסמן 

שם איש 
הקשר בבית 

מס' הספר ו
 פלאפון

קבוצה 
 1מס' 

      
 
 

קבוצה 
 2מס' 

      
 
 

קבוצה 
 3מס' 

      
 
 

 קבוצה
 4מס' 

      
 
 

קבוצה 
 5מס' 

      

קבוצה 
 6מס' 

      

קבוצה 
 7מס' 

      

קבוצה 
 8מס' 

      

קבוצה 
 9מס' 

      

קבוצה 
 10מס' 

      

  
 

 חותמתו חתימה תאריך שם מלא 

ראש הרשות 
 המקומית

   

 

מורשה חתימה 
נוסף מטעם 

 הרשות המקומית

   

 


