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  חתשע" ,' ניסןי, ירושלים
  2018 מרץ, 26

  
  

  ])(כולל הטפסים עמודים 19 [סה"כ 
  
  

  לכבוד 
_____________________  

  [שם הרשות המקומית]

  
  

   ג.א.נ.,
  
  

  - 2019 – 2018הזמנה להגיש בקשות תמיכה לשנים    הנדון:
 11.12.2016מיום  2156לפי החלטת ממשלה  האזרחילחיזוק החוסן תכנית 

  
  רקע

  
בנושא  )2156החלטה  –(להלן  2156ה מס' החלטקיבלה ממשלת ישראל את  11.12.2016ביום  .1

לנוכח ההחלטה התקבלה  .תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה"
 .2156כפי שפורט בהחלטה  ,ומאפייני האוכלוסיה והאזור הייחודיים ייחודיהמצב ביטחוני ה

קבעה הממשלה צעדים שונים לביצוע, ובכלל זה הוטל על  2156מושא החלטה במסגרת התכנית 
מקומיות הזכאיות לסיוע לפי החלטה יות הלסייע לרשו המשרד) –המשרד לשוויון חברתי (להלן 

, באמצעות מטה ישראל דיגיטלית, לקידום שירותים דיגיטליים ולייעול השירותים וכן 2156
  תכנית לקידום מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה.להפעיל 

 
להגיש  לרשויות המקומיות העומדות בתנאי הסף ניתנת בזאת האפשרות - 2156בהמשך להחלטה  .2

 דיגיטליים כלים עותהשירותים באמצ ייעולקידום שירותים דיגיטליים ו בקשת תמיכה בעבור
תקופת  – (להלן 2019 - 2018לשנים   הקהילה למען צעירים של חברתית מעורבות קידוםבעבור ו

  המפורטים להלן.למבחני התמיכה ), בכפוף התמיכה
 

החשב הכללי  הוראותמתקציב המשרד בהתאם לועדת התמיכות של המשרד תדון במתן תמיכות  .3
ובהתאם לקבוע במבחני  יעודכנו מעת לעת, כפי שתמיכות מתקציב המדינה בגופים אחריםלעניין 

 .התמיכה המפורטים במכתבנו זה
  
  

  מטרת התמיכה
  
פעולות שונות בתחומים אזרחיים, שהן הפעולות הנתמכות כפי עודד ביצוע מטרת התמיכה היא ל .4

חזק את החוסן האזרחי ברשויות המקומיות הזכאיות לתמיכה שתחת ן, במטרה לשיפורט להל
 .איום בטחוני מתמיד
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 תנאי סף
  

ק"מ מגדר המערכת  7הנמצאת בטווח של עד  רשות מקומיתבקשה לתמיכה יכול שתוגש על ידי  .5
 סביב רצועת עזה. 

  
  עקרונות חלוקת התקציב

  
בעד הוצאות  העומדת בתנאי הסף תהיה זכאית לתמיכה מתקציב המשרד רשות מקומית .6

 להלן: כמפורט שהוציאה בפועל
 

תקציב התמיכה יחולק לסוגי הפעילויות השונים המפורטים לפי סכום התמיכה הכולל  6.1
 לצדו של כל תחום כמפורט להלן:

 
בות כלים דיגיטליים לרקידום שירותים דיגיטליים וייעול השירותים באמצעות  6.1.1

הכנת תכנית אסטרטגית בנושא, שיפור השירות לאזרח וייעול תהליכי עבודה 
ברשות המקומית באמצעות הקמה שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים 
תשתיתיים (בגינם הרשות אינה נתמכת על ידי המשרד), הכשרות לעובדי הרשות 

מית לרבות המקומית, הקמת פלטפורמות דיגיטליות לסיוע לתושבי הרשות המקו
בשעת חירום, קידום חדשנות דיגיטלית בתשתיות הרשות המקומית, קידום 
ניהול דיגיטלי של מידע וידע ברשות המקומית, קידום חדשנות במערכת החינוך, 
קידום הנגשת מידע לציבור, הפעלת תכניות יזמות לקידום חדשנות, הכשרות 

 כה.מלש"ח לתקופת התמי 3עד  –לצמצום פערים דיגיטליים 
  

פעילות להוציא לפועל את ה תנאי למתן תמיכה הוא התחייבות הרשות המקומית
כי  בכלל זהו ,ותקנותיו 1981התשמ"א  רטיותבכפוף לחוק הגנת הפ הנתמכת

את  קייםתו הפרטיות הגנת חוק לפי נדרש שהדבר מקום כלרשום מאגר מידע ת
בחינת בקשת במסגרת  בקשר עם מאגר המידע. המחייבות הדין הוראות כל

התמיכה, המשרד רשאי לקבוע תנאים נוספים להבטיח עמידה בחוק הגנת 
  הפרטיות ותקנותיו.

  
הנתמכת על  מובהר כי לא תיתמך פעילותלהלן,  18מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

ידי המשרד במסגרת מבחני התמיכה בהקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים 
  דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות.

  
קידום מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה לרבות הכנת תכנית  6.1.2

אסטרטגית בנושא, הקמה ו/או פיתוח קבוצות מנהיגות צעירים למען הקהילה, 
חיזוק קשר בין דורי בין צעירים ברשות המקומית לבין אזרחים ותיקים, פעילות 

תיות בידי של צעירים לפיתוח המרחב הציבורי, פיתוח והפעלה של גינות קהיל
צעירים, פעילות לקידום ולהעצמת הורים צעירים, פעילות לקידום ולהעצמת 
נשים צעירות, קידום יזמות חברתית של צעירים, הנגשת השכלה גבוהה לצעירים 
ברשויות המקומיות, קידום ביצוע התמחויות ברשויות המקומיות, גיוס, הפעלה 

רת צעירים בעולם התעסוקה, ושימור מתנדבים צעירים, קורסים וסדנאות להכש
צעירים עם העצמת פעילות של צעירים לקידום תרבות ופנאי למען הקהילה, 

פיתוח מנהיגות צעירים למען הקהילה  למען הקהילה, בביצוע פעילויות מוגבלות
 2עד  – שדרוג של התשתית לביצוע הפעילותברשויות המקומיות, הקמה או 

 מלש"ח לתקופת התמיכה. 
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מובהר כי לא תיתמך פעילות המבוצעת להלן,  18וע מהאמור בסעיף מבלי לגר

תכנית לקידום מעורבות  מכוח ההסכם של המשרד עם הרשות המקומית לביצוע
  חברתית של אוכלוסיית הצעירים בתחומה.

  
הטבות לצעירים כגון קורסים וסדנאות להכשרת צעירים יינתנו למשתתפים כנגד 

 שעות התנדבות בקהילה.
 

יוקצה לכל רשות מקומית בהתאם לחלק היחסי של מספר  תקציב לכל סוג פעילותה 6.2
 אם יוותר עודף תקציבי .מרשם האוכלוסיןהתושבים לפי הרישומים העדכנייים של 

שרד מצא כי לא תמומש בפועל, הוא יהיה רשאי להגדיל שהוקצה לרשות מקומית אך המ
את סך התמיכה שהוקצה ליתר הרשויות המקומיות וזאת בהתאם לחלק היחסי בעודף 

 הנ"ל בהתחשב במספר התושבים של כל רשות מקומית. 
  
  

  תמיכה תנאי
  
 מועד פרסוםבמועד הקודם ל פעילות שבוצעה על ידי הרשות המקומיתלא תינתן תמיכה עבור  .7

  .מבחני תמיכה אלה
 

הרשות המקומית להגדיר עובד/ת מטעמה שיהא/תהא אחראי/ת על ביצוע הפעילות הנתמכת  על .8
 וכן על דיווח למשרד בגין הפעילות הנתמכת.  

  
 הפעילויות את המפרטתבקשת התמיכה על הרשות המקומית להגיש תכנית עבודה  במסגרת .9

לרבות התייחסות לאבני דרך של קבלת  לביצוע ויעדים, לוחות זמנים התמיכה מבוקשת שבעבורן
לתקופת התמיכה.  מפורט הוצאותוכן תקציב  , מספר משתתפים (אם רלוונטי)אישורים על פי דין

 הרשות תהיה לא, דיו מפורט אינו ההוצאותקבעה ועדת התמיכות כי תכנית העבודה ו/או תקציב 
 להנחת דעת ועדת התמיכות.ו/או התקציב  התכנית תיקון עד לתמיכה זכאית המקומית

  
 רשות מקומית לא תבקש תמיכה בעבור פעילות שלא פורטה בתכנית העבודה. .10

  
המשרד רשאי לקבוע כי רשות מקומית לא תקבל תמיכה בעבור פעילות שאושרה לפי מבחני  .11

 התמיכה אם נמצא כי הפעילות שבוצעה לא תאמה את הקבוע בתכנית העבודה.
  

הרשות המקומית תאפשר השתתפות של תושבים בפעילויות הנתמכות באופן שוויוני תוך כוונה  .12
לאפשר לכמה שיותר תושבים שונים להשתתף בהן, ובכלל זה יבוצע פירסום של הפעילויות 

באמצעים אחרים במישור המקומי  –הנתמכות בעיתונות מקומית (ככל שאין עיתונות מקומית 
כמו לוחות מודעות) באתר האינטרנט ובפייסבוק של הרשות המקומית המאפשר השתתפות 
 כאמור. תינתן עדיפות לתושב שלא השתתף בפעילויות הנתמכות על פני תושב שכבר השתתף.

 קידם.בפעילויות לא יכולים להשתתף עובדי הרשות המקומית ובני משפחותיהם, אלא בתוקף תפ
 המשרד רשאי לאשר בכתב חריגה מהאמור בסעיף זה.

  
המשרד רשאי לקבוע כי הרשות המקומית לא תבצע פעילות נתמכת במידה ומספר הנרשמים לה  .13

לאחר שהרשות  המשרדשל  בכתב אם ניתן אישוראלא המשרד  יהיה קטן ממינימום שיקבע
 .המקומית הציגה טעמים לחרוג מהמינימום שנקבע
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ל מתנדבים לבתי אזרחים ותיקים במסגרת פעילות נתמכת כלשהי תיעשה רק לאחר כניסה ש .14

 בשכרמועסק  אושניתנה הדרכה מתאימה,  בתיאום עם עובד סוציאלי עובד הרשות המקומית 
שנערך לכל מתנדב ריאיון אישי על ידי היועץ לענייני אזרחים ותיקים או העובד  ולאחר מטעמה

תנדבים למוסד של אזרחים ותיקים במסגרת פעילות נתמכת כלשהי . כניסה של מ"להנהסוציאלי 
תיעשה רק לאחר תיאום עם המוסד, ניתנה הדרכה מתאימה על ידי המוסד ונקבע אחראי קשר 

  מטעם המוסד האחראי על הפעילות המתבצעת בתחום המוסד. 
  

לאחר תיאום  כניסה של משתתפים בפעילות נתמכת  לבתי ספר או עבודה עם בני נוער תיעשה רק .15
 עם אגף החינוך ברשות המקומית. 

  
 המשרד רשאי לקבוע במסגרת אישור תמיכה לרשות מקומית תנאים לפי שיקול דעתו המוחלט. .16

 
 לא תינתן תמיכה לרשות מקומית שאינה משתפת פעולה עם ביקורת מטעם המשרד. .17

  
פעילות שהמשרד לא תינתן תמיכה לפעילות הממומנת כספית מכל מקור ממשלתי או בעד  .18

 משתתף בה בדרך אחרת.
  

לא תינתן תמיכה לרשויות מקומית בעד פעילות הממומנת ממקור נוסף אם סך כל המקורות מהן  .19
 ממומנת הפעילות, כולל תמיכת המשרד, עולה על עלותה.

  
העולה  לא תינתן תמיכה עבור שכר בעד הרצאההקיים בפעילות  /הכשרהבעבור מרכיב הדרכה .20

החשב הכללי לעניין תעריפי והתנאים הנלווים למרצים בהתאם להוראות  על גובה השכר
 .המקסימום לשירותי הדרכה

  
המקומית תעמיד לרשות המשרד ו/או מי שימונה על ידו כל מסמך, רשומה, תכנית, דין הרשות  .21

ממוחשב, תצהיר וכל נתון אחר המצוי וחשבון כספי, ספר חשבונות, פנקס או מאגר מידע, רגיל או 
ידי הרשות המקומית בקשר עם התמיכה הנחוץ לדעת המשרד לצורך בדיקת קיום התנאים ב

 הנדרשים למתן התמיכה.
  

המשרד רשאי שלא להכיר לתמיכה בהוצאות כוח אדם המועסק באופן ישיר על ידי הרשות  .22
המקומית במסגרת יחסי עובד מעביד באם לא נמצא קשר בין תפקידו המקצועי של העובד ברשות 

מית לבין הפעילות בעבורה מבוקשת תמיכה, אלא אם השתכנע המשרד על סמך ראיות חד המקו
 ככלכן,  כמו משמעיות ומשכנעות שהציגה הרשות המקומית על ביצוע הפעילות על ידי העובד.

על אחוז המשרה  לפרט יהא המקומית הרשות על, כאמור אדם כוח להוצאות תמיכה שתתבקש
 המוקדש על ידי כוח האדם לפעילות הנתמכת וכן לבקשת המשרד לצרף אסמכתאות בקשר לכך. 

 
 .וכלליות הנהלה הוצאות יתמכו לא .23

  
  

  כללי
  

המפורטים עומדות בתנאים אשר מאת המשרד ולקבל תמיכה  רשויות מקומיות המבקשות .24
, כשהוא מלא וחתום על ידי ולהגישומלא את טופס הבקשה המצורף ל מתבקשות, במסמך דנא

טופס ב עם כל המסמכים המצוינים יחד כנדרש,וחותמת הרשות  מורשי החתימה של הרשות
 .(כולל) 2018.429.לא יאוחר מיום  . זאתהבקשה
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>  www.mse.gov.il  בקשת התמיכה ניתן למצוא באתר המשרד לשוויון חברתי טופסאת  .25

 פרסומים משפטיים > תמיכות.
  

באמצעות חתימה דיגיטאלית על ידי כרטיס חכם,  במערכת מרכב"ה, תוגשנההתמיכה  בקשות .26
את . https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal תוזאת על ידי כניסה לפורטל התמיכות באינטרנט בכתוב

למרכז ניתן לפנות . בפורמט שיקבע המשרד להזין לפורטל התמיכותהטפסים הממולאים יש 
 ,EfraimG@mse.gov.ilמר אפי גלעד, בדוא"ל  ,לשוויון חברתיועדת התמיכות במשרד 

לשם קבלת פרטים נוספים. במידה שהתקבלה  02-6547034לפקס: או  02-6547030: בטלפון
הודעה שהכרטיס החכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה בגישה לפורטל התמיכות באינטרנט 

  .02-5012443ניתן לפנות לטלפון 
  

 בקשה שתגיע באיחור תידחה ללא דיון.  .27
 

 ובסוףתשומת לב כי כדי שבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה"  .28
תהליך ההגשה לוודא כי מתקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת המרכבה. יודגש כי גם אם 

התמיכה אך לא בוצע תהליך  תמבקש הרשות המקומיתמולאו כלל המסמכים הנדרשים על ידי 
ההגשה הסופי, הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה. האחריות לכך שבקשת תמיכה תוגש במועד, 

  .התמיכה תמבקש הרשות המקומית באופן בלעדי על באופן מלא ותקין חלה
 

כפוף לקיומו של תקציב לנושא במסגרת תקציב המדינה  במסגרת שבנדוןתמיכה  אישורמודגש כי  5
 ובהתאם לגובה התקציב שיאושר לעניין זה.

  
הוראות החשב הכללי בעניין בעניין, ובכלל זה להכללי תמיכת המשרד כפופה להוראות החשב  6

ניתן לעיין בהוראות אלה  .שיעודכנו מעת לעת, כפי בגופים אחרים מתקציב המדינהתמיכות 
 .www.mof.gov.il/Takamהמפורסמות באתר האינטרנט של החשב הכללי בכתובת: 

  
כספיים ואחרים  מודגש כי התשלום על ידי המשרד כפוף בין היתר להגשת דוחות ביצוע מילוליים, 7

באופן שיקבע המשרד, חתומים על ידי גזבר הרשות המקומית ולאישור נציג המשרד, כי הרשות 
המקומית עמדה בכל התנאים לקבלת התמיכה. אישור סופי של התשלום ינתן על ידי חשבות 
המשרד. המשרד רשאי לדרוש כל פרט או מסמך מאת הרשות המקומית כתנאי לביצוע תשלום. 

לב לכך, חשבוניות/דרישות לתשלום שתוגשנה למשרד צריכות להיות משויכות באופן תשומת 
 ספציפי לרשות המקומית.

  
מובהר כי קול קורא זה אינו בגדר התחייבות מצד המשרד. אישור תמיכה על ידי המשרד ייעשה  8

 אך ורק בדרך של הוצאת התחייבות בכתב חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד, ולא ניתן
 להסתמך על כל מסמך או מצג אחרים, לרבות רישום במרכבה.

  
  
  
  

  בכבוד רב,                         
  

  , עד –אפרים גיל                        
  מנהל תחום תמיכות                                                                                                

  

  


