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 ' סיון תשע"טח

 2019, ביוני 11
 
 

 עמודים[ 17 ]סה"כ 
 
 
 

 לכבוד 
__________________ 

 ]שם הרשות המקומית[

 
 

  ג.א.נ.,
 

 הנדון: הזמנה להגיש בקשות תמיכה עבור תוכנית "תהיל"ה" לתקופה 1.9.2018 – 31.8.2019

 
 רקע

 
 יתיסוד ההשלמת השכלתמיכה ב –" "התכנית "תהילאחראי על  לשוויון חברתיהמשרד  .1

ע"י  מופעלתהתכנית  .בישובים ברחבי הארץ הפועלת, (תוכנית תהיל"ה")להלן: " למבוגרים
ע"י משרד  ההיבטים החינוכיים פדגוגיים מפוקחיםכאשר ברשויות המקומיות, מרכזי השכלה 

 החינוך.

 
 –1.9.2018ה לתקופה "ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשת תמיכה בעבור הפעלת תוכנית תהיל .2

 , בכפוף לתנאים המפורטים להלן."(תקופת התמיכה)להלן: " 31.8.2019
 

 
החשב  הוראותועדת התמיכות של המשרד תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בהתאם ל .3

ובהתאם לקבוע  , כפי שיעודכנו מעת לעתתמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים הכללי לעניין
 .הזמנה זו ובהתאם לכל דיןבמבחני התמיכה המפורטים ב

 

 

 

 

המשרד מפרסם הזמנה זו בזמן שאין ודאות שיקבע תקציב לנושא כי יצוין : 1ספר הערה מ
התמיכה, וככל שיקבע תקציב לא ידוע מה יהיה שיעורו. משכך אין ללמוד מהזמנה זו על 
מחויבות כלשהי של המשרד להוציא לפועל את התמיכה ואין להסתמך על פרסום הזמנה זו 

 .עתשומר על זכותו לבטל הליך זה בכל  ו/או על תמיכה שניתנה בעבר. המשרד

המשרד מודיע בזאת כי במסגרת בחינה מחדש של תחום חינוך מבוגרים, : 2הערה מספר 
תקופת התמיכה שבנדון היא האחרונה  הוחלט כי התמיכה בתכנית "תהיל"ה" עבור

ואילך. כוונת  1.9.2019המשרד לא ימשיך לתמוך בתכנית בהתייחס לתקופה מיום שתפורסם ו
המשרד היא להמשיך בתמיכה עבור פעילות קתדראות או אוניברסיטאות עממיות בתקופה 

 .1וזאת כמובן בכפוף לסייגים האמורים בהערה מספר  1.9.2019מיום 
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 מטרת התמיכה
 
  שנה ומעלה. 55סודית למבוגרים בני תמיכה תינתן בעבור פעילות של השלמת השכלה יה .4

 
 תנאי סף

 
 בקשה לתמיכה יכול שתוגש על ידי גוף העומד בתנאי סף אלה:  .5

 

 רשות מקומית בלבד. הגוף המבקש הוא        6.1

 
לעניין זה לרבות מי שהוקמה בצו של מפקד האזור כמנהלת  –רשות מקומית 

 שירותים אזרחיים בתחום הפעלת הסמכות.

 

 על ידי משרד החינוךבעבר פועל "מרכז השכלה" אשר אושר ברשות המקומית  6.2
 .לביצוע תוכנית תהיל"ה

 

תקופת התמיכה ור אינה נתמכת על ידי משרד החינוך עבהרשות המקומית  6.3
 .למבוגרים השלמת השכלת יסודב

 
 עקרונות חלוקת התקציב

 
בהתחשב באמות המידה  ,תקציב התמיכה יחולק בין הרשויות המקומיות מבקשות התמיכה .6

 המפורטות להלן )בצידן צוין משקלן(:

 
ה נכון למועד הגשת בקשת "בתוכנית תהילומעלה הלומדים  שנים 55 נימספר התלמידים ב .6.1

תלמיד שהשתתף בשני קורסים, יחשב לצורך סעיף זה כתלמיד אחד  ,למשל .התמיכה
שנים ומעלה הרב ביותר  55מספר התלמידים בני  מרכז ההשכלה שלו נקודות. 50 – בלבד

  יקבל ניקוד מקסימלי ויתר ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי.
 

רכז מ נקודות. 50 –מספר שעות הפעילות בעבורן מבוקשת תמיכה לתקופת התמיכה  .6.2
שלו מספר שעות הפעילות הגדול ביותר יקבל ניקוד מקסימלי ויתר ההצעות  ההשכלה

 120יעלה על  לאקורס  כלעבור  שיוכר ירביהמ השעות מספר .יקבלו ניקוד באופן יחסי
 שעות. 

 
  יעשה ביחס להוצאות שהוצאו בפועל. התמיכהתשלום 

 
 תמיכה תנאי

 
 .ומעלה 55 בני תלמידים בו משתתפים לא באם יתמך לא קורס .7

 

 .בלבד תינתן תמיכה עבור פעילות שהתקיימה בתקופת התמיכה .8

 

שיהא/תהא אחראי/ת על ביצוע הפעילות  מטעמהאחד/ת הרשות המקומית להגדיר עובד/ת  על .9
 הנתמכת וכן על דיווח למשרד בגין הפעילות הנתמכת.  
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)כולל הפרשות סוציאליות  שהוצאה בפועל עלות שכר הוראה בלבדתמיכת המשרד תינתן בגין  .10
ובכל  מבוקשת תמיכה מעלות שכר ההוראה שבעבורו 70%לא תעלה על , והיא והוצאות נסיעה(

  .שעת הוראה בודדת בגין ₪ 68.75-מ יותרמקרה לא 

 

במערכת השעות ש"ח עבור כל שעה  150הרשות המקומית אינה גובה מהתלמידים סך העולה על  .11
 .השנתית

 
עבור כה יתן תמאות נלוות להפעלת הפעילות ולא תינבהוצ לא תינתן תמיכה –למען הסר ספק  .12

 .שעות ניהול

 
)לרבות פיקוח, אישור  הנוגעים לתכנית תהיל"ה כל ההיבטים החינוכיים הפדגוגייםמובהר כי  .13

משרד החינוך והרשות המקומית מחויבת לפעול בהתאם  וכו'( הם באחריות  תכנית לימודים
 .אלהלכל הנחיה של משרד החינוך רלוונטית להיבטים 

 
המשרד רשאי לקבוע במסגרת אישור תמיכה לרשות המקומית תנאים לפי שיקול דעתו  .14

 המוחלט.
 

  ביקורת מטעם המשרד. םלא תינתן תמיכה לרשות מקומית שאינה משתפת פעולה ע .15
 

מכל מקור ממשלתי אחר או בעד פעילות שהמשרד כספית יכה לפעילות הממומנת לא תינתן תמ .16
 משתתף בה בדרך אחרת. 

 
לא תינתן תמיכה לרשויות מקומיות בעד פעילות הממומנת ממקור נוסף אם סך כל המקורות  .17

 מהן ממומנת הפעילות, כולל תמיכת המשרד, עולה על עלותה.
 

ו מי שימונה על ידו, כל מסמך, רשומה, תוכנית, הרשות המקומית תעמיד לרשות המשרד ו/א .18
דין וחשבון כספי, ספר חשבונות, פנקס או מאגר מידע, רגיל או ממוחשב, תצהיר וכל נתון אחר 
המצוי בידי הרשות המקומית בקשר על התמיכה, הנחוץ לדעת המשרד לצורך בדיקת קיום 

 התנאים הנדרשים למתן התמיכה.
 

בעבורן מבוקשת תמיכה לתקופת התמיכה על ידי הרשות המקומית ככל שמספר שעות הלימוד  .19
. בנוסף, ככל שימצא יהיה גבוה ממספר שעות הלימוד בפועל תשולם תמיכה מופחתת בהתאם

, המשרד יפחית בתקופת התמיכה העוקבת ניקוד בשיעור של מחצית 25%פער כאמור העולה על 
תקיימו נסיבות מיוחדות. ככל שימצא ועדת התמיכות כי הומאחוז החריגה, אלא אם יוכח ל

המשרד יפחית בתקופת התמיכה העוקבת ניקוד בשיעור אחוז  40%פער כאמור העולה על 
 ועדת התמיכות כי התקיימו נסיבות מיוחדות.והחריגה, אלא אם יוכח ל

 

 המשרד יהיה רשאי לבצע פרסום ביחס לתמיכה שיאשר לפי שיקול דעתו המוחלט. .20

 
 כללי

 
 דעתו שיקול ולפי שהיא סיבה מכל דנןשומר על זכותו לבטל את הליך התמיכה  המשרד .21

 .המוחלט
 

מתבקשות , מאת המשרד ועומדות בתנאים הנ"ללקבל תמיכה  רשויות מקומיות המבקשות .22
, כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה של ולהגישו המצורף מלא את טופס הבקשהל

 מיום יאוחר לא . זאתבו עם כל המסמכים המצוינים יחד, הרשות כנדרש וחותמת הרשות
 .)כולל( 7.201914.
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 בת:צוא באתר המשרד לשוויון חברתי בכתובקשת התמיכה ניתן למ ופסאת ט .23
mse.gov.il   תמיכות .השלמת השכלה יסודית למבוגרים  

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_tehila . יתכן
כי המשרד יפרסם באתר המשרד הודעות ביחס לתמיכה הנ"ל, והמעוניינים להגיש בקשת 

 ים לעקוב אחר הדברים באתר המשרד.תמיכה אחרא
 

באמצעות חתימה דיגיטאלית על ידי כרטיס חכם,  במערכת מרכב"ה, תוגשנהבקשות התמיכה  .24
וזאת על ידי כניסה לפורטל התמיכות באינטרנט בכתובת 

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal יש לסרוק את הטפסים החתומים לפורמט .PDF  ולהזין
מר דודו , שוויון חברתיתמיכות במשרד ל למרכז ועדת ניתן לפנותאותם לפורטל התמיכות. 

לשם קבלת פרטים נוספים.  dudub@mse.gov.il בדוא"ל: או   6547008-02בטלפון : ברוך, 
שהתקבלה הודעה שהכרטיס החכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה בגישה לפורטל במידה 

 .02-5012443התמיכות באינטרנט ניתן לפנות לטלפון 
 

 .בקשה שתגיע באיחור תידחה ללא דיון .25
 

 י כדי שבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוףכ לב תשומת .26
 במידה תהליך ההגשה לוודא כי מתקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת המרכבה. יודגש כי 

הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה. המשרד רשאי לקבוע כי לא בוצע תהליך ההגשה הסופי, ו
הרשות חלה באופן בלעדי על  - האחריות לכך שבקשת תמיכה תוגש במועד, באופן מלא ותקין

  .התמיכה תמבקשהמקומית 
 

כפוף לקיומו של תקציב לנושא במסגרת תקציב במסגרת שבנדון תמיכה  אישורמודגש כי  .27
 המדינה ובהתאם לגובה התקציב שיאושר לעניין זה.

 
הוראות החשב הכללי בעניין בעניין, ובכלל זה להכללי תמיכת המשרד כפופה להוראות החשב  .28

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

 
חות ביצוע מילוליים, כספיים "מודגש כי התשלום על ידי המשרד, כפוף בין היתר להגשת דו .29

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

לום שתוגשנה למשרד צריכות להיות משוייכות שרישות תהתשלום. תשומת הלב, חשבוניות/ ד
  באופן ספציפי לרשות המקומית.

 
מובהר כי קול קורא זה אינו בגדר התחייבות מצד המשרד. אישור תמיכה עלידי המשרד ייעשה  .30

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

 
 
 
 

 בכבוד רב,                  
  דודו ברוך                              

 תמיכות מרכז בכיר                                                                                              
 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_tehila
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
mailto:dudub@mse.gov.il
mailto:dudub@mse.gov.il
http://www.mof.gov.il/takam
http://www.mof.gov.il/takam

