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סיון,תשע"זי'

2017ביוני4

 2017קול קורא לשנת 

 מאמצת חברה ידי על בחברה חדשים עולים לשילוב מיוחדת תכניתפיילוט לפיתוח ולהפעלה של  

 "אמץ עולה" –  מקומית



בתנאים העומדות מקומיות רשויות בזאת מזמין "המשרד"( )להלן: והקליטה העלייה משרד
"הרשויות"(בקשותללהגשת )להלן: לתמיכהכמפורטלהלן עולה", יצירתלהציעתכניות"אמץ

:ן)להלמשפחותאויחידיםברשויותהמקומיותעלידיליווימשפחותעוליםמערךהתנדבותישל
."המאמצים"(

 כללי .1

בקהילהובחברההעוליםהחדשיםשזהעתההגיעושלםמטרתהתכניתהיאלקדםאתהשתלבות
עוליםשעלו/יעלוהתוכניתמיועדתל.עלידיחברהמאמצתמקומיתבישראלבמגווןתחומיחיים

והכלכפישיפורטלהלן.)להלן:"העולים"(31.12.2017ועד1.1.2015לארץמיום

 מסגרת  התקציב .2

₪45,000–ולאיותרמלטובתמבחןזה,2017מתקציב₪1,300,000בכוונתהמשרדלהקצות
 לכלרשותהעומדתבדרישותלקבלתהתמיכה.,התקופהבסוף

קריטריונים לתמיכה ברשויות בגין פיתוח והפעלה של תכנית "אמץ עולה" .3

במצטבר:בתכניתייכללורשויות,בהןמתקיימיםתנאיהסףשלהלן

ועד1.1.2015מיוםהמשרד,נתונילפיחדשיםעולים300לפחותהגיעולרשות .א
 '(.אמצבנספח)30.4.2017ליום

מקומיותמלוותלבנייתמערךהתנדבותישלמשפחותהרשותקיימתהתחייבות .ב
בוצעומפגשיםופעולותיבמסגרתזווכי)להלן:"מאמצים"(בתחומיהרשות,

בקהילהבהיקפיםמשפחתעוליםעםהמשפחההמאמצתשלהמשותפותשלכל
 הבאים:

ידימאמצים-עלילוומשפחות30,לפחותעולים300-1300רשויותבהן (1
 .מקומיים

-עלילוומשפחות50,לפחותעוליםחדשים1301-רשויותבהןלמעלהמ (2
 .ידימאמציםמקומיים

ובמועצותהאזוריותלרוב,זאתמאחר.לוטיפישלבהאזוריותבמועצותיכללולא .ג
 כברתכניותהעוטפותאתהעוליםעלידיאימוץמקומי.ןישנ

 
 אופן חלוקת התמיכה  .4

.הזכאות,ורקלאחרסיוםהתוכניתתהיהבהתאםלתפוקותאופןחלוקתהתמיכה .א
לפחותאתהתוכניתוביצעולקבלתהתמיכהתקבעביןרשויותשעמדובתנאיהסף

 ..ב.לעיל3בסעיףהמפורטועליההתחייבובהיקף

 
 (Matching ) גובה השתתפות הרשויות  .5

 .בהשתתפותעצמית)מצ'ינג(בולאיחויהרשויותעיתויפרסוםהמבחןלאור

 תקופת התמיכה .6
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.31.12.2017מיוםפרסוםהקולהקוראועדהיאתקופתהתמיכה


 התכנית תכלול .7

העוליםהחדשים,סיועבהיכרותמפגששלהמאמציםהמתנדביםעםמשפחות:ליווי .א
והחברהומתןאוזןעםהקהילההמקומיתואפשרויותההשתלבותבחייהקהילה

 קשבתלאתגריםולהתמודדותהמלווהתהליךהיקלטותבחברהחדשה.
שלמרכיביהבסיסהבאיםויכלולאתיינתןברשויותשיקבלותמיכהלענייןזההליווי
 :התכנית

פרסוםהפרויקטובנייתמאגרשלפוטנציאלמשפחות/יחידיםוותיקים,שיסייעו .ב
 בהתנדבותבליווימשפחותהעולים.

 :מיפויפרופילהמשפחותברשות)עוליםוותיקים(לפי .ג
 ארץמוצא(1)
 הרכבמשפחתילרבותילדיםוגילאים(2)
משותפיםתחומיעניין(3)

.העוליםלביןהמאמציםביןאופטימאליתהתאמהיצירתהיאהמיפוימטרת
בתקופתלפחותפעמיים-מאמציםלעלידיגורמיםרלבנטייםברשות,ביצועהדרכה .ד

עריכתמפגשיהכשרההדרכהוליוויוכןבנושאסיועלעוליםחדשים,,התמיכה
מטרתההדרכהוההכשרההיא,לרבותימיהעשרהוסדנאותתמיכה.למאמצים

הקנייתהמשאביםהדרושיםלמאמציםלתמיכהבעוליםהחדשים,תוךהיכרותעם
התרבותממנההםמגיעים,התהליכיםהנפשייםשהםעובריםבעקבותתהליךהמעבר

לארץחדשה,היכרותעםהמעניםשנותנתהמדינהוהרשותלטובתסיועלעולים,
לבנטייםברשותשיכוליםלייעץלעוליםבתחומיםשוניםחשיפהלפעולתםשלגופיםר

ולמצותאתזכויותיהםוכןהקנייתתחומיידעשוניםבקליטתהעלייהוכןתחומיידע
 מעשייםהקשוריםלעבודההישירהעםהעולים.

הזכאותלתמיכהמותנית.העוליםלביןהמאמציםקיוםמפגשהיכרותראשוניבין .ה
המאמציםלעולים,בתקופתהתמיכהעבורכלמפגשיםבין(4ארבעה)לפחותבהוכחת

 .עולה

לאורךתקופתההתקשרות,לרבותמאמציםליווישוטףובקרהעלההרשותתדאגל .ו
 .מאמציםהזמנתמשפחותהעוליםלחגוגאירועיחגומועדעםה

למשרד הרשות תדווח התקופה הפעילותבתום מופיעהאודות הדיווח )מתכונת
.בנספחב'(


 תשלום התמיכהדיווח ו .8

מצטבר:הבאיםבתנאיםתשולםלרשותבהתקייםשניההתמורה .א
בצירוף₪45,000לסכוםשלעדפירוטהוצאותשהוצאובגיןביצועהפרויקט(1)

תלושישכר,הוצאותפרסום,מפגשאחדלכלל:דוגמת)אסמכתאותעלביצוען
,וגם.(רלבנטיותמשתתפיהפרויקטופעילויותנוספות
לאחרקבלתאישורש"חיעשהרק45,000ןהתמיכה,עלסךעדבגיהתשלום(2)

הגשתבעתהרשותהתחייבהעליהתפוקההלביצועהאגףוהחשבותבמשרד
יוגשלענייןרכיבזה,דוחהביצוע.לעילב.3בסעיףהמפורטבהיקףהבקשה
בנספחב'לקולקוראזה.ההמופיעבמתכונת

הרשותתגישדוחביצוע,28.2.2018בתוםתקופתהתמיכהועדלאיאוחרמיוםב.
צירוףאסמכתאותכנדרשהמעידיםעלביצועהשלתכנית"אמץעולה".ב

הרשותתגישלמשרדדוחמילולימפורטעלביצועהתכניתודוחמפורטעלהעוליםג.
המפגשים4והמשפחותהמאמצותשלקחוחלקבפרויקט,בצירוףפירוטאודות
כדרישתהמבחן.הדוחיסרקלמרכבהבצירוףכלהאסמכתאותשבוצעופרעולה,
כאמור.

שאואתחתימתםשלמורשיהחתימהברשותוגזברהרשותוכןאתיהדוחותיד.
עלנכונותהפרטיםשנכללובדו"ח.אישורםשלהנ"ל
קבלתהדוחותכאמורובדיקתםמהווהתנאילתשלוםהתמיכה.כייודגשה.
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50%תנאינוסףלתשלוםהואביצועסקרע"ינציגיהמשרדובויבדקולפחותו.
עבררקלאחרבדיקתהמשרדאתהדיווחואישורווהתשלוםי.שאומצומהמשפחות
לתשלום.
יעלהכיהרשותלאעמדהבתנאיהסףלתמיכה,למשלבמידהומתוצאותהבדיקהז.
,ברשותתצייןכילאקיבלהאתהליוויעליהדיווחההרשות,אחתמקרהבומשפחה
הרשותלאתקבלאתהתמיכהכלל.




 מנהלה .9

 .22.6.2017לאיאוחרמיוםלתמיכהבקשותלהגישיהיהניתן .א

 :כדלקמןתיעשהמרכבהבמערכתהבקשההגשת .ב

)פורמטהגשתידהעלהמוצעתהתכניתשלפירוטובהבקשהתגישהרשות .1
 מופיעבנספחג'לקולקוראזה(–הבקשה

מורשי .2 שני ידי על וחתומה הרשות של לוגו מסמך גבי על תוגש הבקשה
 .חתימה

 .3 מס' )טופס והנמקה" בקשה "מסמך יצורפו תמיכה בקשת ודוח1לכל (
(.2תקציבמולביצועלפעילותהנתמכת")טופסמס'

לאתהייה2017רשותאשרהגישהבקשהלתמיכהלשנת .4 למשרדזהמכבר,
 היסוד מסמכי כל את להגיש לתמיכתחייבת בקשתה במסגרת שהוגשו

 .מחדש,2017המשרד,בראשית

 .ג ייעשה בתכנית במטההטיפול מיכל הגב' ידי על וירוכז ביאז., ,המשרדמחוזות
זאתעלידיקיוםישיבותבאמצעותיועציקליטהבקהילהבכלרשותיהיושותפיםלה.

וכןמתןסיועעםגורמיהרשותהמטפליםבתכניתחודשייםאחתלבנושאמשותפות
 .העוליםבסוגיותהקשורותבקליטתעלייההעולותעלידי

חייביםלהיותכתובים .ד המתייחסיםלפעילותהמשותפתעםהמשרד, כלהפרסומים,
מרכזתהנושא,הגב'מיכלגםבעבריתומלוויםבלוגוהמשרד.הפרסומיםיאושרוע"י

 .michalbi@moia.gov.ilביאז,ולשםכךיועברואליהמראשלמייל

למעןהסרספק,.המשרדידיעלשפורסם,2017רשויותלנוהלכפוףיהיהלאהמבחן .ה
הוראותהתכ"ם,בענייןתמיכותבגופיםאחריםיחולועלמבחןזהבמלואן.

 הערכת הפרויקט .10

לצורכיבקרה .א משפחותעוליםמדגםבקרבטלפוניהמשרדיקייםסקרשביעותרצון
 כחלקמתהליךהבקרהעלהתכנית.מקומיים,"מאמצים"משיקבלוליווי

 .לרשויותהסקרייעשהלפניהתשלום .ב

 .ג הבקרה. תעשה שבו לאופן הזכות את לעצמו שומר לבצעהמשרד אפשרות תיבחן
אועלידיטופסמקווןשיגיעיועציקליטהבקהילהבשפותהעוליםבאמצעותמדגם

 אובכלדרךאחרתשייבחר.קבלליוויהמלמכשירהטלפוןשלהעולה

רשויות בחטיבת ארצית, תמיכות מרכזת ביאז, מיכל לגב' בדואל לפנות ניתן הבהרה לשאלות
 .michalbi@moia.gov.ilארגוניםוקהילהבכתובת
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