י'סיון,תשע"ז 
4ביוני 2017
קול קורא לשנת 2017
פיילוט לפיתוח ולהפעלה של תכנית מיוחדת לשילוב עולים חדשים בחברה על ידי חברה מאמצת
מקומית – "אמץ עולה"

משרד העלייה והקליטה (להלן :"המשרד") מזמין בזאת רשויות מקומיות העומדות בתנאים
להגשת בקשות לתמיכה כמפורט להלן (להלן :"הרשויות") להציע תכניות "אמץ עולה" ,ליצירת
מערךהתנדבותישלליווימשפחותעוליםעלידי משפחותאויחידיםברשויותהמקומיות (להלן:
"המאמצים"). 
 .1כללי
מטרתהתכניתהיאלקדםאתהשתלבותם שלהעוליםהחדשיםשזהעתההגיעו בקהילהובחברה
בישראלבמגווןתחומיחייםעלידיחברהמאמצתמקומית .התוכניתמיועדתלעוליםשעלו/יעלו
לארץמיום1.1.2015ועד31.12.2017(להלן:"העולים")והכלכפישיפורטלהלן .
 .2מסגרת התקציב
בכוונתהמשרדלהקצות 1,300,000₪מתקציב 2017לטובתמבחןזה,ולאיותרמ–  45,000₪
בסוףהתקופה,לכלרשותהעומדתבדרישותלקבלתהתמיכה.
 .3קריטריונים לתמיכה ברשויות בגין פיתוח והפעלה של תכנית "אמץ עולה" 
בתכניתייכללורשויות,בהןמתקיימיםתנאיהסףשלהלןבמצטבר :
א.
ב.

ג.

לרשותהגיעולפחות300עוליםחדשיםלפינתוניהמשרד,מיום1.1.2015ועד
ליום30.4.2017(מצבנספחא').
קיימתהתחייבותהרשותלבנייתמערךהתנדבותישלמשפחותמלוותמקומיות
(להלן:"מאמצים")בתחומיהרשות,וכיבמסגרתזויבוצעומפגשיםופעולות
משותפותשלכלמשפחתעוליםעםהמשפחההמאמצתשלהבקהילהבהיקפים
הבאים:
 )1רשויותבהן300-1300עולים,לפחות30משפחותילוועל-ידימאמצים
מקומיים.
 )2רשויותבהןלמעלהמ1301-עוליםחדשים,לפחות50משפחותילוועל-
ידימאמציםמקומיים.
לאיכללומועצותאזוריותבשלבהפיילוט.זאתמאחרובמועצותהאזוריותלרוב,
ישנןכברתכניותהעוטפותאתהעוליםעלידיאימוץמקומי.

 .4אופן חלוקת התמיכה
א .אופןחלוקתהתמיכהתהיהבהתאםלתפוקות,ורקלאחרסיוםהתוכנית.הזכאות
לקבלתהתמיכהתקבעביןרשויותשעמדובתנאיהסףוביצעואתהתוכניתלפחות
בהיקףעליההתחייבווהמפורטבסעיף.3ב.לעיל.
 .5גובה השתתפות הרשויות )( Matching
לאורעיתויפרסוםהמבחןהרשויותלאיחויבובהשתתפותעצמית(מצ'ינג).
 .6תקופת התמיכה
טלפון:
פקס:
כתובת:
אתר:

02-6752752
02-6752666
קפלן  , 2ירושלים 9195016
www.klita.gov.il

תקופתהתמיכההיאמיוםפרסוםהקולהקוראועד .31.12.2017

 .7התכנית תכלול
א .ליווי:מפגששלהמאמציםהמתנדביםעםמשפחותהעוליםהחדשים,סיועבהיכרות
עםהקהילההמקומיתואפשרויותההשתלבותבחייהקהילהוהחברהומתןאוזן
קשבתלאתגריםולהתמודדותהמלווהתהליךהיקלטותבחברהחדשה.
הליווייינתןברשויותשיקבלותמיכהלענייןזהויכלולאתמרכיביהבסיסהבאיםשל
התכנית:
ב .פרסוםהפרויקטובנייתמאגרשלפוטנציאלמשפחות/יחידיםוותיקים,שיסייעו
בהתנדבותבליווימשפחותהעולים.
ג .מיפויפרופילהמשפחותברשות(עוליםוותיקים)לפי:
()1ארץמוצא
()2הרכבמשפחתילרבותילדיםוגילאים
()3תחומיענייןמשותפים 
מטרתהמיפויהיאיצירתהתאמהאופטימאליתביןהמאמציםלביןהעולים .
ד .ביצועהדרכהעלידיגורמיםרלבנטייםברשות,למאמצים-לפחותפעמייםבתקופת
התמיכה,בנושאסיועלעוליםחדשים,וכןעריכתמפגשיהכשרההדרכהוליווי
למאמצים,לרבותימיהעשרהוסדנאותתמיכה.מטרתההדרכהוההכשרההיא
הקנייתהמשאביםהדרושיםלמאמציםלתמיכהבעוליםהחדשים,תוךהיכרותעם
התרבותממנההםמגיעים,התהליכיםהנפשייםשהםעובריםבעקבותתהליךהמעבר
לארץחדשה,היכרותעםהמעניםשנותנתהמדינהוהרשותלטובתסיועלעולים,
חשיפהלפעולתםשלגופיםרלבנטייםברשותשיכוליםלייעץלעוליםבתחומיםשונים
ולמצותאתזכויותיהםוכןהקנייתתחומיידעשוניםבקליטתהעלייהוכןתחומיידע
מעשייםהקשוריםלעבודההישירהעםהעולים.
ה .קיוםמפגשהיכרותראשוניביןהמאמציםלביןהעולים.הזכאותלתמיכהמותנית
בהוכחתלפחותארבעה(4)מפגשיםביןהמאמציםלעולים,בתקופתהתמיכהעבורכל
עולה.
ו .הרשותתדאגלליווישוטףובקרהעלהמאמציםלאורךתקופתההתקשרות,לרבות
הזמנתמשפחותהעוליםלחגוגאירועיחגומועדעםהמאמצים.
בתום התקופה תדווח הרשות למשרד אודות הפעילות (מתכונת הדיווח מופיעה
בנספחב') .

 .8דיווח ותשלום התמיכה
א .התמורהתשולםלרשותבהתקייםשניהתנאיםהבאיםבמצטבר :
()1פירוטהוצאותשהוצאובגיןביצועהפרויקטעדלסכוםשל45,000₪בצירוף 
אסמכתאותעלביצוען(דוגמת:תלושישכר,הוצאותפרסום,מפגשאחדלכלל 
משתתפיהפרויקטופעילויותנוספותרלבנטיות). וגם ,
()2התשלוםבגיןהתמיכה,עלסךעד45,000ש"חיעשהרקלאחרקבלתאישור 
האגףוהחשבותבמשרדלביצועהתפוקהעליההתחייבההרשותבעתהגשת 
הבקשהבהיקףהמפורטבסעיף.3בלעיל.דוחהביצועלענייןרכיבזה,יוגש 
במתכונתהמופיעהבנספחב'לקולקוראזה .
ב.בתוםתקופתהתמיכהועדלאיאוחרמיום,28.2.2018הרשותתגישדוחביצוע 
בצירוףאסמכתאותכנדרשהמעידיםעלביצועהשלתכנית"אמץעולה". 
ג.הרשותתגישלמשרדדוחמילולימפורטעלביצועהתכניתודוחמפורטעלהעולים 
והמשפחותהמאמצותשלקחוחלקבפרויקט,בצירוףפירוטאודות4המפגשים 
שבוצעופרעולה,כדרישתהמבחן.הדוחיסרקלמרכבהבצירוףכלהאסמכתאות 
כאמור .
ד.הדוחותיישאואתחתימתםשלמורשיהחתימהברשותוגזברהרשותוכןאת 
אישורםשלהנ"לעלנכונותהפרטיםשנכללובדו"ח .
ה.יודגשכיקבלתהדוחותכאמורובדיקתםמהווהתנאילתשלוםהתמיכה. 
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ו.תנאינוסףלתשלוםהואביצועסקרע"ינציגיהמשרדובויבדקולפחות50% 
מהמשפחותשאומצו.התשלוםיועבררקלאחרבדיקתהמשרדאתהדיווחואישורו 
לתשלום. 
ז.במידהומתוצאותהבדיקהיעלהכיהרשותלאעמדהבתנאיהסףלתמיכה,למשל 
מקרהבומשפחהאחתעליהדיווחההרשות,תצייןכילאקיבלהאתהליוויברשות, 
הרשותלאתקבלאתהתמיכהכלל .



 .9מנהלה
א .ניתןיהיהלהגישבקשותלתמיכהלאיאוחרמיום.22.6.2017
ב .הגשתהבקשהבמערכתמרכבהתיעשהכדלקמן:
.1הרשות תגיש בקשה ובה פירוט של התכנית המוצעת על ידה (פורמט הגשת
הבקשה–מופיעבנספחג'לקולקוראזה)
 .2הבקשה תוגש על גבי מסמך לוגו של הרשות וחתומה על ידי שני מורשי
חתימה.
 .3לכל בקשת תמיכה יצורפו "מסמך בקשה והנמקה" (טופס מס'  )1ודוח 
תקציבמולביצועלפעילותהנתמכת"(טופסמס' .)2
 .4רשותאשרהגישהבקשהלתמיכהלשנת 2017למשרדזהמכבר,לאתהייה
חייבת להגיש את כל מסמכי היסוד שהוגשו במסגרת בקשתה לתמיכת
המשרד,בראשית,2017מחדש.
ג .הטיפול בתכנית ייעשה  במטה ,וירוכז על ידי הגב' מיכל ביאז . מחוזות המשרד,
באמצעותיועציקליטהבקהילהבכלרשותיהיושותפיםלה.זאתעלידיקיוםישיבות
משותפותבנושאאחתלחודשייםעםגורמיהרשותהמטפליםבתכנית וכןמתןסיוע
בסוגיותהקשורותבקליטתעלייההעולותעלידיהעולים.
ד .כלהפרסומים ,המתייחסיםלפעילותהמשותפתעם המשרד,חייביםלהיותכתובים
גםבעבריתומלוויםבלוגוהמשרד.הפרסומיםיאושרוע"ימרכזתהנושא,הגב'מיכל
ביאז,ולשםכךיועברואליהמראשלמייל.michalbi@moia.gov.il
ה .המבחןלאיהיהכפוףלנוהלרשויות,2017שפורסםעלידיהמשרד.למעןהסרספק,
הוראותהתכ"ם,בענייןתמיכותבגופיםאחריםיחולועלמבחןזהבמלואן .
 .10הערכת הפרויקט
א .לצורכיבקרההמשרד יקייםסקרשביעותרצוןטלפוניבקרבמדגםמשפחותעולים
שיקבלוליווימ"מאמצים"מקומיים,כחלקמתהליךהבקרהעלהתכנית.
ב .הסקרייעשהלפניהתשלוםלרשויות.
ג .המשרד שומר לעצמו את הזכות לאופן שבו תעשה הבקרה .תיבחן אפשרות לבצע
מדגם   באמצעות יועציקליטהבקהילהבשפותהעולים אועלידיטופסמקווןשיגיע
למכשירהטלפוןשלהעולההמקבלליוויאובכלדרךאחרתשייבחר.
לשאלות הבהרה ניתן לפנות בדואל לגב' מיכל ביאז ,מרכזת תמיכות ארצית ,בחטיבת רשויות
ארגוניםוקהילהבכתובת.michalbi@moia.gov.il
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