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קול קורא לשנת 1025
לשיתוף רשויות מקומיות ומועצות אזוריות בתכנית עידוד עלייה
וקליטתה ברשויות
המשרד העלייה והקליטה (להלן" :המשרד") מזמין בזאת רשויות מקומיות ומועצות אזוריות
(להלן" :הרשויות") ,להציע את השתתפותן בתכנית לעידוד וקליטת עליה עבור עולים
בתחומיהן.
 .1הרשויות המעוניינות להשתתף בתכנית ,יתחייבו לקיים את התוכנית כמפורט להלן ויהיו
זכאיות לתמיכה רק אם יעמדו בהתחייבותן:
 1.1העסקת מלווים לעולים ,בהיקפים ועל פי שפות ,על פי נתוני העולים ברשות וכפי
שיקבע על ידי ועדת התמיכות של המשרד.
 .1.2ביצוע פעולות לעידוד עלייה לרשות ,הכוללות :שיווק ופרסום הרשות בשפות
הרלוונטית (באינטרנט ,בחומר כתוב וכיוצא בזה) ,סיורי גישוש בתחומי הרשות למועמדי
עלייה המבקרים בישראל (לא כולל הטסתם והלנתם) ,השתתפות הפרוייקטורים או גורם
מקצועי אחר מטעם הרשות ,בשליחויות קצרות לכנסים /פעולות לעידוד עלייה המאורגנות
על ידי הסוכנות היהודית ו/או ההסתדרות הציונית ו/או גורם אחר שוועדת התמיכות של
המשרד תאשר מראש כי השתתפות בפעולה לעידוד עלייה שהוא אירגן נכללת בגדר סעיף
זה (להלן" :פעולות לעידוד עלייה").
 . 1.3מתן "סל שירותים לעולה" ,שיורכב מהטבות וסיוע שיינתנו על ידי הרשות לעולים
שיתגוררו בתחומיה .למען הסר ספק" ,סל השירותים לעולה" יפרט סיוע/הטבות מעבר
לכאלה הניתנות על ידי הרשות לתושביה שאינם עולים ומעבר לכל סיוע לעולה הניתן ע"י
גופים ציבורים וממשלתיים בתחום הרשות.
יובהר כי סעיף קטן זה אינו נכלל בכלל עלות התוכנית ,הוא על חשבון הרשות במלואו ואינו
יכול להוות חלק מהשתתפותה של הרשות בעלות התוכנית.
 .2השתתפות הרשות בעלות התוכנית-
עלות התוכנית כוללת את סעיפים ( .1.1כח אדם) ו( 1.2-פעילויות לעידוד עלייה) לעיל,
ואינה כוללת את סעיף ( 1.3במסמך זה :כלל עלות הפעילות הנתמכת).
כל רשות המגישה בקשה לתמיכה על פי קול קורא זה ,מתחייבת לשאת בהשתתפות
תקציבית שלא תפחת מ 25%-מכלל עלות הפעילות הנתמכת.
מכל דו"ח ביצוע שיאושר לרשות בגין התמיכה שתאושר ,יופחתו  25%עלות השתתפות
הרשות.
היקף הפעולות לעידוד עלייה מכלל עלות התוכנית ,לא יפחת מ.10%-
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 .3התמיכה -
 3.1גובה התמיכה לכל רשות ,יקבע בהתייחס לכל הנתונים הבאים:
 3.1.1מספר העולים שעלו לרשות מתאריך  01/09/2012ועד  31/08/14שמתגוררים
ברשות נכון ליום  22-10-2014בתוספת צפי מספר העולים שיגיעו בשנת  2015לרשות,
לפי נתוני הסוכנות היהודית שנמסרו למשרד באוקטובר .2014
נתוני העולים לעניין הוראה זו ,לא יכללו עולים מאתיופיה ,המטופלים במרכזי הקליטה ועל
ידי מוקדי הקליטה ובני מנשה שעבורם הרשויות מקבלות סיוע מאגף קליטה בקהילה.
 3.1.2המדד הפריפריאלי של הרשות ,כדלקמן:
 לרשויות שהמדד הפריפריאלי שלהן הוא  :5נתוני עולים ברשות  +נתוני צפי עלייה ל- 2015ע"פ המפורט בסעיף , 3.1.1יחולקו ב 800עולים.
 לרשויות שהמדד הפריפריאלי שלהן הוא  :4נתוני עולים ברשות  +נתוני צפי עלייה ל- 2015ע"פ המפורט בסעיף  , 3.1.1יחולקו ב 600עולים.
 לרשויות שהמדד הפריפריאלי שלהן הוא  :3נתוני עולים ברשות  +נתוני צפי עלייה ל- 2015ע"פ המפורט בסעיף  , 3.1.1יחולקו ב 500עולים.
 לרשויות שהמדד הפריפריאלי שלהן הוא 2או  : 1נתוני קליטה  +נתוני צפי עלייה 2015ע"פ המפורט בסעיף , 3.1.1יחולקו ב 200עולים.
 3.1.3תוצאות החלוקה לפי המדד הפריפריאלי של כל רשות ,יקבעו את גובה התמיכה
כדלקמן:
תוצאות חישוב יחידות תמיכה לפי המדד
הפריפריאלי
1.4

X

גובה עלות התוכנית (כולל סעיפים 2.2
כ"א וכן סעיף  2.1פעולות לעידוד עלייה)

0.37

1.4>X 2.5

משרה מלאה ופעולות עידוד עלייה-
.₪ 150,000
שתי משרות ופעולות עידוד עלייה-
 300,000ש"ח

2.5>X 4

שלוש משרות ופעילות עידוד עלייה-
.₪ 450,000

4+

שלוש וחצי משרות ופעולות עידוד עלייה-
.₪ 530,000
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גובה התמיכה לא יעלה על  55%מגובה הפעילות הנתמכת ובכפוף לתקציב שיעמוד
לרשות המשרד לעניין התמיכה על פי קול קורא זה.
 3.1ועדת הרשויות תקבע את היקפי המשרות למלווים לעולים לפי שפות ,בהתאם
למספרי העולים דוברי כל שפה ברשות.
ברשות שבה יש מקבץ עולים דוברי שפות שונות ומספרה של אף קבוצה כזו אינו מצדיק
תמיכה המהווה השתתפות בעלות שכר של חצי משרה לפחות בפרויקטור דובר אותה
שפה ,תאשר הוועדה "פרויקטור כללי" דובר השפה האנגלית ברמת שפת אם אשר ייתן
שירות לכלל העולים ברשות.

 .4פרוייקט "בית ראשון במולדת"-
מועצות אזוריות בהן מתקיימת תכנית "בית ראשון במולדת" ,יוכלו לקבל תמיכה בהתאם
לאמור בנוהל זה לעיל ,ובהתייחס לכלל העולים בתחומי המועצה.
על אף האמור לעיל ,במועצות אזוריות שלפי נוהל זה ,אינן זכאיות לקבל תמיכה ,תחושב
התמיכה מתוך עלות פעילות הכוללת העסקת מלווה לעולים בחצי משרה ופעולות לעידוד
עלייה ,בהיקף כולל של ( ₪ 80,000להלן :כלל עלות התכנית הנתמכת).
היקף הפעולות לעידוד עלייה מכלל עלות התוכנית ,לא יפחת מ.10%-
כל מ.א .המגישה בקשה לתמיכה במסגרת תכנית "בית ראשון במולדת" ,מתחייבת לשאת
בהשתתפות תקציבית שלא תפחת מ 25%-מכלל עלות הפעילות הנתמכת.
מכל דו"ח ביצוע שיאושר לרשות בגין התמיכה שתאושר ,יופחתו  25%עלות השתתפות
הרשות
למען הסר ספק ,תמיכת המשרד לא תעלה על  75%מגובה הפעילות הנתמכת ובכפוף
לתקציב שיעמוד לרשות המשרד לעניין התמיכה על פי קול קורא זה.
 .5תפקיד המלווה לעולים /פרוייקטור-
המלווה הוא איש קשר ומתאם בין כל הגופים הרלוונטיים למימוש קליטה מוצלחת של העולה
ותפקידו כולל גם:
 .1יצירת קשר ראשוני עם מועמדים לעליה ולקליטה בתחומי הרשות עוד בהיותם
בחו"ל.
 .2סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הסוכנות היהודית ,משרד הפנים ,הרשות המקומית,
מערכת החינוך וכל משרד ממשלתי אחר על פי הנדרש.
 .3סיוע ברישום לאולפן.
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 .4סיוע ברישום ילדים לבית הספר.
 .5סיוע בהבנת מערכת החינוך הבית ספרית ,תכניות הלימודים  ,ספרי לימוד וכד'.
 .6תיאום ומעקב אחר קליטת הילדים בבתי הספר ותיאום שיעורי עזר במידת הצורך.
 .7הכוונת העולה לפנות למשרד הקליטה לצורך הכנת תכנית תעסוקתית המתאימה לו
וסיוע לעולה במימושה.
 .8מתן סיוע בהתאמה או הפנייה לדיור קלט לתקופה ראשונית לאחר העלייה ,מול
הרשות המקומית או הסוכנות היהודית.
 .9סיוע בהתארגנות בדיור קבע.
 .10מתן מידע לעולה בנוגע לרשות המקומית ,תשלומי עירייה ,ארגוני עולים במרחב
המקומי ,פעילויות הסוכנות היהודית ופעילות וולונטרית במרחב המקומי.

 .11ארגון וליווי סיורים ,טיולים ואירועים לקבוצת משפחות העולים.
 .12פעילות עידוד עליה לרשות (פרסום בשפות באתר הרשות ,השתתפות בפעילויות
מול תיירים ,קשר עם שליחים והסברה לשליחים וכו').
 .13נסיעות לשליחות לחו"ל  ,עידוד לצורך עליה והכנה לעליה של המשפחות (לפחות
פעם אחת בשנה על חשבון הרשות).
 .14בדיקת יישום ההטבות המובטחות ב"סל הסיוע העירוני" ,בהתאם להתחייבות
הרשות.
 .6במקרים חריגים ,האגף המקצועי יצרף המלצתו המפורטת לבקשת הרשות בהתייחס
לנתונים הייחודיים לאותה רשות לשנה הנתמכת ,לרבות :אוכלוסיות מיוחדות בהתאם
לנסיבות.
במקרים בהם השתכנעה הוועדה כי קיימים נימוקים משמעותיים לחריגה מהאמור בנוהל
זה ,ירשמו הנימוקים בפרוטוקול.
 .7גובה התמיכה שתאשר ועדת התמיכות של המשרד ,לא תעלה על גובה הבקשה
לתמיכה שתוגש על ידי הרשות.
רשות שתגיש בקשה נמוכה מגובה התמיכה המגיע לה בהתאם לקריטריונים ,תציין
בבקשתה היקף משרות ופעילות יחסי לגובה התמיכה המפורט בטבלה בסעיף , 3.1
בהתאם לגובה הבקשה.
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 .8תקופת התמיכה :היא לשנת  , 2015קרי פעילות שתבוצע מינואר עד דצמבר .2015
לאחר הגשת הבקשות ,רשויות יוכלו לפנות למתן מקדמה עבור הפעלה ע"פ הוראת התכ"ם
מס' 6.1.3

לשאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל לגב' פטריסיה חבבו ,ממונה עידוד עלייה וקליטה באגף
הבכיר לעידוד עלייה בכתובת .patriciah@moia.gov.il
רשות המעוניינת להשתתף בתכנית כאמור ,תגיש את בקשתה במערכת המרכבה ותצרף את
המסמך המצורף בזאת וכן את פירוט "סל השירותים" לעולה המוצע על ידה ,עד לא יאוחר
מיום .12-21-1024
הבקשה של הרשות תכלול את כל המסמכים המצורפים לנוהל זה ובכללם את מסמכי החובה
ע"פ הוראת החשכ"ל לרשויות המבקשות תמיכה מתקציב המדינה .
מסמכי ייסוד של הרשות והמסמכים השנתיים יוגשו ע"י הרשות כמפורט בהוראה ,פעם
בשנה ,לבקשה הראשונה המוגשת למשרדי הממשלה .
לכל בקשת תמיכה בכל הקולות הקוראים בנוהל זה ,יצורפו מסמך בקשה והנמקה ( טופס
מס'  ) 1ודוח תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת (טופס מס' . ) 2
הצעה שתוגש שלא כאמור ולא תכלול התחייבות הרשות להשתתפות ב 25%-מעלות
התכנית ,לא תיבדק.
מודגש כי פנייה זו אינה בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין בה משום התחייבות של
המשרד להתקשר עם מי מהרשויות שיפנו במענה לפניה זו  ,מעבר לתקציב שהוקצה לכך או
בכלל.
התקשרות עם רשות על פי פניה זו  ,מותנית בקיום תקציב  1025ובחוזה התקשרות
חתום
בין המשרד לרשות.
מצ"ב טופס להגשת בקשה לתמיכה
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טופס להגשת בקשה לתמיכה
לכבוד
האגף הבכיר לעידוד עליה
המשרד העלייה והקליטה
הנדון :בקשה להשתתפות בתכנית לשיתוף רשויות מקומיות ומועצות
אזוריות בתכנית קליטת עלייה ברשויות לשנת 1025
אנו הח"מ  ,מורשה החתימה של ______ (שם הרשות) (להלן" :הרשות") מגישים בקשה זו
בשם הרשות ,במענה לקול הקורא שפרסם המשרד לעלייה וקליטה (להלן" :המשרד") ,בעניין
שיתוף רשויות מקומיות ומועצות אזורית בתכנית קליטת עליה ברשויות לשנת .2015
להלן הנתונים הנדרשים לבקשה זו:
 .1המדד הפריפריאלי של הרשות הוא _____ .הרשות בתחומי הנגב והגליל כן/לא.
בתחומי הרשות מתקיימת תכנית "בית ראשון במולדת" כן/לא.
הרשות/המועצה מצטרפת לראשונה בשנת  2015לתוכניות עידוד עלייה של המשרד,
כלומר :ב 4השנים האחרונות לא מימן המשרד העסקת פרויקטור ברשות כן/לא.
 .2התכנית תכלול-
 2.1הפעלת ___ מלווים לעולים ,בעלות כדלקמן:
מלווה -1
מלווה -2
מלווה -3
* 2.2הרשות מתחייבת לבצע פעולות עידוד עלייה בהיקף של לפחות  10%מכלל
הפעילות הנתמכת ,לפי הפירוט הבא-
העלות ________
הפעולה
הפעולה
הפעולה

העלות ________
העלות ________

 2.3מצורף בזה "סל שירותים לעולה" המפרט את הסיוע ו/או הטבות שהרשות מתחייבת
לתת לעולים שיתגוררו בתחומיה מעבר לכל סיוע לעולה הניתן ע"י גופים ציבורים
או ממשלתיים.
__________________
שם ,תואר תפקיד

_________________
שם ,תואר תפקיד וחתימה
וחתימה
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