המשרד לשוויון חברתי
ירושלים ,כ"ה כסלו תשע"ו
 07דצמבר 2015

[סה"כ  42עמודים]

לכבוד
__________________
[שם הרשות המקומית]

ג.א.נ,.
הנדון :הזמנה להגיש בקשות תמיכה עבור פעילות קתדראות או אוניברסיטאות עממיות
רקע
 .1המשרד לשוויון חברתי 1אחראי על פעילות הקתדראות והאוניברסיטאות העממיות
(מוסדות לימוד להשכלה ולהעשרה המיועדים ללומד המבוגר בשעות הפנאי ואשר
הלימודים בהן אינן מזכות את הלומד בתעודה פורמאלית).

 .2ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשת תמיכה בעבור ביצוע תוכניות לימוד להעשרה במסגרת
הקתדראות והאוניברסיטאות העממיות לתקופה ( 9.1.4192-89.3.4192להלן" :תקופת
התמיכה") ,בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
 .3ועדת התמיכות של המשרד תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בהתאם להוראות החשב
הכללי לעניין תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים ,כפי שיעודכנו מעת לעת.
מטרת התמיכה
 .4התמיכה תינתן בעבור פעילות של לימודי העשרה והרחבת אופקים שלא לשם קבלת תעודה
פורמאלית עבור בני  55שנה ומעלה במסגרת הקתדראות והאוניברסיטאות העממיות ,על פי
תוכניות לימוד שאושרו על ידי המשרד.

תנאי סף

1

* בהתאם להחלטת ממשלה מס'  335מיום  4.8.2015שונה שם "המשרד לאזרחים ותיקים" כך שייקרא החל מאותו מועד" :המשרד

לשוויון חברתי".
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 .5בקשה לתמיכה יכול שתוגש על ידי גוף העומד בתנאי סף אלה:
6.1

בקשה יכול שתוגש על ידי רשות מקומית בלבד.

6.2

הקתדרה או האוניברסיטה העממית אושרה כמוסד הזכאי לתמיכה על ידי משרד
החינוך עד ליום  1.1.09או על ידי המשרד לאחר יום .1.1.09

עקרונות חלוקת התקציב
 .6תקציב התמיכה יחולק בין הרשויות המקומיות מבקשות התמיכה בהתחשב באמות המידה
המפורטות להלן (בצידן צוין משקלן):
7.1

מספר הלומדים בני  55שנים ומעלה במסגרת קורסים נתמכים (כאמור בסעיף 10
להלן) שהפעילה הקתדרה בשנת הלימודים שהחלה בחודש ספטמבר בשנה שקדמה
לשנת התמיכה ,תלמיד הלומד בלמעלה מקורס אחד ייחשב לצורך סעיף זה כמספר
הקורסים בהם השתתף .למשל תלמיד שהשתתף בשני קורסים ,יחשב לצורך סעיף זה
כשני תלמידים  20 -נקודות.
הקתדרה/אוניברסיטה עממית שלה מספר התלמידים בני  55שנים ומעלה הרב ביותר
תקבל ניקוד מקסימלי ויתר ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי.

7.2

מספר שעות הפעילות בקורסים נתמכים (כאמור בסעיף  )10בעבורן מבוקשת תמיכה
לתקופת התמיכה על פי תוכנית לימוד שאישר המשרד–  60נקודות.
הקתדרה/אוניברסיטה עממית שלה מספר שעות הפעילות הגדול ביותר תקבל ניקוד
מקסימלי ויתר ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי.
מספר השעות שיוכרו לצורך סעיף זה לא יעלה על מכפלת סכום שעות הקורסים
העיוניים ,כהגדרתם להלן .לדוגמה :קתדרה המפעילה קורסים בהיקף של 4,000
שעות לימוד בשנה ,מתוכן מקיימת קורסים עיוניים בהיקף של  1,500שעות לימוד,
מספר השעות שיוכרו לצורך אמת המידה בסעיף  7.2זה יהיה  3,000שעות לימוד.
"קורס עיוני" הוא קורס במדעי הרוח כולל לימודי ארץ ישראל ,מדעי החברה ,מדעי
ההתנהגות והטבע ,קורס בתחום התרבות והתקשורת ,שפות ומחשבים" .קורס לא
עיוני" – הוא כל קורס שאינו קורס עיוני ,ובכלל זה הקורסים הבאים אינם קורסים
עיוניים :אומנות ואומנויות ,לימודי משפחה ,תחביבים ,קורסים מקצועיים ועוד .בכל
מקרה של מחלוקת ביחס לסוג הקורס (עיוני/לא עיוני) יכריע המשרד.
במידה ומספר השעות בקורס מסויים עולה על  120שעות ,לצורך סעיף  7.2זה יוכרו
 120שעות בלבד.

7.3

אפיון הרמה החברתית – כלכלית של הישוב בהתאם לשיוך הישוב לאשכול לפי דירוג
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  20 -נקודות.
ישוב שלו דירוג למ"ס  10יקבל  2נקודות ,ישוב שלו דירוג למ"ס  9יקבל  4נקודות,
וכך הלאה.
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תנאי תמיכה
 .8הרשות המקומית הצהירה והתחייבה כי היא מפעילה את הקתדרה לפי הקריטריונים
להפעלת קתדרה עממית של המשרד (נוסח מעודכן ליום  .)6.11.2014הקריטריונים מצורפים
כנספח א'.
 .9הרשות המקומית הצהירה והתחייבה כי הקתדרה פועלת על פי כללים לפעילות ועדות
ההיגוי וההוראה (נוסח מעודכן ליום  )6.11.2014המצורפים כנספח ב'.
 .10תמיכה תינתן לקורס בן  15שעות לפחות המונה  15תלמידים לפחות (בקורס מחשבים ניתן
לתמוך בקורס המונה  10תלמידים לפחות) ,שתוכנית הלימוד שלו אושרה על ידי ועדת
ההוראה של הקתדרה והוא בעל היבט לימודי שיטתי.
יודגש כי לא תינתן תמיכה לפעילויות חד פעמיות; לפעילויות חברתיות-תרבותיות דוגמת
מועדונים למיניהם ,שירה בציבור ,מנויים לקונצרטים או תאטרון ,מקהלות וכיו"ב; וכן
לקורסים מקצועיים המקנים תעודה רשמית.
ככל שמדובר בקורס שלא קיבל את אישור משרד החינוך (בטרם עברה האחריות למשרד)
ונציג המשרד לא ישב בועדת ההוראה שאישרה כאמור את הקורס ,כי אז המשרד יהיה
רשאי לבקש כל פרט נוסף ביחס לקורס ,לרבות סיליבוס הקורס ,ולמשרד שיקול דעת
מוחלט ובלעדי באם לאשר הקורס כפעילות נתמכת אם לאו.
 .11תמיכת המשרד תינתן בגין עלות שכר הוראה בלבד שהוצאה בפועל (כולל הפרשות
סוציאליות והוצאות נסיעה) ,והיא לא תעלה על  50%מעלות שכר ההוראה שבעבורו
מבוקשת תמיכה ובכל מקרה לא יותר מ ₪ 68.75-בגין שעת הוראה בודדת.
 .12ככל שמספר שעות הלימוד בעבורן מבוקשת תמיכה לתקופת התמיכה על ידי הרשות
המקומית יהיה גבוה ממספר שעות הלימוד בפועל תשולם תמיכה מופחתת בהתאם .בנוסף,
ככל שימצא פער כאמור העולה על  ,25%המשרד יפחית בתקופת התמיכה העוקבת ניקוד
בשיעור של מחצית מאחוז החריגה ,אלא אם יוכח לועדת התמיכות כי התקיימו נסיבות
מיוחדות .ככל שימצא פער כאמור העולה על  40%המשרד יפחית בתקופת התמיכה העוקבת
ניקוד בשיעור אחוז החריגה ,אלא אם יוכח לועדת התמיכות כי התקיימו נסיבות מיוחדות.
 .13למען הסר ספק  -לא תינתן תמיכה בהוצאות נלוות בהפעלת הפעילות ולא תינתן תמיכה
עבור שעות ניהול.
כללי
 .14רשויות מקומיות המבקשות לקבל תמיכה מאת המשרד ועומדות בתנאים הנ"ל ,מתבקשות
למלא את טופס הבקשה המצורף ולהגישו ,כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה של
הרשות וחותמת הרשות כנדרש ,יחד עם כל המסמכים המצוינים בו .זאת לא יאוחר מיום
י"א בשבט תשע"ו ( 49.19.4192כולל).
 .15בקשות התמיכה יוגשו במערכת מרכב"ה ,באמצעות חתימה דיגיטאלית על ידי כרטיס
בכתובת
באינטרנט
התמיכות
על ידי כניסה לפורטל
חכם ,וזאת
 .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portalיש לסרוק את הטפסים החתומים לפורמט PDF
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ולהזין אותם לפורטל התמיכות .ניתן לפנות למרכז ועדת התמיכות במשרד לשוויון חברתי,
בטלפון  02-6547022 :לפקס  02-6547034 :לשם קבלת פרטים נוספים .במידה שהתקבלה
הודעה שהכרטיס החכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה בגישה לפורטל התמיכות
באינטרנט ניתן לפנות לטלפון .02-5012443
בקשה שתגיע באיחור תידחה ללא דיון.
 .16לתשומת ליבכם – במועד הגשת בקשות התמיכה ניתן לקבל סיוע במרכז תמיכה מקצועי
שייתן מענה בשאלות מקצועיות בלבד בכתובת הדואר האלקטרוני :
.tmichothelp@mof.gov.il
 .17מודגש כי אישור תמיכה במסגרת שבנדון כפוף לקיומו של תקציב לנושא במסגרת תקציב
המדינה ובהתאם לגובה התקציב שיאושר לעניין זה.
 .18תמיכת המשרד כפופה להוראות החשב הכללי בעניין ,ובכלל זה להוראות החשב הכללי
בעניין תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים ,כפי שיעודכנו מעת לעת.

בכבוד רב,
שלום בוחבוט,
ראש תחום חינוך ופרויקטים
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