מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה
Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption
אגף בכיר לקליטה בקהילה
ד' אב ,תשע"ה
 20יולי2015 ,
מספרנו29.6.15 :
קול קורא לשנת 2015
להפעלת תכניות לקליטה בקהילה לעולים מצרפת בלגיה ואוקראינה,
בהתאם להחלטת ממשלה מס'  ,2446מיום 15.2.2015
נוכח המצב המיוחד של הקהילות היהודיות בצרפת ,בלגיה ואוקראינה ,החליטה ממשלת ישראל בהחלטת ממשלה
מס'  2446מיום  ,15.2.2015בין היתר ,להפעיל תכניות מיוחדות לאוכלוסיית העולים מצרפת בלגיה ואוקראינה
שמטרתן לעודד את עלייתם ולקדם את קליטתם המוצלחת של עולים אלו בישראל וזאת בהתאמה לצרכיהם (להלן:
"החלטת הממשלה").
משרד העלייה והקליטה (להלן" :המשרד") מזמין בזאת רשויות מקומיות ומועצות אזוריות העומדות בתנאים להגשת
תמיכה כמפורט להלן (להלן" :הרשויות") להציע תכניות לקליטת עולים עבור העולים אשר הגיעו ומגיעים מצרפת בלגיה
ואוקראינה ,לתחומיהן ,מיום  1.1.2015ועד ליום  31.12.2015והכל כפי שיפורט להלן.
 .1תנאי סף להגשת בקשה לתמיכת המשרד:
רשויות שבתחומן מתגוררים ,בהתאם לנתוני עלייה בפועל ולצפי עלייה של הסוכנות היהודית ,מעל  50עולים
מהארצות צרפת ,ו/או בלגיה ו/או אוקראינה ,אשר עלו לישראל מיום  1.1.2015ועד ליום ( 31.12.2015להלן:
"אוכלוסיית היעד" או "העולים הזכאים") .
 .2תחומי פעילות נתמכים :
תחומי הפעילות הנתמכים עבור אוכלוסיית היעד ,כוללים את התחומים הבאים בלבד:
א .תכניות לגיל הרך
ב .חינוך בלתי פורמלי
ג .תרבות ואמנות
ד .תכניות לאוכלוסיית הקשישים.
 .3המשרד יעניק תמיכה לפעילות שאושרה על ידי וועדת התמיכות רק אם מדובר בפעילות שלפחות  75%מהמשתתפים
בה בפועל ,הם מאוכלוסיית היעד.
 .4תקופת התמיכה
מיום  1.7.2015ועד ליום  .31.12.2015בהתאם להחלטת הממשלה ,בכוונת המשרד לתמוך בתכנית מיוחדת זו בשנת
 , 2016וזאת בכפוף לקבלת תקציב לעניין זה ופרסום קול קורא בהתאם.
 .5אופן חלוקת התמיכה
א .סה"כ תקציב התמיכה יעמוד על ₪ 2,500,000

קרית בן גוריון ,רח' קפלן  2ירושלים  ,91950טל'  02-6752772פקס 02-6752666
מרכז מידע טל' -03-9733333
שער הממשלהwww.gov.il :
כתובתנו באינטרנטwww.moia.gov.il :

ב .חלוקת התמיכה תהיה בהתאם למדרגות הבאות:
מדרגת
התמיכה
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
ג.

מספר עולים זכאים מצרפת ,בלגיה ואוקראינה
(עפ"י סעיף ד(())1להלן" :מספר עולים")
50-150
151-300
301-700
701-1000
1001-1500
 -1501ואילך

גובה התמיכה המקסימלי
עד ₪ 30,000
עד ₪ 50,000
עד ₪ 90,000
עד ₪ 110,000
עד ₪ 130,000
עד ₪ 220,000

בנוסף תינתן תוספת של  ,₪ 10,000לכל אחת מהרשויות המוגדרות ברמה  1או  ,2לפי המדד הפריפריאלי של
הלמ"ס ,וזכאיות לתמיכה לפי קול קורא זה.

ד .אופן חישוב חלוקת התקציב לפי מדרגות:
( )1החלוקה תחושב בהתאם למדרגות בטבלה בהתבסס על אחד מהנתונים להלן:
(א) ממוצע של נתוני עלייה בפועל עד ליום  ,18.7.2015המצויים בידי המשרד (של העולים
הזכאים) ושל צפי העולים לשנת  2015לפי נתוני הסוכנות היהודית המעודכן ליוני  ,2015פר
רשות.
(ב) בהעדר נתוני צפי עלייה של הסוכנות היהודית ,יוכפלו נתוני העלייה בפועל עד ליום
 ,18.7.2015המצויים בידי המשרד (של העולים הזכאים) ,בשתיים.
(ג) בהעדר התאמה בין נתוני המשרד בנוגע למספר העולים הזכאים שהגיעו בפועל לרשות לבין
נתוני הרשות לגבי מספר זה  -נתוני עולים זכאים של הרשות ,בהתאם לבקשותיה ובכפוף
להעברת רשימה שמית בצירוף מספרי זהות (בקובץ אקסל) לבחינת המשרד ואישורו.
בכל מקרה תמיכת המשרד תאושר רק מקום בו יש למעלה מ 50-עולים זכאים ,העונים על אחד ההגדרות בסעיף
ד ( )1לעיל.
( )2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .5ג .לעיל ,הסכום המופיע בטבלה בכל מדרגה מהווה גובה תמיכה מקסימלי .בכל
מדרגה הסכום לחלוקה יהיה אחיד בין הרשויות .גובה התמיכה בפועל יקבע בהתחשב במספר הרשויות שהגישו
בקשות.
( )3בכל מקרה גובה התמיכה לא יפחת מ ₪ 30,000-או בקשת הרשות לפי הנמוך מבניהם.
( )4החלוקה תתבצע בהתאם למדרגות ובכל מקרה גובה התמיכה שתאושר על ידי ועדת התמיכות במשרד לא תעלה
על גובה הבקשה לתמיכה של הרשות.
 .6לא יידרש מצ'ינג מהרשויות המקומיות בהפעלת התוכניות על פי קול קורא זה.
 .7תשלום התמיכה
תשלום התמיכה מותנה בהשתתפותם בפועל של אוכלוסיית היעד בתוכניות ,ובקיום האמור בסעיף  3לעיל ודיווח
הרשות בהתאם .בעת הגשת דוחות ביצוע על הרשויות לצרף רשימת משתתפים בצירוף מספרי זהות לכל תכנית
ותכנית של כלל המשתתפים בתוכנית ,וזאת על מנת לבחון עמידה בדרישות הקול הקורא.
 .8מנהלה
תהליך העבודה יהיה בכפוף לנוהל העבודה של המשרד עם השלטון המקומי לשנת  2015ובכלל זה קיום ועדת היגוי
יישובית מחוזית וארצית ,טפסי הבקשה והגשת דוחות ביצוע ,כל זאת בשינויים המחוייבים לפי קול קורא זה.
לשאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל לגב' מיכל ביאז ,מרכזת תמיכות ארצית באגף בכיר לקליטה בקהילה בכתובת
.michalbi@moia.gov.il

רשות המעוניינת להשתתף בתכנית כאמור ,תגיש את בקשתה במערכת המרכבה ותצרף את המסמכים המצורפים לבקשה
וכן את פירוט התוכניות עליהם מבקשת תמיכה ,עד לא יאוחר מיום .10.8.15
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 ,יצורפו מסמך בקשה והנמקה ( טופס מס'  )1ודוח תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת (טופס מס' .) 2
מסמכים כאמור שצורפו על ידי רשות שהגישה בקשה לתמיכה מהמשרד העלייה והקליטה עבור שנת  ,2015אין צורך
לצרף בשנית.
מודגש כי פנייה זו אינה בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין בה משום התחייבות של המשרד לתמוך /להתקשר עם מי
מהרשויות שיפנו במענה לפניה זו  ,מעבר לתקציב שהוקצה לכך או בכלל.
 .9להלן מספרי הקולות הקוראים ,לפי מחוזות:
– קול קורא מספר 5310
א .חיפה והצפון
ב .ירושלים והדרום – קול קורא מספר 5311
ג .תל-אביב והמרכז – קול קורא מספר 5312

התקשרות עם רשות על פי פניה זו  ,מותנית בקיום תקציב  2015ובחוזה התקשרות חתום בין המשרד לרשות.

