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 "הספר לבית חוזרים"
 

 ספר בבתי ותיקים אזרחים כיתות הפעלת  - מקומיות לרשויות פנייה
 

 הארכת המועד האחרון להגשת בקשות
 

 
להודיעכם כי מוארך המועד הרינו  בחודש ינואר,בהמשך לקול הקורא שפורסם ונשלח אליכם 

, עד ליום 2016 לשנת הלימודים תשע"ז, המתחילה בספטמברהאחרון להגשת בקשות הצטרפות 
 . את הבקשות יש להגיש על גבי טופס הבקשה שצורף לקול הקורא. 21.4.2016

 
 לנוחיותכם, מצורף נוסח מתוקן של הקול הקורא. 

 
 -02לכל שאלה ניתן לפנות למר שלום בוחבוט, מנהל תחום חינוך במשרד לשוויון חברתי, בטלפון 

6547028 . 
 
 

 
 בברכה,

 שלום בוחבוט 
 ראש תחום חינוך מבוגרים 

 המשרד לשוויון חברתי 
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 "הספר לבית חוזרים"

 
 ספר בבתי ותיקים אזרחים כיתות הפעלת  - מקומיות לרשויות פנייה

 
 משנת החל ,מקומיות רשויות באמצעותמבצע, "( המשרד" – להלן) לשוויון חברתי המשרד

 כיתות - להלן) ותיקים אזרחים כיתות להפעלת תוכנית 2014שתחילתה בחודש ספטמבר  הלימודים
 בחוק כהגדרתם מוכרים או רשמיים חינוך מוסדות של בשטחם( ותיקים כיתת – וביחיד; ותיקים

 שהם ספר בתי לרבות' )יב –' ז בכיתות תלמידים ומתחנכים לומדים בהם 1949 ט"תש חובה לימוד
 ספר בתי למעט '(,יב-'י או' יב – ט כתות) תיכונים או'( ט-'ז כתות) עצמאיות ביניים חטיבות
 .(התוכנית – להלן) הלימודים שעות במהלך וזאת(, יסודיים

 
לאחר ההפעלה הראשונית, המשרד עדכן את תנאי התוכנית ורשויות מקומיות שטרם הצטרפו 

. להלן פרטים על 2016משנת הלימודים המתחילה בחודש ספטמבר  מוזמנות לעשות כן החל
 :התכנית

 

 התוכנית מטרת .1

 מי הוא ותיק אזרח) ותיקים לאזרחים והעשרה לימוד מסגרות לקיים היא התוכנית מטרת
 הבין הקשר חיזוק תוך( 2004 – ד"התשס, פרישה גיל בחוק כמשמעותו הפרישה לגיל שהגיע

 .הוותיקים האזרחים לבין ספר בתי תלמידי שבין דורי

 
  סף תנאי .2

 
 הפחות לכל פועל בתחומהש מקומית רשות ידי על שתוגש יכול לתוכנית הצטרפות בקשת
 מוסדות לרבות, בית ספר( –)להלן  זו פנייה של במבוא כמפורט אחד מוכר חינוך מוסד
 .1969 -ט"תשכ, ספר בתי על פיקוח חוק לפי בתוקף ברישיון חינוך

 
 הכיתות מספר .3

 
 ועומדת לתוכנית הצטרפות בקשת שהגישה מקומית רשות בכל הוותיקים כיתות מספר
 :הבא באופן יקבע הסף בתנאי

 
 . אחת ותיקים כיתתל הפחות לכל זכאית , שאינה מועצה אזורית,מקומית רשות 1.3

 
, מועצה אזורית זכאית לכל הפחות לשתי כיתות ותיקים )ללא תלות במספר האזרחים  1.3

 המתגוררים ברשות(. 
 
 עד ותיקים אזרחים  10,000 מתגוררים שבה , שאינה מועצה אזורית,מקומית רשות 1.1

  .ותיקים כיתות 2 עד -  ותיקים אזרחים 20,000
 

 אזרחים 20,001-מ למעלה מתגוררים שבה כולל מועצה אזורית, ,מקומית רשות 1.3
  .ותיקים כיתות 3 עד- ותיקים
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 תהא מקומית רשות כל, תקציב נותר כי יסתבר ההצטרפות בקשות בחינת שלאחר ככל 1.3

 בהתאם ותיקים כיתות של שווה למספר לעיל 3.4 - 3.1  בסעיפים לקבוע בנוסף, זכאית
 .נוספות ותיקים כתות 3-מ יותר לא אך, לתוכנית המשרד שיקצה התקציב ליתרת

 

 .  ותיקים אזרחים עשרים הפחות לכל תכיל ותיקים שכיתת לכך כפוף לעיל האמור 1.3
 
 

 התכנית עיקרי .4
 

 התוכנית של לפועל להוצאתה אחראית תהא המשרד יתקשר עמה המקומית הרשות
 :הבאות הפעולות לביצוע זה ובכלל( התשלומים ביצוע לרבות)

 
 3  סעיף לפי המשרד ידי על לה שנקבעה לזכאות בהתאם, תעמיד המקומית הרשות 3.3

 זכאית נמצאה המקומית והרשות במידה. ספר בבתי לימוד תכיתו או הכית ,לעיל
 הכיתה על; אחר ספר בבית תהא מהכיתות אחת כל - אחת ותיקים כיתתליותר מ

 נגישות לרבות ותיקים אזרחיםל ונגישה, שניתן ככל, הספר בבית מרכזי במיקום להיות
 .שירותים לחדרי

 
 העשרה לימודי, כאמור העמידשה הבכית קייםל אחראית האת המקומית הרשות 3.3

 בעת לימוד יום בכל שעות 4 במשך בשבוע יומיים שיתקיימו ותיקים לאזרחים
  .הספר בית תלמידי של לימודים שמתקיימים

 
 אשר שיעור מערכי כולל הלימודים תוכניתשל  להכנה אחראית תהא המקומית הרשות 3.1

 שיקבע ותיקים לאזרחים רלוונטיים נושאים מבין שונים העשרה שיעורי תכלול
, הספר בבית הוותיקים האזרחים של התנדבות תכלול הלימודים תוכנית. המשרד
 נתונה ותהיה המשרד לאישור כפופה הלימודים תוכנית. הספר בית עם בתיאום
   .לפיקוחו

 
 להשתתף המקומית הרשות תושבי הוותיקים לאזרחים תאפשר המקומית הרשות 3.3

 הוותיקים האזרחים בקרב הפרסום פעולות את בצעת זה ובכלל שוויוני באופן בתוכנית
 של האינטרנט באתר(, שקיים ככל) המקומית הרשות בעיתון הודעה פרסום כולל

  .ב"וכיו המקומית הרשות
 

 האזרח של תצהיר בהמצאת  ריאיון בקיום מותנית בתוכנית ותיק אזרח השתתפות
 פלילי רישום המפרט מטעמו תצהיר או רלוונטי פלילי רישום בעל אינו כי הוותיק
; בתוכנית להשתתף מניעה אין כי המשרד של המשפטי היועץ קבע לגביו רלוונטי

 במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת חוק לפי ישראל משטרת אישור והמצאת
 .2001 -א"תשס, מסוימים

 
 השתתפותו על המעידה תעודה שהציג לאחר תהא הספר לבית ותיק אזרח כניסת

 .בתוכנית
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 הספר בית שצרכי וככל הניתן ככל יועמד הלימודים תוכנית לביצוע המורים צוות 3.3
 בכתב המשרד אישר אם אלא, הספר בבית הקיים ההוראה צוות מתוך זאת מאפשרים

 ההוראה צוות העסקת. המשרד שיקבע כשירות לתנאי בהתאם חיצוני מורה העסקת
 .בלבד המקומית הרשות י"ע תעשה תיקיםוהו בכתת

 
 בשעות ותיקים כיתת ללמד יוכל לא הוא, הספר בבית ההוראה לצוות שייך שמורה ככל

 ההוראה, כלומר. הספר בית תלמידי של ההוראה בעבור שכר מקבל הוא בגינן העבודה
 על. הספר בית לתלמידי המורה של ההוראה שעות חשבון על תבוא לא ותיקיםוה בכתת

 במורה שמדובר ככל) החינוך למשרד נוספת עבודה להיתר בקשה להגיש המורה
 המועסק במורה שמדובר ככל) החינוך מוסד על לבעלות או (החינוך משרד י"ע המועסק

 והנלווים השכר ולתשלום ההעסקה לתנאי האחריות. (החינוכי המוסד על בעלות י"ע
שעות ההוראה )לרבות שכר  בגין תשלום. המקומית הרשות - בלבד המעסיק על יהיה

 .להלן 5  בסעיף האמור התוכנית תקציב מתוך יתבצעהמורה( 
 

 ואישור תצהיר המצאת, ריאיון הוא להעסקתו תנאי -חיצוני במורה שמדובר ככל
 .4.4 בסעיף כאמור ישראל משטרת

 
 השתתפות דמי בתוכנית המשתתפים הוותיקים מהאזרחים תגבה המקומית הרשות 3.3

 .התוכנית לביצוע שישמשו לחודש ₪ 50 עד של בשיעור
 
 שתי ינתנו למשרד. אחת לשנה תהא המקומית הרשות עם המשרד של התקשרות 3.4

 . פעם בכל חודשים עשר בשנים ההסכם תקופת את להאריך אופציות
 

 כפי, התוכנית הפעלת לעניין שלה  הביטוח פוליסות את תרחיב המקומית הרשות 3.4
 .לממשלה הביטוחי היועץ שינחה

 

 המינהלי בהיבט הפרויקט את שירכז מטעמה אחראי ותעסיק תמנה המקומית הרשות  3.4
 הפרויקט כי, יובהר. מטעמו מי או הספר בית מנהל עם בתיאום יעבוד אשר, והפדגוגי

 התלמידים של התקין הלימודים יום במהלך יפגע שלא בדרך החינוכי במוסד יתנהל
 . המורים או/ו

 
 תקציב .5

 יצוין. ותיקים כיתת כל עבורלשנה  ₪ 29,000 של סך יקצה המשרד התוכנית ביצוע לצורך
 הרשות. ₪ 58,000-בכ אחת ותיקים כיתת של שנתיתה העלותאת  מעריך המשרד כי

שתמומן על ידה בין היתר מדמי ההשתתפות ) ההוצאות ביתרת לשאת תתחייב המקומית
 ושיעור הבראה בתוכנית שהן מקומיות רשויות למעט, זאת. (לעיל 4.6 האמורים בסעיף 

 39,000 של סך יקצה המשרד כזה ובמקרה 80% לפחות על עומד בהן הידוע האחרון הגבייה
   .כאמור לעיל ההוצאות ביתרת לשאת תתחייב המקומית והרשות ₪

ככל שהפעלת כיתת ותיקים תהיה לתקופה הפחותה משנת לימודים, הסכום שמקצה 
 המשרד יוקטן בשיעור החלק היחסי בשנת הלימודים שבו לא הופעלה הכיתה. 
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  בקשה הגשת .6
 

 המצורף הבקשה טופס למלא מתבקשות ,לתוכנית להצטרף המבקשות מקומיות תרשויו
 במייל 21.4.2016 תשע"ו, י"ג ניסן, חמישי יוםמ יאוחר לא למשרדנו ולהחזירו

kitotgim@pmo.gov.il מגישי על. ראש תחום חינוך מבוגרים מר שלום בוחבוט לידי 
 .   02-6547028 בטלפון או חוזר במייל תקבלהה בקשתם כי לוודא הבקשות

 
 שונות .7

 
 התוכנית ביצוע. המשרד מצד התחייבות משום אינה בקשות להגיש זו הזמנה כי מובהר
 על חתום, המקומית הרשות לבין המשרד בין הסכם פי על ורק אך ייעשה מקומית ברשות

 ולאחר הצדדים מחויבויות את מפורט באופן יגדיר אשר, הצדדים של החתימה מורשי ידי
 של לקיומה באשר אישרה כי התקבל אישור מועצת הרשות המקומית המקומית שהרשות
 .הציבור לתועלת התוכנית

 
 ללא החלטתו פי על חדשה פנייה לפרסם או ממנה חלקים או זו פנייה לבטל רשאי המשרד

 .מוקדמת הודעה וללא כלשהם הסברים מתן
 

 המקצועי דעתו לשיקול בכפוף ודרישות תנאים להוסיף או לשנות רשאי המשרד כי מודגש
 בין כאמור שיחתם בהסכם ביטוי לידי יבואו שהדברים בתנאי, לצרכיו ובהתאם המשרד של

 .הצדדים
 

 הבהרה בשאלות, חלקן או כולן, המקומיות לרשויות לפנות הזכות לעצמו שומר המשרד
 המועד את להאריך וכן לו הדרוש אחר נתון לכל ביחס פה בעל או בכתב מידע להשלמת

 .ההצטרפות בקשות להגשת
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  ן חברתי יולשוו המשרד לא

 ,מר שלום בוחבוטראש תחום חינוך מבוגרים  : לידי

 kitotgim@pmo.gov.il ל"הדוא באמצעות

 

 

  "הספר לבית חוזרים" לתוכנית להצטרפות בקשה

 

 ____________________________ המקומית הרשות את לצרף מבקשים הננו .1

 .הספר בבתי ותיקים לאזרחים כיתות -"הספר לבית חוזרים" לתוכנית

 

 : כדלהלן, המקומית לרשות הנוגעים פרטים ב"מצ .2

 : _______________________.המקומית ברשות התושבים' מס 3.3

 .________________ המקומית ברשות הוותיקים האזרחים מספר 3.3

 המקומית הרשות בתחום ביניים וחטיבות תיכוניים ספר בתי מספר 3.1

______________. 

 .איש קשר לנושא מטעם הרשות:   ___________________ שם 3.3

 של איש הקשר מטעם הרשות:_________________.מספר טלפון נייד  3.3

 דוא"ל איש הקשר מטעם הרשות:__________________.  3.3

]על הרשות  ותיקים אזרחים ות/כיתת לפתיחת ים/המוצע ספר בתי/הספר בית על פרטים .3

יבחן  המקומית לפרט להלן את מספר כיתות הוותיקים המירבי שבו היא מעוניינת והמשרד

 : לאמות המידה המפורטות בקול הקורא[את הדברים בהתאם 

 חטיבת/תיכון לציין נא הספר בית שם

 כולל כיתות ואילו ביניים

 הספר בית

 מספר

 רישיון

 הספר לבית נגישות הספר בית מיקום

 חניה/הגעה דרכי)

 (ב"וכיו
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 הספר בית של השוטפת בפעילות ותיקים אזרחים לשילוב המקומית הרשות הצעת מצורפת .4

 .[כאמור הצעה לצרף חובה אין] ותיקים כיתת במסגרת

 

 .פיו על לפעול מחויבת המקומית והרשות עלינו מקובל אלינו שנשלח הקורא בקול האמור .5

 

 

 

     __________________            ____________________ 
  המקומית הרשות גזברשם                                               המקומית הרשות אשר שם        

 חתימה וחותמת חתימה וחותמת                   

 

 

    _____________________ 
  המקומית הרשות חותמת

 

 

 

    


