הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן לבקש תמיכה
לפי הוראת תכ"מ 6.2

מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
(להלן-המשרד) לרשויות מקומיות ,בהתאם להוראת תכ"מ  .6.2עבור הפעילות השוטפת
המתבצעת במרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
( )1עותק מנהלי התמיכה וטפסים להגשת בקשות לתמיכה ניתן לקבל ממרכזת ועדת
התמיכות של המשרד הגב' אילה אביעד משרד הרווחה והשירותים החברתיים
רח' ירמיהו  39ירושליםחדר  ,438או בטלפון  02-5085562וכן באתר האינטרנט של
המשרד  .WWW.MOLSA.GOV.ILיובהר כי ,במקרה של שוני בין הנוסחים,
הנוסח המחייב של מבחן התמיכה הינו בהתאם למתפרסם ברשומות.
( )2על הבקשות להתקבל עד לתאריך י"ד תמוז  1.7.15עד לשעה  16.00בכתובת:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,לידי גב' אילה אביעד ,רח' ירמיהו 39
ירושלים  ,חדר . 438
( )3בקשת תמיכה שלא תוגש במועד שנקבע במקור  2 +העתקים כולל כל המסמכים
הנדרשים תיפסל.
( )4אישור התמיכות הינו בכפוף לתקציב המאושר לשנת  2015בתקנה המתאימה.

יוסי סילמן
המנהל הכללי
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מבחן למתן תמיכות
של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לגופים אחרים
לפי הוראות תכ"מ פרק 6.2
בהתאם להוראות תכ"ם פרק  6.2להלן מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים
החברתיים (להלן – המשרד) לגופים אחרים למטרת סיוע לרשויות מקומיות עבור הפעילות
השוטפת המתבצעת במרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
תקנה תקציבית 23.11.65.55 :
.1

כללי
(א) כל התמיכות לפי מבחנים אלה יינתנו באופן שוויוני ועל פי שיקולים ענייניים בלבד.
(ב) בקשה לתמיכה רשאית להגיש רק רשות מקומית (להלן :המבקש) המפעילה מרכז סיוע
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
(ג) חישוב היקף זכאות המבקש לתמיכה לפי אמות המידה של מבחן התמיכה ,יעשה על
בסיס נתונים המתעדים פעילות שבוצעה בשנת הערכה .לעניין מבחן זה "שנת הערכה"
– התקופה שבין ה 1-בספטמבר בשנה שקדמה לשנה שלפני השנה שבעדה מבוקשת
התמיכה ועד ה 31-באוגוסט בשנה שקדמה לשנה ,שבעדה מבוקשת התמיכה לפי מבחן
זה.

.2

מטרת התמיכה
מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה הינה סיוע לרשויות מקומיות עבור הפעילות השוטפת
המתבצעת במרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית (במבחן זה – מרכזי סיוע) והכוללת
את הפעילויות המפורטות בסעיף (3ב) ,כולן או חלקן .מרכזי הסיוע יכול שיופעלו גם כחלק
מהשירותים הניתנים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית

.3

(א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש בידי מבקש המפעיל מרכז סיוע לנפגעות או לנפגעי
תקיפה מינית (להלן  -נפגעים) ,בו מוענק הסיוע לנפגעים ללא הבדל דת ,גזע ,מין או
השקפת עולם.
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(ב) התמיכה תינתן למבקש העונה על התנאים שבפסקאות ( ,)2( ,)1ו  )3( -להלן ,ובנוסף
לכך על אחד ,לפחות ,מהתנאים שבפסקאות ( )4עד ( )9להלן:
( )1העסקה בשכר של עובדים מקצועיים בתחום הפעילות הנתמך לפי מבחנים אלה,
בעלי השכלה אקדמאית רלוונטית או תעודה מוכרת של בהיקף של חצי משרה
לפחות במשך כל אחד משניים עשר החודשים בשנה ,כפי שיאושרו על ידי
מנהל השירות או מי שהוסמך לכך מטעמו;
( )2הפעלה של  15מתנדבות/מתנדבים לפחות ,שעברו קורס הכשרה כאמור בפסקה
( ;)7לעניין פסקת משנה זו מתנדבת הינה מי שהתנדבה  60שעות לפחות
במהלך השנה;
( )3מתן סיוע טלפוני ל 70-נפגעים לפחות בשנה ,במענה לפניותיהם ,במסגרת קו
פתוח ,הנגיש במשך  24שעות ביממה;
( ) 4קיום של יום עיון אחד לפחות בשנה למתנדבות ,שמשכו לא יפחת מ 7 -שעות
אקדמיות ובו משתתפות  10מתנדבות לפחות;
( )5קיום 15פגישות לפחות בשנה עם נפגעים או עם קרוביהם ,או עם שניהם;
( )6הפעלה של קבוצת תמיכה אחת לפחות בשנה בהנחיה מקצועית ,למשך
5מפגשים לפחות; לעניין זה" ,מפגש" – בהיקף של  90דקות לפחות
ובהשתתפות  8נפגעים לפחות;
( )7קיום של קורס הכשרה אחד לפחות בשנה למתנדבים ,בהיקף של חמישים שעות
לפחות ,שתכניתו אושרה מראש בידי מנהל השירות או מי שהוסמך לכך מטעמו,
ובו משתתפים  8מתנדבים לפחות; התוכנית תוגש במסגרת בקשת התמיכה,
תתייחס לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה ואישורה יהווה תנאי לקביעת הזכאות
לתמיכה לעניין פסקת משנה זו; תשלום התמיכה לפי פסקה זו יהיה בהתאם
לעמידת המבקש בתוכנית העבודה שהגיש;
( )8קיום של מפגש הדרכה אחד בחודש בממוצע לכל הפחות למתנדבים וסך הכל
שנים עשר מפגשים בשנה לפחות; משכו של כל מפגש הינו  90דקות לפחות.
מובהר בזה ,כי לעניין תנאי זה לא יובאו בחשבון מפגשים ,המתקיימים במסגרת
קורס ההכשרה האמור בפסקת משנה (;)6
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( )9קיום  10הרצאות לציבור בשנה לפחות ,מהן  3הרצאות לפחות לעובדי מחלקות
לשירותים חברתיים ,עובדים ,בעלי תפקיד ושוהים במסגרות חוץ-ביתיות
וקהילתיות המטפלות באוכלוסיית רווחה או קבוצות סיכון המטופלות בידי
שירותי רווחה; לעניין פסקת משנה זה" ,הרצאה" – פעילות אשר משכה 45
דקות לפחות והשתתפו בה שמונה משתתפים לפחות; הרצאה שמשכה  90דקות
ומעלה תחשב כשתי הרצאות; למען הסר ספק ,הרצאה מסוימת לא תחשב
כמספר הרצאות ,גם אם מספר המשתתפים בה עלה על ההיקף המזערי הנדרש;

(ג) סך כל התמיכה למבקש לא תעלה על  75%מעלות הפעילות הנתמכת.
(ד) התקציב המיועד לתמיכה לפי מבחנים אלה יחולק לפי ההיקף היחסי של הפעולות של
כל אחד מהמבקשים יחסית לכלל המבקשים הזכאים לתמיכה לפי מבחן זה וזאת
בהתאם לפעילות שבוצעה בשנה שקדמה לשנה בה מוגשת הבקשה לתמיכה לפי מבחן
זה ,על פי דיווחי ביצוע שהוגשו ע"י המבקשים ובהתאם לתחומים ולחלקים כמפורט
להלן:
לגבי פעילויות בתחומים המפורטים בפסקאות ( )3( – )1שבסעיף (3ב) ,חלקה של כל
פעילות יחשב  .20%חלקה של הפעילות בתחום המפורט בפסקה ( )4יהיה בסך 10%
וחלקן של כל אחת מהפעילויות בתחומים המפורטים בפסקאות ( )9(-)5בסעיף (3ב)
יהיה בסך . 6%
(ה) לא תאושר תמיכה למבקש לפי מבחנים אלה אלא אם כן הוכיח המבקש כי קיבל
אישורים ממשטרת ישראל להעסקת עובדים ,לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,התשס"א ,12001-ככל שהוא מחויב בקבלת אישור לפי החוק
האמור.
(ו) למען הסר ספק ,מבחן התמיכה מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים.
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 1ס"ח התשס"א ,עמ' .509
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