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 חשון, תשפ"ג כ"ג, ירושלים        

 2022, נובמבר 17         
 

 שלום רב,
 
 
 

 לפיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדית וכניותפיתוח וביצוע  –לרשויות מקומיות קול קורא הנדון: 
 

הוקמה מתוקף  "(המשרדבמשרד לשוויון חברתי )להלן: " של המגזר החרדיהרשות לפיתוח כלכלי חברתי 
 פיילוט לבצע, באמצעות רשויות מקומיות, מיזם מעונייןהמשרד  .5.7.2020מיום של הממשלה  182החלטה 

 כלכלי למגזר החרדי.-לפיתוח חברתייפותחו ויבוצעו תכניות שונות  במסגרתו
 
 מיזםה מטרת .1

 
בתחומי הרשות  של המגזר החרדי חברתי-תוכניות לפיתוח כלכלי פתח ולבצעהיא ל)פיילוט(  מיזםה מטרת

שיפור האמון שבין המגזר החרדי לשלטון המרכזי, פיתוח  ,אישית העצמההביא ל, ובתוך כך להמקומית
ביצוע על ידי רשויות ופיתוח תכניות מקומיות למגזר החרדי הניתנות ל מנועי צמיחה במישור המוניציפלי

 .ות אחרותמקומי
 

 
 מיזםלהצטרפות ל םתנאי .2

 
 .מקומית רשות ידי על אך ורק תוגש לתוכנית הצטרפות בקשת .1

 
ברשות ( 22.5.2022-)כפי שפורסם ב 2020לסוף שנת י הלשכה המרכזית לסטטסיטיקה על פי נתונ .2

 לפחות. חרדים תושבים 2,500המקומית 
 

 הסכם התקשרות עם המשרד.זכאית להצטרף לתכנית בכפוף לחתימתה על  רשות מקומית .3
 

  
 מיזםה עיקרי .3

 
 לביצוע זה ובכלל מיזםה של לפועל ולהוצאת אחראית תהא המשרד יתקשר עמה המקומית הרשות

 :הבאות הפעולות
 

חברתי -תוכניות לפיתוח כלכלילקידום  להוציא לפועל תכנית עבודה הרשות המקומית תתחייב 3.1
לפי בחירתה, מתוך סל פעילויות שיקבע המשרד, שתורכב בתחומי הרשות המקומית למגזר החרדי 

)כולל  סל הפעילויות לתקופת ההתקשרות הראשונהבהתאם לתקציב התכנית שיוקצה.  והכל
  .אמצורף כנספח  תקציב המיזם(

 
 הרשות המקומית. בחרה כאמור שלמשרד שיקול הדעת המוחלט שלא לאשר את הפעילויות 

 
  לגרוע תכניות מתוך סל הפעילויות. למשרד שיקול הדעת המוחלט להוסיף או
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יוכלו לעשות התאמות בתקציבי הפעילויות מטעמים מקצועיים ולפי המשרד והרשות המקומית 
 צרכי הרשות המקומית אך זאת בכפוף לאישור מראש של חשב המשרד. 

 
, אך לא יותר ממספר היחידות הנקוב ניתן לבחור שפעילות מסוימת תבוצע יותר מפעם אחת

 לפי הנחיות המשרד. בנספח א, והכל
 

מובהר כי הפעילויות שיכללו בתכנית העבודה הן פעילויות חדשות בלבד שלא בוצעו במהלך השנה 
 האחרונה על ידי הרשות המקומית, ובכלל זה המשרד לא ישלם בגין כוח אדם קיים.

 
ורמים שותפים, התכנית הספציפית לכל פעילות לרבות זהות מרצים, תכני סדנאות/הרצאות, ג

 תקציב כפופה לאישור המשרד.
 

 לכל הפחות מיזםהבמסגרת יטלו חלק היעד לשנה הראשונה הוא כי הרשות המקומית תתחייב כי  3.2
, המשרד יהיה תשות המקומיעל ידי הר במידה והתחייבות זו לא תקוים. חרדים משתתפים 100

  רשאי להפסיק את ההתקשרות באופן מיידי.
 

תהא אחראית להעמדת מלוא התשתיות הדרושות לצורך קיום התכנית ובכלל הרשות המקומית  3.3
 וכיו"ב(. ודיגיטליים זה לקיומה באופן ראוי ומכובד )כולל כיבוד קל, עזרים טכניים

 
להארכת  למשרד עם אופציות אחת לשנה תהא המקומית הרשות עם המשרד של התקשרות 3.4

  .ספותנו שנתייםנוספות מצטברות של ההתקשרות בתקופות 
 

 היועץ שינחה כפי, התוכנית הפעלת לעניין שלה הביטוח פוליסות את תרחיב המקומית הרשות 3.5
 .לממשלה הביטוחי

 
כל אחת שבביצוע פעילות מסוימת ובלבד ביניהן רשויות מקומיות רשאיות לשתף פעולה  3.6

 מהרשויות המקומיות משתפות הפעולה תהנה באופן שווה משיתוף הפעולה.
 

 רשויות לגבי ההתקשרות תקופת סיום טרם עוד ההתקשרות את להפסיק רשאי יהא המשרד 3.7
  .חברתית מעורבות רכז מעמידות או/ו פעילות מבצעות שאינן

 
 תקציב .4

 
 כדלקמן: יקבע השנתי להפעלת המיזם בכל בכל רשות מקומית תקציבה 4.1

 
נתוני הלשכה תקציב בסיסי יקבע לפי מספר התושבים החרדים המתגוררים ברשות המקומית לפי 

הסך המועמד על ידי שני ) (22.5.2022-)כפי שפורסם ב 2020לסוף שנת  המרכזית לסטטיסטיקה
 כמפורט להלן: (הצדדים ביחד

 
 תקציב )בש"ח( מספר תושבים חרדים

2501 – 6000 95,000 

6001 – 10,000 110,000 

 135,000 ומעלה 10,001

 85%עולה על  , בהתאם לנתוני למ"ס הנ"ל,בהברשות מקומית אשר שיעור התושבים החרדים 
    )השתתפות שני הצדדים(. ₪ 30,000תוספת תקציב של  תינתן
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ההוצאות הדרושות להוצאתו לפועל  לתשלום וישמש, ומיסים, ככל שחלים יםכוללהסכומים הנ"ל  4.2

עם הרשות של המיזם, הכל כפי שיסוכם במסגרת תקציב מיזם מפורט שיצורף להסכם שייחתם 
  .המקומית

 
מסכום תקציב  100%מיזם השנתי עד לשיעור של למשרד תעמוד הזכות להגדיל את תקציב ה

 המיזם הנ"ל בתנאים שיקבע המשרד, לרבות שינוי שיעור השתתפות כל אחד מהצדדים, וזאת
להסכמת הרשות המקומית. למשרד תעמוד הזכות הבלעדית להקטין לזמינות תקציבית ובכפוף 

  .מיזםאת תקציב ה
 

מיזם התקציב במההוצאות שיוצאו בפועל כפי שאושרו  שתתף בשיעור כמפורט להלןהמשרד י 4.3
  - והרשות המקומית תישא ביתרת ההוצאות

 

 שפורסם על ידי הלמ"ס 2017לשנת במדד החברתי כלכלי  1-3באשכולות  מקומית הנמצאת רשות
  מתקציב הפרויקט. 90%השתתפות המשרד תהא עד  – המדד החברתי כלכלי( –)להלן 
 75%השתתפות המשרד תהא עד  –במדד החברתי כלכלי  4-5 ותהנמצאת באשכול מקומית רשות

 מתקציב הפרויקט.
 60%השתתפות המשרד תהא עד  –במדד החברתי כלכלי  6-7מקומית הנמצאת באשכולות רשות 

 מתקציב הפרויקט.
 50%השתתפות המשרד תהא עד  –במדד החברתי כלכלי  8-10מקומית הנמצאת באשכולות  רשות

 במדד הפרפריאליות 1-3ואולם במידה והרשות המקומית נמצאת באשכולות  .מתקציב הפרויקט
 .60%שפורסם על ידי הלמ"ס השתתפות המשרד תהא עד  2015לשנת 

 
 המשרד לא ישא בתשלום בגין פעילות כלשהי אשר במימונה משתתף משרד ממשלתי. 4.4

 
או הוצאות בגדר  יכלול תקציב בגין עבודת עובדי הרשות המקומיתלא המיזם מובהר כי תקציב  4.5

  .שווה כסף בגין רכוש שבבעלות הרשות המקומית
 

תקציב המיזם כולל סעיפים תקציביים נפרדים להוצאות כיבוד ולהוצאות פרסום ואין לכלול  4.6
 בתקציבי הפעילות הוצאות פרסום וכיבוד.

 
 

  בקשה הגשת .5
 

ב מתבקשות למלא טופס בקשת הצטרפות המצורף כנספח  ,מיזםל להצטרף המבקשות מקומיות רשויות
על מגישי  Haredim@mse.gov.il: במייל__  1.12.22-ה חמישי מיום יאוחר לא ולהחזירו למשרדנו

ר כי בקשתם , אלא אם קיבלו אישור במייל חוז02-6547073הבקשות לוודא כי בקשתם התקבלה בטלפון 
 נקלטה.

    
 

 שונות .6
 

 ברשות התוכנית ביצוע. המשרד מצד התחייבות משום אינה בקשות להגיש זו הזמנה כי מובהר 6.1
 מורשי ידי על חתום, המקומית הרשות לבין המשרד בין הסכם פי על ורק אך ייעשה מקומית
  .הצדדים מחויבויות את מפורט באופן יגדיר אשר, הצדדים של החתימה

 

mailto:Haredim@mse.gov.il
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 מתן ללא החלטתו פי על חדשה פנייה לפרסם או ממנה חלקים או זו פנייה לבטל רשאי המשרד 6.2
 .מוקדמת הודעה וללא כלשהם הסברים

 
 של המקצועי דעתו לשיקול בכפוף ודרישות תנאים להוסיף או לשנות רשאי המשרד כי מודגש 6.3

הסכומים והתנאים המצוינים  הרכב הפעילויות, ובכלל זה לשנות את, לצרכיו ובהתאם המשרד
 שיחתם בהסכם ביטוי לידי יבואו שהדברים בתנאיבסל הפעילויות )כולל תקציב המיזם( נספח א, 

 .הצדדים בין כאמור
 

  .תקציב לקיום כפופהרשות מקומית  עם התקשרות 6.4
 

הרשויות  לחילופין, ככל שהיענות .לעיל 4.1 ףבסעי האמורים הסכומים את להפחית רשאי המשרד 6.5
, תעמוד למשרד הזכות הבלעדית להגדיל את מההערכות המוקדמות תהיה נמוכה יותר המקומיות

 בהתאם ובכל מקרה, בהסכמת הרשות המקומית.  מיזםהתקציב 
 

 להשלמת הבהרה בשאלות, חלקן או כולן, המקומיות לרשויות לפנות הזכות לעצמו שומר המשרד 6.6
 בקשות להגשת המועד את להאריך וכן לו הדרוש אחר נתון לכל ביחס פה בעל או בכתב מידע

 .ההצטרפות
 

 וזאת עד ליום  e.gov.ilHaredim@ms כתובת המיילללשלוח שאלות ובקשות להבהרה ניתן  6.7
, 02-6547073 על הפונה חלה החובה לבדוק כי הדוא"ל התקבל בטלפון שמספרו .24.11.22חמישי ה

לאחר התאריך הנ"ל המשרד יחליט לפי  אלא אם התקבל אישור על קבלת הפנייה במייל חוזר.
שיקול דעתו באם יש מקום לתקן את נוסח הקול קורא לאחר עיון בפניות שנתקבלו עד למועד 
האמור. ככל שיוחלט לתקן כאמור, תפורסם הודעה מתאימה באתר האינטרנט של המשרד 

 כמפורט להלן.
 

של פרסום באתר האינטרנט של המשרד שומר על זכותו למסור הודעות לרשויות המקומיות בדרך  6.8
קול קורא לרשויות  קולות קוראים   פרסומים משפטיים  mse.gov.il המשרד 

האחריות על הרשויות  .החרדי למגזר חברתי כלכלי לפיתוח תוכניות וביצוע פיתוח -המקומיות
 המקומיות להתעדכן בהודעות המשרד באתר האינטרנט עד ובסמוך למועד הגשת הבקשות.

 
 

 

 בברכה,

 כלכלי למגזר החרדי-לפיתוח חברתירשות ה,רועי אסף 

  המשרד לשוויון חברתי

  

mailto:Haredim@mse.gov.il
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 נספח א

 סל הפעילויות )כולל תקציב המיזם(

 

מספר יחידות 
 מירבי

תקציב מירבי 
לשנה ליחידה 

)השתתפות שני 
 הצדדים(

מספר  שם הפעילות פירוט הערות
 סידורי

ניתן לבחירה רק 
ברשויות 

מקומיות בהן 
החרדים  שיעור

. 40%-נמוך מ
לא ניתן לבחירה 

ברשויות 
 אחרות.

הספק נדרש  .₪ 15,000
להציג היכרות 

עם המגזר 
  החרדי

 

מיפוי צרכים: 
ביצוע סקר 

מיפוי רשותי של 
אוכלוסיית 

, המגזר החרדי
קבוצות מיקוד 

ומפגשים עם 
הקהילה 
 וכיוצ"ב
תכנית 

אסטרטגית: 
בניית תכנית 

עבודה מקצועית 
ומבוססת 

ויעדים, מטרות 
ניתן לשלב גם 

תהליכי שיתוף 
 ציבור 

 

תהליך מיפוי 
צרכים רוחבי 
ובניית תכנית 

אסטרטגית 
לאוכלוסיית 

 המגזר החרדי

 

1.  

ניתן לבחור 
 4לבצע עד 

 יחידות 

הפעילות לא  ש"ח  15,000
תהא חד פעמית 
אלא סדרה של 

שישה עשר 
מפגשים לפחות 

לאותו קהל יעד, 
 15לפחות 

משתתפים 
 לקבוצה.

קהלי היעד 
בקרב הציבור 
החרדי: הגיל 
הרך, ילדים, 

 צעירים

חינוך בלתי 
לימוד  -פורמלי 

 השפה האנגלית

2.  

ניתן לבחור 
 3לבצע עד 

 יחידות

הפעילות לא  ש"ח  10,000
תהא חד פעמית 
אלא סדרה של 

שמונה מפגשים 
לפחות לאותו 

קהל יעד, לפחות 

קהלי היעד 
בקרב הציבור 

: ילדים, החרדי
 צעירים

חינוך בלתי 
יישומי  –פורמלי 

מחשב / גרפיקה 
מדעים /  /

 אמנות

3.  
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משתתפים  20
 לקבוצה.

ניתן לבחור 
 2לבצע עד 

 יחידות

הנוער בחירת  ש"ח  8,000
הצעירים /

בסיכון 
פו תשישת

תעשה  סדנאב
בסיוע של 

עובד/ת 
סוציאלי/ת 

עובד/ת הרשות 
המקומית 

סתייע במידת יש
הצורך באגף 

הרווחה ברשות 
 המקומית.

 15לפחות 
משתתפים 

 בסדנא

קהל היעד: נוער 
צעירים חרדים  /

 בסיכון

 סדנא
צעירים נוער/ל

בסיכון חרדים 
)בעלי קשיים 

בתפקוד 
היומיומי, 

מעורבים בפלילי 
או בשימוש 

בסמים/ 
אלכוהול, אינם 
מחזיקים מעמד 

לאורך זמן 
במסגרות 
ללא , מסודרות

עורף משפחתי 
מספק, בוגרי 
מסגרות חוץ 

  (ביתיות

4.  

כנסים,  לרבות  ש"ח  3,500 יחידות. 2עד 
 הרצאות,
סדנאות 

העוסקות 
ברכישת כלים 

בתעסוקה בדגש 
על מאפייני 

המגזר העסקת 
 .החרדי

לדוגמא: סדנת 
קו"ח, סדנת 
הכנה לראיון 

 וסדנת לינקדין

   

 

פעילות להנגשת 
תעסוקה 

 לעובדים חרדים

 

5.  

ניתן לבחור 
 3לבצע עד 
 יחידות.

לא  הפעילות ש"ח  8,000
תהא חד פעמית 
אלא סדרה של 

שמונה מפגשים 
לפחות לאותו 

קהל יעד, לפחות 
משתתפים  20

 לקבוצה.

פעולות ללימוד 
יכולות פיננסיות 

מותאם לקהל 
היעד: צעירים / 

אזרחים 
 ותיקים.

 

קורס אוריינות 
 פיננסית 

6.  
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 50לפחות  ₪ 2,000 יחידות 4עד 
 משתתפים

פעילות להגברת 
הבטיחות 

במישור בדרכים 
 המקומי

באמצעות חוגי 
בית, הרצאה 

במוסדות 
החינוך 

 ועוד. הפורמאלי, 

הרצאות / 
קורסים לקידום 
בטיחות בדרכים 

בקרב המגזר 
 החרדי

7.  

ניתן לבחור 
 3לבצע עד 

 יחידות

הפעילות לא  ש"ח  4,000
תהא חד פעמית 
אלא סדרה של 

ארבעה מפגשים 
לפחות לאותו 

קהל יעד, לפחות 
משתתפים  20

 צה.לקבו

הפצת מידע על 
תכניות מניעה 

בתופעות 
בריאותיות 

 תהייחודיו
 במגזר החרדי.

סדנא לקידום 
בריאות בקרב 
 המגזר החרדי

8.  

ניתן לבחור 
 2לבצע עד 

יחידות בכפוף 
לאישור הרשות 

לפיתוח כלכלי 
חברתי של 

המגזר החרדי 
ואגף התזונה 

במשרד 
חובה הבריאות. 

 יחידה לבחור
 פעילות של אחת

 פעילות או זו
 אדנס 10' מס

 מנהלי/לבעלי
 מזון עסקי

בליווי תזונאי/ת  .₪ 3,500
קליני/ת 

מוסמכ/ת בעל 
 תעודה מוכרת

קידום פעילות  
למען קידום 

תזונה בריאה 
במישור המקומי 

באמצעות למשל 
סדנה להורים 
ולילדים כולל 
בישול, סדנה 
לאנשי חינוך, 
סדנא לבנות 

סמינר/מבוגרים, 
סדנא לאזרחים 

ם, יום ותיקי
עיון/ ערב 

לבחורי ישיבות, 
פעילות חינוך 
בלתי פורמלי 
לילדים אחר 

תכנית הצהריים
העבודה בתחום 

זה כפופה גם 
לאישור אגף 

התזונה במשרד 
 הבריאות.

קידום תזונה 
בריאה בקרב 

 –המגזר החרדי 
 הדרכה על תזונה

9.  

ניתן לבחור 
 4לבצע עד 

יחידות בכפוף 
לאישור הרשות 

לפיתוח כלכלי 

הפעילות לא  .₪ 12,000
תהא חד פעמית 
אלא סדרה של 

ארבעה מפגשים 
לפחות לאותו 

קהל היעד: 
טבחים העובדים 

עסקי מזון ב
בתחום הרשות 

המקומית 

קידום תזונה 
בריאה בקרב 

 –המגזר החרדי 
לטבחים סדנא 

עסקי  העובדים ב

10.  
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תי של חבר
המגזר החרדי 
ואגף התזונה 

במשרד 
 הבריאות.

לבחור חובה 
יחידה אחת של 

פעילות זו או 
 9פעילות מס' 

הדרכה על 
 תזונה

קהל יעד, לפחות 
משתתפים  20

 לקבוצה.

שלקוחותיהם 
נמנים על המגזר 

)כגון  החרדי
בישול עבור 

ישיבות, 
 . קייטרינג וכו'(

תכנית העבודה 
בתחום זה 
כפופה גם 

לאישור אגף 
התזונה במשרד 

 הבריאות.

מזון בתחום 
הרשות 

 המקומית
שלקוחותיהם 

נמנים על המגזר 
 החרדי

 -דרישות בסיס  .₪ 15,000 עד יחידה אחת.
 2מינימום 

יוזמות בתחומי 
פעילות שונים, 

 15מינימום 
משתתפים 

 בסדנא

ה הקמת קבוצ
למען שתפעל 

קידום פעילות 
בתחום 

הקיימות, 
סביבה, שיפור 

המרחב ושמירת 
 הציבורי

סדנא לקידום 
פעילות במגזר 
 החרדי בתחום

הקיימות, 
סביבה, שיפור 

ושמירת המרחב 
 הציבורי

11.  

ניתן לבחירה רק 
ברשויות 
מקומיות 

ששיעור 
החרדים בהן 
-הוא פחות מ

.  לא ניתן 40%
לבחירה 

ברשויות 
מקומיות 

אחרות. עד שתי 
 יחידות.

 3 –מפגשים  2 .₪ 3,000
שעות אקדמיות. 

 10מינימום 
משתתפים 

-לרשות קטנה ו
משתתפים  25

 לרשות גדולה

ביצוע הדרכות, 
הכשרות, הנגשת 

מידע והסברה 
לגורמים ברשות 

המקומית על 
אוכלוסיית 

, המגזר החרדי
לרבות צוותי 

 חינוך והדרכה 

השתלמויות 
לעובדי הרשות 

 המקומית   

 

12.  

ברשות מקומית 
שלה הסכם עם 
המשרד לשוויון 
חברתי לקידום 

מעורבות 
חברתית של 

צעירים למען 
 –הקהילה 

 מומלץ לבצע
בתיאום עם רכז 

מעורבות 
 חברתית. 

הנחיה קבוצתית  ש"ח 8,000
 נוער/צעיריםל

וסדרת מפגשים 
אישיים בין 

 נוער/צעירים
 8. לפחות לותיק

בני 
נוער/צעירים, 

 8לפחות 
 אזרחים ותיקים

 

תהליך מונחה 
של קשר בין 

ותיק  אזרח
חרדי לבני 

נוער/צעירים 
לטובת  חרדים

הפגת בדידות 
לותיק ולמידה 

נוער של ה
מנסיון צעירים /

קירוב בין . חייו
גילאי בקרב 

, המגזר החרדי

 תכנית בין דורית 

 

13.  



 

 
 

לשוויון חברתיהמשרד   
 

9 
 

למידה הדדית 
 והפגת בדידות

  

 

הפעילות לא  ש"ח 4,000 עד יחידה אחת
תהא חד פעמית 
אלא סדרה של 

ארבעה מפגשים 
לפחות, לפחות 

משתתפים  20
 לקבוצה.

חשיפה למסלולי 
פעילות 

אפשריים 
לפיתוח 

 מיומניות

סדנא לצעירים 
חרדים לפיתוח 

 מיומנויות

14.  

 ₪ 15,000עד  
 15%או 

מהוצאות 
תקציבי 

הפעילויות 
שהוצאו בפועל, 

הנמוך מבין 
 השניים

כפוף לאישור 
הפרסומים 

מראש על ידי 
היחידה 

המקצועית 
ובכפוף לפורמט 

שאושר על ידי 
ועדת החסויות 

 המשרדית.

קידום ממומן 
ברשתות 

חברתיות או 
 פרסום במישור

 המקומי.

 כללי פרסום שנתי

או  ₪ 3,000עד  
מהוצאות  3%

תקציבי 
הפעילויות 

שהוצאו בפועל, 
הנמוך מבין 

 השניים.

 כללי כיבוד  
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 'בנספח 
 

 : אל
 חברתי לשוויון המשרד

 
 חברתי למגזר החרדי-ות לפיתוח כלכליתכנימיזם לפיתוח וביצוע בקשה להצטרפות ל

 
מיזם לפיתוח ולביצוע ל___________ ___________ המקומית הרשות את לצרף מבקשים הננו .1

 .החרדי למגזר חברתי-כלכלי לפיתוח תכניות
 

 .ופי על לפעול מחויבת המקומית והרשות עלינו מקובל אלינו שנשלח הקורא בקול האמור .2
 

 .קול הקוראל 4.3יש בידי הרשות את המקורות התקציביים לשאת ביתרת ההוצאות כמפורט בסעיף  .3
 

: טלפון, ___________________   : שם :המקומית הרשות מטעם לנושא 1מס'  קשר איש פרטי .4
 : ________________דואר אלקטרוני__________, 

 
: טלפון:    ___________________, שם: המקומית הרשות מטעם לנושא 2מס'  קשר איש פרטי .5

 : ________________דואר אלקטרוני__________, 
 

 שפורסם על ידי הלמ"ס. 2017לשנת הרשות המקומית נמצאת באשכול ____ במדד החברתי כלכלי  .6
 שפורסם על ידי הלמ"ס. 2015לשנת  הרשות המקומית נמצאת באשכול ____ במדד הפריפריאליות

 
 

 : _________________החותם על בקשת הצטרפות זו שם
 

 : _______________החותם על בקשת הצטרפות זו תפקיד
 
 
 

  ___________________     
 חתימה   
                   

 
   

 
 


