
 
 
 

 
 משרד החינוך

  אגף תרבות יהודית
 

 

פרויקטים  בנושא המקומיות לרשויות להקצבות בקשות הגשתעבור  רשויותקול קורא ל
   2022בתרבות יהודית לשנת 

 אילךו  2202 בתשפ" הלימודיםלשנת 

 

 אגף תרבות יהודית היחידה המקצועית:
 52069010 תקנה תקציבית מס': 

 מיליון 14.5 הסכום המיועד לחלוקה:
 נורית ברנד איש קשר פדגוגי:

 ליאת בן עמי איש קשר לנושאי מרכבה ותקציב:
 קישור לקריטריונים: 

http://cmsedit.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MivchanimLetmi
cha/MivchaneyProyektim.htm 

 
 

 

 מרכבה☒ הגשת הבקשה תעשה באמצעות 
 

 ומטרת התוכנית/הפרויקט: כללירקע 

  .2022 לשנת יהודית תרבותפרויקטים ב בנושא המקומיות לרשויות הקצבות
על הרשות לפתוח בקשה אחת הכוללת בקשת התקציב הכוללת את כל השלבים במבחני ההקצבה 

 על פי הפירוט הבא:
 

 האגף ידי על המוגדרים תוכן בנושאי פרויקטים -' א שלב .1
 הרשות להגיש בקשה באחד מהנושאים הבאים:בשלב זה יכולה  .א

 זהות יהודית לצעירים בקהילה 

 שבת 

  עדות ישראלמורשת 

 ₪. 30,000הסכום המקסימאלי להשתתפות האגף בפרויקט בשלב א' הוא  .ב

 :משתתפים רב פרויקט -' ב שלב .2

 ₪. 60,000הסכום המקסימאלי להשתתפות האגף בפרויקט בשלב ב' הוא  .א

 :ביםפרויקטים מורכ –ג'  שלב .3

 ₪. 40,000הסכום המקסימאלי להשתתפות האגף בפרויקט בשלב ג' הוא  .א

 .המקומית הרשות במסגרת הקודמות בשנתיים הופעלה לא התכנית .ב

 פרויקטים ביוזמת הרשות: –שלב ד'  .4

 תכנון הפרויקטים יהיה בהתאם לקריטריונים המפורטים .א
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 משרד החינוך

  אגף תרבות יהודית
 הגופים המתוקצבים: 

בהתאם לתנאים האמורים במסמך ( 69-01-04)הנתמכות בתקנת שוטף רשויות רשויות מקומיות 

 זה.

 
 אוכלוסיית היעד :

 הציבור הרחב

 
תנאי יובהר כי הבקשות יידונו בהתאם למפורט במסמך הקריטריונים, לרבות הסעיפים בנוגע ל

 הרכיבים המתוקצבים, מנגנון החלוקה ומנגנון התשלום.הסף, 
 
 
 

 הנחיות כלליות לבקשת הקצאת תקציב: 

 : תנאי סף

 על הרשות המקומית לעמוד בכל אלה:

 לפי תמיכה ניתנת שבגינה הפעילות.  האירוע של והמארגנת היוזמת היא הרשות (א)

 .לכך התמיכה את שמקבלת הרשות ידי על ורק אך תבוצע אלה תמיכה מבחני

 חיצוניים בספקים או שירות בנותני להסתייע מרשות למנוע כדי באמור אין

 ההתקשרות כי מובהר ,ספק הסר למען .הפעילות ביצוע לצורך הרשות שתעסיק

 ,דין כל להוראות וכפופה הרשות באחריות היא כאמור אחר לגוף הרשות בין

 בתנאים לעמוד ומחובתה הרשות מאחריות להפחית כדי בה אין מקרה ובכל

 .אלה במבחנים הקבועים

בתוך  במקום יתקיים, באופייה, פרט לסיור או פעילות שטח אחרת הפרויקט (ב)

המכיל מספר עבור קיום אירוע לתושביה, הרשות או במקום ששכרה הרשות 

 משתתפים מינימלי כדלהלן:  

 איש 400במקום שיכול להכיל לפחות  – בעיריה 

 איש 250במקום שיכול להכיל לפחות  –מקומית  במועצה 

 איש 150ם שיכול להכיל לפחות במקו –אזורית  במועצה 

 במבנה תתקייםשהפעילות  אפשר, מפגשים מסדרת הבנויה פעילות של במקרה

 הבנויה פעילות, זה לעניין. פרטי בית ולא ציבורי מבנהשיהיה  ובלבד יותר קטן

 בכלל איש 150 ובמצטבר, מפגשים 5  הפחות לכל תכלול מפגשים מסדרת

 .המפגשים

 בו ישתתפו, שעות 4 לפחות יהיה הסיור משך, סיור הכוללת פעילות של במקרה

 נדרש. בהדרכת ילדים ונוער, דרך מורה רישיון בעל יהיה והמדריך, איש 40 לפחות

 .החינוך משרדבעל תו תקן של  יהיהשהמדריך 
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, כולל עלויות, ולקבל את אישור מבוקש פרויקט לכלהרשות להגיש תכנית  על (ג)

 המפקח וועדת התמיכות.

 .הרחב לציבור מיועד הפרויקט (ד)

האגף תתפרסם באתר האגף, ו המשרד  הכוללת את לוגו הפרויקט קיום על מודעה (ה)

 , ובפרסום אינטרנטי.בעיתונות

 תהיה התמיכה מבוקשת בגינו הפרויקט בעלות המקומית הרשות של השתתפותה (ו)

 לפחות מהעלות המוצגת על ידה בבקשתה ובדוח הביצוע הסופי.   25%בשיעור של 

 

 :לצרף את המסמכים הבאיםחובה 

 (150)טופס  ף חתום ע"י מורשי החתימה המתאימיםוכתב התחייבות של הג .1
 )הצעת תקציב( חתום ע"י מורשי החתימה המתאימיםקציבי . נספח ת2

 יובהר כי בקשה שאינה מלאה תידחה על הסף.
 

 

 

 הנחיות כלליות:

 חות ביצוע בהתאם למפורט בקריטריונים. ודו בד. יש להגיש דיווחים כספייםהתקצוב מיועד לשנה אחת בל
וועדת ההקצבות רשאית לבטל את זכאותו ולקבוע הוראות בדבר קיזוז מלא או דו"ח סופי  גוף שלא יגיש

 חלקי.

 

מו חלוקת התקציב תיעשה בכפוף לקיובתקצוב.  יובהר כי אין בפרסום קול קורא זה כדי לחייב את המשרד
 של תקציב מתאים לנושא.

 

 חתימת מנהל האגף/היחידה: 

 

 

 


