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2018ספטמבר20

2018,שלמשרדהבריאותלתמיכהברשויותמקומיותלביצועתכניותבמסגרתהמיזם"אפשריבריאבעיר"9635מספרקולקוראהנדון:

מענהלשאלותהבהרה–2018ספטמבר

 29, התקבלו 2018גרת המיזם "אפשריבריא בעיר" לשנת של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במס 9635בהמשך לפרסום קול קורא מספר  .1
 ותשובות כפי שנתקבלו ממשרד הבריאות והתכנית הלאומית אפשריבריא.שאלות מנציגי רשויות, טבלה זו מרכזת  את השאלות שהתקבלו מנציגי רשויות 

 .הפוניםיובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי  .2

 ם כן נאמר אחרת לכל המונחים והמושגים במכתב זה תהיה הפרשנות כפי שנכתב בקול קורא. אלא א .3

 ופרסומים רשמיים בנוגע לקול הקורא.  השינויים האמורים יכללו רק במסמכים  פה או בכתב או בכל דרך אחרת,-בעל אין להסתמך על הסבר או פירוש שניתן .4

 .9635יאות בלינק של קול קורא משרד הברמפורסם באתר האינטרנט של  מסמך זה .5

  02-5012443 :בטל  לסיוע בבעיות טכניות ניתן לפנות למערכת התמיכה של פורטל המרכב"ה .6

 בעמוד אחרון של מסמך זה נרשמו לנוחות המתעניינים המלצות כלליות והנחיות לסיוע. .7

 הבאים: חולקו לשם הנוחות לתחומיםוהתשובות השאלות  .8

 שאלותבנוגעלחלוקתהתמיכהלרשויותושאלותבנוגעלתקציב 

 שאלותבנוגעלעמידהבתנאיסף 

 לוןמדדיאפשריבריאשאלותבנוגעלמילוישא 

 שאלותבנושאכתיבתתכניתהבקשהלתמיכה 

 שאלותשעלומנציגירשויותבנושאיםאחרים 



לפינושאים:שאלותהפונים)ללאזיהוישםהרשותהמקומית(ותשובותמשרדהבריאותאותלהלןטבל
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שאלותבנוגעלחלוקתהתמיכהלרשויותושאלותבנוגעלתקציב

תשובהשאלה
שפורסם   אם נוכל להגיש בקול קורא של הרשויותה1

לאחרונה סעיף לתמיכה לתכנון אסטרטגי במידה 
 האם ניתן להגיש ללשכת בריאות מחוז חיפה?  ולא?

 
 נועד לתמוך בפעילויות כפי שמופיע במסמך ולא נועד לתמיכה בתכנון אסטרטגי. 9365קול קורא שמספרו 

 למת תקציב? להש האם נדרש מאצ'ינג של העיריה 2
 

 

שני העיר החלוקה המאצ'ינג, בשלב ראשון לא נדרש החלוקה החלוקת התמיכה: בשלב  הבקול קורא מופיע  4-5בעמוד 
מקסימלי המצוין הלא יעלה על אחוז התמיכה  הבריאות התקציב כך שגובה התמיכה של משרד את צריכה להשלים

המפרטת  12טבלה בעמוד בגם תוכלו להיעזר שות. לנוחותכם דירוג הלמ"ס של הרלישוב והבהתאם לגודל  וזאת בטבלה
 מתוכו.   הבריאות סכום מקסימאלי לתכניות המוגשות ושיעור ההשתתפות המקסימאלי של משרד 

 ?לרשות אמה צריך להיות התקציב של הקול קור3
 כמה רשות כמו שלנו צריכה לבקש, האם יש  מאצ'ינג

 ?של הרשות

שני העיר החלוקה הינג, בשלב אצ'ראשון לא נדרש מהחלוקה החלוקת התמיכה: בשלב  הופיעבקול קורא מ  4-5בעמוד 
מקסימלי המצוין הלא יעלה על אחוז התמיכה הבריאות התקציב כך שגובה התמיכה של משרד את צריכה להשלים 

סכום המפרטת  12ד טבלה בעמובגם תוכלו להיעזר דירוג הלמ"ס של הרשות. לנוחותכם לישוב והבהתאם לגודל  ,בטבלה
. באופן פורמאלי ההגשה 2מתוכו.    הבריאות מקסימאלי לתכניות המוגשות ושיעור ההשתתפות המקסימאלי של משרד

ובעלי התפקידים לגבי הגורם הניהולי  ראש הרשות יקבל החלטות היא של ראש הרשות דרך מערכת המרכבה. 
 שונות בין הרשויות  ם. תיתכןהאחראיה

כולל את המשכורת של  אול קורהאם מיזם ק4
 המתאם?

מודגש כי התמיכה במסגרת מבחנים אלה תינתן רק עבור תכניות ופעילויות בנושא בקשת  9635בקול קורא שמספרו 
 מתאם הבריאות.העסקת לא כולל עלות  התמיכה,

מהו גובה התמיכה והאם נדרשת השתתפות הרשות, 5
 ומה גובה ההשתתפות של המשרד?

 
 
 
 

 

 
שני העיר החלוקה הינג, בשלב אצ'חלוקה ראשון לא נדרש מהבקול קורא מופיע חלוקת התמיכה: בשלב   4-5 יםדבעמו

מקסימלי המצוין הלא יעלה על אחוז התמיכה הבריאות התקציב כך שגובה התמיכה של משרד את צריכה להשלים 
המפרטת  12טבלה בעמוד בגם  לו להיעזרתוכ דירוג הלמ"ס של הרשות. לנוחותכםלישוב והבהתאם לגודל  , וזאתבטבלה

 9635מתוכו.   קול קורא מס'  הבריאות סכום מקסימאלי לתכניות המוגשות ושיעור ההשתתפות המקסימאלי של משרד
 2018של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר" לשנת 

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx 
 6

האם עלות כתיבת תוכנית עבודה תיכלל  גם 
 בתקציב?

 סעיף ג'  12פרק ר ביצוע תכניות ופעילויות כפי שמפורט ביש להגיש בקשה לתמיכה רק עבו 9635בקול קורא שמספרו לא. 
התמיכהבמסגרתמבחניםאלהתינתןרקעבורתכניותופעילויותבנושאבקשתהתמיכה,שטרםהחלבביצועםבעת

. לא ניתן לבקש תקציב על כתיבת תכנית, Koo4 שמספרו ועל פי פורמט לתכנית עבודה באקסל . פרסוםקולקוראזה
יקבלו תמיכה ללא תנאים עבור ההגשה והעמידה בתנאי סף ללא קשר לקבלת  ,סףהרשויות שיעמדו בתנאי  ,ם זאתיחד ע

 . מתמיכה זו ניתן לממן כתיבת תכנית עבודה.תמיכה עבור הפעולות

  

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
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תשובהשאלה
  מאצ'ינגלהאם רשות שאינה יכולה להתחייב  7

תוכל  לא, לביצוע תכניות בגובה המקסימלי או בכלל
להינות מהתמיכה בשלב החלוקה הראשון ולהיחשב 

 כרשות שתיהנה ממיתוג אפשריבריא בעיר?

עמידה בתנאי סף וההגשות המלאות הן קובעות תמיכה בשלב החלוקה הראשון ואישור להיחשב כרשות שתיהנה ממיתוג 
תיכתב בהתאם ליכולת "אפשריבריא בעיר". גם אם אין תמיכה בשלב החלוקה השני, התכנית שמוגשת לתמיכה 

 ההתחייבות והביצוע, ולא ניתן  יהיה להגישה בשלב אחר.

 .תושבים 15,000, עד  4מדורג באשכול  Xהישוב  8
₪  15000האם אנו צודקות שהמשרד )בתקווה( יאשר 

שהם ₪  60000על עמידה בתנאי סף, ועוד )בשלב ב'( 
מסך עלות הפרויקט ולכן עלות הפרויקט  80%

שהם  -₪  87,000רה להיות הכוללת אמו

  ?העירשל   מאצ'ינג  012000עוד 15000060000
 

העיר  ,חלוקה שניהבשלב  .ראשון לא נדרש  מאצ'ינגהחלוקה הבשלב  .חלוקת התמיכה הבקול קורא מופיע  4-5בעמוד 
המצוין מקסימלי הלא יעלה על אחוז התמיכה הבריאות כך שגובה התמיכה של משרד  ,התקציב את צריכה להשלים

 12בעמוד המופיעה טבלה ב תוכלו להיעזר דירוג הלמ"ס של הרשות. לנוחותכםלישוב והבהתאם לגודל  וזאת בטבלה
מתוכו. הבריאות  שיעור ההשתתפות המקסימאלי של משרד את מקסימאלי לתכניות המוגשות והסכום המפרטת את ה
לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר"  של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות 9635קול קורא מס' 

. החישוב שהצגתן בשלב א' )שלב חלוקה ראשון(  אינו קשור לשלב חלוקה ב' )שלב חלוקה שני(. שלב חלוקה 2018לשנת 
מעלות התכנית שהגשתם לתמיכה.  80%המהווים ₪  60,000ב', במקרה שלכם, ובמידה ותאושר מלא התמיכה, הוא אכן 

הם השתתפות העיר בתכנית. במידה ותקבלו את התמיכה של ₪  15,000 -כש₪  75,000יש תכנית בגובה של עליכם להג
 ₪   75,000שלב א' ושל שלב ב', הרשות תקבל סך של 

v.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspxhttps://www.health.go 
 3הבנו ביום העיון  שכל רשות אמורה להגיש לפחות 9

לציבור  2תכניות מסל מס'  4ועוד  1תכניות מסל מס' 
 . ותזונהאירועי חובה בנושא הליכה  2הרחב, מתוכם 

 ברשותהאם התקציב הכולל  הוא על כל הפעילויות 
 המיזם החדש? או רק על –הסלים משני 

התכנית המוגשת לבקשת התמיכה צריכה לכלול תכניות ופעילויות משני הסלים, כאשר התכנית המבוקשת צריכה 
 לאחר אישור סופי של התוכניות ע"י משרד הבריאות.  2019להתבצע בשנת 

 .מיהתמיכהוחלוקתםכומפרטאתס2פרקב'סעיףג'

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
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תנאיסףשאלותבנוגעלעמידהב

תשובהשאלה
טופסי הצהרה בשם ראש העיר והגזבר המפרטים עמידה בכל הקריטריונים; מילוי שאלון ובו מופיעים פרטי המתאם/ת תואר, סוג  איך ניתן להוכיח חצי משרה של מתאם?1

 ים.. להורדת טפסים רלוונטיים להלן לינקתואר. למשרד שמורה הזכות לבצע בדיקות ולבקש מסמכים נוספים
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_K001.pdf-הצהרתראשעיר

-הצהרתראשעירוגזברלקיוםתנאים,הוראותוהנחיות
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_K002.pdf

/he/EfshariBariBaIrhttps://survey.gov.il-שאלון
איך ניתן לבדוק אם תזונאית בעלת 2

 תואר אקדמי או תעודה?
/eatright.org.il-http://www.atid.לעמותת עתיד ניתן לבדוק באתר משרד הבריאות במקצועות בריאות או לפנות

איך מגדירים תפקיד מתאם לצורך 3
  ?המכרז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .המתאם יכול להיות מתאם הבריאות הקיים או  מנהל לתכנית העומד לפחות בקריטריונים של מתאם הבריאות
עובד מטעם הרשות או עובד של חברה או גוף המועסקים ע"י הרשות או נותן שירותים חיצוני המועסק ע"י הרשות,  –מתאם בריאות" "

נות של קידום בריאות בתפקוד העירוני היום יומי במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים בעיר. שתפקידו להטמיע מהלכים ועקרו
 הכוללים:בנוסף רשות המעונינת לגשת לקול קורא צריכה להראות עמידה בתנאי סף 

 .הרשות הצהירה כי העסיקה לפחות בשנה שקדמה לשנת התמיכה, מתאם בריאות בהיקף של חצי משרה לפחות 

 יבה להמשיך להעסיק מתאם בריאות בהיקף של חצי משרה לפחות, לצורך ניהול וביצוע המיזם. הרשות התחי 

 :על הרשות להוכיח כי מתאם הבריאות עומד בכל דרישות ההכשרה והניסיון הרלוונטיים הבאים 

 ול מלכ"רים, בעל תואר ראשון לפחות במקצוע מתחומי הבריאות, בריאות הציבור, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי, ניה
מנהל עסקים,  פסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך גופני, תזונה. על התואר להיות מוכר ע"י המועצה 

 להשכלה גבוהה או ע"י האגף להערכת תארים.
לקרטריונים אנו ממליצים שבמידה ויש רצון להעסיק גורם נוסף או להיערך לעמידה בסטנסרטים לשנים הבאות למנות מתאם בהתאם 

 .כפי שמופיעים בהגדרת מנהלי בריאות עירונית/ יישובית במשרד הפנים
assets/DocLib1http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_בריאו20%יחידת20%/מנהל

  pdfת.
 4

האם מנהל מחלקת ספורט שנמצא בחצי 
משרה בתפקיד יכול למלא את התפקיד 

 מתאם?

מנהל מחלקת הספורט שעובד בחצי משרה ואינו משמש מתאם בריאות בחצי משרה נוספת לפחות אינו עומד בקרטריונים של קול 
 ה' ישנה התייחסות רחבה בנושא. -סעיפים ג' בקול קורא 5בפרק מספר  .9635קורא 

   2018של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר" לשנת  9635קול קורא מס' 

tps://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspxht

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_K001.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_K002.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_K002.pdf
https://survey.gov.il/he/EfshariBariBaIr
http://www.atid-eatright.org.il/
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1/מנהל%20יחידת%20בריאות.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1/מנהל%20יחידת%20בריאות.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
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תשובהשאלה
ברשויות שיש להם מעבר למתאם אחד 5

 מי יכול לנהל את המיזם?
   י הסף הוא יכול לנהל את המיזם.כל עוד המתאם עומד בכל תנא

אנחנו לא מעסיקים בחצי משרה "מתאם 6
יש לנו מתאמת בריאות אבל בריאות" )

זה כתפקיד נוסף ולא באחוזי משרה(, 
האם לא נוכל להגיש את הקול קורא? 

במידה ולא, איך אפשר להתחיל בתהליך 
גיוס מתאם בריאות, האם יש קול קורא 

 לכך?

בשנה שקדמה לשנת הוא: הרשות הצהירה כי העסיקה לפחות  2עמוד  5המופיעים בסעיך מספר  9635אחד מתנאי הסף של קול קורא 
התמיכה, מתאם בריאות בהיקף של חצי משרה לפחות. על כן במידה ומתאמת הבריאות אינה מועסקת בלפחות חצי משרה בשנה 

במידה ומתאמת הבריאות מועסקת במשרה מלאה כאשר חצי משרה לפחות מיועד לתפקיד .האחרונה לא תוכלו לגשת לקול קורא זה
אנו ממליצים לכם לעקוב אחרי אתר משרד משרד הבריאות והמרכז לשלטון מקומי בדבר . ה אפשריייעודי של מתאמת בריאות הרי ז
 פרסומי קול קורא בשנה הבאה.

בהמשך לקול קורא שפורסם, 7
בקריטריונים למי זה מתאים?  לבתי 

 ספר? יסודי? על יסודי? גני ילדים?

 
 הרשות(. ועמידה בתנאי סף. –מקומית ומועצה אזורית )להלן עירייה, מועצה  –מיועד לרשויות מקומיות: "רשות מקומית" 

 איזה גורם יכול לנהל את המיזם הזה?8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

עובד מטעם הרשות או עובד של חברה או גוף המועסקים ע"י  – מתאםבריאות"" .רשותההמיזם ינוהל ע"י מתאם הבריאות מטעם 
, שתפקידו להטמיע מהלכים ועקרונות של קידום בריאות בתפקוד העירוני היום הרשות או נותן שירותים חיצוני המועסק ע"י הרשות

יומי במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים בעיר. בנוסף רשות המעונינית לגשת לקול קורא צריכה להראות עמידה בתנאי סף 
 הכוללים:
 .הרשות הצהירה כי העסיקה לפחות בשנה שקדמה לשנת התמיכה, מתאם בריאות בהיקף של חצי משרה לפחות 

  .הרשות התחייבה להמשיך להעסיק מתאם בריאות בהיקף של חצי משרה לפחות, לצורך ניהול וביצוע המיזם 

 הבאים: על הרשות להוכיח כי מתאם הבריאות עומד בכל דרישות ההכשרה והניסיון הרלוונטיים 
בעל תואר ראשון לפחות במקצוע מתחומי הבריאות, בריאות הציבור, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי, ניהול מלכ"רים, מנהל עסקים,  

פסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך גופני, תזונה. על התואר להיות מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ע"י האגף 
אנו ממליצים שבמידה ויש רצון להעסיק גורם נוסף או להיערך לעמידה בסטנסרטים לשנים הבאות למנות מתאם   להערכת תארים.

 .בהתאם לקרטריונים כפי שמופיעים בהגדרת מנהלי בריאות עירונית/ יישובית במשרד הפנים
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1בריאו20%יחידת20%/מנהל

   pdfת.


9



לא הייתה פעילה ברשת ערים  Xעיריית 
בריאות, האם אנחנו יכולים להגיש את 

 טיש לנו מחלקת ספור הקול קורא?
עילה ונשמח להפעיל גם את מאוד פ

  התכנית הזאת.

 סף המופיעים בקול קוראהבתנאי שתעמוד בתנאי  ,ערים בריאות יכולה להגיש להיותה חברה ברשתכל רשות מקומית ללא קשר 

http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1/מנהל%20יחידת%20בריאות.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1/מנהל%20יחידת%20בריאות.pdf
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שאלותבנוגעלמילוישאלוןמדדיאפשריבריא

תשובהשאלה
: 2 בתוספת הראשונה לקול קורא, סעיף1

כתוב  4 תת סעיףאמות מידה לניקוד 
כדלקמן: שיעור עודף משקל והשמנה 

ע"פ נתוני משרד הבריאות התלמיד 
נכנסתי לאתר   לכיתה ז' בשנת תשע"ז.

משרד הבריאות ולמרות שראיתי את 
סקר המב"ת לא מצאתי את נתוני 

ירוחם. אשמח לדעת היכן למצוא או 
 לקבלם.

להלן הלינק  יש לבצע סינון ע"פ כיתה, שנה ושם הישוב.    52פר   ניתן למצוא את המדד בלינק המצורף לשאלון תחת שאלה מס
https://statistics.health.gov.il/views/_3/sheet9?%3Aembed=y 

     





2


מתייחסים לכוכבי  38-43סעיפים 
י הילדים ממשרד בריאות שמקבלים גנ

כוכבים גני ילדים אינם מקבלים . החינוך
נמדדים  א)כפי שנעשה בבתי הספר( אל

גנים נבחרים מקבלים  בשנות תכנית.
הסמכה כמקדמי בריאות.    אין בטופס 

 אפשרות לענות על כך.
 

 31סעיף 
אנו בחרנו . מתייחס לגינות קהילתיות

, בנוסף לגינות לשתול חורשות עצי מאכל
לסמן  ואין אפשרות שאלון בתוך ה

 אופצייה זו, מה הצעתכם ? 

הפרסום  תודה לכם על פנייתכם ותודה על תשומת הלב, בהמשך להערותיכם בוצעו שינויים קלים בשאלון,: 43-38התייחסות לסעיפים 
 לכל פרטי קול הקורא ולמסמכים כולל שאלון מעודכן  בקישור הבא: 

           2018של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר" לשנת  9635קול קורא מס' 
efshari.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_ 

 
 
 
 

 :31התייחסות לסעיף 
 בשלב זה אנו נרצה מידע רק על גינות קהילתיות כפי שמוגדר בלינק:

yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=1419-http://www.israel 
. של השאלון כשיוחלט על הוצאת גרסה חדשההתייחסות הולמת נשקול ת מאכל ו/או חורשות עצי מאכל לגבי שאלתכם בנושא גינו

וזאת לצורכי תכנון  מומלץ לכל רשות למפות מתקנים ו/או פעולות נוספות גם אם אינן נדרשות בשאלון הנוכחי למלא על כל נתונים, 
 מדידה והערכה

https://statistics.health.gov.il/views/_3/sheet9?%3Aembed=y
https://statistics.health.gov.il/views/_3/sheet9?%3Aembed=y
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=1419
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=1419
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שאלותבנושאכתיבתתכניתהבקשהלתמיכה

תשובהשאלה
באחריות מי מילויי השאלון המקוון  -11

 "מדדי אפשרי בריא בעיר"  ברשות? 
למה הכוונה  13בסעיף    11בדף מספר  -2

 אחת?  תתיאור היקף יחידת פעילו
בסביבה   2סעיף   1סל   10בדף  -3

מאפשרת אורח חיים בריא ניתן לסמן 
שבילי הליכה בסביבת בית הספר על 

 ?ציב  ויופיע כיחידת פעילותחשבון התק
 

את ההגשה יש לעשות דרך פורטל המרכבה  שם תראו את רשימת המסמכים למילוי  .. אחריות ההגשה היא על הרשות המקומית1
כרטיס גישה לפורטל יש אנו ממליצים להתייעץ ברשות לגבי גורמים שלהם  . ולהחתמת ראש העיר ומורשי החתימה אותם יש לצרף

זהו מהלך מאוד מקובל ברשויות לקבלת תקציבים ממשרדי ממשלה, אך  . עם גורם ברשות שמנוסה בהגשות מעין אילוהמרכבה ו/או 
                                                                                        .בתחום קידום בריאות נעשה לראשונה. את החלקים המקצועיים בדרך כלל ממלאים מתאמי הבריאות בתיאום עם הצוות ברשות

חלק מבקשת התמיכה. מסמך זה כ. היקף  יחידת פעילות אחת: סעיף זה הינו תיאור אחת העמודות בטבלת האקסל אותה יש להגיש 2 
 על מנת להסביר את העלות התקציבית המבוקשת. למשל  יחידה יכולה להיות השתלמות לקבוצת, מפרט באופן מדיד תכולה והיקף

זה יופיע , יחידות כאלו 2יש לכם  . אםזו יחידה שאותה מתקצבים -מפגשים  3שעות במשך  4סייעות למשך  25סייעות גנים הכוללת 
            ועלות אחרת.                           אחר ניתן להוסיף שורה באם המרכיב של הפעילות או התכנית כולל יחידת פעילות נוספת שלה תיאור  .במספר היחידות

( שיפור הזנה, סביבה תזונתית בריאה וסביבה המאפשרת אורח חיים פעיל במסגרות לילדים אשר באחריות 2") 2סעיף  1. סל 3  
חשב יחידת פעילות. סימון שבילים להליכה יוזו בהחלט יכולה לה -הרשות".  ניתן להכניס סימון שבילי הליכה בסביבת בית הספר 

 . 1סעיף   2ף רחב יותר במרחב העירוני ( ניתן גם להכניס כפעילות בסל )בעיקר אם נעשה בהיק
"אפשריבריא  9635לגבי קול קורא מספר 2

" לא הבנתי איזו תוכנית עלי 2018בעיר 
להגיש? ואיפה? האם התוכנית צריכה 

להיות מורכבת ברשות? על פי איזה 
קריטריונים? אני לא מוצאת דף הסבר 

אלינו למייל,  מפורט יותר מזה שנשלח
 והוא מאוד דל במידע.

 בקישור הבא :-הפרסום לכל פרטי קול קורא ולמסמכים
           2018המיזם "אפשריבריא בעיר" לשנת  של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת 9635קול קורא מס' 

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx 
באותו עמוד מופיעים תנאי הסף למתן  5 ף( מופיעים ההנחיות להגשת בקשות התמיכה ובסעי2)בעמוד  4סעיף   9635בקול קורא מספר 

  10ובתוספת שניה עמוד  אמות מידה לניקוד הבקשות, ותמופיע תוספת ראשונה, 8ף בהמשך לאותו מסמך בעמוד מספר בנוס  התמיכה,
 מיכה לשלב החלוקה השני ופרטי ההגשה הנדרשים חומרים אלה יעזרו לכם להבין את הדברים.תהת   פירוט סלי 

 שות לגבי גורמים שלהם כרטיס גישה לפורטל המרכבהאנו ממליצים להתייעץ בר –את ההגשה יש לעשות דרך פורטל המרכבה 
 זהו מהלך מאוד מקובל ברשויות לקבלת תקציבים ממשרדי ממשלה, -ו/או עם גורם ברשות שמנוסה בהגשות מעין אילו  

   אך בתחום קידום בריאות נעשה לראשונה.
3


תוכן מול ביצוע לשנת ולגבי טופס תקציב 
ט' אבל החוג לכדורגל יתחיל בספ – 2018

. 2019יימשך כל שנה"ל קרי אל תוך 
האם צריך למלא את הטופס הזה רק עד 

האם צריך לכלול  ? 2018סוף דצמבר 
בטופס הזה את כל הפעילויות במסגרת 
 אפשרי בריא בעיר או רק פרויקט חדש 

התמיכהבמסגרת סעיף ג'  12פרק ביש להגיש בקשה לתמיכה רק עבור ביצוע תכניות ופעילויות כפי שמפורט  9635בקול קורא שמספרו 
ועל פי פורמט  . מבחניםאלהתינתןרקעבורתכניותופעילויותבנושאבקשתהתמיכה,שטרםהחלבביצועםבעתפרסוםקולקוראזה

 ; על התכנית לכלול לפחות את המרכיבים הבאים: מטרות, יעדים, פעילויות ותקציב. בשלבKoo4 שמספרו לתכנית עבודה באקסל
בקול קורא  10החלוקה השני, התמיכה תינתן בעד ביצוע התכנית שהוגשה ע"י הרשות בתחומים המפורטים בתוספת השנייה עמוד 

 bjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspxhttps://www.health.gov.il/Su מיועד ה. הטופס 9635

קול קורא סעיף לאם נוכל להגיש ה4
   לתמיכה לתכנון אסטרטגי במידה ולא?

 נועד לתמוך בפעילויות כפי שמופיע במסמך ולא נועד לתמיכה בתכנון אסטרטגי. 9365קול קורא שמספרו 

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx
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שאלותשעלומנציגירשויותבנושאיםאחרים

תשובהשאלה
 :ה למלא קול קורא זהיעיריב רמי אמו1

מינהל חינוך?  או אחראית  קידום 
 בריאות בקהילה?

באופן פורמאלי ההגשה היא של ראש הרשות דרך מערכת המרכבה. זו גם החלטתו לגבי הגורם הניהולי האחראי ובעלי התפקידים, יש 
 שונות בין הרשויות

 הפונים אמורים להעתיק את הכתובת מהקול קורא שבמרכבה לדפדפן רגיל ואז מגיעים למקום  - נקלאאמורלהיותפעילהלי הלינק במרכבה אינו פעיל2
   02-5012443 בטל:  לסיוע בבעיות טכניות ניתן לפנות למערכת התמיכה של פורטל המרכב"ה

למי ניתן לפנות לסיוע בזמן מילויי קול 3
 ?9635קורא 

ריאות ולהתייעץ עם מקדמות הבריאות ובהתאם לזמינותם לקבל סיוע, להלן לינק דרכו תוכלו להיכנס ללשכות ניתן לפנות ללשכות הב
    https://www.health.gov.il/UnitsOffice/LB/Pages/default.aspx הבריאות של משרד הבריאות

0524-368912בנוסף ניתן לקבל שעת ייעוץ טלפוני עם מר נאסים עאסי, מרכז 'אפשריבריא בעיר' הארצי 
 מי עושה אמות  מידת לניקוד  הבקשות?4

 
 .                  הבריאות תמיכות של משרדהניקוד הבקשות נעשה ע"י וועדה מקצועית מטעם משרד הבריאות בפיקוח ועדת 

להן מדד סוציואקונומי האם בערים ש5
גבוה יחסית ושבהן שכונות עניות עם 

שכונות אלה  ,מדד סוציואקונומי נמוך
 ילקחו בחשבון בקביעת הניקוד ?

ס של הרשות המקומית. ניתן להסתכל על אמות מידה אחרות בטבלת ניקוד "לקח בחשבון רק דירוג הלמילעניין קול קורא זה י
 ת מידה נוספות.חסות לאמויהמתי 8-9הבקשות בעמוד 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/LB/Pages/default.aspx


                                                                                                                                    

 

9 

 

:וסיועהמלצותכלליות

ות על מנת לאשר גובה חשוב לערב את השותפים השונים לתכנית ובמיוחד מנהלי מחלקות חינוך וספורט, את ועדת ההיגוי, וכן לערב מבעוד מועד הגורמים הבכירים ברש .1
 ההתחייבות התקציבית הנדרשת.

 קוראים לרשויות במרכבה ולהיערך למילוי כל המסמכים והטפסים מבעוד מועד. כדאי להיעזר בגורמים הבקיאים בהגשה של קולות .2

 חשוב להסתמך על מיפוי או סקר במידה ובוצע בעיר ,ועל שאלון מדדים אותו אתם נדרשים למלא במסגרת הגשת קול קורא זה. .3

 ניתן להיעזר במדריכים הבאים: .4

    עיר בריאהhttp://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/02102010201836@arimsofi.pdf#page 

 עיר מבטיחה- http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/04112017220348@tzunamavticha.pdf#page 

 ניתן להיעזר בגורמים המתמחים בכתיבת תכניות קידום בריאות, ובגורמים מקצועיים בהתאם לנושא התכנית:  .5

  רשת ערים בריאות–http://www.healthycities.co.il 

  -מרכזת רשימה של תזונאיות מוסמכות  עמותת עתיד.eatright.org.il-http://www.atid/ 

 במידה ונדרש סיוע נוסף  .6

  עם מקדמות הבריאות ובהתאם לזמינותם, לפרטי לשכות הבריאות:ניתן לפנות ללשכות הבריאות ולהתייעץ : 
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/LB/Pages/default.aspx 

 0524368912יר בטל: ניתן לקבל שעת ייעוץ טלפוני עם מר נאסים עאסי, מרכז אפשריבריא בע 



http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/02102010201836@arimsofi.pdf#page
http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/04112017220348@tzunamavticha.pdf#page
http://www.healthycities.co.il/
http://www.atid-eatright.org.il/
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/LB/Pages/default.aspx

