קול קורא מספר  9635של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת
המיזם "אפשריבריא בעיר" לשנת 2018
בהתאם להוראות התכ"ם בדבר תמיכה מתקציב המדינה בגופים אחרים ,1מתפרסם בזה קול קורא של משרד הבריאות
(להלן – המשרד) ,לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך ביצוע תכניות ופעילויות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר" לשנת 2018
כמפורט להלן:
פרק א' :מבוא

 .1כללי
(א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן – הועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם
להוראות התכ"ם בדבר תמיכות בגופים אחרים.
(ב) התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין
מקבלי התמיכה השונים.
(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול הועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך יישום
שוויוני אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו בקול קורא זה.
(ד) כל שיקוליה של הועדה יהיו עניינים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש לפי
נסיבות העניין .הועדה תנמק החלטותיה.
(ה) אין בתמיכה בכדי להטיל על המשרד אחריות ו/או חבות ו/או חובה כלשהם כלפי מגיש הבקשה
או צד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות נשוא התמיכה אשר באחריותה הבלעדית והמלאה של
הרשות המקומית.

 .2הגדרות
בקול קורא זה –
"רשות מקומית" – עירייה ,מועצה מקומית ומועצה אזורית (להלן – הרשות).
"מתאם בריאות" – עובד מטעם הרשות או עובד של חברה או גוף המועסקים ע"י הרשות או נותן
שירותים חיצוני המועסק ע"י הרשות ,שתפקידו להטמיע מהלכים ועקרונות של קידום בריאות
בתפקוד העירוני היום יומי במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים בעיר.
"התכנית אפשריבריא" – התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים – אפשריבריא.
"מיזם אפשריבריא בעיר" – מיזם לקידום חיים פעילים ובריאים ברשויות מקומיות במסגרת התכנית
אפשריבריא (להלן -המיזם).
"מנהל המיזם ברשות" – מנהל המיזם אפשריבריא בעיר ברשות יהיה מתאם הבריאות להלן או מתאם
בריאות אחר שקבעה הרשות ובתנאי שהוא עומד בכל התנאים של מתאם בריאות.
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 .3מטרת התמיכה
התמיכה נועדה לעודד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים
לתושביהן באמצעות הצטרפות למיזם "אפשריבריא בעיר" ,ולביצוע תכניות ופעילויות בתחומים
הבאים:
(א) תזונה בריאה ואורח חיים פעיל במסגרות לילדים.
(ב) פעילויות לקהל הרחב במרחב הציבורי לעידוד תזונה בריאה ופעילות גופנית ביום יום.

 .4הנחיות להגשת בקשות התמיכה
(א) רשויות מקומיות המעוניינות להשתתף בקול קורא זה ,יגישו את בקשתם בצירוף כל המסמכים
הנדרשים ,דרך פורטל התמיכות הממשלתי (להלן – פורטל מרכב"ה) כאשר הקבצים חתומים
דיגיטלית ע"י מורשי החתימה של הרשות .הנחיות להגשת בקשות תמיכה ופירוט המסמכים שיש
לצרפם לבקשות מפורטים בפורטל מרכב"ה.
(ב) יש ליצור בקשה לתמיכה בפורטל המרכב"ה לא יאוחר מתאריך  28/10/2018עד השעה 1300
בצהריים .לאחר מועד זה ,פורטל המרכב"ה תחסום את האפשרות של יצירת בקשה חדשה.
(ג) בקשות אשר לא ימולאו כראוי ואשר בעת יצירתם לא יכללו את הפרטים ו/או את המסמכים
הנדרשים ,ייתכן וייפסלו על הסף ולא יידונו.
(ד) המסמכים והטפסים שעל הרשות לצרף לבקשת התמיכה מפורטים בנספח א' ובפורטל מרכב"ה.

 .5תנאי סף למתן התמיכה
מתן התמיכה מותנה בקיום כל התנאים הבאים:
(א) הרשות הגישה למשרד תכנית המפרטת את התכניות והפעילויות המבוקשות לתמיכה באמצעות
מסמך " - k004פורמט לתכנית עבודה אפשריבריא בעיר" ובהתאם להוראות המפורטות בתוספת
השנייה.
(ב) הרשות הגישה למשרד הצהרת מחויבות להובלת המיזם ולקידומו.
(ג) הרשות הצהירה כי העסיקה לפחות בשנה שקדמה לשנת התמיכה ,מתאם בריאות בהיקף של חצי
משרה לפחות.
(ד) הרשות התחייבה להמשיך להעסיק מתאם בריאות בהיקף של חצי משרה לפחות ,לצורך ניהול
וביצוע המיזם.
(ה) על הרשות להוכיח כי מתאם הבריאות עומד בכל דרישות ההכשרה והניסיון הרלוונטיים הבאים:
( )1בעל תואר ראשון לפחות במקצוע מתחומי הבריאות ,בריאות הציבור ,מדיניות ציבורית,
מנהל ציבורי ,ניהול מלכ"רים ,מנהל עסקים ,פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,עבודה סוציאלית,
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חינוך גופני ,תזונה .על התואר להיות מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ע"י האגף
להערכת תארים.
( )2בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול או ריכוז פרויקטים קהילתיים ו/או פרויקטים לקידום
בריאות שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים מתוך הרשות או מחוצה לה.
(ו) על הרשות להוכיח קיומה של ועדת היגוי פעילה בנושא קידום בריאות ,וכי הועדה התכנסה
פעמיים לפחות ב 12 -החודשים האחרונים שקדמו למועד בקשת התמיכה ,וכי בראש הועדה
עומד ראש הרשות המקומית או חבר מועצה או מנכ"ל/מזכיר הרשות ,ובהרכב של מתאם
הבריאות ,ולפחות עוד  3נציגים מבין הגורמים הבאים :נציג תושבים ,מנהלי המחלקות :חינוך,
בריאות ,רווחה וספורט ,ככל שמחלקות אלה קיימות ברשות.
לעניין סעיף קטן זה ,ישיבות ועדת ההיגוי שיתקיימו כחלק מהצטרפות למיזם זה ,תהיינה בהרכב
מינימאלי של הנציגים הנ"ל ,בנוסף לנציגים הבאים :מקדם הבריאות מלשכת הבריאות המחוזית,
מפקח מחוזי של משרד התרבות והספורט ומדריכה אזורית של משרד החינוך.
(ז) מעבר לתכנית הנדרשת לפי קול קורא זה ובנוסף לה ,על הרשות להראות ,כי קיימת תכנית עבודה
לשנת  2018בנושא קידום בריאות או בנושאי תזונה בריאה ופעילות גופנית ,ולצרפה לבקשת
התמיכה; על התכנית לכלול לפחות את המרכיבים הבאים :מטרות ,יעדים ,פעילויות ותקציב.
(ח) על הרשות למלא את השאלון המקוון "שאלון מדדי אפשריבריא בעיר".
(ט) על הרשות להציג התחייבות חתומה בידי מורשי החתימה שבה לעניינים הבאים:
( )1תכניות בנושא תזונה ומזון ייערכו במעורבות תזונאי בעל תעודת רישוי ,ותכניות הדרכה
והכשרה בנושאי אורח חיים פעיל יערכו במעורבות בעל תואר בחינוך גופני לפחות החל
ממועד ההצטרפות למיזם.
( )2מחויבות להגדיל את שיעור בתי ספר מקדמי בריאות ,ולעמוד ביעדי משרד החינוך בנושא
בתי ספר מקדמי בריאות.
( )3מחויבות לעמוד בכל בהוראות הדינים והחוזרים של משרד החינוך העוסקים בהזנה
ובטיחות מזון ובפעילות גופנית וזאת תוך שנה מיום פרסומם.
( )4מחויבות לפרסם באתר האינטרנט של הרשות ,ככל וקיים ,קישור לאתר התוכנית
אפשריבריא עד חודשיים מיום ההצטרפות לתוכנית.

 .6תנאים נוספים
מעבר לתנאי הסף שפורטו לעיל ,על הרשות לעמוד בתנאים הנוספים הבאים:
(א) בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכת המשרד ,ובכל מקום בו מופיע סמל
הרשות בהקשר של מיזם זה:
( )1תציין הרשות כי המיזם נעשה בסיוע משרד הבריאות ובמסגרת המיזם אפשריבריא בעיר.
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( )2ציון החסות ייעשה בצירוף לוגו המשרד ולוגו אפשריבריא .לצורך כך יש להעביר למשרד,
בטרם פרסום ,סקיצה סופית של שילוב הלוגואים בפרסומים ובחומרי ההסברה הנידונים,
לבחינה ואישור המשרד.
( )3יודגש ,שיש להקפיד על הפרדה ברורה בין לוגו המשרד ולוגו אפשריבריא לבין סמלי גופים
חיצוניים.
( )4הרשות תוכל לקבל מהמשרד לוגו המיזם אפשריבריא בעיר המעוצב עם שם הרשות ובתנאי
שעמדה בתנאי המיזם והפרסום ,ולהשתמש בו או בלוגו התכנית אפשריבריא.
( )5למשרד תהיה הזכות להשתמש בפרסום בכל דרך ואופן שבו יבחר.
(ב) על הרשות להתחייב כי מתאם הבריאות שינהל את המיזם "אפשריבריא בעיר" ברשות ,ישתתף
בימי עיון ,במפגשים ובפגישות של המיזם כפי שיקבע על פי דרישות המשרד.
(ג) להתחייב שמתאם הבריאות שינהל את המיזם ,יבצע מעקב בקרה ודיווח על יישום הפעילויות
ברשות על פי קריטריונים ולו"ז כפי שיקבע על פי דרישות המשרד.
(ד) להתחייב שמתאם הבריאות שינהל את המיזם ,יקיים תקשורת עם המשרד או מי מטעמו באופן
קבוע ,לרבות באמצעות עדכונים בדואר אלקטרוני ובטלפון.

פרק ב' :התמיכה
 .7סכום התמיכה ואופן החלוקה
(א) סכום התמיכה המקסימאלי המיועד לחלוקה על פי קול קורא זה הינו עד  6,800,000שקלים
חדשים .במידה ותקציב זה ישתנה (יגדל או יפחת) ,ועדת התמיכות תהיה רשאית להתאים את
מספר הבקשות המאושרות להיקף התקציבי המעודכן ,וזאת בהתאם לדירוג הרשויות שייקבע ע"י
הועדה בהתאם לקריטריונים המפורטים בקול קורא זה או בהתאם לכלל שוויוני אחר שייקבע ע"י
הועדה .סך התמיכות עבור הבקשות שתאושרנה לא יעלה על התקציב המאושר.
(ב) התמיכה תחולק בין הרשויות העומדות בתנאי הסף בשני שלבים .החלוקה בשלב הראשון תינתן
בעד עמידת הרשות בתנאי הסף המפורטים לעיל ותתבצע בשנת  .2018בשלב החלוקה השני,
התמיכה תינתן בעד ביצוע התכנית שהוגשה ע"י הרשות בתחומים המפורטים בתוספת השנייה
ובהתאם להנחיות שבה ,ותתבצע בשנת  2019לאחר אישור סופי של התוכנית ע"י המשרד.
(ג) סכומי התמיכה וחלוקתם יתבצעו באופן הבא:
( )1בשלב החלוקה הראשון ,תינתן תמיכה לרשות שהוכיחה עמידה בכל תנאי הסף המפורטים
בקול הקורא והתחייבה להוביל את המיזם "אפשריבריא בעיר" ,בסכומים כמפורט להלן:
(א) רשות המונה עד  50,000תושבים – .₪ 15,000
(ב) רשות המונה מעל  50,000עד  100,000תושבים – .₪ 20,000
(ג) רשות המונה מעל  100,000תושבים – .₪ 25,000
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( )2בשלב החלוקה השני ,כספי התמיכה הנותרים יחולקו בהתאם לכללים הבאים:
(א) ועדת התמיכות תדרג את הרשויות בהתאם לניקוד הסופי שקיבלו על פי אמות
המידה המפורטים בטבלת אמות המידה שבתוספת הראשונה .הניקוד המקסימאלי
שהרשות יכולה לצבור הינו  100נקודות.
(ב) הרשויות שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר ,יהיו זכאיות לקבלת תמיכה עד לגובה
מסגרת התקציב שהוגדרה .למען הסר ספק ,לא כל הרשויות שעמדו בתנאי הסף
וקיבלו תמיכה בשלב החלוקה הראשון יקבלו תמיכה בשלב החלוקה השני.
(ג) גובה התמיכה המקסימאלי שישולם לרשות בשלב החלוקה השני יהיה כמפורט
בטבלה להלן:
גודל הרשות לפי
מספר תושבים

פחות מ15,000 -
מ 15,000 -ועד
פחות מ50,000-
מ 50,000 -ועד
פחות מ100,000 -
מעל 100,000

1-3
שיעור
סכום
ההשתתפות
התמיכה
המקסימאלי המריבי של
שישולם ע"י המשרד
המשרד
בשלב
החלוקה
השני
90%
₪ 67,500

דירוג הרשות בלמ"ס
4-6
שיעור
סכום
ההשתתפות
התמיכה
המקסימאלי של המשרד
שישולם ע"י
המשרד
בשלב
החלוקה
השני
80%
₪ 60,000

7-8
שיעור
סכום
ההשתתפות
התמיכה
המקסימאלי של המשרד
שישולם ע"י
המשרד
בשלב
החלוקה
השני
50%
₪ 37,500

9-10
שיעור
סכום
ההשתתפות
התמיכה
המקסימאלי של המשרד
שישולם ע"י
המשרד
בשלב
החלוקה
השני
30%
₪ 22,500

₪ 135,000

90%

₪ 120,000

80%

₪ 75,000

50%

₪ 45,000

30%

₪ 180,000

90%

₪ 160,000

80%

₪ 100,000

50%

₪ 60,000

30%

₪ 225,000

90%

₪ 200,000

80%

₪ 125,000

50%

₪ 75,000

30%

(ד) התמיכה תשולם בהתאם לטבלת העלויות המקסימליות של התוכניות המפורטת
בתוספת השנייה ובלבד שסכום התמיכה שישולם לרשות בשלב החלוקה השני לא
יעלה על הסכומים המפורטים בטבלה לעיל.
(ה) השתתפות הרשות במימון הפעילות לפי מבחנים אלה לא תכלול את עלויות
והוצאות ההעסקה של מתאם הבריאות.

 .8אמות המידה לדירוג
אמות המידה לניקוד ולדירוג הרשויות כאמור בסעיף (7ג)(()2א) יהיו כמפורט בטבלת אמות המידה
שבתוספת הראשונה.

 .9עיכוב או הקטנה או הפסקת התמיכה
תשלום התמיכה יוקטן ,יעוכב או יופסק ,לפי החלטת הועדה ,אם התברר למשרד כי אירע אחד
מהמנויים להלן:
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(א) הרשות לא הגישה דוחות תקופתיים למשרד בהיקף ובמועד שנקבעו בקול הקורא.
(ב) הרשות אינה עומדת בתנאים המפורטים בקול קורא זה ו/או שנכתבו בכתב ההתחייבות ו/או
בהחלטת הועדה ו/או לפי כל הנחיה אחרת.
(ג) חל שינוי כלשהו ברשות או בפעילותיה אשר יכול היה להשפיע על עצם אישור התמיכה או על
סכום התמיכה.
(ד) לרשות ניתנה תמיכה עבור פעילות מסוימת עקב דיווח לא נכון.
(ה) הרשות עשתה שימוש לא נאות בכספי התמיכה.
(ו) למשרד יש חשש כי הרשות עושה פעילות שלא עפ"י דין.

 .10קיזוז והשבת כספי התמיכה
החליטה הועדה על הקטנה או עיכוב או הפסקה של התמיכה ,ייגבה המשרד את הכספים שניתנו
לרשות בצעדים הבאים:
(א) קיזוז הכספים מכספי התמיכה לרשות בשנה שבה התגלו הליקויים ובמידת הצורך ,מכספי תמיכה
עתידיים.
(ב) הגשת תביעת השבה נגד הרשות.

 .11חלוקה חוזרת
במידה ונותרו כספים לחלוקה ,תהיה הועדה רשאית לבצע חלוקה חוזרת של כספי התמיכה בין כלל
הרשויות שקיבלו תמיכה בשלב החלוקה השני (להלן – הרשויות הזכאיות) ,לפי היחס שבין הציון שקיבלה
הרשות על פי אמות המידה שבתוספת לבין סך כל הציונים שקיבלו כל הרשויות הזכאיות יחדיו.

 .12נהלים
(א) קבלת התמיכה מותנית בדיווח הרשויות על קיום תנאי מבחנים אלה ,כפי שיורה להן המשרד.
(ב) קבלת התמיכה מותנית באישור סופי של המשרד לתכניות ולפעילויות שהוגשו ע"י הרשות
לאחר הטמעת השינויים וההערות של המשרד במידה ויהיו כאלה.
(ג) התמיכה במסגרת מבחנים אלה תינתן רק עבור תכניות ופעילויות בנושא בקשת התמיכה ,שטרם
החל בביצועם בעת פרסום קול קורא זה.
(ד) במסגרת הבקשה לתמיכה בעד הפעילות הנתמכת לפי קול קורא זה ,לא תינתן לרשות תמיכה
בעד הוצאות שהוצאו במסגרת תחום פעילות אחר והרשות לא תבקש תמיכה בעד פעילות ,שלא
פורטה בבקשת התמיכה.
(ה) לא תינתן תמיכה לרשות ,שאינה משתפת פעולה עם ביקורת מטעם המשרד.
(ו) ייתכן כי תמיכה לרשות אחת תינתן על ידי יותר ממשרד אחד (להלן -ריבוי תמיכות) ,זאת כאשר
אותה רשות פועלת בהיקף ניכר בכמה תחומים שעליהם מופקדים יותר ממשרד אחד .ריבוי
תמיכות ייעשה תוך הקפדה כי אין מדובר בכפל תמיכות.
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(ז) רשות הנתמכת ע"י המשרד בגין פעילות זהה שנעשית במסגרת מיזם משותף ,לא תוכל להיתמך
בגין אותה הפעילות מכוח קול קורא זה.
(ח) תמיכת המדינה לפי קול קורא זה לא תעלה על  90%מכלל עלות הפעילות הנתמכת.
(ט) לא תינתן תמיכה לפעילות ,הנתמכת בידי משרד ממשלתי אחר ולא תינתן תמיכה בעד פעילות,
שהמשרד משתתף בה בדרך אחרת.
(י) רשות אשר עשתה שימוש בלתי נאות בכספי התמיכה ,השתמשה בהם שלא בעד הפעילות
שלשמה ניתנו ,שימשה כעמותת צינור לשם העברת הכספים לגוף אחר או הגישה דיווחים
כוזבים לגבי כספי התמיכה שאושרו לה ,תישלל אפשרותה לקבל תמיכה מן המשרד בשנתיים
שלאחר מכן.
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תוספת ראשונה
לפי סעיפים (7ג)(()2א) ו8 -
אמות מידה לניקוד הבקשות
 .1הניקוד המקסימאלי שהרשות יכולה לצבור הינו עד  100נקודות בחלוקה המפורטת בטבלה הבאה:
ניקוד מקסימלי
אמות מידה כמפורט בסעיפים  1-4בטבלת הניקוד בסעיף 2
בהתאם לנתונים האחרונים שפורסמו על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות
אמות מידה כמפורט בסעיפים  5-9בטבלת הניקוד בסעיף 2
בהתאם לנתוני הדיווח בשאלון המדדים אפשריבריא בעיר והמסמכים המצורפים
אמות מידה כמפורט בסעיפים  10-15בטבלת הניקוד בסעיף 2
על – פי הערכה מקצועית של התכנית המפורטת שהוגשה לבקשת התמיכה
סה"כ ניקוד

34
24
42
100

 .2אמות המידה לניקוד
אופן הניקוד

אמת מידה
1

מספר תושבים ע"פ הלמ"ס

2

דירוג חברתי – כלכלי של הרשות ע"פ הלמ"ס

פחות מ 10,000 -תושבים =  0נק'

ניקוד מירבי
 10נק'

מ 10,000 -ועד  2= 49,999נק'
מ 50,000 -ועד  4 = 99,999נק'
מ 100,000 -ועד  6 = 149,999נק'
מ  150,000-ועד  8 = 249,999נק'
מ 250,000 -תושבים =  10נק'
דירוג חברתי – כלכלי  12 = 1-4נק'

 12נק'

דירוג חברתי – כלכלי  6 = 5-6נק'
דירוג חברתי -כלכלי  7ומעלה =  0נק'
3

רשות מקומית במגזר המיעוטים או רשות מקומית
שבה יש לפחות  3%תושבים ערבים (רשות
מעורבת)

רשות מקומית במגזר המיעוטים או רשות מקומית שבה יש לפחות
 3%תושבים ערבים =  4נק'

 4נק'

4

שיעור עודף משקל והשמנה (מעל אחוזון )85
ע"פ נתוני בריאות התלמיד לכיתה ז בשנת
תשע"ז יחושב ע"פ נתוני גדילה המפורסמים על
ידי משרד הבריאות

שיעור עודף משקל והשמנה כיתה ז  -עד  0 = 24%נק'

 8נק'

5

השכלת מתאם בריאות ברשות

שיעור עודף משקל והשמנה כיתה ז  -מעל  24%ועד  2 = 27%נק'
שיעור עודף משקל והשמנה כיתה ז  -מעל  27%ועד  6 = 32%נק'
שיעור עודף משקל והשמנה כיתה ז  -מעל  8 = 32%נק'
תואר שני בקידום בריאות =  4נק'
בעלי קורס בקידום בריאות מעבר לתואר ראשון =  2נק'
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 4נק'

6

אחוז משרה של מנהל מחלקת ספורט

7

מספר השותפים בתכנית העבודה לשנת 2018
(פנים וחוץ רשותיים בנוסף למתאם הבריאות)

8

קיומו של תקציב לקידום בריאות או לקידום
תזונה בריאה לשנת ( 2018לא כולל תקציב
מחלקת הספורט)

9

אחוז בתי ספר יסודיים מקדמי בריאות*

ברשות אין מנהל מחלקת ספורט או יש מנהל מחלקת ספורט מתחת
ל–  50%משרה =  0נק'.

 2נק'

ברשות מנהל מחלקת ספורט ב 50% -משרה ועד  1 = 75%נק'
ברשות מנהל מחלקת ספורט ב 100 -אחוז משרה =  2נק'
ללא שותפים =  0נק'.

 6נק'

שותף  1 = 1נק'
 2-3שותפים =  4נק'
 4שותפים ומעלה =  6נק'
אין תקציב = 0נק'

 6נק'

עד  ₪ 1לתושב =  2נק'
מעל  ₪ 1ועד  ₪ 2לתושב =  3נק'
מעל  ₪ 2לתושב =  6נק'
עד  0 =20%נק'

 6נק'

מ 21% -ועד  2 = 30%נק'
*הוכרו כמקדמי בריאות על ידי משרד החינוך
לשנת הלימודים תשע"ח
 10הגשת תכנית הכוללת את התכניות והפעילויות
על כל הסעיפים הנדרשים ועל -פי ההנחיות

מ 31% -ועד  4 = 70%נק'
מעל  6 = 70%נק'
פחות מ 5 -תכניות או פעילויות שמולאו כנדרש =  0נק'
 5תכניות או פעילויות שמולאו כנדרש =  5נק'
 6תכניות או פעילויות שמולאו כנדרש =  6נק'

 7נק'

 7תכניות או פעילויות שמולאו כנדרש =  7נק'

 11הערכת איכות התכנית והיקפה

ציון הערכה בין  0נק' ל 15 -נק'

 15נק'

 12קיומה של תכנית או פעילות אחת לפחות
המיועדת לקשישים

קיומה =  5נק'.

 5נק'

 13התרשמות משילוב אנשי מקצוע מותאמים
לתכנית

שילוב אנשי מקצוע מותאמים לכל התכניות =  5נק'

 5נק'

שילוב אנשי מקצוע מותאמים מ 50% -ועד  99%מהתכניות =  3נק'
שילוב אנשי מקצוע מותאמים בפחות מ 50% -מהתכניות =  0נק'

 14תכנית הנותנת דגש על אסטרטגיות מדיניות
ושינויי סביבה

קיומה –  5נק'

 5נק'

 15קיומן של פעולות ניטור והערכה בתכנית

ציון התרשמות בין  0נק' ל 5 -נק'

 5נק'
 100נק'

סך הכל ניקוד מקסימאלי אפשרי
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תוספת שנייה
לפי סעיפים (5א) ו(7 -ב)
פירוט סלי התמיכה לשלב החלוקה השני ופרטי ההגשה הנדרשים

 .1פירוט סלי התמיכה (תחומי התמיכה)
להלן הנושאים בכל אחד מהתחומים שיש להגיש עבורן תכניות ופעילויות במסגרת התכנית
המוגשת לבקשת תמיכה ,בכל סל מצוין מהם נושאי החובה.
א .סל ( 1תחום  :)1מדיניות והטמעה של תזונה בריאה ואורח חיים פעיל במסגרות לילדים.
בסל  1חובה להציג לפחות תכנית או פעילות אחת בכל אחד מהנושאים הבאים:
( )1שיפור מדיניות התזונה המוצהרת ברשות לרבות שינוי נהלים ומכרזים.
( )2שיפור הזנה ,סביבה תזונתית בריאה וסביבה המאפשרת אורח חיים פעיל במסגרות לילדים אשר
באחריות הרשות.
( )3השתלמויות לכח אדם במסגרות המיועדות לילדים ברשות .השתלמויות הכוללות ידע וכלים
לעידוד תזונה בריאה ,להגדלת מגוון מזונות בריאים ולשילוב תכנים חינוכיים בנושאי תזונה
ומזון ובחשיבות הפעילות הגופנית .הגורמים המשתלמים יתחייבו לפעול ליישום המלצות,
להעברת מידע להורים ולקיום פעילויות בשיתוף הורים וילדים.
ב .סל ( 2תחום  :)2פעילויות לקהל הרחב במרחב הציבורי לעידוד תזונה בריאה ופעילות גופנית ביום
יום.
בסל  2חובה להציג לפחות שתי תכניות ו/או פעילויות מתוך שלושת הנושאים ( ,)1( -)3ובנוסף
חובה להציג לפחות  2תכניות ו/או פעילויות לנושאים ( )4ו )5( -כמפורט להלן:
( )1הנגשת מרחבים ומתקנים לפעילות גופנית לקהל הרחב במרחב העירוני (בפארקים בגני משחקים
וכד') ,באמצעות הצללה ,מתקני מים ,תאורה ,סימון מסלולים ושילוט להדרכה.
( )2העלאת מספר היוזמות של פעילות גופנית ,ספורט או תנועה המיועדים להורים ולילדים,
ולקשישים.
( )3סדנאות חווייתיות בנושא תזונה בריאה ברחבי העיר מותאמות לגיל ולאוכלוסייה.
( )4אירועי שיא במרחב הציבורי בתיאום אירועי שיא ארציים :יום ההליכה הלאומי בסוף אוקטובר
ואירוע בנושא תזונה בריאה במועד שיקבע על-ידי המשרד ומטה התכנית אפשריבריא .אירוע
שיא אחד לפחות בכל נושא.
( )5תכנית שנתית להפצת מידע ומסרים בנושא תזונה בריאה ופעילות גופנית בפלטפורמות מגוונות –
שיתוף במסרים וחומרים מקצועיים של משרד הבריאות והתכנית אפשריבריא כפי שיעלו
באמצעים הדיגיטליים של המיזם*.
*משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט ינגישו מסרים ,חומרי הסברה ופרסום במהלך השנה
ולקראת אירועי השיא.
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 .2פרטים נדרשים להגשת התכנית לבקשת התמיכה
על הרשות להגיש תכנית המפרטת את התכניות והפעילויות המבוקשות על ידי מילוי כל הפרטים בטופס אקסל
("פורמט להצעת תכנית מתוקצבת לתמיכה לקול קורא אפשריבריא בעיר") המצורף והחתום על -ידי ראש
הרשות וגזבר הרשות.
לכל תכנית או פעילות יופיעו הפרטים הבאים *:
( )1מספר סל
( )2נושא (ע"פ רשימת נושאים)
( )3שם התכנית או הפעילות
( )4תיאור התכנית או הפעילות
( )5מטרות
( )6שותפים לתכנית או לפעילות (ציון השותפים מתוך ומחוץ לרשות)
( )7תיאור אוכלוסיית היעד
( )8הערכת אחוז הכיסוי  /חשיפה של התכנית או הפעילות לאוכלוסיית היעד
( )9משך התכנית או הפעילות (לבחירה :יומית /שבועית /שנתית /קבועה  /חד פעמי
מתמשך)
( )10לוחות זמנים ואבני דרך
( )11מספר משתתפים משוער בתכנית או בפעילות
( )12מדידה והערכה (תיאור קצר של מרכיבי ההערכה)
( )13תיאור היקף יחידת פעילות אחת
( )14מספר יחידות פעילות שיבוצעו סה"כ
( )15מרכיבי התקציב
( )16עלות כל מרכיב מתוקצב בש"ח
( )17מקורות מימון נוספים (בהתאם להיקף ההשתתפות)
( )18סך התקציב בש"ח
( )19תקציב מבוקש מהמשרד בש"ח (עד למקסימום ההשתתפות של המשרד)
*בטבלת האקסל ניתן להוסיף שורות בהתאם לצורך

 .3התקציב המקסימאלי לתכניות ופעילויות המוגשות לקול קורא זה
להלן טבלת התקציב המקסימאלי לתכנית הכוללת שעל הרשות להגיש ,וכן שיעור ההשתתפות המקסימאלי
של המשרד  ,ובכל מקרה ,אחוז ההשתתפות של המשרד לא יעלה על סך תקציב התכנית המוגש למבחן
התמיכה.
למען הסר ספק אין להכניס בטופס הבקשה תכניות ופעילויות אחרות בקידום בריאות שנעשות או יעשו על ידי
הרשות מעבר לתכנית המוגשת למבחן התמיכה.
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סכום מקסימאלי לתכניות המוגשות ושיעור ההשתתפות המקסימאלי של המשרד מתוכו

גודל הרשות
לפי מספר
תושבים

דירוג הרשות בלמ"ס
4-6

1-3

9-10

7-8

עלות
מקסימאלית
לתכנית ההגשה
לתמיכה (סלים
 1ו) 2 -

שיעור
ההשתתפות
המריבי של
המשרד

עלות
מקסימאלית
לתכנית
ההגשה
לתמיכה
(סלים  1ו)2 -

שיעור
ההשתתפות
של המשרד

עלות מקסימאלית
לתכנית ההגשה
לתמיכה (סלים 1
ו )2 -

שיעור
ההשתתפות
של המשרד

עלות
מקסימאלית
לתכנית
ההגשה
לתמיכה
(סלים  1ו)2 -

שיעור
ההשתתפות
של המשרד

₪ 75,000

90%

₪ 75,000

80%

₪ 75,000

50%

₪ 75,000

30%

פחות מ-
15,000
מ15,000 -
ועד פחות מ-
50,000
מ50,000 -
ועד פחות מ-
100,000

₪ 150,000

90%

₪ 150,000

80%

₪ 150,000

50%

₪ 150,000

30%

₪ 200,000

90%

₪ 200,000

80%

₪ 200,000

50%

₪ 200,000

30%

₪ 250,000

90%

₪ 250,000

80%

₪ 250,000

50%

₪ 250,000

30%

מעל 100,000
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(נספח א)
רשימת מסמכים למרכבה
קבוצת
מסמך

קוד
מסמך
במרכבה

חובת
חתימה
דיגיתלית

תיאור מסמך

בקשה

הצהרה והתחייבות ראש רשות
להוביל ולקדם המיזם
"אפשריבריא בעיר" ברשות

Koo1

כן

בקשה

הצהרה והתחייבות ראש רשות
וגזבר לקיום תנאים ,הוראות
והנחיות

Koo2

כן

מסמך
לחתימה
ולצירוף
במרכבה
מסמך
לחתימה
ולצירוף
במרכבה

בקשה

שאלון מקוון – מדדי
"אפשריבריא בעיר"
שאלון מדדי אפשריבריא בעיר
להדפסה ומילוי מקדים (לפני
המילוי המקוון)
פורמט לתכנית עבודה
אפשריבריא בעיר לתמיכה

Koo3

לא

מילוי מקוון

שאלון מקוון – מדדי
"אפשריבריא בעיר"

Koo4

כן

מסמך אקסל
למילוי
ולצירוף
במרכבה

פורמט לת.ע .אפשריבריא בעיר
לתמיכה

בקשה

תכנית עבודה בקידום בריאות
לשנת 2018

Koo5

כן

בקשה

פרוטוקול/סיכום ישיבות ועדת
היגוי ב 12 -חודשים האחרונים

Koo6

לא

מסמך
לצירוף
במרכבה
מסמך
לצירוף
במרכבה

ת .ע .בקידום בריאות לשנת 2018

בקשה

שם מסמך ולינק

טפסי חובה של התכ"מ (תקנון ,כספים ומשק) כפי שמפורטים בפורטל מרכב"ה
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שם מסמך במרכבה

הצהרה והתחייבות ראש רשות
אפשריבריא
הצהרה והתחייבות – קיום תנאים
והוראות

סיכומים -ועדת היגוי בריאות

