
 
 
 

 ישוביםאגף 
 מחלקת קליטה 

 

 כה בפעילות קליטה ביישובי עמק הירדן לתמי  קורא  קול
 2022מרץ    – רואינ  – קליטהמחלקת  

 
                    ן יישובי עמק הירד קליטה אזורי מזמין אתמחלקת קליטה בשיתוף צוות היגוי פורום צמ''ד ו 

 . תמיכה בפעילויות קליטה  לקבל 
מטרת הקול הקורא הינה עידוד ותמיכה בתהליכי קליטה מיטביים ביישובים, לצד הידוק החיבורים  

 . השובי המועצידות החברתית ביהקהילתיים, וזאת על מנת לשמר ולחדש את הקהילות ולחזק את הלכי
 . הישובשל  וכבסיס חיוני לחוסנ הקהילהתפקיד ייחודי בחיזוק רקמתה של לתהליכי קליטה מיטיבים 

ידע ותוכנית  טיפוח התנאים להיווצרות חברה מלוכדת יותר מותנה בעשייה ארגונית שיטתית על בסיס
 פעולה סדורה.  

 בקשות לתמיכה בתהליכי קליטה בתחומים הבאים:אנו מזמינים אתכם להגיש 
 
 
 

 
 

 תחומי פעילות אפשריים להשתתפות: 

 :(יםח מצורפות כנספהצעות מחיר מפורטות )על פי המפורט 
 

 רוקר(סומשה  – עץ)שם היו יווק ה בנושא שתמיכ

 

 השתתפות הישוב  השתתפות המועצה עלות כוללת  פירוט  פעילות

תהליך מיתוג )בניית זהות  קצר וקולע""סיפור 
 (יישובית + חזון

 + נסיעות  50% 50% ש''ח 3500

עבור צוות בניית תוכנית  "להתאהב ממבט ראשון" 
למפגש ראשוני עם , צמיחה

 מתעניינים ביישוב 

 + נסיעות  50% 50% ש''ח 3500

הכנה וליווי קהילתי  " 
 " לקמפיין שיווק צמ"ד 

ליווי של  הכנת הקהילה ו
 לקראת שיווק ה צוותי צמיח

 + נסיעות ינגצ'מט ש''ח 3000 ש''ח  10,764

קמפיין שיווק ת בניי "
ממוקד לצמיחה קהילתית 

 במרחב הכפרי" 

כתיבת תכנית אסטרטגית 
תיכנון,  והפעלתה.  לשיווק

הקמה וביצוע קמפיין שיווק 
 דיגיטלי לצמיחה קהילתית

 + נסיעות מטצ'ינג ש''ח 3000 ש''ח  60,723

 תמהיל קליטה



 :הכשרת וועדות

 השתתפות הישוב  השתתפות המועצה עלות כוללת  פירוט  פעילות

וועדת  ת שרהכ
 היכרות/קבלה

מפגשים המועברת  3סדנא בת 
 י זוהר חבליןע''

 50% 50% ש''ח 5850

מפגשים המועברת  3סדנה בת  הכשרת וועדת קליטה 
 ע''י בעלי תפקידים במועצה 

   ללא

 
 

 : לקהילה הקיימת תית לחיבור הנקלטיםתמיכה בפעילות קהיל

 הישוב  פותתתהש השתתפות המועצה עלות כוללת  הפעילות המפעיל

 מטצ'ינג  ש''ח 3000 ש''ח  OTD 12000-15000, כיף ויות גיבושפעילו רחב""בשביל המ

 מטצ'ינג  ש''ח 3000 ש''ח 8775-10296 במרחב היישובי  משחק ניווט ים" ט ניוו"

סדנאות שמטרתן לחבר בין המשפחות  "סיפור מקומי"
הנקלטות למשפחות הוותיקות, באופן 

זכרונות משותפים לצד   חוויתי תוך יצירת 
 היכרות עם המשפחות החדשות

 מטצי'ינג  50% 'ח'ש 5616

 

 :כלית לנקלטיםאיתנות כל
 השתתפות הישוב  השתתפות המועצה עלות כוללת  פירוט  פעילות

  צמיחה  צוותיהכשרה של 
 קדם( ית חופ –)יועצת 

-הקשר בין איתנות פיננסית לקליטה 
  לצוותי צמיחה גיבוש של מודל עבודה

 ועקרונות לליווי משפחות נקלטות

 ינג מטצ' 50% ''חש 2100

)יועצת  לנקלטים אה הרצ
 חופית קדם(  –

 מטצ'ינג  50% ש''ח   1850 יבטים כלכליים בתהליך קליטהה

 –)יועצת  לנקלטים סדנא 
 חופית קדם( 

שעות   4 מפגשים של 2סדנא בת 
 בניית תקציב לקראת בניה,

 מטצ'ינג  50% ''חש 4550

 
 יים: לתנאים כל

 התמיכה תינתן רק עבור הפעילויות שהוגדרו בקול קורא, מתוך רשימת ספקים מוצעת ) הצעות מפורטות בנספחים לקול הקורא(.1

 . , פעילות אחת ליישובישובים  15 פות מוגבלת לעד שתת הה.2
מחלקת קליטה וצוות ההיגוי יבחנו את הבקשות בהתאם לתנאי התמיכה ובחירת היישובים תהיה לפי הקריטריונים .3

 המוגדרים בהמשך. התשובות יינתנו לאחר הבדיקה. 
 . 2022דצמבר  -*לישובים שיעמדו בתנאי קול קורא ולא יכללו, תינתן קדימות במתן תמיכה במסגרת קול קורא יוני

 וד ופרסומו עם לוגו מחלקת קליטה, מתן התמיכה לאירוע מותנה במילוי טופס ודיווח האירוע  בהתאם לנספח,   נדרש  תיע.4
 אשר עשוי להתפרסם במסגרות פרסומי המועצה השונים.      

 . בקרה על ביצוע תתבצע ע''י מחלקת קליטה5
 מסך העלות הכוללת של הפעילות המבוקשת.  . התשלום של המועצה יתבצע מול הספק כנגד חשבונית על החלק היחסי6
 

 תנאים להשתתפות: 
   )רכז צמ''ד, וועדת קבלה /   תשתית ארגונית נדרשתו קבוע ומוגדר  בעל תפקיד יהיה  ,ישוב המבקש להשתתף בתוכנית ל. 1

 ות. בשכר או בהתנדב היכרות, וועדת קליטה(     
 נוכחות חובה(  80%זורי על פני השנה )בפורום צמ''ד וקליטה אאחד לפחות  בעל התפקיד  של  השתתפות ל ייבמתחוב שיה .2
בהגשת תוכנית ואישורה קבלת המימון מותנית  .ישובש''ח לי 3000, ועד סך של מעלות הפעילות   50%ב הישובהשתתפות  .3

 מראש ע''י מנהלת הקליטה. מצ''ה טופס התחייבות. 
 . עבור פעילויות שלא אושרו מראשלא תינתן תמיכה  *      1/2/22ה הגשת קולות הקוראים עד  .4
 
 

                                בבניית הפעילות.נשמח לסייע בחשיבה, בתכנון ו
 בכבוד רב,                                                                                                                                                      

 לת מחלקת קליטה מנה –מריה ביידר                                                                                                                                  
 ן מועצה אזורית עמק הירד                                                                                                                                            



 
 ישוביםאגף 

 מחלקת קליטה 

 

 טופס התחייבות 

 תאריך: _________________________ 

 שם הישוב: ______________________ 

 _________________________________________ _פרטי בעל התפקיד: _____________ 

 _________________________________________________ ___ מטרת התמיכה: _____

 יעד: ______________________________________________________________  קהל

                                  ____ ____________________________________________________ :קול קורא מבוקש

 _____________________________________ ______________________:הספק הנבחר

 גובה התמיכה המבוקשת: __________________________________________________ 

 ______ _______________________________________________תיאור תוכנית האירוע:

 _______ הביצוע המשוער: _____________________________________________ מועד 

 יעדים:

1. ______________________________________________________________ 

2.  ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 

 לביצוע הפעילות מגובה התמיכה המבוקשת  50%הישוב מתחייב להעמיד  •

מתחייב כי בעל התפקיד _______________ )פרטי בעל תפקיד  )פרטי מנהל הקהילה(_____________אני  •

 . מטה'ד וקליטה אזורי עפ''י המועדים המצורפים 'ממפגשי פרום צמ 80%יגיע ל   רלוונטי(, 

 

 2022וקליטה י צמ''ד  מועדי פורום רכז

 נושא השע תאריך פגשמ

 מפגש פתיחה ועדכונים 09:00-13:00 יום ה' 27/1/22 1

 רחיישוב מא 18:00  – 21:00 ' גיום  8/3/22 2

 רח  יישוב מא 18:00  – 21:00 'גיום  26/4/22 3

 רח  יישוב מא 18:00  – 21:00 'גיום  14/6/22 4

 רח  יישוב מא 18:00  – 21:00 'גיום  26/7/22 5

 רח  יישוב מא 18:00  – 21:00 'גיום  13/9/22 6

 מפגש סגירת שנה ועדכונים  09:00-13:00 יום ה'  10/11/22 7



 

 

 ישוביםאגף 
 מחלקת קליטה 

 

 דיווח ביצוע

 קול קורא לתמיכה בפעילות קליטה ביישובי עמק הירדן

 2022מרץ  –ינואר   –מחלקת קליטה 

 יישוב: ______________ 

 : _______________________ ת הדווחתאריך הגש

 _________________________________ בור קול קורא ______________________________________ עביצוע 

 פעילות:מטרת 

 _______________________________________________________________________________________ 

  הפעילות:סיכום 

 _______________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ ____________________

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ _________________________ 

 

 נקודות לשימור ולשיפור:

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

_________________ ______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________ 

 

האם הושגו מטרות הפעילות? פרטו 

 ___________________________________________________________________ ____________________

______________________________________________________________________________________ _ 

 

 *יש לצרף לטופס זה: 

 המעידה על סך ההוצאות עבור הפעילות הנבחרת  חשבונית . 1

 , פליירים, דפי מידע רלוונטים וכד'. מצגות  ,מייצגות   תמונות  –פעילות . תיעוד ה2


