
 

 

 הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים. הגדלת מספר הסטודנטים החרדים סיוע בנוהל 

 :הקדמה .1

שמטרתה בין היתר חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים כעיר אקדמיה  1483בהתאם להחלטת ממשלה מס'  .א

הרשות לפיתוח ירושלים )להלן: '"הרשות"/"הרל"י'(, באמצעות פרויקט "עיר אקדמיה" מבקשת והשכלה 

מבקשת על מנת לעמוד במטרה זו, להגדלת  מספר הסטודנטים הלומדים בעיר. לפעול ( "עיר אקדמיה" -)להלן

שעל , של העיר ירושלים יםגבולותיה המוניציפליהמתגוררת ב החרדית באוכלוסייהלטפל באופן ממוקד הרל"י 

בתחומי ההשכלה  פוטנציאל גדילה משמעותי בשנים הקרובותהינה בעלת פי מחקרי המועצה להשכלה גבוהה 

  . הגבוהה

המתגוררים  מספר התלמידים החרדיםלהגדלת מבקשת ליזום פעולות ייעודיות  הרשות לפיתוח ירושלים .ב

. לשם כך תעמיד עיר אקדמיה אקדמיים בעירהלומדים  לימודים ו ירושליםשל העיר  םהמוניציפליי הבגבולותי

 כמפורט להלן.   בתחום זה, סיוע כספי לטובת פעולות ייעודיות 

 :הגדרות .2

 בכל מקום בנוהל זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם.

לחוק המועצה להשכלה גבוהה,  9מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף  –מוסדות להשכלה גבוהה  .א

, ואשר בירושליםמושב הקמפוס הראשי שלו או אחת משלוחותיו )להלן: "חוק המל"ג"( ואשר  1958-תשי"ח

 עומד באחת מהחלופות הבאות:

 המוסד נתמך על ידי ות"ת  -ידי המועצה להשכלה גבוהה-מוסד מתוקצב על .1

המוסד מציע תוכנית לימודים לתואר מוכר על  -ו מתוקצב על ידי המועצה להשכלה גבוההמוסד שאינ .2

 סטודנטים חרדים, כהגדרתם להלן. 50ידי המועצה להשכלה גבוהה שבה מעל 

)באחת החלופות המוגדרות  במוסד להשכלה גבוההבהיקף לימודים מלא, מי  שרשום ללימודים  -סטודנט .ב

 .לעיל(

מי שמשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד  -האוכלוסייה החרדית""בן   -סטודנט חרדי .ג

 באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים להלן או למד במוסד כאמור;

חוק לימוד חובה(, המיועד  –)להלן  1949-מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט .1

 לאוכלוסייה החרדית בלבד;

 מוכר שאינו רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד; מוסד חינוך .2

)א( לחוק לימוד חובה, המיועד לאוכלוסייה 5מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת פטור לפי סעיף  .3

 החרדית בלבד;

, םדייייחומוסד חינוך תרבותי ייחודי שניתנו לו הכרה ורישיון מכוח חוק מוסדות חינוך תרבותיים  .4

 , המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;2008-התשס"ח

 .2014-מוסד שנקבע בצו שירות ביטחון )מוסד לימוד חרדי(, התשע"ה .5



 

 

 אוכלוסיית הסטודנטים הנכללים בהגדרת סטודנט חרדי, כאמור לעיל. –החרדית  האוכלוסייה .ד

אוכלוסיית הסטודנטים הנכללים בהגדת סטודנט חרדי, כאמור לעיל והמתגוררת בשטחה  -אוכלוסיית היעד .ה

 של העיר ירושלים יהמוניציפל

ועדה אשר תדון בבקשות לסיוע ותאשרן, בהתאם להוראות נוהל זה, ואשר חבריה  – הוועדה/עדה המאשרתוהו .ו

 מנהל פיתוח עסקייהיו מנהל הרשות או מי שיוסמך על ידו, סמנכ"ל הכספים של הרשות או חשבת הרשות, 

ישמשו  נציג משרד ירושליםו יועץ הרשות לענייני חרדיםמנהל פרויקט עיר אקדמיה, . היועץ המשפטי לרשותו

 הועדה רשאית להסתייע ביועצים חיצוניים נוספים, ככל הנדרש.  .משקיפים בוועדה

סך התקציב הממשלתי שיוקצה לסיוע לפי קול קורא זה, שמקורו בהחלטת ממשלה  –המסגרת התקציבית  .ג

  .1483מס' 

  הסיוע המוצע: .3

עבור תוכניות ייעודיות להגדלת מספר סיוע כספי למוסדות להשכלה גבוהה הרשות לפיתוח ירושלים תעניק  .א

 :כדלקמןבאותם מוסדות, ביחס לתוכניות שיפעלו מקמפוס המוסד בירושלים, הסטודנטים החרדים 

i. תוכניות להגדלת חשיפת המוסד להשכלה גבוהה ותוכניות המכינות אותם הוא מציע  -תוכניות שיווק

האוכלוסייה החרדית המתגוררת  בדגש ובמיקוד על ג'2עבור אוכלוסיית היעד כהגדרתה בסעיף 

 בשטחה המוניציפלי של העיר ירושלים

ii. נשירה צמצום 

מתן שיעורי תגבור פרונטליים ייעודיים  -מתמטיקהה ו/או תוכנית לתגבור השפה אנגלית .1

בזמן לימודי ג' 2לאוכלוסיית היעד כהגדרתה בסעיף או/ו המתמטיקה בשפה האנגלית 

מהסטודנטים המשתתפים יהיו סטודנטים הגרים בשטחה  80%לפחות . התואר

לסטודנטים  ויינתנמתמטיקה ה תוכניות תגבור.  של העיר ירושלים המוניציפלי

  .בלבד מקצועות המדעים המדויקים הלומדים את

 לצמצום ,בזמן לימודי התואר החרדית לאוכלוסייהתוכניות ייעודיות  -רהנשי מניעת .2

מהסטודנטים המשתתפים יהיו סטודנטים הגרים  80%לפחות  .נשירה בזמן הלימודים

 של העיר ירושלים המוניציפליבשטחה 

פעילות שהיא מעבר  , משמעבגין תוכנית המבוססת על פעילות תוספתית בלבד ,שנה עבור הסיוע הכספי יינתן .ב

צרף מסמכים המוכיחים כי יועל בסיס תקציב נוסף ייעודי. המוסד , עילות שבוצעה על ידי המוסד בפועללפ

בשנתיים בוה מסך התקציב שהוקצה לפעילויות דומות תקציב הפעילות עבור כל תוכנית מוצעת הינו ג

  .החרדית האוכלוסייהעבור האחרונות 

מסמכים במידה ומדובר על קמפוס בירושלים שמוסד האם שלו נמצא מחוץ לירושלים, המוסד יצרף  .ג

 המעידים על תקציב הפעילות של הקמפוס בעיר ירושלים.



 

 

בשלב עבור כל תוכניות ותוכנית. עם זאת, יודגש כי  ,להלןהמפורטות יהוו ההוצאות "הוצאות מוכרות"  .ד

, האם היועצים המקצועיים הרלוונטיים, בין היתר בהתאם לחוות דעת לבחון רשאיתבחינת הבקשות הוועדה 

 סגרת הבקשה או חלקן מהוות הוצאות מוכרות, שהמוסד יהיה זכאי לסיוע בגינן.ההוצאות שהוגשו במ

 לצורכי סעיף זה, הינן: "הוצאות מוכרות",

i. פרסום באמצעי המדיה השונים , לאוכלוסיה החרדיתשיווק  עלות פעילות -תוכניות שיווק

לימודים ייעודיים ירידי , לרבות אינטרנט, עיתונות, שלטי חוצות וכד'לאוכלוסיה החרדית, 

הפועלים  וכן רכזי גיוס בקהילה ערבים בקהילהוערבים פתוחים , ה החרדיתלאוכלוסיי

ככלל, הוצאות מוכרות מסעיף זה יחשבו עבור  בשטחה המוניציפלי של העיר ירושלים בלבד

הוצאות שיווק, ובהן פרסום, המיועדות לקהל יעד המתגורר בשטחיה המוניציפאליים של 

 בד. ירושלים בל

ii. נשירה צמצום 

שעות , שכר עבור שעות הוראה -ו/או המתמטיקה אנגליתהשפה תוכנית לתגבור  .1

שעות  100-שיעורי התגבור המוצעים לא יפחתו מ ואמצעי לימוד מתוקשבים. תרגול

תלמידים  20תלמידים ולא יעלה על  10-לכל שיעור ומספר המשתתפים לא יפחת מ

  בכל כיתה.

תמיכה עבור , עבור כוח אדם ייעודי לליווי נושרים פוטנציאליםשכר  -נשירה  מניעת .2

שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים , שיעור תגבור ועזר פרטיים או בקבוצות קטנות

, קורסים מתוקשבים וכל אמצעי טכנולוגייםשיפור אמצעיים , הפועלים בתחום

 .שיאושר על ידי הוועדה אחר

 גובה הסיוע המרבי: .4

להלן )בכפוף  יםהמפורט המרבייםהסכומים בכל מקרה הסיוע הכספי שיינתן בגין הוצאות מוכרות לא יעלה על 

בגין תכניות תוספתיות או תקציב תוספתי שלא הוקצה בעבר על ידי ו להלן( 9למגבלת התקציב כמפורט בסעיף 

 ב':3כמוגדר בסעיף  המוסד

 גובה הסיוע המרבי לשנה סוג הבקשה

תוכניות 

 שיווק

ש"ח לשנה למוסד בו לומדים  60,000-סטודנטים חרדים בשלב הגשת הבקשה ועד 400למוסד בו לומדים מעל ₪  150,000עד 

מההוצאה הכוללת לתוכנית המאושרת לפי הנמוך  80%סטודנטים חרדים בשלב הגשת הבקשה. הסיוע יהווה עד  400-פחות מ

 .מבניהם

 צמצום

 נשירה

 האנגליתתוכניות לתגבור השפה 

 ו/או המתמטיקה

לקורס בודד. מוסד ₪  25,000-מעלות הקורס המאושר, ועד להשתתפות בסך של  80%

רשאי לבקש מימון למספר קורסים, ועדת המענקים תאשר את מספר הקורסים למוסד 

 בהתאם למגבלות התקציב.

 למוסד.₪  000100,עד  תוכניות למניעת נשירה



 

 

 

 הגשת הבקשה:  .5

עבור , רשאי להגיש בקשה אחת לסיוע עבור תוכנית בודדת או העומד בכל תנאי הזכאותלהשכלה גבוהה  מוסד .א

 .שנהלתקופה של  ,מספר תוכניות

 על הבקשה לכלול את כל המידע והמסמכים הבאים: .ב

 תיאור הרקע של המוסד בתחום האמור  .1

i. בדגש על האוכלוסייה החרדית המתגוררת  אוכלוסיית היעד הפוטנציאלית וצפי ביקוש

 של העיר ירושלים יציפאלהמוניבשטחה 

ii. מרצים, ספריות, מעבדות, חדרי היעד תעבור אוכלוסיי הפירוט התשתית האקדמית להורא ;

 לימוד וכד'.

iii. מדדי תפוקה ומדדי תוצאה  ,רקע, אסטרטגיית פעולה הכוללת לשנה תוכנית עבודה מפורטת

 מפורט.  תקציבו מפורט זמנים לוח  ,צפויים

iv.  ד'3סכום הסיוע המבוקש על ידי המוסד בגין הוצאות מוכרות )בשקלים(, כהגדרתן בסעיף 

 לעיל, בחלוקה מפורטת של סוג וגובה ההוצאות המוכרות, אשר בגינן מבקש המוסד סיוע

 התקציב לפעילות שהוקצה לעניין בשנתיים האחרונות.כולל 

v. הנרשמים למוסד ו/או מסיימים  הגרים בירושלים החרדיםהגידול במספר הסטודנטים  יעד

 את הלימודים האקדמיים או את לימודי הכשרה מקצועית בהתאם לתוכניות הרלוונטיות.

vi. :בחלוקה לפי גרים בירושלים וגרים מחוץ לירושלים( נתונים אודות( 

 האחרונות. בחמש השניםבמוסד תואר  הנרשמים ללימודיהחרדים מספר הסטודנטים  .1

בחמש  )במידה וקיימת( ספר הסטודנטים החרדים הנרשמים למכינה הקדם אקדמיתמ .2

 .השנים האחרונות

 האחרונות. בחמש השניםהלומדים במוסד החרדים מספר הסטודנטים  .3

 .בחמש השנים האחרונותהחרדים  הבוגריםמספר  .4

 בחמש השניםמספר הסטודנטים החרדים הנושרים ממכינה ומלימודי התואר  .5

 האחרונות

במידה ומדובר על קמפוס בירושלים שמוסד האם שלו מחוץ לירושלים, יצרף המוסד  .6

 לפעילות הקמפוס בירושלים בלבד. 1-5עבור סעיף נתונים 

vii.  להלן. 6הצהרות ואסמכתאות מפורטות בהתייחס לאמות המידה שבסעיף 

viii. על נכונות המידע.  הצהרה חתומה בידי מורשי החתימה של המוסד 

ix. בדיקת עמידת התוכניות ביעדי התפוקה והתוצאה.להערכה ומדידה  אופן ביצוע 

x. כל מסמך רלבנטי נוסף לעניין קול קורא זה. 



 

 

xi.  במידה ומדובר על קמפוס בירושלים שמוסד האם שלו נמצא מחוץ לירושלים, המוסד יצרף

הפעילות של הקמפוס בעיר ירושלים, כמו כן יוכיח המוסד כי כלל על מסמכים המעידים 

הן עבור הקמפוס בירושלים בלבד לכל אחד מסוגי הבקשות אליו יגיש המוסד  הבקשות

 בקשה לסיוע

 אמות מידה לזכאות לסיוע: .6

 ניקוד קריטריון סעיף

 25 ניסיון קודם של המוסד בהפעלת תכניות לחרדים  1

היכולת הארגונית של המוסד להוציא אל פועל את התכנית ויכולת המוסד לקשור את הבוגרים  2

 המסיימים לתעסוקה.

20 

 20 בחינת תקציב התכנית המוצעת  3

של העיר  יהמוניציפלהמתגוררת בשטחה היכולת להגדיל את אוכלוסיית הסטודנטים החרדים  4

המתחילה והמסיימת את לימודיה במוסד בעקבות קיום התוכנית כפי שמוצע על ידי ירושלים 

 המוסד. 

15 

של העיר  המוניציפליהמתגוררת בשטחה  אוכלוסיית החרדיםמידת הביקוש הקיימת של  5

 ללמוד במוסד ירושלים

15 

 5 התרשמות כללית מהבקשה. 6

 פירוט אמות המידה .א

i. ניסיון קודם של המוסד בהפעלת תכניות לחרדים:  

קריטריון זה יבחן את ניסיון המוסד בהפעלת תכניות לחרדים לרבות על בסיס היכולת הארגונית הקיימת 

 המוסד. הציון יקבע לפי הפירוט הבא: של

 נק'  10עד וגודלה,  קיומה של מכינה ייעודית לאוכלוסייה החרדית, מספר השנים שהמכינה קיימת .1

 נק'  10עד , ניסיון קודם בהענקת תארים, קורסים הכשרתים ושיווק ייעודי לאוכלוסייה החרדית .2

ה המקומית באמצעות פרויקט בתעשייה, יכולת המוסד לקשור את בוגרי התוכניות המוצעות לתעשיי .3

 נק' 5השמה ישירה וכד' עד 

ii.  היכולת הארגונית של המוסד להוציא אל פועל את התכנית ויכולת המוסד לקשור את הבוגרים

 :המסיימים לתעשייה המקומית

יכולת הוצאת התוכנית לפועל בטווח זמן מיידי / קצר, בהתאם להתרשמות מהתוכנית המוצעת עד  .1

  נק'.  10

היערכות בהיבטי כח אדם, היקף כח האדם המוקצה ליישום הפרויקט וסוג בעלי המקצוע המוקצים  .2

 נק'.  10והמסגרת הארגונית המהווה את מנגנון הניהול והיישום של הפרויקט מטעם המוסד, עד 

iii. בחינת תקציב המוסד ותקציב התכנית המוצעת 



 

 

הכולל ואחוז החלק התוספתי לעומת השנתיים ההון שמגייס המוסד לטובת הפרויקט מתוך התקציב  .1

 נק'. 10האחרונות עד 

 נק'. 5טיב המודל הכלכלי של התוכנית והיכולת לקיים את עצמו, עד  .2

 

 נק'. 5סבירות תקציב התוכנית ביחס לתוכנית המוצעת ומטרותיה, עד  .3

iv. של העיר ירושלים יהמוניציפלהמתגוררת בשטחה  היכולת להגדיל את אוכלוסיית הסטודנטים החרדים 

 :המתחילה והמסיימת את לימודיה במוסד בעקבות קיום התוכנית כפי שמוצע על ידי המוסד

קריטריון זה יתבסס על הערכת היועצים המקצועיים להגדלה הצפויה במספר הנרשמים ובמספר החרדים 

שצפי אחוז הגידול המסיימים את לימודיהם במוסד בעקבות מימוש התוכנית. ציון גבוה יותר יינתן ככל 

 במספר הסטודנטים החרדים ביחס למספרם כיום גבוה יותר. הציון יקבע על פי הפירוט הבא:

 נק' 15תשתיות פנויות להרחבה/קליטת עוד סטודנטים חרדים, עד  .1

 נק' 15הערכת היועצים המקצועיים להגדלה הצפויה בעקבות מימוש התוכנית, עד  .2

ון להתרחבות עתידית בתחומי הלימוד, ההוראה והמחקר בשתי עד יהיה המוסד להגיש תכנ רשאיכמו כן 

שלוש השנים הבאות. הועדה תתייחס לצפי הגידול בביקוש אותו צופה המוסד בהתאם לתכנון זה כל עוד 

 הדבר יהיה מבוסס נתונים.  

v.  ללמוד  של העיר ירושלים יהמוניציפלהמתגוררת בשטחה  החרדים אוכלוסייתהקיימת של מידת הביקוש

 :במוסד

המועצה להשכלה גבוהה אודות של רשמיים הסטטיסטיים הנתונים הקריטריון זה ייבחן בהתבסס על 

 מספר הסטודנטים החרדים הלומדים במוסד, מספר הבוגרים, מספר הנושרים מהמכינה ומהלימודים

 . הציון יקבע לפי הפירוט הבא:הנרשמים הנדחים ומספר

וגידול  של העיר ירושלים יהמוניציפלהמתגוררים בשטחה אחוז הגדילה במספר הסטודנטים החרדים  .1

בחמש השנים  של העיר ירושלים יהמוניציפלבשטחה  יםהמתגורר במספר הבוגרים החרדים

 נק' 7.5 עד האחרונות,

של  יהמוניציפלהמתגוררים בשטחה  למכינה ולמוסד )כולל הנדחים( מספר הנרשמיםאחוז הגדילה ב .2

 נק' 7.5עד  ,העיר ירושלים

vi. :התרשמות כללית מהבקשה 

התרשמות כללית מהבקשה, לפי שיקול דעתה של הועדה המאשרת ובהתחשב, בין היתר, במידת הפירוט 

במוסד ואיכות הניתוח  החרדים של הבקשה, שלמות הבקשה, פוטנציאל הגדלת מספר הסטודנטים

 נק'. 5עד והביסוס של הבקשה. 

 הליך בחינת הבקשות: .7

 עמידה בתנאי התוכנית .א



 

 

 בחלוף המועד האחרון להגשת בקשות, הוועדה המאשרת תבחן את הבקשות לסיוע כלהלן:

i.  בהתאם לתנאי הקול קורא.  וצורפותיהבדיקת כל מסמכי ההצעה 

ii.  כמפורט לעיל. התוכנית בדיקת  עמידה בכל תנאי 

 שלב ניקוד האיכות .ב

i.  התוכנית אמות המידה ביחס לבקשות העומדות בתנאי תבחן את הוועדה המאשרת  -בחינת אמות המידה

, בהתאם לאמות המידה ולמשקלות המפורטים לעיל. במסגרת בדיקת הבקשות תנקד הנוהלוביתר תנאי 

 לעיל, ותסכום את הניקוד שניתן 7הוועדה ביחס לכל בקשה כל אחת מאמות המידה המפורטות בסעיף 

 ציון האיכות(.  –לכל בקשה )להלן 

ii. תיפסל בשלב זה ולא תהיה זכאית לכל סיוע לפי קול   75% -בקשה אשר ציון האיכות שלה יהיה נמוך מ

ומעלה יעברו לשלב קביעת גובה הסיוע  75%קורא זה. בקשות אשר ציון האיכות הסופי שלהן עומד על 

 אשר להן הן זכאיות.

 שלב קביעת גובה הסיוע .ג

 סיוע שיינתן לבקשות הזוכות ייקבע על פי החישוב שלהלן:גובה ה

i.  גובה הסיוע המדויק לכל בקשה ובקשה ייקבע על ידי הוועדה המאשרת בכפוף לרף העליון הקבוע בסעיפים

לצורך קביעת גובה הסיוע  .("גובה הסיוע המאושר" :להלן)' לעיל, בהתבסס על ציון האיכות ב8 -ו 4

ואולם יובהר כי סכום הסיוע  הבקשותתתייחס הוועדה המאשרת לאומדן העלויות שהוצג לה במסגרת 

מנהל הסופי ייקבע בהתאם לעלות ההוצאות המוכרות כפי שתהיינה בפועל, ובכפוף לבדיקה ואישור של 

 ביחס לכל הוצאה, כמפורט להלן.עיר אקדמיה  פרויקט

ii.  לעיל )כאשר הסכום הסופי  4בכל מקרה גובה הסיוע המאושר לא יעלה על הסך המרבי המפורט בסעיף

 ייקבע בהתאם לביצוע בפועל, כאמור לעיל(.

iii.   הליך בחינת ההצעות יבוצע על ידי הוועדה המאשרת, בהתבסס על ההצהרות והאסמכתאות שהגיש

 וסד.המ

iv.  הוועדה תהיה רשאית לדרוש מהמוסד מגיש הבקשה את הצגת הבקשה בפניה או מתן מענה על שאלות

 והבהרות נוספות, ככל שתמצא לנכון.

v.  .החלטותיה של הוועדה יהיו מנומקות ויתועדו בפרוטוקול 

 ציון האיכות הסופי
 גובה הסיוע

 84%-76%בין 
 לעיל( 5מגובה בקשתו )ובכפוף לרף העליון הקבוע בסעיף  80%המוסד יהיה זכאי לסיוע בהיקף של עד 

 93%-85%בין 
 לעיל( 5לרף העליון הקבוע בסעיף מגובה בקשתו )ובכפוף  85%המוסד יהיה זכאי לסיוע בהיקף של עד 

 94%-ל 100%בין 
 לעיל( 5מגובה בקשתו )ובכפוף לרף העליון הקבוע בסעיף  100%המוסד יהיה זכאי לסיוע בהיקף של עד 



 

 

vi.  היא יובהר כי לוועדה קיים שיקול דעת שלא לאשר בקשה למענק, או לאשר בקשה באופן חלקי, אף אם

, זאת, ככל שלדעת הוועדה 6 עומדת בכל תנאי הנוהל ומומלצת בהתאם לדירוג האיכות כאמור בסעיף

הבקשה אינה עולה בקנה אחד עם מטרת הנוהל או שאין בה כדי להגשים את מטרת חלוקת הסיוע על פי 

הנימוקים הנוהל או על פי החלטת הממשלה שבמסגרתה מפורסם נוהל זה. הוועדה תפרט בכתב את 

 להחלטתה

 מנהלה: .8

 חלוקת סיוע לפי קול קורא זה תיעשה, במסגרת לוח הזמנים והיקף התקציב המפורטים להלן: .א

 15/10/18 –תאריך פרסום הקול קורא

 15/11/18 -מועד אחרון להגשת בקשות  

 בחלוקה הבאה: ₪מיליון  3.5עד  -סך התקציב המוקצה לחלוקה  .ב

 מש"ח. 1.5 -תוכניות שיווק .1

 תוכניות לטיפול בנושרים: .2

a. מש"ח 1 -תוכניות לתגבור השפה האנגלית 

b. מש"ח. 1 -תוכניות למניעת נשירה 

בחלוף המועד האחרון להגשת הבקשות תתכנס הוועדה המאשרת, תדון בכל הבקשות שהוגשו ותקבל החלטה 

 ביחס לכל אחת מהבקשות שהוגשו, כמפורט להלן.

 בפועלהמענק יוקצה , כמפורט בסעיף א' להלן, המוקצה לנוהל במידה שסכום הבקשות יעלה על סך התקציב .ג

 .בהתאם לציון האיכות הסופילכל מוסד ומוסד בהתאם לחלקו היחסי בסכום הכולל  ו

לאחר שהוועדה המאשרת תשלים את תהליך בחינת הבקשות, יימסרו הודעות לכל המוסדות הפונים, ובהם  .ד

 ההחלטה הנוגעת לכל בקשה, לרבות פירוט של גובה הסיוע המאושר, במקרים הרלוונטיים. 

 מתן הסיוע: .9

תאות לכל , ובכפוף להמצאת אסמככאחוז מגובה הסיוע המאושר על ידי הועדהבכל רבעון הסיוע ישולם  .א

את התשלום שמצדיקות הוצאות ו של רבעון ככל שלא הצטברו עד לסיומ .הוצאה מאושרת המזכה בסיוע

 לרבעון הבא.המרבי, תעבור יתרת התשלום 

עמידה ביעדי  רק לאחר שתוכחמהתמיכה תינתן  25% -בלבד לאוכלוסייה החרדית עבור הוצאות השיווק .ב

 שהרשות תאשר למוסד. והגיוס השיווק

המוסד מתחייב  מנהל פרויקט 'עיר אקדמיה' ברשות.תשלום כל סכום של הסיוע כפוף לבדיקה ואישור של  .ג

יוכל לעמוד שמנהל הפרוייקט לשתף פעולה באופן מלא ולהמציא לו כל מסמך, חשבון, דו"ח וכיו"ב, על מנת 



 

 

לקו של המוסד והוכחת הוצאת ח על הוצאת ההוצאות המוכרות בגין אותו שלב, על השלמת אבן הדרך

 בהוצאות המוכרות. 

מוסד שבקשתו אושרה יהיה מחויב לבצע את הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים שהוצגו על ידו במסגרת  .ד

הגשת הבקשה, ואשר אושרו על ידי הוועדה. הרשות תהיה רשאית לבטל את מתן הסיוע או כל חלק ממנו, 

 חודשים לעומת לוחות הזמנים שהציג. 6במידה והמוסד יאחר בביצוע הפרויקט לתקופה העולה על 

על  התוכניות.המוסד יגיש דוחות רבעוניים וחתומים ע"י מורשי החתימה של מוסד, לגבי התקדמות ביצוע  .ה

הדוחות לכלול פירוט של הפעולות שבוצעו במוסד במסגרת התוכנית, ההוצאות שבוצעו בצירוף קבלות 

ואסמכתאות, קשיים ככל שהתעוררו בהפעלת התוכנית ולו"ז להמשך הפעילות, וכן התייחסות המוסד לכל 

של הפרויקט מאושר בעניין התכנית ויישומה. כמו כן, המוסד יצרף דו"ח הוצאות   שותהבהרה ושאלה של הר

על ידי רואה חשבון. הרשות תהיה רשאית לבחון את הדוחות שהגיש המוסד, לרבות באמצעות משרד רואי 

חשבון מטעמה, והמוסד מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם בחינה זו ולהמציא כל מסמך ו/או מידע נוסף 

 הנדרש, על פי דרישת הרשות וגורמי המקצוע מטעמה.

אי לקבלת כספי הסיוע כנגד הגשת הדוחות כאמור, בצירוף אסמכתאות וחשבוניות להוכחת המוסד יהיה זכ .ו

שבוצעו על ידו בפועל, ובלבד שבוצעו בהתאם לתכנית המאושרת  ביחס לאוכלוסייה החרדית ההוצאות

. כל סטייה מנהל פרויקט 'עיר אקדמיה'שאושרה על ידי הוועדה ובהתאם לאישור העקרוני, ועל פי אישור 

התוכנית שהוגשה לוועדה ואשר על בסיסה אושר הסיוע, יזכה את הוועדה בעדכון סכום הסיוע בהתאם. מ

 יובהר אולם כי בכל מקרה סכום הסיוע לא יגדל מעבר לסכום המקורי שאושר. 

כספי הסיוע שיועברו למוסד ישמשו באופן מלא ובלעדי אך ורק למימוש התכנית המאושרת על ידי הועדה  .ז

 קורא זה. בהתאם לקול

המוסד מתחייב באורח בלתי חוזר להשיב להרל"י באופן מידי כל סכום שתדרוש לקבל ממנו בחזרה מתוך  .ח

היקף הסיוע שניתן לו, לרבות במקרה שקיבל סכום ביתר ו/או שלא עמד בכל תנאי קול קורא זה ו/או באישור 

, יקת מנהל פרויקט 'עיר אקדמיה'לבדהעקרוני ו/או בתכנית המאושרת ו/או בהנחיות הוועדה ו/או בהתאם 

 .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של הרל"י

 כללי: .10

כל סיוע על פי קול קורא זה יינתן למוסד בכפוף לכל הכללים החלים עליו בהתאם להוראות כל דין ביחס לקבלת  .א

הות"ת )ככל סיוע כספי ו/או תקציבים ממשלתיים, לרבות כללי המועצה להשכלה גבוהה והחלטות 

שרלוונטיות(. באחריותו של המוסד להמציא להרל"י את כל האישורים הנדרשים כאמור, וזאת כתנאי לקבלת 

לעכב את מתן הסיוע עד להמצאתם  יכל חלק של הסיוע. ככל שלא יומצאו האישורים הנדרשים, רשאית  הרל"

 או אף לבטלו.



 

 

 לגבי תמיכות כפל ניתן שלא הרשות תוודא, ממשלתי שמקורם נוספים מענקים או תמיכות מקבל שהמוסד ככל .ב

המוסד  ידי על יוצג כך לצורך. הרשות או הממשלה ידי על המוענקות אחרות הטבות לגבי, בירושלים ההוצאות

 לעדכן המוסד יידרש. הבקשה)לצרף למסמכים הנדרשים( הגשת בעת, ממשלתי שמקורן התמיכות סך פירוט

 .ידו על המענק בקשת הגשת לאחר התקבלה ואשר ממשלתי שמקורה תמיכה כל בדבר מיידי באופן הרשות את

 

למען הסדר הטוב יובהר כי הפעלת הקול קורא זה, מותנית בקבלת התקציבים הממשלתיים המתאימים, וכי  .ג

לבטל קול קורא בכל מקרה של אי קבלת התקציבים ו/או הפסקת ו/או השהיית העברתם תהיה הרל"י רשאית 

זה ו/או לדחות את העברת הכספים לזוכים בהליך זה, לפי העניין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרים כאמור 

 כל טענה מצד מבקשים בהליך זה או כל גורם אחר שהוא.  כלפיהלא תועלה 

תיכלל בגדר  מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי קול קורא זה כדי להוות אישור כי הבקשה .ד

הקול קורא ו/או כי הינו עומד בתנאי קול קורא זה, ואין בכך כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד הרל"י למתן 

הרל"י את החלטת הועדה המאשרת למוסד, בהתאם להוראות קול קורא  ההסיוע. מובהר כי כל עוד לא מסר

  ן.במאומה בכל הנוגע לעניין שבנדו מחויבתהרל"י,  תהיהזה לעיל, לא 

על פי שיקול דעתה מבלי לגרוע מן האמור בס"ק ב' בעניין הפסקת הקול קורא או השהייתו, הרל"י רשאית,  .ה

לשנות או לבטל בכל עת את הקול קורא או את התנאים/הכללים לביצועו ו/או את מסגרת  הבלעדי והמוחלט,

 התקציב המוקצה לחלוקה עד למועד פרסום החלטותיה והעברתן למוסדות.

זה הינו לצרכי הבהרה והנחייה בלבד, ואין לראות בו מסמך מחייב בכל צורה שהיא. רק החלטה חתומה מסמך  .ו

על ידי הנציגים המוסמכים של הרל"י ועמידת המגישים בכל התנאים הקבועים בהחלטה, ובכלל זה חתימתם 

 .על כתב ההתחייבות המצורף לקול קורא, יחייבו את הצדדים

הכולל שיוענק מכח קול קורא זה לסך כל המבקשים שתאושר זכאותם לסיוע, נתון מובהר בזאת, כי הסכום  .ז

לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה המאשרת וייתכן שלא יועמד מלוא הסכום כאמור לעיל ולא תועלה כלפי 

 כל טענה בדבר הסתמכות/מצג וכיוצ"ב.  ההרל"י וכל מי מטעמ

 


