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

' ח שישיהודעה על פתיחת אתר התמיכות הממשלתי )מרכבה( והארכת מועד ההגשה עד ליום 

  1300בשעה   16.11.2018 -בכסלו תשע"ט 

  
מיזם לקידום חיים פעילים ובריאים ברשויות מקומיות במסגרת  – "מיזם אפשריבריא בעיר"

  .התכנית הלאומית אפשריבריא
 
 

  נושא התמיכה 
 

התמיכה נועדה לעודד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים 
לתושביהן באמצעות הצטרפות למיזם "אפשריבריא בעיר" ולביצוע תכניות ופעילויות 

 :ומים הבאיםבתח

 מדיניות והטמעה של תזונה בריאה ואורח חיים פעיל במסגרות לילדים. 

 פעילויות לקהל הרחב במרחב הציבורי לעידוד תזונה בריאה ופעילות גופנית ביום יום.  
 

 פרטי התמיכה

 אתר התמיכות הממשלתי :אופן הגשת הבקשות 
  תשע"ט בכסלו' ח  ,16.11.2018: להגשת בקשותלאחר הארכה מועד אחרון 
 מש"ח  6.8 :היקף התקציב  
 עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית - "גופים נתמכים: "רשות מקומית 

 
  

 שאלות הבהרה

יש לבצע  – שימו לב שלאחר העלאת כל מסמכי החובה הממולאים למערכת המרכב"ה
גם אם  -"הגשת בקשה שנוצרה" )בדף הראשי בקטגוריה "בקשות(. ללא ביצוע פעולה זו

גם לאחר ביצוע שליחת הבקשה ניתן  הוזנו מסמכים אין אישור על העברת המסמכים.
  .לחזור ולבצע בה שינויים כמו הוספת מסמכים ו/או תיקונים בהם

 פי ההנחיות   –להקפיד על מילוי כל טפסי הבקשה על  יש
 שלבי שניהתמיכה המבוקש מהמשרד בגין  סכוםלרשום את  יש 150 -ו 149 בטפסי

)שלב החלוקה הראשון לעומדים בתנאי סף + שלב החלוקה השני ע"פ סכום  החלוקה
  הבקשה בתכנית שהוגשה 

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

5012443 
 

של משרד הבריאות לתמיכה  9635ר מסמך מענה לשאלות הבהרה לקול קורא מספ
  ""אפשריבריא בעיר  ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם

 

  :קבצים להורדה

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_answers_to_clarification_questions.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_answers_to_clarification_questions.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/Tmicha_efshari.aspx


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

 
  מסמכים הנדרשים

o  המיזם "אפשריבריא בעיר" ברשותהצהרה והתחייבות ראש רשות להוביל ולקדם 

o הצהרה והתחייבות ראש רשות וגזבר לקיום תנאים, הוראות והנחיות 
o  כדי למנוע בלבול ומכוון שכל  למילוי מקוון בלבד , - "מדדי "אפשריבריא בעיר –שאלון מקוון

שאלון " של משתמש יכול למלא את השאלון המקוון פעם אחת בלבד, רצוי להדפיס עותק
 כנס למלא את השאלון המקווןיולמלא ורק לאחר מכן לה "מדדי אפשריבריא בעיר

o פורמט לתכנית עבודה "אפשריבריא בעיר" לתמיכה 

o באתר המרכבה –ות החשב הכללי מסמכים נוספים, הוראות והנחי 
 
  

 
  

 

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/Efshari_9635.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/Efshari_9635.pdf
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://survey.gov.il/he/EfshariBariBaIr
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_K003_view.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_K003_view.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_K003_view.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Documents/9635_K004.xlsx
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_K004.xlsx



