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 22-6-23שאלות ותשובות 

 לשנת תשפ"ג  לתמיכה בשכר מוריםספר  בתילרשויות/קול קורא 

 15.08.22תאריך אחרון להגשה:   10.06.22תאריך פרסום: 

 gyafo@gyafo.co.ilמייל – אופן הגשה לקול קורא

 שבוע לאחר הגשה. –תאריך קבלת אישור והתחייבות הגרעין  

 

 ששאלו מנהלים ותשובות.ום קול הקורא מצורפות רשימת שאלות רסבהמשך לפ

 ? מוריםהאו למספר  האם יש מגבלה לסכום שניתן לבקש .1

 לא,  תשובה: 

 הבקשות שישלחו.כלל וועדת התמיכות תאשר בקשות בהתאם ל

סימום הוועדה תשאף לאשר מקייש לקחת בחשבון כי במידה ויהיו בקשות רבות, 

 . ןבקשות גם על חשבון הגדלת ההשתתפות העצמית לכול

 

 גם בעוזרי הוראה?  ךלהיתמהאם ניתן  .2

 כן.  תשובה: 

רכז /תמוך גם בעוזרי הוראהכחלק מהגמישות שנותנת התמיכה המנהל יכול ל

אחרים  או ב יועצות/מורה בשבתון/ממלא מקום/סייע חינוכי/תומכי הוראה/פדגוגי 

   .לתגמל ייןמעונ מנהלשה

דיווחי העברת סדנאות או שעות העברת בכפוף ליהיה כשכר מהעמותה התשלום 

 ייעוץ. 

 

 מתי יש לשלם את ההשתתפות העצמית?  .3

   תשובה:

מורה יקבל את המשכורת  התשלום ההשתתפות העצמית תבוצע רק לאחר ש

 , הראשונה במימון התמיכה

להסדיר את תשלום ההשתתפות  הרשות/בי"סהבמהלך החודש שלאחר מכן על 

 העצמית.

 

 ?תהמשכורו 6את המורה  יקבל יםחודש אילובגין  .4
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, לאחר קבלת התחייבות התמיכה על בתאריכים הבאים לבחירת המנהל  תשובה:

   -המנהל לבחור

 23עד פברואר  22ספטמבר  -מחזור א' 

 23עד אפריל  22נובמבר  –מחזור ב' 

 . 23 עד יוני 23ינואר   –מחזור ג' 

 

 מורה להעביר את הסדנה או את הייעוץ הפרטני? באילו ימים ושעות על ה .5

 תשובה:  

 הקבועים בחוק.  מי חופש ומנוחהלהחלטת המנהל, אך לא בי

 ניתן גם בימי חופשת בית הספר שאינם ימי מנוחה בחוק. 

 ניתן במהלך יום הפעילות או אחריו. 

 

 באילו נושאים? .6

 תשובה:  

  תקייםתלהחלטת המנהל, אך במהלך החודש הראשון בקשת הקרן התומכת כי 

 או פעילות בנושא מחזור.  לימוד

 

 ?את ההשתתפות העצמית מי ניתן לשלם דרך .7

 :  תשובה

חלטת המוסד הנתמך ניתן דרך הרשות או דרך החשבון של בי"ס וכן ניתן לה

 באמצעות גפ"ן.

 

 ? כניות החינוכיות של גפ"ןואושרת בת כנית מוהאם הת .8

 תשובה:  

 כניות המאושרות של גפ"ן.והתוכנית מאושרת כחלק מהתכן, 

לא מדובר בשעות בודדות ואין    ותהתקציב הגמיש של יוזמות חינוכימאין צורך לשלם 

 כנית מאושרת כחלק מהתוכניות החינוכיות. ו, כיוון שהתצורך לעמוד בנהלי רכש

 

על ידי תשלום מעבר לכמות שאושרה לתמיכה האם ניתן להגדיל את מספר השעות  .9

 בגין השעות?  100%ללא תמיכה כלומר באמצעות תשלום של נוסף מגפ"ן 

 ולם למורה?במקרה כזה כמה יש
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 ניתן להגדיל את התשלום למורה על ידי תשלום מגפ"ן.  תשובה:

 יש צורך לדווח על סדנאות או שעות ייעוץ בהתאם להגדלה.

 דמי טיפול.  10%לפי עלות מעביד בניכוי  המורה יקבל 

 

 

 וכנית המאושרת בגפ"ן?מה מספר הת .10

 תשובה: 

יחד עם שליחת ההתחייבות על ידי העמותה למוסד , והזרמים הבדל בין המחוזותיש  

 תפורט מספר התוכנית. 

 :איש הקשר לקול קורא זהלפני כן, יכולים ליצור קשר עם  המעוניינים לדעת

 yalpert@gyafo.co.il 052-8119291ט יובל אלפר

 :אחד משלושה האפשרויות הן

 18811-יפעת מרכז זהות 

 19335-כז פדגוגי יפעת מר

 13954-מרכז יפו 

 

 עוץ יש לדווח? כמה סדנאות או שעות יי .11

 תשובה: 

יחד עם שליחת ההתחייבות על ידי העמותה למוסד , והזרמים הבדל בין המחוזותיש 

 . יפורטו מספר הסדנאות או שעות הייעוץ שיש לדווח

 

 גם שנה הבאה?  צפויההאם התמיכה  .12

 6, כל שנה מחזור של בבתי הספרתכנון הקרן היא לתמיכה רב שנתית  תשובה:

 ,  , גובה התמיכה ושיעורה יקבעו לפני תחילת כל שנהחודשים

 ם לאישור המשך התמיכה לבית ספר:שיקולי

 עדיפות למוסדות שהחלו בשנת תשפ"ג. ןתינת •

עמידת בית הספר בהתחייבויות שלו כגון שליחת טפסים אישורים ותשלומים   •

 בזמן.

שביעות הרצון של מנהל בית הספר מהתוכנית כפי שתבוא לידי ביטוי בציון   •

 תן לתוכנית במערכת הגפ"ן. ישי
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 כמה בערך המורה יקבל ברוטו?  .13

-של כהמחוייב בחוק דמי טיפול ומשרדיות ועלויות מעביד   10%לאחר ניקוי   תשובה:

 . ₪  600-כ , מורה יקבל ברוטו₪  1000על כל  35%

 

 

 ?לאחר מכן מה נדרש התחייבות התמיכהלאחר  .14

 תשובה: 

 - , ניתן להכין מראשפירוטעם קבלת ההתחייבות לתמיכה תקבלו 

 מלא לכל מקבלי המשכורות. 101טופס  .א

ית דרך מערכת גפ"ן  צמבמידה והמוסד בוחר לבצע תשלום ההשתתפות הע .ב

וקבלה את בי"ס ידי  דווחה למפקח ולרשות עלכנית וכי הת ת מנהלהצהרדרש ית

 .אישורם

 

 העמותה על ביצוע הסדנאות ושעות הייעוץ? ערוך תאיזו בקרה   .15

ביצוע הסדנאות כולל ימים  דווח לעמותה מדי חודש על מנהל בית הספר י תשובה:

 ושעות, במידת הצורך יבוצעו ביקורות שטח בתיאום מראש.

 

 האם יש חובה למורים להשתתף בהשתלמויות ובקורסים?  .16

 לא, אין חובה להשתתף בהשתלמויות ובקורסים.  תשובה:

בהם יכול  מגוונות להשתלמויות בעלות מוזלת אפשרויותהעמותה תשלח לבי"ס 

 להשתתף, אך אין חובת השתתפות. המורה

 

 מנהלים?האם ניתן לתגמל  .17

 מסך התמיכה בבי"ס. 10%כפי שנכתב בק"ק תמיכה במנהלים תהיה עד  תשובה:

 העברת דיווח על ביצוע נאשר תגמול סגנים ללא הגבלה לבקשת המנהל ובכפוף ל

 שעות ייעוץ. /תסדנאו

 

 יב בתעודת הוראה? האם מי שנתמך מחו .18

 לא.   תשובה:

ות לשמר בבית הספר כל איש צוות שהוא רוצה מטרת התמיכה לתת למנהל גמיש

 לתגמל. 
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 האם גם מורי חינוך מיוחד כלולים בתוכנית? .19

 כן.  תשובה:

 

 האם ניתן להרחיב את כוח האדם על ידי התמיכה .20

 כן.  תשובה:

 לאילו סוגי מוסדות בתמיכה מיועדת?  .21

ממלכתי/ממ"ד מוכש"ר וחינוך מיוחד וכן מכל המחוזות ושל כל תשובה: לכולם, כולל 

 הזרמים.

הבדל במספרי התוכניות בין המוסדות השונים, ובאם  , יש10כפי שכתבנו בשאלה 

 בגפ"ן.מאושרת תאושר לכם התמיכה, תקבלו פירוט מספר תוכנית 

 

 

  , ומייל052-8119291-יובל אלפרט נייד   074-7013722 טלפון -משרדאיש קשר : 

yalpert@gyafo.co.il 
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-%D7%A7%D7%95%D7%9C-of-https://www.gyafo.co.il/copy

-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-0%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9

2022-D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8% 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yalpert@gyafo.co.il
https://www.gyafo.co.il/copy-of-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-2022
https://www.gyafo.co.il/copy-of-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-2022
https://www.gyafo.co.il/copy-of-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-2022

