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 9302דצמבר 

  9393 לשנת בפריפריה החברתיתבערים ובמועצות המקומיות קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים 

 מבוא  .0

"( יוזם ומעצים פרויקטים מרכזיים לצעירים במטרה לקדם את המשרדהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל )להלן: "

השתלבותם בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי היישובים בפריפריה, בנגב ובגליל בפרט, תוך מימוש הפוטנציאל האישי של 

 כל צעיר. 

י ניתן יהיה לקבוע ,  נקבע כ61.1.1161מיום  6513, אשר תוקנה בהחלטת ממשלה 6.66.1161מיום   136בהחלטת הממשלה 

אמות מידה על פי שיקולים מקצועיים, לעניין הטבות ותמריצים שיינתנו לפריפריה החברתית, בין היתר בתחום התעסוקה. 

זאת, במטרה לקדם את כושר הייצור, השבחת ההון האנושי בפריפריה החברתית ועל מנת להגדיל את שיעור ההשתתפות 

המשרד לקדם ולשפר את  התעסוקה בפריפריה החברתית בכלל  לכך, מבקשבכח העבודה וצמצום האבטלה. בהמשך 

 ולצעירים באזור זה בפרט. 

אחד מתחומי הליבה שמוביל אגף פריפריה חברתית ואגף הצעירים במשרד  ונמצא על סדר יומם של הצעירים בפריפריה 

 בפרט ובארץ בכלל הינו פיתוח הקריירה וקידום תעסוקה.

מהצעירים ציינו את נושא התעסוקה כנושא שמטריד אותם,  לצד חוסר  61%-( כ1161בדו"ח מידות )בסקר המקיף שנערך 

 גדול במענים הולמים וכללים של תעסוקה לחסרי השכלה.

משתנה תדיר, בעוד כמה  16שוק העבודה במאה  .תעסוקה הינה מנוף לחיי רווחה עתידיים טובים יותר ביחוד עבור צעירים

הגורמים העיקריים שמובילים  .העבודה היום בישראל ייפלט משוק העבודה בעקבות שינויים אלושנים כשליש מכוח 

הפיתוחים , שוק התעסוקה  יושפע מתחרות בינלאומית .תהליך הגלובליזציהמושפעים מלשינויים הם חברתיים, טכנולוגיים ו

ידרשו לשאת באחריות רבה יותר לפיתוח הטכנולוגיים צפויים להגביר את הגמישות שמעסיקים ידרשו מעובדיהם, אשר 

מיומנויותיהם וכישוריהם. כישורים כמו ניהול עצמי, לצד מיומנויות ליבה עסקיות כגון מומחיות בניהול פרויקטים, 

 .יצירתיות ויזמות  יהפכו ליותר ויותר חיוניים

ריה החברתית ונותנים מענה לצעירים רואה חשיבות רבה בתמיכה וסיוע למרכזי הצעירים הפועלים בפריפ המשרדלאור זאת, 

פיתוח תכנית העוסקת בפיתוח תעסוקה והתאמת  ובכלל זה מרשויות, שכונות וישובים אשר נכללים בהחלטת הממשלה

 הכשרות מקצועיות לצעירים בפריפריה החברתית.

 הגדרות .9

מקומית ותפקידו לספק לצעירים מתחם המופעל על ידי עיר או מועצה צעירים בערים או במועצות מקומיות" "מרכז  .1.6

תושבי הרשות המקומית בה הוא פועל שירותי הכוונה, ייעוץ ופעילויות בתחומים: פיתוח קהילה, פיתוח קריירה, 

 השכלה גבוהה, חיילים משוחררים ועוד.

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  -"המשרד" 1.1

 מועצה מקומית או עירייה. -"רשות" 1.3

בעניין שינוי שם המשרד לפיתוח  6/66/1161 -מיום ה 136כהגדרתה בהחלטת הממשלה מספר  -"פריפריה חברתית" 1.5

"המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל", ובשינוי הגדרת הפריפריה החברתית לעניין תחומי פעילותו -הנגב והגליל ל

. 61/1/1161 -מיום ה 6513של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, במסגרת התיקון להחלטת הממשלה מספר 

תחת פריפריה חברתית )המועצה מדורגת  תנכללהמקומית המועצה העריה או אשר כלל  מקומיותמועצות עריות ו

 (.6-5בדרוג הלמ"ס 
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רכישת כישורים ומיומנויות המאפשרים התפתחות אישית וסיפוק בהווה ואשר ייתכן וישמשו  -"פיתוח קריירה"  1.1

 .יזמותוככלים להתפתחות מקצועית ואישית גם בעתיד ויצירת הזדמנויות תעסוקה 

הרשויות המקומיות  בישראל המתבצע על ידי הלשכה המרכזית הדירוג העדכני ביותר של  -"דירוג הלמ"ס" 1.1

 .לסטטיסטיקה

 . 66-51בגילאי  דםא –"צעיר"  1.2

איגוד ערים, חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת  –בהתאם להגדרה כהגדרתם להלן -"גוף מפעיל עירוני" 1.6

א לפקודת 35ח סעיף כ( לפקודת העיריות ומ31)152שהוקמה מכח סמכות העיריה או המועצה המקומית על פי סעיף 

חברה, חברת בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת בהתאם להוראות סעיף וכן   ]נוסח חדש[, המועצות המקומיות

 .6216 –( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 66))א(13

קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים בערים ובמועצות המקומיות בפריפריה  -הקול הקורא 1.2

 .1111החברתית 

 

 מטרות הקול הקורא  0

תחום הקריירה והתעסוקה אינו זוכה לטיפול משמעותי במרכזי הצעירים בפריפריה החברתית. עולם העבודה המשתנה 

מציב אתגרים בנושא התעסוקה, ויש צורך להתאים, להכשיר ולהפעיל כוח אדם ייעודי ומקצועי אשר ייתן מענה לצעירים 

 המחפשים את דרכם בעולם התעסוקה. 

ועיים לצד תכנית תעסוקה מותאמת יוצרים מענה מקיף ומותאם להתמודדות הצעיר עם שלב רכזי פיתוח קריירה מקצ

בנושא קידום  6513 והחלטת ממשלה מס',136 מס' ת הממשלהוקריטי זה בחייו ויאפשרו בהמשך פעילות בהתאם להחלט

עסוקה איכותית שמקד תעסוקה איכותית וצמצום פערים בתעסוקה בפריפריה, תוך שילוב ותיאום עם תכנית לקידום ת

 אגף פריפריה חברתית במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

את נושא פיתוח  ולמסד קול קורא זה נועד לסייע למרכזי הצעירים ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית לקדם

  הקריירה על ידי השתתפות המשרד במימון רכז בתחום פיתוח קריירה במסגרת מרכזי צעירים קיימים.

 

 תנאי סף  4

אשר כלל הרשות תחת  , הפריפריה החברתיתמרכז הצעירים בגינו מוגשת הבקשה נמצא באחת הרשויות בתחום  5.6

 (.  6-5כלכלי של הלמ"ס  בין  -ההגדרה של פריפריה חברתית )הרשות מדורגת בדרוג החברתי

חינוכיות, קהילתיות ותרבותיות מבנה או חלק ממבנה המשמש את הרשות  אך ורק לעריכת פעילויות חברתיות,  5.1

למען הסר ספק מתנ"ס לא יחשב כמרכז צעירים, אלא  אם הוסב במלואו או . עבור אוכלוסיית הצעירים ברשות

בחלקו לשמש את הרשות באופן קבוע,  אך ורק לעריכת פעילויות כאמור עבור אוכלוסיית הצעירים ברשות. למען 

או חלק במבנה עונה להגדרה הנ"ל של "מרכז צעירים", עמדת המשרד  הסר ספק, בכל מקרה של מחלוקת באם מבנה

 תכריע.  

הרשות תפעל בהתאם להוראות הדין המחייבות בכל הקשור לנגישות המבנה המשמש למרכז הצעירים ותעביר אישור 

 מהנדס באשר לכך.

רד. במידה והרשות הרשות תתחייב להחזיק ולתחזק את מבנה מרכז הצעירים לכל תקופת התקצוב על ידי המש

 תבקש לעבור מבנה במהלך תקופת המימון תצטרך לקבל על כך את אישור המשרד.
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 (.1לקול הקורא במלואו. )נספח  9נספח להוכחת עמידה בתנאי זה תתבקש הרשות להגיש את 

ות , כולל מנהל מרכז צעירים המועסק בלפח1162מרכז הצעירים פעל במהלך שמונת החודשים האחרונים של שנת  5.3

 משרה.  611%

לקול הקורא במלואו ולצרף דוחות שכר של מנהל  5להוכחת עמידה בתנאי זה תתבקש הרשות להגיש את נספח 

*נספח זה מתבקשים להגיש . (5. )נספח 1162החל מחודש אפריל . 1162 המרכז בשמונת החודשים האחרונים לשנת

 על ידי המשרד.  9302פיתוח קריירה בשנת בהם רכז  לא תוקצב רק מרכזים אשר

מרכז צעירים אינו מתוקצב במסגרת הקולות הקוראים הבאים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל: "קול  5.5

קורא להקמת מרכזי צעירים במגזר הלא יהודי בפריפריה החברתית", "קול קורא להקמת מרכזי זכויות לצעירים 

 ת". במגזר החרדי בפריפריה החברתי

 .1.2הפעלת רכזי פיתוח הקריירה תעשה באמצעות הרשות, או באמצעות גופים עירוניים בהתאם להגדרה בסעיף  5.1

 .1להוכחת עמידה בתנאי זה תתבקש הרשות להגיש הצהרה על גוף מפעיל כמפורט בנספח  

 בתחום פיתוח  קריירה.  1162מרכז הצעירים עסק בשנת  5.1

לקול הקורא, הכולל את רשימת  3תתבקש הרשות להגיש סיכום כמפורט בנספח  להוכחת עמידה בתנאי זה 

 (3)נספח  פעילויות בתחום זה. 61לפחות  -בתחום פיתוח הקריירה 1162הפעילויות שהתקיימו בשנת 

 החלטה האם פעילות המצוינת ע"י הרשות עומדת בדרישת תנאי זה שמורה לשיקול דעת המשרד.

 

 אמות מידה 5

מקסימום  קריטריונים מס"ד

 ניקוד

6 

 

 

 ברשות  93-44מספר בני 

 . 1בהתאם לנתוני הלמ"ס העדכניים ביותר

 נק 11 -  צעירים 1,111עד  בין' 

 נק 11  -  צעירים 1,116-61,111 בין' 

 61,116 נק 31  -  צעירים ומעלה' 

 נק' 03 

 של הרשות אשכול סוציו אקונומי 1

 העדכני ביותר.  בהתאם לדירוג הלמ"ס

  נק' 61 – 5רשויות בדירוג 

  נק'  11 –  3רשויות בדירוג 

  נק' 11 –  1רשויות בדירוג 

  נק' 31 –  6רשויות בדירוג 

 נק' 03

 כמות פעילויות בתחום פיתוח הקריירה 3

 61-61 נק' 61 -פעילויות 

 61-11 נק' 31 -פעילויות 

 נק' 43

                                                           
 .44-02אמת מידה זו  מסתמכת על מסד הנתונים של הלמ"ס עפ"י פלח אוכלוסיה בגילאי  1
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 16נק' 51 -+ פעילויות 

 
 מרכז אשר יעמוד בתנאי הסף ייבחן בקריטריונים שפורטו לעיל וינוקד בהתאם לנתוניו.  

עד שלהלן  6סעיף בהתאם לפירוט ב הגבוה ביותרניקוד בלו את היקר שאמרכזים האת באופן שווה המשרד יתקצב 

 העומד לרשות קול קורא זה. לגמר התקציב

 

 ביאור אמות המידה  7

צעירים, כך הניקוד שהרשות תקבל בסעיף  11-55מספר הצעירים ביישוב ברשות: ככל שביישוב מתגוררים יותר בני  1.6

 .11-55זה יהיה גבוה יותר. אמת מידה זו מסתמכת על מסד הנתונים של הלמ"ס עפ"י פלח אוכלוסייה בגילאי 

ה נמוכה יותר. כך הניקוד שלה יהיה גבוה אקונומי: על פי דירוג הלמ"ס. ככל שהרשות  מדורגת ברמ-אשכול סוציו 1.1

 יותר.

החלטה האם פעילות המצוינת בתחום פיתוח הקריירה.   1162מספר הפעילויות שהופעלו במרכז הצעירים  בשנת  1.3

 .ע"י הרשות עומדת בדרישת תנאי זה שמורה לשיקול דעת המשרד

 

 תקציב הרשויות . 6

למרכז עבור  ₪ 87,433התקציב השנתי אותו מייעד המשרד לטובת הרשויות שיזכו לתקצוב מכח הקול הקורא הינו 

להשתתפות בשכר רכז פיתוח יופנה מהתקציב המאושר  ₪ 61,511עד מימון שכר לרכז פיתוח קריירה במשרה מלאה. 

 )עלות מעביד( מעלות העסקה 61%תעלה על .  השתתפות במימון השכר לא בהתאם לתנאים המפורטים להלן קריירה

על הרשות להתחייב להשלים את משרד. השל רכז פיתוח הקריירה  האמור בהתאם לתכנית עבודה אשר תאושר על ידי 

 מעלות השכר(. 93%שכר הרכז למשרה מלאה. )מינימום 

  

תקרות השכר שצוינו מתייחסות אך יובהר כי גובה שכר הרכז יכול להיות גבוה יותר ונתון לשיקול דעתה של הרשות, 

 ורק לשיעור תקצוב המשרד את רכיב השכר.  

 הרכז ומנהל המרכז יחויבו להשתתף בהכשרות המקצועיות שיקיים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. 

פן במידה והרשות מבקשת להפעיל מתקציב זה גם פעילות בתחום פיתוח קריירה עליה לבקש זאת מהמשרד מראש באו

 חריג תוך התחייבות להעסיק את הרכז במשרה מלאה מתקציבה. 

 

 אופן הפעלת התקציב .8

החתימה של המשרד על פי חוק נכסי המדינה ובה יעדכן  לכל רשות  תשלח הרשאה תקציבית חתומה על ידי מורשי 6.6

המשרד את התקציב שאושר לה לשנה הקרובה. הרשאה זו תכלול את כל התנאים והדרישות של המשרד כתנאי 

 2-66לתשלומים, לרבות חובת הדיווחים הכספיים והמקצועיים כפי שמפורט בסעיפים 

 . כל ביצוע מעבר למועד זה לא יכובד ולא יוכר.  1111 תוקף ההרשאה יהא עד סוף שנת 6.1

כל רשות  אשר תזכה בתקצוב במסגרת הקול קורא, תתבקש  להגיש למשרד תכנית עבודה שנתית מפורטת בהתאם  6.3

על התכנית להיות מוגשת תוך . 6ועל פי פורמט תכנית עבודה המצורף לקול הקורא נספח  לעיל 2להוראות סעיף 

 .1111.  תכנית העבודה תאושר על ידי אגף צעירים במהלך הרבעון הראשון של חודש מיום קבלת ההרשאה

 תקצוב זה מותנה באישור תכניות העבודה.  חציון. ימים מסיום  11-לא יאוחר מלחציון דו"חות לתשלום יוגשו אחת  6.5
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לקול  6לנספח המשרד, בהתאם  לבין הרכז בין עבודה יחסי העדר בעניין הצהרה למשרד להעביררשויות יידרשו  6.1

 הקורא. 

בהגשת בקשה לקול  התשלומים יבוצעו על סמך ביצוע בפועל ורק לאחר אישור אגף צעירים ואישור חשבות  המשרד. 6.1

הקורא, הרשות  מתחייבת ומאשרת שביכולתה להעמיד תזרים ביניים לתשלום שכר ותשלום לספקים של מרכז 

 מהמשרד. הצעירים ולא תתנה תשלום לספק בקבלת תשלום התמיכה

שינויים בתוכנית העבודה יאושרו על ידי אגף צעירים מראש ולא בדיעבד. יחד עם זאת, היקף השינויים לא יעלה על  6.2

התקציב שיאושר לכל רשות הינו תקציב מקסימום. בנוסף, המשרד רשאי על פי שיקול . מהתוכנית המקורית 11%

ים. כל הגדלה או הקטנה תבוא לידי ביטוי באופן יחסי דעתו להקטין או להגדיל את התקציב הכולל למרכזי הצעיר

 לגבי כל מרכזי הצעירים. 

תחום פיתוח הרשות מתחייבת להעמיד ממקורותיה וממקורות נוספים את יתרת התקציב הנדרשת להפעלת  6.6

 מרכז הצעירים.הקריירה ב

, תאלץ כז צעירים אחדבמידה ויתבקש תקציב ליותר ממר. לא יינתן תקציב ליותר ממרכז צעירים אחד ברשות 6.2

 הרשות לבחור איזה מרכז צעירים יקבל את התקצוב.

לרשות לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק ממנה, אשר  6.61

 נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או במידה והדו"ח לא אושר מטעמים ענייניים.

ת את זכויותיה לפי נוהל זה, כולן או חלקן,  ללא הסכמת המשרד הרשות לא מורשית להעביר או להמחו 6.66

 מראש ובכתב ובתנאים שייקבע המשרד. 

ככל שיידרש, הרשויות תאפשרנה למשרד לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאי הסף למתן התקצוב, עמידה  6.61

 לקול קורא זה,  והשימוש בכספי התקצוב לייעודם. 2-61בדרישות המובאות בסעיפים 

 .ובהר, כי אישור התקצוב יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התקצובי 8.00

 

 לאגף צעיריםדיווחים תקופתיים  2

 להגיש דרישת תשלום אשר כוללת: הרשותחציון על בסיום כל  2.6

דו"ח חשבונאי )אקסל(, דו"ח מילולי )וורד(  פרסומים וטופס דרישת תשלום )וורד( חתום על ידי ראש הרשות, הגזבר  2.1

 נספחים אלו יצורפו להרשאה התקציבית שתועבר לרשויות הזוכות לאחר הקול הקורא.  -ומנהל מרכז הצעירים

אסמכתאות בגין הקריירה, על הרשות להגיש   , יופנה חלק מהתקציב לפעילות בתחום פיתוח2.1ככל ובהתאם לסעיף  2.3

 (. / כרטסת הנהלת חשבונותפעילות )חשבוניות מס / קבלה

דרישת תשלום שוטפת מהגוף המפעיל )במידה וקיים( ישירות את הפרויקט, כמו כן   אסמכתא לביצוע העברה כספית  2.5

 אליו בחודש העוקב. 

וזאת לאחר קבלת אישור המשרד מראש  פעילות בלבד לטובת תקצוב שכרניתן לבצע  הסטות תקציביות מסעיף  2.1

 . ובכתב

 אין להגיש דיווחים או פעולות שהוגשו לתשלום על ידי גורם אחר. 2.7

 התקציב המבוקש לא יכלול הוצאות בשווי כסף. 2.6
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כל דרישה לתשלום שתוגש למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בגין ההרשאה, תהיה חתומה על ידי מורשי  2.6

ן של הרשות. התשלומים יבוצעו על סמך ביצוע בפועל, אשר נרשם בספרי הרשות ורק לאחר אישור אגף החתימה כדי

צעירים ואישור חשבות המשרד. התשלום יבוצע בכפוף להגשת הדיווחים המוזכרים לעיל ולאחר שהוגשו דוחות 

המשרד יפנה לרשות לקבלת בכל מקרה של אי התאמות בין הדיווחים או החשבוניות, המפרטים את הביצוע בפועל. 

  הבהרות.

 בהוראות התכ"ם: 1.1המשרד יבצע את תשלום התמיכה בהתאם להנחיות החשב הכללי בפרק  2.2

 1.1.1.6 תמיכות בגופים אחרים 

 1.1.1.1 ביצוע תשלומי תמיכות בגופים אחרים 

 1.1.1.3 פרסום על תמיכות בגופים אחרים 

 1.1.1.5 טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את התנאים לקבלת התמיכה 

 1.1.1.1 ביקורת על תמיכות בגופים אחרים 

 

 דרישות מקצועיות 03

בסיום כל רבעון על הרשות להגיש לאגף הצעירים במשרד,  דוח פעילות מילולי  על עבודת הרכז, חתום על ידי ראש  61.6

 הרשות ומנהל מרכז הצעירים. 

יחויבו להשתתף בהכשרות המקצועיות שיקיים המשרד לפיתוח הפריפריה מנהלי המרכזים ורכזי פיתוח הקריירה    61.1

 ספות יתואמו עם המשרד.הנגב והגליל. הכשרות מקצועיות נו

 המשרד יהא רשאי לדרוש דיווחים במסגרות זמן קצרות מהדיווחים הרבעוניים. 61.3

כי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל שותף בפעילות  בתחום פיתוח הקריירה על הרשות לציין בכל הפרסומים 61.5

 מרכזי הצעירים. בהתאם לנספח מיתוג אשר יצורף להרשאה.

מועסק בתפקיד זה החל מיום הגשת הבקשה לתמיכה, קרי לא היה -)"חדש" חדשתוח קריירה רכז פי ויועסקככל  61.1

. המשרד לא 1לעמוד בהגדרות התפקיד המצורפות לקול הקורא בנספח  הרכז החדש -מועסק בתפקיד זה קודם לכך(

 בדרישות החובה של הגדרות התפקיד.ד אשר לא עומ רכז חדש ישתתף במימון העסקת 

 רכז פיתוח הקריירה.נציג מטעמו שישתתף כמשקיף,  בהליך בחירת  המשרד ימנה  61.1

 6רשויות אשר יזכו בתקצוב במסגרת הקול הקורא, ידרשו במעמד ההרשאה, להגיש תכנית עבודה בהתאם לנספח  61.2

 . 1111במהלך הרבעון הראשון של שנת  לקול הקורא ולקבל עליה את אישור אגף הצעירים במשרד

 

 זכויות המשרד 00

 .המשרד לא ידון בהצעות שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים המפורטים לעיל   66.6

המשרד רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי החלטתו  ללא מתן   66.1

 הסברים כלשהם לרשויות המקומיות או לכל גורם אחר וללא הודעה  מוקדמת.

 -המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה לרשויות, כדי לקבל הבהרות להצעות או להסיר אי 66.3

 בהירויות,  העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות.

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.2
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.3
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.4
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.5


 

   30-7373633טלפון:  |  אביב-, תל8בית אמות משפט, שדרות שאול המלך  | המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

יובהר כי המשרד רשאי לדרוש פרטים נוספים, לקיים ראיונות עם גורמים רלוונטיים מטעם מגיש הבקשה     66.5

יך בחינת ההצעות, או לבקש כל מסמך,  או מידע אחר, הדרושים לדעתו תוך כדי תהלת ולקיים סיור בשטחי הרשו

 לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או הנחוצים לדעתו לשם קבלת החלטה.

 המשרד רשאי לדרוש מהרשויות דו"חות כספיים ודו"ח מקורות ושימושים של הרכיבים   נשוא התקצוב.  66.1

 את הזכות להזמין את המציעים להציג בפניו את בקשתם.המשרד שומר לעצמו  66.1

נציגי המשרד ו/או מי מטעמם רשאי/ם לבקר בכל אתר או פעילות הקשורים למרכז הצעירים ולהפעלת  66.2

 .תוכנית העבודה ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול התוכנית

עם הרשות  ולקיים סיור המשרד רשאי לדרוש פרטים נוספים, לקיים ראיונות עם גורמים רלוונטיים מט 66.6

 בשטחי הרשות, או לבקש כל מסמך,  או מידע אחר, הדרושים לדעתו של המשרד בבקרה על הרשות  . 

במידה ומתגלה במהלך תקופת התקצוב כי הרשות חדלה מלעמוד בתנאי שהינו תנאי סף לקול הקורא,  00.2

 יהיה רשאי המשרד להקטין/לבטל את התקצוב.

התקצוב כי הרשות חדלה מלעמוד בדרישות הקול הקורא המופיעות  במידה ומתגלה במהלך תקופת 00.03

 . 7.9.3.4לפעול בהתאם להוראות תכ"מ  לקול הקורא, יהיה רשאי המשרד 9-2בסעיפים 

 אין ודאות כי המשרד יפרסם נוהל, קול קורא או יעניק תקצוב זה או אחר, עבור הפעילות  המתוקצבת מכח  00.00

 בעתיד. נוהל זה, או עבור פעילות אחרת במרכזי הצעירים או בנושאי צעירים

 

 הגשה נהלי 09

 בקשות יוגשו אך ורק על גבי טפסים ייעודיים שנקבעו על ידי המשרד. 61.6

 .הבקשות לתקצוב יחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של מגישי  הבקשה 09.9

ותכלול את הטפסים המפורטים להלן, כאשר הם מלאים  וחתומים בהם כל הפרטים  במיילכל בקשה תוגש  09.0
 הנדרשים, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים בטפסים אלו:

 בקשה לתקצוב רכז פיתוח קריירה. -0נספח  09.0.0

 .הצהרה על קיום מבנה מיועד -9נספח  09.0.9

 סיכום פעילות מרכז צעירים –0 נספח 61.3.3

 מרכז הצעיריםהצהרה על קיום  -4נספח  61.3.5

 על ידי המשרד. 1162נספח זה מיועד אך ורק למרכזים אשר לא תוקצבו בשנת  

ולהעלות  1162יש לסרוק ביחד עם נספח זה דוחות שכר של מנהל המרכז בשמונת החודשים האחרונים לשנת 

   במייל.אותם כקובץ אחד בהגשת המסמכים 

 ירה.הצהרה על הגוף המפעיל את רכז פיתוח הקרי -5נספח  61.3.1

 הגדרת תפקיד רכז פיתוח קריירה. -7נספח  61.3.1

 הצהרה בדבר העדר יחסי עבודה. -6נספח  61.3.2

 מסמכים נוספים )לא להגשה בשלב זה!!(:  09.4

 פורמט תכנית עבודה. -8נספח  61.5.6

 פירוט הסטנדרטים לתכנית העבודה.   -2נספח  61.5.1
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 הנחיות מנהליות להגשת בקשות לנוהל התמיכה

 .09:33בשעה   06.09.9302-הינו יום שלישי ההמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  .0

   eldady@png.gov.ilבאמצעות הדואר האלקטרוני: בכתב בלבד שאלות הבהרה יוגשו

קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים בערים ובמועצות המקומיות בפריפריה "תחת הכותרת: 

  ". 1111החברתית 

 02.09.9302-עד יום חמישי ה באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגלילהתשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו  00
 .05:33בשעה 

, בצירוף כל המסמכים הדרושים, בקשותה 05:33בשעה  95.09.9302יום רביעי ה הינו בקשותהמועד האחרון להגשת ה 04

 -הדואר האלקטרוני )מייל( לכתובת באמצעות יוגשו ,המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

Young2020@png.gov.il  . 
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 רשימת נספחים לקול הקורא

 המסמך מס"ד

 מרכז הצעירים בקשה לתקצוב – 0נספח   .6

 הצהרה על קיום מבנה מיועד  – 9נספח   .1

 מרכז צעיריםסיכום פעילות  -0נספח   .3

5.  

  הצהרה על קיום מרכז הצעירים – 4נספח 

על ידי המשרד, יש לצרף למסמך זה דוחות שכר של מנהל  9302רק למרכזים שלא תוקצבו בשנת *)

  המרכז(

 הצהרה על גוף מפעיל -5נספח   .1

 הגדרת תפקיד רכז פיתוח קריירה – 7נספח   .1

 הצהרה על העדר יחסי עבודה – 6נספח   .2

 תכנית עבודה – 8נספח   .6

 פירוט הסטנדרטים לתכנית העבודה – 2נספח   .2
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 טופס הגשת הבקשה - 0נספח 

 

 לכבוד 

 תקצובוועדת ה

 לפיתוח הפריפריה הנגב והגלילהמשרד 

 

 9393 החברתית בפריפריה המקומיות ובמועצות בערים צעירים במרכזי קריירה פיתוח רכז לתקצובבקשה הנדון: 

 

בשם הרשות _____________ בקשה לקבלת תמיכה מהמשרד לפיתוח אני ________________ החתום מטה מגיש בזאת 

 החברתית בפריפריה המקומיות ובמועצות בערים צעירים במרכזי קריירה פיתוח רכז לתקצובהפריפריה, הנגב והגליל, 

9393. 

 :מבקשת הבקשה

 ____________ רשות:שם ה .א

  רשות:איש קשר מטעם ה .ב

 ____________________שם+ שם משפחה: .6.ב.6

 תפקידו ברשות: _______________  .1.ב.6

 טלפון נייד:________________ .3.ב.6

 מיייל:_______________ .5.ב.6

 

 שם: _______________  תפקיד:______________  תאריך: __________ 

  

 ______________ וחותמת חתימה__________   ________הרשות  שם ראש 
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 9נספח 

 מבנה מרכז צעירים –הצהרה 

 

מבנה מותאם לעריכת פעילויות חברתיות, הרשות ________________ מעמידה מבנה ראוי לטובת פעילות מרכז הצעירים, 

 (5.1ברשות. )כהגדרתו בקול הקורא בסעיף חינוכיות, קהילתיות ותרבותיות עבור אוכלוסיית הצעירים 

 

 

 

 

 _____________________שם ראש הרשות  

 

 ____________________חתימה  וחותמת ראש הרשות

 

 

 

 

הריני מצהיר בזאת כי הרשות ________________פועלת בהתאם להוראות הדין המחייבות בכל הקשור לנגישות המבנה 

 המשמש למרכז הצעירים. 

 

 

 מהנדס הרשות __________________

 

 _________חתימת וחותמת מהנדס הרשות ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   30-7373633טלפון:  |  אביב-, תל8בית אמות משפט, שדרות שאול המלך  | המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 0נספח 

 

 מרכז צעירים ______________

 

 

 פרטים כלליים

 כפיפות לאגף ברשות

 

 

 מנהל ישיר ברשות

 

 

מספר השנים שמרכז הצעירים פועל )יש לציין 

 שנת התחלת פעילות(

 

  גוף מפעיל למרכז הצעירים

 

 

 9302סיכום פעילויות מרכז הצעירים בתחומי הליבה בשנת 

 

 תאר/י בקצרה את פעילות המרכז בתחום פיתוח הקריירה באופן כללי בשנה החולפת .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילויות(. 03)לפחות  9302שהתקיימו במרכז הצעירים בתחום פיתוח הקריירה בשנת פעילות  פירוט הפעילויות .9
מהות  שם הפעילות

 הפעילות

כמות 

 המשתתפים

תאריך 

 הפעילות

 הערות
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 מספר צעירים אשר השתתפו בפעילויות בתחום פיתוח קריירה  _____________________ .3

 

 אם היו(בתחום פיתוח הקריירה )דגשים מיוחדים  .5
 

 

 

 

 

 

 והסיבה לכך  –תוכניות ופעילויות שלא מומשו או יצאו לפועל  .1
 

 

 

 

 תאר/י פרוייקט, פעילות בתחום פיתוח הקריירה , דבר אחד שאת/ה גאה בו במיוחד השנה  -מנהל/ת מרכז צעירים .1
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 הערות נוספות .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________  __________          חתימה________הרשות   שם ראש 

 

 ___________________  ________        חתימה__________ מנהל מרכז הצעירים שם
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 4נספח 

 פעילות מרכז הצעירים –הצהרה 

 

 מרכז הצעירים ברשות _____________ החל לפעול ביום __/___/__ )יום/חודש/שנה(. 

 

מנהל מרכז הצעירים, מר/גב' ________________, מועסק בהיקף משרה העומד על %___, החל מיום __/___/__ 

 )יום/חודש/שנה(. 

 

 *נא לסרוק ביחד עם נספח זה דוחות שכר של מנהל המרכז, ולהעלות אותם קובץ אחד במייל. 

 

 

 שם ראש הרשות  _____________________

 

 הרשות____________________חתימה וחותמת ראש 
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 5נספח 

 הצהרה על הגוף המפעיל את רכז פיתוח הקריירה 

 

 יש למלא את הסעיף הרלוונטי

 

הפעלת רכז פיתוח הקריירה נעשית דרך הרשות המקומית /באמצעות גוף מפעיל )יש למחוק את המיותר( , העומד  .6

 נבחר כדין ומהווה זרוע ביצועית של הרשות. בקול קורא ואשר  1.2בהנחיות המפורטות בסעיף 

 

 שם הגוף המפעיל: ___________________

 

 שם ראש הרשות  _____________________

 

 חתימה וחותמת ראש הרשות____________________

 

 

 שם היועץ המשפטי ___________________

 

 חתימת וחותמת היועץ המשפטי_________________
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 נספח 7

 רכז/ת פיתוח קריירה -הגדרת תפקיד
 

 תיאור התפקיד -
 -המקומית בתחום פיתוח קריירה  ברשות לצעירים האסטרטגיות מכלול את לפועל ולהוציא לתכנן ,להוביל -

 לסייע לצעירים להגיע למיצוי תעסוקתי והגשמה אישית.                       מנת על והכשרה מקצועית, השכלה תעסוקה,
                .העבודה תכנית פי ועל המרכז לחזון בהתאם תכניות של וביצוע הפעלה ליזום -
 

           -תחומי אחריות

 בישוב בתחומי הכשרה והתעסוקה. ומיפוי צרכי הצעירים איתור   

 לצעירים קריירה פיתוח בתחום שנתית עבודה תכנית וביצוע תכנון. 

 טכנולוגים לימודיםו המקצועיות ההכשרות בתחומי לצעירים מקצועית הכוונה, מעקב ואישי ייעוץ . 

 ומעקב ויליו וביצוע צעירים השמת, באזור איכותיים תעסוקה מקורות איתור . 

 וחוץ פנים גורמי עם בשיתוף לצעירים תעסוקתיים - חברתיים פרויקטים של ויישום הובלה   . 

 תחום פיתוח קריירה.ב לצעירים האסטרטגיות מכלול את לפועל והוצאה תכנון 

  ק"מ מהרשות. 51פיתוח תחום קשרי מעסיקים בעיר ובאזורי התעסוקה המרוחקים עד 

  תושבי הרשות.פיתוח יזמות צעירה בקרב 

                                                                                                                    

 דרישות וכישורים

  או משאבי אנוש ההתנהגות. יתרון לבוגרי תואר במדעי החברה, חובהתואר ראשון. 

 או באימון תעסוקתי. השמה בתחום ניסיון 

 חברתיים פרויקטים בריכוז ניסיון. 

  יתרון -ניסיון בהנחיה ויעוץ פרטני ו/או קבוצתי 

  יתרון -ניסיון בהכנה לראיונות עבודה, וכתיבת קורות חיים 

 יתרון -בעיר  והתעשייתי המוניציפאלי המגזרים עם הכרות 

 יתרון -והכשרות מקצועיות אקדמיים לימוד מוסדות עם הכרות 

 יכולת עבודה בצוות.בינאישית תקשורת, ובכתב פ"בע ביטוי כושר , 

 אינטרנטבו מחשב ביישומי שליטה        . 

 יתרון. -תושב המקום  
 

 

 

 

 שם ראש הרשות  _____________________

 

 חתימה וחותמת ראש הרשות____________________
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 6נספח 

 הצהרה בדבר העדר יחסי עבודה

 

 לכבוד 

 הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפריה, 

 8שדרות שאול המלך 

 תל אביב

 

אשר מועסק על ידינו במרכז הצעירים, הינם עובדי הרשות המקומית או הינם עובדי הגוף רכז פיתוח קריירה 

קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים הקול  1.1המפעיל_______________ העומד בהנחיות המפורטות בסעיף 

)להלן: "הגוף   ,  ואשר נבחר כדין ומהווה זרוע ביצועית של הרשות1111מיות בפריפריה החברתית בערים ובמועצות המקו

  המפעיל"(

 רכז פיתוח הקריירה המועסק על ידינו במרכז הצעירים הינו עובד הרשות המקומית.  .6

מעביד בין מנהל מרכז הצעירים והמועסקים במרכז הצעירים ובין המשרד לפיתוח  –לא מתקיימים יחסי עובד  .1

 (.המשרד"הפריפריה, הנגב והגליל )להלן: "

  מעביד.-לא יתקיימו כל יחסי עובד המשרד, כי בינם ובין במרכזי הצעירים ינולכל המועסקים על ידאנו נודיע ונבהיר  .3

מי מהמועסקים במרכזי הצעירים  בהכשרות המקצועיות שיפעיל המשרד ידוע לנו כי אין בהשתתפות מנהלי המרכזים ו .5

 כדי ליצור בין המשרד לבין עובדי הרשות או הפועלים בשמה יחסי עובד ומעביד. 

אנו מצהירים בזאת כי לא יהיו לרשות או לעובדיה או לפועלים בשמה או מטעמה כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו  .1

פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם  זכאים לקבל תשלומים,

 סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

או בגין יחסי עבודה בינו לבין מנהל , המשרד בתשלום כלשהו בגין עניין שהוא באחריותה של הרשות כאמור לעיל יבוח .1

 חויב המשרד לשלם אשר בגין כל סכוםהמשרד עם דרישה ראשונה את ת ה הרשושפוהמועסקים במרכז הצעירים, ת

ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין, והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור  כאמור

 תהיה נאמנה על הרשות. המשרד יודיע לרשות על כל תביעה ודרישה כאמור. 

 

 :קראנו ואנחנו מסכימים

 החתימה של הרשות  מורשי

 ___________________וחותמת   __________          חתימה________הרשות  שם ראש 

 ___________________וחותמת  ________          חתימה__________הרשות  שם גזבר 
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 8נספח 

 תכנית עבודה

 תחום ליבה: פיתוח קריירה 

 דגש על הנושאים הבאים בתוך תחום הליבה פיתוח קריירה: במהלך השנה הקרובה, אנו מבקשים לשים

  עידוד ושיפור השפה האנגלית בקרב צעירים 

 חיזוק האפשרויות וליווי צעירים לתעסוקה איכותית 

תאריך יעד  משאבים מדדי הצלחה פעולות מתוכננות סטנדרט

 )רבעון(

ניהול, תכנון 

 ובקרה

 

 

 

 

 

 

 

 

   

אירועים 

 וקורסים

בתחום פיתוח 

 קריירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  קידום יזמות
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היקף  תפקיד

 משרה

 מוצע שכר ברוטו

   רכז/ת פיתוח קריירה

 

 הערות כלליות -דיווח מילולי 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______ 

 שם ראש הרשות/ מורשה חתימה+ תפקיד   ______________ חתימה __________________

 

 שם מנהל מרכז הצעירים __________________     חתימה  ___________________
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 2נספח 

 תוכנית העבודה -פירוט הסטנדרטים 

 פיתוח קריירה, יזמות והזדמנויות תעסוקה 

תכנון ניהול, 

 ובקרה

תכנון מערכתי של תחום פיתוח קרירה באופן שיהיה מכוון להשגת המטרות 

 הבאות:

  לעודד ולאפשר פיתוח אישי ומקצועי רב גוני, מותאם לצעירים ולסביבה

 העסקית והחברתית של הרשות

  מתן מענה והזדמנויות לצמיחה אישית, לתעסוקה, ליזמות ולעשייה

חברתית בקרב קהלי יעד מגוונים כמשפחות צעירות, הורים צעירים, 

 רווקים, סטודנטים ועוד 

  רתימת מקבלי החלטות, גורמים בעלי השפעה ומעסיקים לנושא

 ושילובם בתוכנית הפעולה 

  מקצוע ותחום לימודים ריכוז מידע בנושא קריירה, תעסוקה, בחירת

 והפצתו לגורמים רלוונטיים

 

אירועים 

 וקורסים
  ארגון, ייזום, שותפות או ניהול אירועים הכוללים פעילויות יזומות של

מרכז הצעירים בנושא הכשרה מקצועית  קורסים/סדנאות 

בניהול/בשיתוף המרכז בנושאים הקשורים לחיפוש עבודה כגון: כתיבת 

קו"ח, הכנה למרכזי הערכה, הדרכה בנושא קופות גמל, תכניות או 

 וכו' ות צעירהקורסים לתמיכה באמהות/הור

 

ארגון, ייזום, שותפות או ניהול פעולות/קורסים/השתלמויות המעודדים יזמות  קידום יזמות 

 ותומכים ביזמים צעירים. כגון:

 מנהלים חונכים \תוכנית שבה אנשי עסקים -הפעלת מנטורים ליזמים

יזמים צעירים תוכנית ליווי אישי לצעירים הנמצאים בהליך הכשרה 

 מקצועית.

 ו/או חממה ליזמות הפעלת פורום יזמות 

  תוכנית מנטורינג/תמיכה בעסקים ו/או במנהלי עסקים 

 

    

 

 

 

 


