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קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים בערים ובמועצות המקומיות בפריפריה מענה לשאלות הבהרה 

 0303החברתית 

בערים ובמועצות המקומיות קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה במרכזי צעירים  ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 בקול הקורא.  הרלוונטי לסעיף הפנייה )להלן: "קול קורא"( תוך  0202בפריפריה החברתית 

 הנוסח על וגוברות הקול קורא ממסמכי נפרד בלתי חלק , מהוותמבקשיםה כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

 .קול קוראהמובא ב

, ככל תקצובאו בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת האין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה  .0

 שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. 

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל,  תקצובאין באי התייחסותה של ועדת ה .3

 הקול קורא.או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי 

ש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך ככל שי .4

 עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה. .5

 קול קורא. והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור באלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים  .6

 

מס' 

 סידורי

הסעיף 

קול ב

 קורא

 השאלה

 ? XXXבקשה לתקצוב . איש מטעם הרשות יכול להיות  - 1נספח : שאלה 1נספח   .1

איש קשר מטעם הרשות יכול להיות כל אדם מטעם הרשות כל עוד המסמך מוגש תשובה: 

  , בחתימה וחותמת.של הרשות באופן מלא וחתום על ידי מורשי החתימה

 ?לת ועומדת בתנאי הסףלנכ XXXXרציתי לברר אם מועצה אזורית : שאלה  4  .0

בתחום הפריפריה החברתית אשר כלל קול הקורא מיועד לערים ומועצות מקומיות התשובה: 

כלכלי של הלמ"ס  -הרשות תחת ההגדרה של פריפריה חברתית )הרשות מדורגת בדירוג החברתי

יש לציין כי לרשויות מקומיות  בקול הקורא.תנאי הסף,  -4בסעיף בהתאם לאמור  ( 1-4בין 

  ולמועצות אזוריות בנגב ובגליל, פורסמו קולות קוראים נפרדים.

האם ניתן להקליד את טבלת הפירוט של  -סיכום פעילויות מרכז צעירים -3נספח  שאלה: 3 נספח  .3

 הפעילויות בקובץ וורד ולצרף ?

 או שחייב בכתב יד על גבי הטופס ?

ניתן להגיש אותו מלא בכתב , wordכדלקמן יעלו לאתר המשרד בקובץ  הנספח המפורטתשובה: 

  יד או מוקלד.
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 -הפעילויות ניתן להכניס הרצאה נודדת שעסקה בתחום פיתוח קריירה  האם במסגרתשאלה:  4.6  .4

 סיפור העצמה /מסלול אישי של אחד המרצים ?

 .0.5על הפעילות לעמוד בהגדרת תחום פיתוח הקריירה כמצוין כקול הקורא בסעיף תשובה: 

ולצרף במקום בכתב יד האם ניתן להקליד בטבלה בקובץ וורד  -תכנית עבודה  - 8נספח שאלה:  8נספח   .5

 ?על גבי המסמך

, ניתן להגיש אותו מלא בכתב wordהנספח המפורט כדלקמן יעלו לאתר המשרד בקובץ תשובה: 

 .בקשה לקול הקוראהגשת הצריך להגישו ב לאכי  יודגש יד או מוקלד.

 

 

 

 

 


