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  2020בנגב ובגליל לשנת  מענה לשאלות הבהרה קול קורא ערים או מועצות מקומיות

  2020גליל לשנת בבנגב ו בערים או במועצות מקומיותקול קורא לתקצוב מרכזי צעירים ל ההבהרה ותשובות השאלות להלן

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

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

 .קול קוראהמובא ב הנוסח

, תקצובמי מטעם המזמינה או ועדת ה אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי .2

 ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. 

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

 הקול קורא.של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי 

ות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגע .4

 המסתמך 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. ה תהיה הפרשנות כאמור ברה זאלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבה .6
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 הבהרה חשובה של המשרד:

 (11130) ולא 11139מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה הוא: 

לצורך כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת  וזאת

 פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים. מסמכים לצורך

  האם ניתן לקבל קבצים אלו בקבצי וורד? שאלה:   .3

המשרד בקובץ הנספחים המפורטים כדלקמן יעלו לאתר  תשובה:

word : 

 סיכום פעילות מרכז צעירים -3נספח 

שיודגש כי לא צריך להגישו בבקשה )על אף תכנית עבודה  -8נספח 

 לקול הקורא(
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 ?1-7הנספחים שיש להגיש במרכבה הם רק  שאלה:   .4

 יתר הנספחים הם לידיעה בלבד ולמילוי בהמשך, נכון?

 נכוןתשובה: 

  10.4שאלה בעניין סעיף  שאלה :   .5

על ידי  2020מנהל מרכז הצעירים יועסק בשנת " לפי הקול קורא:

. המשרד לא ישתתף במימון מרכז צעירים משרה 100% -הרשות ב

 .משרה 100% -אשר אינו מעסיק מנהל מרכז צעירים ב

יש לנו מרכז צעירים אזורי, עד כה, קיבלנו את הכסף מהמשרד והיינו 

. האם הכוונה בהעסקה X המנהל מקבל את שכרו דרךו X למעבירים 

 הוא שהרשות תשלם ישירות את השכר למנהל ? אם כן, ע"י הרשות

 מה עושים במקרה שמדובר במרכז צעירים אזורי?

 

הפעלת מרכזי הצעירים  בקול הקורא, 4.6בהתאם לסעיף  תשובה :

תעשה באמצעות הרשות המקומית, או באמצעות גופים עירוניים 

להוכחת עמידה בתנאי זה בקול הקורא.  3.11בהתאם להגדרה בסעיף 

יחד  .5בנספח תתבקש הרשות להגיש הצהרה על גוף מפעיל כמפורט 

 2019עם זאת, למרכז צעירים אשר פעל כמרכז צעירים אזורי בשנת 

ותוקצב על ידי המשרד, ניתנה תקופה של חצי שנה להתארגנות למעבר 

  .28.5.2020לגוף מפעיל וזאת עד ליום 

 

6.    

 הבהרה: ראו שינוי שם הקול קורא

לכלל   האם קול קורא בנושא תקצוב מרכז צעירים מיועד שאלה:   .7

מרכז הערים ללא שום קשר למרכז אשר שייכים אליו או מיועד 

למרכזי הצעירים אשר קשורים לפיתוח הגליל והנגב. ואם זה מיועד 

למרכזי צעירים במשרד הגליל והנגב איך אפשר לפתוח מרכז למועצה 

 מקומית?

 

מרכז צעירים הרואה עצמו עומד בתנאי השאלה אינה ברורה, : תשובה

הסף המפורטים בקול קורא מוזמן להגיש בקשתו.  קול הקורא מיועד 

לערים ומועצות מקומיות ברחבי הנגב והגליל בהתאם לאמור בקול 

  הקורא.

 לקול הקורא.  9.5ראו תיקון סעיף    .8

, יש להזין בעת הזנת הסכום המבוקש במערכת המרכב"ה הבהרה:   .9

אש"ח,  סכום זה הינו  טכני בלבד ואינו מחייב את  400סכום של 
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המשרד. יובהר כי בפועל ההיקף הכספי שיקבע לכל רשות הינו 

בהתאם לתקציב שייקבע לקול הקורא  ועל פי חלוקת ניקוד באמות 

 המידה.

האם ניתן להגיש אדם אחד שמתפקד בשני תפקידים במקביל  שאלה:   .10

נוספים  50%משרה כמנהל מרכז צעירים ו 50%הבא:  לפי הפירוט

 כרכז קהילה?

בקול הקורא, בעת  4.5בהתאם לתנאי הסף, לרבות, סעיף  תשובה:

ל במהלך שמונת החודשים ופעלמרכז הצעירים הגשת קול הקורא , על 

,כולל מנהל מרכז צעירים המועסק בלפחות  2019האחרונים של שנת 

ת אזי על הרשו אישור זכייה, מציע יקבלבמידה וה.משרה %50

 משרה.  100%ירים ב להתחייב להעסיק מנהל מרכז צע

האם ניתן להציג רכז קהילה או מנהל מרכז צעירים : שאלה   .11

  חברתי? חלקית על ידי משרד לשוויון שמתוקצב

על ידי מספר משרדים  אין מניעה כי מרכז הצעירים יתוקצב תשובה:

כן יודגש כי  . 6.2.0.1להוראת תכ"מ  2.4בהתאם לסעיף תוך הקפדה ו

 אין להגיש דיווחים או פעולות שהוגשו לתשלום לגורם אחר. 

ניתן לרשום גורמים מתקצבים שונים כגון מפעל  3האם בנספח  שאלה:   .12

 חברתי כשותפים? או המשרד לשיוויון\הפיס, קרן מעשה ו

 בקול קורא. 4.4כן. בהתאם לסעיף  תשובה:

ובתחילה  19במקרה של מרכז חדש שהוקם בחודש אפריל  שאלה:   .13

גויס  לטובת הקמתו נוהל על ידי עובד רשות קיים ולאחר כחודשיים

 מנהל מרכז צעירים. האם במקרה זה המועצה עומדת בתנאי הסף?

בהתאם לתנאי  אין די נתונים על מנת להשיב על השאלה. תשובה:

מרכז , בעת הגשת קול הקורא , על בקול הקורא 4.5הסף, לרבות, סעיף 

 2019ל במהלך שמונת החודשים האחרונים של שנת ופעלהצעירים 

  .משרה %50,כולל מנהל מרכז צעירים המועסק בלפחות 

האם הפעולות בתחום התשתית בתכנית העבודה יכולות  שאלה:   .14

לכלול גם התייחסות להצטיידות מרכז הצעירים. כלומר: ריהוט, 

 ספרים וציוד משרדי. עמדות מחשב,

 בקול הקורא. 7.3כן. בהתאם לסעיף  תשובה:
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:  האם הלינק המצורף למילוי השאלון הרבעוני הוא אותו שאלה   .15

 שאלון שמילנו ברבעון האחרון או שמא עלינו לענות מחדש?

פטור ,  2019ע"י המשרד בשנת תוקצב ממרכז צעירים אשר  תשובה:

הגשת קול הקורא. בהתאם מלמלא את השאלון בהתייחס לעצם 

לעניין מרכז צעירים אשר בקול הקורא,   5.3.4לפירוט המופיע בסעיף 

,יתבקש למלא את  2019על ידי המשרד במהלך שנת  לא תוקצב

,ניקוד במדד זה יחושב בהתאם  2019לשנת  2+3 רבעוניםהשאלון עבור 

נת לשספטמבר -יוליו יוני -אפריל לציון שקיבלו עבור שני הרבעונים 

2019. 

מדוע החברה למתנסים לא יכולה להפעיל את מרכזי הצעירים  שאלה:   .16

 כפי שבקשנו בשנה האחרונה ?

הנושא נבחן על ידי המשרד והוחלט ממכלול סיבות כי אין  תשובה:

, 3.11הגדרה בסעיף בלעמוד שינוי בדרישת המשרד. על הגוף המפעיל 

איגוד ערים,  –להלןבהתאם להגדרה כהגדרתם  -גוף מפעיל עירוני" 

וכן חברה, .... חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת שהוקמה

למותר לציין, כי  ....".חברת בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת

אף היום ישנם מרכזי צעירים המופעלים מטעם הרשו"מ / מוע"א 

 באמצעות מתנסים עירוניים העומדים בהגדרת סעיף זה.

 

 

 

 

 


