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קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים במועצות אזוריות בפריפריה, בנגב ובגליל  - מענה לשאלות הבהרה

2020  

קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים במועצות אזוריות בפריפריה, בנגב ובגליל קול קורא  ל ההבהרה ותשובות השאלות להלן .1

 קול הקורא. ב הרלוונטי לסעיף הפנייה תוך)להלן: "קול קורא"( : 2020

 הנוסח על וגוברות הקול קורא ממסמכי נפרד בלתי חלק , מהוותמבקשיםה כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .2

 .קול קוראהמובא ב

, ככל תקצובעל כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת ה אין להסתמך .3

 שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. 

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל,  תקצובאין באי התייחסותה של ועדת ה .4

 הקול קורא.או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך  .5

 עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 ובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.י .6

 קול קורא. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור ב .7
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התווספה אפשרות להגיש את הבקשות למשרד באמצעות דוא"ל: 

nitzanm@png.gov.il. 
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 הבהרה חשובה של המשרד: 

 (11129)ולא  11121מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה הוא: 

לצורך  כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכיםלצורך וזאת 

 פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.

 

כתוב שכלל המועצה צריכה להיות מדורגת בדירוג חברתי בין  4.1בסעיף שאלה:  4.1  .3

 .ניתן ניקוד גם לדירוגים גבוהים יותר 2, עם זאת באמות המידה בקריטריון 1-4

 .1-4בדירוג אך יש יישובים במועצה המדורגים בין  6מדורגת  X מועצה אזורית 

 האם ניתן לגשת לקול קורא על סמך הנתונים שלעיל?
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אזורית  לגבי מועצות אזוריות בפריפריה חברתית )בשונה ממועצהלא. תשובה: 

אשר  4-1כלכלי -מועצות אזוריות בדירוג חברתיבנגב או בגליל( התקצוב יינתן רק ל

 המועצה נמצאת תחת ההגדרה של פריפריה חברתית.כלל 

 . pdf  -אשמח לדעת אם ניתן לקבל את הטפסים בוורד ולא ב שאלה:   .4

  תשובה:

 : wordהנספחים המפורטים כדלקמן יעלו לאתר המשרד בקובץ 

 סיכום פעילות מרכז צעירים -3נספח 

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

 . יון חברתיומקבלת סבסוד חלקי למרכז הצעירים מהמשרד לשיוXמ.א. : שאלה   .5

האם ניתן להגיש במקביל גם ממשרדכם בקשה עבור פעילות ועבור איוש משרת 

 פיתוח קהילה?  רכז 

 תשובה: 

משרדים תוך הקפדה ובהתאם על ידי מספר  יתוקצבאין מניעה כי מרכז הצעירים 

כן יודגש כי אין להגיש דיווחים או פעולות   .6.2.0.1להוראת תכ"מ  2.4לסעיף 

 שהוגשו לתשלום לגורם אחר. 

הבהרה של המשרד: בעת הזנת הסכום המבוקש במערכת המרכב"ה, יש להזין    .6

מחייב את המשרד, יובהר ואינו בלבד טכני הינו אש"ח,  סכום זה  400סכום של 

כי בפועל ההיקף הכספי שיקבע לכל רשות הינו בהתאם לתקציב שייקבע לקול 

 הקורא  ועל פי חלוקת ניקוד באמות המידה.

  לקול הקורא. 9.5ראו תיקון סעיף  הבהרה של המשרד: 9.5  .7

  שאלה :   .8

במימונה  19שאני מלווה הקימה את מרכז הצעירים בחודש אפריל  אחת המועצות

העצמי ללא עזרה ומאז עסקה בעיקר בבניית תשתית קרי: הקמת מאגרי מידע, 

אירועי חשיפה והשקות למיניהם ומעט מאוד פעילויות וכו', על כן אין אנו יכולים 

 פעילויות בתחום פיתוח קריירה. 10להציג 

 

פעילויות? האם ניתן לעשות זאת  10יש את התמיכה ללא האם ניתן בכל זאת להג

 עם מכתב מלווה מראש הרשות או כל ערר אחר?

  יש לעמוד בתנאי הסף כמפורט בקול הקורא.תשובה : 

 

 

 

 


