
 2019לשנת  קול קורא לקידום מיזמים כלכליים –שאלות הבהרה 

 

 -המוצעת למשרה הצפוי השכר גובה לגבי מידע לקבל אשמח .1
 שדרכן פתיחה משרות גם שניתן או ומעלה ח"ש 7,500 להיות המשרות כל על חובה האם
 ?יותר גבוה לשכר בהמשך להתקדם ניתן

מטרת הקול קורא היא קידום מיזמים כלכליים המשלבים העסקה איכותית.  תשובה:
אחד מתנאי העסקה איכותית הוא גובה השכר. על המיזמים משרות בעלות העסקה של 

 .₪ 7,500לכל הפחות 
 

 יש המקומית לרשות כאשר עצמאי יזם עם בקשה לשלב ניתן כיצד עקרוני מענה אבקש .2
 מפעל יקים עצמאי שיזם ברעיון מדובר. עבודה מקומות ויספק יקום שהמיזם אינטרס

 המתקשות לנשים תעסוקה לספק עשוי זה מיזם, בדואי בישוב וקייטרינג מזון ליצור
 . המועצה ביישובי ספר לבתי מנות ולספק עבודה במציאת
 באמצעות המיזם של להקמתו לסייע ניתן לדעתך איך,  עצמאי יזם ידי על יוקם הפרויקט

 ? זה קורא קול
 תוכל הרשות ,זאת עם .הרשות מול אל תהיה המשרד והתקשרות התנהלות: תשובה

 ליצור שיתוף פעולה עם גורמים עסקיים לצורך הפעלת המיזם תוך שימת דגש כי
 .הרשות על הינהעל  אחריותה
 

 לעידוד קורא קול במסגרת...במסלול לתקצוב זכה לא התקצוב מבקש": כתוב 7 בסעיף .3
 לעידוד קורא בקול זכינו אנחנו ,כן כמו". 2018 בשנת המשרד שפרסם כלכליים מיזמיים
 . 2018 בשנת ניתנה וההרשאה 2017 בשנת שפורסם כלכליים מיזמיים

 קול עבור פרסם שהמשרד מיזם עבור לתקצוב בקשה להגיש ניתן לא: "כתוב 8 בסעיף( 2
 האב להקמת במיזם זכינו(. האבים הקמת' דוג" )2019 או 2018 בשנת ייעודי קורא

 .2018 בשנת ניתנה וההרשאה 2017 בשנת פרסם שהמשרד
 ? רשאים לא או להגיש רשאים שאנחנו אומר זה האם, הללו הסעיפים 2 בעקבות
 רשאים :תשובה

 

רשאית  2018מיזמים כלכליים לשנת  קול קורא לעידודרשות שהגישה בקשה במסגרת  .4
 להגיש בקשה נוספת במסגרת הקול קורא הנוכחי?

 שפורסם בשנת קוראה הקול במסגרת זכו שלא לרשויות מיועד קורא הקוללא, : תשובה
2018. 

 

 בכפיפות)  עצמאית עמותה באמצעות המיזם את להפעיל רשאית הרשות האם -  6.6 סעיף .5
 ? ( המכרזים חובת לחוק

 לעיל. 2כן, ראו תשובה  :תשובה
 

 של המעסיק מי. אחר מפעיל באמצעות המיזם את מפעילה המועצה אם -  8.9 סעיף .6
 ?המעסיק מי – 10 בסעיף כ"כמו? העובדים

הרשות יכולה להעסיק את העובדים בצורה ישירה או דרך הגורמים השותפים  :תשובה
 למיזם.

 


