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 2019 –קול קורא תקצוב מרכזי צעירים במועצות האזוריות בפריפריה, בנגב ובגליל 

 מענה לשאלות הבהרה

 

 העירייהאם הקול קורא הנ"ל מיועד רק למועצות אזוריות בלבד? אם אנחנו מועצה מקומית או  שאלה: .1

 אנחנו לא יכולים להגיש?

 כן. רק מועצות אזוריות יכולות להגיש בקשה במסגרת כל קורא זה.   :תשובה 

 :בכרטיס הביקור, בטבלה האחרונה שאלה: .2

מיהם כל השותפים? או לכתוב מרכז צעירים ושותפים חיצוניים )לא משרדים ממשלתיים,  -ארגון מתקצב .2.1

 ?מחלקות נוספות(

שות המקומית יש לציין את כלל הארגונים המשתתפים במימון הפרויקט כגון משרדי ממשלה, הרתשובה: 

 וארגונים נוספים.

 ?בפרויקטים? או רק לחלק שלכם הפרויקט הכוונה לתקציב כל -תקציב המושקע על ידי השותף .2.2

  יש לציין תקציב המושקע על ידי כל שותף בפרויקט. תשובה:

המבנה הקיים כרגע ובו מתקיימת פעילות המרכז הקיים כרגע היא אגף הנדסי בתוך המרכז  -מבנה שאלה: .3

 קהילה של המועצה. האם הדבר הוא בעייתי מבחינת הקול קורא? 

צמו קיים מטבח, שירותים, במה וחלל מספק. אך אין גישה ישירה אליו, אלא דרך לצורך הדיוק, באגף ע

 של המועצה.  מבואה משותפת ביחד עם מרכז הקהילה

ככל שהמועצה תגיש מבנה אשר הוסב בחלקו לשמש כמרז  לקול הקורא, 4.2בהתאם לסעיף : תשובה

 . צעירים הבקשה תיבחן בהתאם לאמור בקול קורא, לרבות בחינת התשריט

על ידי המועצה  2019ל מרכז הצעירים יועסק בשנת "מנה -העסקת מנהל מרכז צעירים 4.5סעיף  שאלה: .4

בהתאם ) תתאפשר תקופת מעבר 28.2.19. עד ליום (התקבל אישור העסקה)משרה  100%האזורית בלפחות 

למועצות שטרם מפעילות את מרכזי הצעירים בעצמם או באמצעות גוף מפעיל  ( 11.3להגדרה בסעיף 

 .כנדרש"

בגלל המיעוט במספר הצעירים כרגע ניתן להעסיק את מנהל המרכז השאלה היא האם בגלל אופי המועצה ו

 בחצי משרה, לפחות בשנה הראשונה. לצורך הבנייה ומיצוב התפקיד.

על ידי  2019ועסק בשנת להיות ממנהל מרכז הצעירים לקול הקורא, על  4.5בהתאם לסעיף לא. תשובה: 

 .משרה 100%המועצה האזורית בלפחות 

מרכז הצעירים פעל במהלך שמונת החודשים האחרונים של  -תנאי סף בקול קורא 4.8יש לשים לב לסעיף  

 .משרה 50%, כולל מנהל מרכז צעירים בלפחות 2018שנת 

בשנה הקודמת המועצה לא העסיקה באופן ישיר מנהל מרכז צעירים מכיוון והתחום רוכז  4.8סעיף  שאלה: .5

 ?הוא מחייב 2018ך המציג העסקה בעל ידי עמותות וספקי תוכן חיצוניים. האם הגשת מסמ

משרה בשנת  50%לקול הקורא מנהל המרכז היה צריך להיות מועסק ב 4.8בהתאם לסעיף כן.  תשובה:

 יש להעביר הצהרה חתומה על כך )הגדרת התפקיד ופעילות(.. 2018
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הליך האם העסקה של מנהל מרכז צעירים עד תאריך ההגשה הוא תנאי? או שאפשר להתחיל את ת שאלה: .6

 ?גיוס כ.א במהלך החודש

מרכז הצעירים פעל במהלך  אחד מתנאי הסף הינו לקול הקורא 4.8סעיף לתנאי סף בבהתאם תשובה: 

 . משרה 50%, כולל מנהל מרכז צעירים בלפחות 2018שמונת החודשים האחרונים של שנת 

לפני כחודשיים השתנה . 4השנים האחרונות בדירוג סוציואקונומי  3נמצאה ב Xמועצה אזורית  שאלה: .7

חינוך, מדע, תחבורה ועוד,  –. ככל הידוע לנו, במשרדי הממשלה השונים מולם אנו עובדים 5הדירוג ל

. השינוי אינו מתרחש באופן מיידי, 4מתייחסים אלינו בשנה הנוכחית כאל מועצה בדירוג סוציואקונומי 

משרדכם יתייחס אלינו בהגשה הנוכחית אלא רק בשנה העוקבת. אנו מבקשים לדעת, האם לאור זאת, גם 

 ?4( כאל מועצה בדירוג סוציואקונומי 2019)שנת 

לדירוג הלמ"ס  בהתאם  נבדקבפריפריה החברתית  אזוריותאקונומי מועצות  תנאי סף דירוג סוציותשובה: 

  העדכני ביותר. 

מנהלת מרכז הצעירים במועצה מועסקת כיום דרך המתנ"ס ופעילות המרכז מתבצעת דרך  שאלה: .8

המתנ"ס, שהוא עמותה מעין עירונית, על פי תקנון העמותות הבין עירוניות, כפי שאושר על ידי רו"ח דודי 

 ספיר מנהל האגף הבכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים. האם ככזה הוא עומד בהגדרת "גוף מפעיל

 מועצתי"?

איגוד ערים, חברה,  –בהתאם להגדרה להלןגוף מפעיל עירוני  -בקול הקורא 3.10בהתאם לסעיף  תשובה:

אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת שהוקמה מכח סמכות העיריה או המועצה המקומית על פי סעיף 

וכן חברה, חברת   ]נוסח חדש[, א לפקודת המועצות המקומיות34ח סעיף כ( לפקודת העיריות ומ30)249

( לצו המועצות המקומיות 11)63בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת בהתאם להוראות סעיף 

 .1958 –)מועצות אזוריות(, תשי"ח 

 את מסמך האישור לבירור.  צרף לבקשהעל ההגדרה יש לבמידה והגוף המפעיל עונה 

? המתנ"ס משמש זרוע ביצועית של Xהמועצה דרך מתנ"ס  אפשר להפעיל את מרכז הצעירים האם שאלה: .9

המועצה בכל תחומי החינוך הבלתי פורמלי, התרבות והפנאי והוא מבחינה חוקית מוגדר עמותה "מעיין 

 ?ותחת אגף זה מתנהל המתנ"ס עירונית". מנהל המתנ"ס אצלנו משמש גם מנהל אגף החינוך המועצתי,

איגוד ערים, חברה,  –בהתאם להגדרה להלןגוף מפעיל עירוני  -וראבקול הק 3.10בהתאם לסעיף  תשובה:

אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת שהוקמה מכח סמכות העיריה או המועצה המקומית על פי סעיף 

וכן חברה, חברת   ]נוסח חדש[, א לפקודת המועצות המקומיות34ח סעיף כ( לפקודת העיריות ומ30)249

( לצו המועצות המקומיות )מועצות 11)63אגודה אחרת בהתאם להוראות סעיף בת, אגודה שיתופית או כל 

 .1958 –אזוריות(, תשי"ח 

 במידה והגוף המפעיל עונה על ההגדרה יש לצרף לבקשה  את מסמך האישור לבירור.

אנו מעסיקים מנהל מרכז  האם אפשר ששכר ניהול מרכז הצעירים לא יהיה חלק מהבקשה? כלומר, :שאלה .10

 נגב גליל, תהיה רק לתקצוב פעולות ומעט תשתיות?ה הפריפריה, לפיתוח המשרדצעירים, אך בקשתנו מ

שיאושר להשתתפות בשכר  מהתקציב  %60להפנות עד ניתן  בקול הקורא, 7.1התאם לסעיף כן. ב תשובה:

 )בהתאם לתנאים המפורטים(. 
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תקף  2017"ב אישור משרד הפנים עבור הגוף המפעיל הרשותי של מרכז צעירים. האם אישור ממצ שאלה: .11

 ועונה על הדרישות?

 קול הקורא. ל 3.10בסעיף כאמור מנוסח האישור לא ניתן להבין אם הגוף המפעיל עומד בהגדרה תשובה: 

תחת הסעיף משאבים, האם עלינו לציין את סך עלות הפרויקט הכוללת או רק את החלק  1בנספח  שאלה: .12

 היחסי שאנו מבקשים לקבל כתמיכתכם ? 

ות והמשאבים הנדרשים בתחומי הליבה פיתוח קריירה ופיתוח קהילה  יש לציין רק את הפעול תשובה:

 אשר תבקשו בתקצובן את השתתפות המשרד, או כאלה שאינן דורשות תקצוב.

תחת הסעיף פעולות מתוכננות האם תרצו לראות את כלל הפרויקטים במרכז בתחומי  1בנספח  שאלה: .13

 שים את תמיכתכם?קהילה וקריירה או רק את הפרויקטים בעבורם אנו מבק

 .12ראה תשובה לשאלה תשובה: 

קרי:  –בטבלה של פרויקטים במרכז הצעירים ממשיכים וחדשים בקטגוריה האחרונה  – 6בנספח  שאלה: .14

האם תרצו שנציין את כלל תקציב הפרויקט או רק את חלקו של השותף/ים  ,ציב המושקע ע"י השותףתק

 המשקיע/ים?

יש לציין תקציב המושקע על ידי כל שותף יש למלא את הטבלה בהתאם לקטגוריות המופיעות.  תשובה:

 בפרויקט.

 

 

 

 

 


