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 בערים צעירים מרכזיב רכז עבור אוכלוסיית המיעוטים לתקצוב קול קורא

 2019 בנגב ובגליל לשנת  מעורבות

 מבוא .1

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל יוזם ומעצים פרויקטים מרכזיים לצעירים במטרה לקדם את השתלבותם בחיי 

יל בפרט, תוך מימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר. החברה הישראלית בכלל ובחיי היישובים בפריפריה, בנגב ובגל

המשרד מקדם את תחום הצעירים כמוקד עשייה מרכזי ולשם כך היה הראשון להקים בין משרדי הממשלה אגף ייעודי 

 אשר מקדם את מיזם מרכזי הצעירים הפועל בעשרות רשויות ומועצות אזוריות בארץ.לצעירים 

  

, הינה תכנית אסטרטגית, מחוללת שינוי מערכתי המבקשת לשים 18-40צעירים בגילאי תכנית מרכזי הצעירים מיועדת ל

את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים ביישובים 

  בהם הם חיים, בדגש מובהק על יישובי הפריפריה הנגב והגליל.

 המשרד להקצות לצעירים מיעוטים בערים מעורבות.תשומת לב ייחודית נדרש 

בנגב ובגליל. לאור הרחבת  1199בהקשר זה יובהר כי פעילות המשרד בתחום מרכזי הצעירים נעשתה מכח החלטת ממשלה 

ואשר  1453כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה  631תחום הפריפריה החברתית לאחריות המשרד מכח החלטות הממשלה 

 בעניין אימוץ הערכת מצב אסטרטגית כללית חברתית.  145, ובהמשך להחלטת הממשלה 2019ה הוארכה בהחלטת ממשל

נעשית בימים אלו עבודת מטה לבחינת האופן בו ניתן יהיה לשלב את העיסוק בתחום זה גם בפריפריה החברתית, בפרט 

 ביחס למענה לאוכלוסיית המיעוטים. 

 

 קבוצה לאומית מהווה זה מגזר , הישראלית האוכלוסייה מכלל 20% - כ וההמהו מיעוט הינו בישראל יהודי הלא המגזר

 הגורמים מן והצרכים. אחד הפיתוח ברמת שונות ואף גיאוגרפית ,דתית ,עדתית שונות בתוכה קיימת אשר תרבותית

 ההשכלה במערכת בהמשך להשתלבות כמנוף במסגרות המשמשות המחסור הינו היהודית לחברה בהשוואה הבולטים

המתגוררים בערים המעורבות מוצאים את  , בהיותם מיעוט בתוך מיעוט,התושבים הערבים. (2015)מידות   והתעסוקה

מצד שני הם , עצמם במצב של שולּיות משתי בחינות: מצד אחד הם חיים באזור גאוגרפי נפרד מרוב האוכלוסייה הערבית

יום בין שתי האוכלוסיות –שבים היהודים והשילוב בחיי היוםמתגוררים בשכונות הנפרדות בדרך כלל משכונותיהם של התו

 ((.2007)רכס ) מצומצם ומועט יחסית

 עם הסוגיות מתמודדים אלו צעירים ,בישראל הצעירים אוכלוסיית מכלל 22% - כ מהווים יהודי הלא במגזר הצעירים

 ,הגבוהה העבודה וההשכלה בשוק לבותהשת ,קריירה פיתוח כמו ובעולם בישראל צעירים המעסיקות והמוכרות הרגילות

 .עצמי ומימוש משפחה הקמת

 

 

 השתתפות בשוק העבודה

 60% -דמוגרפים ייחודיים: שיעור עוני גבוה יחסית, כאשר יותר מ-סוציו מאפיינים אוכלוסיית המיעוטים מתוארת במספר

 39%)שיעור ילודה גבוה  מהמשפחות חיות מתחת לקו העוני, בין היתר כתוצאה מהיותה חברה צעירה מאוד עם
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וכן בשל שיעור תעסוקה נמוך יותר בכלל החברה, ובקרב אקדמאים בפרט  (14מהאוכלוסייה בחברה הערבית מתחת לגיל 

 (.2015)מידות, 

למסגרות, ונותרים מחוץ במעגל העבודה או בלימודים על תיכוניים מחקרים מראים כי צעירים רבים אינם משתלבים 

 19-23בני בקרב אוכלוסיית הצעירים הערבים בישראל מחקר אשר בחן את התופעה ואת הגורמים  כלומר בחוסר מעש.

מגורים בפריפריה, שם הזדמנויות התעסוקה מצומצמות יותר, העלה בין היתר אתגר משמעותי הנוגע לבצפון ובמרכז 

נמצאות באזורים המאופיינים חברתית. ואכן, רוב הזדמנויות התעסוקה –קשורים לחוסר מעש וגם ההתבדלות המרחבית

בדומיננטיות של הרוב. לכן התקרבות גאוגרפית לאוכלוסיית הרוב מעלה את הסבירות להיות מועסק, ואילו התבדלות 

 . (2017)המכון הישראלי לדמוקרטיה, במובלעות האתניות מחזקת את הסיכוי לחוסר מעש 

 

 

 פיתוח קהילה

 משמעותית המקיימת חברתית כמסגרת מוגדרת ומאופיינת טריטוריאלית תבמסגר וולונטרית המוגדר ציבור היא קהילה

 בהון טמון הקהילה של (. כוחה2010אורנים,  שדמות ,ביחד שינוי החיים )לשם תחומי במרב גומלין ויחסי תקשורת ערוצי

 וזמנם מרצם תא מכוונים שבהן יחידים ומתפקדות פורחות קהילות הן ואפקטיביות דינמיות וקהילות בה שיש החברתי

 .שלהם הקהילות של האנושי ההון להבניית

 את שיוצרים יחדיו ומשפחות יחידים בין חברתית והתרועעות אהדה ,וחברות טוב רצון של לרכיבים מתייחס חברתי הון

 .ביניהם פעולה לשתף בקהילה החברים של בנכונות טמון קהילה של חוסנה .החברתית היחידה

 

מייצרים בהכרח מפגשים משותפים. מסגרת העשייה הקהילתית אינה תמיד מותאמת ותף אינם מגורים במרחב עירוני מש

לחיזוק כל אחת  . על כן,  קיים צורךהתכנסות של כל קבוצה בתרבותה היאלאוכלוסיות השונות ולעיתים אף מוסיפה ל

 .שבין הפרטים והקבוצות לזולתם מהקהילות והעצמת הקשרים המשמעותיים 

ן של תרבויות שונות וחיזוקן על ידי פעילויות מחזקות קהילות, תוכל להבטיח את קיומן ושימורן התרבותי היכרות בקיומ

 במרחב ולתת ביטוי שיוויוני לצרכים ולשאיפות של שתי האוכלוסיות ובהמשך לחיבור מיטבי יותר. 

 

 

 מטרות הקול קורא .2

צעירים בנגב ובגליל, במטרה לקדם את השתלבותם בחיי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מוביל את מיזם מרכזי ה

 החברה הישראלית בכלל ובחיי היישובים בנגב ובגליל בפרט, תוך מימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר. 

על פי נתונים שהועברו ממרכזי הצעירים, אחוז מקבלי השירותים בקרב אוכלוסיית המיעוטים בערים מעורבות נמוך 

 הכללית. הבאוכלוסיי משמעותית משיעורם

לשם כך ומתוך ההבנה הזו נוצר קול קורא זה שבאמצעותו מבקש המשרד לעודד את הרשויות להעמיד רכז אוכלוסיות 

ייחודיות, דובר השפה שתפקידו הנגשת  שירותי מרכז הצעירים לאוכלוסיות המיעוטים בלבד, ליצור פניות יזומות באופן 

 שמותאם לאוכלוסייה. 

כפיילוט נסיוני. התוצאות הראו עליה  2018ן את האפשרות לעודד מהלך כזה ואכן עשה זאת בשנת פעילות המשרד בח   

במספר המשתתפים מאוכלוסיות אלה בפעילויות המרכז. לפיכך, המשרד מצא לנכון להמשיך  20%-משמעותית של כ

 ולעודד פעילות זאת באמצעות פרסום קול קורא זה.
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 הגדרות  .3

מתחם המופעל על ידי הרשות המקומית ואשר תפקידו לספק לצעירים תושבי  -"מרכז" או "מרכז צעירים"  3.1

הרשות המקומית בה הוא פועל שירותי הכוונה, ייעוץ ופעילויות בחמישה תחומי ליבה: עולים חדשים, חיילים 

 משוחררים, מעורבות חברתית, פיתוח קריירה ופיתוח קהילה.

 הנגב והגליל.המשרד לפיתוח הפריפריה  -"המשרד" 3.2

 . עיר בלבדרשויות מקומיות -"רשות" 3.3
הדירוג העדכני ביותר של הרשויות המקומיות בישראל המתבצע על ידי הלשכה המרכזית  -"דירוג הלמ"ס" 3.4

 לסטטיסטיקה.

 אוכלוסייה המשתייכת לקבוצות אתניות, דתיות או לאומיות שונות מהרוב היהודי. -מיעוטים 3.5

 .סולדנר-, ברשת ישראל, שיטת קסיני115קו שטח המדינה שמדרום ל -"הנגב" 3.6

מחוז הצפון כפי שנקבעו גבולותיו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם,  -"הגליל" 3.7

 .1948-לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 3שבתוקף מזמן לזמן לפי סעיף 

 18-40אדם בגילאי  -"צעיר" 3.8

 . ה, ופיתוח קריירהפיתוח קהיל -"תחומי ליבה" 3.9

פעולות התערבות בקהילה המכוונות לשינוי, מטרתו להניע אנשים יחד להתמודד עם אתגרים  - "פיתוח קהילה" 3.9.1

משותפים ולקדם את כל הקהילה. מהלך זה יתבצע תוך כדי השתתפות פעילה של חברי הקהילה ותוך הסתמכות 

הילה  להפוך למקור של תמיכה חברתית, פוליטית, מלאה ,ככל האפשר, על יוזמה קהילתית, על מנת לאפשר לק

 כלכלית ותרבותית לחבריה. )רובין, בורגמן, בתוך נשלם שינוי ביחד/שדמות(.

כמו כן, הגדלת מספר התושבים הצעירים ביישוב תוך שמירה על  אוכלוסיית הצעירים הקיימת ביישוב ומניעת 

 הגירה שלילית.

פנאי והורות -חמישה תחומים: התנדבות, דיור, חינוך פיננסי, תרבותהתוכניות בתחום פיתוח קהילה יעסקו ב

 צעירה.

רכישת כישורים ומיומנויות המאפשרים התפתחות אישית וסיפוק בהווה ואשר ייתכן וישמשו  - "פיתוח קריירה" 3.9.2

 ככלים להתפתחות מקצועית ואישית גם בעתיד ויצירת הזדמנויות תעסוקה ויזמות.

תנאי סף להגדרתו של מרכז צעירים )מגוון מאפיינים  -"וח הפריפריה הנגב והגלילתו תקן של המשרד לפית" 3.10

בסיסים המהווים תנאי בסיסי להיכללות במיזם מרכזי הצעירים ולהיחשב כמרכז צעירים(, משתנים לבדיקה 

 ושיפור עצמי של מרכזי הצעירים אל מול מודל מרכז צעירים אופטימלי.

איגוד ערים, חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת  –כהגדרתם להלןה בהתאם להגדרגוף מפעיל עירוני  3.11

א לפקודת 34ח סעיף כ( לפקודת העיריות ומ30)249שהוקמה מכח סמכות העיריה או המועצה המקומית על פי סעיף 

וכן חברה, חברת בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת בהתאם להוראות   ]נוסח חדש[, המועצות המקומיות

 1958 –( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 11)63סעיף 

 28/02/2019 -ל 1/1/2019-בין ה -"תקופת מעבר" 3.12
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 תנאי סף  .4

ברשות פועל מרכז צעירים אשר עומד בתו התקן של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ומתוקצב על ידי  4.1

 נוהל התקצוב למרכזי צעירים בנגב ובגליל. המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, על ידי 

הרשות נמצאת בתחומי הנגב או הגליל והינה רשות מעורבת בה קיימת אוכלוסיית מיעוטים בהיקף של למעלה  4.2

 מהאוכלוסייה.  10%מ

 .ללצורך הקול קורא יישוב הומוגני המורכב כולו מאוכלוסיית מיעוטים לא ייכל 

כזים תעשה באמצעות הרשות המקומית, או באמצעות גופים עירוניים הפעלת הר 2019יודגש, כי החל משנת  4.3

 . 3.11בהתאם להגדרה בסעיף 

שבמסגרתה רשויות מקומיות שטרם ( 3.12)בהתאם להגדרה בסעיף תתאפשר תקופת מעבר  28.2.19עד ליום 

צ"ב, על כך את מרכזי הצעירים בעצמם או באמצעות גוף מפעיל כנדרש, יתחייבו באמצעות נספח המ ותמפעיל

לא תתאפשר הפעלה של שני גופים  יעברו להפעלה בעצמם או באמצעות גופים מפעילים. רכזיםה 1.3.19שמיום 

 מפעילים בו זמנית

הארכות נוספות ורשות אשר לא תעמוד בתנאי זה ההרשאה התקציבית שלה תבוטל,   יודגש כי לא נאפשר מתן

 תקופה זו.נוסף כך לא יועבר תשלום למרכז הצעירים עבור 

 ומרכזי צעירים אזורים. 1.ההנחיה לא תחול על רשויות מקומיות בדירוג סוציו אקונומי 

מותאם לעריכת פעילויות חברתיות,  מבנהמבנה ראוי לטובת פעילות מרכז הצעירים. העמידה  המקומית הרשות 4.4

 שות והנו בבעלותה המלאה. חינוכיות, קהילתיות ותרבותיות עבור אוכלוסיית הצעירים ברשות, נמצא בתחומי הר

, אלא  אם הוסב במלואו או בחלקו לשמש את הרשות באופן קבוע מתנ"ס לא יחשב כמרכז צעיריםלמען הסר ספק 

 . לפעילות למען צעירים

הרשות תפעל בהתאם להוראות הדין המחייבות בכל הקשור לנגישות המבנה המשמש למרכז הצעירים ותעביר 

  (.5פח )נסאישור מהנדס באשר לכך 

 

 תקציב הרשויות    .5

ובהתאם לאמור בסעיפים ₪  114,000כלל הרשויות העומדות בתנאי הסף תקבלנה תקצוב זהה שלא יעלה על סך של 

 הבאים, תוך הלימה לתכנית העבודה שתאושר על ידי המשרד:

פות השתתמהתקציב המאושר ניתן להפנות להשתתפות בשכר רכז אוכלוסיות יחודיות.  53%עד   -שכר  5.1

מעלות העסקה של רכז אוכלוסיות יחודיות  האמור בהתאם לתכנית עבודה  50%במימון השכר לא תעלה על 

אוכלוסיות מעלות שכר רכז  50%נדגיש כי המשרד ישתתף במימון של עד  אשר תאושר על ידי המשרד.

המשרד תעמוד על חודשי(, כך שלכל היותר השתתפות ₪  10,000שנתי )₪  120,000שלא תעלה על ייחודיות 

 חודשי(.   5,000שנתי )₪  60,000

ניתן יהיה להשתתף בעלות שכר בשיעור של עד  1-4רשויות המקומיות בהן הדירוג החברתי כלכלי הוא בדרגות 

80%. 

עבור השתתפות במימון תכנית פעילות אותה מפעיל מרכז הצעירים  מהתקציב המאושר  47%לפחות  -פעילות 5.2

ופיתוח קריירה. הפעילות תכלול סדנאות, קורסים, הרצאות, כנסים, פעילות, קהילתית, בתחומי פיתוח קהילה 

סיורים, תכניות לפיתוח קריירה והכשרה מקצועית, פעולות שיווק, פרסום, ירידים, פעילות אינטרנטית, פיתוח 

 ₪.  15,000קבוצות, ייעוץ ארגוני, והפעלות עד גובה של 
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לפיתוח   כלל הפעילות תופעל בהתאם לתכניות עבודה שנתית שהוגשה במסגרת הבקשה ובהתאם לאישור  המשרד         

. כפיפות מקצועית להפעלת  הפריפריה הנגב והגליל. על הרשויות מוטלת חובת הגשת דו"חות רבעוניים ושנתיים

 הפעילות המתוקצבת לאגף הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

, הרשויות הזוכות בתקציב במסגרת קול קורא זה ימנעו מכפילות הפעילות מיועדת לאוכלוסיית מיעוטים בלבד        

 דרישות תשלום בגין אותה פעילות מכח נהלים אחרים. 

 

 דרישת תשלום שתכלול שכר בלבד, ללא פעילות, לא תאושר.

 התקציב הפעלת אופן .6

 עדכן המשרד את  התקציב שאושר לה לשנה     לכל רשות תשלח הרשאה תקציבית ובה י    6.1

 עם ההרשאה החתומה. הקרובה,   להרשאה יצורף פורמט לתכנית עבודה מקוצרת, אותה תתבקש הרשות להגיש  6.2
 תוקף ההרשאה יהא עד סוף שנת הכספים. כל ביצוע מעבר למועד זה לא יכובד ולא יוכר.    6.3

המשרד כתנאי לתשלומים, לרבות חובת הדיווחים, מהלכים הרשאה זו תכלול את כל התנאים והדרישות של     6.4

 להנגשת מרכז הצעירים ותנאים נוספים.

כל רשות תצטרך להגיש למשרד תכנית עבודה מפורטת לפעילות המתוקצבת עם הגשת הבקשה בהתאם להוראות     6.5

עון הראשון. הפעילות לעיל,  תכניות אלו חייבות להיות מאושרות על ידי ראש אגף צעירים עד סוף הרב 5סעיף 

 תופעל בהתאם לתכנית עבודה שנתית שתאושר מראש על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

 דו"חות לתשלום יוגשו אחת לרבעון בהתאם לתכנית העבודה המאושרת להפעלת        6.6

 ידי אגף הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.    הפעילות המתוקצבת על  

 התקצוב מותנה באישור תכניות עבודה.  

 אבני הדרך לתשלום יקבעו בין הרשות ונציגיה וחשב המשרד )או נציגו(.    6.7

הרשות תידרש לאשר את פרטי ההרשאה ולהתחייב בחתימת מורשים מטעמה על קיום ומילוי התנאים הנדרשים     6.8

 5בכפוף למגבלות המפורטות בסעיף להעמדת התקציב. רשויות אשר יבקשו כי המשרד יתקצב את רכיב השכר, 

 לעיל, יידרשו במועד אישור ההרשאה להעביר למשרד הצהרה בעניין היעדר יחסי עבודה בין הרכז לבין המשרד.

 התשלומים יבוצעו על סמך ביצוע בפועל ורק לאחר אישור ראש אגף צעירים ואישור חשבות המשרד.    6.9

 עם יחד. בדיעבד ולא מראש צעירים אגף ראש ידי על יאושרו יביתהתקצ בתוכנית או העבודה בתוכנית ינוייםש    6.10

, ויהיה בכפוף למגבלות הפעילות המתוקצבת המקורית מהתוכנית 25% על יעלה לא השינויים היקף, זאת

 לעיל. 5הקבועות בסעיף 

או להגדיל התקציב שיאושר לכל רשות הינו תקציב מקסימום. בנוסף, המשרד רשאי על פי שיקול דעתו להקטין    6.11

את התקציב הכולל למרכזי הצעירים. כל הגדלה או הקטנה תבוא לידי ביטוי באופן יחסי לגבי כל מרכזי 

 הצעירים.

 הרשות מתחייבת להעמיד ממקורותיה וממקורות נוספים את יתרת התקציב הנדרשת להפעלת הרכז.     6.12

לום התמורה כולה או חלק ממנה, אשר לרשויות לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתש    6.13

 נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או במידה והדו"ח לא אושר מטעמים ענייניים.

הרשות לא מורשית להעביר או להמחות את זכויותיה לפי קול קורא זה, כולן או חלקן, או את הפעילות נשוא    6.14

 ד.התקצוב, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב ובתנאים שייקבע המשר

ככל שידרש מגיש הבקשה יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים למתן    6.15

 השתתפות והשימוש בכספי ההשתתפות לייעודם.
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 דיווחים תקופתיים לחשבות   .7

 ביצוע רבעוני חתום ע"י ר' הרשות והגזבר. בסיום כל רבעון יש להעביר דוח  7.1

 חשבוניות מס / קבלה (. תמחיר,) דוח  פעילותובגין שכר צרוף אסמכתאות    7.2

דרישת תשלום שוטפת מהגוף המפעיל )במידה וקיים( ישירות את הפרוייקט, כמו כן אסמכתא לביצוע העברה    7.3

 כספית אליו בחודש העוקב. 

בסעיף פעילות. דרישה אשר תכלול עלויות  47%בסעיף שכר ומ  53%עד  -מגבלת תשלום בגין כל דרישה הינה   7.4

בסוף השנה, תבוצע בדיקה של הנתונים המצטברים לשנת ובמידת האפשר יבוצעו  בר לכך תקוזז בהתאם.שכר מע

 התאמות לסכומי התשלום.

 ניתן לבצע הסטות משכר לפעילות בלבד.    7.5

דרישה אשר תכלול שכר בלבד ללא פעילות, לא תאושר אלא במקרים קיצוניים וחריגים שיאושרו על ידי ראש     7.6

 החשב מטעמים אשר יפורטו במסגרת האישור.אגף צעירים ו

 אין להגיש דיווחים או פעילויות שהוגשו לתשלום על ידי גורם אחר.     7.7

כל דרישה לתשלום שתוגש למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בגין ההרשאה, תהיה חתומה על ידי מורשי     7.8

אשר נרשם בספרי הרשות ורק לאחר אישור  החתימה בדין של הרשות. התשלומים יבוצעו על סמך ביצוע בפועל,

ראש אגף צעירים ואישור חשבות המשרד. התשלום יבוצע בכפוף להגשת הדיווחים המוזכרים לעיל ולאחר 

בכל מקרה של אי התאמות בין הדיווחים או החשבוניות, המשרד שהוגשו דוחות המפרטים את הביצוע בפועל. 

  יפנה לרשות לקבלת הבהרות.

 

 

 צועיותדרישות מק .8

 הרכזים יחויבו להשתתף בהכשרות המקצועיות שיקיים המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. 8.1

מרכז הצעירים יתבקש להגיש תכנון תקציבי ביחס לרכיבים המתקצבים מכח קול קורא זה, לקראת כל תחילת  8.2

 רבעון ולקבל עליו את אישור ראש אגף צעירים.

 ות זמן קצרות מהדיווחים הרבעוניים.המשרד יהא רשאי לדרוש דיווחים במסגר 8.3

על הרשות לציין בכל הפירסומים כי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל שותף בפעילות מרכזי הצעירים.  8.4

 הנחיות מפורטות יצורפו להרשאה.

לא תתאפשר השתתפות בשכר של רכז אשר משמש בתפקיד נוסף במרכז הצעירים ושכרו ממומן על  ידי משרד  8.5

 חר. ממשלתי א

 

 

 דרישות נוספות .9

איגוד ערים, חברה, אגודה שיתופית או כל  –ההפעלה תתאפשר על ידי גופים מפעילים עירונים כהגדרתם להלן 9.1

ח כ( לפקודת העיריות ומ30)249אגודה אחרת שהוקמה מכח סמכות העיריה או המועצה המקומית על פי סעיף 

חברה, חברת בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת  וכן  א לפקודת המועצות המקומיות]נוסח חדש[,34סעיף 



 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח

 
    

 

. הפעלת התקצוב 1958 –( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 11)63בהתאם להוראות סעיף 

 1.4.18תיעשה על ידי גופים מפעילים עירוניים, ההפעלה באופן זה תידרש החל מתאריך 

רשות חדלה מלעמוד בתנאי שהינו תנאי סף, יהיה רשאי המשרד במידה ומתגלה במהלך תקופת הקול קורא כי ה  9.2

 להקטין/לבטל את התקצוב.

לא פחות , אשר ישתתפו בו תרכז/ת האוכלוסיות הייחודיוהמשרד ימנה נציג מטעמו שישתתף בהליך בחירת  9.3

 .מארבעה נציגים מטעם השותפים האחרים למרכז הצעירים

 

 

 זכויות המשרד .10

 עות שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים המפורטים לעיל.המשרד לא ידון בהצ   10.1

מתן  ללא  החלטתו פי על חדש קורא קול לפרסם או ממנו חלקים אוהמשרד רשאי לבטל  את הקול הקורא    10.2

 .מוקדמת הודעה וללא אחר גורם לכל או לרשויות כלשהם הסברים

    או להצעות הבהרות לקבל כדי ,לרשויות וההערכה הבדיקה במהלך לפנות רשאי המשרד   10.3

 .ההצעות בדיקת בעת להתעורר העלולות ,בהירויות -אי להסיר          

 לדעתו הדרושים ,אחר מידע או ,מסמך כל או ,ההצעות בחינת תהליך כדי תוך ,נוספים פרטים לבקש רשאי המשרד  10.4

  .החלטה קבלת לדעתו לשם הנחוצים או ,תיולדרישו בהן המוצע של ההתאמה בדיקת ,ההצעות בדיקת לשם

    של הרכיבים ושימושים מקורות ח"ודו כספיים חות"דו מהרשויות לדרוש רשאי המשרד   10.5

  .התקצוב נשואי          

 בקשתם. את בפניו להציג המציעים את להזמין הזכות את לעצמו שומר המשרד   10.6

 ולהפעלת תוכנית הצעירים למרכז הקשורים פעילות או אתר בכל לבקר ם/רשאי מטעמם מי או/ו המשרד נציגי  10.7

 .התקצוב עם מבקש מראש בתאום התקצוב מבקש מטעם התוכנית לניהול האחראי הגורם עם ולהיפגש העבודה

, אין ודאות כי המשרד יפרסם קול קורא או יעניק תקצוב זה או אחר, עבור הפעילות המתוקצבת מכח קול קורא זה  10.8

 או עבור פעילות אחרת במרכזי הצעירים או בנושאי צעירים, בעתיד.

 

 הגשה נהלי.   11

 .המשרד ידי על שנקבעו ייעודיים טפסים גבי על ורק אך יוגשו בקשות  11.1

  ,כן כמו . הבקשה מגישי של הסטטוטוריים החתימה מורשי י"ע יחתמו לתקצוב הבקשות  11.2

 .הרשות גזבר ידי על גם תמויח הכספיים- המסמכים         

     כל בהם ומפורטים  מלאים הם כאשר ,להלן המפורטים הטפסים את תכלול בקשה כל  11.3

 :אלו בטפסים הנדרשים המסמכים כל צירוף על הקפדה תוך ,הנדרשים הפרטים         

ובץ  פירוט הסטנדרטים . לשם הנוחות, מצורף ק(1נספח מפורטת עפ"י הפורמט המצורף ) עבודה תכנית  11.3.1

 .(2)נספח המשמש לעזר למילוי תוכנית העבודה 

מסמך אישור העסקת רכז אוכלוסיות יחודיות כולל אחוזי משרה, ככל שמועסק, חתום על ידי  ראש   11.3.2

 (.3)נספח הרשות 

ח קריירה ופיתוח  בשני תחומי ליבה ביחס לאוכלוסיית המיעוטים: פיתו 2018סיכום ורשימת פעילויות שנת  13.5.4

 (4נספח פעילויות ) 10סה"כ  -קהילה

)נספח  הצהרה על קיום מבנה מיועד ומותאם למרכז צעירים בבעלות הרשות,  חתומה על ידי ראש הרשות   13.5.5

  (.5)על גבי נספח הצהרה של מהנדס הרשות שמבנה מרכז הצעירים עומד בדרישות הדין לעניין נגישות  (.5
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 לקול קורא לתמיכה בקשות להגשת תמנהליו הנחיות

  
בכתב  הבהרה יוגשושאלות  .18:00בשעה  5.2.19-המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום שלישי ה .1

קול קורא לתקצוב רכז עבור  תחת הכותרת: " eldady@png.gov.il  באמצעות הדואר האלקטרוני: בלבד

התשובות לשאלות ההבהרה . "2019וסיית המיעוטים במרכזי צעירים בערים מעורבות בנגב ובגליל לשנת אוכל

 יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

ההצעות, בצירוף כל המסמכים  13:00שעה ב  14.2.19חמישי ההמועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום  .2

אלקטרוני לכתובת:  דואר באמצעות יוגשו ,פיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהדרושים, המפורסמים באתר המשרד ל

  eldady@png.gov.il  ":קול קורא לתקצוב רכז עבור אוכלוסיית המיעוטים במרכזי צעירים בערים תחת הכותרת

 ". 2019מעורבות בנגב ובגליל לשנת 
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