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קול קורא תקצוב מרכזי צעירים ברשויות מקומיות נגב וגליל – 2019
מענה לשאלות הבהרה
 .1שאלה :האם ניתן להגיש גם ישובי פריפריה חברתית לתמיכה הנ"ל?
תשובה :קול קורא זה מיועד באופן ספציפי לתקצוב מרכזי צעירים ברשויות המקומיות
בנגב ובגליל (בהתאם להגדרות סעיף  3.4ו 3.5בקול קורא) בלבד.
 .2שאלה :אני ב 1.1אתחיל להיות מועסקת כמנהלת מרכז צעירים תחת העיריה ,האם ישנה
חובה שהרכזת פיתוח קריירה שלנו תהיה גם היא עובדת הרשות? כי לא ראיתי שום
אזכור לגבי העסקת הרכזים במרכז בקול קורא .
תשובה :החל משנת  2019הפעלת מרכזי הצעירים תעשה באמצעות הרשות המקומית ,או
באמצעות גופים עירוניים בהתאם להנחיה המופיעה בקול הקורא סעיף  3.10עבור כל
הסעיפים התקציביים בהרשאה :שכר (מנהל ,רכזים בתחומי הליבה פיתוח קהילה ופיתוח
קריירה) ,פעילות ,תשתיות.
שאלה :האם יש קשר בין העסקת הרכזים לבין התקציב?
תשובה :בהתאם לסעיף  7.1בקול הקורא ,ניתן להפנות עד  60%מהתקציב שיאושר
להשתתפות בשכר (בהתאם לתנאים המפורטים) .השתתפות ברכיב השכר תתאפשר ביחס
לשכר מנהל מרכז הצעירים ורכזי פיתוח קריירה ופיתוח קהילה.
 .3שאלה :בעמוד כרטיס ביקור למרכז צעירים-
מנהל ישיר  -למי הכוונה? אני כפוף למחלקת חינוך
תשובה :יש לרשום את שם המנהל במחלקת חינוך ואת תפקידו.
שאלה :בעמוד כרטיס ביקור למרכז צעירים-
בעלי תפקידים במרכז .בינתיים רק אני עובד כמנהל .אבל יש עובדת קהילה במועצה
תשובה :כפי שצויין בכרטיס הביקור נדרש לרשום רק את מי שעובד בפועל במרכז
הצעירים.
 .4שאלה :מנהלת המרכז ברשות  Xממומנת בשנת  2019באופן מלא ע"י הרשות
ועובדת גוף מפעיל עירוני ,זה אינו נוגד את הקריטריונים של הקול קורא למרכזי
הצעירים ולא פוגם בהגשת הבקשה נכון?
תשובה :בהתאם לסעיף  7.1בקול הקורא ,הרשות רשאית להפנות עד  60%מהתקציב
שיאושר להשתתפות בשכר (בהתאם לתנאים המפורטים) ביחס לשכר מנהל מרכז הצעירים
ורכזי פיתוח קריירה ופיתוח קהילה.
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 .5שאלה :האם בתכנית העבודה מציינים רק פעילות שנתמכת ע"י המשרד? לדוגמא :יש
פעילויות שהן בתחום פיתוח קהילה שממומנות מגורמים אחרים....
תשובה :יש לציין רק את הפעולות המתוכננות בתחומי הליבה פיתוח קריירה ופיתוח
קהילה אשר תבקשו בתקצובן את השתתפות המשרד ,או כאלה שאינן דורשות תקצוב.
 .6שאלה :בפרסומים של פעילויות שלא מתוקצבות ע"י המשרד – האם לוגו המשרד חייב
להופיע? (לדוגמא הכשרה שממומנת ע"י משרד הביטחון?)
תשובה :הנחיות מפורטות לגבי פירסומים יצורפו כנספח להרשאה.
שאלה :האם ניתן בפרסומים המתוקצבים ע"י המשרד להוסיף לוגויים של משרדים
נוספים?
תשובה :הנחיות מפורטות לגבי פירסומים יצורפו כנספח להרשאה.
שאלה :האם ניתן יהיה לבצע מאצ'ינג בתקציב עם מימון מגורמים אחרים?
תשובה :בהתאם לסעיף  10.7לא תתאפשר השתתפות בשכר של רכז אשר משמש בתפקיד
נוסף במרכז הצעירים ושכרו ממומן על ידי משרד ממשלתי אחר.
כמו כן ,על פי סעיף  9.7בקול הקורא ,אין להגיש דיווחים או פעולות שהוגשו לתשלום על
ידי גורם אחר .בנוסף ,על החשבוניות להיות ממוענות למרכז הצעירים.
יודגש כי התקציב המאושר מיועד לשימושים הנוגעים למרכז צעירים בלבד עבור אירועים
שהם בפועל חלק מתכנית הפעילות של מרכז הצעירים וקשורה אליו.
שאלה :האם ניתן להגיש את תכנית העבודה בפורמט המצוין רק בקובץ אקסל? (קשה
מאוד לעבוד בוורד)
תשובה :בקשות יוגשו אך ורק על גבי טפסים ייעודיים שנקבעו על ידי המשרד.
שאלה :האם מספיק לציין בפורמט של תכנית העבודה בתחום של פיתוח קריירה –
שרכזת פיתוח קריירה עולה ל –  ?100%או שיש לציין במקום מיועד לכך?
תשובה :יש לציין את הפרטים כפי שנדרש במסגרת הפורמט של תכנית העבודה .להרשאה
התקציבית יצורף נספח תקציבי שם יהיה המקום לציין שוב.
שאלה :התקציב שכותבים בנספח של תכנית העבודה לכל פעילות – להתבסס על
תקציבים שקיבלנו בשנה שעברה?
תשובה :נתון לשיקול דעתך .חשוב לציין כי תכנית העבודה תיבדק בהתאם לקול הקורא
ואמות המידה המוגדרות בסעיף .5
 .7שאלה :בנספח  1בקול קורא בהתייחס להשתתפות המשרד בשכר עובדים רשום שכר
ברוטו ,האם שנתי או חודשי?
תשובה :שכר שנתי
שאלה :האם אין צורך לרשום את הסכום המבוקש להשתתפות המשרד בשכר (כך היה
בהגשת בקשה לתמיכה בעבר)
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לדוגמה :שכר רכזת פיתוח קהילה עלות שנתית  ₪ 120,000השתתפות המשרד 50,000
.₪
תשובה :להרשאה התקציבית יצורף נספח תקציבי ,בו תתבקשו למלא את הסכום
המבוקש מהמשרד בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  7.1בקול הקורא ופרטים נוספים.
 .8שאלה :האם הקול הקורא רלבנטי גם לרשויות המוגדרות כפריפריאליות אך אינן בשטח
הנגב והגליל? המועצה האזורית  XXנתמכת על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב
והגליל בתחומים שונים כיוון שהיא מוגדרת כפריפריאלית .אך אינה בתחומי הנגב
והגליל.
תשובה :קול קורא זה מיועד באופן ספציפי לתקצוב מרכזי צעירים ברשויות המקומיות
(ערים ומועצות מקומיות) בנגב ובגליל (בהתאם להגדרות סעיף  3.4ו 3.5בקול קורא) בלבד.
שאלה :האם רשות שמרכז הצעירים שלה נמצא בהקמה ,יכולה לגשת לקול הקורא?
ביצענו ב 2018מגוון פעילויות בתחום הצעירים ,והעסקנו רכז במשרה חלקית שעסק
בתחום פיתוח הקהילה לצעירים ,אבל מרכז הצעירים הפורמלי שלנו ייפתח רק בינואר,
ורק אז תיכנס לתפקידה מנהלת המרכז במשרה מלאה.
תשובה :בהתאם לסעיף  – 4.9אחד מתנאי הסף הינו שמרכז הצעירים פעל במהלך שמונת
החודשים האחרונים של שנת  ,2018כולל מנהל מרכז צעירים בלפחות  50%משרה .

 .9שאלה :במידה וניתן לגשת לקול הקורא גם אם נמצאים בתהליך הקמה בלבד ,כיצד ניתן
למלא את שאלון תו התקן? לשאלות רבות עדיין אין תשובה ,כיוון שהפעילות נמצאת
בשלבים ראשוניים בלבד.
תשובה :תו תקן של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל הינו תנאי סף להגדרתו של
מרכז צעירים .הוא כולל מגוון מאפיינים בסיסים המהווים תנאי בסיסי להיכללות במיזם
מרכזי הצעירים ולהיחשב כמרכז צעירים .בהתאם לסעיף  – 4.9אחד מתנאי הסף הינו
שמרכז הצעירים פעל במהלך שמונת החודשים האחרונים של שנת  ,2018כולל מנהל מרכז
צעירים בלפחות  50%משרה .
 .10שאלה :בנספח כרטיס ביקור למרכזי צעירים ,האם עלי לרשום מי המנהל שלי כיום
ברשות?
תשובה :כן ,מי המנהל הישיר שלך בינואר ( 2019ברשות או בגוף המפעיל)
שאלה :בבעלי התפקידים אם אני אחראית גם על תכנית רשות מקדמת תעסוקה שהיא
עוסקת בפיתוח קריירה אז לרשום גם אותם תחת בעלי התפקידים במרכז צעירים ?
תשובה :יש לרשום רק את בעלי התפקידים אשר מוגדרים עובדי מרכז הצעירים.
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 .11שאלה :האם בקובץ הראשון של הקול הקורא אני מסמן את אמות מידה בסעיף  5או
שהמידע קיים אצלכם?
תשובה :אמות המידה מנוקדות על ידי הגורמים המקצועיים במשרד על פי נתונים
שקיימים אצלנו (נתוני הלמ"ס ובהתאם למסמכים שאתם מתבקשים להגיש).
שאלה :נספח  6תן תקן -סעיף תשתיות :מה הוא נספח א' עבור תשתיות פיזיות?
תשובה :בשל טעות שנפלה המסמך לא צורף ,מצ"ב מסמך א' לתו התקן באתר המשרד.
 .12שאלה :בנספח  – 5צריך לציין קודם גוף מפעיל נוכחי ואז גוף מפעיל עתידי? כלומר
"מתנ"ס ראשון ושני העירייה"?
תשובה :יש לבחור את הסעיף הרלוונטי .במידה ויש כרגע גוף מפעיל עירוני העומד
בהנחיות יש למלא את הסעיף הראשון .במידה והרשות תממש את האפשרות לתקופת
המעבר יש למלא את הסעיף השני.
שאלה :בתוכנית עבודה לרשום סכומי כסף הנדרשים להפעלת תוכניות בכלל או רק מה
שנדרש מהמשרד?
תשובה :יש לציין רק את הפעולות והמשאבים הנדרשים בתחומי הליבה פיתוח קריירה
ופיתוח קהילה אשר תבקשו בתקצובן את השתתפות המשרד ,או כאלה שאינן דורשות
תקצוב.
שאלה :בנספח  3באישור של מהנדס העיר ,אם עדיין קיימים ליקוים בנגישות אך
מתוכננים לשיפור ב ,2019איך להתייחס לזה?
תשובה :חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ) 1998להלן :חוק שוויון
זכויות) נועד "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות
שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ,וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים".
נגישות פיזית היא תנאי מוקדם לקיום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ולכן נקבע
בחוק כי "מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות" בהתאם להוראות המפורטות
בדין .ואנו סבורים כי תסכימו עם הסעיפים.
בהתאם לסעיף  4.2בקול הקורא הרשות תפעל בהתאם להוראות הדין בכל הקשור לנגישות
המבנה .ניתן לפנות להוראות המפורטות באתר משרד המשפטים-מרכז מידע לנגישות.
מצורף עידכון לנספח  – 3באתר המשרד.

 .13שאלה :כתוב בקול קורא כי תקופת המעבר היא בין – 01.01.2019-28.02.2019
האם יתקבלו ויאושרו דיווחי שכר והוצאות בתקופה זו ע"י הגוף המפעיל הנוכחי שלנו
(מתנ"ס) ונקבל החזרים עבורם?
תשובה :ככל שהגוף המפעיל ימשיך להיות המתנ"ס לאחר מועד תקופת המעבר ,ההרשאה
תבוטל ולא יועברו תשלומים על תקופה זו .במידה והמעבר לגוף מפעיל עירוני יתקיים
בהתאם לסעיף  , 4.3כל התשלומים יועברו כתיקנם בהתאם לקול הקורא.
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שאלה :במידה ואנו עוברים לעמותה עירונית – האם נדרש שגם תקציב השכר וגם
הפעילות יתנהלו דרך עמותה זו? או שיש אפשרות שהשכר ינוהל דרך העמותה  ,אולם
התקציב לפעילות דרך הרשות?
תשובה :בהתאם לסעיף  7.1בקול הקורא ,ניתן להפנות עד  60%מהתקציב שיאושר
להשתתפות בשכר (בהתאם לתנאים המפורטים) ביחס לשכר מנהל מרכז הצעירים ורכזי
פיתוח קריירה ופיתוח קהילה .תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל על
על כל הסעיפים (שכר ,פעילות ,תשתיות) יופעל באמצעות גופים עירוניים בלבד בהתאם
להגדרה בסעיף  3.10בקול הקורא.
 .14שאלה :נספח  8אינו רלוונטי בכלל עבור רשות כמו קריית שמונה שבה מרכז הצעירים
פועל מספר שנים ומתוקצב ע"י המשרד ?
תשובה :נספח  8מיועד רק לרשויות אשר לא תוקצבו בעבר מכוח נוהל מרכזי צעירים של
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
שאלה :מה אמורים לעשות בינואר עד קבלת התשובות? הקפאת הפעילות ?
תשובה :עד לקבלת ההרשאות ,הפעילות תהיה תחת אחריות הרשות.
 .15שאלה :המבנה בו יושב מרכז הצעירים של  Xהינו מבנה משנות ה 60של המאה הקודמת,
לצערי אין אנו עומדים בדרישות הנגישות .שוחחתי על כך עם ראש העיר ועם חבר מועצת
העיר הממונה על תחום הצעירים וישנה התחייבות כי נושא הנגישות יוסדר בשנת .2019
האם הדבר אפשרי?
תשובה :חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ) 1998להלן :חוק שוויון זכויות)
נועד "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית
ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ,וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים" .נגישות פיזית
היא תנאי מוקדם לקיום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ולכן נקבע בחוק כי "מקום
ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות" בהתאם להוראות המפורטות בדין.
בהתאם לסעיף  4.2בקול הקורא הרשות תפעל בהתאם להוראות הדין בכל הקשור לנגישות
המבנה .ניתן לפנות להוראות המפורטות באתר משרד המשפטים-מרכז מידע לנגישות.
מצורף עידכון לנספח  – 3באתר המשרד.
 .16שאלה :האם המבנה לא עומד ב  100%של הנגישות הנדרשת על פי התקן .איך להתייחס
לזה?
תשובה :חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ) 1998להלן :חוק שוויון זכויות)
נועד "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית
ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ,וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים" .נגישות פיזית
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היא תנאי מוקדם לקיום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ולכן נקבע בחוק כי "מקום
ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות" בהתאם להוראות המפורטות בדין.
בהתאם לסעיף  4.2בקול הקורא הרשות תפעל בהתאם להוראות הדין בכל הקשור לנגישות
המבנה .ניתן לפנות להוראות המפורטות באתר משרד המשפטים-מרכז מידע לנגישות.
מצורף עידכון לנספח  – 3באתר המשרד.

 .17שאלה :בשאלון תו התקן בסעיף תשתיות תת סעיף תשתיות פיזיות וטכנולוגיות לניהול
עבודה מקצועית כתוב" :כל תנאים המתוארים בנספח א' .אני לא מוצאת את הנספח הזה
עם התנאים שלו.
תשובה :בשל טעות שנפלה המסמך לא צורף ,מצ"ב מסמך א' לתו התקן באתר המשרד.
 .18שאלה :האם כתנאי לתקצוב הפעילות צריך להיות מרכז צעירים שהוא קיים בפועל ,או
שיכולים להגיש את הבקשה להפעלת המרכז וקיומו ,אצלנו קיים מבנה אשר מיועד
לצעירים ומתחילים בפעילויות לצעירים ללא הגדרת הדבר מרכז צעירים ,הוא מוגדר
כמרכז לילדים ונער בסיכון....
תשובה :בהתאם לסעיף  – 4.9אחד מתנאי הסף הינו שמרכז הצעירים פעל במהלך שמונת
החודשים האחרונים של שנת  ,2018כולל מנהל מרכז צעירים בלפחות  50%משרה .
יש להעביר הצהרה חתומה על כך (הגדרת התפקיד ופעילות).
בהתאם לסעיף  4.2הרשות המקומית העמידה מבנה ראוי לטובת פעילות מרכז הצעירים.
וכן ,סעיף  4.7עמידה בציון תו התקן של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל .תו התקן
של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל הינו תנאי סף להגדרתו של מרכז צעירים .הוא
כולל מגוון מאפיינים ב סיסים המהווים תנאי בסיסי להיכללות במיזם מרכזי הצעירים
ולהיחשב כמרכז צעירים .יש לשים לב לתנאי הסף המוגדרים בקול הקורא.
 .19שאלה :בתוכנית העבודה אחד הסטנדרטים זה "מערך קליטה תושבים חדשים" .אנחנו
בישוב  Xלא עוסקים בתחום הזה ,של קליטה ושל תושבים חדשים .האם אתייחס לזה,
ואם כן איך?
תשובה :תכנית העבודה אמורה לשקף את הפעולות העתידיות במרכז הצעירים ,במידה
ואתם מתכננים פעילויות בתחום יש לציין את הפעולות הרלוונטיות.
שאלה :נספח  : 5בנספח הזה יש שתי שאלות ,האחת מתייחסת לגוף המפעיל הקיים
ושאלה נוספת מתייחסת לגוף המפעיל מתחילת  .1/3/2019אנחנו היום עובדים עם
"קולות בנגב" כגוף מפעיל ואמורים גם להמשיך ולעבוד איתו לאחר מרץ  -2019כי אני
מבין מסעיף  4.3בקול שאנו יכולים להמשיך ולעבוד עם גופים מפעילים .האם לרשום
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בשאלות אחת ושתיים בנספח "קולות בנגב" ,או שהנספח הזה לא רלוונטי לנו ואנו לא
נדרשים למלות אותו ולצרפו?
תשובה :החל משנת  2019הפעלת מרכזי הצעירים תעשה באמצעות הרשות המקומית או
גוף עירוני .הנחיה זו לא חלה על רשויות מקומיות בדירוג סוציו אקונומי  1ומרכזי צעירים
איזוריים .יש למלא את הנספח כנדרש ולרשום את שם הגוף המפעיל.
 .20שאלה :בנספח  8ונספח  9התייחסות למשרה מלאה בגוף מפעיל על פי התקן רק עבור
מנהל .האם צריך גם הצהרה על העסקת הרכזים?
תשובה :בהתאם לתנאי סף סעיף  4.4בקול הקורא ,מנהל מרכז הצעירים יועסק בשנת
 2019על ידי הרשות ב 100%-משרה .בנוסף ,חשוב להדגיש כי החל משנת  2019הפעלת
מרכזי הצעירים תעשה באמצעות הרשות המקומית ,או באמצעות גופים עירוניים בהתאם
להנחיה המופיעה בקול הקורא סעיף  3.10עבור הסעיפים התקציביים בהרשאה :שכר
(מנהל ,רכזים בתחומי הליבה פיתוח קהילה ופיתוח קריירה) ,פעילות ,תשתיות.
יש למלא את הנספחים בהתאם לכתוב.
 .21שאלה :מה צריכה לכלול תכנית אב של מרכז הצעירים?
תשובה :תכנית אב מהווה מסגרת תכנונית אשר נועדה לספק לגורמי התכנון וקבלת
ההחלטות ברשויות את הכלים הנדרשים להתמודדות מקצועית ושיטתית עם מגוון
נושאים הקשורים לחיי הצעירים .כגון :פיתוח קריירה ,פיתוח קהילתי ,שיתוף ציבור,
איכות הסביבה ועוד .תכנית זו מהווה מסגרת גמישה לפעולות ופרוייקטים או לתכנית
מפורטת הנגזרת מהן.
שאלה :נספח  - 4פעילויות קריירה וקהילה  -האם צריך לרשום את כל מי שהשתתף רק
בפעילויות ,או גם צעירים שהגיעו לייעוצים אישיים בתחומים הנ"ל?
תשובה :מספר הצעירים שלקחו חלק בכלל פעילויות המרכז בתחום פיתוח קריירה ,כולל
יעוצים.
שאלה :סעיף  4.6של תנאי הסף של הקול הקורא  -מה המשמעות לממשקים עם החברה
האזרחית ועם גופים הפועלים למען צעירים (אחד לפחות מכל מגזר)?  -ישנם משרדים
ממשלתיים שמלווים אותנו ,וכן תוכנית של הרווחה "בשבילי".
תשובה :הכוונה לשיתופי פעולה בין מגזריים ומינוף השפעת הפעילות .שיתופי הפעולה
השונים מייצגים את כלל המגזרים במשק הראשון (מדינה ורשויות מקומיות) ,השני
(עסקים פרטיים) והשלישי (עמותות ,קרנות ,פדרציות ופילנתרופיה).
שאלה :סעיף  - 5אמות מידה .האם יש צורך לנקד את זה ,או שזה רק לצורך הקריאה?
אמות המידה מנוקדות על ידי הגורמים המקצועיים במשרד על פי נתונים שקיימים אצלנו
(נתוני הלמ"ס ובהתאם למסמכים שאתם מתבקשים להגיש).
שאלה :מה המשמעות של הניקוד באמות המידה מבחינת התקציב?
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תשובה :אמות המידה מנוקדות על ידי הגורמים המקצועיים במשרד על פי נתונים
שקיימים אצלנו (נתוני הלמ"ס ובהתאם למסמכים שאתם מתבקשים להגיש).
אמות המידה מסתכמות ב 100-נקודות .לאחר שכל אחת מהרשויות המקומיות
העומדות בתנאי הסף תנוקד בהתאם לקריטריונים לעיל ,יסוכם סך הניקוד .בשלב הבא,
התקציב שהמשרד הקצה לטובת הקול קורא ,יתחלק בסך הניקוד .התוצאה תהיה X
שקלים לנקודה .כל רשות מקומית תזכה לתקציב המהווה מכפלה של הניקוד שלה במספר
השקלים לנקודה.
 .22שאלה :יש לנו ברשות  Xמרכז צעירים שהוקם ביוני  2018שמתוקצב על ידי המשרד
לשוויון חברתי ומעוניינים להגביר את התקציב:
אפשר לקבל כפל תמיכות למרכז במטרה להגביר תקציב ולעבוד בתדירות רצויה יותר?
תשובה :המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מקדם את תחום הצעירים כמוקד עשייה
מרכזי ומוביל את מיזם מרכזי הצעירים מתוקף החלטת ממשלה .למיזם מרכזי הצעירים
שותפים שונים בינהם משרדי ממשלה וגופים מהמגזר השלישי.
במידה וקיימת עמידה בתנאי הסף ניתן להגיש בקשה לתקצוב.
שאלה :האם הרשות המקומית  Xעומדת בתנאי שהיא אחת הרשויות המקומיות
הנמצאות בגליל?
תשובה :רשויות מקומיות בהתאם להגדרה בסעיף  .3.3גליל בהתאם להגדרה בסעיף 3.5
שאלה :האם הדרישות המבוקשות כמו תוכנית עבודה  ..צריך להגיש גם אם לא הייתה
פעילות קודם?
תשובה :בין תנאי הסף יש להגיש תכנית עבודה לשנת  2019מפורטת ומותאמת לתחומי
הליבה שמקדם המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל .התכנית תיבדק בהתאם לאמות
המידה המפורטות בסעיף  5בקול הקורא.
שאלה :אילו נספחים מבוקשים להעברתם בהקדם האפשרי על מנת לוודות שהקול קורא
הוגש?
תשובה :כל הטפסים והנספחים מצורפים ומופיעים באתר המשרד http://negev-
galil.gov.il
שאלה :האם יש סיכוי להארכת מועד הגשת הקול קורא?
תשובה :המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום שני  31.12.2018בשעה 15:00
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