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 החברתית לשנה"ל תשפ"א פריפריהקול קורא להקצאת שירותי חונכות "צומחים יחד" לתלמידי בתי ספר ברשויות מקומיות ב –מענה לשאלות הבהרה 

 . ראוקהקול ה במסמכי הרלוונטי לסעיף הפנייה תוך לקול קורא ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 .בקול קורא המובא הנוסח על וגוברות הקול קורא ממסמכי נפרד בלתי חלק ת, מהווגישיםהמ כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים או ועדת התמיכות אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים .2

, קול קורא. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי ה, ככל שיישלחואו ועדת התמיכות הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים וההבהרות הינם כמפורט במכתב

 , ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.קול קוראהנוגעות למסמכי ה קול קוראויחולו עליו כל הוראות ה

 לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאיאו ועדת התמיכות י התייחסותה של ועדת המכרזים אין בא .3

 .הקול קורא

 כל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, ו .4

 יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה. .5

 .קוראהקול אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי ה .6
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פרק  מס"ד
יף וסע

 רלוונטיים

 תשובה נוסח השאלה

 3סעיף   .1
 ונספח ד'

שמי שיכול להשתתף  1יה מס' רגו"הגדרות" צוין בקטב
רשויות ואזורים ברשויות מהחלטת  הםבקול קורא זה 

רשות . מהחלטה זו 15.5.2016מיום  1453ממשלה מס׳ 
זכאית בגין שכונות המוגדרות כפריפריה  Xמקומית 
 בקשההכל להגיש את , האם נוC-ו A ,B :חברתית

 ולהשתתף בפרויקט?

כל הרשויות אשר מוגדרות כ"פריפריה חברתית", בהתאם להחלטת ממשלה  .כן
, בין אם רשויות בשלמותן, בין אם בשכונות או ברחובות, יכולות לגשת 1453מס' 

 לקול קורא זה ולהשתתף בפרויקט. 
ם אשר מוגדרים יצוין כי הפרויקט מיועד אך ורק לילדים שמתגוררים באזורי

מתגוררים  שאינםלילדים  חונכותשעות  להקצותכ"פריפריה החברתית", ולא ניתן 
 .נספח ד' לקול הקוראצורף לצורך הנוחיות  באזורים אלו.

כיצר ארגון  ?יכול לגשת לקול קורא זההאם מכון פרטי  כללי  .2
 יכול להפוך לספק בפרויקט?

 מקומיות להשתתפותרשויות  לש  ויעודו הן הגשת בקשותקול קורא זה, מטרתו 
יצוין כי בקרוב יפורסם מכרז לאיתור ספקים, יש לעקוב אחר פרסום  .בפרויקט

 המכרז באתר המשרד.

אשמח לדעת אם רשויות פריפריאליות בתחום הגליל  3סעיף   .3
 קורא?ה)שפרעם( יכולות להשתתף בקול 

כ"פריפריה  ברשויות אשר מוגדרות ,אך ורק ,פרויקט זה עתיד לפעוללא. 
 . אינן עונות על הגדרה זוחברתית", רשויות בגליל או בנגב 

מספר מלכ"ר של הרשות המקומית, האם הכוונה למספר  נספח א'  .4
  הח.פ?

 .כן

בנוגע למספר התושבים, אתם דורשים מסמך רשמי  נספח ג'  .5
מהלמ"ס או ממרשם האוכלוסין, תוכלי לעזור לי איך 

ניתן להוציא נתונים  משיגים מסמך זה? באתר שלהם
  בקובץ אקסל בלבד )לא מסמך רשמי(.

הנתונים בדבר מספר התושבים מפורסמים בקובץ אקסל באתר הלמ"ס ולפיהם 
ברשות(  5-19)מספר תושבים ברשות ומספר בני ייבדק הקריטריון הרלוונטי 

והבקשה תנוקד. ככל שלרשות מסמך רשמי מרשות האוכלוסין המיטיב עימה, 
 לבקשה. ולצרפעליה 

כל הסעיפים שמתייחסים למדדי ההערכה, האם מגישים  נספח ה'  .6
אותם לאחר תחילת הפרויקט או בשלב ההגשה? שהרי 

  טרם נבחרו תלמידים כך שלא ניתן למלא אותם.

, קורא"המסמכי המדידה והערכה יוגשו לאחר תחילת הפעילות ולא בשלב ה"קול 
 .תחילת הפעילות עם, לרשויות הזוכות שלחו בהמשךינחיות ה

כתב קיזוז. אנחנו לא אמורים לקבל כסף, רק שעות  נספח ו'  .7
חונכות )שווה כסף( האם בכל זאת יש צורך למלא אותו? 

  במידה וכן מה הסכום שיש לרשום?

 .כתב הקיזוז מבוטל ואין להגישו

מילוי הטפסים ייעשה בכתב יד מאחר ומדובר בקבצי  כללי  .8
PDFאמורים לצרף שני  , האם זה בסדר? אנחנו

העתקים, האם זה מקובל שאנחנו ממלאים את הטפסים 
  ומצלמים אותם? או שיש צורך במילוי שני העתקים?

 מקור ועותק מצולם.
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ברצוני בבקשה לעמוד על המוצע במסגרת קול קורא זה,  3 עיףס  .9
ציפית על סוג או "מוצר" יהאם אפשר לתת דוגמא ספ

 חונכות ספציפי שיינתן לחניכים? 

קבועים בין חונך מפגשים הוא  שירות, ה5,6, סעיפים קטנים 3בסעיף מתואר כ
לקדם את החניך/ים באתגריהם החברתיים ו/או  טרהקבוצת חניכים, במלחניך או 

   הרגשיים האישיים, בפעילות חברתית חווייתית ומעניינת.
שיחה אישית אשר , תחביב כמו גינון או בישוליכולה להתקיים סביב החונכות 

 ועוד. מרחב מאפשר, מקבל ומכיל עבור החניך רתיוצ

על מנת לגשת לקול קורא הנדון אני צריך למלא ולשלוח  כללית  .10
 וט? ח ,ז ,ו ,ג ,ב ,א יםספחאת  בלבד

ו'  נספחבשלב ההגשה, על הרשות להגיש את כל הנספחים הנקובים, מלבד 
 אותו אין צורך להגיש. -)נספח קיזוז(

בצורה מלאה את מסמכי להגיש  יקט, נדרשתבפרו המבקשת להשתתףרשות כל   להגיש "קול קורא"? ישהאם בכל שנה מחדש  לליתכ  .11
גם רשויות שהשתתפו בפרויקט בשנים  הקול הקורא העדכני. אשר על כן,

ככל שהן  את מסמכי ה"קול קורא" בקשה הכוללתלהגיש  הקודמות צריכות
יובהר כי כמות הרשויות הזוכות  .מבקשות להשתתף בשנה"ל תשפ"א בפרויקט

 לתמיכה מוגבלת תקציבית.

ל קורא גם לחונכות ניתן להגיש בקשה באותו קוהאם  ב'ספח נ  .12
 יותר ממגזר אחד?ב

המתגוררים לכל המגזרים המסמכים,  אתהכוללת  מעטפה אחת תגישכל רשות 
מגזר  (.)מגזר כללי, מגזר חרדי ומגזר לא יהודי בשטח הפריפריה החברתית
 ,תושבי הפריפריה החברתיתתלמידים  100 או 20%נחשב לכזה בתנאי שלפחות 

ת חינוך המאופיינת ולומדים במסגרתגוררים בשטחה ומ ,ניהםיהנמוך מב
יובהר כי אין להגיש בקשות נפרדות במעטפות נפרדות  .כת למגזר מסויםכמשוי

לאותה הרשות עבור מגזרים שונים. רשות מקומית שתגיש יותר ממעטפה אחת 
 .ללהיפס עלולה –

 -יישובים כפריפריה חברתית 7מונה  Xמועצה אזורית  ד'ספח נ  .13
 האם זכאית להשתתף ב"קול קורא" זה?

כן, כל רשות שיש בה יישובים אשר מוגדרים כ"פריפריה חברתית" זכאית 
 ככל שהרשות תזכה לתמיכה מהמשרד.  בפרויקטבאותם היישובים להשתתף 

חשב את כלל התושבים במועצה ל האם יש .א נספח ג'  .14
מידים והתושבים והתלמידים או את התל

  שנמצאים ביישובים עצמם בלבד.
האם צריך למלא את הנתונים של כל העיר או רק  .ב

 שכונות /של התושבים המתגוררים ברחובות
 שתחת המשרד?

בהתאם לדו"ח הלמ"ס העדכני או אישור רשמי  למלאהרשויות נדרשות  .א
המתגוררים בשטח המוגדר  5-19מרשות האוכלוסין את מספר בני 

  ה חברתית )כהגדרתה בקול קורא זה(.כפריפרי
 ש למלא את הנתונים אשר רלוונטיים לתושבי ה"פריפריה החברתית".י .ב

איש קשר שמונה על ידי הרשות המבקשת לטובת קול קורא זה או מורשה חתימה  מי צריך לחתום על התצהיר בנספח ג'?  נספח ג'  .15
 בפני עו"ד. -של הרשות המקומית 
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תייחס בעת מילוי נספח ג' לרמה החברתית כיצד עלי לה נספח ג'  .16
 כלכלית? לרשום את הרמה של הישוב או של השכונה?

 .14ראה תשובה מס' 

, לרשום בכלל 6-18דים בגילאי בשאלה של מספר היל נספח ג'  .17
שמוגדרים פריפריה  הרשות או רק בחמשת הרחובות

 ?חברתית

 רק בפריפריה החברתית.

מגיעות  המשכורותוישירות לעירייה  ההתמיכה לא מגיע כללי  .18
 ?ישר לחונכים

נבחרו וייבחרו בתהליך מכרז פומבי. אשר  תקציב הפרויקט מועבר לספקי המשרד
כלל התשלומים מועברים לספקים. רשויות מקומיות שיימצאו זכאיות במסגרת 

 קול קורא זה, יקבלו שירותים בשווה כסף.

שניתן לשלוח  האם ההגשה היא רק במעטפות או 11סעיף   .19
 ?באמצעים אלקטרוניים

 לקול הקורא. 11כמפורט בסעיף , בשני עותקים, ההגשה היא רק במעטפות

. האם זה יכול להיות איש שמות המוסמכים ותפקידם   נספח א'  .20
הקשר שהוא מנהל מחלקה במינהל החינוך ועוד בעל 

מוסמכים הכוונה תפקיד במינהל החינוך או ששמות ה
 ?ברלראש העיר והגז

י חתימה ככלל ברשויות מקומיות, ראש הרשות וגזבר הרשות משמשים כמורש
מטעמן. ככל שברשות יש מורשי חתימה נוספים/אחרים הרי שהם רשאים לחתום 

 על הנספחים המתאימים כמורשי החתימה.

בטבלה  הקול קורא מיועד רק לרשויות שמופיעות ד'נספח   .21
 סףה אינהמצורפת או כל רשות בגליל שעונה על ת

 להגיש? יתארש

אשר עומדות  הקול קורא מיועד רק לרשויות שמוגדרות כ"פריפריה חברתית"
 ראה נספח ד' לקול הקורא. י הסף.בתנא

 8יף עס  .22
האם ישנה אפשרות לשינוי מיקום הביצוע בשלב יותר 

 ?מתקדם בהסכם הועדה

 אחרים בשטח מקומות ציבורייםאת מיקומי החונכות לניתן לשנות הביצוע  בשלב
בכתב באישור מראש ו, התואמים את המפורט בקול הקורא באחריות הרשותו

 הלת הפרויקט.  ממנ

 .בלבד לתלמידי החינוך הרגיל מותאםהפרויקט  ?חינוך מיוחדהאם ניתן לייעד את החונכות לילדי  לליכ  .23

24.  
 3עיף ס

האם ניתן לאשר יותר שעות חניכה מהמוגדר בקול קורא 
 חניכה מוגברת?שזקוקים ללחניכים 

  .ובכמות השעות שהוגדרה בקול קורא . כל סוג חונכות מתקיים פעמיים בשבועלא
 

25.   
 

האם  –בקול קורא לא ברור מה מוגדר כפרפריה חברתית  3סעיף 
 מדובר על באותן רחובות כמו בקול הקורא הקודם? 

פירוט עדכני לינק לאתר המשרד ובו לקול הקורא, נספח ד' וכן  3.1ראה סעיף 
יות שאינן משתייכות של האזורים הסטטיסטיים לרשויות מקומ 2020לינואר 

https://negev-להגדרת פריפריה חברתית במלואן, 
-galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Documents/01.2020%20

 pdfהחברתית.%20בפריפריה%20ואזורים0%2רשויות%20
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26.   
 לילכ

בקול קורא מצוין כי הפעילות תתקיים אחרי שעות 
הלימודים. אנו מעוניינים לקיים שיעורי תגבור לקידום 

 הישגים ותהליכים חברתיים ורגשיים. האם מאושר?

קורא, מטרת הפרויקט הוא סיוע לחניך להתמודד עם אתגריו הכאמור בקול 
אינו עיקר הפרויקט המענה הלימודי החניך. ים, בהתאם לצרכי החברתיים והרגשי

 עבור רשות מקומית ו/או חניך מסוים.  וואינו מאושר להוות עיקר

שיש להתייחס בנספח ג'  רא נכתב מצד אחדוקהבקול  ג'ספח נ  .27
 למספרי הילדים שזכאים להשתתף בפרויקט,

ובלמ"ס  -ומצד שני כתבת להתייחס לנתונים לפי הלמ"ס
 ספרים הם כלליים ולא לפי שכונות?המ

 שאלה נוספת האם השתנו אזורי הפריפריה?

 וכן, נתוני אוכלוסיה בפריפריה החברתית לפי למ"ס עדכני. 25ראה תשובה 

המחלקה נתונה בעומס כרגע, דרוש לי זמן נוסף בכדי לסיים  לליכ  .28
 את הכל, עד מתי ניתן?

. לא תתקבלנה 12:00ה בשע 02.11.2020המועד האחרון להגשת בקשות הינו 
 בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה. 

עדה היישובית, מי החברים שצריכים להיות ובקשר לו 8סעיף   .29
 ? איזה דרישות יש מהם?בה

 לקול הקורא.המתוקן  8כמפורט בסעיף  חברים 3-הועדה היישובית מורכבת מ
 

מי אחראי לפנות לבתי הספר ולהרכיב את רשימת  8סעיף   .30
 ?החניכים

אין  .בלבדהמקומית אחריות לאתר את חניכי הפרויקט הינה על הרשות ה
באחריות הרכז היישובי או נציגי הספק לעסוק בהרכבת רשימת החניכים וזה לא 

 תפקידם, רשות שלא תעמוד בכלל זה לא תוכל להשתתף בפרויקט. 

ממומנים על ם ווביים הם עובדי הספק: נבחרים, מועסקיפרויקטור והרכזים היש מי ממנה את הרכז והפרויקטור. האם הרשות או הספק? 3עיף ס  .31
 ידו בלבד. 

מי מממן את אחראי מדידה והערכה ואחראי  8סעיף   .32
 התלמידים? רשימות 

ובמימון הם באחריות ערכה ואחראי רשימות התלמידים האחראי המדידה וה
 הרשות המקומית. 

 עובר התקצוב ומה הליך קבלת התקציב לפרויקט? מתי כללי  .33
 

 .18ראה תשובה 

 .WORDלצורך הנוחיות, הנספחים לקול הקורא עלו לאתר גם בפורמט כן.  ?WORD -במסמכי הקול קורא קבל את האם אפשר ל כללי  .34

יוכלו להשתתף  שנשרו ממוסדות הלימוד הפורמליים( 6-18)בני ילדים גם   ?ילדים שלא לומדים במסגרות לימוד, זכאים לחונכותהאם  כללי  .35
 .טבפרויק

בעניין זכאות לבגרות ביישוב לפי דו"ח משרד החינוך לשנת  ג'נספח   .36
האם צריך לצרף לבקשה אסמכתא לנתונים? אם כן, . 2019

האם מספיק לצרף את המייל והתרשים לבקשה? או לבקש 
 מהמפקח שייתן את הנתונים בצורה של מכתב לרשות?

תום ע"י גורם מוסמך ניתן להסתמך על דו"ח הלמ"ס העדכני ביותר או אישור ח
 ממשרד החינוך.

המתגוררים בפריפריה  6-18תלמידים בני הבעניין כמות  ג'נספח   .37
לשכות מרשם האוכלוסין ברחבי הארץ נסגרו , החברתית

מרשות חתום או אישור רשמי ( 5-19)גילאי ניתן להציג נתונים לפי למ"ס עדכני 
 הרלוונטיים.האוכלוסין בכל הנוגע לכמות התושבים ו/או הגילאים 
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יחד עם  ברובם עקב הקורונה והמענה הטלפוני כמעט ולא זמין.
זאת, באתר רשות האוכלוסין וההגירה יש מאגרי מידע 

תן להוריד מהם נתונים באקסל. המתעדכנים בכל חודש וני
הורדתי את הקובץ המעודכן  באתר רשות האוכלוסין,מהקישור 

 . שלנו של כל הארץ ובסינון פשוט הגעתי לנתונים של הישוב
האם נוכל להסתפק בהצגת הנתונים על סמך  .א

אתר רשות האוכלוסין או שבכל זאת אצטרך 
להגיע פיזית לאחת הלשכות הבודדות שנותרו 

 ?רשמיולבקש מהם מסמך פתוחות 
בין  הרשותאציין כי הפער בנתונים של אוכלוסיית  .ב

הלמ"ס האחרון לבין נתוני האמת ממרשם 
 .האוכלוסין עומד על כמחצית מהתושבים

האם  .פעילותהבעניין הכתובות המדויקות בהן תתקיימנה  ג'ספח נ  .38
נצטרך לצרף את הכתובות של כל מוסדות הציבור בישוב 
)כוללות מוסדות חינוך, בתי כנסת ויחידות הנוער והמתנ"ס( או 

 שמספיק לכתוב שזה מתקיים במוסדות הציבור בישוב?
לא יספיק אם צריך לצרף את כל הכתובות, המקום בנספח 

 .ונצטרך לצרף נספח לעניין זה

 .24ראה תשובה 

את התצהיר המצורף לנספח ג' צריך למלא פעמיים. פעם אחת  נספח ג'  .39
  ?לראש הרשות ופעם אחת לגזבר

את התצהיר יש למלא פעם אחת. על ידי מורשה חתימה מטעם הרשות או על ידי 
 בפני עו"ד. –איש הקשר המפורט בנספח א' 
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