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 .2020תכנית מנהיגות צעירים בני מקום לשנת מענה לשאלות הבהרה קול קורא 

  2020תכנית מנהיגות צעירים בני מקום לשנת קול קורא ל ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 קול הקורא. ב הרלוונטי לסעיף הפנייה תוך)להלן:"קול קורא"( 

הקול  ממסמכי נפרד בלתי חלק , מהוותמבקשיםה כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

 .קול קוראהמובא ב הנוסח על וגוברות קורא

מי מטעם המזמינה  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי .2

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. תקצובאו ועדת ה

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות  תקצובאין באי התייחסותה של ועדת ה .3

 הקול קורא.הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי 

במקום ייעוץ  ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות .4

 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

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

 נענתה כל שאלה.

רה זה תהיה הפרשנות אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבה .6

 קול קורא. כאמור ב

 

 
 

הסעיף בקול  מס' סידורי

 קורא

 השאלה

אין כתוב השתתפות הרשות כמה )המאצ'ינג ( ומה  שאלה: 4.4  .1
 התקציב המיועד לפעילות התוכנית.

  

בקול הקורא, הרשות  4.4בהתאם לסעיף תשובה: 
 המקומית אינה נדרשת לשלם תמורה כלשהי לגוף המפעיל.

באפשרות  התשלום יבוצע ישירות מהמשרד לגוף המפעיל.
הרשות המקומית להחליט על מתן מלגות למשתתפי 

 התוכנית בהתאם לדין.
  האם ניתן לקבל את הפירוט על תוכנית מנהיגות?שאלה:    .2

 
מכרז פומבי מס'  מצורף כנספח ב ,לנוחיותכםתשובה: 

בני  הפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעיריםל 23/2019
אוקטובר ,ברשויות מקומיות בפריפריה בנגב ובגליל  ,מקום
ובפרט בסעיף  5בפרק רכיבי התוכנית ן ביניתן לעי . 2019
 .למכרז 5.2.5
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 מלבד נספח א ? עוד מסמכים האם צריך להגיש שאלה:   .3
 

 .לאתשובה: 

 

  20-40בנספח א נשאלים על מספר צעירים גילאי  שאלה:   .4
 ? או טעות בכוונה( האם זה  18)לא מ 

 
במכוון. בהתאם לדרישת הלמ"ס העדכני למועד תשובה: 

 פרסום הקול הקורא.
 

האם ניתן להגיש את הקול הקורא עבור אחד  שאלה: 7.2,7.3  .5
ולא על המועצה  מיישובי המועצה שעומד בתנאי הסף 

 עצמה?
 

   לא.תשובה: 

האם אתם מספקים מנחה לקורס או שעלינו    שאלה: 4.9  .6
 למצוא מנחה?

כלל השירות ובפרט מנחה, ניתן על ידי הגוף  תשובה:
המפעיל. כן יצוין כי ההתחייבויות היחידות החלות על 

  לקול הקורא. 4.9הרשויות מפורטות בסעיף 
 

  ?מה סכום התקציב של המשרד שאלה :   .7

 לא רלוונטיתשובה : 

רשום מספר שמות של רשויות מקומיות ואזוריות  שאלה : 2.3  .8
רלוונטיות לקול קורא, אך עיריית סח'נין לא נכללה 
ברשימה, זאת אומרת שאנו לא רשאים להגיש בקשה לקול 

 קורא ? 
 

רשויות  הינן 2מת הרשויות המפורטות בסעיף רשיתשובה :
 .2מוגדרות כפריפריה חברתיות בלבד כהגדרתן בסעיף ה

יכולות לגשת לקול הקורא רשויות מלבד האמור 
כיוון  הממוקמות בנגב או בגליל כהגדרתן בקול הקורא.

שסחנין הינה חלק מהגליל בהתאם להגדרתו בקול הקורא, 
 ניתן להגיש.

לקבל  אמורים שהמשתתפים :בקול קורא רשוםשאלה  4.3  .9
 מלגה, אפשר פירוט לגבי נקודה זו? 

המשתתפים לקבל עשויים בהתאם לקול קורא " תשובה :
אין הכרח כי המשתתפים   מלגה בתמורה להשתתפותם".

באפשרות כל רשות מקומית להעניק  . יצוין כייקבלו מלגה
למשתתפי התוכנית בהתאם לדין במימונה העצמי מלגה 

 .הלפי שיקול דעתהכל ו

  
 

10.  

4.8 

 

 

 

  

" במידה ותיוותר  -הקצאות ואישור הבקשות שאלה:
בקשות לקבוצות נוספות יתרה תקציבית, יאושר 

לא ברור מול  -הבקשות"  לדרוג בהתאם מקומיות לרשויות
מי זה מתנהל? מול הרשות/ הספק? איך יודעים כשיש יתרה 

 תקציבית שעומדת לרשותנו?

הרשות  ,קבוצה נוספתבהרשות תזכה ככל ו. תשובה:
 תעודכן על כך על ידי המשרד. 

11.  

 

ידי הגוף המתפעל ובאישור בחירת המשתתפים על  שאלה :  4.10.1
המשרד, מה הקריטריונים לבחירת המשתתפים חוץ מזה 

  ?44 -20שצריך להיות בת/ן 
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המשתתפים יאושרו על ידי המשרד. כן נדרש  תשובה:
  .18-40ובגילאי  להיות משתתף בן מקום

לחתום על הצהרה שתועבר  "המשתתפים יתבקשו שאלה : 4.10.8  .12
השתתפותם בתכנית" איזה הצהרה? טרום , המשרדעל ידי 

 הצהרת התחייבות או..?

 ידי על תועבר ההצהרה. הקורא בקול' תיקון ר תשובה :
  .התכנית למשתתפי המפעיל הגוף

עצה המקומית את האפשרות לבחירת והאם יש למשאלה : 3.3  .13
 הגוף המפעיל )מרכז מעשה או אג'יק( ? 

את זהות ייקבע המשרד  3.3לא, בהתאם לסעיף תשובה :
 הגוף המפעיל אשר תפעל בכל אחת מהרשויות.

עצה מקומית יפיע קיימת עשייה ופעילות ו: במשאלה  2.12  .14
פעילות, סדנאות ועוד( בתחום הצעירים )מיפוי צרכים, 

, אנו נמצאים תחת מחלקת הנוער והצעירים. בנוסף
מיסוד הפעילות ומכינים בקשה להקמת מרכז  בתהליך

השאלה שלנו היא האם לקת הנוער. צעירים ופיצולו ממח
תוכלו לחשב לנו את הפעילות בתחום הצעירים )נוכל 

  להוכיח לכם( כמחלקה שנוכל לקבל עליה נקודות בטופס?
 

ככל ויחידת הצעירים ברשות כוללת את עיקרי תשובה : 
לקול  2.12בסעיף  תחומי הליבה של תחום הצעירים כמפרט

לא  ,זו על ידי הרשות מועסק מנהל ליחידהקורא וכן ככל ו
יבחן כל רשות  המשרד. מלגשת לקול הקוראתהיה מניעה 

 בהתאם להגדרה זו. 
15.  3.1,1.3-1.4 

 

מה נדרש מהמשתתפים בתכנית ומה הם מקבלים  שאלה :
 בתמורה? )מה האינטרס של הצעירים להשתתף בתכנית?(

 .בקול קורא 3.1, 1.3-1.4 סעיפים ן ביניתן לעיתשובה : 

אילו תכנים הגוף המפעיל מעביר בקורס  שאלה :   .16
 מטרת הקורס? ומהי

פומבי מס' מכרז  מצורף כנספח ב ,לנוחיותכםתשובה : 
הפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני ל 23/2019

אוקטובר ,ברשויות מקומיות בפריפריה בנגב ובגליל  ,מקום
 5.1-5.2.8בסעיפים:  ניתן לעיין ברכיבי התוכנית. 2019

 למכרז.
 כיצד מתבצע הגיוס של הצעירים לתכנית? שאלה : .4.9.5  .17

. הגוף בקול קורא 4.9.5: עיףניתן לעיין בסתשובה : 
 המפעיל הוא האחראי על איתור ומיון משתתפי התכנית. 

ה מטרת האירועים הקהילתיים? מי מפעיל מ שאלה :   .18
רשות  לכל יקצה הסכום שהמשרד אותם? ומהו

  אלו?פעילויות  עבור

מכרז פומבי מס'  מצורף כנספח ב ,לנוחיותכםתשובה : 
הפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני ל 23/2019

אוקטובר ,ברשויות מקומיות בפריפריה בנגב ובגליל  ,מקום
 למכרז. 5.4בסעיף . ניתן לעיין 2019

מלבד , מפעילהיודגש כי כל האחריות לביצוע היא על הגוף 
 לקול הקורא. 4.9האמור בסעיף 

: האם אפשרי לבצע את ההכשרה לגברים ולנשים שאלה    .19
 בזמנים שונים ? 
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אלא ככל ומדובר  בנפרד קורס יאושר לאתשובה : 
מצד  ללא הכוונה ,קרי ,משתתפיםבוולונטריות מצד ה

תנאי נוסף הינו כי וללא אכיפה.  הרשות והגוף המפעיל
    קבוצות. 2-בזכתה  הרשות

: האם ישנה רשות חרדית שהשתתפה בתכנית מסוג שאלה    .20
 זה ? 

 
  התוכנית תופעל שנה ראשונה במתכונת זו. תשובה :

האם ניתן לקבל פרטי קשר של נציג מטעם כל  שאלה :   .21
ע"מ להבין אם יש להם ניסיון בהתאמת  ישראל חברים

 תכנים לחברה החרדית ?

התייחסות המכרז מותאם לחברה הכללית , אין תשובה : 
  ייחודית לחברה החרדית.

האם הקול הקורא מיועד להגשה ע"י הרשות  שאלה : 5.1  .22
 בלבד )במקרה שלנו עיריית ירושלים(

בתוך הרשות, יכולים להגיש  כמינהל קהילתיאו שאנחנו, 
 בעצמנו את הבקשה?

 
  רק רשות מקומית.תשובה : 

אפשרות יש  -צריך למלא איש קשר לקול הקורא  שאלה :   .23
לקחת הנחייה חיצונית של מנטור מהמועצה והוא יהיה איש 

 הקשר?
במידה וכן, אני אוכל למלא את הפרטים רק במצב שאכן 

 נקבל את הקול הקורא.

 .לאתשובה : 
האם יש פירוט בנוגע לפירוט התכנית  שאלה : 4.9  .24

והתקציבים? האם אנו צריכים להכין מערך מפגשים ופירוט 
 שזה משהו מובנה? תקציב ולהגיש או

כלל השירות ניתן על ידי הגוף המפעיל. כן יצוין  תשובה :
כי ההתחייבויות היחידות החלות על הרשויות מפורטות 

  לקול הקורא. 4.9בסעיף 
אני חדשה בניהול מרכז צעירים  -אשמח לעזרתך שאלה : 5.1  .25

בקריית מוצקין ורציתי לדעת האם יש באפשרותנו להגיש 
קורא. כוונתי אם אנחנו עומדים בכלל את הקול 

, 7בקריטריונים. אני יודעת שאנחנו דירוג סוציואקונומי 
אבל לא הצלחתי להבין אם זה אומר שאין לנו אפשרות 
  לקבל סיוע שלכם.

 

 עומדים בתנאי הסף אינכם  5.1בהתאם לסעיף תשובה : 
  לקול קורא.

 מנהיגותתכניות  3להאם נוכל להגיש בקשה  שאלה :  7.3  .26
 לצעירים בני מקום במסגרת הקול קורא של המשרד?

 3צעירים( וקיימים  260,000אנחנו כאמור רשות ענקית )כ
מרכזי צעירים שונים )שלנו למגזר הכללי, מרכז תחילה 
לצעירים ומשפחות מהמגזר החרדי ומרכז אינאר למגזר 

 הערבי( לכן נרצה להגיש תכנית לכל מרכז.
 

 2000לקול הקורא.  רשות בת  7.3ראו סעיף תשובה :  
 צעירים ומעלה רשאית להגיש בקשה לשתי קבוצות בשטחה

  .בלבד
 מתי יוצאים לפעולה ואיך?שאלה :    .27
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 הגופים עם החוזים נחתמים אלו בימיםתשובה: 
הקול קורא יחלו הגופים  תוצאות קבלת עם, המפעילים

   המפעילים לעבוד מול המשרד והרשויות הזוכות.
 המרכזים כללי חרדי ערבי? 3האם ניתן למלא על שאלה :  7.3  .28

 
בהתאם לקול הקורא רשות יכולה לבקש עד שתי תשובה : 

 התייחסות אין 21 מס' בתשובהקבוצות בלבד. כאמור לעיל 
  .החרדית לחברה ייחודיות

 
האם להגיש תוכנית כתובה או רק את ההתחברות שאלה :  4.9,9.3  .29

 תוכנית?והגוף המפעיל כותב 
 

התוכנית מופעלת על ידי הגוף המפעיל.  תשובה :
. מלבד 4.9התחייבויות הרשות המקומית מפורטות בסעיף 

 האמור אין על הרשות המקומית דרישות נוספות.
יש להגיש רק את טופס  9.3בהתאם לסעיף כי כן יצוין 

  הבקשה מלא וחתום.
 

להגיש האם רשות המבקשת שתי קבוצות צריכה שאלה:    .30
 שני נספחים לכל בקשה.

 
 רק ככל ומדובר באנשי קשר שונים לכל מגזרתשובה: 

 .)כללי/לא יהודי(
תשומת לב הרשויות על השינוי שחל בנספח א. יש  נספח א  .31

להגיש את נספח א בהתאם לנוסחו בקול הקורא לאחר 
 מענה על שאלות ההבהרה. 

תשומת לב הרשויות על שינויים שחלו בקול הקורא  כללי  .32
 יש לעיין בהם. השינויים מסומנים ב"עקוב אחרי". 
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