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  רשויות מקומיות בפריפריה החברתיתקול קורא להשתתפות 

 2021לשנת  "תור הזהב"בתכנית 

 רקע .1

 החוסן בחיזוק רבה חשיבות רואה( "המשרד"הנגב והגליל )להלן: המשרד לפיתוח הפריפריה,  .1

 והפריפריה הגליל, הנגב ביישובי החיים איכות ושיפור הזדמנויות פערי צמצום ,האזרחי והחברתי

 בתחום יפעל המשרד כי נקבע 1/11/2015 -ה מיום 631 מספר בהחלטת הממשלה. החברתית

 המקומיות. את הקהילות לחזק במטרה קהילתי-החברתי

"תור לשם חיזוק הקהילות המקומיות ובדגש על אוכלוסיית הגיל השלישי, המשרד פיתח את תכנית  .2

 תכנית ייחודית למנהיגות מקומית לגיל השלישי בפריפריה החברתית.  הזהב",

ודעות מכמו גם בחוסר  ,שות לאירועי תרבותבקשיי נגיבין היתר הפריפריה החברתית מאופיינת  .3

, מאחר ישי בפריפריה הדבר בולט עוד יותרבאוכלוסיית הגיל השל .פנאילצריכת תרבות ואירועי 

רמת הניידות שלהם מוגבלת באפשרויות, כמו גם חוסר נגישותם וחשיפתם לפעילויות. דבר זה ו

פעילויות מעשירות בקהילה. ומבקשת להשתתף ב ייה זו אשר כבר אינה עובדתקריטי לאוכלוס

עניין זה ופועלת להשגת שוויון ההזדמנויות לאוכלוסיית  תכנית "תור הזהב" שמה לה למטרה את

 הגיל השלישי בפריפריה החברתית ולחיזוק הקהילתיות בה.

מו מטרת התכנית להצמיח אנשים מתוך קהילת בני הגיל השלישי בפריפריה החברתית אשר ייז .4

דגש על ב ,התכנית תספק הכשרה למשתתפיה ותעשירם בידע רב ויובילו את הפעילויות בקהילה.

והובלת  , התנדבותהעצמת הנהגה מקומית בקרב הגיל השלישי בפריפריה במטרה לפתח קהילתיות

אירועי שיא בתחומי תרבות המורשת והמנהיגות תוך העשרת הידע הקבוצתי והכרות עם הזהות 

 התרבותית המקומית. 

רשת שיתקיימו משתתפי התכנית יוכשרו להדריך סיורים ביישובים וליזום פעילויות תרבות ומו .5

יערכו פעילויות משתנות כמו כן  ויובילו בסיוע אנשי מקצוע פעילויות שונות ביישובם. ,ביישובם

שתיבנה בשיתוף המנהיגים  ,בישובים ומחוצה להם שמיועדות לאנשי הגיל השלישי על פי תכנית

יחודים הכוללת: סיורים ביישובים, מפגשי אמן, הכרות עם מבנים י בוגרי הקורס, המקומיים

ליישוב והסיפור ההיסטורי שלהם כגון בתי כנסת עתיקים, מסגדים, אתרי תיירות, הרצאות 

 בתחומים מגוונים, סדנאות מוסיקה ומחול וכיוצא בזה.

בתכנית יערכו אירועים אזוריים גדולים שבהם ישתתפו בני הגיל השלישי מאשכול ישובים, אשר  .6

 ים המקומיים, בוגרי התכנית.את אותם האירועים יתכננו ויובילו המנהיג

ה יובילו המנהיגים המקומיים בקהילה, אות יישוביתתור הזהב תשולב תכנית התנדבותית במסגרת  .7

במסגרת התכנית  תתגבשקבוצת בני הגיל השלישי אשר  חלק קהילת בני הגיל השלישי. ייקחוובה 

 קבוצת המתנדבים והקשרים בניהם, חיזוק תתנדב בקהילתם המקומית, דבר אשר יתרום לחיזוק

וכן תעודד התנדבות ומעורבות  תחושת מסוגלותם האישיתהגדלת הקשר בינם לבין הקהילה, 

 חברתית ביישוב. 

בשמירה על ההנחיות הבריאותיות,  לביצוע פרויקט "תור הזהב", המשרד נערךבשל מגפת הקורונה,  .8

לקיום  המשרד נערךלאור המצב וההנחיות,  ובהתאם למגבלות המשתנות של תקופת הקורונה.

קא בימים של ניתוק חברתי קשה, אשר מעלה ודו קשיש.יום לובמרכזי  בתי אבותעיקר בהתכנית ב
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אוכלוסיית בני הגיל השלישי וכן את תחושת הבדידות והניתוק קרב איתו את מפלס החרדה ב

 זו. לאוכלוסייה לתת מענה משמעותיאף יותר החברתי הקהילתי, חשוב 

 

 מטרת הקול קורא .2

, שפועלת להשתתפות בתכנית תור הזהבלהגדיר ולפרט את התנאים הנדרשים עבור רשות מקומית 

להשתתף . רשויות המעוניינות במטרה להנגיש פנאי איכותי ולעודד התנדבות בקרב הגיל השלישי

 , נדרשות להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה.    בתכנית

 

 תהגדרו .3

 " מיום  631ת הממשלה מספר והחלטרשויות מקומיות ואזורים כהגדרתם ב – "חברתיתפריפריה

וכפי  9/1/2020-מיום ה 4811והחלטה מספר  15/5/2016-מיום ה 1453מספר , 1/11/2015-ה

 שיתעדכנו מעת לעת.

מתעדכנת מעת לעת באתר החברתית  רשימת הישובים והשכונות בפריפריה -לצורך הנוחיות 

 galil.gov.il/media/2052/012020.pdf-https://negev: המשרד בכתובת

 "למנהיגות מקומית בגיל השלישי  להפעלת תכנית תור הזהב 01/18פומבי מכרז  - "המכרז

 על נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו.  ,בפריפריה החברתית

 "זכה במכרז.מפעיל התכנית ש – "הזכיין 

 "לקול קורא זה. 6המאופיין בסעיף ידי הזכיין,  פעילויות שיינתן ליישוב עלסל  – "סל יישובי 

 

 תנאי סף להשתתפות .4

רשאים להגיש בקשה להשתתפות רשויות מקומיות הנכללות בתחומי הפריפריה החברתית בלבד,  .1

 . 3אשר פורטו לעיל בסעיף 

)לפי  רשות המקומיתאזור המוגדר פריפריה חברתית בב+ 60תושבים בני  100של לפחות הימצאות  .2

 (. יםס העדכני"הלמ נתוני

 יותר ממגזר אחד )כללי, חרדי, לא יהודי( המוגדר פריפריה חברתית רשות מקומית שיש בשטחה .3

מאותו המגזר בשטח המוגדר  +60בני  100לפחות  ל המגזרים.לפעילות לכמחויבת להגיש בקשה ל

 פריפריה חברתית.

מתחום גיל שלישי/חברה וקהילה, או רצוי הרשות תגדיר נציג מקצועי )רפרנט( לתכנית תור הזהב,  .4

נציג זה יהווה הנציג ישמש איש קשר מטעם הרשות לטובת התכנית. כל תחום מקצועי דומה רלוונטי. 

ה לפועל של תכנית תור כתובת עבור נציגי הרשות בוגרי קורס המנהיגות המקומי, ויסייע להם בהוצא

 ופנאי ותכנית ההתנדבות.  הזהב ביישוב, לרבות תכניות תרבות

. זה קוראהטפסים המצורפים כנספחים לקול על הרשות להגיש בקשה להשתתפות בתכנית על גבי  .5

 למען הסר ספק, יובהר כי אין המשרד מתחייב לקבל בקשה שתוגש, כולה או חלקה. 

 הפעילויות השונות בתכנית וכןהמקומות בהם תתקיים  לבחירה שוויונית של על הרשות האחריות .6

 קורסים.פעילויות ובמהרשות בבחירת המשתתפים 

 

https://negev-galil.gov.il/media/2052/012020.pdf
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 )התמורה( תכנית תור הזהב .5

, רשות מקומית העונה על הגדרת "פריפריה חברתית", שתגיש בקשה להשתתפות בתכנית תור הזהב .1

)בהתאם  יםמסו סל יישוביובקשתה תאושר, תזכה לקחת חלק בתכנית ולקבל  תעמוד בתנאי הסף

 חלוקת הסלים לכל רשות תעשה באופן הבא:הזכאית(,  לגודל האוכלוסייה

 

 

 

 פירוט סל הפעילויות למרכיביו בתקופת הקורונה: .2

 בישוב בהשתתפות תושבי הקהילהמופע אמן  - מופע של אמן . 

 מספרי סיפורים, שחקנים, אנשי קולנוע, אנשי תושבי הקהילה עם מפגש של  - מפגש עם אמן

תקשורת ומדיה, מרצים, רקדנים, סטנדאפיסטים, זמרים, יוצרים, קוסמים וכו' המשלב שיחה 

 .ומופע קטן

 סדנה פעילה של יוצרים שונים כגון  .סדנת יצירה בישוב בהשתתפות תושבי הקהילה - סדנת יצירה

 .אומנים חזותיים, תכשיטנים, שוזרי פרחים וכו'

 סדנאות מחול, משחק, שירה, . סדנת תרבות בישוב בהשתתפות תושבי הקהילה - סדנת תרבות

 .נגינה, קולנוע וכו'

 מספר ישובים.מופע של אמן בעל שם ל - אירוע אזורי גדול 

 דורית )סבים וסבתות+נכדים -פעילות בין -)רק במידה שהתנאים יאפשרו(  פעילות בין דורית

 .ונכדות( ביישוב/מחוץ ליישוב  בהשתתפות תושבי הקהילה

  סיור ביישוב בהובלת בוגרי הקורס בהשתתפות  - )רק במידה שהתנאים יאפשרו(סיור יישובי

 .תושבי הקהילה

באזור  תושביםהמס' 

המוגדר פריפריה חברתית 

 +60בגילאי  ברשות

 הנכללים רכיבי הסל הסל סוג

 תרבות ופנאי לבחירה:פעילויות  8מופע של אמן +  2 א' 100 - 499
 תמפגש עם אמן, סדנת יצירה, סדנת תרבו

 ב' 500 - 999
 פעילויות תרבות ופנאי לבחירה: 8מופע של אמן +  2

+ אירוע  תמפגש עם אמן, סדנת יצירה, סדנת תרבו
 אזורי גדול

 ג' 1,000 - 1,999
פעילויות תרבות ופנאי  10 11 + מופע של אמן 3 4

+  תמפגש עם אמן, סדנת יצירה, סדנת תרבו לבחירה:
 אירוע אזורי גדול

 ד' 2,000 - 9,999
פעילויות תרבות ופנאי  12 13מופע של אמן +  4 5

 2+  תמפגש עם אמן, סדנת יצירה, סדנת תרבו לבחירה:
 אירוע אזורי גדול

 ה' 10,000 - 14,999
פעילויות תרבות ופנאי  14 16מופע של אמן +  6 7

 3+  תמפגש עם אמן, סדנת יצירה, סדנת תרבו לבחירה:
 אירוע אזורי גדול

 ו' + 15,000
פעילויות תרבות ופנאי  18 20מופע של אמן +  9 10

 3+  תמפגש עם אמן, סדנת יצירה, סדנת תרבו לבחירה:
 אירוע אזורי גדול
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 לאתרים ברחבי הארץ יור מחוץ ליישוב ס -  )רק במידה שהתנאים יאפשרו( יישובי-סיור חוץ

 .בהשתתפות תושבי הקהילה

 הזכאית. הל האוכלוסיידוגיות, בהתאם לוכל הרשהפעלת התכנית בהמשרד יקצה תקציב שוויוני ל .3

לפיכך יובהר, למען הסר ספק, כי ייתכן חלוקת הסלים תעשה בהתאם לתקציב שיקצה המשרד. 

הרשויות שיגישו בקשה להשתתפות בתכנית. לחלופין, מצב בו לא יתקבל או יוקצה תקציב לכל 

במידה והדבר יתאפשר, לאחר חלוקת הסלים הראשונה, תוקצה חלוקה נוספת של סלים, ככל 

הקורונה המשרד שומר לעצמו את הזכות להתאים ו/או להמיר  בשל משבר שהתקציב יאפשר.

-ות שבסל בהתאם להנחיות, כמוחלק מהפעילויות בסל )דוגמת אירוע אזורי גדול( לפעילויות אחר

 . גם בהינתן יכולת ההפעלה של אותה פעילות ברשות

פירוט מלא ומקיף של הסל היישובי הנכלל בתכנית תור הזהב, ניתן לראות במכרז המפורסם באתר  .4

 האינטרנט של המשרד.

בפעילויות התכנית של לפחות  קיוםאישור להפעלת התכנית במגזר מסוים יינתן לאחר הוכחת  .5

 אנשים זכאים מאותו המגזר.  100

. שיפעיל הזכיין מתקדם ייעודי כל רשות תהיה זכאית להשתתפות המנהיגים המקומיים בקורס .6

רשויות אשר לא השתתפו בתכנית בשנים הקודמות, יזכו בהשתתפות נציגיהם בקורס השלמה 

 מזורז בנוסף לקורס המתקדם. 

 

 תכנית ההתנדבות .6

במסגרת תכנית זו, יפעל זכיין התכנית בשיתוף עם בוגרי הקורס, תכנית התנדבות בקהילה,  .1

 "התנדבות תור הזהב". 

יחולק בין הרשויות על פי מס'  לתכנית ההתנדבות אשר כסף בשווה תקציבהמשרד יקצה  .2

 תקציב עבור פעילות ההתנדבות:הלהלן טבלת   +60התושבים ברשות בגילאי 

 

באזור  תושביםהמס' 
המוגדר פריפריה חברתית 

 +60בגילאי  ברשות

תקרת מימון תכנית 
 )₪(התנדבות 

499 - 100 4,000 

999 - 500 4,500 

1,999 - 1,000 6,000 

9,999 - 2,000 8,500 

14,999 - 10,000 12,000 

15,000 + 15,000 

 

בנושאים הבאים:  ,בין היתר ,תהיה שתוכנה התנדבות בקהילה "התנדבות תור הזהב"תכנית  .3

התנדבות במסגרות חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, סיוע לאוכלוסייה נזקקת, מתן שירותים 

 תכנייאות שונות, בטיחות בדרכים ועוד. חברתיים כדוגמת מיצוי זכויות, התנדבות במסגרות בר

 המשרד.באישור עם הזכיין, בוגרי הקורס ובנו בתיאום יהתכנית ופריסת ההתנדבות י
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בות, ציוד למערך ההתנד: ישמש בעיקרוע"י הספק  כסף בשווהתקציב תכנית ההתנדבות מימוש  .4

 למען הסר ספק כיבוד קל למפגשים של משתתפי מערך ההתנדבות.הכשרה ייעודית למתנדבים ו

 הרשות המקומית לא מקבלת כספים במסגרת קול קורא זה. יובהר כי

, וכי במסגרת "התנדבות תור הזהב" מוטלת על הרשותיובהר כי האחריות בגין ביטוח המתנדבים  .5

 הרשות תיקח על עצמה את מלוא האחריות בכל מקרה ביטוחי.

  .לעדיפות בהשתתפות בפעילויות "תור הזהב" של המשרדהמתנדבים יזכו  .6

 

 םיכלליתנאים  .7

 שמירהב, הרשות מתחייבת מרכזי קשישבבתי אבות ועיקר בנגיף הקורונה וקיום התכנית ב לאור .1

, בכל המקומות בהתאם למגבלות המשתנות של תקופת הקורונה על ההנחיות הבריאותיות הקפדהו

 שבהם תפעל התכנית.

צורה שבו תופעל התכנית באחר הרשות מתחייבת לבחירת בתי האבות, מרכזי הקשיש וכל מקום  .2

 שוויונית.

קודם  אישור חריגה מכך תינתן רק לאחר) בשטחי הפריפריה החברתיתנמצאים המקומות  .א

 .הגורם המקצועי במשרד(לפעילות ע"י 

ברשות. תינתן קדימות  קשישמרכזי והתכנית תופעל במספר רב ככל הניתן של בתי אבות  .ב

למקומות היכולים לאכלס כמות גדולה יותר של תושבים, וכן למקומות שבהם לא נערכת 

 .ו/או פעילויות תרבות ופנאי דומות פעילויות תרבות כלשהן

בבעלות פרטית. יובהר כי המשרד לא יתקצב ומרכזי קשיש  לא תופעל בבתי אבות התכנית .ג

 פעילות שתתקיים בניגוד לאמור.

תעשה בתיאום  ,בתכנית נציגי הישובים ע"י הרשות המשתתפים בקורס הייעודיבחירת  .ד

עם זכיין התכנית, כאשר הבחירה תהיה שוויונית, בדגש על התאמת נציגי הישובים לקורס 

 י להכשרת מנהיגי קהילה יישובים.הייעוד

הרשות מתחייבת לסייע לקיום התכנית ככל הניתן, לרבות בהקצאת חדרי פעילות ואולמות אשר  .3

 בבעלותה לקיום פעילויות התרבות וההתנדבות שימומנו במסגרת התכנית.

 ויחסי ציבור: פרסום .4

צעי התקשורת השונים הרשות מתחייבת, בכל אזכור ופרסום הקשור לתכנית תור הזהב, ובכל אמ .א

 .שם המשרד כיוזם התכנית)לרבות כתבות, מודעות, אינטרנט, פייסבוק וכדומה( לציין את 

וכן את  במסגרת תכנית תור הזהב ביישוב שיתקיימוהפעילויות הרשות מתחייבת לפרסם את  .ב

ולוחות  דף פייסבוק ,רשותאתר ה בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות תכנית ההתנדבות

 אירועים עירוניים. 

יש להוסיף את לוגו המשרד בכל פרסום בנוגע לפעילויות אותם מממן המשרד במסגרת התכנית,  .ג

 ובכל פרסום ברשתות החברתית יש לתייג את המשרד. 

אשר  את פעילויות תכנית תור הזהב מתעדיםה המשרד רשאי לעשות שימוש בתמונות ובסרטונים .ד

  .על ידי הרשות ידיוהועברו ל
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 שלבי בדיקת הבקשות .8

 : בחינת תנאי הסף -שלב א'

כאמור לעיל. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי  הסף, תיבחן עמידת ההצעה בתנאי שתתקבל הבקשהלאחר 

 הסף תיפסל.

 

 קביעת תקציב לבקשה -'בשלב 

כלל התקציב שיקצה המשרד לטובת התכנית לעיל.  6-ו 5התקציב יחולק בהתאם למפורט בסעיפים 

כל הרשויות שבקשתן תאושר תקבלנה תקציב שוויוני, בהתאם יחולק בין הרשויות שבקשתן תאושר. 

לאחר מועד ההגשה, וככל שיוותר תקציב, המשרד יוכל להקצות מחדש  .האוכלוסייה הזכאית לגודל

 באופן שוויוני את יתרת התקציב לרשויות המשתתפות

 

  הבקשהאישור  -'גשלב 

 אישור הבקשות הזוכות ע"י ועדת התמיכות המשרדית.

 

 סייגים   .9

 אין המשרד מתחייב לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה. .1

הבהרות לפרטים  לרשויות המגישות, כולן או חלקן, בבקשה לקבל מהןהמשרד יהיה רשאי לפנות  .2

, ניתן כןכמו בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. 

 בבקשה להשלמת מסמכים. יהיה לפנות לרשויות המגישות

הרשויות זה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה,  קול קוראהמשרד יהיה רשאי לבטל  .3

 ם בקשר לפנייתם., והם בלבד, יישאו בהוצאותיההמגישות

המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה, לרבות  .4

 בכל תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות הנדרש. 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הפניה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף  .5

 רך אחרת, עלולה לגרום לפסילתה.המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל ד

 

 הגשת הבקשה .10

בכתב בלבד במייל   למר יהונתן שוורץ, ליופנו באמצעות דוא" פניות ושאלות הבהרה .א

yehonatans@png.gov.il  תחת הכותרת "שאלות 0012:בשעה  03.01.2021עד ליום ,

תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד . "2021 תור הזהבהבהרה לקול קורא 

  .07.01.2021יום לא יאוחר מ -ולפונים בכתב בלבד 

,  במעטפה יוגשו בשפה העבריתהנדרשים לפי הוראות קול קורא זה,  והנספחיםהבקשות  .ב

" ובציון שם הרשות המקומית. יש להגיש 2021קול קורא תור הזהב סגורה עליה יירשם "

 . 12:00בשעה  2021.01.18  יוםמלא יאוחר את הבקשות 

, תל אביב, 8הבקשות יוגשו למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, רחוב שאול המלך  .ג

תור להשתתפות בתכנית לתיבת המכרזים )שעל גביה שילוט הנושא את שם הקול הקורא 

או לתיבת  . 13( בכניסה למשרד בקומה 2021הזהב לשנת 

mailto:yehonatans@png.gov.il
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בקשות שתגענה ללא מלוא הפרטים והנספחים עשויות   kolotkorim@png.gov.il לדוא"

 להיפסל. 

המופיעים, חתומים על ידי מורשי  כלל הנספחיםתשומת לב מגיש הבקשה לצירוף  .ד

 החתימה המתאימים לכל נספח כפי שמצוין בתחתית הנספח.

מת לב הפונים מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת תשו .ה

המשרד לשם הגשת מסמכי ההצעה. לפיכך, מתבקשים הפונים להתחשב בתנאים אלו, שכן 

לא יהיה בעיכוב הנגרם בגינם כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות. באחריותם 

 שנקצבו בנוהל זה.  הבלעדית של הפונים לעמוד בלוחות הזמנים

 תפסלנה על הסף. –בקשות שתגענה באיחור  .ו

www.negev-: באתר המשרד בכתובת המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם .ז

galil.gov.il להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות, וכן לשנות מועדים ,

 הנוגעים לנוהל על פי שיקול דעתו ועל פי אילוצי תקציב ככל שיהיו.ותנאים אחרים 

המשרד שומר על זכותו לבקש השלמות פרטים ו/או מסמכים /נספחים חסרים, וכן לפנות  .ח

 למבקשים לצורך הבהרות בהתאם לשיקול דעתו. 

 

 

 

 

 

mailto:kolotkorim@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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 נספח א'
 טופס בקשה

 
 

 תאריך: ____________

 

 הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפריה, : לכבוד

 לתכנית תור הזהב בפריפריה חברתית שתתפותבקשת הדון: הנ

 

 שם הרשות המקומית:______________________________________________ 

 : ______________________  תפקיד: ______________________  איש הקשר מטעם הרשותשם 

 אלקטרוני:________________________דואר     טלפון נייד: ________________  

באזור  זכאים ממגזר 100)לפחות + 60הזכאים להשתתפות בתכנית בגילאי המקומית המגזרים ברשות 

 מגזר לא יהודי  מגזר חרדי,  מגזר כללי,             :לסמןיש ( המוגדר פריפריה חברתית ברשות

 ______________________רשות המקומית*: ב אזור המוגדר פריפריה חברתיתב+ 60בני מס' 

על הרשות להמציא אישור  ,ככל והרשות אינה מסתמכת על נתוני הלמ"ס אלא על נתונים עדכניים מרשות האוכלוסין*

 רשמי חתום מרשות האוכלוסין שאם לא כן המשרד יסתמך על נתוני הלמ"ס העדכניים בלבד

 

 התחייבות הרשות המקומית

מורשי החתימה מטעם __________________, מודיעים בזאת כי הרשות המקומית אנו החתומים מטה, 

בקול  מתחייבת לעמוד בכל הדרישות המפורטות, ואותה אנו מייצגים מעוניינת להשתתף בתכנית תור הזהב

 . קורא זה

ונתנו אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו בטופס זה נכונים לפי מידת ידיעתנו, וכי בכו

לא תתאפשר לעמוד בכל הדרישות המפורטות בקול קורא זה. ידוע לנו כי ללא עמידה בתנאי הקול הקורא, 

 מהתכנית.  ליהנותלנו האפשרות 

 

 מורשי חתימה:

 שם:______________  ת"ז:____________  תפקיד:____________ חתימה:___________

 תפקיד:____________ חתימה:___________שם:______________  ת"ז:____________  

 

 חותמת הרשות: _____________    תאריך:________________
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 'בנספח 
 הצהרת יועמ"ש הרשות המקומית

 

 

תופעל התוכנית, סלי הפעילות והמנהיגים המקומיים  ןםהריני להצהיר כי משתתפי התוכנית, המקומות בה

 וויוני ועל פי כל דין. שלתוכנית ע"י הרשות המקומית באופן ייבחרו נבחרו 

 

 

 

                          

 הרשות  ת יועמ"שחתימ                                   יועמ"ששם מלא של                                          תאריך         

                המקומית                                               הרשות המקומית                                                                
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 'גנספח 
 אחריות וביטוח

 
 
 

ו/או  משתתפיםשייגרם להרשות המקומית תהיה האחראית הבלעדית והיחידה, לכל נזק ו/או אובדן  .1

 כתוצאה ו/או עקב השימוש במתקני הרשות המקומית, למשרד ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו. מתנדביםל

תור " בפרויקטהרשות תהיה האחראית היחידה והבלעדית לכל תביעת נזיקין שעניינה קיום פעילות  .2

 ." בשטחההזהב

המשרד, עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרמו כתוצאה  .3

"תור  פרויקטמתאונה או מנזק כלשהו, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו, תוך כדי הפעלת 

 הזהב".

  
 
 

 מורשי חתימה מטעם הרשות המקומית 2חתימה וחותמת של 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 'דנספח 
 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות

 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הרשות:

 עו"ד )שם מלא(

 רשום במרשם:_____________. שם  כפי שהוא .1

 .סוג התארגנות: __________________ .2

 מס' מזהה:__________________. .3

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת  .4

 חותמת, אם יהיו:

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 _______ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.שם:______

 בכבוד רב:

_________ __________________ ____________ 
 טלפון             כתובת  שם עו"ד  

 _________ __________________ ____________ 
 חתימה וחותמת  מספר רישיון  תאריך
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 'הנספח 
 התחייבות בגין תמיכה

 

 ____________הרשות המקומית ________ שם

 התחייבות בגין תמיכה )חלק א(

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות( ________________________  
 )להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק כתמיכה:

 אשר לשמה ניתנה;התמיכה תשמש אך ורק למטרה  .1

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת  .2

 בחירות והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו;

באופן סביר את לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין  .3

 עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

 הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן; .4

הרשות תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים  .5

 ובמתכונת שהורה המשרד;

למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי הרשות תאפשר  .6

 החשבונות שלה;

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם  .7

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית  -התברר כי לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

 ;צרה עילת החיוב של הרשותמן המועד שבו נו

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר  .8

לתמיכה או לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים ששולמו לה ביתר 

 מדה וריבית;או את מלוא הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצ

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה  .9

 ומבצעת את הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל ההוראות האמורות;

הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא  .10

קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, 

 הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

 

המקומות בהן תופעל התוכנית, סלי הפעילות והמנהיגים כי משתתפי התוכנית,  הרינו להצהיר .11

 .המקומיים נבחרו לתוכנית ע"י הרשות המקומית באופן שוויוני ועל פי כל דין

__________________ 
 תאריך

 מורשי החתימה: 

_______________ _____________ ______________   ____________ 
 חתימה  תפקיד        מס' ת.ז.                      שם 

 
_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד       מס' ת.ז.                      שם 
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 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה )חלק ב(

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל מצורפים 
 בקשה.ל

ידי -ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה על
 ועדת התמיכות. 

 חתימת מורשי החתימה:

_______________ _____________ ______________   ____________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.         שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.                      שם 

 

 

 

 

  


