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   –מענה לשאלות הבהרה 
 2021קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בפריפריה החברתית בתכנית "תור הזהב" לשנת 

 
 

 הקול קורא.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .1

 :זה הליך במסגרתנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .2

 
 תשובה שאלה סעיף בקול קורא מס"ד
  

האם רשאיות להגיש רשויות אשר מוגדרות  4.1-ו 3סעיף   .1
שאחד פריפריה חברתית במלואן או מספיק 

 ?מהיישובים מוגדר כך

 פריפריה חברתית, במלואה או בחלקה.ככל רשות המוגדרת 

האם יש רשימת אמנים שנבחרה על  .א 5סעיף   .2
 ידכם?

לאמנים יהיה ישירות  האם התשלום .ב
 באמצעותכם?

האם יש לכם הצעות לפעילויות  .ג
מסויימות/מה ניתן לעשות כיום 

 בתקופת הקורונה?
האם התכנית מיועדת גם למועדוני  .ד

 גמלאים או רק לבתי אבות ומרכזי יום?

 משתתפי התכנית ע"י קהילת בני הגיל השלישי פעילויות נבחרת בזהות האמנים  .א
 המשרד המפעיל את התכנית. קספבתיאום עם בשיתוף ו

 המשרד המפעיל את התכנית. ספקנעשה ע"י  התשלום לאמנים .ב
 5.1מפורטים בסעיף המתואמים לתקופה זו, סל הפעילויות ומסגרתו  .ג
 איןככל ש+ בפריפריה החברתית. 60התכנית מיועדת לתושבי הגיל השלישי בני  .ד

יאפשר המשרד במרכזי יום ובתי אבות ברשות, ניתן להפעיל את התכנית לא  או
הקפדה שתשמר הובתנאי במועדוני גמלאים הרלוונטיות הפעילויות לקיים את 

 על ההנחיות הבריאותיות וההגבלות המשתנות.

מעוניינים מאוד להגיש את הבקשה לקול קורא  10סעיף   .3
אך בעקבות הסגר והריחוק הפיזי שלנו מקשה 

אביב ולמסור את הגיע לתל עלינו מאוד ל
 בצורה ידנית. המסמכים

האם יש אפשרות להגשה בצורה נוספת 
שתאפשר לנו לקחת ולהיות חלק ממיזם חשוב 

  זה?

ברחבי הארץ עקב נגיף הקורונה, והגבלות תנועה סגר החריגות לפיהן יש נסיבות הלאור  .כן
לתיבת דוא"ל:  או לתיבת המכרזים המוצבת במשרד להגיש את הבקשות ניתן

kolotkorim@png.gov.il .בקשות שתוגשנה לתיבות דוא"ל אחרות שאינן הנ"ל, לא תבדקנה .
יובהר כי באחריות הרשות המקומית לוודא כי הקבצים הכוללים את הנספחים הוגשו 

 במלואם/ סרוקים בצורה המאפשרת בדיקת הבקשות כנדרש.
 

רייה שבעבר חלק משטחה )שכונות( האם עי 4.1-ו 3סעיף   .4
יכולה לגשת לקול הוגדר פריפריה חברתית 

 ?קורא

. ביותר נתוני הלמ"ס העדכנייםבהתאם להגדרת רשויות מקומיות כפריפריה חברתית נעשית 
נכון למועד  של המשרד המעודכנתרק רשות מקומית הנכללת ברשימה הרשויות לפיכך, 

. למען הסר ספק, הדברים יפים להגיש בקשה איות, רשלקול הקורא האחרון להגשת בקשות
   גם לגבי רשויות מקומיות שזכו בעבר להשתתף בתוכנית.

שחלק מיישוביה נכללים  אזוריתאנו מועצה א.   4.2סעיף   .5
צריך שיהיו מינימום כפריפריה חברתית. האם 

המוגדרים פריפריה + בכל הישובים 60בני  100
איש  100מינימום צורך באו שיש חברתית 

 תושבי הפריפריה החברתית ברשות המקומית. +60הדרישה הינה לסך כולל של בני א. 
 .המקומית רשותלהגיש בקשה אחת של ה אין להגיש בקשה נפרדת לכל יישוב, אלא ב. לא.

http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:kolotkorim@png.gov.il
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פריפריה כבכל יישוב וישוב המוגדר כאמור, 
 חברתית?

 ב. האם צריך להגיש בקשה נפרדת לכל יישוב? 
האם ניתן לקבל את הנספחים שנדרשנו להגיש  נספחים  .6

 וורד על מנת לא למלא ידנית?פורמט ב
 לא. 

הקול קורא מתמקד השנה במרכזי יום  .א 1.8סעיף   .7
לקשיש ובבתי אבות. אצלנו במועצה יש 
מרכז יום לקשיש אחד בלבד והוא 
מופעל בבעלות פרטית בפיקוח המועצה. 

בכלל להפנות  האם יש צורך או אפשר
 ?משאבים קודם כל לשם

אנו אמורים לפנות למגזרי האם  .ב
 האוכלוסייה השונים כפי שהיה בעבר?

התכנית לא תופעל בבתי אבות ומרכזי קשיש בבעלות יובהר כי . ד'2ראו תשובה  .א
 .פרטית

יפריה החברתית מכל המגזרים. + בפר60התכנית מיועדת לתושבי הגיל השלישי בני  .ב
בני  100מגזרים זכאים ברשות להשתתפות בתכנית )דהיינו לפחות ישנם מספר ככל ש

ז היום לקשיש הקיים, ניתן + ממגזר( והם אינם יכולים להשתתף בפעילויות במרכ60
 .ני קשישים/גמלאים וכיוצא בזהומועדשל  במסגרות ם את הפעילויות ילקי

מופיע פירוט הסל היישובי לפי גודל אוכלוסייה.  5.1סעיף   .8
לא מופיע באופציות בטבלה נושא של סיור. בתת 

בסקירת מרכיבי הסל הנוספת כן מופיעה  2סעיף 
האופציה של סיורים. האם אפשרי להמיר 

 1פעילויות מהסל להן נהיה זכאים בסעיף 
 בסיורים חוץ יישוביים? 

ככל שהמציאות  .הדבר לא אפשרי בשלב זה,ות לא. בשל הקורונה וההנחיות הבריאותי
בהתאם לזכאות של הרשות המקומית  הבריאותית תאפשר אזי פעילות הסיור תופעל אף היא

 .לפי קול קורא זה

אישור להפעלת התכנית במגזר " הלשון הכתובה 5.5סעיף   .9
מסוים יינתן לאחר הוכחת קיום בפעילויות 

מאותו אנשים זכאים 100 התכנית של לפחות 
" לא ברור מה משמעות הכתוב. האם .המגזר

מדובר בכך שבאופן כללי פעילויות במגזר יהיו 
אנשים ברשות שייכים למגזר  100מותנות בכך ש

ים? אני מקווה שאין הכוונה שבכל פעילות מסו
משתתפים. ברשות קטנה זה לא  100יירשמו 

 מעשי. 

 . ופעילות בכל פעילות זכאים 100אין הכוונה לרישום של .ב. 7ראה תשובה 
 

נושא ההתנדבות. מפורט בסעיף בכמה יתוקצב  6סעיף   .10
הנושא מטעם המשרד ועל אלו סעיפים של 
קידום התנדבות. האם יש הגדרה מחייבת של 
מסגרת הפעילות מעבר להגדרת הסעיפים 

 המפורטת כאן? 

 קורא.הקול ל 6וסעיף  1.7סעיף ראו  לא.
 ללא אישור המשרד. ברשות , תכנית ההתנדבות לא תחל לפעול בכל מקרה

בחירת נציגים להכשרה. יש לנו כבר נציגים  ד7.2סעיף   .11
קורא השהוכשרו ע"י תור הזהב במסגרת הקול 

איתם או שיש לחפש  הקודם. האם ניתן לעבוד
 ?נציגים נוספים

ויעברו קורס מתקדם על ידי , שכבר הוכשרו בתכנית ימשיכו להשתתף בהמנהיגים מקומיים 
, יועבר בנוסף (בעברבה שלא השתתפו בתוכנית )רשויות חדשות  הספק של המשרד. לנציגי

 קורס פרטני משלים.
 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 בנוסףהאם יש צורך בהגשת בקשה מפורטת  נספחים  .12
 נספח א'? –לטופס הבקשה 

 או שנספח א' מספיק כטופס בקשה?
 

ואין צורך בצירוף מסמכים  המפורטים בקול הקוראיש לצרף לבקשה את כלל הנספחים 
 .נוספים על אלה

ישובים  3שיש בשטחה   אנו מועצה אזורית 7.1-ו 1.8סעיף   .13
האם יש טעם המוגדרים פריפריה חברתית. 

לאור ההדגשות שלכם שהקול בקשה להגיש 
 הקורא יתקיים בעיקר בבתי אבות ובמרכזי יום?

 .7-ד ו2בהחלט. ראו תשובות 

להגיש תוכנית מפורטת  ישהאם  .א ונספחים 6סעיף   .14
ספחים או רק לחתום על נ התנדבותל

 ?ה' של כל מורשי החתימה-א'
אין אפשרות להגיש את הקול קורא  .ב

ן? צריך להגיע עד משרדי באופן מקוו
 ?הפריפריה

. תכנית ההתנדבות והמפורטים בקול הקורא יש להגיש רק את הנספחים הנדרשים .א
 .לאחר זכיה תאושר בנפרדותבוצע דרך הזכיין  רשויותב

 .3תשובה או ר .ב

 מה זה בוגרי הקורס? להבין  לא הצלחנו 7-ו 6סעיף   .15
 איזה קורס יש למתנדבים?

(. אין קורס למתנדבים 11תשובה לשאלה בוגרי קורס המנהיגות המקומית של התכנית )ראו 
בנוסף, . העברת הכשרה ייעודית למתנדבים בתכנית לתהכול אלא תכנית התנדבות בקהילה

יועברו תכנים גם בנושאי  אשר יובילו את תכנית ההתנדבות בקהילתם, לבוגרי קורס התכנית
 קידום התנדבות בקהילה.

לשלוח חתימות מקוריות לתיבת  ישהאם  נספחים  .16
 ?המכרזים בתל אביב

 על ידי הרשות המקומית ישירות לתיבת המכרזים. ניתן בעותק מקוריאת ההגשה יש לבצע 
, שכן הבקשה עלולה להגיע מאוחר להגיש באמצעות שליח/נציג הרשות המקומית ולא בדואר

אופן הגשה המפורט  לחילופין, ראה .בשל כך למהמועד האחרון להגשת הבקשות ולהיפס
 .3בשאלה 

שמח לקבל פרטים על התוכנית ואיך ניתן נ כללי  .17
 ?להגיש ומה הקריטריונים

 .קוראהתנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול 
 https://negev-לצורך הנוחיות להלן קישור:

galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/03122020/ 
 

שבה שכונות המוגדרות פריפריה ה עירייאנו  7סעיף   .18
בתוך   האם ניתן להפעיל את התוכניתחברתית, 

המועדונים החברתיים הפזורים בעיר  15
 ומופעלים בעיר על ידי הרשות?

 . 13-ו 7ד, 2ראו תשובות 
תי אבות ומרכזי קשיש ברשות, ככל התכנית המופעלת ע"י זכיין המשרד תופעל בדגש על ב

באזורים ברשות המוגדרים  ,אך ורק ,התכנית תופעל ,בכל מקרהבבעלות פרטית. הם אינם ש
  פריפריה חברתית.כ

ההתנדבות הן אותן מובילות האם מובילות  ד7.2סעיף   .19
שהיו בשנה שעברה או שיש קורס חדש 

 למובילות וצריך לבחור חדשות?

 התוכנית מיועדת לנשים וגברים כאחד. .11ראו תשובה 

לגבי החלק של תכניות ההתנדבות, נבקש  6.3סעיף   .20
הבהרה מה הכוונה במילה "זכיין", האם את 
תכניות ההתנדבות מוביל זכיין כגון תרבות 

 ישראל?ל

ספק/זכיין של ל ייפעבקהילה  את תכנית ההתנדבותלקול הקורא,  6כן. כמפורט בסעיף 
, בוגרי הקורס ובאישור הספקעם בנו בתיאום יהתכנית ופריסת ההתנדבות י תכני. המשרד
 .המשרד

http://www.negev-galil.gov.il/
https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/03122020/
https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/03122020/
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שבה היו שכונות  העירייאנו  6סעיף   .21
 .המוגדרות פריפריה חברתית

, בתוכניתנשמח מאוד לקחת חלק  .א
הפועל  בשיתוף ארגון התנדבותי

הרעיון שלנו הוא להקים  בעירנו.
 ,קבוצת מנהיגות מקומית, שתגבש

תספר ותפיץ את סיפורי העלייה 
המקומיים, שאינם ממשפחות 
השורשיות שהקימו ומנציחים אלא 

 .מייסדים נוספים
הפרויקט שאנחנו רואים לנגד עיננו,  

אתר מסוים בנוי על מיזם שעושים ב
 נרצה שאת תקציבישבמידה , בארץ

ההכשרה למתנדבים, יעבירו 
ים שאנו בוחרים מטעם גוף מדריכ
הם  אפשרי? האם הדבר. מסוים

בסופו . פשוט הכי מומחים בעניין
של יום, אנחנו צריכים 
שהמתנדבים ידעו לתשאל, 
להקליט, לסרוק מסמכים 

 .ותמונות, להדריך וכו'
במידה וירצו להצטרף קבוצות  .ב

יש מניעה   למיזם,נוספות בעיר 
)למרות שלא  ?לצרף אותם

הבסיס יהיה  בטריטוריה שהוגדרה(
 כמובן בשכונות האמורות

נוכל כמובן  –מבחינת אירועים  .ג
להביא אמנים שאנחנו מכירים 

תמחים בתחום הזה ויכולים שמ
להעביר סדנאות  להמחיז/

או שאתם מכתיבים לנו  מותאמות
 את מי שמעביר?

שבת כפריפריה חברתית במלואה או בחלקה אינה רשאית רשות מקומית שאיננה נח
 להשתתף בקול קורא זה.

, בוגרי הקורס ספק המשרדעם בנו בתיאום יהתכנית ופריסת ההתנדבות י תכני .א
 .ובאישור המשרד

פריפריה כהמתנדבים בתכנית הינם מקהילת בני הגיל השלישי מהאזורים המוגדרים  .ב
 .בלבד חברתית

 ראו תשובה לסעיף א. .ג

ה ישנם טפסים נוספים -האם בנוסף לנספחים א נספחים  .22
או חומרים נוספים שיש לצרף במעטפה 

 ?שמגישים

 .12לא. ראו תשובה 

לפיכך  ר,הינה בלשון עב הנדרשת נוסח ההצהרה נספח ב'  .23
 לאשר בחתימתו  אין ביכולתו של יועמ"ש הרשות

  .הנוסח ללשון עתיד עודכןאם י ,אלא ,את הנספח

 .קוראעדכני בקול הנספח ב' ה. ראו בהתאם תוקןהנספח ו הבקשה מקובלת

http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

-5- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : , 8בי ' טל  | ביב  6תל א 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

מתמחה בהפעלת מתנדבים ופועל  Xארגון  כללי  .24
 . רץרשויות בכל הא 45 –ביותר מ 

  
מקריאת החומרים אנו מבינים שהמשרד מציע 
תכנית שתוצע לרשויות המקומיות הכוללת גם 
קידום של תחום ההתנדבות והרשויות הזוכות 

מול הזכיין של המשרד לעניין תזכנה לעבוד 
 קידום התנדבות )יזכו לשווה כסף, לכיבוד וכו'(.

  
יכול להשתלב  ארגוננוכיצד או מה הדרך שבה 

בקול קורא זה? או להיות "הזכיין" של 
נשמח מאוד להגיש הצעה מפורטת   המשרד?

ולהיות חלק מהקול קורא של המשרד לשילוב 
 אזרחים ותיקים בהתנדבות

 מיועד לרשויות מקומיות בלבד. זכיין המשרד כבר נבחר במכרז פומבי.קורא הקול 

 .3ראו תשובה  במייל? להגיש את הבקשה לקול קוראהאם ניתן  10סעיף   .25

יכולים לגשת לקול קורא  אנוהאם  Xאנו עמותה  4סעיף   .26
? העמותה שלנו מפעילה מרכז יום ומסגרות הזה

ניכר . לאוכלוסיית הגיל השלישי בישובים שונות
 תתאיםכי המדובר על תכנית מעניינת ומאוד 

 .אצלנו במסגרות השונות תלאוכלוסייה הנמצא

 לא, הקול קורא מיועד לרשויות מקומיות בלבד. 

הקמתי עמותה לפני מספר חודשים לקידום  4סעיף   .27
 .קהילתי. ממש בתחום שהמכרז מדבר אליו

ואני מוכנה להתנדב פניתי לנציגים ברשות 
העמותה עצמה באופן חריג יכולה  האם. עבורם

 ז?להגיש את המכר

. לתמיכה ברשויות מקומיות מכרז אלא בקול קוראהליך אין מדובר בתשומת לב כי 
 .זה קוראיש בקשה לקול רק רשויות מקומיות רשאיות להגלפיכך, 

"תור  האם אפשר לשלוח את הבקשה לתוכנית 10סעיף   .28
 ?רשוםדרך דואר רגיל או דואר  2021הזהב "

 .16-ו 3א ניתן. ראה תשובות ל

 עלינובאיזה דרך  וגדרים כ"גליל",אם אנחנו מ 4סעיף   .29
לקול קורא זה למרות שאנו לא בקשה להגיש 

פריה יפראלא מהחברתית )הפריה יפרהמ
 ?האם אפשר להגיש (גיאוגרפיתה

כהגדרתה בקול קורא זה, זכאיות פריפריה חברתית כלא. רק רשויות המוגדרות 
 .להגיש בקשה

ינו השכונות והרחובות בהתאם לטבלה בה צו כללי  .30
 רשות המקומית,שהוכרו כפריפריה חברתית ב

ומעלה  60לקחתי את הנתונים מהרווחה על בני 
. מיפיתי זאת ע"פ הרחובות רשות.הגרים ב

האם מה  כםרציתי בבקשה לקבל את אישור
שציינתי בטבלה המצורפת הם אכן הרחובות 

תמשתי במפת היישוב המעודכנת הש .שהוכרו

רשימת האזורים )שכונות ורחובות( המוכרים כפריפריה חברתית מפורסמת באתר 
ככל המשרד מתייחס לנתוני הלמ"ס העדכניים. המשרד. לגבי מס' התושבים, 

אלא על נתונים עדכניים מרשות  ,ות אינה מסתמכת על נתוני הלמ"סהרשש
 ,האוכלוסין, על הרשות להמציא אישור רשמי חתום מרשות האוכלוסין שאם לא כן

 . המשרד יסתמך על נתוני הלמ"ס העדכניים בלבד
 https://negev-רשימה עדכנית בדף הקול הקורא: uראלצורך הנוחיות 

galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/03122020/ 

http://www.negev-galil.gov.il/
https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/03122020/
https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/03122020/
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 כםמתינה לאישורמ. שכונות שציינתם הולפי
שאוכל להחתים את מורשי החתימה ולשלוח 

 .לכם את הקול קורא

 

פריפריה שמנו לב שהתפרסמה רשימת רשויות  5.1סעיף   .31
חברתית מעודכנת. האם זה משנה )עקב 
הצטרפות של רשויות חדשות(  את  רכיבי הסל 

 הנכללים בכל סוג סל?

עדכון רכיבי הסל הנכללים בתכנית תור הזהב כמפורט בטבלה המעודכנת  כן. ראו
  לקול הקורא. 5בסעיף 

פריפריה שהתפרסמה רשימת רשויות  ראינו 4.1סעיף   .32
חברתית מעודכנת. אנו מועצה מקומית שלא 

אנו כן.  וכעתהוגדרה בעבר כפריפריה חברתית 
האם אנו יכולים להגיש בקשה במסגרת הקול 

 קורא?   ה

ות העונות ת מקומייו. רשימת הרשויות המעודכנת היא הקובעת לעניין הגדרת רשוכן
 בתכנית.  להשתתפותבהתאם לכך תבחן זכאותן ו "פריפריה חברתיתלהגדרה "

המפורטים באתר במועצה האזורית ביישובים  1.8סעיף   .33
קיים מועדון חברתי עבור  הקול הקורא,

האזרחים הוותיקים הפועל בהתאם להנחיות 
האם ניתן להגדיר/  .התו הסגול ומשרד הבריאות

להחריג את הפעילויות הניתנות מטעם הקול 
ובים אלו מרכזי הקורא במסגרת זו )אין בייש

 ?יום או בתי אבות(

 .  7-ו 2ניתן. ראו תשובות 

ניתן להבין שתתקיים מתוך הקול הקורא  7-ו 6סעיף   .34
ים אשר תוביל את המיזם הכשרה לקבוצת פעיל

ין כי תופעל קבוצה נוספת של ובנוסף צו
קבוצות ושתי  2-מתנדבים. האם מדובר ב

 הכשרות שונות?

מובילים את בוגרי קורס הישנם כלומר,  (.15ו תשובה )רא כן, הקשורות זו בזו
בקהילה. נוסף על אלה, ישנם משתתפים השונות לרבות תכנית ההתנדבות הפעילויות 

 .)מתנדבים( בתוכנית ההתנדבות אשר יכולים לזכות בהכשרה ייעודית ככל שיידרש

אצל בעלי תפקידים וראש המועצה, לאחר ברור  4.1סעיף   .35
את הקול  התברר לי שלא קבלנו

 בתור הזהב. שהוצאתם להמשך פעילותנו קורא
כדי  קוראהאשמח לקבל לכאן בהקדם את הקול 

 להעבירו למחלקה המטפלת בכך במועצה.

לצורך הנוחיות להלן קישור:   הקול קורא ותנאיו מפורסמים באתר המשרד.
galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/03122020-https://negev/ 

פריפריה המקומיות בשטח הרשויות ה מקומית הנכללת ברשימתרק רשות  יובהר כי
בהגדרת אם בעבר נכללה  זה )אף קול קוראשאית להגיש בקשה במסגרת , רחברתיתה

  והשתתפה בתכנית(. פריפריה חברתית 

http://www.negev-galil.gov.il/
https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/03122020/

