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 2021ינואר  21

 ח' בשבט תשפ"א

קול קורא לתמיכה במרכזי צעירים בערים, במועצות מקומיות ובמועצות מענה לשאלות הבהרה 

 2021האזוריות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 

 במועצות מקומיותבערים, קול קורא לתקצוב מרכזי צעירים ל ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 לסעיף הפנייה "קול קורא"( תוך )להלן: 2021לשנת ובפריפריה החברתית  גלילבבנגב  ואזוריות, 

 בקול הקורא.  הרלוונטי

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

 .קול קוראהמובא ב הנוסח על וגוברות

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

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. תקצובועדת ה

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה  תקצובועדת האין באי התייחסותה של  .3

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

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

 ותו בלבד.מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחרי

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

 נענתה כל שאלה.

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

 קול קורא. ב

 

מס' 

 סידורי

הסעיף 

קול ב

 קורא

 התשובה השאלה

 הבהרה:   .1

העלאת המסמכים הגשה ולמספר הקול הקורא ל

 .13015 הוא מרכבהפורטל הל

 

 הבהרה:   .2

בעת הזנת הסכום המבוקש במערכת המרכב"ה, יש 

טכני בלבד  הינו סכום זה ₪ 400,000של סכום להזין 

ואינו מחייב את המשרד. יובהר כי בפועל ההיקף 

הכספי שיקבע לכל רשות הינו בהתאם לתקציב שייקבע 
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 ועל פי חלוקת ניקוד באמות המידה. לקול הקורא

האם מועצה אזורית בה רק חלק מהישובים מוגדרים    .3

 פריפריה חברתית עומדת בתנאי הסף?

 

 

 חברתיתמועצות אזוריות בפריפריה לא, 

-בדירוג חברתיהעומדות בתנאי סף הן מועצות 

נמצאת תחת  כלל המועצה אשר 1-4כלכלי 

וזאת בהתאם  ההגדרה של פריפריה חברתית

בקול הקורא וכמפורט  3.7להגדרה בסעיף 

 .4.1בתנאי סף 

 השכונותבה רק חלק מ רשות מקומית/עירהאם    .4

 פריפריה חברתית עומדת בתנאי הסף? רותמוגד

 

 

 כלל הרשותאשר רק רשות מקומית/עיר, לא, 

 נכללת תחת פריפריה חברתית

עפ"י  4-1כלכלי -בדירוג חברתי)הרשות 

 3.7בהתאם להגדרה בסעיף הלמ"ס( וזאת 

 .4.1בקול הקורא וכמפורט בתנאי סף 

מופיע בטבלה עמודה  4ובשאלה  2בשאלה  – 3בנספח    .5

  –'פירוט בדבר האסמכתא המצורפת' 

מבקשים, אסמכתא לפעילות  לא ברור מה אתם

שהתקיימה הועברה למשרד בדמות חשבונית או 

 פרסום במהלך דרישת התשלום לאורך השנה.

 כיצד למלא את העמודה?

  

מרכזי צעירים אשר נתמכו על ידי המשרד 

והעבירו אסמכתא עבור הפעילות  2020בשנת 

הספציפית במסגרת דרישות תשלום למשרד, 

במסגרת בקשתם יצרפו את האסמכתא בשנית 

 .2021לתמיכה לשנת 

 4-ו 2בסעיף  3עבור כל פעילות שצוינה בנספח  

יש לסרוק אסמכתא לפעילות שמעידה שאכן 

התקיימה כמו פרסום או חשבונית/קבלה על 

ביצוע הפעילות. יש לצרף את סריקת 

. בעמודה "פירוט בדבר 3האסמכתאות לנספח 

האסמכתא המצורפת" צריך רק לציין האם 

ר בפרסום או חשבונית/קבלה, כך שנחפש מדוב

   את המסמך הרלוונטי הסרוק.

6.    

 "ה.בפתיחת הרשאה במערכת מרכב האשמח לעזר

 

 

 קורא בקוללהגשה במרכבה נפתחה  האפשרות

 .13015 מספר

למרכז תמיכה של  פנותל נאהצורך,  במידת

בדוא"ל:  מרכב"ה פורטל תמיכות

ccc@mof.gov.il 

יש למלא שאלון הערכה ומדידה  5.3.4מצוין כי בסעיף    .7

 2020האם מרכז צעירים שתוקצב ע"י המשרד בשנת  –

 ומילא את השאלון צריך למלא אותו שוב? 

 

מרכז צעירים שתוקצב על ידי המשרד בשנת 

לא צריך למלא שוב. ומילא את השאלון  2020

ע"י  2020רק רשויות שלא תוקצבו בשנת 

המשרד צריכות למלא את שאלון הערכה 

 ומדידה המקוון המופיע בקול הקורא.

מצוין כי יש  -הצהרה על קיום מרכז צעירים  4בנספח    .8

 בעבור אילו חודשים? -לצרף דוחות עלות שכר מנהלת 

 

ש י -הצהרה על קיום מרכז הצעירים- 4בנספח 

לסרוק ביחד עם נספח זה דוחות עלות המעביד 

האחרונים  של מנהל המרכז בשמונת החודשים
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 2020דצמבר -, קרי חודשים מאי2020לשנת 

ולהעלות אותם כקובץ אחד בהגשת המסמכים 

 במערכת המרכבה.

מה המשמעות של כרטיס חכם והאם יש חובה    .9

 להנפיקו?

 

להתחבר לפורטל  בעזרת הכרטיס החכם ניתן

להגיש את הבקשה במערכת ו התמיכות

יש לפנות לגזברות הרשות המקומית  .המרכבה

ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגיש בקשות 

תמיכה בפורטל מרכב"ה ולוודא כי ברשותו 

  כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה.

במידה והרשות המקומית מפעילה מרכז צעירים    .10

מעין עירונית( ומנהל המרכז )עמותה  באמצעות מתנ"ס

ס נרצה "צעירים מועסק בהעסקה ישירה על ידי המתנ

 לוודא כי עלויות שכרו יוכרו במסגרת הקול הקורא?

 

בקול הקורא:  4.6בהתאם לעמידה בתנאי סף 

רשות המבקשת תמיכה עבור השתתפות בשכר 

כח אדם מחויבת לעמוד בתנאי סף לפיו 

באמצעות הפעלת מרכזי הצעירים תעשה 

הרשות המקומית, או באמצעות גופים 

 .3.12עירוניים בהתאם להגדרה בסעיף 

ככל והמתנ"ס אינו עומד בהגדרת גוף עירוני 

לקול הקורא,  3.12בהתאם להגדרתו בסעיף 

 אזי לא יוכרו עלויות שכר.  

במידה ורשות הקימה את מרכז צעירים בתחילת שנת    .11

הקהילה וקידום וביצעה את הפעולות בתחום  2020

העסקים לאורך כל השנה, בתחילה על ידי מנהלת 

המתנ"ס שמילאה את התפקיד ולאחר מכן באמצעות 

מנהל מרכז הצעירים שלאור משבר הקורונה מונה רק 

בסוף חודש יוני. האם בסיטואציה כזו הרשות זכאית 

 לקבלת התמיכה?

  

 8לאורך  ספציפיאין דרישה לאיוש של אדם 

 החודשים. 

לא נתמכה על ידי המשרד רשות שביחס ל

ל מנהל נדרש כי המינוי בפועל ש 2020בשנת 

משרה  50%מרכז הצעירים היה לכל הפחות 

בתפקיד נוסף  היומשרה  50%ואין מניעה כי 

  אחר.

 

על  2021כתוב: "מנהל מרכז יועסק בשנת  10.5סעיף     .12

 משרה" 100%ידי הרשות ב 

הקול קורא מחייב שהרשות/עירייה תקלוט את האם 

המנהל והרכזים כעובדים שלה ישירות על מנת 

שיתאפשר להגיש את הקול קורא או שזה כלל לא 

מחייב והמנהל והרכזים יכולים להיות תחת העסקה 

 של העמותה העירונית ולא ישירות של הרשות.

כן, נציין שכל המרכז צעירים הינו תחת ניהולו  כמו

 ותו של העמותה העירונית.ואחרי

ניתן לבקש תמיכה בשכר רק ככל והעמותה 

העירונית עומדת בהגדרה של גוף מפעיל עירוני 

 לקול הקורא. 3.12כמפורט בסעיף 

 :3, הנוגע לנספח 4.3סעיף    .13

לגבי הדרישה לדווח על פעילויות שקרו בשנה האחרונה 

תמונות / פרסומים מפעילויות,  -כולל אסמכתאות 

 כן.
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לדווח גם על פעילויות שלא מומנו דרך  ןנית האם

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל במרכז 

 הצעירים?

 

, 4נספח  -לגבי דיווח שכר מנהלים במרכזי הצעירים    .14

 בהנחיות:  4.5סעיף 

האם יש צורך לדווח במידה ומנהל מרכז הצעירים הינו 

 עובד הרשות ולא מתוקצב על ידי המשרד? 

 

 

 .לקול הקורא 4.5להוכחת תנאי סף סעיף כן, 

תוקצבנו על ידי  2020, במהלך שנת 12.3.9לגבי סעיף    .15

המשרד אך לא נדרשנו למלא שאלון הערכה ומדידה, 

 האם אנו נדרשים לכך?

כל מרכזי הצעירים שתוקצבו ע"י המשרד 

התבקשו למלא את שאלון הערכה  2020בשנת 

 .2020ומדידה במהלך שנת 

התבקשנו להגיש דוחות עלות שכר. האם אנו  4בנספח    .16

אמורים להגיש דוחות של כל התקופה בה עבדה 

 שנים? 3המנהלת? מדובר ב

 

לא, רק שמונת החודשים האחרונים של שנת 

 .2020דצמבר -, קרי חודשים מאי2020

ציינתי את פרטיה של מנהלת המרכז למרות  4בנספח    .17

מצאים כעת שסיימה את תפקידה בחודש דצמבר )אנו נ

 בתהליך של קליטת מנהל(, האם זה בסדר?

 

 .כן

האם נוכל להגיש את הקול הקורא ישירות למשרד כפי    .18

 שעשינו בשנים קודמות ולא דרך המרכבה?

 

לא, יש להגיש את הבקשה באמצעות פורטל 

 9התמיכה במערכת המרכבה כמפורט בנספח 

 בקול הקורא.

 אין מרכז צעירים עדיין. Xבמועצה    .19

אנחנו עושים פעילות של מרכז צעירים, אבל אין לנו 

 עדיין מבנה שמוגדר כך.

האם אנחנו יכולים להגיש את הקול הקורא? בהתחשב 

על מנת  התקציביתבזה שאנחנו צריכים את העזרה 

 שנוכל להקים מרכז צעירים.

 

על הרשות להעמיד  – 4.2כמפורט בתנאי סף 

ם. מבנה או חלק ממבנה לטובת מרכז הצעירי

לא ניתן להשתמש בכספי התמיכה לטובת 

 שיפוץ/הקמה של מבנה.

עלינו להציג אסמכתאות לכל  4-ו 2בשאלות  3בנספח    .20

 30-הפעילויות המצוינות בטבלה? מדובר בלמעלה מ

פעילויות. אם כן, אז איזו סוגי של אסמכתה? והאם 

להגיש עבור כל הפעילויות שקיימנו או שאפשר רק את 

 של חלקם?

 

לקול הקורא יש לציין  4.3כמפורט בתנאי סף 

פעילויות בתחום פיתוח  10לפחות  3בנספח 

פעילויות בתחום פיתוח קהילה,  10-קריירה ו

. האסמכתאות צריכות להעיד 20קרי סך הכל 

על קיום הפעילות, ניתן להגיש פרסום של 

הפעילות )סריקה/צילום מסך של פרסום 

ביצוע  הפעילות( או חשבוניות/קבלות על

 הפעילות.

א, יש להעלות את מסמכי הבקשה לפורטל להאם לבקשה -לאן להעלות את הטפסים במרכבה    .21
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 ?2020שפתחנו ב

 

 .13015מספר הקול קורא המרכבה באמצעות 

בדיקה של הנתונים ל : מה הכוונה 9.4וסעיף  7.2בסעיף    .22

 המצטברים עבור כל הדרישות ? 

 ?השנתית עבור פעילותבלת התשלום מה הכוונה במג

 

 

 :7.1-7.3כמפורט בסעיפים 

מסך  60%בהתאם לאופן חלוקת התקציב עד 

 30%תקציב יוכל לשמש עבור שכר, לפחות 

מסך  10%מהתקציב לטובת פעילות, עד 

התקציב לטובת תשתיות. ניתן להסב תקציב 

 מרכיב שכר ותשתיות לטובת פעילות. 

בדרישה האחרונה של  9.4וכפי שפורט בסעיף 

(, תבוצע בדיקה של הנתונים 2השנה )חציון 

המצטברים עבור כל הדרישות, לפי מגבלת 

 30% 60%התשלום השנתית שפורטה מעלה )

(. רשות שלא תעמוד ביחס הנ"ל בדרישה 10%

האחרונה ברמה שנתית, יקוזז הסכום 

 הרלוונטי בדרישת התשלום האחרונה מסעיפי

 שכר ו/או תשתיות עד להתכנסות ליחס זה.

 

האם הפעילות תתוקצב באופן מלא מהמשרד או    .23

 אחוז מועצה? 70אחוז משרד ו  30מאצ'ינג של 

 מצ'ינג הרשות מחויב רק עבור רכיב שכר

כלכלי של הרשות, -בהתאם לדירוג החברתי

 5 ברשויות בהן הדירוג החברתי כלכלי הוא 

עבור רכיב  אחוז 50ל נדרש מצ'ינג שומעלה 

 1-4. ברשויות בהן הדירוג החברתי הוא השכר

עבור  אחוז 20נדרש מאצי'נג של הרשות של 

 . רכיב השכר

 .7.1והכל במגבלות המפורטות בסעיף 

 

 

 

 

 

 


