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  רשויות מקומיות בפריפריה החברתיתקול קורא להשתתפות 

  - 2018 "תור הזהב"בתכנית 

 במטרה להנגיש פנאי איכותי ולעודד התנדבות בקרב הגיל השלישי

 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

בדגש על  ,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. 

מורשת שיתקיימו משתתפי התכנית יוכשרו להדריך סיורים ביישובים וליזום פעילויות תרבות ו .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

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

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

 בתחומים מגוונים, סדנאות מוסיקה ומחול וכיוצא בזה.

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

 את אותם האירועים יתכננו ויובילו המנהיגים המקומיים, בוגרי התכנית.

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 ילתם המקומית, דבר אשר יתרום לחיזוקתתנדב בקה

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

 חברתית ביישוב. 
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 מטרת הקול קורא .2

, 2018בשנת  להשתתפות בתכנית תור הזהבלהגדיר ולפרט את התנאים הנדרשים עבור רשות מקומית 

. רשויות המעוניינות במטרה להנגיש פנאי איכותי ולעודד התנדבות בקרב הגיל השלישישפועלת 

 , נדרשות להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה.    להשתתף בתכנית

 

 תהגדרו .3

 "רשויות מקומיות העונות על אחת מההגדרות הבאות - "פריפריה חברתית: 

, ואינן 2016לפי דירוג הלמ"ס  1-4כלכלי  -המסווגות באשכול החברתי המקומיות רשויות (1)

 ות המשרד.רמצויות באזור הנגב או באזור הגליל לפי הגד

דירוג הלמ"ס  לפי ומעלה 5כלכלי  -באשכול החברתיהמסווגות  עיריות או מועצות מקומיות (2)

בתחומן אזור ות המשרד, שר, ואינן מצויות באזור הנגב או באזור הגליל לפי הגד2016

רשימת השכונות נקבעה  (.2008)לפי דירוג הלמ"ס  1-8 אחד או יותר המסווגסטטיסטי 

  . 15/5/2016-מיום ה 1453בהחלטת הממשלה מספר 

ואינן מצויות באזור  2016לפי דירוג הלמ"ס  ומעלה 5כלכלי -חברתימועצות אזוריות באשכול  (3)

שבתחומן יישוב אחד או יותר המסווג באשכול הנגב או באזור הגליל לפי הגדרות המשרד, 

 (.2008)לפי דירוג הלמ"ס  1-4 כלכלי-חברתי

: רשימת הישובים והשכונות בפריפריה מתעדכנת מעת לעת באתר המשרד בכתובת

galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx-http://negev  

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

 על נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו.  ,בפריפריה החברתית

 "מפעיל התכנית שיזכה במכרז. – "הזכיין 

 "לקול קורא זה. 4סל פעילויות שיינתן ליישוב על ידי הזכיין, המאופיין בסעיף  – "סל יישובי 

 

 )התמורה( תכנית תור הזהב .4

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

)בהתאם לגודל  מלא או חלקי סל יישובישתה תאושר, תזכה לקחת חלק בתכנית ולקבל ובק

 כולל:שובי מלא יכאשר סל י  ,(4.3, 4.5האוכלוסייה כמפורט בסעיפים 

 2עשר פעילויות שיפרסו על פני חודשי השנה )הפריסה תהיה ככל הניתן אחת לחודש, למעט   .א

החודשים בהם לא תתקיים פעילות יתואמו עם המשרד, בהתחשב בהתאמה לכל  .חודשים

פעילויות תרבות ופנאי ישוביות לכל הפחות  5 כל ישוב הינם: הייהנמגזר(. הפעילויות מהם 

סיור  1סיור ישובי,  1פעילויות בין דוריות,  2לכל הפחות,  1מופע  :לפי בחירת הישוב, הכוללות

)הגדרות לפעילויות מפורטות במכרז  לאשכול יישובים אירוע אזורי גדול 1-וחוץ ישובי 

 הזכייןעל ידי  לכל יישובייבנה אנט אירועים גרנט של המשרד(. טהמפורסם באתר האינ

 .בתאום עם המשרד, ו)בהתאם למכרז( מנהיגות מקומית קורס יבוגרבשיתוף 

http://negev-galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx
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תכנית  ,ביישובו , בהובלת בוגרי הקורסציעיכל ישוב המשתתף בתכנית "תור הזהב"  .ב

  .(5)כמפורט בסעיף  כנה התנדבות בקהילה"התנדבות תור הזהב" שתו

באתר במכרז המפורסם ניתן לראות  ,תכנית תור הזהבהסל היישובי הנכלל בשל ומקיף פירוט מלא  .2

 האינטרנט של המשרד.

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

-סוציוביישובים בעלי דירוג יופעלו זורית, מרבית הפעילויות הנכללות בסל שמדובר במועצה אככל  .4

 . מועצהסך היישובים בהתאם לב תמראש את חלוקת הפעילויו יקבעהמשרד בנוסף,  .1-4אקונומי 

או שכונות הנכללים בהגדרת פריפריה חברתית, יקבלו  ,תושבים 3,000שבהם עד , ישובים קטנים .5

 המשרד.ולתקציב  , לפיזורההבהתאם לגודל האוכלוסיי ,הקצאה חלקית של סל יישובי

 

 ההתנדבותתכנית  .5

התנדבות שנתית,  "התנדבות תור הזהב": תכניתבמסגרת קול קורא זה כל רשות תגיש תכנית  .1

, לאחר שתאושר . תכנית זוני הגיל השלישי בישובהמתאימה לב שתתבצע עד לשנה מיום ההגשה,

וכנגד הוצאות  , המפורטות בטבלה,לפי אמות מידה שוויוניותע"י זכיין המשרד  תתוקצבמראש, 

 .שיאושרו מראש ע"י המשרד

 להלן טבלת תקציב עבור פעילות ההתנדבות: .2

 גודל אוכלוסיה
 )מס' תושבים ברשות

 (2016ח למ"ס "עפ"י דו

תקרת מימון תכנית 
 התנדבות שנתית

0-9999 ₪ 10,000 

10000-14999 ₪ 15,000 

15000-19999 ₪ 20,000 

20000-24999 ₪ 25,000 

25000-29999 ₪ 30,000 

30000-34999 ₪ 35,000 

35000-39999 ₪ 40,000 

40000-44999 ₪ 45,000 

45000+ ₪ 50,000 

 

 תקרת כן כמו. בישוב בפועל המתנדבים למספר בהתאם לרשויות יינתן ההתנדבות תקציב .3

 וההוצאות שתאושר ההתנדבות פעילות לסוג בהתאם שוויונית תהיה מתנדב פר התקציב

 .בגינה הסבירות

שתוכנה  תתבקש להציע תכנית התנדבות תור הזהב תור הזהב שתשתתף בתכניתכל רשות  .4

בנושאים הבאים: התנדבות במסגרות  ,בין היתר ,תכנית ההתנדבות תהיההתנדבות בקהילה. 

חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, סיוע לאוכלוסייה נזקקת, מתן שירותים חברתיים כדוגמת מיצוי 

התכנית ופריסת  תכנייאות שונות, בטיחות בדרכים ועוד. זכויות, התנדבות במסגרות בר

שלישי ברשות או במתנ"ס או כל גורם מקצועי אחר הגיל הבנו בתיאום בין רכז יההתנדבות י

ברשות המקומית, בין נציגי הרשות בוגרי הקורס ובין המשרד. על הרשות להגיש את נספח ב' 

 ת ההתנדבות ברשות.לקול הקורא, אשר ישמש בסיס לתכנון ועיצוב תכני
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בות, הכשרה ייעודית ציוד למערך ההתנדהמימון יוכל לשמש עבור ההוצאות הבאות בלבד:  .5

 כיבוד קל למפגשים של משתתפי מערך ההתנדבות.למתנדבים ו

, וכי יובהר כי האחריות בגין ביטוח המתנדבים במסגרת "התנדבות תור הזהב" מוטלת על הרשות .6

 האחריות בכל מקרה ביטוחי. הרשות תיקח על עצמה את מלוא

דרישת  אחת לחצי שנה, תגיש מראש תכנית ההתנדבות השנתית שבנתהרשות אשר תאושר  .7

תוגש לזכיין "תור הזהב" והעתק לגב' מוריה לאופר . דרישת התשלום תשלום כמפורט בנספח ג'

. יובהר כי המשרד p2017@png.gov.il מנהלת תחום חברה וקהילה פריפריה חברתית, במייל 

 לא יממן תכנית התנדבות אשר לא אושרה על ידו מראש.

  .המתנדבים יזכו לעדיפות בהשתתפות בפעילויות "תור הזהב" של המשרד .8

 

 השתתפותסף לנאי ת .6

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

 15/5/2016מיום  1453והחלטת ממשלה מס'  1/11/2015מיום  631כהגדרתה בהחלטת הממשלה מס' 

 . 3ואשר פורטו לעיל בסעיף 

למען הקורא.  על הרשות להגיש בקשה להשתתפות בתכנית על גבי הטופס המצורף כנספח א' לקול .2

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

הרשות תגדיר נציג מקצועי )רפרנט( לתכנית תור הזהב, מתחום גיל שלישי/חברה וקהילה, או כל  .3

תחום מקצועי דומה רלוונטי. נציג זה יהווה כתובת עבור נציגי הרשות בוגרי קורס המנהיגות 

ופנאי  יסייע להם בהוצאה לפועל של תכנית תור הזהב ביישוב, לרבות תכניות תרבותהמקומי, ו

 ותכנית ההתנדבות. 

 על הרשות להגיש תכנית התנדבות ראשונית על גבי הטופס המצורף כנספח ב' לקול הקורא. .4

 

 תנאים משלימים .7

אולמות אשר חדרי פעילות ות אקצסייע לקיום התכנית ככל הניתן, לרבות בההרשות מתחייבת ל .1

 .שימומנו במסגרת התכניתוההתנדבות בבעלותה לקיום פעילויות התרבות 

 ויחסי ציבור: פרסום .2

הרשות מתחייבת, בכל אזכור ופרסום הקשור לתכנית תור הזהב, ובכל אמצעי התקשורת השונים  .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

דף פייסבוק ולוחות  ,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

 

mailto:p2017@png.gov.il
mailto:p2017@png.gov.il
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 הגשת הבקשה .8

הרשות בתכנית תור הזהב תוגש באמצעות הטופס המצורף לקול קורא זה, על כל להשתתפות  בקשה .1

, תחת הכותרת: "בקשה להשתתפות בתכנית תור p2017@png.gov.il, בדוא"ל לכתובת נספחיו

נדרי בחודש הקל נדרי, יבחנו ויקבלו תשובותשהוגשו למשרד במהלך חודש קלבקשות ". 2018הזהב 

 .30.8.18להגיש בקשות הינו ניתן שלאחריו. המועד האחרון שבו 

 וביתר הוראות קול קורא זה.ההגשה בתנאי כמפורט יצורפו המסמכים הנדרשים  שהלבק .2

, galil.gov.il-www.negevהמשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר המשרד בכתובת  .3

ותנאים אחרים הנוגעים  להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הבקשות, וכן לשנות מועדים

 לקול הקורא על פי שיקול דעתו.

לנציגת המשרד לקול קורא זה, גב' מוריה , 30.04.18עד ה, בכתב בלבדפניות ושאלות הבהרה יופנו  .4

 .v.ilmoriyal@png.goבאמצעות הדוא"ל:  ,חום חברה וקהילה פריפריה חברתיתלאופר, מנהלת ת

תשובות לשאלות  המייל התקבל ע"י קבלת מייל חוזר המאשר קבלה.לוודא כי  הפונהבאחריות 

 ההבהרה יפורסמו בכתב באתר המשרד.

 

 שלבי בדיקת הבקשות .9

 :הבקשהשלב בדיקת  -שלב א'

המקצועיים והמנהלתיים כאמור לעיל. הצעה  ם, תיבחן עמידת ההצעה בתנאישתתקבל הבקשהלאחר 

 שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

 

  הבקשהאישור  -'בשלב 

ככל שהוגשו כתקנן עד מועד ההגשה הקובע. כלל התקציב שיקצה המשרד לטובת הבקשות יאושרו 

 ,שוויוניכל הרשויות שבקשתן תאושר תקבלנה תקציב התכנית יחולק בין הרשויות שבקשתן תאושר. 

יובהר כי המשרד רשאי לתת סל מלא או חלקי,  פיזור התושבים בתוכן.ו האוכלוסיות בהתאם לגודל

 בהתאם לגובה התקציב שהוא יקצה.

לאחר מועד ההגשה, וככל שיוותר תקציב, המשרד יוכל להקצות מחדש באופן שוויוני את יתרת 

 המשתתפות.התקציב לרשויות 

 

 סייגים   .10

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

למען הסר ספק, תקציב עבור תכנית התנדבות לא ינתן לרשות אשר לא תגיש בקשה במסגרת קול  .2

קורא זה. כמו כן, המשרד רשאי לא לממן את הפעילויות הניתנות במסגרת תכנית "תור הזהב" 

 שו במסגרת הקול הקורא.יברשויות אשר לא יג

הבהרות לפרטים  לרשויות המגישות, כולן או חלקן, בבקשה לקבל מהןהמשרד יהיה רשאי לפנות  .3

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

 בבקשה להשלמת מסמכים. לפנות לרשויות המגישות

mailto:p2017@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:moriyal@png.gov.il
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, הרשויות המגישותזה בכל שלב כפי שיראה לנכון. בכל מקרה,  קול קוראהמשרד יהיה רשאי לבטל  .4

 והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה, לרבות בכל  .5

 תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות הנדרש. 

פניה, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ה .6

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולה לגרום לפסילתה.
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 נספח א'
 טופס בקשה

 
 

 תאריך: ____________

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: לכבוד

 בקשת הצטרפות לתכנית תור הזהב בפריפריה חברתיתהנידון: 

 

 שם הרשות המקומית:______________________________________________ 

 כתובת רשומה של הרשות המקומית:_____________________________________

 מספר תושבים עדכני ברשות: ___________

 

 : ______________________  תפקיד: ______________________  הנציג המקצועי )רפרנט(שם 

 טלפון נייד: ________________  

 פקס: _________________

 דואר אלקטרוני:________________________

 

 התחייבות הרשות המקומית

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

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

 . קורא זה

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

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

 מהתכנית.  ותליהנוהארגון לא יאפשרו לנו 

 

 מורשי חתימה:

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

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

 

 חותמת הרשות: _____________    תאריך:________________
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 'בנספח 
 תכנית התנדבות

 
 

 ___ __________שם הרשות המקומית:___________

 

 מיפוי תחומי התנדבות קיימים

 תחומי התנדבות קיימים ברשות, אשר קבוצת המתנדבים בני הגיל השלישי יוכלו להשתלב בהם:

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

 

 איתור צרכים:

 בני גיל שלישי:של נושאים שהרשות חושבת שיש צורך לפתח בהם התנדבות 

 

 רעיונות לתכניות התנדבות.  3יש לכתוב לפחות  *

בסיס לגיבוש תכנית ההתנדבות הסופית ליישוב  ובלבד, אשר ישמש יםראשוני יובהר כי מדובר ברעיונות

 בהמשך.

 

 איש קשר:

 _____________  ________: _________לבניית תכנית התנדבות מפורטת שם איש הקשר

 _________________ _טלפון נייד: _____  תפקיד: ______________________  

 דואר אלקטרוני:________________________    _____פקס: __________________

 תחום ההתנדבות  
 )כגון: חינוך, בריאות(

 תדירות ההתנדבותפירוט מערך 
 מימון דרוש

 פירוט סכום

1      

2      

3      

4      

5      
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 'גנספח 
 דרישת תשלום

 
 

 תאריך: ____________

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילזכיין תכנית תור הזהב מטעם : לכבוד

 דרישת תשלום עבור תכנית התנדבות תור הזהב בפריפריה חברתיתהנידון: 

 

בעבור תכנית התנדבות שהתקיימה במסגרת תכנית "תור הזהב" בין ₪ ברצוננו לבקש העברת _________ 

 ____. התאריכים _________ ברשות המקומית _________

 

התנאים וההגדרות בקול דת בכל ומכפי שבוצעה בפועל ע תכנית ההתנדבותבחתימתנו אנו מתחייבים כי 

 . ו למשרד ובגינם אושר תקציב תכנית ההתנדבותותואמת לנתונים אשר הוגשהקורא, 

ידעו לנו כי במידה ונעשה שימוש בתקציב תכנית ההתנדבות עבור הוצאות אחרות, או עבור סעיפים 

י המשרד, יהיה המשרד רשאי דבתכנית ההתנדבות אשר לא הוגדרו בקול קורא זה ולא אושרו מראש על י

 לקצץ את התשלום עבור התכנית, ואף להפסיק את השתתפות הרשות בתכנית כולה.

 

 על החתום:

 

 מורשי חתימה:

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

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

 

 חותמת הרשות: _____________    תאריך:________________

 


