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 להשתתפות רשויות מקומיות בפריפריה החברתית -מענה לשאלות הבהרה 

 2018בתכנית "תור הזהב" 

 

 להלן תשובות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לשאלות הבהרה בנושא שבנדון:

 

 לקול הקורא?מי יכול לגשת : 1שאלה 

הקול הקורא מיועד לרשויות אשר נכללות בפריפריה החברתית כהגדרתה בהחלטת  תשובה:

http://negev-הממשלה ואשר מפורטות, כפי שנכתב בקול הקורא, באתר המשרד:  

 galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx  . 

 אינן נכללות בקול קורא זה. כלומר, רשויות שלא מופיעות ברשימה זו

 

האם ניתן לשלב בין  -בישובים בהם אזורים סטטיסטים אחדים "פריפריה חברתית" : 2שאלה 

 ?תושבי אזורים נוספים בעירלבין  תושבי אזורים אלה

 לא. התכנית מיועדת לתושבי הפריפריה החברתית בלבד.  תשובה:

 

 האם כרגע הרשות רק צריכה לשלוח בקשה ולרצונה להשתתף בתוכנית? : 3שאלה 

יובהר כי רשות שלא תגיש בקשה על פי המועד הקבוע בקול  כן, לרבות כלל הנספחים. תשובה:

 ההתנדבות. הקורא לא תוכל להשתתף בתכנית

 

 :3-2כנית תור הזהב עמוד ת 4סעיף ב : 4שאלה 

 היכן יש את המכרז, אפשר לקבל לינק אליו? -,א1סעיף  .א

 ה כדי לדעת האם זכאים לסל יישובי.ילא מעודכן כרגע גודל האוכלוסי 2-4 סעיף .ב

 א. המכרז מופיע באתר המשרד, בכתובת:  תשובה:

 galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/tenderTor050218.aspx-http://negev 

הזכיין במכרז נדרש לפרסם את רשימת היישובים הזכאיים. ככלל, כלל התושבים   ב.              

 600-)פחות מבפריפריה החברתית זכאיים ליהנות מתכנית זו, כאשר ישובים קטנים מאוד 

  זורית. ם( יהיו זכאיים להשתתף בפעילות אתושבי

 

  

http://negev-galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx
http://negev-galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx
http://negev-galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx
http://negev-galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Pages/tenderTor050218.aspx
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 נבקש להבין את התהליך והפרוצדורה שבביצוע הפעילות במיזם "תור הזהב".: 5שאלה 

 "?זכייןמהם הקריטריונים ל" .זכייןל קורא עולה כי הרשות תעבוד מול מהקו

 הקול קורא? בהגשת והזכייןמהי חלוקת התפקידים בין הרשות  ?הזכייןאת  האם הרשות בוחרת

 הקול קורא? בביצוע והזכייןמהי חלוקת התפקידים בין הרשות 

קשה להשתתפות ב, נדרשות להגיש ההתנדבות רשויות המעוניינות להשתתף בתכנית תשובה:

על ידי הרשות תעבוד מול זכיין, שנבחר . לקול הקוראפים המצור פסיםבתכנית על גבי הט

האחריות על . המשרד במכרז תור הזהב. האחריות על הגשת הקול הקורא מוטלת על הרשות

 ( מוטלת על הזכיין.והפעילויות הפקת האירועיםהתכנית )דהיינו, קורס המנהיגות ו הפעלת

   בשיתוף פעולה עם הרשות.תכנית ההתנדבות תופעל על ידי הזכיין, 

 

מה תפקיד הזכיין ומה תפקידנו ומה ? כמו כן, אם כן מיהו האם יש כבר זכיין שנבחר?: 6שאלה 

 הממשק ביננו?

לגבי חלוקת "תרבות לישראל" נבחרה לזכיינית לטובת הפעלת תכנית תור הזהב.   :תשובה

 . 5ראה/י תשובה  -התפקידים

 

 באיזה שלב מתקיים "קורס המנהיגות"?: 7שאלה 

 ויתחיל בחודשים הקרובים.הקורס מתקיים בשלב הראשוני של התכנית,  תשובה:

 

חודית יתכני הקורס נקבעים ע"י מי? מי מעביר? במיוחד כשאנו מדברים על אוכלוסייה י :8שאלה 

 מאופיינת תרבותית )אוכלוסייה חרדית(

הקורס מתוכנן ויוצא לפועל על ידי תרבות לישראל )הזכיין(. הקורס יועבר על ידי  תשובה:

למאפייני  מבחינת התכנים מותאמתתכנית ההכשרה תהיה קבוצות מקצועיים, ומרצים ומנחי 

 אליו הם משתייכים.  מגזרול משתתפי הקורס

 

 האם עלות קורס המנהיגות היא חלק מהתקצוב הניתן לרשות או שמגיע בנוסף? :9שאלה 

ככלל, שהמשרד מממן.  לזכייןעלות קורס המנהיגות היא חלק מתקצוב התכנית  תשובה:

בסל היישובי לא ישולמו על ידי הרשות,  הנכללות פעילויותהמנהיגות ועל ההתשלום על קורס 

הוצאות בגין תכנית ההתנדבות בלבד ישולמו על ידי הרשות, בכפוף לאישור אלא על ידי הזכיין. 

 .5.7מראש, אשר תוציא דרישת תשלום לזכיין על סכומים אלו, כמפורט בסעיף 

 

 מקומית?מי עושה את הקורס מנהיגות  :10שאלה 

 מי מוביל את הקבוצה? מישהו מתוך הקבוצה? האם יש מינימום משתתפים בקבוצת מנהיגות?

(. מספר המשתתפים בקורס 8הקורס מנוהל על ידי תרבות לישראל )ראה/י תשובה  תשובה:

 יקבע בהתאם למספר הרשויות שישתתפו בתכנית.
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גות מקרב בני הגיל השלישי אשר אני מבינה שהתוכנית בנויה בעצם על הכשרת מנהי: 11שאלה 

הובלת עשר פעילויות תרבות ומורשת  א. אמורים כהמשך לזה להיות פעילים בשני תחומים:

 כנית/מערך התנדבויות עבור בני הגיל השלישיניית תבב.  בקהילה פרוסים על פני השנה

 נציגים נוכל לשלוח אליה ההכשרה, היכן היא תתרחש, כמהחשוב לי לדעת מה היקף 

גם מבחינת שטח גאוגרפי וגם מבחינת כמות  -אני מזכירה שאנחנו מועצה אזורית גדולה מאד

 .התושבים

שעות  30סה"כ  שעות לימוד אקדמיות, 3מפגשים במשך  10יהיה בן היגות נקורס המ תשובה:

 , וכן מיקום הקורסים,מספר הנציגים אשר ישתתפו בקורס המנהיגות מכל רשות אקדמיות.

  .בהתחשב בגודל הרשויות ובפיזור האוכלוסייהי המשרד על יד ויקבע

 

בקול הקורא מופיע כי משרד הפריפריה באמצעות זכיין יעביר הכשרה לתושבי הישוב   :12שאלה 

 הנמנים על קהילת הגיל השלישי. 

 , מיועדת ההכשרה?לכמה אנשים מתוך היישוב .א

 ?חוק+ , או אזרחים ותיקים על פי 50האם המדובר בגיל השלישי  .ב

 ? מי מגייס את המועמדים המתאימים להכשרה, הרשות או הזכיין .ג

 ?האם ההכשרה מתקיימת תוך התאמה לציבור החרדי .ד

 ? האם ההכשרה מתאימה באופייה מבחינת תכנים וכיוצ"ב, למגזר החרדי .ה

 ה יהאנשים שישתתפו בקורס יהיה בהתאם לגודל וליחסיות האוכלוסי פרמס א.   תשובה:

 בכל ישוב.                     

 ומעלה.  50ב.  תכנית "תור הזהב" מיועדת לבני הגיל השלישי, בני                

 ג.  הזכיין.               

 ד, ה. ההכשרה מתקיימת תוך התאמה תרבותית לכל מגזר.               

 

תקציב או בפעילויות? אחראי א עשרת הפעילויות הן ב/4לגבי הנושא התקציבי. סעיף : 13שאלה 

 עליהם הזכיין?

  בפעילויות. תשובה:

 

 המרכיבים של "סל מלא"?  10מהם  : 14שאלה 

פעילויות תרבות  4סל פעילות מלא כולל: סיור יישובי, סיור חוץ יישובי, מופע של אמן,  תשובה:

 איזורי גדול.  אירועים בין דוריים ואירוע  2ופנאי )כגון מפגש עם אמן, סדנת יצירה(, 

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

 האינטרנט של המשרד. באתר
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המופיעה ברשימת הישובים בפריפריה ולמיטב  ***בעיר  ***אנחנו שייכים לשכונת  :15שאלה 

 הבנתנו לפיכך זכאים לסל יישובי חלקי ? למה הכוונה? מה הוא כולל? כמה תקציב?

גודל בין אם מדובר בשכונה המוגדרת כפריפריה חברתית ובין אם מדובר בעיר שלמה,  תשובה:

בשטח המוגדר פריפריה חברתית.   המתגורריםבהתאם למספר התושבים הסל היישובי יינתן 

 .המשרד ינחה את הזכיין בגודל ובמרכיבי הסל לו זכאי כל יישוב

 

 האם התכנית לשכונות היא אותה תכנית כמו ליישוב? 4.1.5בסעיף  :16שאלה 

לכלל הפריפריה החברתית, ומשתנה  כפי שמתוארת בקול הקורא מיועדת התכנית תשובה:

 בהיקפה מרשות לרשות בהתאם לגודל האוכלוסייה.

 

 בנוגע לפעילויות בתכנית תור הזהב: :17שאלה 

 הפעילויות? 10מאיזה חדש אמורות להתחיל  .א

 קהל היעד לכל הפעילויות הוא רק הגיל השלישי? .ב

 למה הכוונה סיור יישובי? בשכונה? בעיר? .ג

 זורי?האם רלבנטי לנו אירועי א -וך עירבתמכיוון שאנחנו שכונה  .ד

 האם זה מופע שאנחנו צריכים להעלות או להביא מופע חיצוני? ובפני מי? -לגבי מופע .ה

 המשרד מצפה להתחלת הפעילות בהקדם האפשרי, ולכל היותר במהלך החודשים א.    תשובה:

 הקרובים.                     

 ומעלה.  50מיועדת לבני הגיל השלישי, בני על כל חלקיה ב.  תכנית "תור הזהב"                

 בעיר, או בשכונה בה. במקומות/אתרים בעלי עניין סיור ג.                 

 זורי הוא אירוע גדול שמיועד לתושבים ממספר ערים/יישובים.ד. כן. אירועי א               

 ה. מדובר במופע שיאורגן ויופק על ידי הזכיין, עבור אוכלוסיית בני הגיל השלישי.               

 

אך לא מצוין מהו התקצוב  –רשום מהו התקצוב עבור תכנית ההתנדבות בקהילה : 18שאלה 

 עבור הפעילויות שבמהלך השנה?

 ל הסל הניתן בכל יישוב.ודהתקציב משתנה לפי ג  תשובה:

 

 לפי הבנתנו, לתכנית שני חלקים: פעילות והתנדבות. : 19שאלה 

 האם ישנה אפשרות לממש רק את החלק של הפעילות, ולא לקחת חלק בהתנדבות?

קול קורא זה נועד לאפשר לרשות התכנית כוללת גם סל פעילויות וגם תכנית התנדבות.  תשובה:

ולא ע"י הרשות ואינה  תכנית ההתנדבות. תכנית הפעילויות תופעל ע"י הזכייןהשתתף בל

 קשורה לקול קורא זה.
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קיימות בהן ות חדשות או גם לתכניות התנדבות האם המימון הוא רק לתכניות התנדב: 20שאלה 

 ?ישולבו קבוצת תור הזהב

ברשות  מתקיימת כיום )שאינן תכניות התנדבות חדשותפיתוח המימון הוא עבור  תשובה:

מת. בכל הנובעים משילוב קבוצת המתנדבים בתכנית קיי, או עבור צרכים ספציפיים (המקומית

  מקרה, על המשרד לאשר מראש את תכנית ההתנדבות. 

יובהר כי הרשות המקומית תוכל לעודד תושבים לקחת חלק בפעילות ההתנדבות ע"י מתן 

 עדיפות למתנדבים בהשתתפות בפעילויות תור הזהב שבסל היישובי.

 

שבמועצה האיזורית ***, לקול קורא שלושת הכפרים הערביים  גשתאנו מעוניינים ל: 21שאלה 

מאחר ובמידה ונקבל הקצאה כמועצה איזורית שבה יישובים א.   מוגדרים כפריפריה חברתית.ה

האם ההקצאה אמורה ב.  .₪ 10,000-האם ההקצאה תהיה פחות מ -שנכללים בהגדרת פריפריה

 הפעילות?לכסות גם את קורס ההכשרה למתנדבים או רק 

וניתנת ₪,  10,000א. תקרת המימון המינימאלית עבור תכנית ההתנדבות השנתית הינה   תשובה:

 על פי גודל האוכלוסייה, ללא קשר לסוג מקום המגורים )עיר, ישובים במועצה אזורית וכו'(

 ההקצאה ניתנת לכיסוי כלל ההוצאות שאושרו מראש בגין תכנית ההתנדבות. ב.

 

 25.סעיף , בלמועצה אזורית שבה רק חלק מהיישובים נכללים בפריפריה החברתית: 22שאלה 

רק בישובי  האוכלוסייה בטבלה המתייחסת לתקציב תכנית ההתנדבות: האם מדובר על

והאם הסכום הוא לסל תרבות לכל יישוב במועצה הנכלל  הפריפריה החברתית, או בכל המועצה?

 לכל היישובים יחד?הוא  בפריפריה החברתית או סכום זה

גודל האוכלוסייה מתייחס לאוכלוסיית הפריפריה החברתית בלבד. התקציב שניתן הוא  תשובה:

 באותה המועצה.הזכאיים לכלל הישובים 

 

 מה סף התחתון של גיל המתנדבים? : 23שאלה 

 ומעלה. 50תכנית "תור הזהב" על כל חלקיה מיועדת לבני הגיל השלישי, בני  תשובה:

 

ציוד  : "המימון יוכל לשמש עבור5.5סעיף  4עמ' בנוגע לתקציב תכנית ההתנדבות, : 24שאלה 

 מההוצאות?   האם הסעות הן חלק :למערך ההתנדבות"

ני הגיל רועי תרבות בעיר ולהנגישם לתושבים ביהאם ניתן יהיה להשתמש בתקציב לסבסוד א

 מנהיגות?העירונית, כחלק מפעילות קבוצת ה השלישי הנמצאים בפריפריה

. לא ניתן בעיר התקציב נועד למימון תכנית ההתנדבות בלבד, ולא לאירועי תרבות תשובה:

 להשתמש בתקציב להסעות. 
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   אביב-, תל8שדרות שאול המלך  בית אמות משפט,
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

 

 :5.4בסעיף : 25שאלה 

 כמה צריך? תדירות מסוימת? מתמשכת? ?ובר בפעילויות התנדבות חד פעמיותהאם מד .א

 ?כל גורם מקצועי אחר ברשות מקומית" איזה גורם למשל" .ב

שעות למתנדב.  40שנתית, בהיקף של מינימום התנדבות על הרשות לבנות תכנית א.  תשובה:

מתמשכת, שאינה חד פעמית. תדירות ההתנדבות תהיה בהתאם לאופי פעילות  מדובר בתכנית

  יכולות המתנדבים.שתמופה על פי הצרכים ו ההתנדבות,

הגיל השלישי ברשות או במתנ"ס או כל תכני התכנית ופריסת ההתנדבות ייבנו בתיאום בין רכז 

 גורם מקצועי אחר ברשות המקומית, בין נציגי הרשות בוגרי הקורס ובין המשרד.

 למשל: רכז גיל שלישי, רכז התנדבות.  ב.

 

האם התקציב של ההתנדבות כולל גם את  מי מכשיר? -למתנדבים הכשרה ייעודית: 26שאלה 

 ההכשרה?

את כל המרכיבים הנדרשים במסגרת התכנית שתבנה. במידה תקציב ההתנדבות כולל  תשובה:

הכשרה זו תוכל להיות ממומנת  -ונבנית תכנית התנדבות שדורשת הכשרה ייעודית למתנדבים

 במסגרת תקציב זה, ותוכל להיעשות ע"י גורם מתאים לכך שימצא על ידי הרשות.

 

 זהב במרכז קהילתי?  האם יכול להיות מנהל מועדון גיל -רפרנט 6.3בסעיף  :27שאלה 

, 6.3כמפורט בסעיף ום הגיל השלישי, על הרפרנט להיות איש מקצוע רלוונטי לתח :תשובה

 המוסמך מטעם הרשות לבנות תכניות עבור כלל התושבים הזכאיים ביישוב.

 


