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 2018פברואר 

בפריפריה בערים ובמועצות המקומיות במרכזי צעירים קול קורא לתקצוב רכז פיתוח קריירה 

 מעודכן  -2018 החברתית

  -מבוא .1

יוזם ומעצים פרויקטים מרכזיים "( המשרד)להלן: "המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 

ובחיי היישובים בפריפריה, לצעירים במטרה לקדם את השתלבותם בחיי החברה הישראלית בכלל 

 בנגב ובגליל בפרט, תוך מימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר. 

 , 15.5.2016מיום  1453, אשר תוקנה בהחלטת ממשלה 1.11.2015מיום   631בהחלטת הממשלה 

ו נקבע כי ניתן יהיה לקבוע אמות מידה על פי שיקולים מקצועיים, לעניין הטבות ותמריצים שיינתנ

יה החברתית, בין היתר בתחום התעסוקה. זאת, במטרה לקדם את כושר הייצור, השבחת לפריפר

ההון האנושי בפריפריה החברתית ועל מנת להגדיל את שיעור ההשתתפות בכח העבודה וצמצום 

התעסוקה בפריפריה החברתית בכלל  לקדם ולשפר את המשרד  האבטלה. בהמשך לכך, מבקש

 ולצעירים באזור זה בפרט. 

ד מתחומי הליבה שמוביל אגף פריפריה חברתית ואגף הצעירים במשרד  ונמצא על סדר יומם אח

 של הצעירים בפריפריה בפרט ובארץ בכלל הינו פיתוח הקריירה וקידום תעסוקה.

מהצעירים ציינו את נושא התעסוקה כנושא  86%-( כ2015בסקר המקיף שנערך בדו"ח מידות )

 במענים הולמים וכללים של תעסוקה לחסרי השכלה.שמטריד אותם,  לצד חוסר גדול 

 21תעסוקה הינה מנוף לחיי רווחה עתידיים טובים יותר ביחוד עבור צעירים, שוק העבודה במאה 

משתנה תדיר, בעוד כמה שנים כשליש מכוח העבודה היום בישראל ייפלט משוק העבודה בעקבות 

ם הם חברתיים, טכנולוגיים ותהליך שינויים אלו, הגורמים העיקריים שמובילים לשינויי

הגלובליזציה, שוק התעסוקה  יושפע מתחרות הבינלאומית והפיתוחים הטכנולוגיים הצפויים 

להגביר את הגמישות שמעסיקים ידרשו מעובדיהם, אשר ידרשו לשאת באחריות רבה יותר לפיתוח 

 ליבה עסקיות כגון מומחיותמיומנויותיהם וכישוריהם. כישורים כמו ניהול עצמי, לצד מיומנויות 

 .בניהול פרויקטים, יצירתיות ויזמות  יהפכו ליותר ויותר חיוניים

לאור זאת, האגף רואה חשיבות רבה בתמיכה וסיוע למרכזי הצעירים הפועלים בפריפריה 

החברתית ונותנים מענה לצעירים מרשויות, שכונות וישובים אשר נכללים בהחלטת הממשלה. לצד 

העוסקת בפיתוח תעסוקה והתאמת הכשרות מקצועיות לצעירים בפריפריה  פיתוח תכנית

 החברתית.

  -הגדרות .2

מתחם המופעל על ידי הרשות המקומית ואשר תפקידו לספק  -"מרכז" או"מרכז צעירים"  

 לצעירים תושבי הרשות המקומית בה הוא פועל שירותי הכוונה, ייעוץ ופעילויות. 

 ריה, הנגב והגליל. המשרד לפיתוח הפריפ -"המשרד"

 עריות ומועצות מקומיות בלבד. -"רשות מקומית"
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וכפי שתוקנה  1.11.2015מיום  631 -כהגדרת לפי החלטת הממשלה  -"פריפריה חברתית"

מיום  2019, אשר הוארכו בהחלטת ממשלה 15.5.2016מיום  1453בהחלטת ממשלה מספר 

 וכפי שיעודכנו החלטות אלו מזמן לזמן. ,2.11.2016

רכישת כישורים ומיומנויות המאפשרים התפתחות אישית וסיפוק בהווה  -"פיתוח קריירה" 

ואשר ייתכן וישמשו ככלים להתפתחות מקצועית ואישית גם בעתיד ויצירת הזדמנויות תעסוקה 

 יזמות ועשייה  חברתית.

די הלשכה הרשויות המקומיות  בישראל המתבצע על יהדירוג העדכני ביותר של  -"דירוג הלמ"ס"

 .המרכזית לסטטיסטיקה

נציג מאגף פריפריה חברתית במשרד ועדה מקרב עובדי המשרד בה חברים   -"ועדה מקצועית"

 לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, ונציג מאגף צעירים במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. 

 . 18-40אנשים בגילאי  –"צעירים" 

 מטרות הקול הקורא  .3

. במרכזי הצעירים בפריפריה החברתיתתעסוקה אינו זוכה לטיפול משמעותי תחום הקריירה וה

כוח ולהפעיל להכשיר  ,עולם העבודה המשתנה מציב אתגרים בנושא התעסוקה, ויש צורך להתאים

 אדם ייעודי ומקצועי אשר ייתן מענה לצעירים המחפשים את דרכם בעולם התעסוקה. 

תעסוקה מותאמת יוצרים מענה מקיף ומותאם  מקצועיים לצד תכניתפיתוח קריירה רכזי 

ת הממשלה ולהתמודדות הצעיר עם שלב קריטי זה בחייו ויאפשרו בהמשך פעילות בהתאם להחלט

, תוך שילוב בנושא קידום תעסוקה איכותית וצמצום פערים בתעסוקה בפריפריה 1453, 631

ית במשרד לפיתוח ותיאום עם תכנית לקידום תעסוקה איכותית שמקד אגף פריפריה חברת

 הפריפריה הנגב והגליל.

לקדם את  החברתית רשויות המקומיות בפריפריהזי הצעירים בכלמרקול קורא זה נועד לסייע 

. פיתוח קריירה ופעילות בתחום נושא פיתוח הקריירה על ידי השתתפות המשרד במימון רכז

פריפריה החברתית הינו תחום הצעירים במועצות האזוריות ב .במסגרת מרכזי צעירים קיימים

אופי שונה במורכבות העבודה של המרכזים בשל המבנה תחום מתפתח, למועצות האזוריות 

נעשית עבודת מטה לבחינת האופן בו בימים אלו  . מקומיותהערים והמועצות ההרשותי, לעומת 

על  , לצרכיהן השוניםבהתאמה למועצות האזוריות ום פיתוח הקריירהחתניתן יהיה לשלב את  

 . מנת ליתן מענה כולל לכלל הפריפריה החברתית

 תנאי סף  .4

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מעוניין לעודד פיתוח תחום הקריירה לאוכלוסיית 

 הצעירים ברשויות העומדות בתנאי הסף הבאים:

רשויות מקומיות בתחום הפריפריה החברתית אשר כלל הרשות תחת ההגדרה של  4.1

 (.  1-4כלכלי של הלמ"ס  בין  -)הרשות מדורגת בדרוג החברתיפריפריה חברתית 

מרכז  . משרה 100%סק מנהל מרכז צעירים במועבו ברשות פועל מרכז צעירים 4.2

 . 2017על במהלך שמונת חודשים האחרונים לשנת הצעירים פ
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מרכז הצעירים אינו מתוקצב במסגרת הקול הקוראים להקמת מרכזי צעירים במגזר  4.3

 הקמת מרכזי זכויות לצעירים במגזר החרדי.  ל הלא יהודי או

   .2לנספח הגשת תכנית עבודה בהתאם  4.4

העוסק בתחום פיתוח הקריירה בהיקף שעולה בעל תפקיד  לא מועסקבמרכז הצעירים  4.5

  .50%על 

ברשות המקומית קיים מבנה מותאם לעריכת פעילויות חברתיות, חינוכיות,  4.6

הצעירים ברשות המקומית. מיקומו של קהילתיות ותרבותיות עבור אוכלוסיית 

המבנה בתחומי הרשות, למען הסר ספק מתנ"ס לא יחשב כמרכז צעירים, אלא אם 

הוסב במלואו או בחלקו לשמש באופן קבוע לפעילות למען צעירים. הרשות תפעל 

בהתאם להוראות הדין המחייבות בכל הקשור לנגישות המבנה המשמש למרכז 

 הנדס באשר לכך. הצעירים ותעביר אישור מ

לצורך בחינת עמידת הרשויות המבקשות בתנאי הסף יצורפו לבקשה הטפסים  4.7

 להוראות קול קורא זה.  11והנספחים המפורטים בסעיף 

 תקציב הרשויות .5

בגין  116,400₪קבלנה תקצוב שלא יעלה על סך של  הרשויות העומדות בתנאי הסף ת

נית העבודה שתאושר על ידי ובהתאם לאמור בסעיפים הבאים, תוך הלימה לתכ

 המשרד:

 מהתקציב המאושר ניתן להפנות להשתתפות בשכר רכז פיתוח קריירה.  74%עד  -שכר .א

מעלות העסקה של רכז פיתוח הקריירה   80%השתתפות במימון השכר לא תעלה על 

האמור בהתאם לתכנית עבודה אשר תאושר על ידי שתאושר על ידי הועדה המקצועית 

מעלות השכר שלא   80% -ולא יותר מ כי המשרד ישתתף במימון של עד במשרד. נדגיש

חודשי(, כך שלכל היותר השתתפות המשרד תעמוד ₪  9,000שנתי )₪  108,000תעלה על 

 חודשי(. ₪  7,200שנתי )₪  86,400על 

 20%על הרשות המקומית להתחייב להשלים את שכר הרכז למשרה מלאה. )מינימום 

 מעלות השכר(.

, תוכל הרשות להגיש 50%בהיקף שעולה על  קריירה ה וברשות קיים רכז פיתוחבמיד

, בכפוף למגבלות בתקציב מכח קול קורא זהימוש יאושר לה לעשות שבקשה אך ורק אם 

פיתוח רכז השתתפות במימון שכר לטובת  המפורטות לעיל ולכלל הוראות הקול הקורא, 

עבור אוכלוסיות אשר אין לגביהן מענה  לסיוע ובתקצוב פעילות אשר יוקדשו קריירה 

אחת או יותר מהאוכלוסיות המופיעות בנספח א נמנות על וה לתחום פיתוח הקריירה

תכנית עבודה מפורטת על מנת לבחון זאת, יש להציג למשרד  . 145להחלטת ממשלה 

 לאוכלוסיות אלו.  תייחודי ופעילות פיתוח קריירההמסבירה את הצורך ברכז 
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ל המרכז יחויבו להשתתף בהכשרות המקצועיות שיקיים המשרד לפיתוח הרכז ומנה

 הפריפריה, הנגב והגליל. 

מהתקציב  המאושר עבור השתתפות במימון תכנית פעילות  26%לפחות   -תקציב פעילות .ב

אותה מפעיל מרכז הצעירים בתחום פיתוח קריירה. הפעילות תכלול סדנאות, קורסים, 

כניות לפיתוח קריירה והכשרה מקצועית, פעולות שיווק, הרצאות, כנסים, סיורים, ת

 פרסום, ירידים, פעילות אינטרנטית, פיתוח קבוצות, ייעוץ ארגוני, והפעלות עד גובה של 

 . עבור פעילות אחת מכלל הפעילויות ₪ 15,000 ₪ 9,000

כלל הפעילות תופעל בהתאם לתכניות עבודה שנתית שהוגשה במסגרת הבקשה ובהתאם 

ור  הועדה המקצועית במשרד. על הרשויות מוטלת חובת הגשת דו"חות רבעוניים לאיש

 .  ושנתיים

 דרישת תשלום שתכלול שכר בלבד, ללא פעילות, לא תאושר.

 אופן הפעלת התקציב  .6

לכל אחת מהרשויות שתעמוד בתנאי הסף תשלח הרשאה תקציבית בקשר עם  .א

לתכנית עבודה מקוצרת, אותה להרשאה יצורף פורמט הפעילות נשוא קול קורא זה. 

 תתבקש הרשות להגיש. 

תוקף ההרשאה יהא עד סוף שנת הכספים. כל דרישה מעבר למועד זה לא תכובד ולא  .ב

 תוכר.

הרשאה זו תכלול את כל התנאים והדרישות של המשרד כתנאי לתשלומים, לרבות   .ג

 חובת הדיווחים ותנאים נוספים.

דה מפורטת לפעילות המתוקצבת עם הגשת כל רשות תצטרך להגיש למשרד תכנית עבו .ד

הבקשה,  תכניות אלו חייבות להיות מאושרות על הועדה המקצועית עד סוף הרבעון 

הראשון. הפעילות תופעל בהתאם לתכנית עבודה שנתית שתאושר מראש על הועדה 

  המקצועית במשרד.

דו"חות לתשלום יוגשו אחת לרבעון בהתאם לתכנית העבודה המאושרת להפעלת  .ה

. התקצוב מותנה באישור תכניות הועדה המקצועיתהפעילות המתוקצבת על ידי 

 עבודה.

שינויים בתוכנית העבודה או בתוכנית התקציבית יאושרו על ידי הוועדה המקצועית  .ו

מהתוכנית  25%נויים לא יעלה על במשרד מראש ולא בדיעבד. יחד עם זאת, היקף השי

 לעיל. 5ובכפוף למגבלות הפעילות המתוקצבת הקבועות בסעיף  המקורית

 אבני הדרך לתשלום יקבעו בין הרשות ונציגיה וחשב המשרד )או נציגו(. .ז

בכל רבעון יוגש לוועדה המקצועית במשרד, תקציר פעילות רבעוני בתחום פיתוח  .ח

 קריירה. 
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ור ההרשאה להעביר למשרד הצהרה בעניין היעדר יחסי הרשות תידרש במועד איש .ט

 .4כנספח עבודה בין הרכז לבין המשרד בנוסח המצורף 

הרשות תידרש לאשר את פרטי ההרשאה ולהתחייב בחתימת מורשים מטעמה על  .י

 קיום ומילוי התנאים הנדרשים להעמדת התקציב.

של הרשות יוגש  נספח תקציבי ובו ציון שכר הרכז, חתום על ידי מורשי החתימה .יא

 כנספח להרשאה. 

המקצועית במשרד הועדה התשלומים יבוצעו על סמך תשלום בפועל ורק לאחר אישור  .יב

 ואישור חשבות המשרד.

התקציב שיאושר לכל רשות הינו תקציב מקסימום. בנוסף, המשרד רשאי על פי שיקול  .יג

כלל מרכזי הכולל לטובת קול קורא זה לדעתו להקטין או להגדיל את התקציב עבור 

. כל הגדלה או הקטנה תבוא לידי ביטוי באופן יחסי הצעירים העומדים בתנאי הסף

 . העומדים בתנאי הסף לגבי כל מרכזי הצעירים

 הרשות מתחייבת להעמיד ממקורותיה וממקורות נוספים את יתרת התקציב הנדרשת     .יד

 להפעלת מרכז הצעירים.       

רשות אשר בתחומה עירים אחד ברשות מקומית. לא יינתן תקציב ליותר ממרכז צ    .טו

מופעלים מספר מרכזי צעירים תצטרך לציין בצורה מפורשת ביחס לאיזה מרכז 

צעירים מוגשת הבקשה והתקציב שיוקצה, ככל שיוקצה, ייועד רק לשימוש במרכז 

 צעירים זה. 

כולה לרשויות לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה  .טז

או חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או במידה והדו"ח לא 

 אושר מטעמים ענייניים.

הרשות לא מורשית להעביר או להמחות את זכויותיה לפי קול קורא זה, כולן או    .יז

חלקן, או את הפעילות נשוא התקצוב, ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב ובתנאים 

 שייקבע המשרד.

ש מגיש הבקשה יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת ככל שידר .יח

 עמידה בתנאים למתן השתתפות והשימוש בכספי ההשתתפות לייעודם.

    דיווחים תקופתיים לחשבות .7

 והגזבר.הרשות דוח ביצוע רבעוני חתום ע"י ר'  .א

 צרוף אסמכתאות בגין שכר  ) דוח מערכת שכר וחשבוניות מס / קבלה (.  .ב

שלום שוטפת מהגוף המפעיל )במידה וקיים(  ישירות את הפרויקט, כמו דרישת ת .ג

 כן אסמכתא לביצוע העברה כספית אליו בחודש העוקב. 
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בתום כל חצי שנה תעשה בדיקת נתוני סעיפי הפעילות המצטברים בגינם הוגשו    .ד

מסך  60%-דרישות להשתתפות המשרד. ככל שהיקף דרישת הפעילות נמוכה מ

מלי שניתן לתקצב מכח ההרשאה בגין התקופה הרלוונטית, אזי הפעילות המיני

תקוזז השתתפות המשרד ברכיב השכר. קיזוז רכיב השכר יהא בהתאם לפער בין 

היקף הפעילות שבגינו נדרשה השתתפות המשרד לבין הביצוע, ובכל מקרה, לא 

. שימו לב כי בשנה הבאה ההפחתה 20%תקוזז ההשתתפות בשיעור העולה על 

 בשיעור גבוה יותר בהתאם להחלטת הועדה המקצועית.  תהיה

מסך דרישת שכר.  דרישה אשר  %74 -עד  –מגבלת התשלום בגין כל דרישה הינו  .ה

 תכלול שכר מעבר לכך תקוזז בהתאם.

, 5בסוף השנה תבוצע בדיקה של נתוני הביצוע השנתיים בהתאם לאמור בסעיף  .ו

 גין הקיזוז שבוצע במהלך השנה.  ובמידה ולא היתה חריגה שנתית יבוצע החזר ב

 ניתן לבצע הסטות משכר לפעילות בלבד. .ז

דרישה אשר תכלול שכר בלבד ללא פעילות, לא תאושר אלא במקרים קיצוניים  .ח

וחריגים שיאושרו על ידי ראש אגף צעירים והחשב מטעמים אשר יפורטו במסגרת 

 האישור.

 ידי גורם אחר. אין להגיש דיווחים או פעילויות שהוגשו לתשלום על  .ט

כל דרישה לתשלום שתוגש למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בגין ההרשאה,  .י

תהיה חתומה על ידי מורשי החתימה בדין של הרשות. התשלומים יבוצעו על סמך 

ואישור  ראש אגף צעיריםביצוע בפועל, אשר נרשם בספרי הרשות ורק לאחר אישור 

להגשת הדיווחים המוזכרים לעיל ולאחר חשבות המשרד. התשלום יבוצע בכפוף 

בכל מקרה של אי התאמות בין  שהוגשו דוחות המפרטים את הביצוע בפועל.

 הדיווחים או החשבוניות, המשרד יפנה לרשות לקבלת הבהרות. 

 

 דרישות מקצועיות .8

הרכזים יחויבו להשתתף בהכשרות המקצועיות שיקיים המשרד מנהלי המרכזים ו .א

ת ומקצועיות נוספהשתתפות הרכזים בהכשרות  גב והגליל.לפיתוח הפריפריה הנ

 יתואמו עם המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. 

מרכז הצעירים יתבקש להגיש תכנון תקציבי ביחס לרכיבים המתקצבים מכח קול  .ב

ישור ועדת ההיגוי המקצועית אקורא זה, לקראת כל תחילת רבעון ולקבל עליו את 

 . במשרד

 זמן קצרות מהדיווחים הרבעוניים. י לדרוש דיווחים במסגרותהמשרד יהא רשא .ג
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כי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל שותף  הפרסומיםעל הרשות לציין בכל  .ד

 בפעילות מרכזי הצעירים. הנחיות מפורטות יצורפו להרשאה.

שאלון מדידה והערכה: מענה על השאלון המובנה והאלקטרוני והעברת המידע  .ה

חת לרבעון. השאלונים מנותחים ומנוקדים ומהווים כלי ניהולי לאגף נעשית א

 .אשר באמצעותו  המנהלים מקבלים משוב על עבודתם

 דרישות נוספות .9

איגוד ערים,  –ההפעלה תתאפשר על ידי גופים מפעילים עירונים כהגדרתם להלן .א

חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת שהוקמה מכח סמכות העיריה או 

א לפקודת 34( לפקודת העיריות ומכח סעיף 30)249מקומית על פי סעיף המועצה ה

וכן חברה, חברת בת, אגודה שיתופית או כל   המועצות המקומיות]נוסח חדש[,

( לצו המועצות המקומיות )מועצות 11)63אגודה אחרת בהתאם להוראות סעיף 

לים . הפעלת התקצוב תיעשה על ידי גופים מפעי1958 –אזוריות(, תשי"ח 

 . 1.4.18עירוניים, ההפעלה באופן זה תידרש החל מתאריך 

במידה ומתגלה במהלך תקופת הקול קורא כי הרשות חדלה מלעמוד בתנאי   .ב

 שהינו תנאי סף, יהיה רשאי המשרד להקטין/לבטל את התקצוב.

המשרד ימנה נציג מטעמו שישתתף בהליך בחירת רכז/ת פיתוח הקריירה, אשר  .ג

 .מארבעה נציגים מטעם השותפים האחרים למרכז הצעירים ישתתפו בו לא פחות

 זכויות המשרד .10

המשרד לא ידון בהצעות שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים  .א

 המפורטים לעיל.

המשרד רשאי לבטל  את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש  .ב

גורם אחר וללא הודעה  על פי החלטתו  ללא מתן הסברים כלשהם לרשויות או לכל

 מוקדמת.

המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה לרשויות, כדי לקבל הבהרות  .ג

 בהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות. -להסיר אי להצעות או

המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, או כל  .ד

בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה  מסמך, או מידע אחר, הדרושים לדעתו לשם

 של המוצע בהן לדרישותיו, או הנחוצים לדעתו לשם קבלת החלטה. 

המשרד רשאי לדרוש מהרשויות דו"חות כספיים ודו"ח מקורות ושימושים של  .ה

 נשואי התקצוב.  הרכיבים 

 המשרד שומר לעצמו את הזכות להזמין את המציעים להציג בפניו את בקשתם.  .ו
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או מי מטעמם רשאי/ם לבקר בכל אתר או פעילות הקשורים נציגי המשרד ו/ .ז

למרכז הצעירים ולהפעלת תוכנית העבודה ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול 

 התוכנית מטעם מבקש התקצוב בתאום מראש עם מבקש התקצוב.

אין ודאות כי המשרד יפרסם קול קורא או יעניק תקצוב זה או אחר, עבור  .ח

ול קורא זה, או עבור פעילות אחרת במרכזי הצעירים הפעילות המתוקצבת מכח ק

 או בנושאי צעירים, בעתיד.

 הגשה נהלי .11

 .המשרד ידי על שנקבעו ייעודיים טפסים גבי על ורק אך יוגשו בקשות .א

 מגישי של הסטטוטוריים החתימה מורשי י"ע יחתמו לתקצוב הבקשות  .ב

 .הרשות גזבר ידי על גם יחתמו הכספיים- המסמכים ,כן כמו . הבקשה

  מלאים הם כאשר ,להלן המפורטים הטפסים את תכלול בקשה כל .ג

 המסמכים כל צירוף על הקפדה תוך ,הנדרשים הפרטים כל בהם ומפורטים

 :אלו בטפסים הנדרשים

 (1נספח טופס הגשת בקשה ) .1

(. לשם הנוחות, 2נספח מפורטת עפ"י הפורמט המצורף ) עבודה תכנית .2

המשמש לעזר למילוי תוכנית העבודה מצורף קובץ  פירוט הסטנדרטים 

 (.3)נספח 

 (4נספח הצהרה בדבר היעדר יחסי עבודה )  .3

מרכז צעירים , חתום על ידי  ראש הרשות או  פעילותמסמך הצהרה על  .4

 .(5נספח מורשה חתימה )

שמבנה מרכז הצעירים עומד בדרישות הדין  רשותהצהרה של מהנדס ה .5

 (. 6נספח לעניין נגישות )
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 הקול הקורא בקשות להגשת מנהליות יותהנח

 ,זו למטרה המיועדים הטפסים גבי על למשרד יוגשו ,ונספחיהן צרופותיהן על הבקשות .א

 .לעיל המצורפים

לידי  והגליל הנגב ,הפריפריה לפיתוח למשרד יוגשו ,ונספחיהן צרופותיהן על הבקשות .ב

  eldady@png.gov.il -למיי, למנהל תחום צעירים פריפריה חברתית -אלדד ימין 

 .12:00בשעה   19.2.18-ה הינו הבקשות להגשת אחרון מועדג. 

 המשרד ,כלשהם במסמכים חוסר של מקרה בכל .יבחנו לא ,במועד הוגשו שלא בקשות .ד

 .השלמות/לבקש הבהרות רשאי

 – , מיילאלדד ימין  23:59בשעה  11.2.18ת עד ליום בכל שאלה ו / או למידע נוסף ניתן לפנו .ו

 eldady@png.gov.il 

 המענה לשאלות יפורסם באתר המשרד
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