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 2018פברואר 

ז פיתוח קריירה במרכזי צעירים בערים ובמועצות כלתקצוב רקול קורא תקצוב 

  -המקומיות בפריפריה החברתית 

 מענה לשאלות הבהרה

 

 : 1שאלה 

יכולה להגיש או שהקול קורא מיועד רק למועצות   XXXXהאם מועצה אזורית 

 מקומיות?

 : 1לשאלה  תשובה

רתית כהגדרתה לפי מי הפריפריה החבהקול הקורא הינו לרשויות מקומיות בתחולא. 

להוראות הקול  2התאם לסעיף מופיעה ב המקומיות הגדרת הרשויות .החלטות הממשלה

היות ותחום הצעירים במועצות האזוריות בפריפריה החברתית מתפתח ושונה א. הקור

באופיו מהפעילות בערים ובמועצות המקומיות, לא נכללו מועצות אזוריות בקול הקורא 

יפי. בימים אלו נעשית עבודת מטה לבחינת האופן בו ניתן יהיה לשלב את תחום הספצ

פיתוח הקריירה בהתאמה ייעודית למועצות האזוריות, על מנת ליתן מענה כולל לכלל 

 הפריפריה החברתית. 

 

 : 2שאלה 

של הלמ"ס  5אקונומי -רציתי לברר האם גם רשויות מקומיות הנמצאות בדירוג סוציו

 . יש מועמדות לקול הקורארשאיות להג

 :3שאלה 

הם זה  1-4הגדרתם שאחד מתנאי הסף להגשת הקול קורא הינו הלמ"ס חברתי בין 

 5אנחנו נמצאים בדרגה  הדרוג הרגיל של ההלמ"ס?

  :3-2לשאלות  תשובה

ערים  –כהגדרתן בקול הקורא, קרי  רשויות מקומיותלקול הקורא, רק  4.1בהתאם לסעיף 

בתחום הפריפריה החברתית אשר כלל הרשות תחת ההגדרה  , שהינן ומועצות מקומיות

זכאיות  (4-1כלכלי של הלמ"ס בין  -הרשות מדורגת בדרוג החברתי)של פריפריה חברתית 

  .לגשת לקול הקורא ככל שהן עומדות בכלל תנאי הסף

תחת  ,רשימת הרשויות והאזורים הנמנים על הפריפריה החברתית מופיעה באתר המשרד

   -'ידע', 'הודעות דובר'מ
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 : 4שאלה 

נו, בקריאה שניה, מצאתי שההתייחסות היא רק לנגב גליל ולא מצאתי התייחסות אלי

 מרכז הצעירים המוכרים תחת המשרד דרך הרחבתו לפיתוח הפריפריה החברתית.

 ?להגיש מועמדות ת זכאי  XXXהרשות האם 

 :4תשובה לשאלה 

שנכללות לעיל, הקול הקורא מיועד לערים ומועצות מקומיות  3-2כאמור במענה לשאלות 

ת הפריפריה בתחום הפריפריה החברתית ולא בתחומי הנגב והגליל. הגדרבמלואן 

וכפי שתוקנה בהחלטת ממשלה  1.11.2015מיום  631החברתית הינה לפי החלטת הממשלה 

וכפי  2.11.2016מיום  2019ואשר הוארכו בהחלטת ממשלה  15.5.2016מיום  1453מספר 

צורפה הפניה לעיל,  3-2שיעודכנו החלטות אלו מזמן לזמן. במסגרת המענה לשאלות 

 .לרשימת הרשויות בהקשר זה

 :5שאלה 

א' 5לכלל התקציב. בסעיף  116,400נכתב שסכום ההשתתפות המקסימלי הוא  5בסעיף 

יוצא  116,400מ 74%ע"פ החשבון שלנו  מהתקציב. 74%נכתב ששכר הרכז יהיה עד 

שנתי. אכן  86,400א' נכתב שעלות השתתפות המשרד תעמוד על 5. ואילו בסעיף 86,136

  גיש הצעה מפורטת ומדוייקת ככל הניתן.מדובר בפער קטן אך חשוב לנו לה

ב' 5בסעיף . לכלל התקציב  116,400נכתב שסכום ההשתתפות המקסימלי הוא  5בסעיף 

יוצא  116,400מ 26%מהתקציב מיועד לפעילות. ע"פ החשבון שלנו  26%נכתב שלפחות 

ש"ח,  15,000ב' נכתב שמקסימום הסכום לפעילות הוא 5ש"ח. ואילו בסעיף  30,264

 ?לסעיף זה כדי להגיש הצעה מתאימה המדויקשמח לדעת מהו התקציב נ

 :6שאלה 

סה"כ  –שכר למשרה מלאה  ?20%שח סה"כ, כולל מצ'ינג  116,400הקול קורא עומד על 

עד גובה  –והשתתפות בפעילות  ₪ ;  86,400המשרד=  80%מתוכו ₪  108,000מקסימום 

 של המשרד?₪  15000 של 

   : 6-5לשאלות  תשובה

המשרד לרשויות הזוכות  שיעבירלהוראות הקול הקורא, סך התקצוב  5בהתאם לסעיף 

 .  בגין ובהתאם לאמור בסעיפים הבאים 116,400₪  לא יעלה על בקול הקורא 

ניתן להפנות להשתתפות בשכר רכז פיתוח  שיעביר המשרדמהתקציב  74%עד  -שכר .א

מעלות העסקה של רכז  80%עלה על במימון השכר לא תהמשרד  קריירה.  השתתפות

פיתוח הקריירה  האמור בהתאם לתכנית עבודה אשר תאושר על ידי שתאושר על ידי 

  80% -הועדה המקצועית במשרד. נדגיש כי המשרד ישתתף במימון של עד ולא יותר מ

כך שלכל מתוך חודשי(, ₪  9,000שנתי )₪  108,000מעלות השכר שלא תעלה על 

על   חודשי(.₪  7,200שנתי )₪  86,400-לא יותר מ המשרד תעמוד עלהיותר השתתפות 

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

 .₪ 86,400 לא תעלה עלהשתתפות המשרד  (.מעלות השכר
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אושר עבור השתתפות ו שיעביר המשרד מהתקציב 26%לפחות   -תקציב פעילות .ב

אותה מפעיל מרכז הצעירים בתחום פיתוח  העבודה תכניתכלל הפעילות בבמימון 

 (. ₪ 30,000)כרי לפחות  קריירה. 

הפעילות תכלול סדנאות, קורסים, הרצאות, כנסים, סיורים, תכניות לפיתוח קריירה 

ות אינטרנטית, פיתוח קבוצות, והכשרה מקצועית, פעולות שיווק, פרסום, ירידים, פעיל

מקסימום להשתתפות לפעילות אחת מכלל ) ₪ 15,000ייעוץ ארגוני, והפעלות עד גובה של 

  (. הפעילויות

במסגרת הקול הקורא לא יפחת   כלל הפעילותסכום השתתפות המשרד, המיועד לתקצוב 

המשרד  זאת תקרת התקצוב שייתן עם אחוז מהסכום הכולל להשתתפות המרכז.  26%מ

 ₪. 15,000בתחום לא תעלה על  עבור פעילות אחת

לפעילות אחת המקסימום שיוגש האמור לעיל, המשרד מבקש לעדכן כי סכום למרות 

)יש . במקור כמו שנכתב בקול הקורא₪  15,000ולא ₪  9,000-מכלל הפעילויות מתעדכן ל

לות הבהרה אשר יישלחו עם המענה לשא קול הקוראלמסמכי הלשים לב גם לעדכון 

 ( .המשרד רויועלו לאת

 

 :8שאלה 

הסעיף הראשון בתכנית  ( שיש להגיש.2שאלתנו מתייחסת לתכנית העבודה )נספח 

מפורט הפעולות  3בנספח  המכונה: "סעיף תכנון ניהול ובקרה" אינו ברור לחלוטין.

אם הנקודות הראשונות המופיעות במפרט אינן ברורות לגמרי. ה 2הנדרשות מהסעיף, אך 

 ייעוציים אישיים לצעירים עונים על נקודות אלו?

אך נודה להבהרה מצדכם האם ליווי וייעוציים אישיים   הם כן. -כפי שאנו רואים זאת

  לצעירים עונים על כך.

 :  8לשאלה  תשובה

סעיף ניהול תכנון תכניות העבודה, באליהם יש להתייחס בהינו פירוט הסטנדרטים  3נספח 

מדבר על  סעיף זה המטרות שיש להשיג על ידי פעולות בתחום הנ"ל. מופיעות ובקרה 

שקשורות לניהול המערכתי לתחום פיתוח הקריירה במרכז הצעירים, לדוגמא, הפעולות 

מעקב אחרי תכנית העבודה, פגישות צוות המרכז בתחום, פרסום התחום, ועדות היגוי, 

  סקרים ומשובים בניית גאנט עבודה לתחום ועוד... 

אשר  ,יכול להיכלל תחת אירועים וקורסים בתחום פיתוח הקריירהייעוץ וליווי אישי 

 כוונתם הם פעולות יזומות בתחום פיתוח הקריירה. 
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 :  9 שאלה

כיצד ניתן מרכז הינם עובדי הרשות, בשהעובדים  להצהיררשום שיש  1סעיף  4בנספח 

  .ואינם עובדי הרשות כזלהתייחס במידה והעובדים הינם עובדים בגוף מפעיל של המר

 : 9תשובה לשאלה 

במסגרת הקול קורא ניתן שהעובדים יהיו תחת גוף מפעיל כהגדרתו בקול קורא, בשל כך 

אותו יש לחזיר חתום עם מסמכי הקול  נוסח מתוקן הועלה לאתר .4בנספח  1תוקן סעיף 

   .הקורא

 

 :10שאלה 

 האם הקול הקורא מתחדש כל שנה?

 :10תשובה לשאלה 

הנוכחית התקציב הינו לשנה אחת מיום קבלת ההרשאה על ידי המשרד , מדיניות המשרד 

. ככל שהרשות מוצאת פיתוח תחום הקריירה במרכזי הצעירים בפריפריה לעודד את הינה 

לנכון להמשיך את הפעילות בשנים הבאות, תוכל לגייס מקורות עצמיים לטובת העניין. 

 . .בשנה הבאה לטובת הפעילותאין ערובה לפרסום קול קורא גם 

 

 : 11שאלה 

 האם תתוקצב? –יה או השלישית העיר תעלה באשכול הסוציואקונומי יהיה ובשנה השנ

 : 11תשובה לשאלה 

.ב לקול הקורא, במידה ויתגלה כי רשות חדלה לעמוד בתנאי שהינו תנאי 9בהתאם לסעיף 

סף זה נמדד בעת פרסום  תנאי.  סף, רשאי יהיה המשרד להקטין או לבטל את התקצוב

קול קורא זה גם שנה הבאה, יהיה על הרשויות המגישות  ככל שיפורסםהקול הקורא, 

אין ערובה ם שייקבעו במסגרת הקול הקורא כפי שיפורסם וכלל שיפורסם. לעמוד בתנאי

 .לפרסום קול קורא גם בשנה הבאה לטובת הפעילות

 

 

 

 


