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 2622לשנת - להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקוםקול קורא 

 

 

 

 מבוא ורקע .1

"המשרד"( מודיע על כוונתו להפעיל  -המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן  .1.1

תכניות למנהיגות צעירים בני ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, 

, עמותת מרכז מעש"ה, ארגון אג'יקהמשרד התקשר חוזית עם  .)להלן:"התכנית"( מקום

במכרז פומבי שפורסם על ידי  זכור שאתיקון עולם וכל ישראל חברים  -דרומה צפונה

ברשויות תכניות מנהיגות והפעלת על תכנון  הגופים הזוכים אחראיםהמשרד בנושא זה. 

יתבצע על ידי המשרד,  באופן שיפורט במהלך  התכניותהמקומיות. המימון המלא של 

 להגיש מתבקשות, בשטחן תכניותמקומיות המעוניינות בהפעלת  רשויותקול קורא זה. 

  .זה קורא בקול שיפורט באופן, למשרד בכתב בקשה

( מתוך כוונה לפתח ולקדם 11-04המשרד מקדם, יוזם ומוביל פרויקטים לצעירים )גילאי  .1.1

את השתלבותם של הצעירים בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי היישובים בפריפריה, 

ובגליל בפרט, ועל ידי כך להביא למימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר. המשרד בנגב 

מקדם את תחום הצעירים כמוקד עשייה מרכזי והיה הראשון להקים בין משרדי הממשלה 

הפעלת ללצורך קידום הנושא החליט המשרד להעמיד תקציב ייעודי  אגף ייעודי לצעירים.

 תכניות מנהיגות לצעירים בני מקום.

להצמיח צעירים מתוך קהילת בני המקום בפריפריה החברתית היא מטרת התכנית  .1.1

 והגאוגרפית, אשר ייזמו ויובילו פעילות למען חיזוק החוסן הקהילתי.  

החיבור בין אותם צעירים שגדלו בפריפריה, מתוך הבנה כי דווקא הם, ולא צעירים מבחוץ, 

, ובנייתם כקבוצת מנהיגות יישובית מסוגלים להיות כוח מניע לשינוי חברתי בקהילתם

 מעורבת ופעילה, יש בה כדי לחזק את המשתתפים כסוכני שינוי פעילים בפריפריה.

רב בדגש על העצמת הנהגה התכנית תספק הכשרה וכלים למשתתפיה ותעשירם בידע  .1.0

משתתפי התכנית יישמו את החומר הנרכש וייצרו מיזמים קהילתיים בקהילתם, מקומית. 

רויקטים לחיזוק החוסן הקהילתי, צמצום פערים ושוויון הזדמנויות. כן יופעלו ויזמו פ

 .הילתיים מקומיים וכנס מרכזי אחדאירועי שיא ק 1במסגרת התכנית 

 הגדרות .2

, הנגבכהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח  בנגבהרשויות המקומיות הממוקמות  "נגב": 1.1

 .1991-בהתשנ"

הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, הרשויות המקומיות "גליל":  1.1

   .1991-התשנ"ג

 מיום 111": רשויות מקומיות כהגדרתה בהחלטות הממשלה מס' פריפריה חברתית" 1.1

 ,14/1/1411מיום  9ומס'  9/1/1414 מיום 0111מס'  11/1/1411מיום  1011ומס'  1/11/1411

נכללת תחת פריפריה חברתית  הרשותכלל וכפי שיתעדכנו מעת לעת, אשר  9/1/1411מיום 

, אום אל פחם (. להלן פירוט הרשויות הרלוונטיות:1-0בדרוג הלמ"ס  הרשות מדורגת)

כוונתו לתמוך בתכניות מניהגות לצעירים בני  על מודיע המשרד לפיתוח הנגב והגליל

 החברתית.פריפריה במקום ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ו
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, קריית מלאכי ,ירושלים ,באקה אל גרביה, קלנסוואה ,טירה ,אלעד,מודיעין עילית, טייבה

בית ,ערערה ,זמר ,אבו גוש, בני ברק, אשדוד ,לוד ,ביתר עילית, רמלה ,כפר קאסם ,בית שמש

קריית  ,וליה מעלה עירון‘לג‘ג, קריית ארבע ,כפר קרע ,בסמ"ה, פורידיס ,כפר ברא ,אל

 .דאלית אל כרמלו מעלה אפרים ,עספיא ,ג'ת, רכסים ,עמנואל ,זרקא –סר א ‘ג, יערים

  .מועצה אזוריתו עירייה, מועצה מקומית ":רשות מקומית" 1.0

  רשות מקומית. -"מוקד"

צעירים  להכשרת תכניתכולל לתוכנית המלאה. דהיינו,  שם: /תכניתתכנית מנהיגות 1.1

 הכוללת קורס, שעות לכל הפחות 114הנמשכת לאורך  הקהילתית היגותבתחום המנ

לקהילה  שיא ארועיקהילתים,  מיזמים ארגון וביצוע, למנהיגות קהילתית צעירה הכשרה

  וכנס ארצי.

 .המנהיגות, הפועלת במוקד אחדמשתתפים בתכנית  14-11בין  "קבוצה": 1.1

את המשתתפים למנהיגות  המכשיר, קהילתית צעירה למנהיגותהכשרה  קורסקורס": " 1.2

  קהילתית וייזום פרויקטים קהילתיים. 

 11-משתתפים ולא יותר מ 14כל קבוצת לימוד תכלול מינימום  ":"מספר המשתתפים 1.1

 משתתפים, אלא באישור חריג של המזמין. 

 לנתוני בהתאם תיהודי אינה אוכלוסייתה רוב אשר מקומית רשות -לא יהודית רשות 1.9

   .ביותר המעודכנים ס"הלמ

התכנית כיתה מותאמת על הרשות המקומית להקצות לטובת  ":תכנית"שטח הפעלת  1.14

כת יעל הכיתה להיות מותאמת לער ס כחלק מהתכנית,ש בו יתקיים הקוראי 11-14ל

 , שירותים. שולחנות, , , כיסאותמחיק לוח -פעילות לימודית ולכלול בין היתר

תכנית איש קשר שיעבוד להעמיד לטובת הפעלת ה על הרשות המקומית "איש קשר": 1.11

קורס, לטובת הכיתה, והמשרד. איש הקשר יהיה אחראי על העמדת ה מול הגוף המפעיל

איש הקשר מטעם הרשות  ת התכנית.להתעורר במהלך הפעל ותעלולש סוגיותופתרון 

 1-מהמפגשים, כשהוא מתחייב להיות נוכח ב 14%המקומית מחוייב להשתתף בלפחות 

 המפגשים הראשונים.

 -, בנוגע למגזר הלא יהודי11/19הגופים הזוכים במסגרת מכרז אחד מ: "גוף מפעיל" 1.11

או כל ישראל חברים  -מכון הנגב. לעניין המגזר הכללי -אג'יקאו עמותת מרכז מעשה 

 תיקון עולם.  -דרומה צפונה

 , ברשות המקומיתקבוצת עבודה מוסד או  –" / יחידת צעירים"מרכז צעירים 1.11

בין היתר  –עיקרי תחומי הליבה של תחום הצעירים במרחב הרשותי את מתפעל/ת ה

תעסוקה, חיילים משוחררים  מעורבות חברתית, השכלה והכשרה, פיתוח קריירה,

ברשות המקומית מועסק מנהל  .בודה יישוביתתכנית ע בין היתר תוך הפעלת ומלגות

  יחידת צעירים רשותית / מנהל מרכז צעירים.

 .04-11תושב הנגב, הגליל או ה"פריפריה החברתית" שגילו בין ": צעיר" 1.10

בתחום הרשות צעיר אשר כתובתו המעודכנת בתעודת הזהות הינה ": בן מקום" 1.11

 המקומית בה מופעלת התכנית.

  קול קוראטרת המ .0
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להצמיח צעירים מתוך ומתוך מטרה  1414נת במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לש 1.1

קהילת בני המקום בפריפריה החברתית והגאוגרפית, אשר ייזמו ויובילו פעילות למען 

מנהיגות לצעירים בני תכניות להפעיל המשרד החלטה קיבל  ,חיזוק החוסן הקהילתי

 .המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית מקום ברשויות

 רכיבי תוכנית המנהיגות הינם: מנהיגות ואחריות , העצמה אישית, זהות מקומית 1.1

הצעירים מובילים מהלך או יוזמה בתחום החברתי, ך התכנית במהל. יזמות קהילתיתו

עתודות  לתכני אגףכן ישנה חשיפה כמו הציבורי, העסקי, התרבותי או האקדמי.  

 המגזר המוניציפאלי המגזר עבודת, צוערים תכניות) הממשלה ראשמשרד -לישראל

 יודגש כי כל תכנית מותאמת לאופי הרשות וצרכי הרשות.  '(.וכו הציבורי

פרסם המשרד מכרז להפעלת תכנית מנהיגות מקומית, , הפעלת תכנית מנהיגותלצורך  1.1

חוזית עם לצעירים בני מקום, ברשויות מקומיות בפרירפריה, בנגב ובגליל והתקשר 

הוא לתכנן ולהפעיל את  הגוף המפעיל תפקידאשר ישמשו כגוף המפעיל.  הזוכים במכרז

מקומיות. יודגש כי במסגרת קול קורא רשויות הלצעירים בני מקום ב תכניות המנהיגות

אלא תעבודנה ישירות מול  תקציביות זה, הרשויות המקומיות לא תקבלנה הרשאות

במיקום שייקבע על ידי הרשות המקומית,  יתנהזוכים במכרז, שיפעילו את התכ

 ובתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט בקול קורא זה. 

פעיל אשר תפעל בכל אחת מהרשויות נתונה לשיקול דעתו ההחלטה בדבר זהות הגוף המ 1.0

 הבלעדי של המשרד.

הקול הקורא פונה לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות  1.1

 בתחומן, במימון המשרד ועל פי תנאי הקול קורא. תכנית מנהיגות בהפעלת 

 קרונות הקול קוראע .4

 למען הסר ספק יובהרו העקרונות הבאים: 

-חרום שעת תקנות פי על זה ובכלללדין  בהתאםעל הרשות לפעול  התכנית שלבי בכל 0.1

 יפורסמו באםובהתאם להנחיות משרד הבריאות,  בתוקףשהן  ככל החדש( קורונה נגיף)

  .לעת מעת

 .1411שנת  – הקול קוראשנת פעילות  0.1

להפעלת תכנית נועד לסייע לרשויות המקומיות הקול קורא  – ואופן התקצוב עלויות 0.1

 כלל התכנית למשתתפים היא ללא עלות מצידם. , ם בני מקוםיירמנהיגות לצע

הפעלת תכנית מנהיגות  11/1419מכרז פומבי מס' במסגרת  -מפעילי תכנית מקומי 0.0

ספקים  0זכו  ,מקומית, לצעירים בני מקום, ברשויות מקומיות בפריפריה בנגב ובגליל

ספקים: "כל ישראל חברים" ו"דרומה  1לחברה הכללית להפעלת תכנית המנהיגות, 

ספקים: "אג'יק מכון הנגב" ו"מרכז מעשה".  1תיקון עולם" ולחברה הלא יהודית -צפונה

 הבלעדי של המשרד. ויובהר כי חלוקת הקבוצות בין ספקי התכנית נתונה לשיקול

המשרד את ייקבע בהתאם לתוצאות הקול הקורא,  – ההפעלהך רוד התכניותהתפלגות  0.1

ייצור המפעיל הגוף . בהתאם לכל מגזר כו לתכנית מנהיגות לצעיריםזיהרשויות שמספר 

. ת תכנית המנהיגותלמולה את הליכי תכנון והפע בצעקשר עם הרשות המקומית וי
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. הרשות המקומית אינה נדרשת לשלם גוף המפעיללמהמשרד ישירות התשלום יבוצע 

 . גוף המפעיללתמורה כלשהי 

מלוא הבקשות שיוגשו. ב לתמוךמשיקולי תקציב, המשרד אינו מתחייב  – יטת הניקודש 0.1

 ., בחלוקה לפי מגזר כללי ומגזר לא יהודיהבקשות תנוקדנה כמפורט בקול קורא זה

הרשויות המקומיות שיגישו בקשות  תכנית מנהיגות לכלהמשרד אינו מתחייב להקצות 

ייקבע על ידי המשרד בהתאם  תכניותלקול קורא זה. מספר הרשויות הסופי בהן יופעלו ה

 לתקציב שיוקצה לנושא, מספר הבקשות שתוגשנה והניקוד של הקול קורא. 

, אופן סיווג הרשויות ייעשה בהתאם כל רשות תיבחן בהתאם למגזר אליו היא משתייכת 0.2

 . העדכניים ליום פרסום קול קורא זה מ"סלנתוני הל

 ועד ביותר הגבוה הניקוד בעלת מהבקשה תדורגנה הבקשות – אופן דירוג הבקשות 0.1

 . ביותר הנמוך הניקוד בעלת הבקשה

אחת לכל רשות לקבוצה בשלב הראשון תאושר בקשה  – הקצאת ואישור הבקשות 0.9

נוספות לרשויות לקבוצות מקומית. במידה ותיוותר יתרה תקציבית, יאושרו בקשות 

 . בהתאם לדרוג הבקשותמקומיות 

תכנית הרשות המקומית נדרשת להעמיד לטובת הפעלת  – התחייבות הרשות המקומית 0.14

 :מנהיגות

נדרש המקום . על פי העניין יתת לימוד/ חלל מופרד, המאפשר העברת קורס למידהכ 0.14.1

, אינו בדרישות אלועומד אינו  המקום. ככל שיסתבר כי ונגיש להיות במצב תקין

ועל  המקום ייפסל ,למשתתפיםאו מהווה סכנה  מאפשר קורס למידה בקבוצה

 .להעמיד מבנה חלופי מתאים הרשות יהיה

אולמות, -מתקנים נוספים אשר יידרשו לביצוע פעולות במסגרת התכנית לדוגמה 0.14.1

 וכדומה.  מתנס"ים

שיהיה תכנית שתוקם בשטחה איש קשר מטעמה ל הרשות להעמיד לטובת כל ע 0.14.1

. איש הקשר מטעם הרשות  .הגוף המפעילאחראי על העבודה השוטפת מול 

מהמפגשים, כשהוא מתחייב להיות נוכח  14%המקומית מחוייב להשתתף בלפחות 

 המפגשים הראשונים. 1-ב

ם הרשות מתחייבת לסייע לקיום התכנית ככל הניתן, לרבות בהקצאת חדרי 0.14.0

כן לסייע וואולמות אשר בבעלותה  קהילתית ו/או קבוצתית פעילותאמים להמות

במסגרת  אשר יבוצעו המיזמים הקהילתיים ואירועי השיאקיום הוצאה לפועל וב

 התכנית.

הרשות המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה המקומיים ולשלב  0.14.1

, יש לקבל את וכדומהביחסי הציבור, פרסומים במקומונים המשרד את דוברות 

 , טרם פרסום לוגו המשרד. .nitzanm@png.gov.ilאישור נציגת המשרד בדוא"ל: 

מחלקות הערייה השונות ישתפו פעולה עם מפעיל התכנית ככל ויידרש בכדי להוציא  0.14.1

 לפועל את התכנית. 

 .11-04צעירים בגילאי  14-11ם תמנה כל קבוצה שתוק – הרכב קבוצה והפעלתה 0.14.2
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, ללא מגבלה  04-11גילאי בההרשמה תהיה פתוחה בפני כל צעיר וצעירה  – רשמהה 0.14.1

עד שני משתתפים  יתאפשר כי בכל קבוצה  צוייןי. משתתפים פעילים 11-כלשהי, עד ל

ל"צעיר" ו"בני מקום" בכפוף לכך שגיל  קול קוראעומדים בהגדרות ה אשר אינם

יבחן מי שאינו עומד בהגדרת "בן מקום" בכפוף לכך שו 01המשתתף לא יעלה על 

 זיקתו לרשות. המשרד את 

על ידי הגוף המפעיל ובתיאום שייערכו הליכי מיון משתתפי התכנית ייבחרו לאחר ת

 עם המשרד. 

שעות  1מפגשים, כל אחד בן   14יהיה לכל הפחות  קורס  -הקבוצה הפעלת תדירות 0.14.9

 שעות מלאות )לא אקדמאיות( 14מלאות )כולל הפסקה( , סה"כ 

משתתפים. בכל שלב שהוא במהלך הקורס, במידה  14-לא יפתח קורס עם פחות מ  0.14.14

 , הקורס ייסגר.1-יורד מתחת ל הפעילים ומספר המשתתפים

הקבוצה מיזמים  ותפעיל תקיםלקורס  שנת הפעילות ובמקביל לאורך ,כך על נוסףב 0.14.11

ליווי ב בקורס וזאת הידע והכלים שרכשו אתהקבוצה  חברייישמו  בהםקהילתיים 

 תאירועי שיא בקהילתם הלוקאלי 1יערכו המשתתפים  כןותמיכה של הגוף המפעיל. 

 המקומית לתכנית.  , לטובת חיבור הקהילההגוף המפעילבליווי 

  התכנית היא ללא עלות למשתתפים בה.  :תשלום 0.14.11

משתתפים לשם פתיחת  14 :תכנית ברשותמס' סף של משתתפים לצורך הפעלת  0.14.11

פעילות  בהמהלך השנה, 1-יובהר כי במידה ומספר המשתתפים יפחת מקבוצה, 

 הקבוצה תופסק. 

המשתתפים בקבוצה חייבים ליטול חלק : בתכנית מנהיגות התחייבות להשתתפות  0.14.10

  ארצי.  התכנית: קורס, מיזמים, אירועי שיא וכנסבכלל 

מפגשים או לא יקח חלק במיזמים  0-משתתף שיחסיר יותר מ :מהתכניתהיעדרויות  0.14.11

הקהילתיים ובאירועי השיא, מסיבות שאינן רפואיות ו/או מאושרות על ידי המשרד,  

 .השתתפותו בתכנית תופסק

 , טרום הגוף המפעיל ידי המשתתפים יתבקשו לחתום על הצהרה שתועבר על

 .השתתפותם בתכנית

למשרד תהיה האפשרות להפסיק את השתתפותו של משתתף בקורס מסיבות   0.14.11

 ת. הגוף המפעיל ונציגי הרשות המקומיאחרות לאחר תיאום עם נציגי 

  – גוף המפעיללשיתוף פעולה בין הרשות המקומית  0.11

. בכל שנת הפעילותהגוף המפעיל באחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם  0.11.1

פעולה, המשרד  משתפת האינבמקרים בהם יסתבר למשרד כי הרשות המקומית 

 בשטחי אותה רשות.  התכניתרשאי לבטל את 

 . ככל שתדרש לכך בגיוס המדריכים/מנחים גוף המפעיללהרשות המקומית תסייע  0.11.1

 הרשות ובאישור המשרד.  הגוף המפעילעל ידי ייבחרו  תכניתשישתתפו ב הצעירים 0.11.1

המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה המקומיים ולשלב את 

 הדוברות ביחסי הציבור, פרסומים במקומונים וכדומה. 
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כיתת לדאוג לתחזוקת וניקיון  מתחייבתהרשות המקומית  – תחזוקת המתקנים 0.11.0

 נוספות בתכנית.   הלימוד וכן כל מתקן אשר בו יבוצעו פעילוית

 תנאי סף מצטברים .5

לעמוד בכל התנאים כדלהלן על רשות מקומית המבקשת להגיש בקשות לקול קורא זה 

 כתנאי לדיון בבקשתה:

על פי ההגדרות , )בפריפריה החברתיתאו  בנגבאו  בגלילרשות מקומית הממוקמת  1.1

 .1-11 כלכלי חברתי בדרוג (1.1 – 1.1בסעיפים 

לקיום תכנית המנהיגות ובכלל זה מקום לקיום  ונגיש מותאםהרשות תעמיד מבנה  1.1

 הקורס וכל אשר יידרש לביצוע המיזמים הקהילתיים ואירועי השיא. 

יהיה איש קשר מקומי האחראי  רשות בה תופעל תכנית מנהיגות, בכל  – איש קשר מקומי 1.1

נציגי המשרד,  ת,זה יהווה כתובת עבור נציגי הרשו נציג  .ההגוף המפעילעל הפעילות מול 

ביישוב,  המנהיגות, ויסייע להם בהוצאה לפועל של תכנית נציג הגוף המפעיל והצעירים

 המיזמים הקהילתיים ואירועי השיא.לרבות 

  תניקוד הבקשואמות מידה ל .7

מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ועד הבקשה בעלת הניקוד  תתדורגנה בקשות  .1.1

 הנמוך ביותר. 

  :תיבחן ותתוקצב בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן כל בקשה אשר תוגש, .1.1

 

 פירוט ניקוד  קריטריון

 החברתית הרמה
 הרשות של כלכלית

המקומית על פי 
נתוני הלמ"ס 

העדכניים למועד 
 פרסום קול הקורא

04 

 ניקוד קריטריון
 נקודות 04 1-1דירוג 
 נקודות 14 0דירוג 
 נקודות 14 1דירוג 
 נקודות 14 1 דירוג

הצעירים  מספר
 בשטח 26-44בגילאי 
המקומית, על  הרשות

פי נתוני הלמ"ס 
 העדכניים

14 

 ניקוד קריטריון
 נקודות 10 144-0999

 נקודות 11 1444-2999
 נקודות 11 1444-14999

 נקודות 11 11444-11999
 נקודות 14 +10444

 ניקוד קריטריון  

רמת פריפריאליות 
)לפי מדד 

פריפריאליות של 
11 

 נקודות 11   1רמת פריפריאליות            

 נקודות 11  1רמת פריפריאליות           
 נקודות 11 1רמת פריפריאליות           
 נקודות 9 0רמת פריפריאליות           
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 פירוט ניקוד  קריטריון

הלמ"ס העדכני 
 ביותר(

 

 נקודות 2  1רמת פריפריאליות           

 נקודות 4 ומעלה 1רמת פריפריאליות 

קיום מרכז צעירים 
ברשות המקומית/ 

 יחידת צעירים* 
11 

 ניקוד קריטריון
קיום של מרכז צעירים/יחידת צעירים 
ברשות המקומית בהתאם להגדרה בסעיף  

1.11  

11 

 144 סה"כ
 

 ע"י המשרד.  מךתי/יחידת הצעירים כי מרכז הצעיריםלא נדרש * למען הסר ספק, 

המשרד שומר לעצמו שיקול דעת לבקש הבהרות על מנת להוכיח עמידה בכל אחדמהקריטריונים 

 דלעיל.

 תקציבבקשות ו .6

ייקבע את היקף התקציב לקול קורא זה ואת מספר התכניות שיופעלו שייפתחו  המשרד 2.1

 בכלל, ובכל רשות בפרט. 

רשאית להגיש בקשה אחת להפעלת צעירים  144-1,999בת רשות –מס' בקשות לרשות  2.1

  .(יהודי לא או כללי) שתבחר המגזר פי על, תכנית אחת בשיטחה

 למגזרבשטחה,  קבוצות לשתי בקשה להגיש רשאית ומעלה צעירים 2,666 בת רשות 2.1

שיוותר תקציב לקבוצה שניה תתבצע ככל  התקציבית. החלוקה המגזרים לשני או אחד

ועל פי אמות המידה כך שתחולק לרשויות בעלות הניקוד הגבוה ביותר עד מיצוי תקציבי 

 בכל מגזר.

לרשויות  התכניותהתאם למספר הבקשות וההיקף התקציבי, המשרד יקצה את ב 2.0

 לרשויות מראששהוקצה  המקומיות בעלות הניקוד הגבוה ביותר עד לגמר התקציב

 במגזר הנכללות לרשויותלגמר התקציב שהוקצה מראש  עדוי הנכללות במגזר הלא יהוד

 למשרד נתונה ברשות יפעל אשר במכרז הזוכים מבין המפעיל הגוף על החלטה. הכללי

 .אזור בכל הבקשות מספר, תקציביים, םגאוגרפיי לשיקולים בהתאם על ותעשה בלבד

הרשות לא ו הגוף המפעיללבטל זכייה של רשות בקול הקורא במידה ו רשאי המשרד 2.1

קבלת הזכאות להפעלת התכנית ולהעביר  מיום עד שלושה חודשיםלגייס צעירים  יצליחו

 את הזכאות לרשות הבאה הבאה בעלת הניקוד הגבוה ביותר. 

במידה והמשרד יקצה תקצוב נוסף לטובת הפעלת התכניות, רשאי המשרד לפנות  2.1

 לרשויות הבאות בדירוג הניקוד לטובת פתיחת תכנית ברשות. 

 ם, דרישות נוספות ופיקוחהנדרשי המסמכים, ההצעות הגשת אופן .1

יש למלא את  -תוגשנה כמפורט להלןלפתיחת תכנית מנהיגות, בקשות  – ופן ההגשהא 1.1

בהתאם להנחיות ההגשה המפורטות  הבקשה המצורף כנספח לקול קורא זהטופס 

 , תוך התייחסות לכלל הסעיפים השונים המופיעים בטופס. 1-14פים בסעי
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: שם הרשות מצורף( –)נספח א'  טופס הבקשה יכלול התייחסות לפרטים הבאים 1.1

המקומית, הרמה החברתית כלכלית של הרשות המקומית, מספר תושבי הרשות 

, פרטי איש קשר לקול קורא, פרטיי איש הקשר 14-00הצעירים בגילאי המקומית, מספר 

 ההגשה.טופס פרטים נוספים כמפורט בקול הקורא ובנספח ומהרשות המקומית,  

, לרשויות המקומיותהבדיקה וההערכה  לפנות במהלך המשרד רשאי –פנייה להבהרות  1.1

בהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת -אי או להסיר הכדי לקבל הבהרות להצע

 . הההצע

לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות או כל מסמך, או מידע  המשרד רשאי

לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו,  ואחר, הדרושים לדעת

המשרד רשאי לפנות בבקשה להשלמות, אך אינו לשם קבלת החלטה.  םאו הנחוצים לדעת

 מחויב בכך.

על פי ולאמות המידה  הסף בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות – הסףבתנאי עמידה  1.0

המשרד אינו מתחייב  לזמינות התקציבית.המפורט, תידונה על ידי נציגי המשרד, בהתאם 

לאשר את כל הבקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות ולאמות המידה )קריטריונים(, אלא 

המשרד רשאי שלא לאשר בקשה שהוגשה באופן חלקי  מגבלת תקציב ומועדים.כפוף לב

 או לא תקין.

 !תפסל במועד תוגש שלא בקשה– הגשה במועד 1.1

 המשרד שומר על זכותו שלא לבחון בקשות שאינן עונות על התנאים המפרוטים לעיל. 1.1

חדש על פי  קול קורא או לפרסם ,או חלקים ממנו קול קוראהלבטל את  המשרד רשאי 1.2

או לכל גורם אחר וללא הודעה  רשויות המקומיותללא מתן הסברים כלשהם ל והחלטת

 מוקדמת.

רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת המשרד  1.1

ו ועל פי על פי שיקול דעתקול קורא , וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לבקשות

 .אילוצי תקציב ככל שיהיו

 קול קוראהנחיות מנהליות להגשת בקשות ל .9

    . galil.gov.il-http://negev טופס הבקשה נמצא באתר המשרד בכתובת  9.1

 שינוי וב יבוצע אשראין לבצע שינוי כלשהו בטופס. טופס . pdf בפורמטמופיע  הבקשה טופס 9.1

 יביא לפסילת הבקשה.  וכלשה

כקובץ סרוק וחתום לתיבת המייל את טופס הבקשה מלא וחתום, יש להגיש  9.1

 leadership@png.gov.il  בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה  .2622.62.22, עד ליום

  ייפסלו. 

 המשרד תציגנ .14

יש  השאלות והבירוריםאת  ניצן קורקיןא ילקול קורא זה ה תהמשרד האחראי תנציג 14.1

רת: "קול קורא תחת הכות ,leadership@png.gov.il  כתובת המיילללהפנות 

 ". 1411בתכנית מנהיגות צעירים בני מקום  להשתתפות
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 ,16:66בשעה  622.261.06עד , דבלבבכתב  משרדה תלנציג הבהרה תופנינהפניות ושאלות  14.1

  .המשרד ת. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג, ואליו בלבדדוא"ל שלעילב

הפניה תבוצענה למשרד בנוגע לשאלות הבהרה.  להתקשרואין אין מענה טלפוני יודגש כי  14.1

 בלבד. דואר אלקטרוני באמצעות
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 טופס בקשה באמצעות המיילנספח א': 

 ()נא למלא בשורה הפרמטר

  המקומיתרשות השם 
המקומית על פי נתוני הלמ"ס  הרשות של כלכלית החברתית הרמה

  העדכניים

או על פי נתוני  מספר התושבים לפי נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר
  מרשם האוכלוסין

 ס"הלמ נתוני פי על  26-44הצעירים בני ה התושבים מספר
  או על פי נתוני מרשם האוכלוסין ביותר העדכניים

בהתאם  לקיום תכנית המנהיגות ונגיש מבנה מותאםקיום 
 כן / לא 5.0להגדרה בסעיף 

   2.12בהתאם להגדרה בסעיף  ברשות צעירים מרכז קיום

 כן / לא

 2.12קיום יחידת צעירים ברשות בהתאם להגדרה בסעיף 

 כן / לא

  קשר לקול קורא מטעם הרשות המקומית שם איש

 יהודי לאה/  כלליה :במגזר ראשונה קבוצה מבקשת הרשות
 2,666)רשויות עם מינימום  במגזר שניה קבוצה מבקשת הרשות

 יהודי לאה/  כלליה :צעירים בלבד(

  תפקיד

  טלפון

  כתובת מייל
 

 

 

 הצהרת הרשות המקומית

  כדלקמן:מצהירה בזאת הרשות המקומית 

הרשות תעמיד מבנה מותאם לקיום תכנית המנהיגות ובכלל זה מקום לקיום הקורס וכל אשר  .א

 יידרש לביצוע המיזמים הקהילתיים ואירועי השיא. 

לקול   1-2 לפי המוגדר בסעיפים התכניתהרשות המקומית תעמיד איש קשר מטעמה לטובת  .ב

איש הקשר הקורא. איש הקשר יהיה הכתובת לכל עניין אל מול הגוף המפעיל, המשרד והערייה. 

מהמפגשים, כשהוא מתחייב להיות  14%מטעם הרשות המקומית מחוייב להשתתף בלפחות 

 המפגשים הראשונים. 1-נוכח ב

הדוברות הרשות המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה המקומיים ולשלב את  .ג

 ביחסי הציבור, פרסומים במקומונים וכדומה. 
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רייה ישתפו פעילות ככל ויידרש למען הוצאת התכנית במסגרת הרשות על הצד ימחלקות הע .ד

 הטוב ביותר. 

 בתכנית.הרשות המקומית מתחייבת לא לגבות תמורה כלשהי בעד ההשתתפות  .ה

במידה ומספר  משתתפים, 14מינימום המשתתפים לשם פתיחת חוג עומד על  ידוע לנו כי .ו

 הקבוצה תיסגר. במהלך השנה, 1-המשתתפים בקבוצה יפחת מ

 תכניתיביא לאי קיום ה כי העדר שיתוף פעולה מצידנו עם הגוף המפעיל את התכניתידוע לנו  .ז

 .הגם לאחר שהחל האו ביטול

 באישור המשרד. הגוף המפעיל  על ידי חרו ידוע לנו כי המשתתפים בכל קבוצה ייב .ח

 בקשר לשאת המשרד יידרש או יישא שבו סכום כל בגין המשרד את לשפות מתחייבת  הרשות .ט

 וכן, מטעמה או מעובדיה מי ידי על אם ובין הרשות ידי על נעשו אם בין, השירותים מתן עם

 או םנזקי בגין תשלום לרבות, זו להרשאה בקשר הרשות ביצעה אותם מחדלים או פעולות בגין

 .בכך כרוכות שתהיינה נוספות והוצאות תוריבי,  ובכלל זה כך עקב למשרד שיידרשו הוצאה

, כי ידוע לכל העובדים עמהצהיר על כך עם תחילת הקשר ת, והיידע את עובדית הרשות .י

המשרד , ולא של הרשותכי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של  ההמועסקים על יד

 או גוף אחר.

בו יצטרך המשרד לשאת במידה וחרף  סכוםמתחייבת לשפות את המשרד בגין כל  הרשות .יא

 .הרשות מעובדי מי ובין המשרד בין מעסיק – עובד יחסי התקיימו כי ייקבע, קוראהאמור בקול 

 

 

 חותמתו חתימה תאריך שם מלא 

ראש הרשות 
 המקומית

   

 

מורשה חתימה 
נוסף מטעם 

 המקומיתהרשות 
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