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 2202לשנת  קול קורא להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום בנגב בגליל ובפריפריה החברתיתמענה לשאלות הבהרה 

"קול  )להלן:  2022לשנת  קול קורא להשתתפות בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום בנגב בגליל ובפריפריה החברתיתעבור  ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 בקול הקורא.  הרלוונטי לסעיף הפנייה קורא"( תוך

 .קול קוראהמובא ב הנוסח על וגוברות הקול קורא ממסמכי נפרד בלתי חלק , מהוותמבקשיםה כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. התמיכותמי מטעם המזמינה או ועדת  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי .2

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות  התמיכותאין באי התייחסותה של ועדת  .3

 הקול קורא.תנאי 

 געות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנו .4

 יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה. .5

 קול קורא. זה תהיה הפרשנות כאמור ב רהאלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבה .6
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 התשובה השאלה

1.  2.3 

5.1 

האם מועצה אזורית בה רק חלק מהישובים 

 מוגדרים פריפריה חברתית עומדת בתנאי הסף?

 

לא, מועצות אזוריות בפריפריה חברתית 

העומדות בתנאי סף הן מועצות בדירוג 

 כלל המועצהאשר  1-4כלכלי -חברתי

נמצאת תחת ההגדרה של פריפריה 

 2.3חברתית וזאת בהתאם להגדרה בסעיף 

 .5.1בקול הקורא וכמפורט בתנאי סף 

2.  2.3 

5.1 

האם רשות מקומית/עיר בה רק חלק מהשכונות 

 מוגדרות פריפריה חברתית עומדת בתנאי הסף?

 

 

כלל לא, רק רשות מקומית/עיר, אשר 

 נכללת תחת פריפריה חברתית הרשות

עפ"י  4-1כלכלי -)הרשות בדירוג חברתי

 2.3הלמ"ס( וזאת בהתאם להגדרה בסעיף 

 .5.1בקול הקורא וכמפורט בתנאי סף 

שלום , באתר לא מופיע קובץ עבור פרויקט איפה    .3
  ניתן למצוא אותו

 

את על הרשות למלא  -שאלה לא ברורה

 .נספח א'

 20-44מקום בטווח גילאים של האם הצעירים ובני    .4
יקבלו מלגה כספית כלשהי תמורת השתתפותם 

  בתוכנית מנהיגות ?
 
 

. התכנית 18-40ראשית קהל היעד הוא 

מקומית רשות . אינה כוללת קבלת מלגות

ה מלגות למשתתפי המעוניינת להעניק



, אך ללא לדיןרשאית לעשות זאת על פי כל 

 מעורבות המשרד. 

האם יש אפשרות לשלוח את הקול קורא כקובץ    .5
WORD  .שאצליח למלא אותו 

 

 נספח א' הועלה כקובץ וורד. אין לשנותו. 

 שלום רב.   .6

 

אשמח לדעת האם אחת מהספקיות שזכו בהפעלה 

 מתמחה בעבודה עם המגזר החרדי?

 

 

המכרז מותאם לחברה הכללית , אין 

התייחסות ייחודית לחברה החרדית, יחד 

זאת הגופים המפעילים: "דרומה עם 

"כל ישראל חברים" -תיקון עולם" ו-צפונה

יכולים לעשות התאמות ואף לקלוט מנחה 

 חרדי/ת.

יש לציין ולהבהיר כי מבנה התכנית לא 

ישתנה, קרי: טווח הגילאים של הצעירים 

, מספר המפגשים, מספר ימי השיא 18-40

 ומספר המיזמים הקהילתיים.

7.  2.2 

2.3 

5.1 

 /דיר חנארוצה לברר אם רשות מקומית עין מאהל

מנהיגות צעירים  יכולים להגיש בקשה לקול קורא

ישובים "פריפריה ברשימת הי למרות שלא נכללה

 .חברתית"

 

 

 2.3רשימת הרשויות המפורטות בסעיף 

ת המוגדרות כפריפריה חברתיהינן רשויות 

מלבד האמור  .2.3בלבד כהגדרתן בסעיף 

ול הקורא רשויות יכולות לגשת לק

הממוקמות בנגב או בגליל כהגדרתן בקול 

הינה  /דיר חנאעין מאהלהקורא. כיוון ש

התאם להגדרתו בקול חלק מהגליל ב

 5.1וכמפורט בתנאי סף  2.2הקורא בסעיף 

 . להגיש הרשות יכולה ,



המועצה קיבלה השנה אישור להקמת מרכז    .8

 צעירים ואנו מתחילים להתניע את המהלך על כן

רציתי לשאול בשלב זה אנו יכולים להגיש לקול 

 קורא ?

 

ככל ויחידת הצעירים ברשות כוללת את 

תחומי הליבה של תחום הצעירים  עיקרי

קורא וכן ככל ה לקול 2.13רט בסעיף וכמפ

ומועסק מנהל ליחידה זו על ידי הרשות, 

תהיה מניעה מלגשת לקול הקורא.  לא

 זו.בהתאם להגדרה  המשרד יבחן כל רשות

 שלום,    .9

רציתי לשאול מה כוללת ההכשרה והכלים שאתם 

 (? 1.4מספקים )כפי שכתבתם בסעיף 

אשמח לפירוט כגון אילו תכנים יועברו ובאיזה 

 אופן.

לנוחיותכם, מצורף כנספח ב מכרז פומבי 

להפעלת תכנית מנהיגות  23/2019מס' 

מקומית, לצעירים בני מקום, ברשויות 

בנגב ובגליל, אוקטובר מקומיות בפריפריה 

. ניתן לעיין ברכיבי התכנית 2019

 למכרז. 5.1-5.2.8בסעיפים: 

 

 

 

 

 מסמכי קול הקורא בהמשך למענה המשרד לשאלות ההבהרה מת לב הרשויות לא נעשו שינויים בלתשו

 


