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 שנתלרכזים למעטפת ליווי מקצועי ורכזי צמיחה דמוגרפית תמיכה ביישובי המטרה עבור לקורא  קול

2022 

 

 מבוא .1

 החוסן בחיזוק רבה חשיבות רואה( "המשרד": להלן) והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד

 והפריפריה הגליל, הנגב ביישובי החיים איכות ושיפור הזדמנויות פערי, צמצום והחברתי האזרחי

משרדי לאור העתקת -" אימוץ המלצות הצוות הבין 625 ממשלה מספרה בהחלטת. החברתית

 עם בתיאוםמשרד, הנקבע כי "( 625 ממשלה החלטת)להלן: " 14.11.2021מיום מחנות צה"ל לנגב" 

 מקצועי ליווימימון שכר רכזי צמיחה דמוגרפית לרבות תקצוב מעטפת  יתקצב, הביטחון משרד

באמצעות מרכזי הצעירים  שיגויסו הדמוגרפית הצמיחה בתחום המקומיות ולרשויות לרכזים

 .לנגב"ל צה מחנות העתקת מהלך לאורלעיל(  625)כהגדרתם בהחלטה  המטרה ביישוביהקיימים 

 

 בסמוך להתגורר שעוברותובני המשפחות  המשרתיםקומיות ובדגש על לשם חיזוק הקהילות המ

הרכזים יהוו  ברשויות המטרה כאשר דמוגרפית צמיחה רכזייתקצב . המשרד בנגב החדש לבסיס

מוקד מידע רשותי, יסייעו לנקלטים באשר הם וייעצו במגוון תחומי חיים הנוגעים למעבר, ילוו 

ונעים יותר עבור כל מתעניין, לרבות משפחות הקבע שיעברו אישית ויהפכו את המעבר לקל, נגיש 

בעקבות מעבר צה"ל דרומה. רכזי הצמיחה הדמוגרפית, בין היתר מוציאים מן הכוח אל הפועל את 

 חזון ההתיישבות ועידוד ההגירה החיובית לנגב.

עדים התכנית תכלול ליווי מקצועי של הרכזים על מנת לייצר תכנית עבודה סדורה, מטרות, י

 וסנכרון איזורי.

 

 :הגדרות .2

הדירוג העדכני ביותר של הרשויות המקומיות בישראל המתבצע על ידי  -" דירוג הלמ"ס" .2.1

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון למועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה.

 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית.-"רשות מקומית" .2.2

, ערד , קרי,625 ממשלהה החלטת להגדרת םבהתאמקומיות  רשויות -" מטרהה רשויות" .2.3

 .נגב ושדות נתיבות, אופקים, שבע באר, ירוחם, דימונה

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  -"המשרד" .2.4

 .1991-הרשויות הממוקמות בנגב כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב -"הנגב" .2.5

-"ו תשט, ערים איגודי חוק לפי שהוקם תמקומיו רשויותאשכול  -"רשויות מקומיות אשכול" .2.6

 (.מקומיות רשויות:אשכול 1' א פרק)  1955

 .אשכול נגב מערבי ואשכול נגב מזרחי -"אשכולות הנגב" .2.6.2.7

 ברשויות צעירים במרכזי דמוגרפית צמיחה רכזיקול קורא לתקצוב  -הקורא הקול .2.7.2.8

  2022בנגב  מטרה
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 פריה הנגב והגליל.אגף צעירים במשרד לפיתוח הפרי -"יחידה מקצועית" .2.8.2.9

מתחם המופעל על ידי הרשות ותפקידו לספק לצעירים תושבי  – "צעירים מרכז .2.9.2.10

הרשות בה הוא פועל שירותי הכוונה, ייעוץ ופעילויות בתחומים: פיתוח קהילה, פיתוח 

     קריירה, השכלה גבוהה, חיילים משוחררים ועוד.

 

 רכז צמיחה דמוגרפית:  .3

)כולל  ביישוב ביתם ואת עתידם את הרואים לאלו יישובית כתובתכ משמש דמוגרפית צמיחה רכז

 בתחומי העירוני השירותים מערך ותכלול הובלה, פיתוח על אחראי הרכז(. ומתלבטים מתעניינים

 רמה, מערכתית -עירונית רמה: רמות 3 -ב תתבצע פעילותו. והתיישבות דמוגרפית צמיחה, דיור

 .פרטנית ורמה  חברתית -קהילתית

ז צמיחה דמוגרפית שיבחר יהיה בעדיפות  תחת הניהול המקצועי של מנהל מרכז הצעירים רכ

 ברשות הנתמכת.

 

 מערכתית - עירונית רמה .3.1

 .הדמוגרפית הצמיחה בתחום העירוניים והמענים הצרכים כלל וזיהוי איתור, מיפוי .3.1.1

 ורביםהמע הגורמים כל בהשתתפות עירוני דמוגרפית צמיחה פורום וריכוז בהקמה שותף .3.1.2

 .ביישוב

 עבודה והוצאתה לפועל בעקבות החלטות ומדיניות הפורום העירוני. תוכנית כתיבת .3.1.3

 הנגב לפיתוח המשרד, האזורית הרשות, וזרועותיה המקומית הרשות בין מקשר גורם .3.1.4

 .נוספים רלוונטיים וגורמים והגליל

 עריכת, תוהדוברו העיר ראש לשכת בשיתוף למתעניינים חומרים והפקת כתיבה -שיווק .3.1.5

 וארציים אזוריים התיישבות בירידי והשתתפות מקומיים התיישבות ירידי

 מפורום רכזי צמיחה דמוגרפית אזורי וארצי  חלק .3.1.6

 

 חברתית -קהילתית רמה .3.2

 
   להגיע ששוקלות אלו או החדשות המשפחות או/ו הפרטים של וליווי קליטה מערך בניית .3.2.1

 (.ותמיכה ליווי, החיבורים יצירת, שרתםהכ, החונכים התושבים איתור) לפועל הוצאתוו

, ס"מתנספר וגני ילדים,   בתי) והיישוב הרשות זרועות כל עם ממשקים של ותפעול בנייה .3.2.2

את  לתווך מנת על הרכז לרשות יעמדו אלו ממשקים(. וכדומה מקומיות קהילות

 המידע והידע למתעניינים/למגיעים. הנגשתהחיבורים ואת 

 . חדשה קהילה של בבנייה סיוע או מקומיות לקהילות חיבור .3.2.3

 החדשות המשפחות עבור קהילתי העשרתי מערך -הרשתות הקהילתיות חיזוק .3.2.4

 ללוח בהתאם אירועים, בשבתות משפחות טיולי, משותפות שבתות: דוגמאות והוותיקות

 . וכדומה החגים
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 פרטנית רמה .3.3

 התעניינותמשלב  טלפוני מענה, פנים אל פנים מענה, והדרכה הכוונה, אישי וליווי ייעוץ .3.3.1

 . לאכלוס עד ראשוני

 .היישוב ובין המתעניינים בין המתווך קשר איש יהווה הרכז .3.3.2

הכנת ערכת מידע וקליטה למתעניינים )חומר שיווקי, מיתוג, מידע  -ידע ומידע הנגשת .3.3.3

 חיוני, זכויות והטבות, שאלות נפוצות וכד'( והדרכה על הערכה.

 מעורבות, תעסוקה, השכלה -הצעירים מרכז של התוכן יבתחומ רלוונטי מידע של הנגשה .3.3.4

 .ופנאי תרבות, חברתית

 מידע וידע בתחום הדיור, החינוך והשירותים החברתיים. הנגשת .3.3.5

 על היישוב הכרת -ויחידים צעירים זוגות, משפחות, קבוצות עבור ביישוב סיורים ארגון .3.3.6

 או צעירים זוגות, כרווקים המתעניינים נמצא בו החיים שלב תואם, ושירותיו מוסדותיו

 .משפחות

 דיור, הדמוגרפית הצמיחה בתחום הצעירים במרכז והתפעולי המקצועי הידע ניהול .3.3.7

 .והתיישבות

 .הפניות התקדמות אחר ומעקב הקשר ניהול .3.3.8

 אחר השתלבות העוברים ביישוב  מעקב .3.3.9

 .ליישוב שעברו לתושבים התכנסות/ כנס/ אירוע/ יריד עריכת .3.3.10

 

 מיחה הדמוגרפית:הצ רכז של תפקידו .3.4

 למשפחות. יישובי קליטה מערך בניית .3.4.1

 .התיישבות וכנסי ירידי הובלת .3.4.2

 .הנקלטים עבור דיור פתרונות איתור .3.4.3

 וקהילה. יזמות, אקדמיה, החינוך למערכות וחיבור מידע מתן .3.4.4

 . ומלווים נקלטים קהילת הקמת .3.4.5

 . ברשות הרלוונטיות היחידות כל נכרוןס .3.4.6

 

 דרישות התפקיד: .3.5

 .התמיכה מבקשת המקומית הרשות תושב .3.5.1

 .לתפקיד המפורטיםרלוונטי בתחומים  ניסיון .3.5.2

או מדיניות ציבורית וממשל או סוציולוגיה  ברהבעל תואר ראשון או שני בתחום מדעי הח .3.5.3

 עבודה סוציאלית/קהילתית, פסיכולוגיה ומדעי החברה.

 ניסיון של שנתיים לפחות בריכוז ובניהול פרויקטים חברתיים. .3.5.4

מעבר דרומה של משרד הביטחון, פארק הייטק  במנהליומיים בשבוע - של יום עבודה .3.5.5

 בהתאם לצורך.  באר שבע

                                   
 המעטפת תכלול: -"מקצועי ליווי מעטפת" .4
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 חזון, מטרות, יעדים, מדדים ושיטות עבודה כפי שהמגיש מבין מהקול קורא.  .4.1

משרדי דירות מפגשים מרחביים, בעלי עניין, תפיסה כללית לגבי ההכשרות הנדרשות, ת .4.2

 שותפויות. )הפרק המשמעותי(.ו םממשלה רלבנטיי

   התייחסות לפלטפורמת איסוף מידע מעקב ובקרה. .4.3

, רכזי צמיחה דמוגרפית ברשויות המטרהל ליווי מקצועי שהנחיית   -"למעטפת מלווה מקצועי" .4.4

שו לכלל המשפחות ומשרתי צה"ל בכל התחומים שידרבעשייה קהילתית  הרכזיםשל  הובלה

שיעברו לנגב ולרבות כתיבת תכניות עבודה לכל רכז ברמה היישובית, בקרה ועמידה ביעדים 

שייקבעו ע"י אגף צעירים במשרד. המלווה יגיש מסמך שיסכם את עבודת הרכזים לרבות כל 

עניין הנוגע איש הקשר מול אגף צעירים במשרד בכל  היעדים שנקבעו. המלווה המקצועי יהווה

יש לציין כי ככלל המעטפת תינתן באופן  לפעילות ויעדי רכזי צמיחה דמוגרפית בקול קורא זה.

 גורף לכלל הרכזים ברשויות המטרה.

 

 מהות תפקידו של המלווה: .4.5

סיוע בבניית תכניות עבודה לרכזים לרבות תכנית עבודה ברמת הרשות המקומית  .4.5.1

 ברשות. שתכלול שולחן קהילתי עם כלל הגורמים 

 מתן חוות דעת לוועדת ההיגוי בתכניות העבודה. .4.5.2

סיוע בבניית תכנית הכשרות שנתית לרכזים שתכלול אף בחלק מן המפגשים את מנהלי  .4.5.3

 מרכזי הצעירים.

 התאמת תכני קורסים.  .4.5.4

 תאום מול משרדי ממשלה, רשויות מטרה ואשכולות. .4.5.5

 הכנת מסמך מסכם על מדיניות הצמיחה הדמוגרפית.  .4.5.6

 

 בודה שתגיש המבקשת לטובת מתן מעטפת ליווי מקצועי לרכזי צמיחה דמוגרפית:תכנית ע .4.6

תכנית העבודה תתבסס על מספר רכיבים אשר כל אחד מהם יקבל ביטוי בתכנית  .4.6.1

 העבודה:

 חיזוק האטרקטיביות וביסוס התשתיות הקהילתיות לקליטת  -צמיחה דמוגרפית

המטרה לרבות התייחסות  משפחות חדשות ומתן מענה לכלל האוכלוסייה ברשויות

 לראייה אזורית של כלל רשויות המטרה.

 בניית תהליך רשותי עבור כל אחת מרשויות המטרה לתפקידו של רכז  -פיתוח ארגוני

צמיחה דמוגרפית בהתייחס לעבודת מהנדס הרשות, מרכז הצעירים, הנהלת הרשות 

יות לצמיחה ויחידות קהילתיות נוספות תוך פיתוח היכולות והתשתיות הארגונ

 ושיפור הביצועים.

  בשת"פ עם היחידה האסטרטגית ברשויות המטרה  איסוף וניתוח נתוני הגירהפעולות

 או גורם רלוונטי אחר ברשות.



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
 

 
 

 תל אביב  8בית אמות משפט  שד' שאול המלך 
 03-6958414פקס'    03-6060700טל:  

 

 

 יריד המציג את הפרויקטים השונים הקיימים ברשויות המטרה  - יריד התיישבות

 לרבות התייחסות להיבט האזורי.

 רכזי צמיחה דמוגרפית ברשויות המטרה, לרבות של כלל  מספר מפגשים על פני השנה

 התייחסות לגורמים נוספים רלוונטיים היכולים להביא ערך למפגשים אלו. 

כל שינוי בתכנית העבודה לאורך תקופת התמיכה תובא מראש ובכתב ליחידה   .4.6.2

 המקצועית.

 

 מטרת הקול הקורא: .5

 הקול הקורא בנוי על שני מסלולים: 

ת המטרה זכאיות בהתאם לתנאי הסף להגיש בקשה לתמיכה רשויו 7 -המסלול הראשון .5.1

  .דמוגרפית צמיחה רכז במימון

זכאיות להגיש  תחת אשכולותהאשכולות בנגב לרבות רשויות המטרה שאינן  -המסלול השני .5.2

לכלל רכזי צמיחה דמוגרפית ברשויות המטרה בהתאם  לתמיכה במעטפת ליווי מקצועיבקשה 

 לקול קורא זה. 

 

 הקורא:יעדי קול  .6

 . 625ממשלה הרשויות כפי שהוגדרו בהחלטת   7-גיוס רכזי צמיחה דמוגרפית  ל .6.1

 .למשפחה המעבר שלבי כל את המכיל קליטה מערך נייתב .6.2

, חינוך, תעסוקה: הכוללת, שיווקית יישובית זהות בניית: על בדגש לקליטה הרשויות הכנת .6.3

 .ופנאי תרבות, דיור מצאי

 .ואנושי טלפוני, דיגיטלי מענה על בדגש 625 הממשלה החלטתפלטפורמה ליישום  בניית .6.4

 בניית מערך ידע ותשתית למדיניות בתחום הצמיחה הדמוגרפית. .6.5

 

 היקף התמיכה .7

  -המסלול הראשון 

בהתאם לתמחיר שביצע המשרד במשרה מלאה עלות שנתית של העסקת רכז צמיחה דמוגרפית  .א

 ללא תקורות. ₪ 130,000הינו עד 

 -שרד במימון שכר בהתאם לקול קורא זה הינו בהתאם לרמה החברתיתגובה התמיכה של המ

 כלכלית של הרשות המקומית המבקשת את התמיכה בהתאם למפורט בטבלה להלן: 

 (:נספח א'היקף המימון העצמי של מבקשת התמיכה לשכר בלבד )

 ממשלתיים לא ממקורות מינימאלי עצמי מימון היקף המבקש סוג

 40% 3סוציו אקונומי בדירוג מקומית רשות 

 50% 4בדירוג סוציו אקונומי מקומית רשות 

 60% 5בדירוג סוציו אקונומי מקומית רשות 
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יובהר כי גובה שכר הרכז יכול להיות  על הרשות להתחייב להשלים את שכר הרכז למשרה מלאה

 תמיכתשיעור גבוה יותר ונתון לשיקול דעתה של הרשות, תקרות השכר שצוינו מתייחסות אך ורק ל

 .המשרד את רכיב השכר

 

  -המסלול השני 

 . ₪ 220,000המשרד יתמוך במעטפת ליווי מקצועי שנתית בסכום עד  .ב

 

  :לרכזי צמיחה דמוגרפיתלהגשת בקשות לתמיכה  סף תנאי .8

  -תמיכה ברכזי צמיחה דמוגרפית ברשויות המטרה -הראשון המסלול

 :בבקשה לדיון תנאיכ דלהלן התנאים בכל לעמוד התמיכה מבקשת על

אשכול הכולל את רשויות  או( 1'א נספחאחת מרשויות המטרה. )התמיכה הינה  מבקשת .8.1

 (.2'אהמטרה )נספח 

במקרה בו מוגשת בקשה על ידי אשכול ובמקביל מוגשת בקשה עצמאית של רשות מקומית  .8.2

ויות שתי הבקשות תיפסלנה על הסף  )על האשכול ועל הרש –הכלולה במסגרת בקשת האשכול 

 המקומיות להיות מתואמות על מנת למנוע מצב של פסילה(. 

 התחייבות בגין תמיכה. - נספח ג'מבקשת התמיכה חתמה על גבי  .8.3

 

 

  -תמיכה במתן מעטפת ליווי מקצועי לרכזי צמיחה דמוגרפית -השני המסלול

 לתחום תמיכה דמוגרפית: למעטפת ליווי מקצועילהגשת בקשות  סף תנאי .9

 :בבקשה לדיון כתנאי דלהלן התנאים בכל לעמוד כההתמי מבקשת על .9.1

מקומיות בנגב או רשות מקומית שאיננה תחת  ת/ת התמיכה הינו אשכול רשויומבקש .9.2

אין מניעה מהגשת בקשה משותפת בין אשכולות ו/או עם רשות מקומית שאינה אשכולות. 

 .('ב נספח)תחת אשכולות 

רשויות ורק להשירות יינתן לכלל  יכה /ריצהתה על התחייבות ו//ת התמיכה חתמבקשמ .9.3

 (.'ב נספח. )שוויוניהמטרה באופן 

טובת ליווי הרכזים, משרה ל 50%-היקף שלא יפחת מלהעסקת מלווה מקצועי ב התחייבות .9.4

 (.'ו נספח. )ועוד הכשרות, עבודה תכנית תכלול

 התחייבות בגין תמיכה. - נספח ג'ה על גבי /התמיכה חתמ ת/מבקש .9.5

 נספח ד' –רפ/ה לבקשה תכנית עבודה מפורטת מבקש/ת התמיכה צי .9.6

בתחום  2015-2021בין השנים  חודשים 24בעל ניסיון של  - למעטפת ותק וניסיון מלווה מקצועי .9.7

בעל ניסיון  -לרבות הכשרת צוותים מקצועיים. ותק בניהול , צמיחה דמוגרפית ופיתוח קהילתי

 (.נספח ו') אנשים. 7של ( ישיר/עקיף) בניהול צוות
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  :לניקוד הבקשות לתמיכה במעטפת ליווי מקצועי מידה אמות .10

 אמת מידה
ניקוד 

 מקסימאלי
 אופן חישוב הניקוד

 אופן ההוכחה

איכות תכנית 

העבודה ומענה 

לשלושת 

הרכיבים באופן 

 מלא

30 

ניקוד זה יינתן על בסיס 

התרשמות חברי הוועדה 

המשרדית. הניקוד יינתן על 

  :פי המרכיבים הבאים

תכנית איכות  .א

 יבחן)עבודה ה

 מקיףמענה 

רכיבים שהוזכרו ל

 לעיל(: 4.6ף בסעי

לתכנית  נקודות 10 עד

 איכותית ומקיפה. 

 

 5עד ( גיוון תכנית העבודהב. 

 נקודות(

 :תכנית עבודה מגוונת

  ;5 –ברמה גבוהה 

  .3 -ברמה בינונית

 .0 –ברמה נמוכה 

 

מתן מענה לכלל ג. 

ברשויות  האוכלוסייה

 (:נקודות 10עד )המטרה 

הן ביחס  מענה מקיף מאוד

לכלל רשויות המטרה והן 

 -לכלל קבוצות האוכלוסיה

10;  

  ;5 -מקיף בצורה בינונית

  .2 –מענה דל 

 

 ד. התרשמות כללית

 ד'נספח 
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 5 מקס'–מתכנית העבודה 

  :נקודות

  ;5 –התרשמות טובה 

  ;3-התרשמות בינונית 

 .1 -התרשמות נמוכה

 50 השתתפות עצמית

יציע ת/ש מבקש/ת התמיכה

את המימון המשלים הגבוה 

)ממקורות  -)בש"ח( ביותר 

יזכה לא ממשלתיים( ת/

 50 –לניקוד המקסימאלי 

 נקודות

יתר הבקשות ינוקדו באופן 

 כדלקמן: יחסי

ע"י  גובה ההשתתפות המוצע

 50ת התמיכה * /מבקש

 חלקי

 הגבוה המשלים המימון

 התמיכה מבקשי מבין ביותר

 בתנאי הסף שעמדו

= 

 אמת עבור שיתקבל הניקוד

 .זו מידה

 נספח ב'

ניסיון מלווה 

בין  המעטפת

-2015השנים 

2021 

10 

בתחום צמיחה  ניסיון

, דמוגרפית ופיתוח קהילתי

לרבות הכשרת צוותים 

 :מקצועיים

 –  חודשים 36בעל ניסיון של 

 ;נקודות 4-יזכה ב

חודשי  48 של בעל ניסיון

   6 -ב ניסיון  יזכה

 ;נקודות

חודשי  60 בעל ניסיון של

 .נקודות 10 -ניסיון  יזכה ב

נספח ו' + קורות חיים 

 עדכניים
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 הבקשות בדיקת שלבי .11

 : הסף תנאי בחינת -'א שלב

 ההצעה עמידת תיבחן, הבקשה שתתקבל לאחר

 בכל תעמוד שלא הצעה. לעיל כאמור הסף בתנאי

 .תיפסל הסף תנאי

  קביעת תקציב לבקשה -שלב ב'

השנתי אותו מייעד המשרד לטובת התקציב 

יחולק הרשויות שיזכו לתקצוב מכח קול הקורא 

 מפורטים להלן:לתנאים הבהתאם 

 סוציו אשכולבדירוג   רשויות .11.1

 של במימון ישתתף המשרד 3 אקונומי

) עלות מעביד(  העסקהמעלות  40%עד  

, יודגש כי דמוגרפית צמיחה רכזשל 

לכל היותר  תעמודהשתתפות המשרד 

 .שנתי ₪ 78,000על 

בדירוג אשכול סוציו   רשויות .11.2

המשרד ישתתף במימון של  4אקונומי 

( מעביד עלות)  העסקהלות מע 50%עד  

, יודגש כי דמוגרפית צמיחה רכז של

השתתפות המשרד תעמוד לכל היותר 

 .שנתי ₪ 65,000על 

בדירוג אשכול סוציו   רשויות .11.3

המשרד ישתתף במימון של  5אקונומי 

) עלות מעביד(  העסקהמעלות  60%עד  

צמיחה דמוגרפית., יודגש כי  רכזשל 

ותר השתתפות המשרד תעמוד לכל הי

 .שנתי ₪ 52,000על 

כי גובה שכר הרכז יכול להיות גבוה יותר ונתון לשיקול דעתה של הרשות, תקרות השכר  יובהר

 שצוינו מתייחסות אך ורק לשיעור תקצוב המשרד את רכיב השכר.  

 .10בהתאם לאמות המידה המופיעות בסעיף  .11.4

 תוספת"י ע בין, ביהםלג הסתייגות כל או, הפניה במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל .11.5

 .לפסילתה לגרום עלולה, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף

 

 :התמיכה תשלום אופן .12

ראיון עם מלווה  

 המעטפת 
10 

 כללית התרשמות שלב

י מידת לגבממלווה המעטפת 

יכולתו, התאמתו וכישוריו 

 לביצוע המשימות. 

ניקוד זה יינתן על בסיס 

 התרשמות חברי הוועדה

ומתו  המשרדית מבקיאות

 מענה על שאלות כדלקמן:

מענה ברמה  – הנקוד 2

 מספקת;

מענה ברמה  – נקודות 3

 טובה;

מענה ברמה טובה  נקודות 4

 מאוד;

מענה ברמה  – נקודות  5

 .מצוינת

 

פרזנטציה הכוללת הצגת 

פרויקטים שהוביל/ניהל 

מלווה המעטפת בעבר לרבות 

הצגת "אני מאמין" לתפקיד 

 ליווי מעטפת מקצועית:

הצגה ברמה  – נקודות 2

 מספקת;

הצגה ברמה  – נקודות 3

 טובה;

הצגה ברמה טובה  נקודות 4

 מאוד;

הצגה ברמה  – נקודות 5

  .מצוינת

ו' + קורות חיים נספח 

+המלצות + ראיון 

-ופרזנטציה למשך כ

דקות בפני הוועדה  30

המשרדית הכוללת 

את הגורם המקצועי, 

נציג היועץ המשפטי 

 ונציג החשב
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רשויות אשר יזכו בתמיכה במסגרת הקול הקורא, ידרשו להגיש תכנית עבודה ולאשרה  .12.1

 מול היחידה המקצועית. 

אושר/ים וחתומים תשולם לאחר הוכחת ביצוע באמצעות דו"ח/ות ביצוע מ התמיכה .12.2

 ע"י הגורמים המוסמכים ברשות המקומית.

יובהר, כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא  .12.3

 התמיכה. 

יובהר, כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא  .12.4

 התמיכה. 

 שאושרה ע"י הוועדה. סכום התמיכה המשולם לא יעלה בכל מקרה על התמיכה  .12.5

 התמיכה תשולם רק בגין הוצאות אשר שולמו ונרשמו במלואן בספרי מבקש התמיכה.     .12.6

 דו"ח הביצוע יוגש אך ורק בהתאם להנחיות חשבות המשרד המצורפות לקול קורא זה. .12.7

הרשות מתחייבת להעמיד ממקורותיה וממקורות נוספים את יתרת התקציב הנדרשת  .12.8

 מרכז הצעירים.וגרפית ברכז צמיחה דמלהפעלת 

לרשות לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה  .12.9

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

 מטעמים ענייניים.

,  , כולן או חלקןקול קורא זההרשות לא מורשית להעביר או להמחות את זכויותיה לפי  .12.10

 ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב ובתנאים שייקבע המשרד. 

 .יוכר ולא יכובד לא זה למועד מעבר ביצוע כל. 2022הרשאה יהא עד סוף שנת  תוקף .12.11

 התשלום ישולם לאחר העברת המסמכים הבאים כדלקמן: .12.12

 
 ביצוע כדלקמן: דוחות .13

 דרישת תשלום חתום. נספח .13.1

 החתימה של הרשות.  ים ע"י מורשיש להגיש העתק באקסל )דיגיטלי( והעתק חתו .13.2

 הפעילות לאורך תקופת הדיווח.  פירוטאשר מכיל את  -דוח סיכום פעילות  .13.3

כי    יוער  חשבוניות מס/קבלה כדין מנותני השירותים השונים. העתקי –אסמכתאות  .13.4

 על החשבוניות המוגשות להיות מפורטות בגין הפעילות עבורה נדרש התשלום.

    כלליות שאינן מפרטות את סוג הפעולה ותיאור המוצר/ים לא יאושרו חשבוניות  .13.5

 ו/או השירות/ים בגינם נדרש התשלום.

ו/או   לא יאושרו חשבוניות כלליות שאינן מפרטות את סוג הפעולה ותיאור המוצר/ים  .13.6

 השירות/ים בגינם נדרש התשלום.

 לא יוכר.ביצוע בפועל של תכנית, בשינויים שלא אושרו ע"י המשרד מראש ובכתב,  .13.7

הדיווחים יוגשו בהתאם לבקשת ולדרישת המשרד. כל שינוי בתוכן המסמכים או  .13.8

בהגשת מסמכים בפורמט שלא אושר ו/או הוגש ע"י המשרד, מצריך אישור מראש ובכתב של 

 המשרד.

התשלומים והדיווחים ייבדקו מקצועית ע"י נציג המשרד וחשבות המשרד. בכל מקרה  .13.9

 או החשבוניות יפנה המשרד לרשות לקבלת הבהרות. של אי התאמה בין הדיווחים
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 ימים מסיום חציון. 60-לא יאוחר מ לחציון אחת יוגשו לתשלום דוחות .13.10

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבדוק פרטנית את הדיווחים הכספיים  .13.11

הרלבנטיים לפעילות, לרבות כרטיסי הנהח"ש, ולדרוש העתק נאמן למקור של קבלות 

ות מס של כלל קבלני המשנה המעורבים בפרויקט, בצירוף הצהרת מורשי החתימה וחשבוני

של הרשות, לפיה ההוצאות המפורטות בחשבוניות ובקבלות שולמו ונפרעו בפועל, והן לא 

 נדרשו מכל גורם תומך אחר.

ככל שיידרש, מבקש התקצוב יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת  .13.12

תקציב והשימוש בכספי התקציב לייעודם, ובכלל זה, ימסור כל נתון,  עמידה בתנאים למתן

מסמך או מידע שיידרש ע"י המשרד או מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת התקצוב ודיווחים 

בגין השימוש בכספי התקציב, לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות )כגון: קבלות, 

 צילומי המחאות, פרסומים וכיו"ב(.

/או ו ידי על לה ניתן אשר שירות עבור תשלום תבקש המקומית רשותשה ככל .13.13

 התקשרות מהסכם העתק לבקש המשרד רשאי, חלקית/או ו המלאה בשליטתה גוף באמצעות

 . הצדדים בין השירותים תמחור את המסדיר הצדדים בין

למשרד שמורה הזכות לבחון עלויות )בהתאם לפירוט שיינתן( אל מול מצב השוק או  .13.14

. המשרד 13.4.0.5' מסר סדרי הגודל שנקבעו להוצאות מסוימות בהתאם להוראת תכ"ם לאו

 שומר לעצמו את הזכות לא לשלם בגין הוצאות לא סבירות. 

אם מקבל התמיכה, לא יבצע את התוכנית על פיה אושרה התמיכה, כולה או מקצתה,  .13.15

חלק ממנה או כולה  יהיה רשאי המשרד להפחית או לבטל את התמיכה, ומקבל התמיכה ישיב

 למשרד.

יובהר כי אם יתחוור למשרד כי הפעילות לא היה אלא מסווה לפעילות של גוף שונה  .13.16

מהמבקשת, התמיכה תבוטל, וככל ששולמו למבקשת סכומים כלשהם בגין התמיכה, יהא 

 עליה להשיבם. 

 מספר במכפלת יוכפל לאשכול התקציב רשויות אשכול של בבקשה שמדובר ככל - רכז .13.17

 .בבקשתה הנכללות רשויותה

 .אחר גורם ידי על לתשלום שהוגשו פעולות או דיווחים להגיש אין .13.18

 

  

 :משלימים לתמיכה נאיםת .14

 על הזוכה בתמיכה לעמוד, בין היתר, בתנאים הבאים כתנאי לקבלת התמיכה בפועל:                

פרסום הקשור לפעילות, יופיעו שם המשרד ולוגו המשרד במיקום ובגודל בולטים  בכל .14.1

 לאישור מראשלעין. הרשות המקומית נדרשת להעביר את פרסומי הפעילות או הפעילות 

 . במייל המקצועי האגף

המשרד ו/או מי מטעמם רשאי/ם לבקר בכל עת בכל אתר או פעילות הקשורים  נציגי .14.2

ת ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול מטעם מבקש/ת התמיכה לקיום הפעילות הנתמכ
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 יזום באופן יוזמנו מטעמם מי/או ו המשרד נציגי, בנוסףבתאום מראש עם מבקש התמיכה. 

  התרשמות, ביקורת וכדומה. לצרכי

, זה קורא בקול המפורטים מהתנאיםיותר  או אחד של התמיכהביצוע מצד מבקש  אי .14.3

את  למשרד להשיב יידרש התמיכה, וכן מבקש שאושרה תמיכהה מלואלהביא לביטול  עלול

"ל מיום חשכלחשבונו, בתוספת הצמדה למדד וריבית  הועברו שכבר התשלומיםמלוא 

 הפקדתם בחשבון הבנק.

 נגבה, הפריפריה לפיתוח המשרדמשקיפים מטעם  בנוכחותתעשה  רכזיםחירת הב .14.4

 .הביטחון ומשרד והגליל

עבור בדיקת בטחון אישית מתאימה כתנאי לאיוש מועמד שיבחר לתפקיד ידרש ל .14.5

 המשרה.

, הפריפריה לפיתוח המשרדמשקיפים מטעם  בנוכחותמלווה מעטפת תעשה  בחירת .14.6

 .הביטחון ומשרד והגליל הנגב

 

 שאלות הבהרה .15

 בדואר אלקטרונימר תומר סמאי בצירוף פרטי הפונה ל בכתב בלבדשאלות בנוגע לקול קורא יש להפנות 

שאלות שיגיעו לאחר  12:00בשעה  02.202210. לא יאוחר מיום tomersa@png.gov.il שכתובתו:

מועד זה לא ייענו. השאלות והתשובות בנוגע לקול קורא יפורסמו באתר המשרד עד התאריך 

06.02.2022. 

 

 

 

 הבקשה הגשת  .16

גבי  לע 27.02.2022 מיום יאוחר לאיוגשו  ונספחיהן, צורפותיהןלתמיכה, על  הבקשות .16.1

 "ה.המרכבהטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן באמצעות מערכת 

 וגשו במועד, תפסלנה על הסף!יתמיכה שלא  בקשות .16.2

התמיכה והנספחים הנדרשים לפי הוראות קול קורא זה, יוגשו בשפה העברית,  בקשות .16.3

נטרנט שכתובתו היא: אך ורק, באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האי

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal  הנחיות להגשת בקשה  ח' נספח)פורטל מרכב"ה(. ראה

 במערכת המרכבה.

יהיה רשאי לפסול בקשות שלא תכלולנה את כל הפרטים או המסמכים  המשרד .16.4

הנדרשים, או שהטפסים לא מולאו על פי ההנחיות, או לבקש השלמת הפרטים או המסמכים, 

 פי שיקול דעתו.ל

 לתמיכה יחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של מבקש התמיכה.   הבקשות .16.5

כל בקשה תכלול את הטפסים המפורטים בגוף קול קורא זה, כאשר הם מלאים  .16.6

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

 אלו

mailto:tomersa@png.gov.il
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הקורא, בטפסים, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין שינוי שייעשה במסמכי הקול  כל .16.7

אם יעשו בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, הינם חסרי תוקף והמשרד 

 רשאי להתעלם מהם או לפסול את הבקשות

 על מילוי כדבעי של כלל הנספחים מוטלת על מבקשת התמיכה. האחריות .16.8

 , אי מתן מענה מספק להשלמה,יודגש כי ככל ויפנה המשרד להבהרות/השלמות .16.9

 במועד שינקב על ידי המשרד, יביא לפסילת הבקשה!

 רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר המשרד בכתובת: המשרד .16.10

 galil.gov.il-negevhttp://  להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות, וכן לשנות

 עדים ותנאים אחרים הנוגעים לנוהל על פי שיקול דעתו ועל פי אילוצי תקציב ככל שיהיו.מו

שומר על זכותו לבקש השלמות פרטים ו/או מסמכים /נספחים חסרים, וכן  המשרד .16.11

 לפנות למבקשים לצורך הבהרות בהתאם לשיקול דעתו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופס בקשה לתמיכה ברכז צמיחה דמוגרפית - 1'א נספח
 מבקשת התמיכה הינה אחת מרשויות המטרה –המסלול הראשון 

 
 
 

 תאריך: ____________

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: לכבוד

 רשויות המטרה  –בקשת השתתפות לרכזי צמיחה דמוגרפיתהנדון: 

 שם הרשות המקומית:______________________________________________ 

 : ______________________ רשותאיש הקשר מטעם השם 

 תפקיד: ______________________  

 __________דואר אלקטרוני:__________________    טלפון נייד: ________________  

 כלכלית על פי דירוג הלמ"ס העדכני:______________________________-רמה חברתית 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 ש"ח 130,000מתוך  היקף המימון העצמי של מבקשת התמיכה לשכר בלבד

 ממשלתיים לא ממקורות מינימאלי עצמי מימון היקף המבקש סוג

 40% 3בדירוג סוציו אקונומי מקומית רשות 

 50% 4בדירוג סוציו אקונומי מקומית רשות 

 60% 5בדירוג סוציו אקונומי מקומית רשות 

 

שכר הרכז יכול להיות גבוה יותר יובהר כי גובה  על הרשות להתחייב להשלים את שכר הרכז למשרה מלאה

המשרד את רכיב  תמיכתונתון לשיקול דעתה של הרשות, תקרות השכר שצוינו מתייחסות אך ורק לשיעור 

 .השכר

 

 התחייבות הרשות המקומית

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם __________________, מודיעים בזאת כי הרשות המקומית 

ומתחייבת לעמוד בכל  ,ינת להשתתף בתכנית גיוס רכז צמיחה דמוגרפית ברשויות מטרהאותה אנו מייצגים מעוני

 הדרישות המפורטות בקול קורא זה. 

אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו בטופס זה נכונים לפי מידת ידיעתנו, וכי בכוונתנו לעמוד 

עמידה בתנאי הקול הקורא, לא תתאפשר לנו  בכל הדרישות המפורטות בקול קורא זה. ידוע לנו כי ללא

 האפשרות ליהנות מהתכנית. 

 

 מורשי חתימה:

 שם:______________  תפקיד:____________ חתימה:___________ תאריך: ________

 שם:______________  תפקיד:____________ חתימה:___________ תאריך: ________

 יחה דמוגרפיתטופס בקשה לתמיכה ברכז צמ -2'א נספח
  מבקש התמיכה הינו אשכול רשויות הנגב –המסלול הראשון 

 
 
 

 תאריך: ____________

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: לכבוד

 רשויות המטרה  –בקשת השתתפות לרכזי צמיחה דמוגרפיתהנדון: 

 :______________________________________________ האשכולשם 

 : ______________________ מטעם האשכולאיש הקשר שם 

 תפקיד: ______________________  

 __________דואר אלקטרוני:__________________    טלפון נייד: ________________  
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  להוסיף שם הרשות( ___________ )מספר התושבים(  הראשונהמספר תושבים ברשות המקומית(

כלכלית על פי -ן:____________________ רמה חברתית_____________  מקור ותאריך עדכו

 דירוג הלמ"ס העדכני: __________

 בקול הקורא(:  7היקף מימון עצמי )מקורות לא ממשלתיים( באחוזים) בהתאם לסעיף

_________________ 

 

  להוסיף שם הרשות( ___________ )מספר התושבים(  השניהמספר תושבים ברשות המקומית(

 ___  מקור ותאריך עדכון:______________________________

 כלכלית על פי דירוג הלמ"ס העדכני: __________-חברתית

  בקול הקורא(:  7היקף מימון עצמי )מקורות לא ממשלתיים( באחוזים) בהתאם לסעיף

_________________ 

 

  התושבים(  )להוסיף שם הרשות( ___________ )מספר השלישיתמספר תושבים ברשות המקומית

 _____________  מקור ותאריך עדכון:____________________

 כלכלית על פי דירוג הלמ"ס העדכני: __________-חברתית

  בקול הקורא(:  7היקף מימון עצמי )מקורות לא ממשלתיים( באחוזים) בהתאם לסעיף

_________________ 

 קיים ופועל מרכז צעירים ברשות 

 

 

 

 התחייבות האשכול:

נו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם __________________, מודיעים בזאת כי הרשויות א

המקומיות: אותם אנו מייצגים מעוניינות להשתתף בתכנית גיוס רכז צמיחה דמוגרפית ברשויות 

 ומתחייבות לעמוד בכל הדרישות המפורטות בקול קורא זה.  ,מטרה

ם שנרשמו בטופס זה נכונים לפי מידת ידיעתנו, וכי בכוונתנו אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתוני

 ידי על שתוגדר מקצועי ליווי מעטפת קבלת לרבותלעמוד בכל הדרישות המפורטות בקול קורא זה, 

 ידוע לנו כי ללא עמידה בתנאי הקול הקורא, לא תתאפשר לנו האפשרות ליהנות מהתכנית.  המשרד
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 מורשי חתימה מטעם האשכול:

 _____________  תפקיד:__________ חתימה וחותמת:___________ תאריך: _____שם:_

 שם:______________  תפקיד:__________ חתימה וחותמת:___________ תאריך: _____
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  ב' נספח
 טופס בקשה למתן מעטפת ליווי מקצועי לכלל רשויות מטרה

  שויות המטרהוהתחייבות בגין מתן שירות מעטפת ליווי מקצועית לכלל ר
 

 
 
 

 תאריך: ____________

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: לכבוד

 רשויות המטרה  –בקשת השתתפות למעטפת ליווי מקצועיהנדון: 

 :בקול הקורא( 9/האשכול ) בהתאם לתנאי הסף סעיף שם הרשות המקומית

 ______________________________________________ 

 : ______________________ מטעם הרשות המקומית /אשכולאיש הקשר שם 

 תפקיד: ______________________  

 __________דואר אלקטרוני:__________________    טלפון נייד: ________________  

המוצע על ידי הרשות/אשכול )ממקורות לא ממשלתיים(:  המימון המשליםהיקף 

 (. מלא סכום במילים ובמספרים בש"חנא ל____________________ ₪  )

              

 התחייבות הרשות המקומית/ האשכול                             

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם __________________, מתחייבים בזאת כי הרשות 

ת המטרה המקומית/ האשכול אותו/ה אנו מייצגים, תיתן מעטפת ליווי מקצועית לכלל רשויו

 ומתחייב/ת לעמוד בכל הדרישות כמפורט בקול קורא זה.  

אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו בטופס זה נכונים לפי מידת ידיעתנו, וכי בכוונתנו 

לעמוד בכל הדרישות המפורטות בקול קורא זה. ידוע לנו כי ללא עמידה בתנאי הקול הקורא, לא 

 כה. תתאפשר לנו קבלת התמי

 מורשי חתימה:

 שם:______________  תפקיד:____________ חתימה:___________

 

 שם:______________  תפקיד:____________ חתימה:___________

 

 חותמת הרשות/אשכול: _____________    תאריך:________________
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 התחייבות בגין תמיכה -נספח ג' 

 
 

 ____________________ /אשכולשם הרשות המקומית

 התחייבות בגין תמיכה )חלק א(

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות( ________________________  
 בקשר לכל סכום שיוענק כתמיכה: )להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן,

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה; .1

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת  .2

 בחירות והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו;

בהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין באופן סביר לפי דרישת המשרד ו .3

 את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן  .4

 לזמן;

מוש בתמיכה הרשות תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשי .5

 במועדים ובמתכונת שהורה המשרד;

הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי  .6

 החשבונות שלה;

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם  .7

בצירוף הפרשי הצמדה  -רישת המשרד התברר כי לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי ד

 ;מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשותוריבית 

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו  .8

בקשר לתמיכה או לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים 

הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה  ששולמו לה ביתר או את מלוא

 וריבית;

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה  .9

ומבצעת את הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל ההוראות 

 האמורות;
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י להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם הרשות מודעת לכך שהמשרד רשא .10

לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות 

 כלכלית, הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

 
 

 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה )חלק ב(

המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל מצורפים הריני לאשר כי כל 
 לבקשה.

ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה 
 ידי ועדת התמיכות. -על

 חתימת מורשי החתימה:

 

_______________ _____________ ________   __________________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.         שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.                      שם 

 

 

 

_________________ 
 תאריך
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 נספח ד'

 תכנית עבודה למעטפת ליווי מקצועי

דים פירוט יע תחום

ומדדי תוצאה 

)יעדים מדידים 

 וברי השגה(

הסבר אודות 

התהליך למימוש 

היעדים לרבות 

 מדדי תפוקה

גאנט עבודה 

 )לו"ז מתוכנן(

פירוט שותפים 

ושחקנים 

 עיקריים

בניית תשתית מקצועית 

וארגונית לפיתוח תחום 

הצמיחה הדמוגרפית 

 ברשות המקומית

    

 

 ביסוס מערך הקליטה

    

 
תוח והעצמה פי -קהילה

של היחסים 

 הקהילתיים ביישוב

    

 הגדלת מס'-התיישבות
 התושבים

    

גיוס משאבים לתחום 
 צמיחה דמוגרפית

    

     קשר ודיווח לשותפים

     תכנית הכשרה שנתית

     אחר
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 : 1נספח ה 

 דרישת תשלום עבור תקצוב רכזי צמיחה דמוגרפית

 תאריך:____________ 
 )להלן: "הרשות"(.                                       מקומית:שם הרשות ה

 הפריפריה, הנגב והגליל  לפיתוחהמשרד  :לכבוד

 

 תכנית הפעלת רכזי צמיחה דמוגרפיתדרישת תשלום כחלק מקול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות הנדון: 

 2022תכנית רכזי צמיחה דמוגרפית לשנת בהמשך להרשאה שהתקבלה בגין 

 עבור רשות המקומית__________.כולל של _____________ ש"ח,  בסך

עבור תקופת פעילות בין נודה להעברת סכום תמיכה בסך של ___________ ש"ח,  

 החודשים_________.

 ליד כל מסמך(: Xלדרישת תשלום זו מצורפים המסמכים הבאים )יש לסמן 

  סיכום פעילותדו"ח 

 דוח עלות שכר 

 מפעילדרישה מגוף ה 

 בקובץ אקסלביצוע חשבונאי ו"ח ד 

  את האסמכתאות ולהזין את המספור בקובץ  יש למספר –העתקי חשבוניות מס/קבלות
 האקסל.

 סכום סוג

  מעלות השכר(  80%/50%שכר ) 

  פעילות

  תשתיות

  סה"כ

 
 בחתימתי אני מתחייב כי:

שת הינם נכונים ותואמים שצורף לבק -הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל  .1

 ליתר המסמכים שצורפו.

 .ותכנית העבודה ה בהתאם לכל דרישות הקול קוראתנעש פעילותה .2

 .קיומווהינה האחראית העליונה והישירה על פעילות הרשות היא הגורם היוזם את ה .3

 דרישת תשלום זו )ו/או חלקים ממנה( לא הוגשה ולא תוגש לשום גורם מממן נוסף. .4

 תונים כספיים הוגשו לאחר שנבדקו ואושרו ע"י הרשות.אסמכתאות ונ .5

 :המקומית מורשי החתימה של הרשותעל החתום: 

 

 שם ראש הרשות המקומית____________ חתימה וחותמת_________________

שם גזבר/ית הרשות המקומית _____________ חתימה וחותמת _________________



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
 

 
 

 תל אביב  8בית אמות משפט  שד' שאול המלך 
 03-6958414פקס'    03-6060700טל:  

 

 

 

 2נספח ה 

 מעטפת ליווי מקצועי  דרישת תשלום עבור מימון

 תאריך:____________ 

 )להלן: "הרשות"(.                                       שם הרשות המקומית:

 הפריפריה, הנגב והגליל  לפיתוחהמשרד  :לכבוד

 

 ביישובי המטרה עבור רכזי  צמיחה דמוגרפיתדרישת תשלום כחלק מקול קורא לתמיכה הנדון: 

 2022ועי לרכזים לשנת ומעטפת ליווי  מקצ

 בסך2022תמיכה מעטפת ליווי מקצועי של כלל רשויות מטרה לשנת בגין  שהתקבלה בהמשך להרשאה 

 עבור רשות מקומית __________.כולל של _____________ ש"ח, 

עבור תקופת פעילות בין נודה להעברת סכום תמיכה בסך של ___________ ש"ח, 

 החודשים___________.

 ליד כל מסמך(: Xתשלום זו מצורפים המסמכים הבאים )יש לסמן  לדרישת

  סיכום פעילותדו"ח 

 דוחעלות שכר 

 דרישה מגוף המפעיל 

 סל בקובץ אקו"ח תקציב וביצוע ד 

  את האסמכתאות ולהזין את המספור בקובץ  יש למספר –העתקי חשבוניות מס/קבלות
 האקסל.

 סכום סוג

  מעלות השכר(  80%/50%שכר ) 

  ותפעיל

  תשתיות

  סה"כ

 
 בחתימתי אני מתחייב כי:

שצורף לבקשת הינם נכונים ותואמים  -הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל  .6

 ליתר המסמכים שצורפו.

 .ותכנית העבודה ה בהתאם לכל דרישות הקול קוראתנעש פעילותה .7

 .קיומויונה והישירה על והינה האחראית העלפעילות היא הגורם היוזם את ה /האשכולהרשות .8

 דרישת תשלום זו )ו/או חלקים ממנה( לא הוגשה ולא תוגש לשום גורם מממן נוסף. .9

 אסמכתאות ונתונים כספיים הוגשו לאחר שנבדקו ואושרו ע"י הרשות. .10

 מורשי החתימה של הרשותעל החתום: 
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 שם ראש הרשות המקומית___________ חתימה וחותמת_____________

 

 ת רשות מקומית____________ חתימה וחותמת _______________שם גזבר/י
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 נספח ו'

 למעטפת מקצועי מלווה תהצהר

 

 תכלולטובת ליווי הרכזים, משרה ל 50%-היקף שלא יפחת מלהעסקת מלווה מקצועי ב התחייבות 

 .ועוד הכשרות, עבודה תכנית

 בתחום  2015-2021בין השנים  חודשים 24של בעל ניסיון  - למעטפת ותק וניסיון מלווה מקצועי

בעל ניסיון  -לרבות הכשרת צוותים מקצועיים. ותק בניהול , צמיחה דמוגרפית ופיתוח קהילתי

 אנשים. 7של ( ישיר/עקיף) בניהול צוות

 

  _______________________ מלווה המקצועי עבור הרכזים של מלא שם .א

 _____________________ז.ת .ב

 יד: ____________________ דוא"ל: _________________________.ג. ני

 ___________________________:היקף משרה .ד

חודשים מלאים  ___ הינו בעל ניסיון של  2015-2021של המלווה המקצועי בין השנים  וניסיון ותק .ה

 ועיים., לרבות הכשרת צוותים מקצקהילתיבהם עסק בתחום צמיחה דמוגרפית ופיתוח 

 ____ לפחות שלף( עקי/ישיר ( צוות בניהול ניסיון בעל הינו המוצע פרויקט הלינלווה המקצועי מ .ז 

 .אנשים

 

 אופן הגשת מועמדות:

 .קורות חיים 

  .אישורי העסקה ומסמכים נוספים המעידים על הניסיון הנדרש הרלוונטי 

 .המלצות 

 

 החתימה: יחתימת מורש

_______________ _____________ ______________   ____________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.         שם 
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_______________ _____________ _______________  ____________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.                      שם 

_________________ 
תאריך
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  –'  ז נספח

 ר קבלת אישור התמיכה(הוראת קיזוז )תוגש לאח

 הגוף _____________________

 מספר טלפון _____________________________

 מספר פקס ______________________________

 לכבוד:

 חשב המשרד,

 משרד ___________________

 הנדון: כתב קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת )ללא הצמדה(

 

של הגוף ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי  אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים .1

מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים )במילים ___________(, מכל תשלום המגיע 

לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר )להלן: "הקיזוז"(. אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים 

 ר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע עד לסך הקבוע לעיל.התחייבות בלתי חוזרת, להחזי

אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן  .2

הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם מכרז / הזמנה / חוזה 

ן לבצע זאת, אנו מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב _____________, וככל שלא נית

  לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף. 

אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר  .3

 ל ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו. מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע ע

אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים  .4

 המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.

  _________.הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ___________ .5

 שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר. .6

_______________________________  
  שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז 

 דין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את הגוף.שבנדון חתומה כ

 
_______________ 

 עו"ד            
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 'ח נספח

 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה

בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם יש לפנות לגזברות  – 1שלב  .1

רשות להגיש בקשות תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא הרשות המקומית ולברר מי מורשה מטעם ה

 כי ברשותו כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה.

הנפקת כרטיס חכם רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות כדי להגיש בקשה יש לפנות  – 2שלב  .2

לאחת מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי חתימה: חברת 

;*אתר החברה אתר חברת קומסיין. חברת פרסונל אי די טל':  8770 6443620-03קומסיין טל': 

 ; אתר החברה אתר חברת פרסונל. 2900047-073

התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי יש להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם:  – 3שלב  .3

 קישור ופרטים על ההתקנה.

את מסמכים יש להיכנס לפורטל התמיכות כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעל – 4שלב  .4

 לצורך פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.
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 המערכת תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן מראש.

 
 

 
 
 
 

                   
 

 


