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 מבוא .1

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל יוזם ומעצים פרויקטים מרכזיים לצעירים במטרה  1.1

ובפריפריה  בגליל ,הישראלית בכלל ובחיי היישובים בנגב לקדם את השתלבותם בחיי החברה

בפרט, תוך מימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר. המשרד מקדם את תחום הצעירים  החברתית

מקדם אשר  ,היה הראשון להקים בין משרדי הממשלה אגף ייעודי לצעיריםוכמוקד עשייה מרכזי 

ומועצות אזוריות  רשויותועל בעשרות הפמתוקף החלטת ממשלה, את מיזם מרכזי הצעירים 

 בארץ.

הינה התכנית , 40-18 מיועדת לצעירים בגילאי"התכנית"(  )להלן:תכנית מרכזי הצעירים  1.2

מבקשת לשים את נושא הצעירים על סדר  . התכניתתכנית אסטרטגית, מחוללת שינוי מערכתי

לצרכי הצעירים ביישובים בהם  היום הלאומי, החברתי והכלכלי ולגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף

 נגב והגליל. פריפריה הההם חיים, בדגש מובהק על יישובי 

מרכזי הצעירים במרחב המוניציפאלי נותנים פתרונות הוליסטיים לצורכי הצעירים ומהווים  1.3

בסיס לקידום ו לצעירים הרשותחיזוק הקשר בין  ,פלטפורמה יישובית לקידום השיח הציבורי

הקהילה בכלל והצעירים בפרט. מרכזי הצעירים מחזקים את הפריפריה החברתית  יוזמות למען

ואחריות חברתית  מנהיגותוהגיאוגרפית ויוצרים חברת צעירים בעלת חוסן פנימי, המגלה 

 ומטפחת גאווה מקומית. 

מדיניות הפעלת מרכזי הצעירים קובעת כי פעילות מרכזי הצעירים תותאם לצרכי המקום בכל 

 נפרד. יישוב ב

 מספר מטרות עיקריות: למרכזי הצעירים  1.4

מיצוי הפוטנציאל האישי של צעירים )לרבות בתחום התעסוקה וההכשרה  הבטחת 1.4.1

 חברתי. -המקצועית(, ללא קשר למוצאם ולמצבם הכלכלי

הפריפריה של מדינת ישראל על ידי מתן הזדמנויות לצעירים להשתלב ולהצליח  חיזוק 1.4.2

 שם.

מדיניות ומתן והבטחת נושא הצעירים על סדר היום המוניציפאלי והלאומי  הצבת 1.4.3

 מענים מערכתיים שהולמים אוכלוסייה זו. 

 מענים לצעירים בראשית דרכם במעבר מגילאי הנוער. ומתן רצף טיפול יצירת  1.4.4

  מרכז חברתי המפתח שיח שוויוני ומחבר בין קבוצות צעירים מגוונות.קיום  1.4.5

מקדמים פעילות בתחומים הבאים: עידוד  ברשויות המקומיותמרכזי הצעירים הפועלים  1.5

סיוע בפיתוח קריירה, , התיישבותם של צעירים וחזרתם של בני מקום שעזבו למרכז הארץ

ומעורבות חברתית, פיתוח  מנהיגותהשכלה גבוהה ואקדמיה, עידוד ל ,תעסוקה ויזמות עסקית

 דום פעילויות תרבות ופנאי.קהילות יישוביות, קי
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 רשויות מקומיותב ערים,במרכזי צעירים  80-כפועלים כיום  בנגב ובגלילבפריפריה,  1.6

מרכזי הצעירים פעילות מעוניין לעודד את  לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל המשרד .ואזוריות

רשויות בנגב ובגליל ולפיכך פונה ל והאזוריות בפריפריה, בערים ובמועצות המקומיות

על פי הנוהל, בהתאם לעמידה בתנאים המוגדרים לתמיכה המעוניינות בכך, להגיש בקשה 

 בהמשך. 

 קול קוראמטרות  ה .2

בפריפריה החברתית,  המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מוביל את מיזם מרכזי הצעירים

ובחיי בחיי החברה הישראלית בכלל  הצעירים , במטרה לקדם את השתלבותבנגב ובגליל

 . ביםהיישו

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מעוניין לתקצב את פעילות מרכזי הצעירים בערים 

פיתוח קריירה  :בתחומי הליבה החברתית ובפריפריהבגליל , בנגב אזוריותוובמועצות מקומיות 

ם ושואף למיצוי תקציב הפעילות לטובת צעירי הישובי פיתוח קהילהותעסוקת צעירים לרבות 

 במלואו, על פי תכנית העבודה. 

 הגדרות .3

על ידי הרשויות המקומיות בישראל המתבצע הדירוג העדכני ביותר של  -"דירוג הלמ"ס" 3.1

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 מועצה אזורית.עירייה, מועצה מקומית, -"רשות" 3.2

תושבי הרשות בה  ותפקידו לספק לצעיריםרשות המתחם המופעל על ידי  -" "מרכז צעירים 3.3

 פיתוח צמיחה דמוגרפית,קהילה, הוא פועל שירותי הכוונה, ייעוץ ופעילויות בתחומים: פיתוח 

 , השכלה גבוהה, חיילים משוחררים ועוד.ותעסוקה פיתוח קריירה

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  -""המשרד 3.4

 .1991-וק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"בהרשויות הממוקמות בנגב כהגדרתו על פי ח -"הנגב" 3.5

-הרשויות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג -"הגליל" 3.6

1993.  

 מיום 631רשויות מקומיות כהגדרתה בהחלטות הממשלה מס' "פריפריה חברתית":  3.7

ומס' , 20/6/2021מיום  9' מס 9/1/2020מיום  4811מס'  15/5/2016מיום  1453ומס'  1/11/2015

וכפי שיתעדכנו מעת לעת, אשר כלל הרשות נכללת תחת פריפריה חברתית  9/1/2022מיום  953

(. להלן פירוט הרשויות הרלוונטיות: אום אל פחם, טייבה, 1-4)הרשות מדורגת בדרוג הלמ"ס 

כי, בית שמש, כפר מודיעין עילית,אלעד, טירה, קלנסוואה, באקה אל גרביה, ירושלים, קריית מלא

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

זרקא,  –סר א ‘וליה מעלה עירון, קריית יערים, ג‘לג‘פורידיס, בסמ"ה, כפר קרע, קריית ארבע, ג

 עמנואל, רכסים, ג'ת, עספיא, מעלה אפרים ודאלית אל כרמל

 . 18-40גילאי אדם ב -"צעיר" 3.8

 פיתוח קהילה ופיתוח קריירה.  -"תחומי ליבה" 3.9

פעולות התערבות בקהילה המכוונות לשינוי, מטרתו להניע אנשים יחד  -קהילה" פיתוח" 3.10

להתמודד עם אתגרים משותפים ולקדם את כל הקהילה. מהלך זה יתבצע תוך כדי השתתפות 

,ככל האפשר, על יוזמה קהילתית, על מנת לאפשר פעילה של חברי הקהילה ותוך הסתמכות מלאה 
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כמו כן, הגדלת לקהילה  להפוך למקור של תמיכה חברתית, פוליטית, כלכלית ותרבותית לחבריה. 

מספר התושבים הצעירים ביישוב תוך שמירה על  אוכלוסיית הצעירים הקיימת ביישוב ומניעת 

תחומים: התנדבות, דיור, חינוך חמישה קהילה יעסקו ב פיתוחהתוכניות בתחום  הגירה שלילית.

  .וצמיחה דמוגרפית הורות צעירה,  פנאי-, תרבותפיננסי

מניעת הגירה שלילית של בני המקום ועידוד הגירה חיובית, קידום   -"צמיחה דמוגרפית" 3.11

ההתיישבות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית,  יצירת הזדמנויות ומנועי צמיחה משמעותיים 

פשרו לצעירים ומשפחות צעירות לבנות את ביתם ולהנות מאיכות חיים וחיי קהילה, לצד אשר יא

 צמיחה דמוגרפית הינה תכנית במסגרת פיתוח קהילה. תעסוקה הולמת. 

רכישת כישורים ומיומנויות המאפשרים התפתחות  -"ותעסוקת צעירים "פיתוח קריירה 3.12

ים להתפתחות מקצועית ואישית גם בעתיד ויצירת אישית וסיפוק בהווה ואשר ייתכן וישמשו ככל

 .ויזמות הזדמנויות תעסוקה

איגוד ערים, חברה, אגודה שיתופית או  –כהגדרתם להלןבהתאם להגדרה  -גוף מפעיל עירוני 3.13

( 30)249כל אגודה אחרת שהוקמה מכח סמכות העיריה או המועצה המקומית על פי סעיף 

וכן חברה, חברת   לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[, א34לפקודת העיריות ומכח סעיף 

( לצו המועצות 11א())63בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת בהתאם להוראות סעיף 

 1958 –המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

ובמועצות אזוריות מרכזי צעירים ברשויות מקומיות ב תמיכהקול קורא ל -"הקול הקורא" 3.14

 .2021 לשנתובפריפריה  גלילב,בנגב 

 סף  יתנא .4

בנגב או , החברתית בפריפריהמרכז הצעירים בגינו מוגשת הבקשה, נמצא באחת הרשויות  4.1

                 . בגליל

אך ורק לעריכת פעילויות הרשות מבנה או חלק ממבנה המשמש את מרכז הצעירים הינו  4.2

עבור אוכלוסיית הצעירים ברשות. למען הסר ספק  חברתיות, חינוכיות, קהילתיות ותרבותיות

מתנ"ס לא יחשב כמרכז צעירים, אלא אם הוסב במלואו או בחלקו לשמש את הרשות המקומית 

באופן קבוע, אך ורק לעריכת פעילויות כאמור עבור אוכלוסיית הצעירים ברשות. למען הסר ספק, 

דרה הנ"ל של "מרכז צעירים", עמדת בכל מקרה של מחלוקת באם מבנה או חלק במבנה עונה להג

 המשרד תכריע.  

הרשות המשרד השתתף במימון הקמת מרכז צעירים בתחומי הרשות, מחויבת יובהר כי ככל ו

. בקשות חריגות לעניין זה יוגשו לאגף צעירים במבנה זההצעירים את פעילות מרכז קיים ל

שור לנגישות המבנה המשמש הרשות תפעל בהתאם להוראות הדין המחייבות בכל הק במשרד.

 .למרכז הצעירים ותעביר אישור מהנדס באשר לכך

על ידי המשרד.  תמיכההרשות תתחייב להחזיק ולתחזק את מבנה מרכז הצעירים לכל תקופת ה

במידה והרשות תבקש לעבור מבנה במהלך תקופת המימון תצטרך לקבל על כך את אישור 

  המשרד.

 .לקול הקורא במלואו 2נספח להגיש את  הרשות תתבקשלהוכחת עמידה בתנאי זה  

 בתחומי פיתוח קהילה ופיתוח קריירה.  2021מרכז הצעירים עסק בשנת  4.3
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הכולל  ,לקול הקורא 3בנספח כמפורט  להגיש סיכום תתבקש הרשותלהוכחת עמידה בתנאי זה 

 10פחות ל -שפורטו לעיל בשני תחומי הליבה 2021את רשימת הפעילויות שהתקיימו בשנת 

  הקהילה. פיתוח פעילויות בתחום 5-וותעסוקת צעירים פעילויות בתחום פיתוח קריירה 

קורסים,  הינן בתחומים הבאים: ותעסוקת צעירים פעילויות בתחום פיתוח קריירה 4.3.1

סדנאות בתחומים של יזמות ותעסוקה, הכנה לראיונות עבודה ומרכזי הערכה, 

יווי כלכלי, הכשרות מקצועיות, קורס כתיבת קורות חיים, קורסי מחשבים, ל

 לרכישת שפה תעסוקתית ועוד. 

התנדבות, דיור, חינוך  פעילויות בתחום פיתוח קהילתי הינן בתחומים הבאים: 4.3.2

 .פנאי והורות צעירה-פיננסי, צמיחה דמוגרפית, תרבות

 יהעביר פלייר פרסומהנכם נדרשים ליתן הסבר מפורט על מהות הפעילות שצוינה ול  4.3.4

המעידים על קיומה של כל אחת מהפעילויות, יובהר כי במידה  )לא ניתן להסתפק בתמונות(

המעיד  , יש להעביר את הסילבוס של הקורסמקצועית ומדובר בקורס, לרבות קורס הכשרה

 3יש להעביר את נספח על כך שבסיום הקורס למשתתף יש כלים לפיתוח מקצועי ועיסקי. 

 5-בתחום פיתוח קריירה ותעסוקת צעירים והפעילויות  10בצורה ברורה ולציין את 

בצורה קריאה. יש לצרף לכל פעילות אסמכתא ולציין לכל הפעילויות בתחום פיתוח קהילה 

מיספור בהתאם לאת האסמכתאות למספר ניתן לחלופין  .אסמכתא את שם הפעילות

 .פעילויותה

רישת תנאי זה שמורה לשיקול בדהחלטה האם פעילות המצוינת ע"י הרשות עומדת  4.3.5

 המשרד. דעת 

לפחות עם אחד שיתוף  .גופים נוספים הפועלים למען צעיריםעם  בשיתוףמרכז הצעירים פועל  4.4

 עם המגזר השלישי. לפחות אחד שיתוף ו גורם ממשלתי

הכולל את שמות  ,ףסעי 3בנספח להגיש סיכום כמופרט  תתבקש הרשותלהוכחת עמידה בתנאי זה 

  .ים, אופי השותפות ותקציב השותפותהשותפ

כולל  1.1.2021-החל מה 2021החודשים האחרונים של שנת  12מרכז הצעירים פעל במהלך  4.5

  משרה. 50%מנהל מרכז צעירים/ מנהל יחידת צעירים המועסק בלפחות 

לקול הקורא במלואו ולצרף דוחות  4נספח להוכחת עמידה בתנאי זה תתבקש הרשות להגיש את 

 . 2021דשים האחרונים לשנת והח 12-כר של מנהל המרכז בש

הפעלת מחויבת לעמוד בתנאי סף לפיו  השתתפות בשכר כח אדםתמיכה עבור רשות המבקשת  4.6

מרכזי הצעירים תעשה באמצעות הרשות המקומית, או באמצעות גופים עירוניים בהתאם 

, מחויבת לעמוד בתנאי שתיות בלבדפעילות ות תמיכה עבור רשות המבקשת .33.1להגדרה בסעיף 

 סף לפיו ההתקשרות עם הגוף המפעיל נעשתה בהתאם לדין. 

 . 5בנספח להגיש הצהרה על גוף מפעיל כמפורט  רשותלהוכחת עמידה בתנאי זה תתבקש ה

  .המתוקצבות ע"י המשרד ממשלה תוטצעירים אינו מתוקצב במסגרת החלהמרכז  4.7
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 אמות מידה  .5

 סימוםמק ניםקריטריו מס"ד

 ניקוד

1 

 

 

 

  ברשות 20-44בני מספר 

 1.בהתאם לנתוני הלמ"ס העדכניים ביותר

  נק 10  -  צעירים 2,500עד' 

  נק 15 -  צעירים 2,501-5,000בין' 

  נק 20  -  צעירים 5,001-7500בין' 

  נק 25  -  צעירים 7,501-10,000בין' 

 10,001 – 100,000 נק' 30  -  צעירים 

 100,001 נק' 40 –לה צעירים ומע 

 נק' 40  

 של הרשותסוציו אקונומי  אשכול 2

 בהתאם לדירוג הלמ"ס העדכני ביותר.

  נק' 10 –  ומעלה 8רשויות בדירוג 

  נק' 15 – 6-7רשויות בדירוג 

  נק' 20 –  5רשויות בדירוג  

  נק' 25 –  4רשויות בדירוג 

  נק  30 –  1-3רשויות בדירוג' 

 נק'  30

3  נק' )לפי מדד פריפריאליות של הלמ"ס העדכני  20-  1ליות רמת פריפריא

 ביותר(

  נק' 16 – 2רמת פריפריאליות 

  נק' 14 -3רמת פריפריאליות 

  נק' 12 -4רמת פריפריאליות 

  נק' 8 -5רמת פריפריאליות 

 

 נק'20

 מאפיינים ייחודיים  3

  של מרכז  לפחות חצי שנהעל פני ומתמשכת פעילות אזורית משותפת

 נק' 10 -יםהצעיר

 

 נק'10

                                                 
 .44-20 בגילאי אוכלוסיה פלח י"עפ ס"הלמ של הנתונים מסד על מסתמכת  זו מידה אמת 1
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 נק' 100 סך הניקוד 4

                         

 ביאור אמות המידה 

צעירים, כך הניקוד  20-44מספר הצעירים ביישוב ברשות: ככל שביישוב מתגוררים יותר בני  5.1

מסתמכת על מסד הנתונים של הלמ"ס  ת תקבל בסעיף זה יהיה גבוה יותר. אמת מידה זושהרשו

 .20-44אוכלוסייה בגילאי  עפ"י פלח

אקונומי: על פי דירוג הלמ"ס. ככל שהרשות המקומית מדורגת ברמה נמוכה -אשכול סוציו 5.2

 .כך הניקוד שלה יהיה גבוה יותר .יותר

מדד פריפריאלי: עפ"י נתוני הלמ"ס מתייחס למיקומה הגיאוגרפי והקרבה לריכוזי  5.3

אביב ונגישות פוטנציאלית. השתייכות לרמת  אוכלוסייה, כמו כן, קירבה לגבול מחוז תל

 פריפריאליות נמוכה יותר מייצגת מרחק גדול יותר.

 מאפיינים ייחודיים: בהתאם למאפיינים אלה יקבלו המרכזים הרלוונטיים ניקוד. 5.4

: 2020-2021שנים ין העל פני חצי שנה לפחות בומתמשכת פעילות אזורית משותפת  5.4.1

ו/או אשכול רשויות שיתוף פעולה עם לפחות עוד מרכז צעירים נוסף  מרכז הצעירים הוביל

או בתחום פיתוח ו/בתחום פיתוח הקריירה  תופעילו הלקידום יוזמאזורי )של משרד הפנים( 

אופי לפרט את מהות השותפות כגון  -8סעיף  3בנספח יש לציין את הפעילות  הקהילה.

 פרסוםשותפת, ולצרף אסמכתאות כמו השותפות, היקף תקציבי, משך זמן הפעילות המ

ים האחרונות, קרי בשנת ישנתהמהלך על קיום הפעילות המשותפת ב הפעילות, המעידות

 .2020בשנת או ו/ 2021

 רשויות המקומיותסכום התמיכה ב .6

תנוקד בהתאם לקריטריונים לעיל,  העומדות בתנאי הסף מהרשויות המקומיותלאחר שכל אחת 

, יתחלק בסך הניקוד. הקול קוראקצה לטובת יהבא, התקציב שהמשרד  יסוכם סך הניקוד. בשלב

 שקלים לנקודה.   Xהתוצאה תהיה

 .המהווה מכפלה של הניקוד שלה במספר השקלים לנקודהלתמיכה בסכום תזכה רשות כל 

 הפעילות המתוקצבת .7

בשכר בהתאם לתמיכה ניתן להפנות  לרשות שיאושרמסכום התמיכה  60%עד  -שכר 7.1.1

 שכר מנהל מרכז הצעיריםעבור ברכיב השכר תתאפשר תמיכה נאים המפורטים להלן. לת

 50%השתתפות במימון השכר לא תעלה על . בלבד ותעסוקת צעירים רכז פיתוח קריירהו

בהתאם לתוכנית  העובדים האמוריםשל  )עלות מעביד על פי דוח השכר( מעלות העסקה

  .העבודה שתאושר על ידי המשרד

. כן יודגש כי מנהל מרכז הצעיריםהעסקת מעלות  50%של עד בתמיכה רד ישתתף המש 7.1.2

בדוח יש לציין יובהר כי  .קלנדרי לחודש ₪ 7,750השתתפות המשרד תעמוד לכל היותר על 

  כי מדובר במנהל מרכז הצעירים ולא ברכז. עלות מעביד של מנהל מרכז הצעירים

 שצוינו , תקרות השכריקול דעתה של הרשותנתון לשהמנהל עלות העסקת גובה יובהר כי 

 רכיב השכר.  בגין המשרד  תתמיכמתייחסות אך ורק לשיעור 
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ותעסוקת  רכז פיתוח קריירה העסקתמעלות  50%עד המשרד ישתתף במימון של  7.1.3

  . קלנדרי חודשל ₪ 5,000השתתפות המשרד תעמוד לכל היותר על  כי כן יודגש צעירים

עם שכר המתוקצב על ידי המשרד או  מיכהיודגש כי לא יתאפשר כפל ת בנוסף לאמור 7.1.4

בהחלטת  אחרות, לרבות ת ממשלהותמיכה במסגרת החלטמשרדי ממשלה אחרים, בכלל זה   

 625מספר משרדי לאור העתקת מחנות צה"ל לנגב" -"אימוץ המלצות הצוות הבין ממשלה 

 בנוגע למעבר צה"ל דרומה.  14.11.2021מיום 

יכול להיות גבוה יותר  ותעסוקת צעירים רכז פיתוח קריירהעלות העסקת יובהר כי   7.1.5

תמיכת ונתון לשיקול דעתה של הרשות, תקרות השכר שצוינו מתייחסות אך ורק לשיעור 

 רכיב השכר.  גין בהמשרד 

תף המשרד ישת 4-1בדירוג בהן הדירוג החברתי כלכלי הוא רשויות המקומיות ב 7.1.6

רכז עד כל עלות העסקת ומ ₪ 12,400 עד לגובה של המנהלעלות העסקת מ 80% שלבתמיכה 

ות על בדוחיש לציין יובהר כי  בהתאם לתקרות שצויינו ברכיב השכר. ₪ 8,000לגובה של 

  מעביד של מנהל מרכז הצעירים כי מדובר במנהל מרכז הצעירים ולא ברכז.

 הוגדר כעובד לא חיוני ו/או ל עובד אשרשתאושר תמיכה בעלות העסקה יובהר כי לא  7.1.7

 זמן בו שהה בחל"ת.  ב

פעילות אותה מפעיל  תכניתתמיכה בהמאושר עבור מסכום התמיכה  %30 לפחות -פעילות 7.2

יתרת  ,₪ 10,000המשרד יתמוך בפעילויות בתחום פיתוח קהילה עד כאשר מרכז הצעירים. 

 ותעסוקת צעירים. תקציב הפעילות תופנה עבור תחום פיתוח קריירה 

סדנאות, קורסים, הרצאות, כנסים, פעילות קהילתית, סיורים, תכניות  וכללית יוהפעילו 7.2.2

לפיתוח קריירה והכשרה מקצועית, פעולות שיווק, פרסום, ירידים, פעילות אינטרנטית, פיתוח 

  .לפעילות ₪ 15,000קבוצות, ייעוץ ארגוני והפעלות עד גובה של 

לאישור המשרד לפיתוח הפריפריה  תוגששופעל בהתאם לתוכנית עבודה שנתית כלל הפעילות ת

מקצועית הכפיפות ההנגב והגליל. על הרשויות מוטלת חובת הגשת דו"חות רבעוניים ושנתיים. 

 לאגף הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.הינה להפעלת הפעילות המתוקצבת 

ריהוט, מחשוב, ציוד למרכז הצעירים, לרבות ושר. עבור מהתקציב שיא 10%עד  -תשתיות 7.3

  והתאמת מבנה. משרדי ציוד

המשרד שומר לעצמו את הזכות לא להכיר בהוצאה בגין תשתית אשר סכומה אינו סביר ו/או  7.4

חורג מעלות מקובלת בשוק עבור סוג התשתית ו/או הרשות לא ביצעה הליך תחרותי כנדרש על 

 חלים על הרשות בנושא.פי התקנות והחוקים ה

אלא בנסיבות חריגות  פעילות, לא תאושרא דרישת תשלום שתכלול שכר בלבד, לליודגש כי  7.5

)כגון סגר( במקרים שיאושרו על ידי אגף צעירים וחשב המשרד לאחר קבלת דו"ח מילולי הכולל 

פעילות פירוט בדבר הפעילות שבוצעה ללא עלות כספית וזאת לאחר שנחה דעתם כי בוצעה 

 .מהותית

 התמיכהאופן הפעלת  .8

חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד על פי לכל רשות מקומית תשלח הרשאה תקציבית  8.1

הרשאה זו תכלול את התנאים  .הקלנדריתשאושר לה לשנה התמיכה  סכוםובה חוק נכסי המדינה 
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והמקצועיים כפי הכספיים  והדרישות של המשרד כתנאי לתשלומים, לרבות חובת הדיווחים

 שלהלן. 10-8פים שמפורט בסעי

 . כל ביצוע מעבר למועד זה לא יכובד ולא יוכר. 2022תוקף ההרשאה יהא עד סוף שנת  8.2

 להגיש למשרד תכנית עבודהתתבקש במסגרת הקול הקורא,  תמיכהתזכה באשר כל רשות  8.3

על  רשאה התקציבית(.)*תכנית העבודה תשלח יחד עם הההנתמכת מפורטת לפעילות  שנתית

במהלך החודש העוקב אגף הצעירים . ההרשאהקבלת מיום  התכנית להיות מוגשת תוך חודש

. לרשות ינתן שבוע להשיב את תכנית העבודה תכנית העבודהיאשר או יבקש תיקונים/ השלמות ל

  מתוקנת ולקבל עליה את אישור האגף. 

עבור אירועים  מרכז הצעירים בלבדלשימושים הנוגעים ל תמיועד תהמאושרהתמיכה  8.4

עילות של מרכז הצעירים. לא תאושר השתתפות בפעילות פשהם בפועל חלק מתכנית ה ופעילויות 

 למרכז הצעירים. הקשור האינומופעלת על ידי מרכז הצעירים  האשר אינ

"חות ימים מסיום החציון. על הדו 60-וזאת לא יאוחר מ -אחת לחציון"חות לתשלום יוגשו דו 8.5

לעמוד בתכנית העבודה המאושרת להפעלת הפעילות המתוקצבת על ידי אגף הצעירים במשרד 

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. 

רשויות יידרשו להעביר למשרד הצהרה בעניין העדר יחסי עבודה בין המנהלים והרכזים לבין  8.6

 לקול הקורא.  7לנספח בהתאם  ,המשרד

מך ביצוע בפועל ורק לאחר אישור אגף צעירים ואישור חשבות  יבוצעו על סהתשלומים  8.7

בקשה לקול הקורא, הרשות מתחייבת ומאשרת שביכולתה להעמיד תזרים  תבהגש המשרד.

או תשלומי  ביניים לתשלום שכר ותשלום לספקים של מרכז הצעירים ולא תתנה תשלום לספק

 בקבלת תשלום התמיכה מהמשרד. שכר

ולא  יאושרו על ידי אגף צעירים מראשאו בתכנית התקציבית  העבודה שינויים בתוכנית 8.8

מהתוכנית המקורית, ויהיה בכפוף  25%בדיעבד. יחד עם זאת, היקף השינויים לא יעלה על 

 . 8כמפורט בסעיף למגבלות הפעילות המתוקצבת 

  י על פימקסימום. בנוסף, המשרד רשאסכום שיאושר לכל רשות מקומית הינו סכום התמיכה  8.9

שיקול דעתו להקטין או להגדיל את התקציב הכולל למרכזי הצעירים. כל הגדלה או הקטנה תבוא 

 לידי ביטוי באופן יחסי לגבי כל מרכזי הצעירים. 

הרשות מתחייבת להעמיד ממקורותיה וממקורות נוספים את יתרת התקציב הנדרשת  8.10

 להפעלת מרכז הצעירים.

סעיפים כמפורט בש לה יותר ממרכז צעירים אחד העומד בתנאי הסף באפשרות רשות אשר י 8.11

כמפורט בסעיפים  תמיכהלחלק את התקציב בין מרכזי הצעירים בכפוף לעמידה בתנאי ה 4.1-4.7

7.1-7.3. 

לרשות לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק  8.12

 ים בדרישת התשלום או במידה והדו"ח לא אושר מטעמים ענייניים.ממנה, אשר נבעו מחוסר פרט

נוהל זה, כולן או חלקן, או את   הרשות לא מורשית להעביר או להמחות את זכויותיה לפי 8.13

 , ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב ובתנאים שייקבע המשרד. תמיכהעילות נשוא ההפ



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
 

 
 

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

 

 

הסף למתן  בתנאי עמידה להבטחת ביקורת לבצעלמשרד שיידרש, הרשויות תאפשרנה  ככל 8.14

 תמיכהה בכספי והשימוש לקול קורא זה,  8-11, עמידה בדרישות המובאות בסעיפים תמיכהה

 לייעודם.

בהוראות  6.2המשרד יבצע את תשלום התמיכה בהתאם להנחיות החשב הכללי בפרק  8.15

  התכ"ם:

 6.2.0.1 תמיכות בגופים אחרים 

 6.2.0.2 מיכות בגופים אחריםביצוע תשלומי ת 

 6.2.0.3 פרסום על תמיכות בגופים אחרים 

 6.2.0.4 טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את התנאים לקבלת התמיכה 

 6.2.0.5 ביקורת על תמיכות בגופים אחרים 

 

 למשרדדיווחים תקופתיים  .9

 , על הרשות להגיש דרישת תשלום אשר כוללת:בסיום כל חציון 9.1

 לפעילויות רסומיםפת ועלותן, דו"ח פעילות מקצועי, יומפרט את הפעילואקסל תקציבי הדו"ח א. 

 חתום על ידי ראש הרשות, הגזבר ומנהל מרכז הצעירים.וטופס דרישת תשלום 

אסמכתאות בגין שכר, פעילות ותשתיות: כרטסת הנהלת חשבונות נפרדת לפרויקט זה, ב. 

ות של מרכז הצעירים , ודו"ח עלות חציון בגין הפעילת החשבוניות שנרשמו באותו המשקפת א

 שכר.

בהתאם להוראות מס הכנסה(. והכל יובהר כי על הרשות לשמור את כל חשבוניות המס ) 9.2

שעליהם על פי שיקול דעתו, חציון וידגום מספר מרכזי צעירים משרד יערוך בקרה נוספת בכל ה

  חציון, בנוסף לכרטסת. האת כל חשבוניות המס לאותו  יהיה להגיש

לא תועבר תמיכה בגין הפעילות  - לגבי רשויות שנבחרו להגיש חשבוניות מס בנוסף לכרטסת 9.3

תחויב להגיש חשבוניות מס גם בדרישת בגינה לא הוגשה חשבונית מס ואותה רשות מקומית 

 התשלום שלאחר מכן.

כל  , תבוצע בדיקה של הנתונים המצטברים עבור(2ונה של השנה )חציון בדרישה האחר 9.4

מהתקציב  10%מהתקציב לטובת שכר, עד  60%הדרישות, מגבלת התשלום השנתית הינה עד 

מהתקציב אשר ישמש לטובת פעילות. רשות שלא תעמוד  30%-לטובת סעיף תשתיות ולא פחות מ

ביחס הנ"ל בדרישה האחרונה ברמה שנתית, יקוזז הסכום הרלוונטי בדרישת התשלום האחרונה 

ברשויות המקומיות בהן הדירוג החברתי )תיות עד להתכנסות ליחס זה. מסעיפי שכר ו/או תש

  (.80%ניתן יהיה להשתתף בעלות שכר בשיעור של עד  1-4כלכלי הוא בדרגות 

אסמכתא  דרישת תשלום שוטפת מהגוף המפעיל )במידה וקיים( ישירות את הפרויקט, כמו כן 9.5

 ש העוקב. בחוד לגוף המפעיללביצוע העברה כספית של הרשות 

  פעילות בלבד.טובת ל ושכרתשתיות מסעיף בסעיפי התמיכה ניתן לבצע הסטות  9.6

חריגים שיאושרו על ידי , לא תאושר אלא במקרים דרישה אשר תכלול שכר בלבד ללא פעילות 9.7

 מטעמים אשר יפורטו במסגרת האישור.והחשב  אגף צעירים

 שלום על ידי גורם אחר.אין להגיש דיווחים או פעולות שהוגשו לת 9.8
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 הוצאות בשווי כסף.ב המשרד לא יתמוך 9.9

כל דרישה לתשלום שתוגש למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בגין ההרשאה, תהיה  9.10

אשר התשלומים יבוצעו על סמך ביצוע בפועל, . הרשותחתומה על ידי מורשי החתימה כדין של 

. התשלום יבוצע צעירים ואישור חשבות המשרדורק לאחר אישור אגף  הרשותנרשם בספרי 

בכל בכפוף להגשת הדיווחים המוזכרים לעיל ולאחר שהוגשו דוחות המפרטים את הביצוע בפועל. 

ו/או למרכז  לרשות המקומיתמקרה של אי התאמות בין הדיווחים או החשבוניות, המשרד יפנה 

  לקבלת הבהרות. הצעירים

 

 יותעדרישות מקצו .10

יחויבו להשתתף בהכשרות המקצועיות שיקיים  ורכזי פיתוח קריירה ותעסוקה המנהלים 10.1

 הכשרות מקצועיות נוספות יתואמו עם המשרד.המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. 

צוני יככל והמשרד יעמיד מעטפת ליווי מקצועית בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות גוף ח 10.2

ין זה, תחוייב הרשות ומרכז הצעירים לעבוד בהתאם להנחיות מקצועי שהתקשר עם המשרד לעני

 והיעדים שיקבעו על ידי המשרד והגוף החיצוני. 

. לחציוןוהעברת המידע לאגף נעשית אחת  שאלון הערכה ומדידהמענה על ככל שידרש,  10.3

ל מנהלים מקבלים משוב עההשאלונים מנותחים ומנוקדים ומהווים כלי ניהולי אשר באמצעותו 

בדיקה ואימות בהתאם ל ,בשאלון ציון החציוניהלעדכן את למשרד שמורה הסמכות  עבודתם.

 הציון הסופי נתון לשיקול דעתו של המשרד בלבד.התשובות שמילא המרכז בשאלון. 

 .החציונייםהמשרד יהא רשאי לדרוש דיווחים במסגרות זמן קצרות מהדיווחים  10.4

יתמוך המשרד לא  משרה. 100%-על ידי הרשות ב 2022נת  מנהל מרכז הצעירים יועסק בש 10.5

 משרה.  100%-מרכז צעירים אשר אינו מעסיק מנהל מרכז צעירים בב

ברשות ובחירת איש  מרכז הצעיריםעל הרשות לבחור אגף או מינהל מרכזי אשר יוביל את  10.6

 קשר ממונה, בדרגת ראש מינהל או ראש אגף ומעלה.

 שכ"ד, ית לכיסוי ההוצאות השוטפות של מרכז הצעירים כולל:הרשות תהיה אחרא 10.7

 .וכדומה מיסים, חשבונות חשמל, ביטוחים, ניקיון ואחזקה

"הרשות המקומית מחויבת בכל פרסום הקשור לאירוע או לפעילות, ובכל אמצעי התקשורת  10.8

ירוע, השונים לרבות מודעות, אינטרנט, פייסבוק וכדומה לציין את שותפות המשרד בא

עמידה בתנאי זה הכרחית לצורך תשלומים בפועל.  המשרד.  באמצעות רישום שם המשרד ולוגו

 אי ציון שם ולוגו המשרד עלול להביא לשלילת התמיכה. 

 יודגש כי :

א. ככל והמשרד ישתתף במימון עלות העסקת מנהל מרכז הצעירים, אזי המרכז מחויב 

 ו פעילות של מרכז הצעירים. פרסום אירוע א בכללהשתמש בלוגו המשרד 

ב. ככל והמשרד משתתף במימון עלות העסקת רכז פיתוח קריירה ותעסוקת צעירים, אזי המרכז 

פרסום אירוע או פעילות הנוגעת לתחום פיתוח קריירה  בכלמחויב להשתמש בלוגו המשרד 

 ותעסוקת צעירים.

י המרכז מחויב להשתמש בלוגו ג. כאשר המשרד מממן פעילות או אירוע ללא כל מימון שכר, אז

 המשרד בכל פרסום פעילות או אירוע אשר המשרד משתתף בתמיכתו. 
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בטרם  טהמחויבת לשלוח את הפרסומים לעיון המשרד בדוא"ל המצוין מהרשות המקומית ד. 

  :קיום האירוע

פרסומים של מרכזי הצעירים בגליל יתואמו מראש עם הגב' ניצן קורקין בדוא"ל: 

nitzanm@png.gov.il  

פרסומים של מרכזי צעירים בנגב ובפריפריה חברתית בתיאום עם מר תומר סמאי בדוא"ל:  

TomerSa@png.gov.il. 

 . ות הזוכותהתקציבית אשר תשלח לרשוי הנחיות מפורטות לעניין זה יצורפו להרשאה

בלעדי על הפרסום, ומחובתם  יודגש כי מרכז הצעירים והרשות המקומית אחראים באופן 10.9

בכללי כל דין, בין היתר באשר לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני )שימוש בתמונות לעמוד 

 וכיוצ"ב(.  

מכל סוג קניין רוחני  ת יוצרים או זכויותהמשרד לא ישלם לכל גורם שהוא, בגין הפרת זכויו 10.10

אחר או עקב פרסום שלא כדין, אשר יכלול את סמליל המשרד ו/או יתוקצב על ידי המשרד, 

ובהתאם הרשות מתחייבת לשפות את המשרד, מיד עם דרישתו, שיפוי מלא ובלתי מותנה, ולשלם 

 לו כל סכום, אשר יידרש.

חדשים  ותעסוקת צעירים ירהככל ויועסקו מנהל מרכז צעירים ו/או רכז פיתוח קרי 10.11

, קרי לא היה מועסק בתפקיד זה מיום הגשת הבקשה לתמיכההחל בתפקיד זה מועסק -)"חדש"

רכז והרכזים החדשים לעמוד בהגדרות התפקיד המצורפות לקול מיידרשו מנהל ה -(קודם לכך

 ו/או רכז חדש חדש המשרד לא ישתתף במימון העסקת מנהל מרכז צעירים .6בנספח הקורא 

 גדרות התפקיד.בדרישות החובה של ה יםאשר לא עומד

המשרד ימנה נציג מטעמו שישתתף כמשקיף, בהליך בחירת מנהל מרכז הצעירים ורכז  10.12

 .קריירהתעסוקה ופיתוח 

תוך חודש להגיש תכנית עבודה במסגרת הקול הקורא, ידרשו  תמיכהרשויות אשר יזכו ב 10.13

ולקבל עליה את אישור אגף  )*פורמט תכנית העבודה ישלח עם ההרשאה( מיום קבלת ההרשאה

 .2021במהלך הרבעון הראשון של  הצעירים במשרד

 המשרד זכויות .11

 .לעיל המפורטים התנאים על עונות שאינן או במועד הוגשו שלא בהצעות ידון לא המשרד 11.1

  פי על חדש קורא קול םלפרס או ממנו חלקים או הקורא הקול את לבטל רשאי המשרד 11.2

    הודעה וללא אחר גורם לכל או לרשויות המקומיות כלשהם מתן הסברים החלטת ללא

 .מוקדמת

 הבהרות לקבל כדי לרשויות המקומיות, וההערכה הבדיקה במהלך לפנות רשאי משרדה 11.3

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

מטעם , לקיים ראיונות עם גורמים רלוונטיים נוספים פרטים דרושל רשאי המשרדי יובהר כ 11.4

 , מסמך כללבקש  או ,ההצעות בחינת תהליך כדי תוך ולקיים סיור בשטחי הרשותבקשה מגיש ה

 בהן המוצע של ההתאמה בדיקת ,ההצעות בדיקת לשם לדעתו הדרושים ,אחר מידע או

  קבלת החלטה.לדרישותיו, או הנחוצים לדעתו לשם 

mailto:nitzanm@png.gov.il
mailto:TomerSa@png.gov.il
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  הרכיבים של ושימושים מקורות ח"ודו כספיים חות"דו מהרשויות לדרוש רשאי המשרד 11.5

  .תמיכהה נשוא

 בקשתם. את בפניו להציג המציעים את להזמין הזכות את לעצמו שומר המשרד 11.6

  למרכז הקשורים פעילות או אתר בכל לבקר ם/רשאי מטעמם מי או/ו המשרד ציגינ 11.7

 . התוכנית לניהול האחראי הגורם עם ולהיפגש העבודה תוכנית ולהפעלת יריםהצע

לקיים ראיונות עם  בין אם על ידו או מי מטעמו, נוספים, פרטים לדרוש רשאי המשרד 11.8

 או מסמך,  לבקש כל או ,גורמים רלוונטיים מטעם הרשות המקומית ולקיים סיור בשטחי הרשות

במידה ומתגלה במהלך  המשרד בבקרה על מרשות המקומית . של לדעתו הדרושים ,אחר מידע

, יהיה לקול הקורא כי הרשות המקומית חדלה מלעמוד בתנאי שהינו תנאי סף תמיכהתקופת ה

 .תמיכהרשאי המשרד להקטין/לבטל את ה

הקול הקורא  בדרישותחדלה מלעמוד כי הרשות  תמיכהבמידה ומתגלה במהלך תקופת ה 11.9

 .תמיכהלקול הקורא, יהיה רשאי המשרד להקטין/לבטל את ה 8-11ם המופיעות בסעיפי

 זה או אחר, עבור הפעילות  תמיכהודאות כי המשרד יפרסם נוהל, קול קורא או יעניק  אין 11.10

המתוקצבת מכח קול קורא זה או עבור פעילות אחרת במרכזי הצעירים או בנושאי צעירים, 

ובסופו המשרד רכה ומדידה לתכנית מרכזי הצעירים יובהר כי המשרד יבצע מחקר הע, בעתיד

  יבחן את התכנות המשך התמיכה במרכזי הצעירים לשנים הבאות.

 הגשה נהלי .12

 .המשרד ידי על שנקבעו ייעודיים טפסים גבי על ורק אך יוגשו בקשות 12.1

  . הבקשה מגישי של הסטטוטוריים החתימה מורשי י"ע יחתמו תמיכהל הבקשות 12.2

 . 14481מספר הקול הקורא במרכב"ה:  ,תוגש במערכת המרכב"ה בקשה לכ 12.3

 הפרטים כל בהםוחתומים  מלאים הם כאשר ,להלן המפורטים הטפסים את תכלולו הבקשה

 :אלו בטפסים הנדרשים המסמכים כל צירוף על הקפדה תוך ,הנדרשים

 

 מרכז הצעירים.ב תמיכהבקשה ל-1נספח  12.3.1

 .יועדהצהרה על קיום מבנה מ-2נספח  12.3.2

 סיכום פעילות מרכז הצעירים.  -3נספח  12.3.3

עלות דוחות  לסרוק ביחד עם נספח זהיש . הצהרה על קיום מרכז הצעירים-4נספח  12.3.4

ולהעלות אותם כקובץ  2021החודשים לשנת בשנים עשר של מנהל המרכז המעביד 

 אחד בהגשת המסמכים במערכת המרכבה.

 וף המפעיל.גהצהרה על ה-5נספח  12.3.5

מנהל מרכז צעירים ורכז פיתוח ) עובדי מרכז צעירים תפקיד תוהגדר-6נספח  12.3.6

 .(קריירה

 .הצהרה בדבר העדר יחסי עבודה-7נספח  12.3.7

 .התחייבות בגין תמיכה-8נספח  12.3.8

 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה.-9נספח  12.3.9

  

 התמיכה לנוהל בקשות להגשת מנהליות הנחיות
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  ,0009:בשעה  0223.2.2 – החמישי יום האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו המועד  .1

  באמצעות הדואר האלקטרוני: בכתב בלבד שאלות הבהרה יוגשו

YOUNG2022@PNG.gov.il " :מרכזי צעירים ב תמיכהקול קורא לתחת הכותרת

בערים, במועצות מקומיות ובמועצות האזוריות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית 

 בהרה יפורסם באתר המשרד.מענה לשאלות הה ".2022לשנת

בשעה  6.3.2022 1.2022.24-ה חמישיראשוןיום  הינוהבקשות המועד האחרון להגשת  .2

בצירוף כל המסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח  הבקשות  59:23

מספר קול הקורא   .בלבד מערכת מרכב"ה יוגשו באמצעות הפריפריה, הנגב והגליל,

 סם בעת פרסום מענה המשרד על שאלות ההבהרה.  בפורטל המרכב"ה יפור

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת נספחים לקול הקורא

 המסמך מס"ד

 מרכז הצעירים תמיכהבקשה ל – 1נספח  

  הצהרה על קיום מבנה מיועד – 2נספח  

 
  סיכום פעילות מרכז צעירים – 3נספח 

 )יש לצרף אסמכתאות המעידות על הפעילויות(

 
 יום מרכז הצעירים הצהרה על ק – 4נספח 

 *) יש לצרף למסמך זה דוחות שכר של מנהל המרכז( 

 הצהרה על גוף מפעיל -5נספח  

 הגדרות תפקיד עובדי מרכז צעירים- 6נספח  

 יחסי עבודה העדר הצהרה על- 7נספח  

 התחייבות בגין תמיכה - 8נספח  

 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה-9נספח  
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 1נספח 

 מרכז צעירים תמיכההגשת בקשה ל

 

 לכבוד 

 ותתמיכוועדת ה

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 

בערים, במועצות מקומיות ובמועצות האזוריות, בנגב, מרכזי צעירים ב  תמיכההנדון: בקשה ל

 2022בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 

 

שם הרשות המקומית ________ בקשה אני ________________ החתום מטה מגיש בזאת ב

בערים, מרכזי צעירים ב תמיכהללקבלת תמיכה מהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, 

 .2022במועצות מקומיות ובמועצות האזוריות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 

 

 מבקשת הבקשה:

 שם הרשות המקומית: ____________ .א

 .פריפריה חברתית , גליל נגב,  תחום הרשות:  .ב

 איש קשר מטעם הרשות:  .ג

 שם+שם משפחה:____________________. 1.ג.1

 תפקידו ברשות: _______________ 2.ג.1

 טלפון נייד:________________ 3.ג.1

 מייל:_______________ 4.ג.1

 

 שם: _______________  תפקיד:______________  תאריך: __________

 

 מית  __________________   חתימה וחותמת ______________שם ראש הרשות המקו
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 2נספח 

 על קיום מבנה מיועדהצהרה 

 

 

_____________ מעמידה מבנה ראוי לטובת פעילות מרכז הצעירים, מבנה מותאם  הרשות

לעריכת פעילויות חברתיות, חינוכיות, קהילתיות ותרבותיות עבור אוכלוסיית הצעירים ברשות. 

 (4.2כהגדרתו בקול הקורא בסעיף )

 

 

 שם ראש הרשות  _____________________

 

 חתימה  וחותמת ראש הרשות____________________

 

 

הריני מצהיר בזאת כי הרשות ____________פועלת בהתאם להוראות הדין המחייבות בכל 

 הקשור לנגישות המבנה המשמש למרכז הצעירים. 

 

 

 _________מהנדס הרשות _________

 

 חתימת וחותמת מהנדס הרשות _____________
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 3נספח 

 סיכום פעילות מרכז צעירים ______________

 

 פרטים כלליים

 כפיפות לאגף ברשות

 

 

 מנהל ישיר ברשות

 

 

  מנהל יחידת צעירים רשותי

מספר השנים שמרכז הצעירים פועל )יש לציין 

 שנת התחלת פעילות(

 

, המקומית רשותה) עיל למרכז הצעיריםגוף מפ

 חברה כלכלית, תאגיד רשותי אחר, יש לפרט(

 

 

 

 בעלי תפקידים במרכז צעירים

)האם  פירוט התפקיד תפקיד שם

יש יעדים ומהם וע"י 

 מי נקבעו היעדים(

 גורם מממן
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  2021תקציב מרכז הצעירים לשנת 

דות התקצוב פירוט או גוף מתקצב

 )כח אדם/פעילויות(

 הערות היקף תקציב

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    סה"כ תקציב 

 

 (4.4)הוכחת עמידה בתנאי סף סעיף  2021שותפים מרכזיים בשנת פעילות

)תקצוב  אופי השותפות שם השותף

מידע,  משותף,העברת

מקומי/אזורי/ארצי, חד 

פעמי/מתמשך,יש 

 /תלפרט אודות הפעילו

 הפרויקט(

 הערות תקציב השותפות
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 2022 המתכוננים לשנת פעילות במרכז הצעירים תכניות ופרויקטים חדשים

 

צפי סיום  ארגון מתקצב אוכלוסיית יעד שם הפרויקט

 הפרוייקט

תקציב 

המושקע על 

 ידי השותף

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 2021מרכז הצעירים בתחומי הליבה בשנת  סיכום פעילויות

 

 תאר/י בקצרה את פעילות המרכז באופן כללי בשנה החולפת .1

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                  

וקת ותעספירוט הפעילויות שהתקיימו במרכז הצעירים בתחום פיתוח הקריירה  .2

 . 4.3.1הוכחת עמידה בתנאי סף סעיף  פעילויות(. 10)לפחות  2021בשנת פעילות צעירים 

יודגש כי פעילויות בתחום פיתוח קריירה הינן בתחומים הבאים: קורסים, סדנאות  .3

בתחומים של יזמות ותעסוקה, הכנה לראיונות עבודה ומרכזי הערכה, כתיבת קורות 

לי, הכשרות מקצועיות, קורס לרכישת שפה תעסוקתית חיים, קורסי מחשבים, ליווי כלכ

יש לצרף פרסומים/אסמכתאות המעידים שכל אחת מהפעילויות המפורטות ועוד. 

התקיימו.  הנכם נדרשים ליתן הסבר מפורט על מהות הפעילות שצוינה ולהעביר פלייר 

ת, יובהר פרסומי )לא ניתן להסתפק בתמונות( המעידים על קיומה של כל אחת מהפעילויו

כי במידה ומדובר בקורס, לרבות קורס הכשרה מקצועית, יש להעביר את הסילבוס של 

הקורס המעיד על כך שבסיום הקורס למשתתף יש כלים לפיתוח מקצועי ועיסקי. יש 

בתחום פיתוח קריירה הפעילויות  10בצורה ברורה ולציין את  3להעביר את נספח 
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צרף לכל פעילות אסמכתא ולציין לכל אסמכתא בצורה קריאה. יש ל ותעסוקת צעירים

 או לחלופין למספר בהתאם לפעילויות המצוינות. ,את שם הפעילות

 

פירוט  שם הפעילות

אודות 

 הפעילות

כמות 

 המשתתפים

תאריך 

 הפעילות

פירוט בדבר 

האסמכתא 

 :המצורפת

פלייר 

 פרסומי/סילבוס

 הערות

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

מספר צעירים אשר השתתפו בפעילויות בתחום פיתוח קריירה   .4

_____________________ 

 

פירוט הפעילויות שהתקיימו במרכז הצעירים בתחום פיתוח קהילה בשנת פעילות  .5

, צמיחה פנאי -ננסי, תרבות, בהתמקדות בתחומים: התנדבות, דיור, חינוך פי2021

 .4.3.2הוכחת עמידה בתנאי סף סעיף  פעילויות( 5והורות צעירה. )לפחות דמוגרפית 

 

הנכם  יש לצרף פרסומים/אסמכתאות המעידים שכל אחת מהפעילויות המפורטות התקיימו.

נדרשים ליתן הסבר מפורט על מהות הפעילות שצוינה ולהעביר פלייר פרסומי )לא ניתן 

  פק בתמונות( המעידים על קיומה של כל אחת מהפעילויות.להסת
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בצורה פיתוח קהילה תחום בהפעילויות  5בצורה ברורה ולציין את  3יש להעביר את נספח 

קריאה. יש לצרף לכל פעילות אסמכתא ולציין לכל אסמכתא את שם הפעילות, לחלופין למספר 

 בהתאם לפעילויות המצוינות.

 

פירוט  שם הפעילות

דות או

 הפעילות

כמות 

 המשתתפים

תאריך 

 הפעילות

פירוט בדבר 

האסמכתא 

 המצורפת

)פלייר 

 פרסומי(

 הערות

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 __________________ מספר צעירים אשר השתתפו בפעילויות בתחום פיתוח קהילה: .6

 

 דגשים מיוחדים בשני תחומי הליבה שהיו ברשות בשנה האחרונה )אם היו( .7

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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עם   2021-2020ומתמשכת על פני חצי שנה לפחות בין השנים משותפת פעילות אזורית  .8

באמת דה להוכחת עמי)מרכז צעירים נוסף ו/או אשכול רשויות אזורי )של משרד הפנים( 

יבי, משך זמן לפרט את מהות השותפות כגון אופי השותפות, היקף תקציש  -(5.4.1 מידה

הפעילות המשותפת, ולצרף אסמכתאות כמו פרסום הפעילות, המעידות על קיום 

 .2021או בשנת ו/ 2020הפעילות המשותפת במהלך השנתיים האחרונות, קרי בשנת 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

יעד מערכתי שנקבע בשנתיים האחרונות או לקראת שנת תאר/י  -מנהל/ת מרכז צעירים .9

לדוגמה , ת הרשות לקידום ע"י מרכז הצעיריםע"י ראש הרשות המקומית או הנהל 2022

העלאת אחוז האקדמאים, מניעת הגירה שלילית ברשות, צמצום אבטלת צעירים וכן 

הלאה וכן נא לפרט את הפעולות שבוצעו או עתידות להתבצע ע"י מרכז הצעירים לשם 

 השגת יעדים אלו 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

                   

 

 שם ראש הרשות  __________________          חתימה  ___________________

 שם מנהל מרכז הצעירים __________________        חתימה  ___________________
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 4נספח 

 -מרכז הצעיריםקיום  הצהרה על

 

 

 מרכז הצעירים ברשות _____________ החל לפעול ביום __/___/__ )יום/חודש/שנה(. 

 

מנהל מרכז הצעירים, מר/גב' ________________, מועסק בהיקף משרה העומד על %___, 

 החל מיום __/___/__ )יום/חודש/שנה(. 

 

יש למלא את הפרטים  2021מהלך שנת ככל ומנהל מרכז הצעירים הוגדר כעובד לא חיוני ב

 הבאים:

 __/___/__ )יום/חודש/שנה(.מועד הגדרה כעובד לא חיוני 

 __/___/__ )יום/חודש/שנה(. מועד חזרה

 

קובץ אחד כשכר של מנהל המרכז, ולהעלות אותם עלות *נא לסרוק ביחד עם נספח זה דוחות 

 .למרכבה

 

 

 שם ראש הרשות  _____________________

 

 ימה וחותמת ראש הרשות____________________חת
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 5נספח 

 הצהרה על הגוף המפעיל

 יש למלא את הסעיף הרלוונטי

 

הפעלת המרכז נעשית דרך הרשות המקומית רשות המבקשת השתתפות בשכר כח אדם:  .1

בקול קורא ואשר נבחר  3.13או באמצעות גוף מפעיל, העומד בהנחיות המפורטות בסעיף 

 כדין ומהווה זרוע ביצועית של הרשות. 

 

 שם הגוף המפעיל: ___________________

 

רשות המבקשת השתתפות בפעילות ותשתיות בלבד: הפעלת המרכז נעשית באמצעות גוף  .2

 אשר נבחר כדין על ידי הרשות.  

 

 שם הגוף המפעיל המתוכנן: ___________________

 

 _שם ראש הרשות  ____________________

 

 חתימה וחותמת ראש הרשות____________________

 

 

 שם היועץ המשפטי ___________________

 

 חתימת וחותמת היועץ המשפטי_________________
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 6נספח 

 /יחידת צעיריםהגדרת תפקיד מנהל מרכז צעירים

 

 תיאור התפקיד

 ת לצעירים ברשות המקומית. המנהל/ת יוביל, יתכנן ויוציא לפועל את מכלול האסטרטגיו

סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות, בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה 

עם מדיניות משרדי הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילויות לצעירים ברשות המקומית 

 והוצאתה לפועל, בשגרה ובחירום.

ון המרכז ועל פי תכניות העבודה. לשים את תחום ליזום הפעלה וביצוע של תכניות בהתאם לחז

 .רשותולאפשר מיצוי של כלל תחומי העשייה לטובת צעירים בהרשותי הצעירים על סדר היום 

  .ניהול כולל של הפעילויות והאירועים לצעירים בתחומי פיתוח קריירה ופיתוח קהילה

 

 תחומי אחריות

 ( 40-18גילאי סיוע בגיבוש תוכנית העבודה בתחום הצעירים). 

 .ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית 

 .קידום ועידוד יוזמות 

 גיוס ומיון, הנחיה וליווי הערכה ובקרה.ניהול והובלת צוות העובדים בתחום הצעירים , 

  ,הענקת מענים מגוונים להכוונת צעירים בצמתי החיים הרלוונטיים: קהילה, קריירה, השכלה

 .ות צעירה, התנהלות כלכלית, בנייה, מגורים ופנאיהור

  .יצירה ושימור שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים, מוניציפלים ופילנתרופים 

 ניהול תקציב המרכז ומעקב אחר ביצועו המאוזן. 

 גיוס משאבים להגדלת הבסיס הכלכלי של המרכז. 

 ביעדים תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה לרבות עמידה. 

 הגשת דוחות תקופתיים. 

 הקמה וריכוז ועדת היגוי יישובית/ועד מנהל מלווה. 

 .קיום קשרים וניהול מו"מ עם גורמים ציבוריים וממלכתיים לשם קידום הפעילות במרכז 

 איתור תחומי ליבה חדשים למרכז ופיתוח שירותים בתחומי ליבה קיימים. 

 

  דרישות וכישורים
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 רון לבעלי תואר שני בתחומי החברה, מדיניות ציבורית, עבודה . יתחובה -תואר ראשון

 סוציאלית ומדעי ההתנהגות.

  חובה –הנחיה, הדרכה ופיתוח  -שנים לפחות בניהול צוות  3בעל/ת ניסיון ניהולי מוכח של. 

 חובה – ניסיון מוכח בניהול תקציב ובקרה. 

  דה ביעדים. לרבות עמי לפועל של תכניות עבודה  תכנון ,כתיבה והוצאה 

  ,יתרון –קהלי היעד והשירותים המוניציפאליים בישוב  היכרות עם הקהילה. 

 חובה – ניסיון ביזום הפעלה וניהול פרויקטים חברתיים. 

 יתרון – בעל/ת אוריינטציה קהילתית. 

  ניסיון בפיתוח והפעלת פרויקטים בתחומי התעסוקה, קהילה, השכלה גבוהה וצעירים– 

 .יתרון

 חובה -שותפים ון בגיוס משאבים ועבודה עם ידע וניסי.  

  יתרון –ניסיון בעבודה מול רשויות, משרדי ממשלה וקרנות.  

 .נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות 

  .עצמאות, ראש גדול, יצירתיות ויכולת הובלה 

   .השתתפות בימי הכשרה איזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 

 יכולת ארגונית גבוהה, גמישות מחשבתית ויצירתיות במציאת מענים אישיים:  כישורים

 ופתרונות, יוזמה, כושר ביטוי בע"פ ובכתב , תקשורת בינאישית גבוהה ותודעת שירות.  

 יתרון -תושב המקום. 

 

 

 ת צעיריםותעסוק רכז/ת פיתוח קריירה -הגדרת תפקיד

 

 תיאור התפקיד

 המקומית בתחום  ברשות לצעירים האסטרטגיות מכלול את לפועל ולהוציא לתכנן ,להוביל

לסייע לצעירים להגיע למיצוי  מנת על והכשרה מקצועית, השכלה תעסוקה, -פיתוח קריירה 

 תעסוקתי והגשמה אישית.                      

 העבודה תכנית פי ועל המרכז לחזון בהתאם תכניות של וביצוע הפעלה ליזום.                

 

           -תחומי אחריות

   .איתור ומיפוי צרכי הצעירים בישוב בתחומי הכשרה והתעסוקה 

 .תכנון וביצוע תכנית עבודה שנתית בתחום פיתוח קריירה לצעירים 

  ייעוץ אישי, מעקב והכוונה מקצועית לצעירים בתחומי ההכשרות המקצועיות ולימודים

 טכנולוגים. 

  באזור, השמת צעירים וביצוע ליווי ומעקב. איתור מקורות תעסוקה איכותיים 
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  תעסוקתיים לצעירים בשיתוף עם גורמי פנים וחוץ.    -הובלה ויישום של פרויקטים חברתיים 

 .תכנון והוצאה לפועל את מכלול האסטרטגיות לצעירים בתחום פיתוח קריירה 

  רשות.ק"מ מה 40פיתוח תחום קשרי מעסיקים בעיר ובאזורי התעסוקה המרוחקים עד 

 .פיתוח יזמות צעירה בקרב תושבי הרשות 

                                                                                                                    

 דרישות וכישורים

  ההתנהגות או משאבי אנוש.. יתרון לבוגרי תואר במדעי החברה, חובהתואר ראשון 

 ום השמה או באימון תעסוקתי.ניסיון בתח 

 .ניסיון בריכוז פרויקטים חברתיים 

  יתרון –ניסיון בהנחיה ויעוץ פרטני ו/או קבוצתי. 

  יתרון –ניסיון בהכנה לראיונות עבודה, וכתיבת קורות חיים. 

 יתרון –בעיר  והתעשייתי המוניציפאלי המגזרים עם הכרות. 

 יתרון -ועיותהכרות עם מוסדות לימוד אקדמיים והכשרות מקצ. 

 .כושר ביטוי בע"פ ובכתב, תקשורת בינאישית, יכולת עבודה בצוות 

         .שליטה ביישומי מחשב ובאינטרנט 

 יתרון -תושב המקום . 

 

 

 

 שם ראש הרשות  _____________________

 

 ____________________ חתימה וחותמת ראש הרשות
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 7נספח 

 יחסי עבודההצהרה בדבר העדר 

 

 לכבוד 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 8שדרות שאול המלך 

 תל אביב

 

מנהל מרכז הצעירים והרכזים אשר מועסקים על ידינו במרכז הצעירים, לרבות רכז פיתוח 

הינם עובדי הרשות המקומית או הינם עובדי הגוף  ,םותעסוקת צעיריקריירה 

 תמיכהל" בקול קורא 3.13נחיות המפורטות בסעיף המפעיל_______________ העומד בה

ואשר נבחר כדין ומהווה " 2021גליל לשנת בבנגב ובפריפריה, מרכזי צעירים ברשויות מקומיות ב

  )להלן: "הגוף המפעיל"(  זרוע ביצועית של הרשות

מנהל מרכז הצעירים וכל אשר מועסקים על ידינו במרכז הצעירים הינם עובדי הרשות  .1

 . 3.13ו/או הגופים המפעילים בהתאם לסעיף  המקומית

מעביד בין מנהל מרכז הצעירים והמועסקים במרכז הצעירים  –לא מתקיימים יחסי עובד  .2

 "(.המשרדובין המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן: "

אנו נודיע ונבהיר לכל המועסקים על ידינו במרכזי הצעירים, כי בינם ובין המשרד לא  .3

 מעביד. -מו כל יחסי עובדיתקיי

ידוע לנו כי אין בהשתתפות מנהלי המרכזים ומי מהמועסקים במרכזי הצעירים   .4

בהכשרות המקצועיות שיפעיל המשרד כדי ליצור בין המשרד לבין עובדי הרשות או 

 הפועלים בשמה יחסי עובד ומעביד. 

או מטעמה כל  אנו מצהירים בזאת כי לא יהיו לרשות או לעובדיה או לפועלים בשמה .5

זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות 

בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל 

 דרך או מכל סיבה שהם.

יב המשרד בתשלום כלשהו בגין עניין שהוא באחריותה של הרשות כאמור לעיל, או וח .6

גין יחסי עבודה בינו לבין מנהל והמועסקים במרכז הצעירים, תשפה הרשות את המשרד ב

עם דרישה ראשונה בגין כל סכום אשר חויב המשרד לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או 

הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין, והודעת המשרד ביחס להוצאות 

 ע לרשות על כל תביעה ודרישה כאמור. כאמור תהיה נאמנה על הרשות. המשרד יודי
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 קראנו ואנחנו מסכימים:

 מורשי החתימה של הרשות המקומית

 שם ראש הרשות  __________________          חתימה וחותמת  ___________________

 שם גזבר הרשות  __________________          חתימה וחותמת ___________________

 8נספח 

 בגין תמיכההתחייבות 

 

 תאריך: _______________         שם הרשות המקומית _________________ )להלן: "הרשות"(.

 

אנו מורשי החתימה של הרשות, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל 

 סכום שיוענק כתמיכה:

 ;התשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנהתמיכה   .1

רו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם כספי התמיכה לא יועב .2

תעמולת בחירות והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים 

 או באירועים שלו;

לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין  .3

 ות הנתמכת;באופן סביר את עובדת תמיכת המשרד בפעיל

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

 מזמן לזמן;

הרשות תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש  .5

 בתמיכה במועדים ובמתכונת שהורה המשרד;

יה ובמתקניה ולעיין הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרד .6

 בספרי החשבונות שלה;

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

 -התמיכה אם התברר כי לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

 ;מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשותבצירוף הפרשי הצמדה וריבית 

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

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

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

 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית;
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מהן הוראות קול הקורא ומבחני התמיכה לפיהם היא מוצהר בזאת כי ידוע לרשות  .9

מגישה את בקשת התמיכה ומבצעת את הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות 

 מתחייבת לעמוד בכל ההוראות האמורות;

הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או  .10

ייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם מימון אחר אם לא קוימו כל התנאים או ההתח

הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו 

 מזמן לזמן.

 

 קראנו ואנחנו מסכימים:

 מורשי החתימה של הרשות המקומית

 שם ראש הרשות  __________________          חתימה וחותמת  ___________________

 שות  __________________          חתימה וחותמת ___________________שם גזבר הר
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 9נספח 

 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה

 

 בירור מול גזברות הרשות לגבי מורשה עם כרטיס חכם – 1שלב  .1

ש בקשות תמיכה יש לפנות לגזברות הרשות המקומית ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגי

 בפורטל מרכב"ה, ולוודא כי ברשותו כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה. 

 הנפקת כרטיס חכם רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות – 2שלב  .2

כדי להגיש בקשה יש לפנות לאחת מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים 

 לשני מורשי חתימה:

 אתר חברת קומסיין*; אתר החברה 8770 6443620-03חברת קומסיין טל': 

 אתר חברת פרסונל; אתר החברה 2900047-073חברת פרסונל אי די טל': 

 התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי – 3שלב  .3

 קישור ופרטים על ההתקנהלהתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם: יש 

 יסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכיםכנ – 4שלב  .4

 לצורך פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים. לפורטל התמיכותיש להיכנס 

 רההספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה יפורסם בעת פרסום מענה המשרד על שאלות ההבמ

  . באתר המשרד

במערכת מרכב"ה  59:23 בשעה 1202.2.12-ה רביעיעד ליום מיכה תתאפשר הגשת הבקשה לת

 בלבד.

לאחר מועד זה המערכת תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן 

 מראש.

 

 להלן פירוט המסמכים להגשת הבקשה במערכת מרכב"ה:

 

מספר 

 נספח
 מקום המסמך שם הנספח

ממלא וחותם 

 המסמך

1 
במרכז  תמיכהלבקשה 

 צעירים

 מגיש הבקשה באתר המשרד בדף הקול קורא

 ראש רשות

2 
הצהרה על קיום מבנה 

 מיועד

 ראש רשות באתר המשרד בדף הקול קורא

 מהנדס רשות

https://www.comsign.co.il/issue-smart-card-public-institute/
http://www.personalid.co.il/
https://www.gov.il/he/departments/general/procedure_for_signing_a_document
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
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3 

סיכום פעילות מרכז 

 צעירים

מנהל מרכז  באתר המשרד בדף הקול קורא

 הצעירים

 ראש רשות

4 
 קול קוראבאתר המשרד בדף ה הצהרה על קיום מרכז

 ראש רשות

5 

 ראש רשות באתר המשרד בדף הקול קורא הצהרה על גוף מפעיל

יועץ משפטי 

 של הרשות

6 
הגדרות תפקיד עובדי מרכז 

 צעירים

 באתר המשרד בדף הקול קורא
 ראש רשות

7 
יחסי  העדר הצהרה על

 עבודה

 ראש רשות  באתר המשרד בדף הקול קורא

 גזבר הרשות

8 
 ראש רשות  באתר המשרד בדף הקול קורא כההתחייבות בגין תמי

 גזבר הרשות

 


