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 2022קול קורא לתמיכה במרכזי צעירים בערים, במועצות מקומיות ובמועצות האזוריות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת מענה לשאלות הבהרה 

לתמיכה במרכזי צעירים בערים, במועצות מקומיות ובמועצות האזוריות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת קורא קול ל ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 בקול הקורא.  הרלוונטי לסעיף הפנייה "קול קורא"( תוך )להלן:  2022

 .המובא בקול קורא וסחהנ על וגוברות הקול קורא ממסמכי נפרד בלתי חלק המבקשים, מהוות כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

 רה שהיא. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת התקצוב, ככל שניתן, בכל פורום או צו .2

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

 תנאי הקול קורא.

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

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

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור בקול קורא.  .6
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לתשומת לב הרשויות, מועד ההגשה    .1

 . 6.3.22האחרון נדחה ליום 

 

במערכת  בעת הזנת הסכום המבוקש   .2
 ₪ 400,000המרכב"ה, יש להזין סכום של 

סכום זה הינו טכני בלבד ואינו מחייב את 
המשרד. יובהר כי בפועל ההיקף הכספי 
שיקבע לכל רשות הינו בהתאם לתקציב 

שייקבע לקול הקורא ועל פי חלוקת ניקוד 
 באמות המידה.

 

בהמשך   .3
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10.8 

הנוגע 

לשימוש 

בלוגו 

המשרד 

בפרסומי 

 מרכז

 הצעירים 

שימוש  -לקול הקורא 10.8ר' תוספת לסעיף  

 בלוגו המשרד. 

ינואר ב נפתחהוא מרכז הצעירים חדש,    .4
2022 . 

להגיש, או זה נחשב  יתזכאהרשות האם 
 חסם?

  

בקול  4.5בהתאם לתנאי הסף, לרבות, סעיף 

הקורא, בעת הגשת קול הקורא , על מרכז 

הצעירים לפעול במהלך שמונת החודשים 



,כולל מנהל מרכז  2021האחרונים של שנת  

על כן,  .משרה %50צעירים המועסק בלפחות 

בהתאם לנתונים שנימסרו בשאלה, הרשות אינה 

  עומדת בתנאי הסף.

ול הקורא לא צריך למלא בשום מקום בק   .5
האם המשרד  -את מספר הצעירים בעיר

שולף את הנתונים באופן עצמאי מהלמ"ס 
 או שזה התפספס בטופס?

נכון, המשרד מתבסס על נתוני הלשכה המרכזית 

 . לסטטיסטיקה העדכניים

 2022בהתאם להגשת קול הקורא לשנת    .6
 .א היינו שמחים לדעת האם מ

 להגיש בקשה ?יכולה  5המדורגת למ"ס 
 
 

יכולה להגיש רק אם הינה  5מ.א המדורגת למ"ס 

נכללת בנגב או בגליל בהתאם להגדרתם בקול 

 הקורא. 

7.  

 

האם אפשר לקבל את קבצי הנספחים  
שניתן לכתוב או שעדיף לכם   כקבצי וורד

 שנגיש בכתב יד ?

עלה לאתר כקובץ וורד, את יתר הנספחים  3נספח 

ולמלא בהתאם בכתב  PDFניתן להדפיס מקובץ 

 יד

 אין התייחסות לשכר רכז פיתוח קהילה    .8
 

ברכז פיתוח  2022המשרד לא יתמוך בשנת 

 קהילה. 

המשרד תומך קובע כי לקול הקורא  7.1.1סעיף 

ברכיב השכר עבור שכר מנהל מרכז  2022בשנת 

הצעירים ורכז פיתוח קריירה ותעסוקת צעירים 

מתקציב המשרד בלבד, כלומר לא ניתן למממן 

ו רכז אחר שאינו עומד רכז פיתוח קהילה א

 קורא זה.  בהגדרות קול

 אין שינוי במסמכי הקול קורא לעניין זה. 



הדפים האחרונים של  2מצורפים  .1   .9
הקול קורא, עם הפרטים 

 והחתימות.
האם זה מה שצריך להגיש ע"מ לזכות בקול 

 קורא או שפספסתי משהו?
 

ית נשמח מאד להמשיך עם תכנ .2
מקומי, היו לתכנית הדים נרחבים 
במועצה ויש כבר צעירים שמחכים 

 להצטרף למחזור הבא.
 
 

השאלה לא ברורה. יש מספר נספחים  .1

שיש למלא ולהחתים בעלי תפקידים 

ברשות. נא לעיין במלוא קול הקורא 

 12.3תאם לפירוט הנספחים בסעיף בה

 לקול הקורא. 

לעניין תכנית מקומי, יש להגיש את  .2
הבקשה בהתאם לאמור בקול קורא קול 
קורא לרשויות מקומיות להשתתפות 
בתכנית מנהיגות לצעירים בני מקום 

לשנת -בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית 
2022  

https://negev-המפורסם באתר המשרד 

galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20220109/  

10.  

 

המשרד רכז צעירים הנתמך על ידי האם מ 
 לקול קורא. יכול לגשתלשוויון חברתי, 

 

אין מניעה כי מרכז הצעירים יתוקצב על ידי 

 2.4מספר משרדים תוך הקפדה ובהתאם לסעיף 

להגיש . כן יודגש כי אין  6.2.0.1להוראת תכ"מ 

 דיווחים או פעולות שהוגשו לתשלום לגורם אחר.

 2021שנתמך בשנת  יםהאם מרכז צעיר   .11
 צריך להגיש בקשה מלאה גם עכשיו

 

 2022, נדרש להגיש בקשה במלואה עבור שנת ןכ

 

 

 לתשומת לב הרשויות לא נעשו שינויים במסמכי קול הקורא בהמשך למענה המשרד לשאלות ההבהרה.

https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20220109/
https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20220109/

