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פעילות יוצאת דופן לקידום תחום הצעירים  עבור בגליל למרכזי צעירים מצטייניםקול קורא 

 2022בגליל 

 

 רקע: .1

מזמינים את מרכזי הצעירים בגליל, "המשרד"(  -)להלןהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 

"לקידום פעילות לצעירים  י צעירים מצטייניםלקבלת תעודות הכרה למרכזלהגיש מועמדות 

 .2022בגליל" לשנת 

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מנהל, מתכלל ומפתח את מיזם "מרכזי הצעירים" בנגב 

נמצא כי צעירים רבים חסרים את  -ובגליל. מרכזי הצעירים קמו כדי לענות על צורך חברתי אקוטי 

(, וכי במדינת ישראל לא היה קיים מענה 40-18זו )בין הגילאים  הכלים והמיומנויות לצלוח תקופה

 מערכתי וממוסד עבורם. במציאות זו הפערים החברתיים הולכים ומתרחבים. 

 22, מרכזים בגליל 50מרכזי צעירים בפריפריה, בנגב ובגליל מתוכם פועלים  90כיום פועלים 

 בפריפריה החברתית.מרכזים  16-ומרכזים בנגב 

הקשר עם מרכזי הצעירים ובמטרה לעודד פרויקטים ייחודים במרכזים יחלק המשרד כחלק מ

פעילות ייחודית עבור  תעודות הכרה למרכזי צעירים מצטייניםלפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 

 לקידום צעירים בגליל, במסגרת ועידת הגליל.

 
 
 למרכזי הצעירים: מטרת אות ההוקרה  .2

העוסקים  במרכזי הצעירים  תבעלי התפקידים והפעילויו תהאות נועד להעריך ולהוקיר א .2.1

 . 2022ופיתוח מענים ופעילות לצעירים בגליל לשנת קידום, הנגשה 

  :תהליך הבחירה .2.2

 קטגוריות: 4-ב יחולקו תעודות ההצטיינות

 מרכז מוביל שינוי. .1

 .פרויקט מוביל בתחום הצמיחה הדמוגרפית .2

 .פרויקט מוביל בתחום הקהילה .3

 .יל בתחום הקריירהפרויקט מוב .4

 
 

 צעירים יחידת לבחירת הפרס ועדת .2.3
 

 .על זוכה אחד בכל קטגוריה , ותחליטועדה שיפוט בלתי תלויה בוחנת את המועמדויות 
 
 

 :הפרס ועדת חברי הרכב .2.3.1

 או מי  מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מר אילן שוחט -הועדה ר"יו

 .מטעמו
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 הפיס מפעל נציג  

 המקומי השלטון מרכז נציג  

 האזוריות המועצות מרכז נציג  

 חברתי לשוויון המשרד נציג  

 נציג קרן גנדיר 

 נציג קרן גרוס 

 נציג רשת הצעירים 

 נציג ארגון אלומה 

 מ"מ מנהלת אגף צעירים, גב' ניצן  -והגליל הנגב הפריפריה לפיתוח המשרד תנציג

 קורקין. 

 והגליל. רד לפיתוח הפריפריה הנגבנציג לשכה משפטית המש 

 

 של במקרה הימנעות חובת תוך ובאובייקטיביות בדיסקרטיות יפעלו הועדה חברי .2.3.2

 .)עניינים ניגוד( מוסדי או אישי ענין

 רוב הינו הפרס וועדת ישיבות לקיום חוקי מנין .שנקבעו במועדים תתכנס הפרס וועדת

 חברים(.  5) חבריה

 

 :תנאי הסף להגשת מועמדות .3

"קול הקורא לתמיכה במרכזי צעירים  ידי המשרד במסגרתהנתמך על מרכז הצעירים  .3.1

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

 " של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. 2022

  בגליל.וקמת מממרכז הצעירים נמצא ברשות ה .3.2

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

 .1991-התשנ"ג

 ואילך.  2020הפעילות התקיימה או מתקיימת בין השנים  -לפרס עבור הפעילות .3.3

 

 ות: הליך בדיקת הבקש .4

 'א שלב .4.1

 רד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. משב אגף צעירים בדיקת תנאי הסף על ידי בשלב א' תתבצע 

 'בשלב  .4.2

 ועדת הפרס תבחן את ההצעות: 

  ד.בלב המסמכים סמך על יינתן הועדה חברי שיעניקו הניקוד

 (:)לא מספרים שלמים 1-5  של שלמות משקולות, בהקריטריונים לשיפוטייבחנו על פי 

 קריטריונים לשיפוט: 

 שבפעילות.   והחדשנות הייחודיות ,היצירתיות מידת  



 

 

     
 

 הנגב והגליל הפריפריה המשרד לפיתוח
 

 
 

 בתל אבי  8בית אמות משפט  שד' שאול המלך 
 03-6958414פקס'    03-6060700טל:  

 

 

 בפעילות.  השונות האוכלוסיות ומעורבות גיוון 

 הקהילה על היוזמה של ההשפעה מידת. 

 זמן לאורך הפעילות להפעלת והיתכנות קיימות. 

 .נקודות 20 הוא המקסימלי הניקוד סך

 

 יטריונים אלו באשר למגוון הפעילויות של המרכז. ביחס למרכז מוביל שינוי יבחנו קר*

 שוויון של במקרה כי נדגיש .בתוצאות השותפים תעדכן וזו הועדה ר"ליו יועברו הנתונים

 .הזוכים על חבריה יכריעו בו  התכנסות הועדה תקיים ,בתוצאות

 

ועידת הגליל בטקס חגיגי שיתקיים במסגרת הזוכים יוכרזו ויקבלו תעודות הוקרה   .4.3

 , במגדל העמק. 13.9.2022-בתאריך ה

 הנחיות הגשה:  .5

, אך לא ניתן להגיש יותר מפרויקט אחד בכל קטגוריותמרכז יכול להגיש מועמדות לכמה  .5.1
 קטגוריה.

 בנפרד.  קטגוריות יש להגיש את נספח א' עבור כל  קטגוריות במידה ומוגשת בקשה בכמה 

לניקוד  קטגוריות. במידה ומרכז יזכה במספר בלבד בקטגוריה אחתכל, מרכז יכול לזכות 

הגבוה ביותר, הזכייה בקטגוריות הנוספות תעבור למרכז עם הניקוד הגבוה ביותר הבא 

 אחריו. 

 

 הגשת הבקשות: .6

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליליש להגיש מועמדות בכתב למשרד  : הגשת מועמדות 

 12:00בשעה  22.8.2022, עד ליום  eldady@png.gov.il: בכתובת הדוא"ל

  בדואר  אלדד ימיןשאלות בנוגע לקול קורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה

 23:59בשעה  22.811.יום לא יאוחר מ  eldady@png.gov.il: אלקטרוני

שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו. השאלות והתשובות בנוגע לקול קורא יפורסמו באתר  

 .המשרד 

, נספחים נוספים )שאינם חובה( ניתן להגיש גם זה יוגשו בשפה העברית)נספח א'( בקשות התמיכה 

 בשפה אחרת. 
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 נספח א'

 טופס בקשה

 

 

/ השם מגיש הבקש

איש קשר מטעם 

 הרשות

 

 

  תפקיד:

  טלפון:

  מייל:

שם הרשות 

 המקומית:

 

 מרכז מוביל שינוי  קטגוריה

 פרויקט מוביל בתחום הצמיחה הדמוגרפית 

 פרויקט מוביל בתחום פיתוח הקריירה 

 פרויקט מוביל בתחום פיתוח הקהילתי 

 

 המעידים על  -ים נלווים)יש להוסיף נספח / פעילות המרכז כמוביל שינויהפרויקט רתיאו

  תקופת הפעילות תמונות, פרסומים(

 שנעשו לעניין זה. ביחס למרכז מוביל שינוי יש לפרט מגוון הפעילויות*

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 

 

     
 

 הנגב והגליל הפריפריה המשרד לפיתוח
 

 
 

 בתל אבי  8בית אמות משפט  שד' שאול המלך 
 03-6958414פקס'    03-6060700טל:  

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 בהתבסס על קריטריוני הבדיקה( קים לבחירהנימו(: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

   ______________ תפקידשם:______________ ת"ז:__________ -מגיש הבקשה

  שם:_____________ ת"ז:_____________  חתימה___________________ -ראש הרשות

 :______________________חותמת הרשות: _____________ תאריך

 
 

 

 

 


