
 
 

     
   

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
 

 
                 

 ג' אב תשפ"ב

2022יולי,  31  

 

 קורסי אנגלית מדוברת בטלפוןקול קורא למתן 

באמצעות ספק: ג'רוזלם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מציע קורסי אנגלית מדוברת 

 .הג'רוזלם פוסטשל  Lite Talkבמסגרת תכנית ידי מורים מקצועיים פוסט, שיועברו על 

פניה זו נועדה לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית שבתחומן מרכז צעירים. 

מתחם המופעל על ידי הרשות ותפקידו לספק לצעירים תושבי הרשות  -צעירים' לעניין זה, 'מרכז 

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

 .פיתוח קריירה ותעסוקה, השכלה גבוהה, חיילים משוחררים ועוד

קול קורא לתמיכה במרכזי "ד במסגרת על ידי המשר נתמכיםמרכזים שאינם  מובהר כי גם 

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

 .רשאים ומוזמנים בזאת להגיש בקשתם, "2022

 

 פרטי הקורס

. השיעורים "סקייפ" למתקשים בדיבור או שמיעהאו יישום  הטלפון, השיעורים יתקיימו באמצעות

 ובעלות סמלית. פרטניים  הנם

 18-לתלמיד הנה ל "זכאותחבילת ". כפוליםדקות, כאשר ניתן לקבוע שיעורים  15משך שיעור  .1

שיעורים,  3השתתפות התלמיד הנה בעלות  דקות. 270-דקות כ"א, ובסה"כ ל 15שיעורים בני 

במעמד הרישום באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה  ע"י הספק עלות זו תיגבה .₪ 129בסך 

 24-ביטול שיעור פחות מ-לחיוב חשבון. לא תיגבה מהלומדים עלות נוספת אלא במקרה של אי

)ניתן לבטל שיעור בכל עת באמצעות ה"אזור האישי" בפורטל  ש"ח 43 בעלות שלשעות מראש 

 החברה(

התלמיד, כאשר בסופו ניתן לו משוב  השיעורים מתנהלים בשפה האנגלית, באופן מותאם לרמת .2

, ולאחר מכן נשלח אליו בדוא"ל משוב כתוב ומפורט. באנגלית ובשפתו )עברית או ערבית(

לתלמיד גישה לאזור אישי בפורטל ג'רוזלם פוסט, בו יוכל לצפות בכל סיכומי השיעורים ולנהל 

 את מועדי השיעורים.

נושא הנלמד  כדוגמת מסוים התמקד בצורךניתן לנהל שיחה על כל נושא ענייני, וכמובן ל .3

 באוניברסיטה, דיאלוג עסקי, סימולציה של ראיון וכד'.

באנגלית המבקשים לשפר מיומנויות  ומעלה יובהר כי הלימודים מתאימים לבעלי ידע בסיסי .4

 !ראשונישיחה, ולא כלימוד 
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 קהל היעד

 הנגב, הגלילעבודה ועצמאים מקרב צעירי תושבי -ההטבה מיועדת לסטודנטים, מבקשי .5

 .40-18; בגילאים והפריפריה החברתית

כאשר  מובהר בזאת כי הזכאות הנה אישית ולתושבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית בלבד, .6

 להיותמקבל ההטבה  החברתית", עלבמקרה של רשויות שאינן נכללות במלואן ב"פריפריה 

 עפ"י מקום כתובתם ברישומי משרד הפנים. ; יפריה חברתיתשכונה המוגדרת פרתושב 

 כל נהנה זכאי למימוש אחד בלבד.  .7

מאותה הטבה יותר מבן  האלא במקרים חריגים שיאושרו, מראש ובכתב, ע"י המשרד, לא ייהנ .8

לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי  ,בן או בת זוג -קרוב משפחה" לעניין זה, " –משפחה אחת 

בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, הורה, בן או 

חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב ]חורג[ או מאומץ לרבות בני 

של עובד מרכז הצעירים  מהווה הצהרה לכל דברבהקשר זה, הגשת מועמדות בפורטל  זוגם.

 ו בכלל תנאי המיזם.בדבר זכאות המועמד ועמידת

 

 אופן החלוקה

ווה בין המרכזים הזכאים שהגישו בקשה שתחולקנה החבילות היענות לפניה, היקף הבהתאם ל .9

 במענה פניה זו.

עד חבילות שלא תמומשנה יתרות  .עד למועד שינקבלכל מרכז יוקצו חבילות זכאות למימוש  .10

 .תחולקנה מחדש ע"ב שוויוני ובהתאם לשיעור המימוש בסבב החלוקה הקודם ,מועד זה

מרכז הממלא פרטי מועמד יעלה סריקת ת.ז. וספח. הגשת המועמדות תיעשה באמצעות 

ישור זה נועד רק בלבד. ק https://survey.gov.il/he/englishtzeirimהפורטל בכתובת: 

לשימוש מרכזי הצעירים שקיבלו מענה חיובי לבקשתם במסגרת פניה זו. אין להעביר את 

 הקישור.

חלוקת חבילות הזכאות תיעשה באופן פומבי ושוויוני בשיטת "כל הקודם זוכה" ובאופן מתועד.  .11

ית בצע בקרה לנושא חלוקת הזכאות, בהיותה הטבה כספלהמשרד, או מי מטעמו, באפשרות 

 מתקציב ציבורי.

ג'רוזלם פוסט תיצור קשר עם הזכאים . צעירים כאמור תמרכזי הצעירים יגישו מועמדויו .12

 ותתאם עמם שיעורים. 

, שלא יהיו תניסיונותלמידים זכאים שלא ייענו ליצירת הקשר מאת ג'רוזלם פוסט לאחר מספר  .13

תינטל מהם הזכאות  –זמינים לשיעורים שנקבעו, או יפרו בכל דרך אחרת את כללי הזכאות 

 ותועבר למועמד הבא, תוך אפשרות חיובם בעלות שיעורים שנקבעו ולא מימשו במועד.

 

 

 

https://negev-galil.gov.il/media/2384/the-authorities.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2863/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2022.pdf
https://negev-galil.gov.il/media/2863/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2022.pdf
https://survey.gov.il/he/englishtzeirim
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 דגשים

בין המשרד  –ההתקשרות המקצועית תיעשה בין ג'רוזלם פוסט לתלמידים, וההתחשבנות  .14

 וג'רוזלם פוסט. חברת ג'רוזלם פוסט או המשרד לא ימסרו למרכזים מידע אודות לומדים.

, מעבר לזכאותו צעיר שמימש את ההטבה, , יוכל לרכוש חבילות לימוד במחירים מיוחדים .15

ציון תוך  *2423 באמצעות פניה לטל. במחיר שלא יעלה על המחיר שהוצע על ידי הזוכה לצרכן

 . במסגרת מבצע המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל , הנגב והגלילושב הפריפריהכי הנו ת

 

 שיווק ויח"צ

המדיה החברתית )תוך  ביישומיבמרכז הצעירים,  הפעילותמו את דבר מרכזי הצעירים יפרס .16

לאחר שהם יקבלו מענה חיובי  ובאמצעות רשימות התפוצה של מרכז הצעיריםתיוג המשרד( 

  .לבקשתם במסגרת פניה וזו

 

 אופן הגשת הבקשה ואיש הקשר

רשויות מקומיות המצויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית אשר בתחומן מרכז צעירים,  .17

לקול  נספח א'תעשה על ידי הגשת פנייתן כהגדרתו בפניה זו, והמעוניינות לקחת חלק במיזם זה, 

לכל המאוחר.  12:00שעה  15.08.22עד למועד  TomerSa@png.gov.il וא"ל: בדהקורא,  

 תתקבלנה רק פניות לדוא"ל זה שתגענה עד למועד.

 :לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למר תומר סמאי, מנהל תחום צעירים נגב, בדוא"ל .18

 TomerSa@png.gov.il 

 

 בברכה,

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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 באמצעות המייל-ספח א': טופס בקשה קורסי אנגלית מדוברת בטלפוןנ

 )נא למלא בשורה( הפרמטר

  שם הרשות המקומית:

 קיום מרכז צעירים / יחידת צעירים ברשות:

 כן / לא

  מטעם הרשות המקומית: קשר  שם איש

  תפקיד:

  טלפון:

  כתובת מייל:

 הצהרת הרשות המקומית

 הרשות המקומית מצהירה בזאת כדלקמן: 

 הרשות המקומית תעמיד איש קשר מטעמה לטובת הפרויקט  .א

מתחם המופעל על ידי הרשות ותפקידו לספק  -'מרכז צעירים' ברשות קיים כהגדרתו בקול הקורא "  .ב

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

 .פיתוח צמיחה דמוגרפית, פיתוח קריירה ותעסוקה, השכלה גבוהה, חיילים משוחררים ועוד

הרשות המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה המקומיים ולשלב את דוברות הרשות  .ג

 ים במקומונים וכדומה. ביחסי הציבור, פרסומ

עבודה ועצמאים מקרב צעירי תושבי הנגב, -הרשות מתחייבת לתת את ההטבה לסטודנטים, מבקשי

אלא במקרים חריגים  . כל נהנה זכאי למימוש אחד בלבד18-40הגליל והפריפריה החברתית; בגילאים 

אחת  בהתאם לסעיף  שיאושרו, מראש ובכתב, ע"י המשרד, לא ייהנה מאותה הטבה יותר מבן משפחה

 לקול הקורא. 8

 הרשות מתחייבת לחלק את ההטבה באופן פומבי ושוויוני בשיטת "כל הקודם זוכה" ובאופן מתועד. .ד

הרשות  מתחייבת לשפות את המשרד בגין כל סכום שבו יישא או יידרש המשרד לשאת בקשר עם מתן  .ה

ובדיה או מטעמה, וכן בגין פעולות או השירותים, בין אם נעשו על ידי הרשות ובין אם על ידי מי מע

מחדלים אותם ביצעה הרשות בקשר להרשאה זו, לרבות תשלום בגין נזקים או הוצאה שיידרשו למשרד 

 עקב כך,  ובכלל זה ריביות והוצאות נוספות שתהיינה כרוכות בכך.

'רוזלם תלמידים זכאים שלא ייענו ליצירת הקשר מאת ג הרשות מתחייבת לעדכן את הצעירים כי .ו

פוסט לאחר מספר ניסיונות, שלא יהיו זמינים לשיעורים שנקבעו, או יפרו בכל דרך אחרת את כללי 

בעלות שיעורים שנקבעו  חיובםתינטל מהם הזכאות ותועבר למועמד הבא, תוך אפשרות  –הזכאות 

 ולא מימשו במועד.

 חתימה וחותמת תאריך שם מלא 

ראש הרשות המקומית/ 

 איש קשר 

   

 

מורשה חתימה נוסף מטעם 

 הרשות המקומית

   

 


