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חונכות "צומחים יחד" לתלמידי בתי ספר ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנה"ל  השתתפות בתכניתקול קורא ל –מענה לשאלות הבהרה 

 גתשפ"

 

 

להשתתפות בתכנית חונכות "צומחים יחד" לתלמידי בתי ספר ברשויות מקומיות בפריפריה  קוראקול  במסגרתלהלן שאלות ותשובות הבהרה  .1

 .            קול הקוראבתוך הפנייה לסעיף הרלוונטי  "(,הקורא קול)להלן: " גהחברתית לשנה"ל תשפ"

 .קוראהקורא וגוברות על הנוסח המובא בקול ההתשובות המובאות להלן מחייבות את כל המגישים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי קול  .2

או ועדת התמיכות, ככל שניתן, בכל פורום או צורה  שרדאין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המ .3

 שהיא.

 אין באי התייחסותה של ועדת התמיכות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי .4

 .קוראהפרשנות תנאי קול את 

עליהן עושה זאת על ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך  .5

 .אחריותו בלבד

 .יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה .6

 .אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור בקול הקורא .7
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  .15.9.2022ביום תשומת ליבכם כי, המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת קול קורא זה הינו  .8

 מסמך זה מהווה חלק ממסמכי קול הקורא.  .9

 

 פרק מס"ד
וסעיף 

 רלוונטיים

 תשובה           נוסח השאלה

האם רשות שמשתתפת היום בתכנית כמו עמנואל, צריכה  כללי .1
  לגשת מחדש לקול קורא?

הרשויות שעומדות בתנאי הסף ומעוניינות להשתתף  כלכן. 
בפרויקט בשנה"ל תשפ"ג צריכות להגיש את מסמכי הקול 

 קורא.

 לא. האם יהיה זום הסבר על המיזם בהמשך? כללי .2

יכולות לגשת  "פריפריה חברתית"כהמוגדרות רק רשויות לא.  אנו רשות ברמת הגולן, האם נוכל להשתתף בפרויקט? כללי .3
זו היא לקול קורא זה, מאחר ורמת הגולן אינה נכללת בהגדרה 

 אינה רשאית להגיש.

 WORDנשמח לקבל את הנספחים בקובץ  כללי .4
 בנוסף, נשמח לדעת איזה רשויות היום לוקחות חלק בפרויקט,

 באתר המשרד לא פעיל.הקישור 

 קורא.היחד עם קול המשרד הנספחים מופיעים באתר 
הנספחים יועלו גם בקובץ וורד. אין לערוך שינויים בנספחים. 

 רשות שתערוך שינויים בנספחים, עלולה להיפסל על הסף.
 להלן הקישור:

-https://negev
/galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20220802 

מת הרשויות שמצויות בפריפריה החברתית ניתן את רשי
 למצוא באתר המשרד בכתובת:

 https://negev-galil.gov.il/about/periferya/ 

ביר אלמכסור תוכל לגשת לקול  האם המועצה המקומית שלי 5.1 .5
 הקורא צומחים ביחד?

המוגדרות ברשימת הרשויות  נמצאת אינהלא. הרשות 
 .תית""פריפריה חבר

http://www.negev.galil.gov.il/
https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20220802/
https://negev-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20220802/
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לידי  פריפריההבנתי ששיננתם את הקריטריונים מרחובות  כללי .6
 משפחות רווחה או מצוקה כלכלית או נפשית ?

הרשויות בפריפריה החברתית מוזמנות להגיש בקשה 
אוכלוסיות מסוימות תזכינה לעדיפות בהתאם לקול הקורא. 

  .לקול הקורא 11שתבוא לידי ביטוי באופן שמצוין בסעיף 
 

רשות יכולה להגיש עבור פעילות שלא היא מקיימת האם  4.9 .7
 באופן ישיר ?

 .לדוגמה ע"י חברת בת

להפעלת המשרד פרסם שלא. הספקים שנבחרו במכרז 
מפעילים את הפרויקט הם אלו ש 2020בשנת הפרויקט 

 לקול הקורא. 4.9ראה סעיף  ברשות.

צריכה האם אני  ק קיים טופס נפסח ד' תיאור מצב חניך.בקו" כללי .8
 למלא אותו על כל החניכים שיהיו בתוכנית?

 

 -, ט בשלב זה יש להגיש את הנספחים א, ב, ג, ז, ח
 באתר המשרד.המופיעים 

 להגיש את שאר הנספחים יתבקשו הזוכות הרשויותבהמשך 
 .ובכלל זה נספח ד'

 לרשויות תקציבית הקצאה תשלח, קורא הקול ניקוד לאחר איך אדע לכמה תלמידים אנחנו זכאים? כללי 9
פרטניות  חונכויות) הרשות לצרכי ובהתאם לפיו, המרה וקובץ

 ו/או קבוצתיות(, תתבצע ההמרה לשעות חניכה.

של נתוני התקדמות של חניכים וגם נספח    3ספח הנ 4.7 .10
 דוחות מילוליים גם לא חייבים למלות עכשיו נכון ?   4ה

לא בחרנו מי שתי השאלות אלה קשורים לחניכים ועדיין 
אותם וגם לא יכולים לדווח על  ולא מכירים החניכים

  .התקדמותם כל עוד ולא התחלנו בפרויקט

בשלב זה הרשויות לא מתבקשות להגיש את נספחים ד' וה', 
 נספחים אלו ישמשו את הועדה היישובית בהמשך.

 

בתיבה  אנחנו כפר דרוזי בנספח ב רשום שצריכים לסמן 4.8 .11
מה הכוונה בכללי?  כללי /לא יהודי /חרדי  לפי מגזר הרלוונטית

 ואני לפי הכפר שלנו בחרנו לא יהודי נכון ?

או המגזר הכללי הוא  המגזר שלא נכלל במגזר החרדי 
 מגזר הלא יהודי.ב

 מגזר לא יהודי.עליכם לסמן  -בתור כפר דרוזי

הרשויות המוגדרות כפריפריה חברתית, מפורסמת רשימת  ??ה החברתיתיפריהם שמות הישובים בפר מה כללי . 12
 בכתובת:  באתר המשרד

https://negev-galil.gov.il/about/periferya/ 
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יב' עליהם מוגדר -האם ניתן להגדיר חונכים כבני נוער בגילאי י' 4.19 .13
 ? 18רכז בוגר מעל גיל 

לקול  4.19ראה סעיף. 18מעל גיל , בגירהחונך להיות לא. על 
על ידי הספקים שנבחרו  ומכל מקום, החונכים יינתנ .קוראה

 על ידי המשרד.

רשות שיש לה רוב מוחלט של תלמידים ממגזר מסוים. בנוסף,  5.3 .14
בעבר היה קושי להפעיל את התכנית במגזר הקטן. האם היא 

 מחויבת להגיש את הבקשה עבור כלל המגזרים? 
 

מכלל ילדי  20%כל מגזר המונה עבור על הרשות להגיש 
 הרשות. 

 
 

לגבי הרובריקה העוסקת בנושא מיקום הפעילות, מכיוון  כללי .15
 שהפעילות מתקיימת במוסדות. מה לפרט ברובריקה הזו?

לציין מיקומי פעילות מדויקים, הרשות  צורך אין, זה בשלב
הקול קורא שונה  -תתבקש לשלוח את הכתובות בהמשך

 בהתאם.

 לקול הקורא.  13.4סעיף  ראו ,כן האם הרשות חייבת לבצע תהליך מדידה והערכה? 13.4 .16

 רציתי לברר האם צריך למלא את נספח ד' עבור כל התלמידים   .17
( בקול קורא 24-25או רק דוגמה לתלמיד אחד בעמוד ) 

  .להשתתפות בתכנית חונכות

כלל,  בשלב המענה לקול קורא, אין צורך למלא את נספח ד'
כאשר הפרויקט יחל לפעול, הגורם המפנה ימלא את נספח ד' 

 על כל וחניך שישתתף בפרויקט.

בקשת תמיכה   שרשות שמעוניינת להשתתף בפרויקט, תגי כיצד על רשות לענות על הקול קורא 17.2 .18
באמצעות מערכת , א, ב, ג, ז, ח, טהכוללת את נספחים 

באתר האינטרנט שכתובתו היא:  מרכב"ה
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal .)פורטל מרכב"ה( 

 17הנחיות לעניין הגשה במערכת המרכב"ה צורפו בסעיף 
 לקול הקורא.

 בעבר הגשנו את הקול קורא בדואר. 17 .19
 ת המרכבה.אני מבינה שכעת זה עובר למערכ

 האם זה אומר שהכספים נכנסים לרשות המקומית? .1
או שההפעלה תהיה כפי שהיה בעבר ? הכסף יועבר 

 לספקים והם המעסיקים של החונכים?

שנבחרו על ידי התקציב עובר לספקים  לא, אין שינוי.. 1
 והרשות מקבלת שירות "שווה כסף".המשרד 

, יש לציין גובה תמיכה מבוקש 17.3בהתאם לסעיף . 2
רשות מקומית שתגיש בקשה ₪.  700,000במרכב"ה: 

במרכבה לתמיכה בגובה נמוך מסכום זה, תהיה מוגבלת 

http://www.negev.galil.gov.il/
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
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לזכייה בגובה התמיכה אותו הגישה/הזינה, יצוין כי המשרד  ₪? 700,000גובה התמיכה המבוקשת:  .2
לא מתחייב לגובה תמיכה זה, גובה התמיכה יקבע בהמשך 

 א.קורהולאחר ניקוד קול 

שנה שכונה של היישוב ייט"ב,  20מבואות יריחו היה במשך כ  כללית .20
לפני כשנתיים החלו הליכים פיצול, ומבואות יריחו החל בהליך 
אישור כישוב נפרד בשם מבואות יריחו עם סמל ישוב עצמאי, 

 ומנותק מייט"ב.
חלק ראשון  - 2של פיצול ל למעשה ייט"ב בעצם עוברת הליך

 -ייט"ב, וחלק שני שמקבל שם עצמאי  שנשאר עם השם
 מבואות יריחו.

ההליך כרגע בעיצומו ותושבי שכונת מבואות יריחו והתחילו 
 מעבר להיות רשומים כתושבי הישוב מבואות יריחו לא ייט"ב.

כפריפריה חברתית ע"י  במסגרת רשימת הישובים שמוגדרים
 2יחד עם עוד  ( נמצא הישוב ייט"ב2 משרדכם )מצ"ב, בעמוד

משכיות ורותם. מבואות יריחו, שהיה  -ישובים בבקעת הירדן 
כלול כאמור כחלק מיישוב ייט"ב, וההגדרה העקרונית של 

לא נקוב בשמו  -פריפריה חברתית חלה גם עליו ועל תושביו 
  כיוון שלא היה ישוב נפרד עד לאחרונה.

וכנראה יוכל מייט"ב,   פיצול כעת, שמבואות יריחו עובר הליך
להשתתף במכרז בשמו החדש, אבקש לעדכן זאת גם 

גם במסגרת הקול  ברשימת הישובים כדי שנוכל להשתתף
 קורא.

רשימת היישובים הינה בהתאם להחלטת ממשלה. למשרד 
אין אפשרות לשנות את רשימת היישובים. בשלב זה יש להגיש 
כישוב ייט"ב בהתאם להחלטת ממשלה עד למתן אישור רשמי 
ממשרד הפנים בדבר הפיצול, אשר ייתכן וידרוש שינוי החלטת 
ממשלה בעניין רשימת היישובים הנכללים תחת הגדרת 

 "פריפריה חברתית".

אנו עמותת אלמעאלי מעוניינים להפעיל את התוכניות כספק  4.9 .21
 בצומחים יחד, איך נוכל לגשת לקול קורא?

 והאם זה רק דרך רשויות מקומיות?

ספקים,  3ובו נבחרו  07/2020מספר סם מכרז המשרד פר
כספי לקול קורא, אותם ספקים מקבלים את  4.9מצוין בסעיף כ

 ת.יוהתמיכה ומפעילים את הפרויקט ברשו
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