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ערבים  תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים ביןקידום ל קול קורא
 2022לשנת  ם המעורבותעריב ויהודים

 

 

 

 

 

 

 

 ורקע מבוא .1

תכנית דחופה לצמצום פערים ומתן מענים שעניינה " 17.8.2022מיום  1834מס' ממשלה  החלטתבמסגרת 

מיליון  10יקצה המשרד תקציב בסך  2022 בשנתנקבע כי, משלימים למניעת אלימות ופשיעה בערים המעורבות" 

המעורבות )בהתאם לשטחי הפעולה של  בעריםהפעלת תכניות לטובת  ₪מיליון  5ומשרד האוצר יקצה  ₪

תמיכה בדו קיום וחיזוק הקשרים בין יהודים  צמצום פערים, לעידוד שיתוף פעולה, קיום משותף,המשרד( 

הרשות  –לשוויון חברתי )להלן של מגזר המיעוטים במשרד  וזאת בתיאום עם הרשות לפיתוח כלכלי לערבים

 .  לפיתוח כלכלי(

המעורבות לטובת הפעלת תכניות בערים  וזאת ₪מיליון  15 ותקצמודיע על כוונתו לההמשרד משכך,  .1.1

וחיזוק הקשרים  שיתוף פעולהחיזוק מרקם החיים המשותפים, ל ,המשרד של הפעולה לשטחי בהתאם

הרשות לפיתוח  בהסכמת תכניות אלו יאושרו .זהבקול קורא תבחינים הבמסגרת  בין יהודים לערבים

 .כלכלי

ערי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בהן מתגוררת אוכלוסיית המכנה המשותף המאפיין את מרבית  .1.2

מנעד החיים קיומם של פערים במגוון תחומי חיים. ל תנוגעהחברה הערבית לצד אוכלוסייה יהודית 

 .מרשות לרשות בהתאם למרקם האוכלוסייה שותפים משתנהקהילה מחיי קיומם של המשותפים ו

התושבים, תוך השפעה חיובית על מרקם היחסים בין  ותבעל תכניות עבודה רועב התמיכה תינתן .1.3

חיזוקם ושימת דגש על תחומי החינוך, הרווחה, התרבות, והכלכלה כחלק ממדיניות הממשלה 

ולצמצום הפערים בין אוכלוסיית היהודים קהילה לשיפור חיי הוהמשרד להביא לפיתוח כלכלי, 

 .ם המעורבותוהערבים בערי

 

 הגדרות .2

וב של אוכלוסייה יהודית ומיעוט קרי, עיר בה ר 1834כהגדרתה בהחלטת ממשלה   - "עיר מעורבת" 2.1

 .תושבים 20,000מתושבי העיר או מעל  %20ניכר של אוכלוסייה ערבית המונה מעל 

דד שיתוף פעולה,  ולעלחזק ו על כוונתו מודיעהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן: "המשרד"( 

  בערים המעורבות תמיכה בדו קיום וחיזוק הקשרים בין יהודים לערבים צמצום פערים, קיום משותף,

 באמצעות תמיכה בתכניות עבודה ייעודיות כהגדרתן בקול קורא זה.

התמיכה תינתן לערים מעורבות אשר עומדות בתבחינים אשר נקבעו בקול קורא זה, בהתאם ובכפוף  

 .5המפורטות בסעיף מהתחומים  2רת כוונות מפורטת אשר תכלול לפחות להגשת הצה
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, הרשות לפיתוח הגלילכהגדרתו על פי חוק  בגלילהרשויות המקומיות הממוקמות  – "גליל" 2.2

 .1993-גהתשנ"

מיום  1372מס' ת הממשלה רשויות ואזורים ברשויות כהגדרתם בהחלטו – "פריפריה חברתית" 2.3

החברתית  בפריפריהלצורך הנוחות, רשימת הישובים והשכונות וכפי שיתעדכנו מעת לעת  10.4.2022

 .galil.gov.il/-https://negev מתעדכנת מעת לעת באתר המשרד בכתובת: 

 עיר. – "רשות מקומית" 2.4

 ערבים )כולל ארמנים(, דרוזים ולבנונים.-מוסלמים )כולל צ'רקסים(, נוצרים –"ערבים"  2.5

ניתוח של המצב הקיים ביחס לקול קורא זה, הרשות תגיש  6.1.3בהתאם לסעיף  -"הצהרת כוונות" 2.6

ובכלל זה שיעור האוכלוסייה הערבית ברשות  בעיר היהודים והערבים התושבים למצבם של

והתפלגותה הדתית, נתונים על תעסוקה והשתכרות, עוני, שימוש בשירותי רווחה, אלימות ופשיעה, 

הרשות  . 1חינוך בלתי פורמאלי, חינוך לחיים משותפים והשכלה גבוהה ,18חינוך מלידה ועד גיל 

את המטרות והיעדים , תפרט באופן מנומק באיזה תחומי חיים בכוונתה לעסוק בתכניות העבודה

מורשי החתימה של  2היחתם ע"י חייבת ל "הצהרת כוונות". אותם שמה לעצמה כיעדי עבודה

 הרשות.

פירוט יוזמות, מיזמים, תכניות ופרויקטים בעלי השפעה חיובית וישירה על  – תכנית עבודה"" 2.7

, תוך חיזוק אוכלוסיות הערים בתחומי ים המעורבותמרקם היחסים בין האוכלוסיות השונות בער

החינוך, הרווחה, התרבות, הכלכלה, ביטחון הפנים ופיתוח מוסדות ציבור לטובת פיתוח כלכלי, 

ולתהליך  תפים וצמצום הפערים זאת בהתאם למסמך "הצהרת הכוונות"יצירת חיי קהילה משו

. תכנית עבודה  המוגשת תתאר  באופן אופרטיבי  את אופן ביצוע הצהרת הכוונות, יבוצעשיתוף ש

על מורשי החתימה של הרשות.  שני על ידי םלהיחתלרבות יעדים מדידים לביצוע. התכנית חייבת 

תקציבית. העירייה תהיה רשאית לבצע את הפרויקט באמצעות תאגיד תכנית העבודה לכלול תכנית 

עירוני, חברה עירונית או חברה ממשלתית. הפעלה באמצעות גוף אחר תהיה אך ורק בהסתמך על 

בחירת הגוף המפעיל על פי פקודת העיריות ]נוסח חדש[ וחובת המכרזים תוך עמידה בדרישות הדין 

 החלות על הרשות.

 קוראהקול  מטרות 3

, אשר עומדות לערים המעורבות התמיכההקצאת להגדיר ולפרט אודות התנאים הנדרשים ל 3.1

 בתבחינים ובעקרונות קול קורא זה.

מיום  1834מס' ממשלה  החלטתבמסגרת הנה , המעורבות עריםלתמיכה במדיניות המשרד  3.2

אלימות ופשיעה  תכנית דחופה לצמצום פערים ומתן מענים משלימים למניעתשעניינה "  17/8/2022

  .ת"בערים המעורבו

                                                           
 

, התושבים בערים מעורבות, תמונת מצב עודד רון, בן פרג'ון, נסרין חדאד 178ניתן להסתייע במחקר מדיניות  1
 2022יחיא, יולי -חאג'

http://www.negev-galil.gov.il/
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, באופן למשרדלהגיש בקשה  כאמור, מתבקשות תמיכההמעוניינות בקבלת מקומיות  רשויות 3.3

למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול  ןתינתשיפורט בקול קורא זה. התמיכה 

 .הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל

 

 עקרונות הקול קורא 4

לעמוד בתנאי הסף המפורטים  הבקשהעל כל בקשה המוגשת על ידי מבקש  – עמידה בתנאי סף 4.1

 ובעקרונות בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף ובעקרונות הקול קורא המפורטים בסעיף זה. 6ף בסעי

 תיפסל. 

מתן ההרשאה מיום  חודשים 24ינתן למשך ת התמיכה. 2022שנת  – שנת פעילות הקול קורא 4.2

, מקצועיות מידה אמות הפעלת תוך, ענייניים יהיו הוועדה של שיקוליה כל .התקציבית ע"י המשרד

 תהיה ברוב קולות ומנומקת. הוועדה החלטת העניין. נסיבות שיידרש לפי ככל

)כולל טבלת התקציב  אושרהחשוב להבהיר כי היקף התמיכה שיאושר הינו בהתאם לתוכנית ש 4.3

ו/או צמצום תכנית הפעילות כפי שאושרה, לאחר אישור התמיכה, עלול להוביל  שינוי(. אושרהש

 להקטנת היקף התמיכה או ביטולה, גם אם סכום התמיכה שאושר היה קטן מהסכום שהתבקש. 

יובהר כי במקרה של ביצוע חלקי של התוכנית אשר בהתבסס עליו ניתנה התמיכה או שהכנסות  4.4

 יה רשאי להקטין את היקף התמיכה. המבקש עלו על המצופה, המשרד יה

או בפעילות שנכללה  המשרד לא יתמוך בפעילות המתוקצבת או נתמכת על ידי משרד ממשלתי אחר 4.5

קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות " , שהוגשו למשרד, במסגרתהעבודה תתכניובמסגרת 

 . 1.11.2021-", שפורסם בהשפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים

המשרד לא יתקצב סעיף  –עלויות שוטפות לרבות כוח אדם של עובדי הרשות ו/או תאגידים עירוניים  4.6

משכורות (של עלויות שוטפות ברשות לרבות כוח אדם של עובדי הרשות ו/או תאגידים עירוניים 

משנה כן המשרד לא יתקצב הוצאות שכר של עובדי קבלני . (והוצאות תפעוליות הנוגעות לכוח אדם

  .ו/או עובדי גוף שהינו בבעלות חלקית או מלאה של הרשות המקומית

הרשות  .'ד גלתמרוץ באמצעות העברת המענק לצהתמיכה לא תשמש  –העברת התמיכה לצד ג'  4.7

ו/או בתאגידים עירוניים )לרבות מתנ"ס  או בספקים חיצונייםו/רשאית להסתייע בנתוני שירות 

בהתאם להוראות הדין החלות על הרשות וככל  שהתקשרה עימםובלבד  ,כלכלית( רהעירוני וחב

רק הוצאות אשר ירשמו בספרי והאחראית על התכנית הינה הרשות. למען הסר ספק יובהר כי 

 יוכרו.  הרשות המקומית 

אין מניעה להשתתף בתקצוב סעיף של "הצטיידות" יחד עם זאת, יש לפרט  –תמיכה בהצטיידות   4.8

 את הציוד הנדרש והמשרד רשאי לא לאשר סעיפים אשר אינם חלק מהותי או רלוונטי לפעילות. 

מסכום התמיכה הכולל שיינתן לרשות מקומית, יכול להיות מוקצה לטובת  10%עד  –אירועי תרבות  4.9

זאת בתנאי והאירוע מייצר שיתוף פעולה מובהק בין שתי האוכלוסיות לדוגמא שילוב רבות אירועי ת

http://www.negev-galil.gov.il/
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או פתיחת דוכני מזון במקום האירוע  : העברית והערביתשפותהאמנים באותו האירוע המופיעים בשתי 

בהתאם לתחום , 5וכי ניתן לשייכו לאחד מהתחומים המתאימים בסעיף ע"י תושבים משתי האוכלוסיות 

 .הרלוונטי

לפיתוח  ימותג עם לוגו המשרד ערבית,העברית ושפה הב ויתבצעוניגזרותיה,  כלל הפרסומים לתכנית  4.10

 תכניתכמו כן הרשות תפעל באופן אקטיבי לפרסום ה .הפריפריה הנגב והגליל ולוגו תכנית 'תקאדום'

 בעירה. והיהודית בקרב האוכלוסייה הערבית 

 

 הפעילות הנתמכות: 5

מהתקציב המבוקש על ידי  30%-בתחומים המפורטים להלן, כאשר שיעור כל תחום לא יפחת מפעילויות 

במסגרת תוכנית  . יובהר כימהתקציב המבוקש 70%העירייה והשיעור המקסימלי למרכיב בודד לא יעלה על 

 :העבודה, נדרש לבחור בלפחות שני תחומים

החינוך הבלתי פורמלי ו/או השכלה שיפור מרקם החיים המשותפים בין ערבים ויהודים בתחום   .א

לדוגמא: קורסים/תגבורים/פעילויות בהתאם לצרכים ולפערים שעולים מתוך ניתוח  גבוהה.

 המצב הקיים.

בהתאם לצרכים ולפערים  הרווחהשיפור מרקם החיים המשותפים בין ערבים ויהודים בתחום  .ב

 מתוך ניתוח המצב הקיים. לדוגמא פעילויות רווחה משותפות לשתי האוכלוסיות. שעולים

לדוגמא:  התעסוקה והכלכלה.שיפור מרקם החיים המשותפים בין ערבים ויהודים בתחום  .ג

 קורסים/סדנאות שמטרתם שילוב בתעסוקה.

דים ו/או בדגש על חיים משותפים בין ערבים ויהו איכות החיים,שיפור השירות לאזרח ושיפור  .ד

צמצום פערים בין האוכלוסיות )חיזוק תשתיות, פיתוח וחיזוק קשרי קהילה באמצעות הקמת 

 (.הנגשת שירותים עירוניים, מיסוד התחום בעבודת העירייה וייצוג הולםמתקני פנאי, , מיזמים

 

 מצטבריםתנאי סף  6

עמידה באחד מתנאי כתנאי לדיון בבקשתו. אי  התנאים כדלהלן בכללעמוד  תמיכהה תעל מבקש 6.1

 :הסף, תביא לפסילת הבקשה על הסף

כפריפריה  במלואההמוגדרת עיר או  52 – 1הממוקמת בגליל ברמה חברתית כלכלית עיר  6.1.1

 ((.2החברתית )בכפוף לסעיף ההגדרות במסמך זה )סעיף 

וב קרי, עיר בה רוהכלולה בה,  1834הרשות הינה עיר מעורבת כהגדרתה בהחלטת ממשלה   6.1.2

מתושבי העיר או  %20של אוכלוסייה יהודית ומיעוט ניכר של אוכלוסייה ערבית המונה מעל 

                                                           
 

 .הלמ"ס עדכניים ליום פרסום הקול קורא על פי נתוני 2

http://www.negev-galil.gov.il/
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בהתאם להחלטת הממשלה הרשויות הזכאיות להגשת בקשה תמיכה תושבים.   20,000מעל 

 לוד, מעלות תרשיחא, נוף הגליל, עכו ורמלה: הינן 

 (: 2.6)ע"פ ההגדרה בסעיף  הצהרת כוונותלבקשה צירפה מבקשת התמיכה  6.1.3

 התושבים הרשות תגיש ניתוח המצב הקיים ביחס למצבם של – ניתוח מצב קיים 6.1.3.1

ובכלל זה שיעור האוכלוסייה הערבית ברשות והתפלגותה  בעיר היהודים והערבים

הדתית, נתונים על תעסוקה והשתכרות, עוני, שימוש בשירותי רווחה, אלימות 

, חינוך בלתי פורמאלי, חינוך לחיים משותפים 18ופשיעה, חינוך מלידה ועד גיל 

 3והשכלה גבוהה

תוך ארבעת תחומי התחומים הנבחרים מאת  צייןלבעת ההגשה על הרשות  –מטרות 6.1.3.2

 .מטרות התכנית שתבוצע על ידהואת  5הפעילות הנתמכת לקול קורא זה בסעיף  

שיפור מרקם החיים המשותפים בין ערבים ויהודים  התחום הנבחר הינו :לדוגמא

הגדלת מספר המטרה:  החינוך הבלתי פורמלי ו/או השכלה גבוההבתחום  

 .5%ב הסטודנטים הלומדים תארים מתקדמים

  תביא לפסילת הבקשה.  הצהרת כוונותיודגש כי אי צירוף 

שאינה נתמכת באמצעות אחד מאלה: תקציב ממשלתי לאחד התחומים עיר  :כפל תמיכה 6.1.4

בקול קורא זה במסגרת תכנית המופעלת או נתמכת על ידי משרד ממשלתי אחר או  יםהנזכר

עיר הנתמכת בנושאי קול קורא זה במסגרת  תקפות.בהחלטות ממשלה או  תאגיד סטטוטורי

כמו כן לא ניתן  החלטת ממשלה תקפה אחרת, אינה רשאית להגיש בקשה לקול קורא זה.

"קול קורא לקידום תכניות עבודה לתוכנית העבודה,  שהוגשה למשרד במסגרתפעילות להגיש 

  .1.11.2021-בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים", שפורסם ב

בקרה, פיקוח יהיה אחראי על אשר משרה  %100-ב יקטוריפרותקשר עם לההתחייבות  6.1.5

וקידום תכנית העבודה בקול קורא זה, מעקב אחר ניצול תקציב התכנית והגעתו לקהל היעד. 

יקטור נדרשת ילפרו דיווחים שותפים למשרד. מתןחסמים, ומיפוי יקטור ליכן יפעל הפרו

בשפה  , כאשר מומלץ כי לפרוייקטור תהיה שליטה רשותהחברה הערבית בהיכרות מוכחת עם 

. תיאור המלא של תפקידי הפרוייקטור יועברו לרשויות הזוכות על ידי נציגת המשרד . הערבית

 םרשאייהיו  נציגי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב הוגליל ו/או נציגי המשרד לשיוויון חברתי 

ויזמנו לראיונות שיערכו עם המועמדים  בתהליך הרשותי לבחירת הפרויקטור יםלהיות נוכח

קטור י, על הפרוילרשויות 1834במידה ויכנס בעל תפקיד מתכלל מתוקף החלטה  .השונים

 לעבוד בשיתוף פעולה עמו ולסייע לו בעבודת התכלול. 

 ו' להוכחת עמידה בתנאי סף זה תחתום הרשות על נספח  

                                                           
 

, התושבים בערים מעורבות, תמונת מצב עודד רון, בן פרג'ון, נסרין חדאד 178ניתן להסתייע במחקר מדיניות  3
 2022יחיא, יולי -חאג'
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 200,000מתוך קול קורא זה יעמוד על עד סך של ה להעסקת הפרויקטור התקציב אשר יוקצ 6.1.5.1

 החל מהשנה השניה המשרד לא יתמוך בשכר עבור הפרוייקטורת הפעילות הראשונה. לשנ ₪

 התמיכההיקף  7

מיליון ש"ח הם  5מסך תקציב זה, . ₪ 15,000,000התקציב אשר הוקצה לקול קורא זה עומד על  7.1

שתקציב זה לא יועבר מסיבה כלשהי, תקציב הקול קורא יפחת ממקורות משרד האוצר. ככל 

 מיליון ש"ח בלבד. 10ויעמוד על 

 התקציב יחולק שווה בין כלל הרשויות שימצאו כי עמדו בתנאי הסף.  7.2

 

 אופן הפעלת התמיכה ואישור תכנית עבודה תקציבית ומילולית: 8

יום מיום הודעה על זכייתה  30עד על רשות שקבלה הודעה על זכייתה ועל גובה התמיכה בה, להגיש  8.1

 בהתאם לגובה התמיכה המאושרת על ידי המשרד

 ('י)נספח דו"ח מקורות ושימושים  -כנית תקציבית ת 8.1.1

 : (טתכנית עבודה מילולית )נספח   8.1.2

 ר יוגשו על ידי רשות שקבלה הודעהת המילולית והתקציבית אשועל התכני -תכנית העבודה

 2) הבאים במסגרתם ניתן לתמוך במסגרת קול קורא זהעל זכייתה, להתייחס למרכיבים 

  : תחומים לכל הפחות(

שיפור מרקם החיים המשותפים בין ערבים ויהודים בתחום  החינוך הבלתי  .א

פורמלי ו/או השכלה גבוהה. לדוגמא: קורסים/תגבורים/פעילויות בהתאם 

 לצרכים ולפערים שעולים מתוך ניתוח המצב הקיים.

המשותפים בין ערבים ויהודים בתחום הרווחה בהתאם  שיפור מרקם החיים .ב

לצרכים ולפערים שעולים מתוך ניתוח המצב הקיים. לדוגמא פעילויות רווחה 

 משותפות לשתי האוכלוסיות.

שיפור מרקם החיים המשותפים בין ערבים ויהודים בתחום התעסוקה  .ג

 והכלכלה. לדוגמא: קורסים/סדנאות שמטרתם שילוב בתעסוקה.

איכות החיים, בדגש על חיים משותפים בין ערבים שיפור השירות לאזרח ושיפור  .ד

ויהודים ו/או צמצום פערים בין האוכלוסיות )חיזוק תשתיות, פיתוח וחיזוק 

הנגשת שירותים עירוניים, מתקני פנאי, , קשרי קהילה באמצעות הקמת מיזמים

 (.מיסוד התחום בעבודת העירייה וייצוג הולם

יוזמות, הודה המוצעת תעמוד בהלימה מלאה למסמך הכוונות ותכלול את כלל תכנית העב 8.1.3

 בהצהרת הכוונות פעולההליעדים ודרכי למטרות, בהתאם   פרויקטיםהתכניות והמיזמים, ה

יוועצות עם "שחקני מפתח" יהודים וערבים ה הרשות תבצע-שיתוף ציבור 8.1.3.1

אזרחית/נבחרי הרלוונטיים לקידום חיים משותפים ברשות )תושבים/חברה 

, על מנת לבחור את המיזמים, התכניות והפרויקטים המתאימים ציבור(

http://www.negev-galil.gov.il/
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יותר, זאת בהתאם למטרות וליעדים אותם הגדירה הרשות ב"הצהרת 

  הכוונות".

הרשות תנמק את בחירתה ב"שחקני המפתח" הספציפיים אותם בחרה 

סקנות בנוסף לאמור תציין הרשות את מ ותסביר כיצד בוצע השיתוף עימם.

 .שיתוף הציבור המיזמים, הפרויקטים והתכניות אותם הציבור תיעדף

שיפור מרקם החיים  בחרה הרשות את תחוםהצהרת הכוונות בלדוגמא אם  8.1.3.2

החינוך הבלתי פורמלי ו/או השכלה המשותפים בין ערבים ויהודים בתחום  

הינה הגדלת מספר התושבים בעלי תארים וציינה כי המטרה  גבוהה

מתן שירותי ייעוץ והכוון לכלול תכנית העבודה יכולה  5% -ב מתקדמים

פונים, מימון השלמת בגרויות/הכנה לפסיכומטרי  X-לקראת תואר ראשון ל

 . , וזאת על פי ההמלצות המתקבלות בתהליך שיתוף הציבור'תושבים וכו X-ל

 -מיפוי השתתפות יהודים וערבים במספרים אבסולוטיים ובאחוזים תכנית העבודה תכלול 8.1.4

 כיוםהמהווה פירוט אודות המיזמים והתכניות, הקיימים  טבהתאם לדוגמא המופיעה בנספח 

ביחס וכן ניתוח המצב הקיים  .6.1.3.2בכל אחד מהתחומים אשר תועדפו בהתאם לסעיף 

 .רלפערים בין האוכלוסיות בתוך העי

 לדוגמא:

 

 בהתייחס לכל תחום שנבחר להיכלל בתכניתיעדים מדידים ומוגדרים בזמן  התכנית תכלול 8.1.5

 . טכיעד ביצוע בהתאם לדוגמא המופיעה בנספח 

נותן  תחום

 המענה

 מיקום 

המענה 

 )שכונה/כתובת(

מהות  

 המענה

 כיום מיפוי השימוש בשירות

  

מצב        

 קיים

 קורסים 

% 

 יהודים

%  

 ערבים

מספר 

 יהודים

מספר 

  ערבים

השכלה 

 גבוהה

מרכז 

 צעירים

רכז 

השכלה 

 גבוהה

קורס  XXXשכונת 

 פסיכומטרי

5 70 30 140 60 

יזמות  

 וקריירה

קורס  XXXשכונת  קליקה 

 יזמות

0        

סדנא    

לכתיבת 

קורות 

 חיים

5 80 20 80 20 
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על מרקם היחסים וישירה השפעה חיובית ובעלי תרומה  תחומים לכל הפחות 2 תכילתכנית העבודה  8.2

מהתקציב  30%-כאשר שיעור כל תחום לא יפחת מ, ם המעורבותבערי האוכלוסיות השונותבין 

מהתקציב  70%המבוקש על ידי העירייה והשיעור המקסימלי למרכיב בודד לא יעלה על 

 :שהמבוקש

אודות ההשפעה על שתי  רט ביחס לכל אחד מהתחומיםפליודגש כי על מבקשת התמיכה  8.2.1

וכיצד מתבסס על ניתוח מצב  ,האוכלוסיות בהתייחס לכל תחום שנבחר להיכלל בתכנית

 הקיים. 

המענים והנגשתם לשתי האוכלוסיות ואיזון  וציון המיקום הגיאוגרפי העירוני אשר בו יינתנ 8.2.2

 בפיזורם הגיאוגרפי.  

  על התכנית להיות מפורטת ולכלול את הפרטים הבאים: –נתוני תקציב  8.2.3

תקציב מפורט לבקשה כולל תתי סעיפי תקציב, מבוסס נתונים והסבר בדבר האופן   8.2.3.1

פירוט שיעורו של התקציב הכולל בחלוקה על פי התחומים המפורטים בו חושב, 

 5בסעיף 

ם פירוט אבני הדרך לתשלום, בהתאמה לתכנית העבודה המוגשת ולתבחיני 8.2.3.2

 הקבועים בקול קורא זה.

 

 :התמיכהאודות חלוקת  המשרדהחלטת בחינת הבקשות ו 9

הקול קורא  ובעקרונות 6 ףבסעיתיבחן עמידת כל הבקשות בתנאי הסף כמפורט  בשלב הראשון 9.1

 על ידי וועדת משנה שתוקם לטובת קול הקורא.  המצויים במסמך זה,

 תיפסלנה. ,ובעקרונות שנקבעו בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף 9.2

יודגש כי הצוות רשאי, אך אינו מחויב, לפנות למגיש הבקשה לתמיכה לקבלת הבהרות ו/או מסמכים  9.3

ושיתוף פעולה מלא של מגיש הבקשה לתמיכה עם  תכניתהת משלימים ככל שיידרשו לו לשם בדיק

 /הבהרותלהשלמות המשרד ידי על הנקוב במועד עמידה איהצוות הינו תנאי סף לאישור התמיכה. 

 ! יביא לפסילת הבקשה או מתן מענה לא מספק,

יום מיום קבלת הודעה על זכייתן, יגישו הרשויות הזוכות תכנית עבודה  30ותוך  בשלב לאחר מכן, 9.4

  .8 כמפורט בסעיף

חברתי. באפשרותם  לשוויוןבדק ותדון על ידי הגורם המקצועי ונציגת המשרד יתכנית העבודה ת 9.5

 קן את התכנית. לפנות בבקשה לרשות לת

בשלב לאחר מכן, תועלה התכנית לאישור וועדת התמיכות. וועדת התמיכות רשאית לבקש את תיקון  9.6

 התכנית. 

רק הרשאה לרשויותעם אישור התכנית המילולית והתקציבית על ידי ועדת התמיכות, תוצא הרשאה  9.7

 !חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד תחייב את המשרד

 

http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

-9- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : 8בי ' טל  | ביב  תל א  ,6 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 
 

 התמיכה:מנגנון חלוקת  10

 באופן שווה.אשר עמדו בתנאי הסף התקציב שהוקצה לקול קורא זה, יתחלק בין הרשויות המקומיות  10.1

לאחר שיסיים את עבודתו, בדיקת תנאי הסף, המלצות הצוות יועבדו לדיון בפניי וועדת התמיכות  10.2

 . מהרשויות הזוכות תמיכה בכל אחתההמשרדית אשר תכריז על הרשויות הזוכות וגובה 

, התקציב עקב אי עמידה בתנאי סף או תיפסלו/במועד  בקשה רשות מקומית לא תגיש יודגש כי ככל ו 10.3

אשר הגישו בקשה במועד ונמצאו הרשויות  כלליתחלק בין  7לקול הקורא כמפורט בסעיף המיועד 

 כעומדות בתנאי הסף.  

 

 התמיכהתשלומים בפועל למבקש  11

תהיה תקפה וחתומה ע"י מורשי שהוראת קיזוז  למשרדרשות מקומית אשר בקשתה תאושר תמציא  11.1

 '.חבנספח , על פי הנוסח המצורף, החתימה על פי הוראות החשב הכללי

חודשים  24-תוקף ההתחייבות הכספית שתינתן על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הינה ל 11.2

 מיום הוצאת ההרשאה התקציבית על ידי המשרד. 

 וההכנסות וההוצאות בגינו התמיכהמתבצע במישרין ע"י מבקש  מיכההת תשהפרויקט עבורו מבוק 11.3

 רשאי להסתייע בנותני שירות או בספקים חיצוניים. התמיכהנרשמות במלואן בספריו. מבקש 

ולאחר קבלת מסמך הרשאה התמיכות תשלום התמיכה יתבצע רק לאחר קבלת החלטת ועדת  11.4

 .התכניתתקציבית חתום על ידי מורשי החתימה במשרד, במסגרת התקציב המאושר, לאחר אישור 

  – שינויים בתכנית והסטות תקציביות 11.5

ובתוך התחומים שאושרו בלבד )קרי לא יתאפשר  בלבדפעם אחת שינויים והסטות יתאפשרו 

רכיב, הרשות תידרש להגיש תכנית בתחום  לוטילהסיט בין תחומים וככל וידרש שינוי או ב

חודשים מיום   12-הסטה להיות מוגשת לא יאוחר משינויים ו/או ל . על הבקשההרלוונטי(

 קבלת ההרשאה. 

 שינוי מבוקש בתכנית שאושרה דורשת אישור מראש ובכתב של נציג המשרד -שינויים בתכנית 11.5.1

וככל והשינוי מביא לכדי שינוי תקציבי  , ובמקרים מתאימים ומהותייםוהמשרד לשוויון חברתי

 20%שינוי שיביא לשינוי תקציבי בסך  של ועדת התמיכות.נדרש אישורה  ,10%העולה על 

 . בלבד בכפוף לנסיבות מיוחדותוומעלה יאושר על ידי ועדת התמיכות 

דורשת  בבקשה המקורית הכפי שאושר כניתסעיפי התבין הסטה תקציבית  -הסטה תקציבית  11.5.2

 אישור כמפורט להלן:

באישור הגורם המקצועי ונציג המשרד לשוויון חברתי מראש  –מהתכנית 10%עד )וכולל( 

 .ובכתב

, נדרשת פניה מנומקת מהסעיף התקציבי 20%סעיף התקציבי עד )וכולל( תכנית מה 10%מעל 

 נציג המשרד לשיוויוןמראש ובכתב למשרד. אישור ההסטה מותנה באישור מראש ובכתב של 

 המשרד.  תוחשב , הגורם המקצועיחברתי

 תידרש החלטה של ועדת התמיכות, אשר תאשר בנסיבות מיוחדות בלבד.  20%מעל 

http://www.negev-galil.gov.il/
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אשר יפורטו בנספח דרישת  הנדרשיםומסמכים נוספים תשלום יבוצע לאחר שהוגשו דו"חות ביצוע  11.6

שר תתוקצב תשלום אשר יבנה לאחר הוצאת הרשאה על ידי המשרד בצורה פרטנית לכל רשות א

 :בין היתרבמסגרת קול קורא זה. מסמכים אשר יוגשו, 

 על פי דרישות הגורם המקצועי. דו"ח מקצועי .א

)על פי נספח תקציבי כפי שתקבע הוועדה במעמד  תקציב מול ביצוע )כולל פירוט עלויות(דו"ח  .ב

 .הוצאת ההרשאה(

 .ורטים לקול קוראמסמכים מבססים )חשבונית מס, קבלות וכדומה( ע"פ סעיפי תקציב המפ .ג

על החשבוניות המוגשות כמסמכים מבססים להיות מפורטות בגין הפעילות עבורה נדרש  יוער כי

התשלום. לא יאושרו חשבוניות כלליות שאינן מפרטות את סוג הפעולה ותיאור המוצר/ים ו/או 

 השירות/ים בגינם נדרש התשלום(.

הכנסות והוצאות( החתומים על ידי מורשי החתימה של מבקש  -דו"ח מקורות ושימושים  .ד

 . התמיכהומאושרים על ידי רואה החשבון של מבקש  באימות עו"ד התמיכה

, בה ניתן לראות כי עלויות לקול הקוראכרטסת הנהלת חשבונות של הרשות המקומית ייחודית  .ה

 .התכנית נרשמו במלואן בספרי הרשות

ומים יועברו רק בגין הוצאות שהינן מאוחרות למועד קבלת ההתחייבות הכספית למבקש תשל 11.7

 .  התמיכה

 תשלום בגין ביצוע יינתן על פי המתווה הבא: 11.8

תשלום בגין ביצוע יינתן על פי אבני הדרך אשר יאושרו על ידי המשרד. אבני הדרך יצוינו  11.8.1

ויסוכמו עם כל רשות בהתאמה לתכנית העבודה  על גבי ההרשאה התקציבית החתומה

 המוצעת.

יעמדו במלוא  תמיכהבכל מקרה יובהר כי תשלום אחרון ישולם רק לאחר שמבקש ה 11.8.2

 התחייבויותיו על פי הקול קורא.

הביצוע  ותנספח תקציבי מחייב אף בשלב הביצוע, ועל כן הוצאות בדוח התקציב שיאושר מהווה 11.9

יקוזזו, אלא אם כן אושרו מראש ובכתב על פי המנגנון המפורט החורגות מההיקף התקציבי בסעיף 

 .11.5בסעיף 

 , לא יוכר.מראש ובכתב ביצוע בפועל של תכנית, בשינויים שלא אושרו ע"י המשרד 11.10

י , לא יבצע את התוכנית על פיה אושרה התמיכה, כולה או מקצתה, יהיה רשאתמיכהמבקש האם  11.11

 המשרד להפחית או לבטל את התמיכה, ומקבל התמיכה ישיב חלק ממנה או כולה למשרד.

להחזיר  תמיכה, יחויב מבקש התמיכהאם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד למוצהר על ידי מבקש ה 11.12

/המשרד יפעל לקיזוז התשלומים מכל תשלום המגיע לרשות את הסכומים ששולמו לו

למשרד בהוצאות שנגרמו  תמיכהוהצמדה. כמו כן, יחויב מבקש ה, בצירוף ריבית מקומית/אשכול

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

http://www.negev-galil.gov.il/
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אם יתחוור למשרד כי הפעילות לא היה אלא מסווה לפעילות של גוף שונה מהמבקשת, התמיכה  11.13

 תבוטל, וככל ששולמו למבקשת סכומים כלשהם בגין התמיכה, יהא עליה להשיבם. 

 בהוראות התכ"ם: 6.2תמיכה בהתאם להנחיות החשב הכללי בפרק ה יבצע את תשלום המשרד 11.14

 תמיכות בגופים אחרים 6.2.1

 םביצוע תשלומי תמיכות בגופים אחרי 6.2.2

 פרסום על תמיכות בגופים אחרים 6.2.3

 טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את התנאים לקבלת התמיכה 6.2.4

 ביקורת על תמיכות בגופים אחרים 6.2.5

סיום ביצוע התכנית או  ממועדליחידה המקצועית לא יאוחר משישה חודשים  תוגשדרישת התשלום  11.15

ידה . התשלום יאושר לאחר בדיקת ואישור היחמתאריך סיום תוקף ההתחייבות, כמוקדם

 המקצועית וחשבות המשרד.

 לא יתאפשר כפל תמיכות.  11.16

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבדוק פרטנית את הדיווחים הכספיים הרלבנטיים  11.17

לפעילות, לרבות כרטיסי הנהח"ש, ולדרוש העתק נאמן למקור של קבלות וחשבוניות מס של כלל 

מורשי החתימה של הרשות, לפיה ההוצאות , בצירוף הצהרת בתכניתקבלני המשנה המעורבים 

 המפורטות בחשבוניות ובקבלות שולמו ונפרעו בפועל, והן לא נדרשו מכל גורם תומך אחר.

יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים  תמיכהככל שיידרש, מבקש ה 11.18

נתון, מסמך או מידע שיידרש למתן תקציב והשימוש בכספי התקציב לייעודם, ובכלל זה, ימסור כל 

ודיווחים בגין השימוש בכספי התקציב,  תמיכהע"י המשרד או מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת ה

 לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות )כגון: קבלות, צילומי המחאות, פרסומים וכיו"ב(.

ודל שנקבעו להוצאות למשרד שמורה הזכות לבחון עלויות אל מול מצב השוק או לאור סדרי הג 11.19

המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לשלם בגין הוצאות לא  .תכ"םהת ומסוימות בהתאם להורא

 סבירות. 

 

 דרישות נוספות, ביקורות, בקרות ופיקוח ברשות מקומית 12

גורם מפקח ילווה את הליך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים. אי שיתוף פעולה עם הגורם המפקח,  12.1

יביא לעצירת תשלומים מטעם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ובמקרים מסוימים עלול 

 רשות המקומית. ל התמיכהלהביא לביטול 

 . ו, בהתאם לשיקול דעתהגורם המקצועיבקרה תיערך מטעם  12.2

ת שיאם לא הועברה דר אף, חודשים 4 -רשות תגיש דיווחי סטאטוס על ביצוע התכניות בכתב אחת לה  12.3

 . תשלום על ידי הרשות

הזוכה יהיה מחויב לתאם את כל נושא פרסום הפרויקט למול דוברות המשרד לפיתוח הפריפריה,  12.4

 הנגב והגליל.

http://www.negev-galil.gov.il/
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.2
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.3
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.4
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.5
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 זכויות המשרד 13

 נשוא של הרכיבים ושימושים מקורות ח"ודו כספיים חות"דו מהרשויות לדרוש רשאי המשרד 13.1

 .תמיכהה

 הפעלת תוכניתל הקשורים פעילות או אתר בכל לבקר ם/רשאי מטעמם מי או/ו המשרד נציגי 13.2

 .התוכנית לניהול האחראי הגורם עם ולהיפגש העבודה

המשרד יהיה רשאי להפסיק, להקטין, לעכב ו/או לקזז תשלומים החל מתאריך שיקבע בהודעה בכתב  13.3

 במקרים שלהלן:

הרשות המקומית אינה מקיימת את כל התנאים וההתחייבויות כאמור בכתב ההתחייבות זה  13.3.1

 .תמיכהאו הוראות המשרד בקשר עם ה

 נקבעו בקול קורא.הרשות המקומית לא עומדת בדרישות המשרד, כפי שאלה  13.3.2

 הרשות המקומית לא העבירה מסמכים כנדרש. 13.3.3

 .ניתנהלמטרה שלשמה  הלא שימש התמיכה 13.3.4

, התגלו כולם, תמיכההנתונים שדווחו או הוצהרו על ידי הרשות המקומית במסגרת הבקשה ל 13.3.5

 או חלקם כבלתי נכונים.

 ההגשה, המסמכים הנדרשים ודרישות נוספותאופן  14

 פיםהמצורהבקשה  יטפס כלל את יש למלא – תוגשנה כמפורט להלן התמיכלקבלת בקשות  14.1

ל בקול קורא, תוך התייחסות לכל להנחיות ההגשה המפורטותלקול קורא זה בהתאם כנספחים 

 בהתאם להנחיות בגוף קול קורא הצהרת כוונותבנוסף תצורף , בטפסיםהסעיפים השונים המופיעים 

 זה.

 .בקשה שלא תוגש במועד תפסל – הגשה במועד 14.2

האחרון , להקדים או לדחות את המועד באתר המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם המשרד 14.3

להגשת בקשות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול קורא על פי שיקול דעתו ועל פי 

הפרסומים באתר אחר באחריות נציגי הרשויות המקומיות לעקוב  .אילוצי תקציב ככל שיהיו

 המשרד, בעמוד הקול קורא.

 בפעילות תומךעל הרשות המקומית לציין בכל הפרסומים כי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל  14.4

 משרד.ב  דוברתנוסח הפרסום יועבר מראש לאישור  זו.

הרשות המקומית מתחייבת כי כל ההתקשרויות הדרושות לביצוע התכניות נשוא הסיוע עם מבצעי  14.5

ת כל דין. מכל מקום, האחריות כולה לביצוע התכנית הפעילות או גורם אחר, תתבצענה על פי הוראו

מוטלת בלעדית על הרשות המקומית. הרשות המקומית אחראית על ניהול, פיקוח ובקרה להפעלת 

 התכנית.

 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 המשרד תנציג 15

את  , מנהלת תחום פרויקטים,טל ניצני ביטוןהגב' א ילקול קורא זה ה תהאחראי המשרד תנציג 15.1

 : תחת הכותרת   png.gov.iltaln@  בדוא"ל טל ניצני ביטון גב'השאלות והבירורים יש להפנות אל 

קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים "

 . "בערים המעורבות

, 12:00עה בש 21.11.22-העד ליום בכתב בלבד,  המשרד תתופנינה לנציגפניות ושאלות הבהרה  15.2

 תשובות .גת המשרדפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנצי. באחריות הבדוא"ל שלעיל, ואליו בלבד

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בדף הקול הקורא שבאתר יפורסמו לשאלות ההבהרה

  .galil.gov.il/-https://negevבכתובת 

 

 הקול קורא להגשת בקשות במסגרתהנחיות מנהליות  16

דף הקול הקורא , אותם ניתן להוריד מטופס הבקשה וכלל הנספחים הנלוויםיש לצרף את  לבקשות 16.1

   galil.gov.il/-https://negevבכתובת  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילאתר שב

אין לבצע שינוי כלשהו בטופס. , WORD בפורמטבאתר מופיע  וכלל הנספחים הנלווים טופס הבקשה 16.2

 .טופס אשר יבוצע בו שינוי כלשהו יביא לפסילת הבקשה

 

, יש להגיש בצירוף תכנית העבודה, וכלל הנספחים הנלווים את טופס הבקשה מלא וחתום 16.3

מספר קול  במערכת מרכב"ה.לתיבת ההגשה   וחתום )ומכווץ במידת הצורך( סרוק DFP כקובץ

 .15389הינו הקורא בפורטל המרכב"ה 

 .של הבקשות מסירה ידניתלא תתאפשר  16.4

 לוח הזמנים  17

 פעילות מועד

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה. 12:00בשעה  21.11.22

 .ההגשה במערכת מרכב"הלתיבת  מועד הגשת הבקשות 12:00בשעה  8.12.22

 

 

 

 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילועדת התמיכות 

http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:natalym@png.gov.il
https://negev-galil.gov.il/
https://negev-galil.gov.il/
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 רשימת נספחים

 חובה לצרף בעת ההגשה

o 'טופס בקשה קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית -נספח א  

o 'הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה נספח ב 

o  אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - ג'נספח 

o  חלק א' –התחייבות בגין תמיכה   -' דנספח 

o  בחלק  –התחייבות בגין תמיכה   -' הנספח' 

o  (6.1.5נספח ו התחייבות להעסקת פרויקטור )סעיף 

o נספח ז' הצהרת כוונות 

 

 יש להמציא כדלקמן: זכייה הודעתלאחר קבלת  

o  'הוראת קיזוז -נספח ח 

o תכנית עבודה מילולית -נספח ט 

o נספח י' תכנית עבודה תקציבית 

o נסח י"א דוח מקורות ושימושים 

o דרישת תשלום -נספח י"ב 

o  תיאור תפקיד הפרויקטור –נספח י"ג 
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 ספח א'נ

  בערים המעורבותקול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות טופס בקשה 

ולא תצרף את כל הנספחים כל הפרטים הרלוונטיים את רשות שלא תמלא לתשומת לבכם, 

 בפסילת בקשתה!!מסתכנת הנדרשים בעת ההגשה 

 _ ______________________________________________: הרשות שם .1

 

תפקיד: _________________  טלפון: ___  ________________הקשר:  איש שם

__________  ______ 

 נייד: _____________  

 __________________________אלקטרוני: דואר

 

 כתובת הרשות___________________________________________________

מספר התושבים היהודים ברשות____________________ מספר התושבים הערבים  .2

 ברשות_________________

 הרשות המקומית: כל מידע אחר רלוונטי לשיקולה של .3

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

הרשות מתחייבת כי התוכנית עבורה מבוקשת התמיכה תתבצע במישרין ע"י הרשות המקומית מבקשת  .4

 ה.בספרי במלואן נרשמותהתמיכה והיא האחראית הבלעדית על ביצועה וההכנסות וההוצאות בגינה 

 אנו מצהירים כי לא נגיש דרישת תשלום כלשהי בגין הוצאות אשר נוצרו לפני קבלת הרשאה חתומה.  .5

אנו מצהירים כי פעילויות שיתקיימו, ככל שנדרש, יתקיימו על פי כל דין ולרשות המקומית יהיו את כל  .6

ביצוע התכנית מוטלת בלעדית על מכל מקום, האחריות כולה להאישורים הנדרשים לקיים את הפעילויות. 

 הרשות המקומית. הרשות המקומית אחראית על ניהול, פיקוח ובקרה להפעלת התכנית.

חתומה התקציבית ההרשאה הקבלת חודשים מיום  24לתקופה של אנו מצהירים כי התוכנית תופעל  .7

 מהמשרד. 

ריים אך ורק בהתאם לאמור בסעיף אנו מודעים לכך כי כל שינוי בתוכנית העבודה ובתוכנית התקציבית אפש .8

 לקול קורא.  11.5לקול קורא וכי המשרד לא ישלם בגין שינויים שבוצעו בתוכנית שלא כאמור בסעיף   11.5

 

בכל האמור לעיל, ככל שיסתבר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, המשרד יקטין את התקציב המאושר לתוכנית או 

 יבטל את התמיכה במלואה, על פי שיקול דעתו. לרשות המקומית לא תינתן הזכות לערער אל החלטה זו. 
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בזאת כי כל הפרטים אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים 

. אנו מצהירים כי כלל תנאי המשרד לקבלת תמיכה והנתונים שנרשמו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו

 עבור חוסן ואיתנות קהילתית ידועים וברורים לנו היטב.

 

שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה 

______________: 

 (1חתימה )מורשה 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, מר/גב' 
___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה 

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את

 ____________________ 

 חתימה וחותמת    

 

 

שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה 

______________: 

 (2מורשה חתימה )

 אישור

יע/ה בפני, מר/גב' אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופ
___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת    

 

 

 אריך: _________________________חותמת הרשות: __________________            ת 
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 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה -' ב נספח

בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם יש לפנות לגזברות הרשות  – 1שלב  .1

בקשות תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא כי ברשותו המקומית ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגיש 

 כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה.

רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות כדי להגיש בקשה יש לפנות לאחת  -הנפקת כרטיס חכם  – 2שלב  .2

מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי חתימה: חברת קומסיין טל': 

. חברת פרסונל /https://www.comsign.co.il ;*אתר החברה אתר חברת קומסיין 8770 6443620-03

 ./https://www.personalid.co.il ; אתר החברה אתר חברת פרסונל 2900047-073אי די טל': 

יש להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם: קישור  -התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי  – 3שלב  .3

 ההתקנה.ופרטים על 

כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכים יש להיכנס לפורטל התמיכות לצורך  – 4שלב  .4

 פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.

 .15389  מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה הוא .5

במערכת מרכב"ה בלבד לאחר מועד זה כולל,  8/12/2022 הגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד ליום .6

 תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן מראש.המערכת 

אנו ממליצים לציין במרכבה בקשה גבוה מהסכום אותו דרשה הרשות במערכת מרכבה,  מאחר ולא ניתן לתמוך

 (.₪מיליון עשרה )חמש  ₪ 15,000,000ך לתמיכה בס
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 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - ג'נספח 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הרשות:

 עו"ד )שם מלא(

 שם  כפי שהוא רשום במרשם:_____________. .1

 .סוג התארגנות: __________________ .2

 מס' מזהה:__________________. .3

ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי  .4

 תוספת חותמת, אם יהיו:

 

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.
 
 
 
 
 

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 בכבוד רב:

_________ __________________ ____________ 

 טלפון   כתובת  שם עו"ד

 _________      __________________ ____________ 

 חתימה וחותמת    מספר רישיון        תאריך    

 

 

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

-19- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : 8בי ' טל  | ביב  תל א  ,6 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 
 

 חלק א' –התחייבות בגין תמיכה   -' דספח נ

 לכבוד:

 )להלן "המשרד"( לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 ______________________אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות המקומית( 

)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה ובידיעת חברי הוועד שלה, לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל 

 סכום שיוענק כתמיכה:

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;

שנו, בהתאם למפורט בבקשה שהגשנו מטעמנו, במסמכי ההבהרות וההתחייבות שהג להפעיל את התוכנית

 ובכלל זה לעמוד בתנאי הסף שנדרשו.

ימים מיום קבלת ההתחייבות )הרשאה(, אישור מועצת הרשות המקומית לייעוד  30להגיש למשרד, תוך 

התקציב הנדרש מתוך התקציב הרגיל או אישור הממונה המחוזי במשרד הפנים לתב"ר שאושר על ידי מליאת 

 ובצירוף אישור מליאת הרשות המקומית.הרשות בגין הפרויקט עבורו מבוקשת התמיכה, 

.  אנו מתחייבים להתקשר עם ספקים ביצועהוהינה האחראית על  היוזמת את התוכניתהרשות הינה הגורם 

נותני שירותים או מקבלי שכר ככל שנדרשים לביצועה של הפעולה על ידנו ולקבל את כל ההחלטות הנוגע 

 בנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות מקיום הפעולה.לביצוע כאמור במוסדותינו ולקבל לחשבונות ה

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות  

. והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה 1959 -כמשמעותה בחוק הבחירות )צרכי תעמולה(, התשי"ט 

 ם שלה;במודעות או בפרסומים או באירועי

גם חשבוניות מס  -סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד 

 על סכומים ששילמנו.

נדאג לצרף לדו"חות הכספיים הסקורים והמבוקרים של הרשות ביאור המפרט את המקורות והשימושים של 

 יאור נפרד ותוך פירוט.הפעילות הנתמכת. נדאג לציין הקצבות ממשלתיות, בב

לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין את עובדת תמיכת 

 המשרד בפעילות הנתמכת;

 

 חודשים. 24 לתקופה שלמיום קבלת הרשאה מהמשרד התוכנית הנתמכת הרשות תפעל לביצוע 

, ואף עלול להוביל תר, יביא לתשלום באופן יחסיהתקציב המאושר הינו תקציב מקסימום. ביצוע נמוך יו

 .להקטנת היקף התמיכה או ביטולה

 בכפוף לביצוע התוכנית בפועל. כי תשלומי התמיכה יועברו ברור לנו 

 הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן;
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הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי החשבונות הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם 

 שלה, פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך שיידרש. 

 נאפשר לנציגי הממשלה לעיין בכל חשבונות הבנקים שלנו לפי כתב הסכמה מצורף לטופס בקשת התמיכה.;

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם התברר כי 

לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, התברר מעשה או מחדל בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה, התברר כי 

כולם -התגלו שולמה לרשות תמיכה ביתר או הנתונים שדווחו או הוצהרו על ידנו במסגרת הבקשה לתמיכה 

כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית חשב   -או חלקם בלתי נכונים, ולפי דרישת המשרד 

 כללי, מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשות; 

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה 

מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים ששולמו לה ביתר או את מלוא או לא הייתה זכאית 

 הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית;

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה ומבצעת את 

 הרשות מתחייבת לעמוד בכל ההוראות האמורות;הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה ו

הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא קוימו 

כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, הכל בהתאם 

 ן לזמן.להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמ

על בסיס האמור לעיל תוכלו אף לקנוס אותנו או לקזז את התמיכה )כולה או מקצתה( שאנו אמורים לקבל 

בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול במוסדות שהפרו את התנאים לקבלת תמיכה שקבע החשב 

 .6.2.6 הכללי בהוראת תכ"ם "טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את תנאי קבלת התמיכה", מס'

 כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.

 .אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר

 

        ___________   : תאריך

           

 מורשי החתימה: 

 

 שם מורשה חתימה

 
 

                       
 
 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 חלק ב'  –התחייבות בגין תמיכה   -' הנספח 

 

 שם הרשות המקומית: __________________________

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל 
 מצורפים לבקשה.

ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה 
 ידי ועדת התמיכות. -על

 חתימת מורשי החתימה:

 

                        שם מורשה חתימה

 

 תאריך  תפקיד

 

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 (16..5סעיף ) להעסקת פרויקטורנספח ו התחייבות 

הנני _____________)שם מלא ותפקיד( לאשר בזאת כי הרשות המקומית ____________ )שם  .1

 המפורט להלן: יהיה אחראי על משרה אשר  100%-ב הרשות( מתחייבת להתקשר עם פרויקטור

 .בקרה, פיקוח וקידום תכנית העבודה בקול קורא זה .א

 מעקב אחר ניצול תקציב התכנית והגעתו לקהל היעד.  .ב

 .מיפוי חסמים .ג

 מתן דיווחים שותפים למשרד.  .ד

 לקול קורא זה. י"גבנספח  כמפורטיתר תפקידיו  .ה

, כאשר מומלץ כי יקטור נדרשת היכרות מוכחת עם החברה הערבית ברשותילפרוידוע לי כי  .2

  . בשפה הערבית לפרוייקטור תהיה שליטה 

יהיו גליל ו/או נציגי המשרד לשיוויון חברתי  והנציגי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב  ידוע לי כי .3

לראיונות  ובאחריותי לזמן את הנציגים רשאים להיות נוכחים בתהליך הרשותי לבחירת הפרויקטור

 . שיערכו עם המועמדים השונים

 200,000מתוך קול קורא זה יעמוד על עד סך של  התקציב אשר יוקצה להעסקת הפרויקטורידוע לי כי  .4

 החל מהשנה השניה המשרד לא יתמוך בשכר עבור הפרוייקטורלשנת הפעילות הראשונה.  ₪

תהייה סביבת עבודה נאותה  לפרוייקטורהרשות המקומית תדאג כי :כן מתחייבת הרשות כדלקמן .5

 תפקידו.  לביצוע

תדאג כי  פרוייקטור לבצע את תפקידו באופן המיטבי ובכלל זהכי עובדיה יסייעו בידי  תדאגהרשות   .6

 לביצוע המיזם כפי שיבקש  העובדים הרלוונטיים אצלה יהיו זמינים עבור פרוייקטור בפעולותיו

השונות ברשות המקומית לצורך ביצוע המיזם  תאפשר את התיאום והסנכרון בין המחלקות הרשות .7

 .כפי שיבקש פרוייקטור

תנהל רישום  תבצע באמצעות פרוייקטור בקרה והערכה לפעילות ובכלל זה הרשות המקומית .8

 בדיקת עמידה בתכנית העבודה וכיוצ"ב. הוצאות והכנסות

 יהיה כפוף ישירות למנכ"ל העיריה או למנהל היחידה האסטרטגית בעיר.  הפרוייקטור 
 יחויב לשתף עימו פעולה. הפרויקטור, ברשותככל ויוקם תפקיד של מתכלל חברה ערבית  .9

 

 חתימת מורשי החתימה:

 

 תאריך  תפקיד                        שם מורשה חתימה

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 יש לצרף מסמך הכולל את המפורט להלן: הצהרת כוונות זנספח 

 – מצב קיים ניתוח -פרק א'

 

 ובכלל זה  בעיר היהודים והערבים התושבים ניתוח המצב הקיים ביחס למצבם של

 שיעור האוכלוסייה הערבית ברשות והתפלגותה הדתית. 

 תעסוקה והשתכרות. 

 עוני 

 שימוש בשירותי רווחה. 

 אלימות ופשיעה. 

  18חינוך מלידה ועד גיל.  

 חינוך בלתי פורמאלי. 

 השכלה גבוהה. 

 

 –מטרות -ב'פרק 

בעת ההגשה על הרשות לציין את התחומים הנבחרים מתוך ארבעת תחומי הפעילות הנתמכת לקול קורא זה 

 ואת מטרות התכנית שתבוצע על ידה.  5בסעיף  

החינוך הבלתי התחום הנבחר הינו שיפור מרקם החיים המשותפים בין ערבים ויהודים בתחום   :לדוגמא

הגדלת מספר הסטודנטים הלומדים תארים הרשות מציבה את ההמטרה:  פורמלי ו/או השכלה גבוהה

 .%5ב מתקדמים
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 הוראת קיזוז -נספח ח' 

 

 לכבוד

 החשב הכללי

 משרד האוצר

 באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

 הנדון: הוראת קיזוז 

 

הרשות( ______________,  –הנציגים המוסמכים של הרשות המקומית )להלן אנו החתומים מטה,  .1

( נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך )סכום הסבסוד שאושר

מכל תשלום המגיע לרשות מהממשלה לפי כל דין, הסכם או ( )במילים____________________₪ 

 הקיזוז(. –הסדר )להלן 

אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לרשות מן  .2

הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הרשות בקשר עם "קול קורא 

לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין יהודים לערבים בערים 

 מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הרשות. "המעורבות

אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת,  .3

 מכספים המגיעים לרשות מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר.

 ט.לתום תקופת הפרוייקהוראה זו תישאר בתוקפה עד  .4

 שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר. .5

_____________________________ 

 שם מלא וחתימה של שני מוסמכים מטעם הרשות

 

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(שם חשב מלווה )

 אישור עו"ד

בזאת כי הוראת אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר 

 ידי מורשי החתימה המוסמכים של הרשות ומחייבת את הרשות.-הקיזוז שבנדון חתומה כדין על

 

 

_______________              _______________ 

 תאריך  שם וחתימת עו"ד             

 

יוגש ע"י הזוכים 

 בלבד הזוכים בלבד
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 נספח ט תכנית עבודה מילולית

 הוצבו במסמך הכוונותהצגת המטרות אשר  -א'פרק 

 בטבלה הבאהבהתאם לדוגמא  -מיפוי השתתפות יהודים וערבים במספרים אבסולוטיים ובאחוזיםפרק ב' 

 בפרק בבכל אחד מהתחומים אשר תועדפו כיום המהווה פירוט אודות המיזמים והתכניות, הקיימים 

 טבלה למיפוי מענים עירוניים קיימים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .שמטרתו בניית תכנית עבודה אופרטיבית המותאמת לצרכי האוכלוסייהשיתוף ציבור:  -'ג פרק

 .הליך שיתוף ציבור קיום

תבוצע היוועצות עם "שחקני מפתח" יהודים וערבים הרלוונטיים לקידום חיים משותפים ברשות  

 )תושבים/חברה אזרחית/נבחרי ציבור(. 

  הרשות תנמק את בחירתה ב"שחקני המפתח" הספציפיים אותם בחרה ותסביר כיצד בוצע השיתוף עימם.

 אותם הציבור תיעדף.  יות, הפרויקטים והמיזמיםהתכנבנוסף לאמור תציין הרשות את מסקנות שיתוף הציבור 

בהתייחס לכל תחום הצבת יעדים מדידים ומוגדרים בזמן  – ההשפעה על שתי האוכלוסיותעומק  -'דפרק 

  .טבלה הבאהכיעד ביצוע בהתאם לדוגמא המופיעה ב שנבחר להיכלל בתכנית

 

נותן  תחום

 המענה

 מיקום 

המענה 

 )שכונה/כתובת(

מהות  

 המענה

 כיום מיפוי השימוש בשירות

  

מצב        

 קיים

 קורסים 

% 

 יהודים

%  

 ערבים

מספר 

 יהודים

מספר 

  ערבים

השכלה 

 גבוהה

מרכז 

 צעירים

רכז 

השכלה 

 גבוהה

קורס  XXXשכונת 

 פסיכומטרי

5 70 30 140 60 

יזמות  

 וקריירה

קורס  XXXשכונת  קליקה 

 יזמות

0        

סדנא    

לכתיבת 

קורות 

 חיים

5 80 20 80 20 

               

יוגש ע"י הזוכים 

 בלבד
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נותן  תחום

 המענה

 מיקום 

המענה 

)שכונה/כ

 תובת(

מהות  

 המענה

 הקיים  שירותה

  

מענה 

 מוצע

 יעדי ביצוע

מצב        

 קיים

  קורסים

% 

 יהודים

%  

 ערבים

מספר 

 יהודים

מספר 

  ערבים

    

השכלה 

 גבוהה

מרכז 

 צעירים

רכז 

השכלה 

 גבוהה

שכונת 

XXX 

קורס 

פסיכומטרי

-  

הוספת  60 140 30 70 5

2 

קורסי

  ם

הכפלת מס 

המשתתפים 

מהחברה 

הערבית 

120 

 משתתפים

יזמות  

 וקריירה

שכונת  קליקה 

XXX 

קורס 

  -יזמות

0          

פתיחת 

3 

קורסי

 ם

 60 

 משתתפים

סדנא    

לכתיבת 

 קורות חיים

 הוספת  20 80 20 80 5

7 

סדנאו

  ת

70 

משתתפים 

 יהודים

70 

משתתפים 

ערבים 

גידול של 

100% 

במספר 

המשתתפים 

 הערבים
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 תכנית עבודה תקציבית -נספח י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם  תחום

 התכנית

 מיקום 

המענה 

 )שכונה/כתובת(

מהות  

 המענה

מספר  -יעדי ביצוע עלות

 משתתפים מתוכנן

           

      

 לתחום ₪ XXXסה"כ 

 סה"כ אחוז מהתקציב לתחום

      

      

 לתחום ₪ XXXסה"כ 

 סה"כ אחוז מהתקציב לתחום

      

      

 סה"כ עלות כלל התכניות

יוגש ע"י 

 הזוכים בלבד
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 נספח י"א דוח מקורות ושימושים

 להגשה בקובץ אקסל

 

 

 מקורות ושימושים

 סה"כ תקציב  פרטים

  מקורות עצמיים 

  התמיכה המבוקשת מהמשרד

  1תמיכת משרדי ממשלה נוספים

  אחרותתרומות ותמיכות 

  

  סה"כ

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 

 

 

 

 

                                                           
 

 כל השתתפות תקציבית של גוף/משרד ממשלתי תלווה באסמכתאות מתאימות אשר יצורפו לבקשה. 1

 

יוגש ע"י הזוכים 

 בלבד
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 דרישת תשלום -נספח י"ב

 ____________:תאריך

 .שם הרשות המקומית: )להלן: "הרשות"(

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין  קול קוראהנדון: דרישת תשלום כחלק 
  בערים המעורבותערבים ויהודים 

לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין בהמשך להרשאה שהתקבלה בגין תכנית 

 ____________ם המעורבות ערבים ויהודים בערי

להעברת סכום תמיכה בסך של ___________ ש"ח, בהתאם בסך כולל של _____________ ש"ח, נודה 

 .לפירוט המוצג בדוח תקציב וביצוע שהוגש באקסל ובהעתק חתום

 : ליד כל מסמך X יש לסמן לדרישת תשלום זו מצורפים המסמכים הבאים

o דו"ח סיכום פעילות 

o דו"ח תקציב וביצוע בקובץ אקסל חתום ע"י מורשה החתימה של הרשות 

o  יש למספר את האסמכתאות ולהזין את המספור בקובץ האקסל –חשבוניות מס/קבלות העתקי. 

 :בחתימתי אני מתחייב כי

שצורף לבקשת הינם נכונים ותואמים ליתר המסמכים  -הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל . 1

 .שצורפו

 .הפעילות נעשתה בהתאם לכל דרישות הקול קורא ותכנית העבודה. 2

 .הרשות היא הגורם היוזם את הפעילות והינה האחראית העליונה והישירה על קיומו.  3

 .דרישת תשלום זו )ו/או חלקים ממנה( לא הוגשה ולא תוגש לשום גורם מממן נוסף . 4

 .אסמכתאות ונתונים כספיים הוגשו לאחר שנבדקו ואושרו ע"י הרשות. 5

 על החתום: מורשי החתימה של הרשות

 חתימה תפקיד תאריך חתימהשם מורשה 

 שם מורשה

 לא להגשה בשלב זה
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 חתימה תפקיד תאריך חתימה

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיעו בפני, מר/גב' 

_____________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________ ומר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים _____________, 

 .בחוק אם לא יעשהו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי
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  -גנספח י"

המקומית  מוטלת במלואה על הרשות המקומית והרשות התכניותהאחריות הביצועית להפעלת  .1

 והפעלתו על פי דין ל הפעולות הנדרשות להוצאתו לפועלאחראית לבדה לביצוע כתהא 

 יגויס ע"י הרשות ובאחריותה.הפרויקטור . להתקשר עם  פרויקטורהרשות המקומית מחויבת  .2

 תפקידו.  סביבת עבודה נאותה לביצועל לפרויקטורהרשות המקומית תדאג  .3

תדאג  בצע את תפקידו באופן המיטבי ובכלל זהל פרויקטורכי עובדיה יסייעו בידי  תדאגהרשות  .4

לביצוע המיזם כפי שיבקש  בפעולותיו פרויקטוריהיו זמינים עבור  שלהכי העובדים הרלוונטיים 

השונות ברשות המקומית לצורך ביצוע המיזם  וכן תאפשר את התיאום והסנכרון בין המחלקות

 .פרויקטורכפי שיבקש 

תנהל רישום  בקרה והערכה לפעילות ובכלל זה פרויקטורהרשות המקומית תבצע באמצעות   .5

 בדיקת עמידה בתכנית העבודה וכיוצ"ב.  הוצאות והכנסות,

 יהיה כפוף ישירות למנכ"ל העיריה או למנהל היחידה האסטרטגית בעיר. מנהל הפרויקט  .6

עבור יישום החלטות הממשלה  ככל ויוקם תפקיד של מתכלל חברה ערבית בערים מעורבות .7

 , מנהל הפרויקט יהיה מחויב לשתף עימו פעולה.שאבנו

 

 פרויקטור התיאור תפקיד  .8

הפרויקטור יכין תכנית עבודה למימוש המענים בתכנית המאושרת בקול הקורא, לרבות לוח  8.1

זמנים, תחומי אחריות של בעלי התפקיד, יעדים לביצוע ושותפים לפעילות. תכנית העבודה תוגש 

 פרויקטור.יום ממינוי  30תוך 

 לראש הרשות המקומית, למנכ"לה ולגזברה דוחות סטאטוס חודשיים.  יגיש פרויקטורה 8.2

יבצע אחת לרבעון שולחן עגול של בכירי הרשות, יעדכן על התקדמות התכניות,  הפרויקטור 8.3

 .לקשיים שיעלו לאורך הדרך חסמים קיימים ויקבל סיוע מלא מבכירי הרשות בקידום פתרונות

תכנית העבודה, מעקב אחר ניצול  יה אחראי על תכלול, מעקב ובקרה אחר ביצועיה הפרויקטור 8.4

 תקציבי והגשת דיווחי תשלום למשרד בהתאם לאופן שיקבע.

חודשים וכן על ליווי  3-יהיה אחראי על העברת דיווחי סטאטוס למשרד אחת ל הפרויקטור 8.5

 לתכנית העבודה. בהתאם  של המשרד סיוריםה

 ותהאוכלוסית היעד ומעקב אחר שביעות רצון ושוטף עם אוכלוסי קשריקיים  הפרויקטור 8.6

 לה. מהמענים הניתנים

הפרויקטור יבצע מיפוי רשותי של צרכים עירוניים, חסמים ואתגרים בתחומים המקודמים בקול  8.7

 קורא בקרב החברה הערבית והחברה היהודית ותחומי החיים המשותפים. 

לגבי התוכניות המועצות בפרויקט ויוודא עמידה ע פעל להנגשה לציבור של מידיהפרויקטור  8.8

 בתנאי דרישות המיתוג והפרסום של המשרדים.

 תנאי כשירות .9
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 תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרההשכלה:  8.1

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

ברשויות שנתיים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים ניסיון של  -ניסיון מקצועי 8.2

בארגונים בעלי  המקומיות או בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם, או

 ;בתחומים הנוגעים לקידום חיים משותפים ו/או צמצום פערים היקף פעילות משמעותי

 עם האוכלסיה בעיר, לרבות החברה הערבית.היכרות  8.3

 מאפיינים נוספים למשרה: 8.4

 מעורבות חברתיתאכפתיות ו 8.4.1

 לקיים משא ומתן עם גורמים שונים בעל יכולת וכישורים 8.4.2

 יחסי אנוש מצוינים ואסרטיביות; 8.4.3

 עצמאות ויצירתיות; 8.4.4

 עבודה תחת לחץ; 8.4.5

 יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה; 8.4.6

 יתרון לידיעת השפה הערבית 8.4.7
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