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קול קורא להפעלת תכניות מתנדבים כחלק ממיזם המתנדבים למען
צעירים במצבי סיכון – תשובות לשאלות  -פרסום 2
 .1האם יש להגיש את נספח ג' חתום כבר בשלב זה עבור כל רשות שנרצה לפעול בה?
הניגשים לקול הקורא במסגרת המודל היישובי או המודל האזורי עליהם לקבל את
אישור הרשות המקומית על כך בטופס המצורף כנספח ג' לקול הקורא( .סעיף )7.1.2
 .2בכמה רשויות ניתן לפעול? בכמה צעירים בכל רשות?
במסגרת הפיילוט עבור המודל היישובי יבחרו  3ישובים המייצגים עיר קטנה (עד 55,000
תושבים) ,עיר גדולה (מעל  55,000תושבים) ומועצה מקומית .רשות המעוניינת להשתתף
בפיילוט (אם באופן עצמאי או באמצעות עמותה) תתחייב על הפעלת  50הצמדות בין
מתנדב לצעיר בשנה למשך שנתיים.
במסגרת המודל האזורי יקבע האזור על פי מיקומו הגאוגרפי (צפונית לחדרה ודרומית
לגדרה) ויכלול לפחות שלוש רשויות ו/או אשכול המוכר על ידי משרד הפנים .ארגון
המעוניין להשתתף בפיילוט יתחייב על הפעלת  100הצמדות בשנה למשך שנתיים( .סעיף
)1
 .3האם ניתן לגשת ארצי וגם מחוזי?
גוף רשאי להגיש הצעה בעבור יותר ממודל הפעלה אחד .עבור כל מודל הפעלה תוגש
הצעה בנפרד( .סעיף )7.2
 .4האם במודל הארצי יש לתת מענה לכל צעיר שיופנה אלינו?
במסגרת הפיילוט גופים מפעילים (עמותות /רשויות) המעוניינים לקחת חלק במיזם יעברו
תהליך אישור ועמידה בעקרונות המקצועיים .הארגונים המאושרים יוצגו ברשימת
מפעילים פוטנציאלים כאשר לצעיר ו/או לצוות המקצועי המלווה אותו תהיה אפשרות
להתקשר עם מי מהארגונים המתאימים לצרכיו( .סעיף .)1.3
המודל הארצי מאפשר לגופים המפעילים לתת שירות לאוכלוסיות מאופיינות ,הגוף
המפעיל מתחייב לתת מענה לצעירים שיופנו אליו ועונים על המאפיינים עד לכיסוי
המכסות .גוף הניגש לפיילוט במסגרת המודל היישובי או האזורי מתחייב להנגיש מענה
מותאם לכלל האוכלוסיות באזור.
 .5האם המודל האזורי מגביל את מספר הרשויות שיכללו בו?
הצעה במסגרת המודל האזורי תכלול לפחות שלוש רשויות ו/או אשכול המוכר על ידי
משרד הפנים( .סעיף  )1אין הגבלה למספר הרשויות אך יחד עם זאת יש להתייחס להיקף
של  100צעירים באזור ולמשאבים הנדרשים לתכנית.
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 .6בהצעה הכספית של המודל היישובי מצוין בשורה הראשונה מפתח של  1:100אבל
בהתייחסות לסך כל העלות הכללית של תכנית ביקשתם התייחסות לתכנית של 50
צעירים – כיצד לרשום את ההצעה הסופית -כסיכום של כל הסעיפים או את החלק
היחסי ל  50צעירים?
יש להתייחס להיקף של  50צעירים ובהתאמה על פי חצי משרה.
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