בס"ד

אוקטובר 2017
קול קורא לקידום צמיחה דמוגרפית ופיתוח קהילתי
במגזר העירוני בגליל
הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על המשך התכנית לקידום הצמיחה הדמוגרפית והפיתוח
הקהילתי במגזר העירוני בגליל (עיריות ומועצות מקומיות) .ההשתתפות מיועדת לערים
והמועצות המקומיות החברות ברשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל ,התשנ"ג,
.1993
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל בהובלת אגף צעירים והרשות לפיתוח הגליל רואים
בקידום ההתיישבות בגליל ,מנוף חברתי כלכלי למרחב כולו .בשנים האחרונות ישנה מגמה
חיובית לקליטת משפחות צעירות ולצמיחה דמוגרפית בערי הגליל .מגמה זו מצטרפת לגידול
משמעותי במצאי הדיור במחוז ולתנופת הבנייה .הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת להרחיב ,לפתח
ולחזק מגמה זו תוך חיזוק ושימור הקהילה הקיימת ,הבאת תושבים חדשים וחיזוק קהילות
המשימה הפועלות בגליל .לצורך קידום הנושא החליטה הרשות לפיתוח הגליל להעמיד תקציב
ייעודי להפעלת רכזי/ות הצמיחה דמוגרפית בערים  ,רכזים אלו יהיו עובדי הרשות לפיתוח הגליל
בתוך מרכזי הצעירים ויצטרפו למערך מרכז המידע והמחקר שמוקם בימים אלו ברשות לפיתוח
הגליל.

.1

תיאור תפקיד רכז/ת צמיחה דמוגרפית ופיתוח קהילתי:

אחריות על פיתוח ,הובלה ותכלול מערך השירותים  -בתחום הצמיחה הדמוגרפית והפיתוח
הקהילתי במרכזי הצעירים ,הרכז/ת ישמשו ככתובת לצעירים ( )18 – 40הרואים את עתידם ואת
ביתם ביישוב ,ינגישו מידע רלוונטי ויפעלו לבינוי קהילתי של צעירים ביישוב ,בני המקום ועוד.
 .2היקף המשרה :לפחות  ,75%הרשות לפיתוח הגליל תממן  50%מהמשרה והרשות
המקומית  ,25%כאשר ,קיימת האפשרות להרחבת המשרה ל 50%( .100%הרשות
לפיתוח הגליל 50% ,הרשות המקומית).
 .3העסקה וליווי מקצועי:
הרשות לפיתוח הגליל תעסיק ישירות את העובד/ת ותדאג למתן הכשרות ,ליווי ומענה באמצעות
המרכז להתיישבות ומידע בגליל ,אגף הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
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ובאמצעות גורמים מקצועיים רלוונטיים ,כחלק ממערך רכזי/ות הצמיחה של הרשות לפיתוח
הגליל.

.4

בחירת הרכזים:

בחירת הרכזים/ות תעשה בתהליך מכרזי של הרשות לפיתוח הגליל באמצעות ועדת מיון שתורכב
מנציג אגף הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,מנהל מרכז המידע וראש תחום
חינוך וקהילה ברשות לפיתוח הגליל ,נציג הרשות המקומית ומנהל/ת מרכז צעירים מקומי.

.5

פרוט עלויות ודרכי מימון:

ל 75%משרה ,הרשות לפיתוח הגליל תממן סכום חודשי של עד  3250ש"ח,
השלמת הרשות המקומית תהיה כ ₪ 1625 -בחודש .סה"כ  ₪ 4875ברוטו.


לחלקה של הרשות המקומית יצורף סכום יחסי של עלויות מעביד.

ל 100%משרה ,הרשות לפיתוח הגליל תממן סכום של עד  3250ש"ח.
השלמת הרשות המקומית תהיה כ  3250 -ש"ח – .סה"כ  ₪ 6500ברוטו.


לחלקה של הרשות המקומית יצורף סכום יחסי של עלויות מעביד.

הרשות המקומית אשר תתוקצב בקול קורא תעביר את חלקה השנתי בשכר
לרשות לפיתוח הגליל כמעסיק ישיר של הרכז.

 .6דרישות סף להיכלל בקול קורא:
 .1עיר או מועצה מקומית במרחב הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל ,התשנ"ג .1993 -
 .2רשות מקומית (עיר או מועצה מקומית) בגליל אשר לא מתוקצבת ע"י המשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל ברכז/ת אוכלוסיות מיוחדות.
 .3חתימה על התחייבות הרשות המקומית להשתתפות בלפחות  25%מהשכר והנלוות.
 .4מדד חברתי כלכלי  2 – 6על פי נתוני למ"ס .2015
 .5קיום מרכז צעירים אשר מתוקצב ומוכר ע"י המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.
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 .7קריטריונים ואמות מידה להערכת הבקשות
הבקשות יעברו תהליך של שיפוט והערכה בהתאם לשיקולים והמדדים הבאים:

א.

לערים ,סה"כ אוכלוסייה בסוף  2015ע"פ נתוני הלמ"ס – מעל  20,000תושבים.

ב.

למועצות מקומיות ,אוכלוסייה בסוף  2015ע"פ נתוני הלמ"ס – מעל  6,000תושבים.

ג.

לערים ,מעל  6,000צעירים ( )44- 20עפ"י נתוני למ"ס .2015

ד.

למועצות מקומיות ,מעל  2,000צעירים ( )44- 20עפ"י נתוני למ"ס .2015

ה.

למועצה מקומית ,אחוז שלילי בגידול האוכלוסייה בשנת  2015לעומת  .2014ע"פ למ"ס .2015

ו.

בקשת הרשות תמולא בשלמותה ללא חסרים והשלמות מאוחרות.

ז.

ברשות קיימת מוכנות לשיווק כולל תכנון מפורט וחוזים של לפחות  300יח"ד ,או לחילופין
תב"ע ריאלית /דומה בהפקדה.

 .8עקרונות נוספים
א.

לאחר סיום תהליך השיפוט ובחירת היישובים הזכאים לתכנית ,יערכו מכרזי כ"א אדם
ברשות לפיתוח הגליל לאיתור רכזים/ות בכל רשות מקומית שתוקצבה בקול קורא.

ב.

היקף השתתפות הרשות לפיתוח הגליל בהעסקת הרכז/ת לא יעלה על  50%מעלות
העסקתו.

ג.

הבקשה תמולא בעבור רכז אחד בלבד בכל רשות.

ד.

הרשות המקומית באמצעות מרכז הצעירים ,תדאג לחיבור של הרכז/ת אם פונקציות
הרלוונטיות בעירייה כגון :מחלקת הנדסה ,אוטומציה ,חינוך ,תעסוקה ,ותעמיד לרשותו
את הנתונים הנדרשים לביצוע התפקיד.

ה.

הרשות לפיתוח הגליל תהיה מחויבת בהעסקה ע"פ התנאים המועגנים בחוק.

ו.

חוזה ההעסקה של הרכז יהיה לשנת תקציב אחת ,עם אופציה להארכות נוספות בכל שנה
ושנה.
 .9לשאלות הבהרה ניתן לפנות מר חיים שולמן ,מנהל מרכז המידע והמחקר וראש תחום
התיישבות ברשות לפיתוח הגליל ,באמצעות המייל בלבד ,בדוא"ל .
Shulman@galil.gov.il
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 .10הנחיות מנהליות להגשת בקשות להשתתפות בקול קורא.
הבקשות יוגשו לרשות ,על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו ,המצורפים להלן .ניתן למצוא
טפסים אלה באתר המרשתת של הרשות לפיתוח הגליל ,תחת "חדשות מתגלגלות" בכתובת:
 /http://www.galil.gov.ilאו לקבלם בפקס או במייל לאחר בקשה טלפונית ,במספר
 ,049552426שלוחה  ,9יהודית.

את הטפסים המלאים יש להעביר באופן ידני לרשות לפיתוח הגליל עד לתאריך 19.11.2017
בשעה  ,14:00במשרדנו ,בכתובת :פארק תעשיות בר לב .שעות פעילות  15:00 -9:00ימים א' –
ה'.

בקשות שתגענה באיחור או שחסרים בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על -פי
ההנחיות יידחו על הסף.

בברכה,
הרשות לפיתוח הגליל

פארק תעשיות בר  -לב ,ד.נ .משגב  20156טל04 -9552426 .

פקס 04 -9552440

 www.galil.gov.ilדוא"ל judith@galil.gov.il

נספח א' – טופס הגשת הבקשה
 .1נתונים לשיפוט ועמידה בתנאי סף.
שם הרשות המקומית :
דרוג חברתי כלכלי של הרשות:
הרשות המקומית מתוקצבת ברכז/ת
אוכלוסיות מיוחדות?

כן/לא

בעיר או במועצה המקומית קיים מרכז
צעירים מוכר ומתוקצב ע"י המשרד
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל?

כן/לא

(סמן בעיגול)

(סמן בעיגול)

סה"כ אוכלוסייה בסוף  2015ע"פ נתוני
הלמ"ס?
מספר הצעירים ברשות ע"פ נתוני למ"ס
? 2015
(ע"פ נתוני למ"ס) ,אחוז בגידול
אוכלוסייה בשנת  2015לעומת ?2014
מצאי יח"ד מוכנות לשיווק כולל תכנון
מפורט וחוזים ברשות?
אחוז המשרה המבוקש ע"י הרשות

100% / 75%

(הקף בעיגול)

 .2הצהרות הרשות המקומית:
א .הנני מצהיר כי קראתי והבנתי היטב את מודל ההפעלה בתכנית
לצמיחה דמוגרפית ופיתוח הקהילתי של הרשות לפיתוח הגליל,
לרבות ,העלויות ,דרך ההעסקה ,האחריות המקצועית ומודל
ההפעלה.
ב .הנני מצהיר על אמיתות הנתונים שהוגשו במסגרת ההגשה לקול
קורא זה.
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ג .הנני מתחייב ,באמצעות גזבר הרשות המקומית להעברת החלק
היחסי של תשלום השכר של העובד/ת שייבחרו לרשות לפיתוח הגליל
כפי שנקבע במודל הפעלה זה.
ד .הנני מתחייב להנחות את ראשי האגפים ברשות לשתף פעולה
ולהעמיד לרשות הרכז/ת ותעמיד לרשותו את הנתונים והאמצעים
הנדרשים לביצוע התפקיד.
חתימת גזבר המועצה:
שם
חתימה
חותמת

חתימת ראש הרשות המקומית:
שם
חתימה
חותמת
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