
רשויות מקומיות יפעלו לקידום תחום הצעירים (18-35), תוך תכנון ויישום מדיניות
רשותית מובחנת המבוססת על העמקת ההיכרות והבנת הצרכים הייחודיים של תקופת
החיים הצעירה, וזאת על מנת לטייב את השירות, המענים ומרחב הפעולה הניתנים
לצעירים ברשות וכן על מנת להגביר את מעורבותם של הצעירים בעניינים הציבורים
מתוך הכרה בהם כמנוע צמיחה חברתי כלכלי. כך, יקודם מימוש מלוא הפוטנציאל

הגלום באוכלוסיית הצעירים וכפועל יוצא גם תחוזק הרשות עצמה.
 

קול קורא לרשויות מקומיות
פיילוט לליווי רשויות בגיבוש תכניות אסטרטגיות לתחום הצעירים

ברשות במסגרת מיזם ַמֲעֶלה

הקול הקורא דנן מתבצע במסגרת מיזם משותף בין רשות הצעירים לבין שותפות
פילנתרופית של קרן רש"י וקרן גנדיר (להלן: "המיזם").

המיזם הינו מיזם משותף לפיתוח תשתית העבודה בשלטון המקומי ולמתן הכשרות לגורמי
מקצוע בשלטון המקומי, לקידום אוכלוסיית הצעירים ולמיצוי הפוטנציאל הגלום בה . תפיסת

העבודה של המיזם הנה כי הרשות המקומית היא האחראית והמובילה של תחום הצעירים
בתחומה מתוך תפיסתו כתחום אסטרטגי וכמנוף משמעותי לפיתוח חברתי וכלכלי. פיתוח

התחום מתמקד בכלל קהילת הצעירים ולא בקבוצת יעד ספציפית, ומעביר את הדגש
מהתערבויות נקודתיות ומוגבלות בזמן, לחיזוק ארוך טווח של היכולות והתשתיות בתחום

הצעירים ביישוב, תוך העצמת המנהיגות המקומית ושיתוף מלא של הצעירים בעיצוב חייהם.

על אילו צרכים עונה המיזם? 

פיתוח וישום אחריות רשותית לתחום הצעירים:
הובלה של מדיניות לתחום הצעירים ברשות באמצעות בניית מודל אופרטיבי לחיזוק,

פיתוח ומינוף יכולות רשותיות בתחום הצעירים (כגון: ניהול מבוסס נתונים, הגדרת תוצאות
ארוכות וקצרות טווח משותפות, רצף והמשכיות, שיתוף ציבור).

 
בניית סטנדרט מקצועי:

פיתוח מודל לפעילות יחידות הצעירים וחיזוק ההתמקצעות של בעלי תפקידים מרכזיים
בתחום הצעירים ברשויות המקומיות.

 
יצירת תשתיות ופלטפורומות: 

קידום מדיניות צעירים ברמה הלאומית במהלך ובתום המיזם
(כגון: ניהול מידע ונתונים, שיתוף ציבור, הנגשת מענים ושירותים, תשתיות לפיתוח

שותפויות, שיתוף ציבור).
 
 

על מה מדובר? 

המיזם
פת על 

אה נוס
לקרי

צו כאן
פים לח

והשות

מה המטרה?

https://drive.google.com/file/d/1fGcMlJrMXhp39yRjWc9HpPLFzR8lOdEQ/view?usp=share_link


 

 

הטמעה וישום לטווח ארוך מיפוי, העמקה וגיבוש תכנית עבודה 
התארגנות רשותית לפיתוח אסטרטגי

בתחום צעירים (ע"ח הרשות)

הטמעת תכנית העבודה
יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית של

הצעירים בגילאי 18-35
מינוי מוביל רשותי מתחום הצעירים

להובלת הפילוט

מיסוד תהליכים, מנגנוני עבודה וכלי
מדידה

גיבוש המטרה הרשותית לתחום
הצעירים, בהסכמה בין חברי השולחן

העגול

הקמת שולחן עגול יישובי,
בהשתתפות ראש רשות או מנכ"ל

וגזבר

המחשה באמצעות "הצלחות קטנות"
 

גיבוש תכנית עבודה רב שנתית
משותפת

בניית צוותים מקצועיים

הערכה ומדידה של התהליך

אישור ופרסום היעדים והתוצאות

חיבור כלל השותפים לקידום היעדים

הפיילוט יתקיים ב 12 רשויות בהן יופעל מערך התערבות יישובי, כאשר תחילת העבודה ברשויות
שנבחרו לתכנית תבוצע באופן מדורג בהתאם למוכנות של כל רשות שנבחרה ולמגבלות התקציב,

והחל מיום חתימת הסכם מול כל רשות. מועד סיום משוער הוא לכל המאוחר עם סיום המיזם על ידי
השותפים. מטרת הפיילוט לשמש בסיס ללמידה ולהתרחבות לרמה הארצית של מודל רשותי,

במטרה להטמיע את עקרונותיו לטווח הארוך על ידי רשות הצעירים הממשלתית. הפיילוט מנוהל
באמצעות מנהלת ארצית, וכולל תקציב לליווי מקצועי בתהליך, הכשרות, הדרכות ומחקר מלווה.

 
 

איך עושים זאת?

המיזם פועל באמצעות שלושה ערוצי פיתוח מרכזיים: 
 

1. ליווי עומק של רשויות פיילוט במסגרתו תגובש מדיניות רשותית ויבנו תוכניות אסטרטגיות לתחום
הצעירים ברשות. 

 
2. בניית רשת מקצועית בעלת תפיסת עבודה רחבה עם צעירים, במסגרתה יפותחו מערך הכשרה

תומך ופלטפורמות למידה ושיתוף, לטובת העמקת הידע בקידום אוכלוסיות הצעירים ומיצוי
הפוטנציאל הגלום בה. 

 
3. פיתוח תשתיות ארציות לקידום תחום הצעירים ברשויות המקומיות. 

 
הקול הקורא הנוכחי נועד למימוש סעיף 1 – פיילוט ליווי לרשויות המקומיות, והינו חלק ממערך רחב

של פעילות מגוונת המתקיימת במסגרת המיזם המשותף.

ציר הפעלה – איך נראה הפיילוט? 

תוכנית פעילות לדוגמה לתקופת הפיילוט*:

*יוזמת הישוב במרכז, קרן רש"י (2021): מפת הדרכים לעבודה רשותית מקדמת מוביליות חברתית



 

 

הרשויות שיבחרו לקחת חלק בפיילוט יקבלו מהמיזם מעטפת רחבה הכוללת: 

מה מקבלת הרשות? מעטפת תמיכה

כלי רוחב מקצועיים שיפותחו על ידי המיזם לשימוש רשויות הפיילוט, כגון מערכת מידע
ונתונים, מדריכי עבודה וכדומה.

ליווי והנחיה מקצועית בתהליך פיתוח תחום הצעירים וגיבוש תכניות אסטרטגיות לתחום
הצעירים ברשות הכולל את קידום אוכלוסיית הצעירים ומינוף פוטנציאל תרומתם למרקם

היישובי ולפעילות בו בתחומי החיים השונים תוך איגום מרכיבי המערך היישובי. התכניות
יכללו בין היתר מיפוי של כלל המרכיבים, המגזרים והפעולות המבוצעות במערך היישובי
ואשר עשויה להיות להם נגיעה לתחום, תיאום בין מרכיבי המערך היישובי והכנת תכנית

עבודה רב שנתית המבוססת על הפעולות והתשתיות הקיימות.

רישות וחיבור לגורמים נוספים שעברו תהליכים דומים, לבעלי מקצוע רלוונטיים ועוד.

מימון פעולות חיצוניות (ובכל מקרה לא שכר) על סך 50,000 ₪ לשנת פעילות לכל רשות
(וסה"כ  עד 100,000 ₪ לכל תקופת הפיילוט) לסיוע בבניית האסטרטגיה הרשותית ויישומה. 

 

 

 

 

החלק שלכם: תפקיד הרשות

ברשות פועל מרכז צעירים ו/או מנהל/ת יחידת צעירים ו/או תפקיד מאויש של רכז/ת מעורבות
חברתית במרכז הצעירים.

פעילות יחידת הצעירים ברשות (מרכז צעירים ו/או יחידת צעירים ו/או רכז מעורבות חברתית)
פעילה לפחות בשנתיים האחרונות.  

התחייבות גבוהה לגיבוש אסטרטגיה בתחום הצעירים: ראש רשות, מנכ"ל וראש מדרג תחום
צעירים/ראש היחידה הארגונית האחראית לצעירים מחוייבים לתהליך.

הרשות המקומית מתחייבת להעמיד מוביל רשותי להובלת הפיילוט ברשות: מנהל יחידת
הצעירים הרשותית או בעל התפקיד הבכיר ביותר בתחום צעירים ברשות. הובלת הפיילוט

תעשה במסגרת תפקידו, ובהשקעה של היקף משרה שלא יפחת מ-20% משרה.
התחייבות להשתתפות בתהליכי ההכשרה של המיזם.

התחייבות להקמת שולחן עגול יישובי.
התחייבות לעבודה מבוססת נתונים ואחריות על איסוף, הנגשת הנתונים ומסירת כל נתון או

מידע לשותפים, בהתאם לבקשתם.  

תנאי סף להגשת מועמדות:
 

 
 

על הרשות להתחייב:
 



 

 

 
 ניקוד מרבי

  
פירוט הקריטריון

25
הרשות תציג את חזון הרשות לתחום  הצעירים, הסיבות להצטרפות
לפיילוט והאתגרים בפיתוח תחום הצעירים. כמו כן, יוצגו המשאבים

המושקעים היום בתחום.  

 
  הערכת מוכנות

  

30
הרשות תציג את כלל בעלי התפקידים  בתחום הצעירים, הפורומים
והקהילות הרלוונטיים ברשות, המוביל הרשותי המיועד להוביל את
הפיילוט ברשות והתחייבות הגורם בכיר להובלת השולחן הרשותי.   

 
  יכולות מנהיגות

והשפעה
  

15
מידת ההשפעה על פיתוח תחום הצעירים  ויכולת הרשות לבנות

אסטרטגיה רשותית מתוקף השתתפותה בפיילוט .

 
  השפעת הפיילוט על

הרשות
  

30

 לאחר מיון ראשוני לעמידה בתנאי הסף אליו  יוזמנו הרשויות לשיחת
הכרות עם ועדת ההיגוי של המיזם.  בראיון ישתתפו  נציג בכיר מהרשות-

ראש רשות או מנכ"ל  וראש מדרג תחום צעירים/ראש היחידה
הארגונית האחראית לצעירים הממונה להובלת הפיילוט הרשותי. 

 במסגרת הריאיון יתבקשו להציג את החזון של הרשות לתחום הצעירים,
הסיבות בגינן הרשות מבקשת ליטול חלק בפיילוט, המשאבים המופנים
לתחום הצעירים ברשות, היכולת של הרשות המקומית בהנעת תהליכים

אסטרטגיים, זהות הצוות שיוביל את התכנית מטעם הרשות, וכל נושא
אחר שימצא לנכון ושעשוי להשפיע על הבחירה.  

 
  ראיון 

אמות המידה לבחירת הרשויות

על מנת לבחור את הרשויות שייקחו חלק בפיילוט מבין הרשויות שיגישו מועמדותן, ועדת ההיגוי
של המיזם תבחר את הרשויות על בסיס הקריטריונים הבאים:

במסגרת פרסום המיזם ובחירת 12 הרשויות ייעשה מאמץ אקטיבי לבחירת שלוש רשויות
ערביות, הכוללות לפחות שתי קבוצות אוכלוסייה שונות (נוצרים, דרוזים, מוסלמים, צ'רקסים),

ורשות חרדית אחת, וזאת בהינתן נכונות וקשב נדרש מצד הרשות ברמה שתאפשר תהליך
מקצועי ואפקטיבי. 

כמו כן, התמהיל המוניציפלי של הרשויות המשתתפות יכלול לפחות מועצה מקומית אחת,
מועצה אזורית אחת ועיר אחת.   

יישובי המטרה המוגדרים בהחלטת ממשלה מס' 625 מיום 14.11.2021 (העתקת מחנות צה"ל
לנגב) לא יגשו כחלק מקול קורא זה.



 

 

לחצו כאן על מנת למלא את טפסי הבקשה.

מלאו את הפרטים בשאלון באופן מקוון.

שמרו את השאלון ע"י לחיצה על מקש "שמירה". לאחר מכן ישלח אליכם

למייל קישור חזרה לטופס השמור.

הדפיסו את השאלון והחתימו את ראש הרשות והמוביל הרשותי המוצע על

הטופס המלא.

 כנסו חזרה לקישור של השאלון שקיבלתם למייל.

העלו את הטפסים החתומים  כקבצי PDF במקום המיועד בתחתית השאלון

המלא.

לחצו  "שליחה" בתם התהליך. 

רשויות המעוניינות להצטרף לפיילוט יגישו את מסמכי הקול הקורא באופן
מקוון כאשר הם חתומים על ידי ראש הרשות והמוביל הרשותי הממונה עד

לתאריך 15/02/23:
 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

מה הלאה? תהליך ההגשה 

להגשת טפסי הקול 
 הקורא לחצו כאן

להבהרות ושאלות ניתן לפנות
במייל לאירית ויינברגר -ביבי:

iritwb@rashi.org.il

https://form.jotform.com/223602191002035
https://form.jotform.com/223602191002035
https://form.jotform.com/223602191002035
https://form.jotform.com/223602191002035


 

 

דיון בחירת הרשויות בוועדת ההיגוי של המיזם: בחירת הרשויות שישתתפו בפיילוט תעשה  על פי
העדיפויות שפורטו לעיל, על פי קריטריונים נוספים ועל בסיס שיקול דעת מקצועי שייקבע על ידי צוות

המיזם.
לאחר המיון הראשוני תתקיים שיחת הכרות עם הרשויות הנבחרות על ידי וועדת ההיגוי ולאחריה ראיון

בהשתתפות נציג בכיר מהרשות  - ראש רשות או מנכ"ל  וראש מדרג תחום צעירים/ראש היחידה
הארגונית האחראית לצעירים הממונה להובלת הפיילוט הרשותי.

בתום תהליך האישור ייערך הסכם בין כל אחת מהרשויות הנבחרות לבין קרן רש"י.  עד שש רשויות
ראשונות יחלו לפעול במהלך המחצית הראשונה של שנת 2023 והיתר  יחלו לפעול במחצית

הראשונה של שנת 2024. כל ההצעות של הרשויות לא יחייבו את קרן רש"י ו/או רשות הצעירים ו/או
המיזם. רק ההסכם שייחתם בין קרן רש"י לכל אחת מהרשויות שתבחרנה יחייב את הצדדים. 

הודעות לרשויות שלא ייבחרו ימסרו בכתב. קרן רש"י וצוות המיזם לא יהיו חייבים לנמק או להסביר את
ההחלטות בקשר לקול הקורא, לרבות ביחס לזהות הרשויות הנבחרות. החלטות אלו לא יהיו כפופות

לביקורת ו/או ערעור בפני כל גוף שיפוטי ולא יהוו בסיס או עילה לסעד כלשהו.
למען הסר ספק מבוהר, כי על קול קורא זה לא חלים דיני המכרזים. המיזם והשותפים לביצועו

שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם, בכל שלב שהוא במהלך תקופת המיזם, לפנות
לרשויות שלא השיבו לקול קורא, בהצעה להצטרף לפיילוט וזאת, מבלי שכל גוף לרבות הרשויות

שהגישו הצעותיהם יוכלו להעלות טענה בעניין זה ו/או יהיה זכאי לפיצוי או סעד כספי או אחר בשל כך
או בשל כל דבר הנובע מכך. 

צוות המיזם והשותפים לביצועו שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הקול הקורא ו/או לתקנו ו/או
לפרסם קול קורא חלופי תחתיו. 

אין התחייבות לקבל הצעה כלשהי מן ההצעות שיוגשו. ההכרעה נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של
המיזם והשותפים לו וזאת, מבלי שתהא למי מהרשויות כל זכות או רשות לערער על השיקולים או

לטעון נגדם. רואים את הרשויות כמסכימים מראש לכל החלטה בדבר קבלת הצעה כלשהי (כולה או
חלקה) או דחייתה. 

הרשות המקומית לא תבצע ולא תאפשר ביצוע כל פרסום בקשר עם הפיילוט אלא אם אושר בכתב על
ידי צוות המיזם. השותפים יהיו רשאים לבצע כל פרסום בקשר עם הפיילוט, וזאת לפי שיקול דעתם

המוחלט, והרשות המקומית מתחייבת לסייע להם בכך. 
הרשות המקומית תדאג להביא לידיעת המשתתפים בפיילוט כי מדובר במיזם משותף בין רשות

הצעירים לבין שותפות פילנתרופית של קרן רש"י וקרן גנדיר.
הרשות המקומית תהא אחראית לבדה לכל נזק, שיגרם לכל אדם (לרבות חבר בני אדם מאוגד ושאינו

מאוגד), לרבות לרשות המקומית ו/או מי מטעמה ו/או לרשות הצעירים ו/או לקרן רש"י ו/או למי
מטעמם ו/או לכל מי שישתתף בפיילוט ו/או יהא קשור אליו, בקשר עם הפיילוט וכל עניין הנובע ממנו

ו/או כרוך בו. 
למען הסר ספק מוסכם על הצדדים כי המשרד וקרן רש"י  לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם כאמור

לעיל.
מוסכם בזאת כי כל הזכויות הנובעות מהפיילוט, לרבות כל זכויות היוצרים, בכל מסמך, תרשים,

טבלה, קובץ, תכנית, תוכנה, חוברות עבודה וכל חומר אחר, אשר יוכן במסגרת ביצוע הפיילוט, יהיו
שייכות למדינה ולקרן רש"י במשותף.  רשות הצעירים ו/או קרן רש"י יהיו רשאים לפרסם ולהעמיד את

התוצרים שפותחו בפיילוט לשימושן של רשויות מקומיות נוספות ולכל מטרה אחרת. תוצרים אלה
יועברו למיזם בפורמט דיגיטלי לפי בקשתו. בנוסף, הרשות המקומית מחויבת לסייע במתן מידע

לרשויות מקומיות אחרות שיהיו מעוניינות בכך וכן תציג את התוצרים בכל פורום או בכל דרך
שתתבקש לעשות כן על ידי צוות המיזם.

תהליך בחירת הרשויות


