
 

 

 

 
 

 

 

 

 הודעה בדבר כוונה להתקשר במיזם משותף

 -  מעוז"עמותת    עם  מיזם משותף"(, מודיעה בזאת על כוונתה לקיים,  הרשותהרשות לפיתוח הגליל )להלן:"

בהליך של ,  "פיתוח מנהיגות בקרב צעירי הגליל", בנושא  580548196  מספר עמותה    "(שותףה)להלן:"  "סיל

 ( לתקנות חובת המכרזים.30)3בהתאם לתקנה על בסיס מיזם משותף פטור ממכרז 

 אודות המיזם

תכנית לחיזוק ועידוד המנהיגות בקרב יחדיו  יזוםלמבקשים  "סיל – מעוז"עמותת ו הרשות לפיתוח הגליל

צעירות וצעירי הגליל, התוכנית תפעל ברמה אזורית תוך הקפדה לייצוגיות הולמת של כלל אוכלוסיות 

 .אגף הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל וקרן גנדירכנית תפעל בשיתוף והתהגליל. 

 

 :ומעורבות חברתיתהעצמה, מנהיגות    כנית:ורציונל הת

מקבל חשיבות רבה בפרט פריפריה הגאוגרפית כלל ובבנושא ההשתלבות החברתית והפוליטית של צעירים 

במדינות רבות בעולם. ההשתייכות לארגון חברתי, נקיטת יוזמות צעירים, הובלת מיזמים בישראל ו

 .בראש ובראשונה ברמת הפרטקהילתיים וכד', נתפסים כבעלי תרומה משמעותית. תרומה זו מתבטאת 

רשתות החברתיות, מעניקה יישובים, בקהילות ובהמעורבות החברתית מקדמת את הטמעתם של הצעירים ב

 .ובכך מאפשרת להם לקבל תמיכה וגיבוי מהחברהוהזדהות להם מסגרת להשתייכות 

 

ון מנהיגות והובלת כמו כן, החברּות בתנועות חברתיות מעצימה את הצעירים, מפתחת יכולות חשובות כג

קבוצות, פותחת אותם להתנסויות ולחוויות חדשות, ובכך מסייעת להם לגבש עמדות והשקפות עולם כחלק 

ברמה הציבורית לפעילויות ו זו פעילות מפתח לצורך פיתוח אזרחות טובה  בנוסף,  .מהגדרת זהותם העצמית

 ליטית וחברתית שונה וטובה יותר.אלו תרומה משמעותית לליכוד הקהילה, כמו גם ליצירת תרבות פו

 

תמיכה בהתארגנויות אלו נתפסת ככלי חשוב ליצירת סביבה שוויונית שתסייע להגשמת הפוטנציאל 

מרבית מדינות אירופה ישראל וב. לפיכך, בבגליל  האזרחי, החברתי, התרבותי, הכלכלי והפוליטי של צעירים

 מתוך רצון לעודד עתודה ניהולית ועות צעיריםאפשר למצוא תמיכה ומימון ציבוריים של אגודות ותנ

 .ייצוגיתופוליטית 

 

אשר לקבוצת צעירים מתנדבים  ומבוקר מעשיר, מטרת מיזם זה הינו לאפשר מרחב עשייה פורה, מלמד

בגליל מתוך עקרון של פלורליזם, שוויון הזדמנויות, צדק חלוקתי וצמצום פערים. מעוניינים לקחת אחריות  

 תכנית זו תהווה צעד ראשון בסולם המוביליות החברתית והשתלבות אפשרית במערך הציבורי.  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 אופן יישום המיזם:

 יתקצבו את הנושאים הנ"ל בחלוקה של: סיל-עמותת מעוז הרשות לפיתוח הגליל ו

 49%ח הגליל הרשות לפיתו 

 51% – " סיל -מעוז " עמותת 

 :2020 – 2019עלות המיזם לשנת הפעילות תש"פ 

 

 עלות כוללת פעילות

 240,000 שכר

 45,000 יועצים ומרצים 

 35,000 אירועים וסימינרים

 10,000 משרדיות, מדיה ושיווק

 20,000 שימור מתנדבים 

 350,000 סה"כ 

 

 "מיזם משותף"נימוקי ההחלטה אודות 

ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל קבעה כי מדובר בהתקשרות לצורך ביצוע פעולה ולא  ❖

בתמיכה. הרשות לפיתוח הגליל הינו תאגיד סטטורי אזורי בעל ראייה מרחבית וגאוגרפית, 

צמצום פערים לקיחת אחריות,  יות,ולאפשר שוויון הזדמנלשנות מציאות והמיזם יקודם ע"מ 

 וחשיפה לתכנים ערכיים וחשובים מהמעלה הראשונה. 

 

קיום התוכנית ותפעולה יעשה בניהול משותף של הרשות לפיתוח הגליל ושל "מעוז סיל" הכולל  ❖

 חברות של נציג הרשות לפיתוח הגליל בוועדת ההיגוי של הפרויקט ולקיחת החלטות משותפת.

 
 



 

 

 

 
 

 

 

מסגרות הרלוונטיות ה" יפעלו לאיתור קהל היעד בכל  סיל  -מעוז  הרשות לפיתוח הגליל יחד עם " ❖

 רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי, חברה אזרחית ועוד.לנשוא מיזם זה לרבות 

 ארגון מעוז עוסק בפיתוח מנהיגות ובבניית אמון בין מנהיגות ומנהיגים המגיעים מכלל גווניה  ❖

 כלכלי.-הלכי שינוי בשדה החברתיומגזריה של החברה הישראלית ובסיוע בהאצת מ

  

, והיא פיתוח מנהיגותכניות בנושא וביצירת ת יםשנ 8ניסיון מצטבר של  "מעוז סיל" לעמותת  ❖

 . ללא ספק אחד הארגונים המקצועיים והמובילים בתחום

 

" עומדים בכל הקריטריונים מעוז סיל. מקורותיה העצמיים של "7.8.5בהתאם להוראות תח"מ   ❖

 הנדרשים לקיום המיזם. 

תפקידה של הרשות לפיתוח הגליל, הנו בין היתר לקדם שיתופי פעולה בין הגופים הפועלים בתחומים שונים 

ברשויות  המקומיות, ליזום פעולות ולהכין תכניות לפיתוחו האנושי, הכלכלי והחברתי של הגליל, כקבוע 

 ".1993 -לפיתוח הגליל תשנ"ג ב"חוק הרשות 

קיום תכנית זו תהווה  גורם משמעותי בהעצמת המשתתפים ותתרום לתחושת השייכות והזהות בקרב 

 הצצה נדירה וייחודית לנושא חשוב זה. בתחום ,  התוכנית תאפשר לעוסקים משתתפיםה

", בכדי לקדם את מעוז סיללפיכך, הרשות לפיתוח הגליל בחרה לקיים "מיזם משותף" יחד עם  "עמותת 

 התכנים האמורים ואת שיתוף הפעולה בין המסגרות השונות במרחב הגליל .

למיזם המתואר לעיל, רשאי   דומהב)ג( לתקנות חובת המכרזים, אדם המבקש לבצע מיזם  3בהתאם לתקנה  

ועדת   2019101.3.לוועדת המכרזים עד ליום  Shulman@galil.gov.il ד לכתובת: לפנות בכתב בלב

 המכרזים תשקול את הפניות ולאחר מכן תקבל את החלטתה.

                                                                                        

 בוד רב,בכ

 הרשות לפיתוח הגליל                                                                                                                                      
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