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 הרשות לשירות אזרחי

 

 להקצאה של תקן ממומן להפעלת מתנדב בקשות קול קורא להגשת 

 עבור רשויות מקומיות  או להתנדבות קהילתית לשירות לאומי
 )תקנת בני מיעוטים( 36600112תקנה תקציבית מס': 

 

בקשות להגיש מוזמנים  גופים מפעילים כיבזה  ה"( מודיעהרשות)" לשירות אזרחיהרשות 

לשנת השירות בעד הפעלת מתנדב לשירות לאומי או להתנדבות קהילתית, תקן ממומן להקצאת 

בהתאם ובכפוף לכל  הכל, אלואמות מידה וכללים מבחנים וצאות ומיום פרסום תהמתחילה 

 אלה:

  

 "(; הנוהל)"להגשת בקשות להקצאה של תקן ממומן להפעלת מתנדב, ולדיון בהן נוהל  (1)

 

שירות אזרחי להקצאה של תקן ממומן מידה וכללים של הרשות ל אמותמבחנים ו (2)

 לרשויות מקומיות בעד הפעלת מתנדב לשירות לאומי או להתנדבות קהילתית.

 

, תחת הכותרת הרשותהאינטרנט של מפורסמים באתר  אמות מידה והכלליםהנוהל 

 "פרסומים":

https://www.gov.il/he/departments/authority_for_national_civic_service 

 

 גופים שהגישו בקשה להקצאה של תקן ממומן בהליך ההקצאה שפורסם ע"י הרשות

 עדין בתוקף(.  2021)חלוקת התקנים של שנת  , לא רשאים להגיש בקשה נוספת. 2021 בשנת

 

הגוף המפעיל מגיש חוזרת של -מחייבת ובלתיוהסכמה מהווה הצהרה  להקצאה ההגשת בקש

אמות מידה הנוהל מכיר היטב את כל האמור במודעה זו ואת הוראות  הואלפיה  הבקשה,

  . לכל דבר וענין ומחייבים אותוכי הם  וכללים

 

ואמות כנדרש לפי הוראות הנוהל והנספחים  המסמכיםיש לצרף את כל ההקצאה לבקשת 

בקול קורא זה לא יוקצו תקנים עבור תקנת תפעול ופעולות, יוקצו תקנים רק  מידה וכללים.ה

 בתקנת בני מיעוטים עבור מתנדבים מהחברה הערבית והדרוזית.

 

הינם רק עבור התחומים  אמות המידה והכלליםהתקנים והקצאות לתשומת ליבכם, 

 : לא יעלה על המפורט להלן מספר התקנים העומדים להקצאה בכל נושאו ,המפורטים מטה

 

https://www.gov.il/he/departments/authority_for_national_civic_service
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בקול קורא זה לא יוקצו תקנים עבור תקנת תפעול  –לעניין תקנת תפעול ופעולות  (1)

 ופעולות.

 

 

  – 1לעניין תקנת בני מיעוטים (2)

 :תקנים סך הכל 100נים עבור הרשויות המקומיות יוקצו עבור הקצאת תק

 מחלקת חינוך ופעילויות חינוך שמבצעת הרשות המקומית;   (א)

 מחלקת רווחה; (ב)

 מחלקת נוער; (ג)

 אגף הנדסה; (ד)

   (כניות מניעהלביטחון קהילתי )ת פעילות הרשות (ה)

 ספריות; (ו)

 מרכזים קהילתיים; (ז)

 מרכזי צעירים; (ח)

 טיפות חלב או מרכזים להתפתחות הילד; (ט)

 מועדונים לקשישים; (י)

 מחלקת ביטחון וחירום; (יא)

 שיטור קהילתי; (יב)

 בטיחות בדרכים; (יג)

 מחלקת בריאות; (יד)

 מחלקת ספורט; (טו)

 מחלקת תפעול, שיפור פני העיר וחזות; (טז)

 מחלקת איכות הסביבה; (יז)

 שירות וטרינרי; (יח)

 אגף משאבי אנוש וכוח אדם; (יט)

 אגף מחשוב; (כ)

 אגף דוברות; (כא)

 אגף ביקורת; (כב)

 אגף רכש; (כג)

                                                           
 לחברה הערבית בלבדבתקנת בני מיעוטים ממומנים תקנים עבור מתנדבים המשתייכים -הבהרה 1
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 אגף רישוי עסקים; (כד)

 תעשיה ומסחר;אגף  (כה)

 אגף תיירות. (כו)

 

  --  2מיעוטים בני תקנת לעניין (3)

עבור הקצאות תקנים של תקן ממומן להפעלת מתנדב לשירות לאומי או התנדבות קהילתית 

 תקנים סך הכל: 300יוקצו 

     בריאות תחום(  א)

      רווחה תחום(  ב)

                    תרבות תחום(  ג)

                                      חינוך תחום(  ד)

              ח"בבע וטיפול הסביבה הגנת תחום( ה)

                                             בדרכים בטיחות תחום(  ו)

 

 . kolkore@ncs.gov.il: רשות לשירות לאומי אזרחילדוא"ל בקשות להקצאה יוגשו ב

 

 

 24/11/2022רוף כל המסמכים הדרושים הוא יבצ להקצאהבקשות הלהגשת  האחרוןהמועד 

 

שלא תוגש במועד, בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים, באופן מלא, תקין וכשכל ה בקש

שמונתה של הרשות  הוועדה המקצועית ;לא תובא לדיון ועלולה להיפסל ,המידע בה נכון ומדויק

 .לא תאשר הארכת מועד להגשת בקשה)ג( לנוהל )"הוועדה המקצועית"( 5לפי סעיף 

 

; מובהר הוועדה המקצועיתא והשל תקן ממומן הקצאה לאישור הגורם היחיד המוסמך ברשות 

, שנעשו או שניתנו על ידי גורם אחר כיוצא באלהאין תוקף לכל מצג, הבטחה, התחייבות או  כי

 כלשהו. 

, יגבר האמור באמות מידה וכלליםבנוהל או במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו והאמור 

להתקין נהלים  הרשותהאמור במודעה זו אינו גורע מסמכות  ;באמות מידה וכלליםנוהל וב

האמור במודעה זו, את או  האמות מידה והכלליםן את לתק ואהאמות מידה והכללים ליישום 

 לפי העניין.

 

                                                           
 בתקנת בני מיעוטים ממומנים תקנים עבור מתנדבים המשתייכים לחברה הערבית בלבד-הבהרה 2

 

mailto:kolkore@ncs.gov.il
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; מובהר כלשהיהקצאה או למתן  להקצאהה באמור במודעה זו כל התחייבות לאישור בקשאין 

 .כי אישור בקשה להקצאה ו/או מתן הקצאה בפועל כפופים לאישור סופי של תקציב הרשות


