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מבני  ה ושיפוץלהשלמת תקציב לבנייסיוע  נוהל

 ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות

 

 

 

ולהעצמת  'תכנית לפיתוח 10.1.2016מיום  959ממשלה מספר ההחלטת ל 25סעיף מספר  על פי

'תקצוב סעיף , ("החלטת הממשלה")להלן:  '2016-2019ים לשנים יהיישובים הדרוזים והצ'רקס

 -)להלן  הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח משלים למבני ציבור חוץ תקציביים', 

רו למימון תקצוב משלים לבניית מבני ציבור אשר אושלסייע ב ועל כוונת מודיע "המשרד"( 

סדר הלאומית של המועצה לה מתקניםהבתכנית  ואו)להלן: "פיס"( בתכניות של מפעל הפיס 

  בלבד. שלעיל , ביישובים הכלולים בהחלטת הממשלה("טוטו"להלן: ) ההימורים בספורט

של מבנה  ושיפוץ ציב שחסר לרשויות שלהן אושרה תכנית לבניההשלמת תקלהתוכנית מיועדת 

נוי הפיסי. תכנית זו מיועדת יאל הפועל ולהשלים את הב הפרויקטציבור, בכדי להוציא את 

פרויקטים שלהם אושר ב רק, להשלמת התקציבים הנדרשים לבניית מבנה הציבור והצטיידותו

 . הטוטואו יס מפעל הפ מימון על ידי

 מטרת הנוהל:  .א

תקצוב הענקת באמצעות  בהחלטת הממשלהם הכלולים יהדרוזים והצ'רקסי יישוביםסייע לל

. הטוטואו יס מנים על ידי הפשיפוץ של מבני ציבור שממולעבודות בניה ומשלים )מצ'ינג( 

היתר בניה  תב"ע מאושרת, תהיה בכפוף לזמינות ביצועית של הפרויקט,התקציבית ההשתתפות 

 עמידה בתנאי הסף שיפורטו להלן. לפרויקט וכן  , איגום תקציביזמינות תקציבית, )במקרה הצורך(

 : יובהרו העקרונות הבאים למען הסר ספק

  בלבד. 2019לשנת התקציב הנוהל הינו  .1

ס ל ידי הפיהממומנים ע של מבני ציבורושיפוץ  בניהל אך ורקבמסגרת נוהל זה יוקצה תקציב  .2

. יתרה מזאת, התקציב מיועד יםאחר יםלפרויקט ולאהטוטו בהתאם להחלטת הממשלה או 

לרכישת ציוד אישי לאימונים, משכורות, תפעול ולא  ל מבני ציבורשושיפוץ  בניהרק לעבודות 

  .שוטף וכיו"ב

 ככל שמדובר במתקני ספורט לצורך ההבהרה, התקציב יכול לשמש לרכישת סלים או שערים

 . מת ביגוד, כדורים וכדומה, אך לא לצורך רכישת אביזרים דוגאו התקנת מערכת מיזוג אוויר

ההחלטה מה ייחשב להצטיידות המהווה חלק מהפרויקט ומה לא, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי 

  של המשרד.

משלים לבנייה ושיפוץ של מבני ציבור  בתקצוב סייעל  ורצונ על , מודיע הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

ים בגליל, בתכניות שאושרו למימון על ידי מפעל הפיס ואו על ידי תכנית המתקנים יביישובים הדרוזים והצ'רקס

 הלאומית של המועצה להסדר ההימורים בספורט )טוטו(.
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לא ניתן דהיינו,  ד לביצוע.עהנוהל מיו .יוקצה תקציב למטרת תכנון בלבדלא , במסגרת נוהל זה .3

 בניה של מבני ציבורשיפוץ או למימון שלב התכנון של  שמיועדת כולהלהגיש בקשה לתקצוב 

 . אותו יוזמת הרשות המקומית

ככל שישנו מרכיב תכנון ופיקוח במסגרת בקשה לתקצוב, הוא יעמוד מקסימום בשיעור של   .4

 ומעלה מעלות הפרויקט. 90%זאת בנוסף למרכיב הביצוע שיעמוד על  10%

  כל רשות מקומית רשאית להגיש בקשה לפרויקט אחד בלבד. .5

ת לרשויות אשר להן לא אושר בשנים תינתן עדיפות מובהקצור שוויון הזדמנויות, על מנת לי .6

 הפרויקטים שבגינן הן מבקשות סיוע, אכן ברי ביצועשקודמות תקציב במסגרת הנוהל, וכן 

 .דימיבטווח זמן 

גובה התקציב הכללי בנוהל זה הוא מוגבל, ולכן במטרה לאפשר תקצוב משלים למספר גדול  .7

הסכום המקסימלי להשלמת תקצוב לפרויקט אחד יהיה בגובה גשו לסיוע, ושי של פרויקטים

מודגש בזאת, כי לא יוקצה תקציב לפרויקט במידה והתקציב שיאושר לרשות . מלש"ח 2של עד 

 .במלואו שיבטיח את ביצוע הפרויקט לאיגום תקציבי מלאקומית לא יביא מה

: במידה ולאחר בחינת כל הבקשות וחלוקת התקציב יישאר תקציב נוסף, חריג לסעיף זה

התקציב עד לניצול מלא של ₪ מיליון  2המשרד יהיה רשאי לתקצב פרויקט מעבר לסכום של 

 זה. נוהלי לכללה

דהיינו, שיפוץ ובניה על עבודות שכבר בוצעו בפועל. במסגרת תוכנית זו לא יוקצה תקציב ל .8

. תשלומי המשרד יהיו אך שהוגש לסיועת שהוצאו בעבר בגין פרויקט המשרד לא ישלם הוצאו

 ילך. אורק על עבודות שיבוצעו בפועל מיום הוצאת ההרשאה לרשות המקומית ו

וכן ליכולת להשלמת ביצוע  לזמינות הפרויקטבניקוד ובאישור הבקשות יינתן משקל משמעותי  .9

חודשים מיום פרסום  6שהביצוע שלהם יחל עד . על כן, תינתן עדיפות מובהקת לפרויקטים מלא

 נוהל זה.

התקציב הכולל לנוהל זה מוגבל ועל כן כל הבקשות תנוקדנה, ורק לבקשות בעלות הציון הגבוה  .10

 ביותר יאושר תקציב לביצוע.

לפרויקט שאושר על ידי הטוטו או הפיס ועבורו נדרש תקציב משלים  רקתקציב לביצוע יאושר   .11

 והשלמת הפרויקט. שיבטיח את ביצוע 

 2למען הסר ספק, התקציב המקסימאלי שיאושר על ידי המשרד לפרויקט אחד לא יעלה על  .12

 מיליון ש"ח. 
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ההרשאות לרשויות המקומיות יינתנו על ידי המשרד, והתשלומים בגין הביצוע בפועל יבוצעו  .13

 על ידי המשרד. 

ביחס לכל אחד  זה בנוהל המפורטים ולדגשים למגבלות, להתניות לב לשים הרשויות באחריות

  .סיועמבוקש ה םבגינמסוגי הפרויקטים 

למען הסדר הטוב יובהר כי הקצאת התקציב לרשויות המקומיות עבור בניית מוסדות הציבור  .14

 מותנית בקבלת התקציב התוספתי הרשום בהחלטה מאגף התקציבים במשרד האוצר, 

ו/או השהיית העברתו, המשרד לא יקצה  וכי בכל מקרה של אי קבלת התקציב ו/או הפסקת

 .את התקציב בפועל לרשויות המקומיות

 :ההשתתפותיעדי  .ב

  הדרוזיות והצ'רקסיות בגליל.הרשויות קידום וחיזוק 

 .הקמת מבני ציבור לרווחת התושבים 

 .עידוד רשויות מקומיות להגדיל את היצע מבני הציבור לרווחת תושבי המקום 

 

 :חלים על כל הבקשות שתוגשנה על פי מטרות הנוהל(המפורטים בסעיף זה, )תנאי הסף  סף תנאי .ג

 10/1/2016-מיום  959בהחלטת הממשלה מספר  פורטופי שכ – צ'רקסייםודרוזים יישובים  .1

 .'2016-2019לשנים  םוהצ'רקסיי'תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים בעניין 

בניה ואו שיפוץ של מבני ציבור שאושרו במסגרת נוהל זה הינו לסיוע תקציבי הפרויקט המוגש  .2

אושר ותוקצב  פרויקט שלאלסיוע באין להגיש בקשה  .בלבד הטוטואו יס ול ידי הפנים עמוממו

 כאמור תפסל על הסף. . בקשה ללא אישור ותקצובעל ידי מפעל הפיס או הטוטו

לא יתוקצבו . כאמור לעיל, כלשהו אין להגיש בקשה למימון מלוא עלויות התכנון של פרויקט .3

ניתן יהיה להגיש בקשה לתקצוב פרויקט שמרכיב התכנון בקשות שמהותן היא עבודות תכנון. 

יחד עם זאת, יש לשים לב מסך עלות הפרויקט המוגש לביצוע.  10%שלו אינו עולה על והפקוח 

 לעובדה שלזמינות הפרויקט יינתן משקל משמעותי. 

ככל שמדובר  31/12/2020-מה ויקט המבוקש צפויות להסתיים לא יאוחרהעבודות לביצוע הפר .4

בבניית ככל שמדובר  31/12/2021-או שדרוג מבנה קיים, או לא יאוחר מה לשיפוץבעבודות 

 .מבנה חדש

לא תאושר הארכה מעבר למועד זה, ולא תכובד דרישת תשלום בגין עבודה שתבוצע לאחר מועד 

  .ומנכ"ל המשרד, אלא בקבלת אישור מראש מחשב זה

נה הגורם היוזם את הפרויקט והאחראית העליונה על יה, הרשות המקומית מבקשת הסיוע .5

רשאית לקבל שירותים מקבלני משנה מבקשת סיוע )למען הסר ספק יובהר כי הרשות ה ביצועו

 לצורך ביצוע הפרויקט(.
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תושבי הרשות המקומית. הפרויקט יבוצע על ידי הרשות המקומית  רווחתמדובר בפרויקט ל .6

וינוהל על ידי הרשות המקומית, גם לאחר השלמת הפרויקט ותחילת הפעלתו. יובהר כי הרשות 

רשאית לפרסם מכרז לגוף מפעיל לניהול ולתפעול הפרויקט, אך לא להעביר את הבעלות על 

חריות על הפרויקט לביצוע החברה הכלכלית. הרשות רשאית להעביר את הא. לצד ג' פרויקטה

 התנהלות המשרדכל התנאים המפורטים בנוהל זה יחולו על החברה הכלכלית. יחד עם זאת, 

והתקשרות המשרד, תהיה אך ורק מול הרשות המקומית  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 ולא מול החברה הכלכלית.

לא יאושר סיוע לפרויקט במקרה בו . הרלבנטיתהפרויקט עולה בקנה אחד עם דרישות התב"ע  .7

לא תינתן אינה מאפשרת את ביצועו באופן מידי.  נכון ליום פרסום הנוהל התב"ע הקיימת

 כלשהי לצורך ביצוע שינוי בתב"ע.  אורכה

וממתינה לאישור. במקרה זה, תינתן לרשות המקומית  חריג לסעיף זה יהיה תב"ע שהופקדה* 

 ימים להצגת תב"ע מאושרת.  90אורכה של עד 

 

 :הנדרשים והמסמכים בקשות הסיוע הגשת אופן .ד

וגש כמפורט להלן, ואליה תהטוטו או יס וי הפנים ע"ממבני ציבור שאושרו וממולתקצוב בקשה 

אשר לא תעמוד בתנאים המפורטים  פניה. מטהיצורפו כל המסמכים וההתחייבויות המפורטים 

עלולה שלא להיות מאושרת. המשרד , המסמכים, האישורים וההתחייבויות ולא יצורפו אליה כל

וכל חומר  , קבלת הבהרותאת הזכות לפנות למבקשים בבקשה להשלמת מסמכים ושומר לעצמ

 רלוונטי נוסף.

נתונים ם ההמלאים ומפורטים בהבאים, כאשר הם ם מסמכיה כל כל בקשה שתוגש תכלול את .1

 :הנדרשים

 :בהרחבה יפורט 'פרויקט כרטיס' בטופס (.פרויקט כרטיס להלן) מקצועי טופס .1.1

  המציעה )לרבות מספר תושבים ורמה חברתית כלכלית(.  רשות המקומיתהפרטי 

  :ליבת הפרויקט 

  מבצע אישר ולצורך כך יש לציין מי הגוף ש :פיס או טוטו קטהפרוימאשר/מבקר

 יס או הטוטו.על הפרויקט הפ בקרה

 פיס או טוטו, או שניהם -מימון עיקרי . 

  ס ואו הטוטו אישור על ההקצבה לפרויקט וכן להמציא מהפייש  –אישור הקצבה

 את תוקף ההקצבה.לציין 
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 פירוט אודות הפרויקט, לרבות המצב הפיסי הקיים כיום, מטרת העבודות  -מטרה

 וההשפעות הצפויות על הרשות המקומית עם גמר העבודות. 

 כתובת, הצגת הרשות המקומית )המיקום המדויק של הפרויקט בתחומי  – מיקום

 (., יעוד הקרקע, ותכניות החלות על המתחםחלקה ,גוש

 הפרויקט ליישוםאבני דרך  - דרך אבני. 

 זמינות הפרויקט מהווה  תמונת מצב תכנונית של הפרויקט. -סטאטוס תכנוני

)יש לפרט בהרחבה לגבי זמינות הפרויקט וכן  מרכיב משמעותי באישור התקציב

  .לצרף כל חומר רלוונטי בעניין(

 אם ישנם כאלו. רמים השותפים לפרויקט,הגו פרטי -נוספים שותפים 

 את יש לפרט . ית, לרבות מקורות ושימושיםתקציב כניתת פרוט - הפרויקט עלות

 .השלבים השונים של הפרויקטו המרכיבים עלויות

  ישנהבמידה ויש לציין את גובה ההשתתפות  –השתתפות עצמית. 

  יש לפרט ולצרף את החלטות ועדות וגופי התכנון  –היתרים ואישורים

הרלבנטית, תב"ר, מכרז התב"ע נייה והיתר בנייה, היתרי הבבקשה לם, הרלבנטיי

)כולל  תכנון מפורט ככל שקייםהצגת נסח טאבו, הקצאת קרקע,  )אם קיים(,

  .הצוות והיועצים( ואומדן עלויות בגינן נדרש התקציב

 על רמת הבשלות של  ס ואו הטוטוממפעל הפי לצרף חוות דעת יש – בשלות רמת

  .במידה וקיימת םעמדת משרדי ממשלה רלוונטיי. ניתן להוסיף את הפרויקט

 בגיבוש למשרד לסייע כדי בו שיש סבור שהפונה אחר נטיוורל מידע כל - אחר 

 התקצוב. 

יש לפרט את שלבי הביצוע לרבות אבני דרך, סכומים נדרשים – פירוט שלבי הפרויקט .1.2

ומסגרת זמנים מוערכת לכל שלב, על פי הטבלה הבאה )ניתן להוסיף שורות ככל 

 שנדרש(:

 אבן דרך* שלב
מועד סיום משוער 

 )חודש ושנה(

סכום נדרש לביצוע 

 אבן הדרך**

    

 * למשל אישור ועדה מקומית או מחוזית

 

 ** יפורט בטבלה נפרדת
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 .לפרט כל שלב, שבגינו מתבקש תקצוב מהמשרדיש 

לצורך קידום הפרויקט )למשרד  זכות בקרקע רשות המקומיתלמסמכים המעידים כי  .1.3

 , לצורך הוכחת זכות במקרקעין(.ושמורה הזכות לדרוש מסמכים נוספים, להנחת דעת

 

 פרויקטיםב יועסל הליך בחינת הבקשות .ה

כאמור לעיל, כל תנאי הסף מפורטים בנוהל זה בסעיף ג' וכל הדרישות המפורטות בסעיף ד', חלים 

 בקשות שיוגשו תחת סעיף זה. העל 

 על אלו המפורטים בסעיף ג' לעיל:  נוספיםתנאי סף 

  אחד בלבד. לפרויקט אית להגיש בקשהשכל רשות מקומית ר .1

 ולא בבעלות פרטית. המקומית  הפרויקט הינו בבעלות הרשות .2

  .יום קבלת הרשאה התקציבית מהמשרדלא יאושר תקצוב לעבודות שבוצעו בפועל לפני  .3

, עד יתוקצבוהדירוג הגבוה ביותר  יבעלפרויקטים תדורגנה, רק הבקשות תנוקדנה וכל  .4

 לגמר התקציב.

 : כל בקשה אשר תוגש למשרד, תיבחן ותתוקצב בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן .5

 תרומתוהיקפי הפרויקט ו ,ניקוד נתוני הרשות

 נקודות: 100ניקוד מרכיבים אלו עד        

 נקודות אמות המידה 

 :מספר תושבים –גודל הרשות המקומית  א.

 2,001-5,000  :נקודות.  5תושבים 

 5,001-10,000  :נקודות.  10תושבים 

 10,001-15,000  :נקודות. 15תושבים 

 נקודות. 20תושבים:  15,000-למעלה מ  

20 

 : כלכלית על פי דירוג הלמ"ס-רמה חברתית ב.

 נקודות.  25: 1-2כלכלית -רמה חברתית 

 נקודות.  18: 3-4כלכלית -רמה חברתית 

 נקודות.  11: ומעלה 5כלכלית -רמה חברתית 

25 
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 ג.
  :ההיקף הכספי של הפרויקט

  נקודות.  ₪20: מיליון  1-2פרויקט בהיקף של 

  נקודות.  ₪15: מיליון  2-3בהיקף של פרויקט 

  נקודות.  ₪10: מיליון  3-4בהיקף של פרויקט 

 נקודות.  ₪5: מיליון  4-פרויקט שתקציבו גבוה מ 

20 

תרומת הפרויקט  יכולת איגום תקציבי. –הערכה כללית מקצועית של הפרויקט  .ו

, , חשיבות הפרויקט לרשות המקומית ולתושבים)חברה, תיירות, כלכלה(

 ספורט תרבות וחינוך המקומי.התרומה ל

15 

מועד התחלת ביצוע, קיימות  –הערכה מקצועית, איכותית וזמינות של הפרויקט  ז.

של תכניות, תכנית בקשה להיתר, הצגת רישיונות לביצוע עבודות תשתית ופיתוח, 

קיימות של תכנון מפורט, קיימות של נסח טאבו והקצאת קרקע, קיום החלטה 

 של ועדת תכנון ובנייה מקומית, קיימות של חוברת מכרז, וכדומה.

פרמטר זה ינוקד על ידי יועץ חיצוני : הערכה כללית מקצועית של הפרויקט

. הניקוד יהיה על סמך מרכיבי תכנון מקצועי למשרד בתחומי הבנייה וההנדסה

 ר:ותקצוב של כל פרויקט. הניקוד להלן הינו ניקוד מצטב

 .נקודות 3 – א. האם קיים תכנון סופי לפרויקט: מינותז

תן היתר בנייה ב. הבקשה להיתר קיבלה תוקף לאחר דיון בוועדה או האם ני

 .נקודות 2 – לפרויקט

 .נקודות 2 – ג. האם פורסם מכרז לביצוע הפרויקט או האם קיים קבלן זוכה

 .נקודות 2 – ד. האם ניתן צו התחלת עבודה לקבלן

 . נקודות 3 – ה. האם החלו העבודות באתר

 .א. אחוז השתתפות הרשות המקומית בתקצוב הפרויקט ממקורותיה: תקציב

  ת.נקודו 2תינתן תוספת של  20%-בו אחוז ההשתתפות גבוה מבכל מקרה 

ב. תרומה כלכלית. בכל מקרה בו הפרויקט צפוי להניב רווח לרשות המקומית 

  ות.נקוד 2ט הפסדי, תינתן תוספת של ולא מדובר בפרויקט מאוזן או פרויק

ג. סבירות התקציב המוגש. פרויקט המוגש עם דו"ח מקורות ושימושים מלא 

ויק, לרבות אימות המקורות, ועלויות והוצאות הפרויקט הינן בגדר הסביר ומד

 4והמקובל, ללא חריגות, או תקצוב יתר או תקצוב חסר, תינתן תוספת של 

 .נקודות

20 

 100 סה"כ 

 

 : תקציב .ו
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 הפרויקט היקף צמצום. שהוגשה בקשהל בהתאם הינו שיאושר הסיוע היקף כי להבהיר חשוב .1

 אם גם, ביטולו או התקצוב היקף להקטנת ובילעלול לה, התקצוב אישור לאחר, חלקי ביצוע או

 , זאת ע"פ שיקול דעת המשרדשהתבקש מהסכום קטן היה שאושר התקצוב סכום

פרויקט לגביו יתברר, לאחר אישורו ואף לאחר תחילת ביצועו, כי חדל מלעמוד באחד מתנאי  .2

 תקציב כלשהו עבורו.  ולא יוקצההסף, ייפסל, 

בכל מקרה בו הרשות המקומית החלה בבנייה והפסיקה את העבודות מסיבה כלשהי )תכנונית,  .3

משפטית, תקציבית וכו'(, סיוע המשרד יבוטל לאלתר והמשרד לא יעביר לידי הרשות תקציב 

   .את השבת הכספים בגין פרויקט שהופסק שוידרהמשרד  .כלשהו

המלא לפרויקט. על כן, באישור  יציבהתקציב שהמשרד יאשר הינו משלים את איגום התק .4

  .הפרויקטביצוע את ולסיים פיסי ביצוע שלב התקציב הרשות צריכה להגיע ל

. במידה ותהיה חריגה כלשהי מתקציב התקצוב שיאושר לרשות המקומית הינו תקצוב סופי .5

הגדלת  מהמשרדוהרשות לא תהיה רשאית לבקש  ,הפרויקט, החריגה לא תמומן על ידי המשרד

 התקצוב עבור הפרויקט.

 כל רשות יכולה להגיש בקשה לפרויקט אחד בלבד.  .6

תקצוב הפרויקט יעשה על פי אבני הדרך אשר ייקבעו בין המשרד והרשות המציעה, ובהתאם  .7

 לקצב הבניה. 

התשלומים יבוצעו ב"נוהל השתתפות". דהיינו, המשרד ישלם מכל דרישת תשלום וחשבונית  .8

. דהיינו, המשרד יחשב מסך עלות בהסתמך על ביצוע בפועל היחסי מהפרויקטאת חלקו  שתוגש

₪ ( מיליון 10עשרה )הצפויה  את חלקו היחסי )לדוגמא, אם עלות הפרויקט בפועל הפרויקט

(, וישלם מכל 20%היחסי של המשרד יעמוד על  וחלק₪, ( מיליון 2סיוע של שני ) אישרוהמשרד 

 חלקו היחסי בלבד.  את שנבדקה ואושרה דרישת תשלום

לא יוקצה תקציב לפרויקט במידה והתקציב שיאושר לרשות המקומית לא יביא לאיגום  .9

 .קטקציבי מלא שיבטיח את ביצוע הפרוית

מובהר בזאת , . 4בהתאם לכתוב בסעיף ג.שתינתן על ידי המשרד  הכספית ההתחייבות תוקף .10

, אלא לא יכובד ולא יוכר כריםוזהמים כי תוקף ההתחייבות לא יוארך. כל ביצוע מעבר למועד

 . וממנכ"ל המשרדאם התקבל אישור מראש מחשב 

הכולל את התחייבות טיס פרויקט, כר –לא יועברו תשלומים בהעדר טופס מקצועי חתום  .11

 הרשות המקומית בחתימת מורשי החתימה של הרשות.

 . כדין בנייה היתר בהעדר תשלום יועבר לא .12
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ח מקורות ושימושים "ח מקצועי ודו"ו"חות הביצוע הנדרשים )דולאחר שהוגשו ד תשלום יבוצע .13

 .הכנסות והוצאות( החתומים על ידי מורשי החתימה -

, וקבלת חשבוניות מס כנדרש שחרור הכספים בפועל ייעשה לאחר המצאת חשבונות הקבלנים .14

 . מראש ובהתאם לאבני הדרך אשר ייקבעו

נכון למועד הגשת הבקשה לא הוטל על טי של הרשות ליתן חוות דעת לפיה על היועץ המשפ .15

חשבונות הרשות המקומית צו עיקול שעלול למנוע את תחילת הפרויקט או השלמתו, או לייצר 

 חבות של המשרד לצד ג'. 

ככל שלרשות המקומית יש חשב מלווה, חתימת החשב על טפסי הבקשה הינה חובה. לא תיבדק  .16

 ימתו. בקשה ללא חת

המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחון את תקציב הפרויקט, ולממן בשיעור מלא מרכיבים  .17

מסוימים מתוך הפרויקט, על פי ביצוע בפועל. דהיינו, המשרד יכול לקבל החלטה לממן בשיעור 

. בכל מקרה מימון המשרד לא בניית השלד וכן הלאהאת מלוא עבודות הפיתוח או  100%של 

בתנאי ששום גורם ממשלתי לא  ,ב שאושר לרשות המקומית בגין אותו פרויקטיעלה על התקצי

 .השתתף במימון חלק זה של הפרויקט

כתנאי לתשלום ראשון ותשלומי ביניים בגין עבודות פיתוח ובינוי, תמציא הרשות המקומית  .18

תצהירים כדין של ראש הרשות ומהנדס הרשות לפיהם כל העבודות בפרויקט אשר כבר בוצעו 

או יבוצעו הם על פי תכנית מתאר או תכנית מפורטת ועל פי היתרי בניה תקפים, הכול על פי 

 דרישת הדין.

כתנאי לתשלום סופי, תמציא הרשות המקומית תצהירים נוספים של ראש הרשות ומהנדס  .19

הרשות לפיהם יוצהר על ידם כי כל העבודות פרויקט בוצעו על פי תכנית מתאר או תכנית 

  .פי היתרי בניה תקפים, הכול על פי דרישת הדין מפורטת ועל

אם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד למוצהר על ידי ראש הרשות המקומית ומהנדס הרשות,  .20

, כן כמו ,והצמדה ריבית בצירוף ,לה ששולמו הסכומים להחזיר המקומית הרשות תחויב

 .למשרד שנגרמו בהוצאות המקומית הרשות תחויב

 

 

  :תקציבי/מקורות המימוןאיגום  .ז

, אלא לאחר שיוברר כי יתרת האמצעים הכספיים צוע הפרויקטלא יועבר תקצוב לצורך בי .1

על הרשות המקומית לפרט  למימוש הפרויקט, קיימים או ניתנים להשגה ממקורות אחרים.

יס, תרומות, מקורות יאת מלוא מקורות המימון העומדים לרשותה: משרדי ממשלה, טוטו, פ
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. יש לצרף דו"ח מקורות ושימושים, וכן אישור רשמי על הקצבה מהפיס עצמיים וכדומה

 והטוטו.

לראות במכתב  . איןבשלב הראשון יועבר לרשות המקומית מכתב ובו יצוין גובה הסיוע המאושר .2

זמנת הזה אישור תקציבי ואישור לתחילת העבודות. בשלב השני תועבר לרשות המקומית 

 את מאפשרתתקציבית ה התחייבות המהווה מהמשרד חתומה רשמיתעבודה )הרשאה( 

כתנאי להפקת הזמנת העבודה על ידי המשרד בשלב השני, תידרש הרשות  .העבודה תחילת

 המקומית להציג בכתב את המסמכים הבאים: 

מלוא מקורות המימון של הפרויקט העומדים לרשותה, כולל התקציב המאושר בסיוע  .א

 זה. 

 תומים, על פי דרישת המשרד. העברת טפסים ח .ב

מגובה התקציב שיאושר לה כסיוע לפרויקט על ידי  5%העברת ערבות ביצוע בגובה של  .ג

יש לציין כי ערבות הביצוע תידרש רק המשרד בנוסח הערבות המצורף בנספח. 

חשב  .מרשויות להן יאושר תקצוב במסגרת הנוהל, ועל כן אין לצרף לבקשה ערבות

 המשרד רשאי לאשר לרשות המקומית "חלף ערבות". 

חודשים מיום העברת ההרשאה לרשות המקומית והעבודות טרם החלו, על  6במקרה בו עברו  .3

. חשב תוקף ההרשאההרשות המקומית לפנות לחשב המשרד בבקשה לאשר את הארכת 

תחילת העבודות. ככל בחן ביחד עם הגורמים המקצועיים את הסיבות שהביאו לעיכוב המשרד י

על ידי חשב המשרד, הוא רשאי להאריך את תוקף ההרשאה. במידה  וינומקו שהסיבות יתקבלו

חודשים מיום העברת ההרשאה לרשות המקומית והעבודות טרם החלו, והרשות  6ועברו 

יהא רשאי המשרד המקומית לא פנתה למשרד או בקשתה נבחנה על ידי חשב המשרד ונדחתה, 

  ההרשאה.לבטל את 

 

 :דרישות נוספות ופיקוח .ח

המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, או כל מסמך, או מידע  .1

לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או  ואחר, הדרושים לדעת

לשם קבלת החלטה. המשרד רשאי לדרוש דו"חות כספיים ודו"ח מקורות  והנחוצים לדעת

 .הקשורים לביצוע הפרויקטושימושים 

הגורמים וכן לזמן את  במקום הרלוונטי לפרויקטלערוך סיור  םרשאי ויהי וומי מטעמ המשרד .2

 לצורך הצגת הפרויקט.לראיון  הרלוונטיים ברשות המקומית
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אי שיתוף פעולה  הליך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים. גורם מפקח מטעם המשרד ילווה את .3

עם הגורם המפקח, יביא לעצירת תשלומים מטעם המשרד ובמקרים מסוימים עלול להביא 

 לביטול תקצוב המשרד. 

 . בהתאם לשיקול דעתו עבודה תיערך בקרה מטעם המשרדהבמהלך כל שנת  .4

המשרד לפיתוח הפריפריה,  )לוגו( סמליל, יפורסם הבקשה נשוא פרויקטבכל פרסום שקשור ל .5

המשרד ואת שם המשרד בשילוט הזמני ובשילוט סמליל יש לפרסם את  .בהבלטה הנגב והגליל

 שילוט קבוע עם סמליל המשרד הינו תנאי לתשלום האחרון.  ., בהבלטההקבוע

 

 :המשרד נציג .ט

תחת  gov.ilng@pmichalarg. דוא"לבכתב בלבד באמצעות יש להפנות  שאלות ובירורים .1

מבני ציבור ברשויות הדרוזיות ושיפוץ 'נוהל סיוע להשלמת תקציב לבניית הכותרת 

 .'הבהרות – והצ'רקסיות

באמצעות הדוא"ל שלעיל.  ,6.10.19 עד ליוםהמשרד  לנציג ופנויהבהרה פניות ושאלות  .2

 בכתב בלבד לפונים תשובות יינתנו .המשרדבאחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג 

 . 10.10.19מיום לא יאוחר  galil.gov.il-www.negevבכתובת  המשרדויפורסמו באתר 

 

 :לתקצובהנחיות מנהליות להגשת בקשות  .י

המשרד לפיתוח ניתן להוריד מאתר להצעות יש לצרף את ההתחייבות וכרטיס הפרויקט, אותם  .1

   .galil.gov.il-www.negevבכתובת  הנגב והגליל הפריפריה,

 . ההצעות והטפסים יוגשועותקים 3-והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב ההצעות .2

'נוהל סיוע להשלמת תקציב במעטפה סגורה עליה יירשם  ,14:00בשעה  10.11.19 ליום עד

 .מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות' ושיפוץ לבנייה

 לתיבה , תל אביב,8רחוב שאול המלך  ,הנגב והגלילהפריפריה, יוגשו למשרד לפיתוח צעות הה .3

בקשות שתגענה ללא מלוא הפרטים והנספחים עשויות . 13 בקומה למשרד בכניסה שתוצב

 להיפסל. 

מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת  הפוניםתשומת לב  .4

להתחשב בתנאים אלו, שכן לא  הפוניםהמשרד לשם הגשת מסמכי ההצעה. לפיכך, מתבקשים 

יהיה בעיכוב הנגרם בגינם כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות. באחריותם 

 זה.  לנוהלעמוד בלוחות הזמנים שנקצבו ב הפוניםהבלעדית של 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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, galil.gov.il-www.negev  באתר המשרד בכתובת רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם המשרד .5

, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים בקשותלהקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת 

 .ועל פי שיקול דעתנוהל הנוגעים ל

 

  :כללי .יא

הודעה . המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילאתר האינטרנט של באמצעות יפורסם הנוהל  .1

  תון בשפה העברית והערבית. יתפורסם בע הנוהלבדבר פרסום 

 על פי החלטת הממשלה, התקציב מופעל על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. .2

 פורט להלן תובאנה לדיון.על פי המולאמות המידה  הסף בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות .3

 . לנוהל זה ולבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותן מעוניי המשרד .4

 . והמשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל, לפי שיקול דעת .5

שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים שלא לבחון בקשות  והמשרד שומר על זכות .6

 המפורטים לעיל. 

זה, כולן או חלקן,  נוהלאינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי  התקצובמקבל  .7

. העסקת ו על ידםמראש בכתב ובתנאים שייקבע, , ללא הסכמת המשרדהפרויקטאו את ביצוע 

באופן מלא ובלעדי  תאחראישהרשות מקבלת התקצוב תהא קבלני משנה יכול שתעשה ובלבד 

 כלפי המשרד לעבודת קבלני המשנה. 

ללא מתן  וחדש על פי החלטת  נוהלאו חלקים ממנו או לפרסם   הנוהלהמשרד רשאי לבטל את  .8

 הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

 ולאמות המידהשתוגשנה בהתאם לדרישות מתחייב לאשר את כל הבקשות  ואינ המשרד .9

 .תקציב ומועדיםאלא במגבלת )קריטריונים(, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 הטפסים להגשה

 פירוט המסמכים שיש לצרף 

רשימת המסמכים מובאת לנוחות המבקשים בלבד. רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור 

 .בגוף הנוהל
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 צורף/ לא צורף המסמך מס"ד

  .טופס מקצועי –נספח א'   .1

  .ח מקורות ושימושים"דו –נספח ב'   .2

  .(אישור הסיוע לאחריש להגיש ) לדוגמא כתב ערבות –נספח ג'   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופס מקצועי לפרויקט –נספח א 

  כרטיס פרויקט

 כללי: .1

 __________________________________________  -המועצה  שם

 ____ - 1/  2/  3/  4/  5/ 6/ 7רמה חברתית כלכלית )ע"פ טבלת הלמ"ס המעודכנת( 
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 מספר תושבים__________

 שמות מורשי החתימה של הרשות המקומית    א.  _________________________________

 ________________________________ .ב

 ________________________טלפון  ______________________ הקשר ותפקיד איש שם

 ___________________________פקס  _________________________אלקטרוני דואר

 ליבת הפרויקט:  .2

לצורך כך יש לציין מי הגוף שאישר ומפקח/מבקר על  פייס או טוטו. מאשר/מבקר הפרויקט: .א

 הפרויקט הפיס או הטוטו.

      _________________________________________________________________ 

 ?פייס או טוטו, או שניהם :עיקרי לפרויקטמימון  .ב

_________________________________________________________________ 

או הטוטו אישור פורמאלי על ההקצבה לפרויקט /יש להמציא ולצרף מהפיס ו –אישור הקצבה  .ג

 וכן את תוקף ההקצבה.

 נושא ומטרת הפרויקט )יש לצרף תכניות מפורטות בנוסף(ד. 

 

 

 

 בתחומי הרשות המקומית( מדויקמיקום הפרויקט )מיקום  .4

 

 

 

 

 

 קהל היעד אותו משרת הפרויקט .5
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 והאחראי על ביצוע הפרויקט הגורם היוזם .6

 

 

 

 סטאטוס תכנוני של הפרויקט )תמונת מצב נוכחית(  .7

 

 

 

 או הטוטו. ניתן להוסיף עמדת משרדי ממשלה אם קיימת./מהפיס ו חו"דנא לצרף –רמת בשלות .8

________________________________________________________________ 

כולל  ,מצ"ב טבלה אותה יש למלא ובנוסף לצרף תכנית תקציבית מפורטת – עלות הפרויקט .9

 והפיקוח. את עלות רכיב התכנון . יש לפרט בין היתר גם(נספח ב')קורות ושימושים ח מ"דו

 

%( מעלותו הכוללת של הפרויקט -מהו שיעור ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית )ב .10

 )במידה וקיים(?

___________________________________________________________ 
 

 נספח ב'( –להיעזר בטבלה דוח מקורות ושימושים )יש לצרף, ניתן  .11
 

 

 )₪( תקציב 

 מקורות עצמיים עלות הפרויקט סעיף
היקף התקציב הנדרש 

 מהמשרד

    

    

    

    

  סה"כ
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 גורמים נוספים השותפים לפרויקט .12
 

 

 
 אבני דרך ופירוט שלבי הפרויקט )יש למלא את הטבלה( .13

 אבן דרך שלב
מועד סיום 

 משוער 

סכום נדרש 

לביצוע אבן דרך 

)₪( 

 הערות

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

 החלטות ועדות וגופי תכנון הרלוונטיים לפרויקט )אם כן, נא לפרט(?האם צורפו  .14
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האם צורפו המסמכים הבאים? )יש לפרט אילו מסמכים מצורפים ואילו מסמכים רלוונטיים  .15

 חסרים(

  תב"ע מאושרת 

 היתר בנייה 

  אישור מועצת הרשות המקומית/אזורית 

 הצהרת מהנדס הרשות 

 אישור הקצבה של הפיס או הטוטו לפרויקט 

_________________ 

 

 

 

ניתן לצרף כל מסמך נוסף שיכול לסייע למשרד בקבלת ההחלטה דוגמת חומר רקע, תוכניות, 

 וכדומה.  תב"ר מכרז, הדמיות,

 

בחתימתנו זו אנו מצהירים כי הפרטים הנ"ל נכונים ומתחייבים להעמיד את מלוא מקורות 

 הדרושים לקיום הפרויקט.המימון  

 

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה
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 נספח ב' – דוח מקורות ושימושים

 תקציב

 201סה"כ תקציב מתוכנן ב _ סעיפים

  

  

  

  

  

  

  סה"כ

 

 מקורות מימון

 201סה"כ תקציב מתוכנן _ מקורות מימון

  מקורות עצמיים 

  הלוואות 

  התקצוב המבוקש מהמשרד

  תרומות ומקורות מימון אחרים

  פייס

  טוטו

  

  סה"כ

*לאחר קבלת אישור תקציבי מהמשרד, יש חובה לאגם את כל התקציב ולקבל תב"ר המפרט את 

חודשים מיום קבלת ההרשאה  3כלל המשאבים ע"פ הפירוט המצוין לעיל. הצגת התב"ר תהיה תוך 

 בדרישת התשלום הראשונה למשרד, המוקדם מבניהם. מהמשרד או

  

  תאריך

 

 חתימת מורשה חתימה
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 נספח ג' – כתב ערבות

 שם הבנק_____________

 מס' טלפון_____________

 מס' פקס_______________

 

 לכבוד

 ממשלת ישראל

 באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 ____________________ערבות מספר הנדון: 

-אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ______________ _______________ש"ח )להלן
ידי הלשכה -"הקרן"( בתוספת הפרשי הצמדה הנובעים מהצמדת הקרן למדד המחירים לצרכן שפורסם על

"המדד"( ב___________ אשר תדרשו מאת:  –להלן  (המרכזית לסטטיסטיקה
'נוהל סיוע להשלמת תקציב "החייב"( בגין קבלת סיוע במסגרת -______________________ )להלן

שפורסם על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  לבנייה ושיפוץ מבני ציבור ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות'
 והגליל.

 לצרכיי חישוב הפרשי ההצמדה הרי:

תב ערבות זה, היינו המדד בגין חודש המדד הידוע במועד חתימת כ–המדד היסודי  .א
 לחודש שלאחריו )או בסמוך לכך( בשיעור ____ נקודות.   15 -___________שהתפרסם ב

 המדד הידוע בעת התשלום.  –המדד החדש  .ב

אם התברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה  .ג
חדש והמדד היסודי וחילוקה במדד היסודי. אם יתברר בעת למכפלת הקרן בהפרש שבין המדד ה

 התשלום כי המדד החדש נמוך לעומת המדד היסודי, או שווה לו, תשולם הקרן בלבד.

 

ימים  15הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה לפי החישוב הנ"ל תוך 
כם את הסכום הנ"ל מבלי שתהיו חייבים לנמק את מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב. אנו נשלם ל

דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש 
 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

 ערבות זו תהיה בתוקף מיום ____________ ועד יום _________________. 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו:__________, מס' הבנק ומס' 
 הסניף_____________ כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח_________.  

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. 

 



 

 
 מדינת ישראל

 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

   חתימה+חותמת ______________ שם מלא _______________   תאריך: ___________


