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 החברתית בפריפריה מקומיות רשויות ואשכול מקומיות לרשויות לסיוע קורא קול –מענה לשאלות הבהרה 
 תקציביים חסמים בעלי פרויקטים ויישום לביצוע ובנגב

 

 תשובה שאלה סעיף בקול קורא ד"סמ
 פארק פיתוח מתוכנן, גג הסכם במסגרת 4-5סעיפים  1

 מזרקות, אמפי, מתקנים ומלא ענק) מרכזי
 בסמוך חדשה בשכונה( ועוד לילדים מים

 .ומסחר תעשייה למרכז
 כלכלי פיתוח בעניין נחשב זה פרויקט האם

 ?ק"הקו מטרות מימוש לצורך

על מגיש הבקשה לבדוק כי הפרויקט המוצע עומד 
בהגדרות הקול קורא ובתנאי הסף המופרטים 

הגדרות על הפרויקט לעמוד בכמו כן, . 4בסעיף 
, כך שיעמדו 5ם המפורטים בסעיף המסלולי

המסלולים לחיזוק הכלכלה מבהגדרות אחד 
 הכנסות  או חיסכון. –המקומית/האזורית 

כנסות/חיסכון לרשות באם הפרויקט צפוי להניב ה
המקומית בהפעלת הפארק, על פי המפורט בקול 

 הגדרות.הבקשה תיבדק ותנוקד על פי הקורא, 
, 1.2.1סעיף  2

 5מרכיב מס' 
-סוציו רמה בגליל השוכנת רשות אנו

, קורא לקול לגשת מעוניינים 4 אקונומית
 ? להגיש יכולההמועצה  האם

 תכנית: 5 מספר מרכיבל בהתייחסכמו כן, 
 את מגישים אנחנו האם -הנחיות-עסקית

 מטרות, הפרויקט הצגת הכוללת התכנית
 וניתוח, עסקית תכנית, והחזון התכנית

 ואקסל וורד מסמכי על חופשי במלל פיננסי
 ?אחרת פלטפורמה לכם שיש או? 

 או מקומית רשות רק התקצוב מבקשעל פי הגדרת 
 בפריפריה או בנגב הממוקמות רשויות אשכול

, יכולות להגיש בקשה במסגרת קול החברתית
 חולקה תקציב שיקולי בשל קורא זה. כמו כן,

 לפיתוח המשרד בין זה קורא בקול הפעילות
 כך. הגליל לפיתוח לרשות והגליל הנגב, הפריפריה

 הרשויות את בתוכו כולל אינו זה שהליך
 חוק פי על כהגדרתו בגליל הנכללות המקומיות

 משום וזאת 1993-ג"התשנ, הגליל לפיתוח הרשות
 קול התנהל(, 2019) הנוכחית התקציב שבשנת

 לפיתוח הרשות במסגרת במהותו דומה קורא
 מקומיות לרשויות לסיוע קורא קול" – הגליל

 בעלי פרויקטים ויישום לביצוע בגליל ולחברות
 תעסוקתי פיתוח המונעים תקציביים חסמים
 ".אזורי או מקומי כלכלי ופיתוח

התכנית העסקית המוגשת במסגרת ההגשה צריכה 
לכלול את כלל המרכיבים המפורטים במרכיב מס' 

)נספחי הקול קורא(, במלל חופשי על מסמכי  5
 אחרת. וורד, לא קיימת פלטפורמה 

 קורא קול להגיש יכולים אנחנו האם 2.2סעיף  3
 מועצות שרק או שלנו הפריפריה לישובי

 ?פריפריאליות

 חברתית כפריפריה במלואן המוגדרות רק רשויות
, זכאיות על פי ההגדרה המפורטת בקול הקורא

 להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה.
)הגדרת  2.8 4

פרויקט מוכר 
 לתקצוב( 

מכירים בפרויקטים של בינוי האם 
כפרויקטים רלוונטיים במסגרת קול קורא 

לדוגמא הקמת מבנה חדשני שיוקדש  -זה? 
כולו לקידום טכנולוגיה ותעסוקה / מכרז 
טכנולוגי לקידום יזמות שיכלול גם חלל 
עבודה משותף ושניתן להוכיח תרומה 
פוטנציאלית לפיתוח וחיזוק הכלכלה 

 המקומית ו/או חיסכון.

ככלל, פרויקטים של בינוי אשר עומדים בהגדרות 
הקול קורא והינם ישמים וזמינים לביצוע על פי 

נמצאים בביצוע על פי  ואינםהגדרות הקול קורא 
, יכולים להיות מוכרים 2.7הגדרות סעיף 

 כפרויקטים לצורך קול קורא זה.
מכרז טכנולוגי לקידום יזמות, יכול להיות מוכר 

בתנאי הקול קורא ובהגדרות עומד כפרויקט באם 
  (.4-5)סעיפים 

)הגדרת  2.8 5
פרויקט מוכר 

 לתקצוב(

האם יש העדפה לתחום ספציפי שבו יפעל 
בכפוף לכך  –הפרויקט או שהדבר פתוח 

שהמיזם משרת באופן מוכח את המטרה 
של צמצום הוצאות או הגדלת הכנסה 

 לרשות המקומית?
 

 ויקט.אין העדפה לתחום ספציפי בו יפעל הפר

)הגדרות  5 6
 מסלולים(

האם ניתן להפנות את התקציב לטובת 
הצטיידות + הקמה של פרויקט בעל ערך 
כלכלי וחברתי. לדוגמא רכש של ציוד קבוע 
כגון מחשבים וציוד נוסף שנדרש להפעלת 

 הפרויקט )לא רק בגין הפעלה(?
 

 .6.10.5בכפוף לסעיף 

)תחת סעיף  13.5 7
 תשלומים בפועל(

לפי לשון הקול קורא, מטרת הקול קורא 
היא להסיר חסמים לביצוע פרויקטים 
לפיתוח כלכלי ברשויות מטעמי היעדר 

 תקציב. 
יחד עם זאת, מנגנון העברת התשלום 
לעירייה כפי שפורט נכון לעכשיו בקול 
קורא מקשה מאד על יישום המטרה, שכן 

בשל הגבלות החלות על המשרד על פי הוראות 
התכ"מ, אין ביכולתו לבצע ביצוע מקדמות שלא על 
פי ההוראות. המשרד יקיים עבודת מטה לבחינת 

 מנגנון להקלה על הרשויות המקומיות בנושא זה.
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 תשובה שאלה סעיף בקול קורא ד"סמ
מצריך מהרשויות את היכולת הפיננסית 

בינים )התשלום בכפוף להעמיד מימון 
 .לביצוע(

כידוע, הצורך בהעמדת מימון הביניים 
שעשוי לחסום  -מהווה אתגר משמעותי

רשויות רבות המשתייכות לסוציואקונומי 
 נמוך מלהגיש בקשה לתקצוב פרויקט.

נשמח למתן הבהרה האם תתאפשר מתן 
 -מקדמה כאחד מאבני הדרך לתשלום 
ך לטובת ביצוע הפרויקטים )אשר תהפו

למענק בתום שלב הביצוע ובכפוף להוכחת 
 הוצאות(.

)עקרונות  6.10.3 8
 הקול קורא(

מה יחשב הוצאה מוכרת נבקש להבהיר 
לצורך תקצוב. מה הכוונה "לתקצוב 

 אלי"יקטיפרוי
 

לטובת מימון הפרויקט  תקצוב פרויקטלי משמש
עצמו, ללא מימון של משכורות והוצאות תפעוליות 

 הנוגעות לכוח אדם.

)עקרונות  6.10.3 9
 הקול קורא(

האם שימוש בספק חיצוני לטובת מתן 
ל העברת שירותים במסגרת המיזמים, למש

הכשרות במסגרת פרויקט כלכלי 
תעסוקתי, או תשלום למומחה חיצוני בגין 

 שירותים נחשב במסגרת תקצוב?

רשות מקומית תהיה רשאית  2.13.1בכפוף לסעיף 
לבצע את הפרויקט באמצעות גוף אחר בהסתמך על 

החוק פי חובת המכרזים, תוך עמידה בדרישות 
 .והפסיקה

לאישור למתן הארכה למועד האחרון  נודה )לוחות זמנים( 8 10
להגשה לאור תקופת החגים שלפתחנו 
ולנוכח העובדה שרשויות מקומיות רבות 

 אינן עובדות במתכונת מלאה.

הקצר לבדיקת הבקשות  לצערנו בגלל סד הזמנים
במסגרת קול קורא זה וביצוע הראיונות עד לסוף 
שנת התקציב הנוכחית, אין באפשרותנו להאריך 

 ההגשה. את מועד
 אב תכנית זו במסגרת לתקצב ניתן האם  11

 ?כלכלי לפיתוח עירונית
 תואמת את הגדרות הקול הקורא. תכנית אב אינה 

 יוכל תקצוב שמבקש כתוב, 9.1 בסעיף 9.1 12
 ידורג הוא אם רק הוועדה בפני לעלות
 50 האם. נקודות 50 של מינימלי בניקוד

 הנקודות 100 מתוך נספרות הנקודות
 21 בתוכן כוללות אשר, בטבלה המופיעות

, כלומר? הוועדה בפני לראיון רק נקודות
 נקודות 79 מתוך נקודות 50ל להגיע שצריך

 ?בלבד

 מינימלי בניקוד תדורג בקשתו אשר תקצוב מבקש
)מתוך הניקוד בטבלה המפורטת  נקודות 50 של

, ללא ציון הראיון למול הוועדה אשר 9.2בסעיף 
 הוועדה בפני לדיון יובאויינתן בשלב הבא( 

 למול הפרונטלי הריאיון לשלב ויזומנו המשרדית
 נמנה הבקשה של הסופי ציונהובתנאי ש, הוועדה

 הבקשות מבין, ביותר הגבוהים הציונים 8 בין
התואמת את מיקום הרשות  בקטגוריה שהוגשו

 בסעיף כאמור חברתית פריפריה/נגבהמקומית )
9.1). 

, בקריטריון: שיעור 9.2בסעיף  .1 9.2 13
 הכנסות התוכנית העסקית: 

האם הכוונה להכנסות הפרויקט  .א
מהוונות לכל תקופת הפרויקט: 

האם לפרויקט שתקופת  -לדוגמא
יש  –שנים  10הפעילות שלו תהיה 

מכל התקופה להוון את ההכנסות 
ולמדוד את היחס להכנסות הרשות 

 ?2019לשנת 
 –האם יש ניקוד לתקופת פרויקט  .ב

האם פרויקט לאורך חמש שנים בעל 
מהווה משקל גדול  Xשיעור הכנסות 

שנים  10יותר לעומת פרויקט לאורך 
 ?xבעל שיעור הכנסות 

רצינו להבין: האם הכוונה בציון  .ג
 5%-2.01% -המינימלי בניקוד 

הכנסות העצמיות של הרשות,  משיעור
 500שבהינתן ותקציב הרשות הוא 

אז הכנסות הפרויקט  -₪ מיליון 
ל ₪ מיליון  10המוצע צריכות לנוע בין 

 ₪?מיליון  25 –
 

יש לבדוק את הכנסות הפרויקט בצורה יחסית  .א
 התקצוב.לשנת 

 לא. .ב
אין מדובר בתקציב הרשות, אלא בנתון  .ג

של סך ההכנסות העצמיות הלמ"ס לגבי 
הרשות/אשכול, שיעור הכנסות הפרויקט 
המוצע על ידי הרשות יחושב כשיעור מתוך סך 

 ההכנסות העצמיות ולא כלל התקציב.

האם תינתן תקופת הארכה להגשת הקול  8 14
הקורא, לאור תקופת החגים שהינה רוב 

 ?תקופת ההגשה

 .10ראה תשובה 
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 תשובה שאלה סעיף בקול קורא ד"סמ
 לאשכול פרויקט מתקצב המשרד אם  15

, בתוכו מתוקצב לא שלנו והיישוב רשויות
 הקול במסגרת בקשה להגיש ניתן האם

 ?קיים שכבר כזה לפרויקט להצטרף הקורא

 המשרד לא יתקצב פרויקט קיים.

 פגישות, לדרך יציאה תהליכי קיום האם 13.10/2.7 16
 הפרויקט להקמת בנוגע' וכו שותפים עם

 התכנית ביצוע של התחלה נחשבים
 קבלת לאחר החודשים 6 במסגרת

(, 13.10 בסעיף שמפורט כפי) ההתחייבות
 המרכז/הפרוייקט נפתח שטרם למרות
 ?בפועל

תכנון, לא נחשבים כלל הפרמטרים המתייחסים ל
 מיועד התקצובלהתחלה של ביצוע התכנית. 

 24 על תעלה לא ביצועם שתקופת לפרויקטים
 חודשים 6 על תעלה לא ביצועם ותחילת חודשים

 או יצועוב שהחל פרויקט המשרד. אישור מיום
 אשר פרויקט או מוקפא ביצועו אשר פרויקט
 מצוי אשר פרויקט או הושלם ולא החל תכנונו
 בהעדר נעצר אשר ביצוע בתהליך פרויקט או בגרעון
 בקשה או רגולטורי חסם או אחר חסם או תקציב

 שלבי בין שנוצרו תקצוב פערי בהשלמת שעניינה
 קיים פרויקט של ביצוע הרחבת או והביצוע התכנון
 וזמין ישים פרויקט אינו, ביצועו החל שטרם

 .זה קורא קולהעונה על הדרישות האמורות ב
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