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ברשויות  סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים נוהל
 המקומיות בעוטף עזה

 

 

לסייע בתקצוב  ומודיע על כוונת"המשרד"(  -)להלן  הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

 33"עוטף עזה"( על פי סעיף  -בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה )להלן פרויקטים ציבוריים, 

תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי " 02.12.2018של הממשלה מיום  4328מספר  ת הממשלההחלטל

 ". ותיקון החלטות ממשלה 2020 - 2019בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 

 

 מטרת הנוהל

לשדרוג תשתיות ותיקות, הקמה הקצאת תקציב ממקורות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  

ושיפוץ של מוסדות ציבור, לרבות שצ"פים ופארקים, בשדרות וביישובי עוטף עזה, בהתאם לכללי 

 המשרד.

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

רק פרויקט שיתאפשר ועמידה בתנאי הסף שיפורטו להלן.    הצורך(, זמינות תקציבית, איגום תקציבי

ביצועו בעקבות השלמת תקציב על ידי המשרד, יאושר. פרויקט שחסרים לו מקורות מימון רבים, 

יבי מלא, לא יאושר. עוד יצוין כי יש וגם השלמת התקציב על ידי המשרד לא תביא לאיגום תקצ

להגיש בקשה לפרויקט בעל זמינות ביצוע גבוהה, שלאחר השלמת התקציב יתאפשר ביצועו באופן 

 .מהיר

 

 : הגדרות הנוהל .א

יישובי עוטף עזה, לעניין החלטה זו, הם אזור שדרות רבתי והיישובים במועצות האזוריות  .1

הנגב אשר בתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער 

מיום  4460ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה, כפי שנקבעו בהחלטות הממשלה מס'  7עד 

, 14.11.2004מיום  2704, מס' 1.8.2004מיום  2341, מס' 27.1.2011מיום  2766, מס' 22.3.2012

 1470ומס'  15.5.2008מיום  3493, מס' 27.5.2007מיום  1708, מס' 4.7.2004מיום  2173מס' 

  )להלן: "יישובי עוטף עזה"(. 25.3.2007מיום 

 בלבד. 2019הנוהל הינו לשנת התקציב  .2

, תרבות  אולמות,  ספורט  אולמות,  סים"מתנ, מקוואות,  כנסת  בתי, יום  : מעונותמוסדות ציבור .3

 תחנות, שחייה בריכות, צעירים מרכזי, נוער מועדוני, קונסרבטריונים, ספורט מגרשי, ספריות

רק מוסדות ציבור נלווים כגון ספר ) בתי ,ילדים גנימעונות יום, , קשישים מועדוני, ולילד לאם

אולם תרבות, מגרשי משחק ואולמות ספורט וכד'. לא יוקצה תקציב לבניה ושיפוץ בית הספר 

החלטת הממשלה, נוסף על כך וכאמור ב .עם בתי, תכליתיים רב מבנים, , פארקיםעצמו(

פרויקטים ציבוריים  של  בתקצוב סייעל  ורצונ על הנגב והגליל מודיעהפריפריה, המשרד לפיתוח 
 בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה. 
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וגם להקמה ולשיפוץ של   לשדרוג תשתיות ותיקותגם  במסגרת נוהל זה תתאפשר הגשת בקשות  

 שצ"פים ופארקים. 

: "השתתפות בפרוייקטי פיתוח 1/6/2019-בתוקף מיום ה 1.4.0.7: הוראה מספר הוראת תכ"ם .4

 ".של הרשויות המקומיות

 המשרד גם לא יאשר תקציב עבור הוצאות רכש נוהל זה אינו כולל תקצוב עבור תפעול. .5

והצטיידות דוגמת ריהוט ומחשבים. תקציב עבור הוצאות רכש והצטיידות יאושר רק אם 

מדובר במרכיב מרכזי בעבודות השיפוץ או הבנייה דוגמת מערכת מיזוג אוויר. בכל מקרה, 

דעת הבלעדי של ההחלטה האם לאשר תקציב עבור הוצאות רכש והצטיידות נתונה לשיקול ה

 המשרד. 

במסגרת נוהל זה, לא יתוקצבו פרויקטים שמהותם עבודות תכנון בלבד. הנוהל מיועד לביצוע  .6

 בלבד. 

בקשות במסגרת נוהל זה. בכל מקרה,  610מספר הבקשות: רשות מקומית רשאית להגיש עד  .7

 ₪.  000150250,-התקציב המבוקש לכל אחת מהבקשות לא יפחת מ

הרשות המקומית לשים לב כי מספר הבקשות המקסימאלי הניתן להגשה במסגרת באחריות  .8

 10 6עד  1-על הרשות המקומית לדרג את הבקשות המוגשות על ידה מ .10 6 נוהל זה הוא

או הוספת מכתב נלווה(.  בטבלה המיועדת לכך בטופס הבקשה )באמצעות מספור הבקשות

תחשב בקביעת מספר הבקשות שיאושרו לכל רשות מקומית בשלבי הניקוד והתקצוב, המשרד י

בדירוג הבקשות ובסדרי העדיפויות של כל רשות מקומית. במידה והרשות המקומית לא תדרג 

את הבקשות, הבקשות תדורגנה על ידי המשרד, על פי סדר הבקשות במעטפה )הבקשה 

בקשות לא תיבדק  6 10 -וכן הלאה(. כל בקשה מעבר ל 1ה במעטפה תהיה מספר הראשונ

ותיפסל על הסף. הרשות המקומית לא תוכל לערער על דירוג הבקשות שיבוצע על ידי המשרד. 

אישור מספר הבקשות לכל רשות הינו באחריות המשרד ולא יתקבלו ערעורים על החלטת 

 המשרד לגבי מספר הפרויקטים שיאושרו לכל רשות. 

מעטפות )ממספר  2 ויוגשו במידה.  מקומית רשות אחת לכל אחת ממעטפה יותר להגיש אין .9

  .הסף על תיפסלנה הרשות בקשות כל, אחת מקומית רשות עבור יותר או גורמים ברשות(

 המפורטים ולדגשים למגבלות, להתניות אפשרות בכל לב לשים הפונות הרשויות באחריות .10

  ח נוהל זה.וזה, ביחס לכל אחד מסוגי הפרויקטים בגינן מבוקש התקצוב מכ נוהל בהמשך

 

חלים על כל הבקשות שתוגשנה המפורטים בסעיף זה,  )תנאי הסף  מצטברים    סף  תנאי .ב

 : מטרות הנוהל(על פי 

 כל היישובים המוגדרים נגב, כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב רק ישובי עוטף עזה .1

 .4328לנוהל זה ולהחלטת הממשלה מספר  1כהגדרתם בסעיף א.

 לנוהל. 3במפורטת בסעיף א.מתוך הרשימה  ציבוריפרויקט ביצוע הפרויקט נשוא הפנייה הינו  .2
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שנים. תקופת הביצוע לפרויקט  3תקופת הביצוע לפרויקט שמהותו בנייה חדשה לא תעלה על  .3

לא תאושר הארכה מעבר למועד זה, ולא תכובד דרישת שמהותו שיפוץ לא תעלה על שנתיים. 

תשלום בגין עבודה שתבוצע לאחר מועד זה, אלא בקבלת אישור מראש מחשב המשרד והמנהל 

לא תתחיל בביצוע הפרויקט עד שנה   רשות המקומיתבהר כי במידה וההכללי של המשרד. עוד יו

)לבנייה חדשה( ועד חצי שנה )לשיפוץ( מיום קבלת ההרשאה, המשרד רשאי לבטל את 

 ההתחייבות. 

 נה הגורם היוזם את הפרויקט והאחראית העליונה על ביצועויההמציעה, הרשות המקומית  .4

רשאית לקבל שירותים מקבלני משנה  ,המציעה המקומיתרשות הכי  ,יובהר ,)למען הסר ספק

היא הגורם המפעיל את הפרויקט לאחר השלמתו,  רשות המקומיתה לצורך ביצוע הפרויקט(.

היא  רשות המקומיתהבין אם בעצמה, או באמצעות גורמים מטעמה, בהתאם להוראות הדין. 

 ר או לכל קבלן משנה. הגורם הבלעדי בקשר עם המשרד ולא תעביר קשר זה לכל גורם אח

 להעביר לא אך, הפרויקט ולתפעול לניהול מפעיל לגוף מכרז לפרסם רשאית רשות המקומיתה

 הפרויקט על האחריות את להעביר רשאית רשות המקומיתה'. ג לצד הפרויקט על הבעלות את

 עם  יחד.  הכלכלית  החברה  על  יחולו  זה  בנוהל  המפורטים  התנאים  כל.  הכלכלית  החברה  לביצוע

 מול ולארשות המקומית ה מול ורק אך תהיה, המשרד והתקשרות המשרד התנהלות, זאת

 .הכלכלית החברה

צריכים להיות ציבוריים והרשות צריכה להתחייב בכתב כי הם יופעלו  המבנים המתוקצבים  .5

"הקצאת קרקעות  או מופעלים על ידי הרשות או על ידי גורם מפעיל, על פי המוגדר בנוהל 

  ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" של משרד הפנים.

חתומה של היועץ   על הרשות לצרף התחייבות  –  בפרויקטים שמטרתם בנייה חדשה .א

המשפטי כי במידה והמבנה לא יופעל ישירות על ידי הרשות המקומית אלא על ידי 

צד ג', ההפעלה תתבצע באמצעות מכרז או על פי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא 

 תמורה או בתמורה סמלית של משרד הפנים. 

 188לפי סע'    יש להציג אישור חתום על ידי שר הפנים  -  בפרויקטים שמטרתם שיפוץ .ב

על פיו המבנה הוקצה לצד ג' במסגרת נוהל הקצאת קרקעות  לפקודת העיריות

ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של משרד הפנים. לחילופין, הרשות 

המקומית תצרף לבקשה הסכם התקשרות בינה לבין צד ג' המלמד על הפעלת 

 המבנה על ידי צד ג' בהליך מכרזי. 

נים והקרקע הינם בבעלות הרשות המקומית בלבד והרשות למען הסר ספק, המב

 . המקומית מתחייבת לא להעביר את הבעלות לצד ג'

. וכדומה"  העיר  ברחבי  ספר  בתי  שיפוץ, "לדוגמא.  אחד  כפרויקט  פרויקטים  של  מקבץ  להגיש  אין .6

פרוייקטים תביא הגשת מקבץ . אחד ספציפי באתר, אחד לפרויקט פרטניות בקשות להגיש יש

 לפסילת הבקשה.
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 :1/6/2019-מיום ה  1.4.0.7על הרשות המקומית לעמוד בכל הדרישות להלן, על פי הוראת התכ"ם  

 קט. יתיאור מלא של הפרוי .7

 קט.יאוגרפי של מיקום הפרוייזיהוי ג .8

 סקיצה או מפה מפורטת. .9

 מאושרת, על פי כל דין.)תכנית בניין עיר( תב"ע  .10

 .או טיוטת אבני דרך לתשלום, במקרה של הסכם "פאושלי" כתב כמויותאומדן כספי או  .11

 .לפרויקט רלוונטי כלכלית כדאיות שענייןבדיקת כדאיות כלכלית, ככל  .12

, הפרדה בין חלק המימון של המשרדתוך ) הפרוייקט של מסמך המפרט את מקורות המימון .13

  .ם(ישנש ככלנוספים,  מממנים, הרשות וגופים משרדי ממשלה נוספים

על ידי בעלי התפקידים ברשות: ראש אמיתות המסמכים הנדרשים לעיל, תצהיר חתום על  .14

 .הרשות, גזבר ומהנדס

 דרישות נוספות

הסכם החכירה מול רשות מקרקעי ישראל חייב  – החכירה למטרת תואמת הפרויקט מהות .15

הסכם חכירה בו רשום כי הקרקע בבעלות רשות להיות תואם לפרויקט המבוקש לביצוע. 

)רלוונטי לבקשות אשר הקרקע איננה בבעלות אלא  מקרקעי ישראל, יביא לפסילת הבקשה

 מוחכרת(.

 כמפורט  משמעם  של  מוסדותיה  ושאר  קרנותיה  לרבות)  בלבד  היהודית  הסוכנות  בבעלות  מבנים .16

 מיום ישראל-לארץ היהודית הסוכנות לבין ישראל ממשלת בין האמנה לנספח 1 בסעיף

 :הבאים התנאים במסגרת להגיש ניתן (16.09.1979

 מקרקעי מרשות החכרה לרבות) היהודית הסוכנות בבעלות והקרקע המבנה .1

 .כך על  המעידים םמסמכי לבקשה לצרף רשות המקומיתה על .(ישראל

. רשות המקומיתל היהודית הסוכנות בין( לפחות שנים 10) טווח ארוך הסכם ישנו .2

רשות ה את משמש המבנה כי בו ומצוין במבנה השימוש את מסדיר ההסכם

 מכתב  להמציא  רשות המקומיתה  על,  קצר  ההסכם  ותוקף  במידה.  בלבד  המקומית

 . לפחות שנים 10-ל ההסכם תקופת את  להאריך בכוונתה כי מהסוכנות

 .במבנה השימוש עבור שכירות דמי גובה לא היהודית הסוכנות .3

 

   שיעור השתתפות העירייה ותקצוב המשרד: .17

במסגרת נוהל זה, מאחר ומדובר בהחלטת ממשלה, השתתפות המשרד בפרויקט יכולה להיות 

גבוהה מהסכום המבוקש או מהעלות. יחד עם זאת, ככל שעלות הפרויקט    100%מלאה. דהיינו,  
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ככל שעלות הפרויקט תהיה גבוהה יותר לאחר השלמתו )פער בין התכנון לביצוע(, העלויות 

הנוספות ישולמו על ידי הרשות המקומית ממקורות עצמאיים או ממשרדי ממשלה אחרים. 

 ויקפיד כי קיימים מלוא מקורות המימון  בכל מקרה, המשרד ייבחן את עלות הפרויקט המלאה

 עבור הפרויקט המבוקש. 

 :הנדרשים והמסמכים ההצעות הגשת אופן .ג

הצעות לתקצוב פרויקטים יוגשו כמפורט להלן, ואליהן יצורפו כל המסמכים וההתחייבויות  .1

אשר לא תעמוד בתנאים המפורטים ולא יצורפו אליה כל  . פניהבמסגרת נוהל זההמפורטים 

עלולה שלא להיות מאושרת. המשרד המסמכים, האישורים וההתחייבויות כמפורט להלן, 

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

 . רלוונטי נוסף

חתום בידי מורשי החתימה של  (פרויקט כרטיס להלן) מקצועי טופסל בקשה שתוגש תכלול כ .2

 את למלא יש. עבור כל פרויקט בנפרד יש להגיש כרטיס פרויקט ומסמכים רלוונטיים. הרשות

 כל את תמסור שלא רשות. לניקוד מידה ואמות סף בתנאי מדובר שכן הדרושים הפרטים כל

 .בקשתה את לבדוק יהיה ניתן לא הדרושים הפרטים

 לניקוד הבקשות בכלל הקטגוריותאמות מידה  .ד

 . כל הבקשות שיוגשועל בנוהל זה חלים כאמור לעיל, כל תנאי הסף  .1

כל בקשה אשר תוגש למשרד, תיבחן ותתוקצב בהתאם לאמות המידה המפורטות  .2

 : להלן

מקס'  אמות המידה  
 נקודות

 : רשות המקומיתה של העדכני ביותר כלכלית על פי דירוג הלמ"ס -רמה חברתית א.

 נקודות.                            25: 5רשויות בדירוג  •

 נקודות.   16: 6רשויות בדירוג  •

 נקודות. 8:  7רשויות בדירוג  •

25 

 על פי דירוג הלמ"ס: של הרשות המקומית אשכול פריפריאליות  ב.

 נקודות.  10: 3אשכול  •

 נקודות.  7: 4אשכול  •

  נקודות. 3: 5אשכול  •

10 

 מספר תושבי הרשות המקומית הנכללים בעוטף עזה:   . ג

 נקודות.   4תושבים:  5,000עד  •

 נקודות.  8: 5,001-10,000 •

 נקודות.  12:  10,001-15,000 •

 נקודות.  16:  15,001-20,000 •

 נקודות.  20ומעלה:  20,001 •

20 

בתקצוב הפרויקט  רשות המקומיתהחלק ההשתתפות העצמית )באחוזים( של  .ד
 ממקורות שאינם ממשלתיים. 

20 
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 . נקודות 0: אחוזים 10 בתקצוב רשות המקומיתה השתתפות •

 נקודות. 5אחוזים:  11-20בתקצוב  רשות המקומיתההשתתפות  •

 נקודות.  10אחוזים:  21-30בתקצוב  רשות המקומיתההשתתפות  •

 נקודות. 15אחוזים:  31-40בתקצוב  רשות המקומיתההשתתפות  •

 נקודות.  20אחוזים ומעלה:  41בתקצוב  רשות המקומיתההשתתפות  •
 יועץ  ידי  על ינוקד זה פרמטר. נקודות 25 הפרויקט של מקצועית כללית הערכה .ו

 מרכיבי סמך על יהיה הניקוד. וההנדסה הבנייה בתחומי למשרד מקצועי חיצוני
 :מצטבר ניקוד הינו להלן הניקוד. פרויקט כל של ותקצוב תכנון

 : זמינות

 .נקודות 4: לפרויקט סופי תכנון קיים האם -א

 בנייה היתר ניתן האם או בוועדה דיון לאחר תוקף קיבלה להיתר הבקשה -ב
 . נקודות 3: לפרויקט

 . נקודות 3: זוכה קבלן קיים האם או הפרויקט לביצוע מכרז פורסם האם -ג

 . נקודות 3: לקבלן עבודה התחלת צו ניתן האם -ד

 . נקודות 4: באתר העבודות החלו האם -ה

 : תקציב -ו

 לרשות רווח להניב צפוי הפרויקט בו מקרה בכל. כלכלית תרומה •
 תינתן, הפסדי פרויקט או מאוזן בפרויקט מדובר ולא המקומית

 . נקודות 3 של תוספת

 מלא  ושימושים מקורות ח" דו עם המוגש פרויקט. המוגש התקציב סבירות -ז
 בגדר הינן הפרויקט והוצאות ועלויות, המקורות אימות לרבות, ומדויק
 תוספת תינתן, חסר תקצוב או יתר תקצוב או, חריגות ללא, והמקובל הסביר

 .נקודות 5 של

25 

 100 סה"כ 
 

 התקציב יוקצה על ידי ועדה מטעם המשרד באופן שיוויוני, שקוף ומנומק. 

 

 : תקציב .ה

 ₪.  16,500,000התקציב הכולל לנוהל זה הינו עד  .1

 הפרויקט  היקף  צמצום.  שהוגשה  להצעה  בהתאם  הינו  שיאושר  הסיוע  היקף  כי  להבהיר  חשוב .2

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

 .שהתבקש מהסכום קטן היה שאושר התקצוב סכום

פרויקט לגביו יתברר, לאחר אישורו ואף לאחר תחילת ביצועו, כי חדל מלעמוד באחד מתנאי  .3

 הסף, ייפסל, והמשרד לא יקצה תקציב כלשהו עבורו. 

העבודות מסיבה כלשהי )תכנונית, החלה בבנייה והפסיקה את  רשות המקומית  הבכל מקרה בו   .4

רשות המקומית משפטית, תקציבית וכו'(, סיוע המשרד יבוטל לאלתר והמשרד לא יעביר לידי ה

 .ידרוש את השבת הכספים בגין פרויקט שהופסקהמשרד  .תקציב כלשהו

. מעלות הפרויקט %01בשיעור העולה על ופיקוח תכנון המשרד לא יהיה שותף לתקצוב רכיב  .5

 למו דמי ניהול או תקורות לאף פרויקט. לא ישו
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המציעה, רשות המקומית תקצוב הפרויקט יעשה על פי אבני הדרך אשר ייקבעו בין המשרד וה .6

 ובהתאם לקצב הבניה. 

שנים לפרויקט שמהותו בנייה  3-לשתינתן על ידי המשרד הינה  הכספית ההתחייבות תוקף .7

, אלא ביצוע מעבר למועד זה לא יכובד ולא יוכרכל . חדשה ושנתיים לפרויקט שמהותו שיפוץ

 . אשר יוגש דרך הגורם המקצועי במשרד אם התקבל אישור מראש מחשב המשרד

 

 :1/6/2019-מיום ה 1.4.0.7על פי הוראת התכ"ם שלומים ת .ו

, את הראשונהטרם או כחלק מדרישת התשלום על הרשות המקומית להעביר לידי המשרד,  .1

 המסמכים הבאים:

מאושר על ידי ממונה , פקודת העיריות ]נוסח חדש[ב)תקציב בלתי רגיל(, כהגדרתו תב"ר  .א

 חוק.ה ל פימחוז משרד הפנים, למעט רשויות הפטורות ע

 ., ככל שנדרש בפרוייקטהיתר בנייה .ב

מויות מפורט לבדיקה או פירוט של אבני הדרך המשרד רשאי לבקש השלמה של כתב כ .ג

 לתשלום במקרה בו מדובר בהסכם "פאושלי".

אשר נחתם בעקבות  קט,יחוזה חתום של הרשות עם קבלן הפרויהמשרד רשאי לבקש  .ד

ופרוטוקול וועדת המכרזים בה   ,מאושר לפי כל דין  בפטור,  התקשרות/מסגרת  הסכם/מכרז

)ככל שמדובר בחוזה מכח מכרז(/פרוטוקול ועדת הפטור של העיריה )מנכ"ל,  אושר הזוכה

במקרים טבלת השוואה בין ההצעות.  וכן, גזבר ויועמ"ש הרשות( ככל שמדובר בפטור

להנחות את הרשות להמציא את מסמכי  םמשרד רשאיהגורמים המקצועיים ב חריגים,

 המכרז שהרשות ערכה, לרבות הצעות המגישים.

 מסמכים נדרשים  או להוסיף  להפחיתבמקרים חריגים    תמשרד רשאיהמקצועית ב  היחידה .ה

הבקרה הנדרשת על פי ההוראות, הנהלים והדין אינה כי  המהמצוין לעיל ולאחר שווידא

שקבעה את רשימת המסמכים האמורים מראש, כחלק מפרסום תנאי בתנאי ו נפגעת

 התקצוב/התמיכה.

 , המשרד יוודא את קיומם של המסמכים הבאים:בשלב הגשת החשבונות על ידי הרשות .2

 קט.יסעיף זה רלוונטי אך ורק לדרישת התשלום הראשונה של הפרוי -צו התחלת עבודה  .א

 תמונת שילוט במקום, על פי נספח השילוט.  .ב

הפרוייקט ותעודת חיוב של קבלני  ן ביצוע  על ידי הרשות, לרבות חשבו  שאושרחשבון ביצוע   .ג

 שהפרויקט בוצע באמצעות משכ"ל.משכ"ל, ככל 

 .קט בשלב החשבון המוגשיתמונה דיגיטלית של הפרוי .ד

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P182_001.htm
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לדרוש הצהרת  תמשרד רשאיהיחידה המקצועית בתשלום. דרישת האישור גזבר הרשות ל .ה

 .בעלי תפקידים נוספים ברשות בדבר נכונות החשבון

 בדיקת החשבונות על ידי המשרד: .3

בונות ייבדקו על ידי היחידה המקצועית החשלאחר קבלת כלל המסמכים האמורים,  .א

במשרד ובכלל זה חברת בקרה או כל גורם אחר המועסק ע"י המשרד, לרבות ביצוע בקרה 

לאחר  .הנדסית על ידי היחידה המקצועית במשרד ומילוי התנאים המפורטים בהתחייבות

במקרה   אישורם על ידי היחידה המקצועית יועברו לבדיקה ותשלום על ידי חשבות המשרד.

בהסכם "פאושלי", התשלום יבוצע בהתאם לאבני הדרך לתשלום, שנקבעו  מדוברש

 בהסכם.

בטרם  ,לאשר תשלום מפרעהרשאי  חשב המשרדלעיל, על אף האמור  - מפרעה תשלום .ב

מן ההיקף  25%בנסיבות העניין. גובה המפרעה לא יעלה על , ביצוע בקרה מטעם המשרד

החשבון הקודם   במקרה זה החשבון העוקב לא ישולם ללא אישור  -  הכספי של ההתחייבות

יודגש כי תשלום מפרעה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של חשב   המשרדי.גורם הבקרה    ידי-על

 המשרד. 

 המהווה סיום ההתחשבנות בגין הפרויקט בין הרשות למשרד, ,בעת הגשת החשבון הסופי .ג

לעיל: באים, נוסף על האסמכתאות הרשות לצרף את המסמכים הרשאי המשרד לדרוש מ

 כתב העדר תביעות.הרשות המקומית,  אישור מסירה חתום על ידי, ''As made"תכניות 

מהיום שבו המציאה   יום  60עביר את התשלום לרשות בתוך  ימשרד  הספירת ימי האשראי:   .ד

ספירת ימי האשראי לתשלום  .הרשות המקומית את דרישת התשלום ליחידה המקצועית

תחל ממועד קבלת דרישת התשלום. במקרה שדרישת התשלום לא כללה את כל הנדרש על 

ימים  10פי נוהל זה, תידרש הרשות המקומית להגיש את המסמכים החסרים בתוך 

ומניין ימי האשרי יוקפא למן היום בו נדרשה השלמת מהמצאת דרישת המשרד לידיה, 

המסמכים ועד להמצאתם על ידי הרשות, ולאחר השלמת המסמכים תמשיך ספירת ימי 

ימים ממועד המצעת דרישת השלמת המסמכים והרשות לא השלימה  10האשראי. חלפו 

ראי אותם, תידרש הרשות להגיש את דרישת התשלום והמסמכים מחדש, ומניין ימי האש

 יתחיל ממועד קבלת החשבון המתוקן. 

 

 

 תנאים נוספים

 של ההרשאה קבלת למועד מאוחרות םשהינעל ביצועים  הוצאותתשלומים יועברו רק בגין  .4

   .רשות המקומיתל המשרד

התשלומים יבוצעו ב"נוהל השתתפות". דהיינו, המשרד ישלם מכל דרישת תשלום וחשבונית  .5

שתוגש את חלקו היחסי מהפרויקט. המשרד יחשב מסך עלות הפרויקט את חלקו היחסי 
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מיליון ₪, חלקו  1.5מיליון ₪ והמשרד יאשר סיוע של  (10עשרה ))לדוגמא, אם עלות הפרויקט 

(, וישלם מכל דרישת תשלום את חלקו היחסי בלבד. כלל זה 15%היחסי של המשרד יעמוד על 

יחול גם על השתתפות המשרד במימון הוצאות התכנון של הפרויקט. המשרד ישלם את חלקו 

 היחסי גם מהוצאות התכנון, ולא יממן את הוצאות התכנון מעבר ליחסיות זו.

את הזכות לבחון את תקציב הפרויקט, ולממן בשיעור מלא מרכיבים  המשרד שומר לעצמו .6

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

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

 .גין אותו פרויקטב רשות המקומיתליעלה על התקציב שאושר 

ראש הרשות המקומית ומהנדס הרשות אם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד למוצהר על ידי  .7

 ,והצמדה ריבית בצירוף ,לה ששולמו הסכומים להחזיר רשות המקומיתה תחויב, המקומית

 .למשרד שנגרמו בהוצאותרשות המקומית ה תחויב, כן כמו

 

   :איגום תקציבי/מקורות המימון .ז

מכתב ובו יצוין גובה הסיוע המאושר. אין לראות במכתב רשות המקומית  לבשלב הראשון יועבר   .1

התחייבות רשות המקומית לזה אישור תקציבי ואישור לתחילת העבודות. בשלב השני תועבר 

על ידי המשרד  התחייבותכתנאי להפקת  .העבודה תחילת את המאפשרת מהמשרד חתומה

 להציג בכתב את המסמכים הבאים: מקומית רשות ההבשלב השני, תידרש 

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

 זה. 

 העברת טפסים חתומים, על פי דרישת המשרד.  .ב

מגובה התקציב שיאושר לה כסיוע  5%בגובה של או חלף ערבות העברת ערבות ביצוע  .ג

או לפרויקט על ידי המשרד בנוסח הערבות המצורף בנספח. יש לציין כי ערבות הביצוע  

תידרש רק מרשויות להן יאושר תקצוב במסגרת הנוהל, ועל כן הוראות חלף הערבות 

 אין לצרף לבקשה ערבות.

 בות או חלף ערבות.המשרד רשאי לקבל מהרשות הוראת קיזוז כתחליף לער .ד

 בכתב כי תשלים את תקצוב הפרויקט המלא.  תתחייב רשות המקומיתה .2

 

 : דרישות נוספות ופיקוח .ח

 או להסיר לבקשה, כדי לקבל הבהרות למבקשהמשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה  .1

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי

המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, או כל מסמך, או מידע  .2

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



 

 
   מדינת ישראל

  הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

10 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

דו"חות כספיים תקצוב ה ילשם קבלת החלטה. המשרד רשאי לדרוש ממקבל םהנחוצים לדעת

 .הקשורים לביצוע הפרויקטודו"ח מקורות ושימושים 

רמים הגווכן לזמן את  במקום הרלוונטי לפרויקטלערוך סיור  םרשאי ויהי וומי מטעמ המשרד .3

 לצורך הצגת הפרויקט.לראיון  בעירייההרלוונטיים 

אי שיתוף פעולה   גורם מפקח מטעם המשרד ילווה את הליך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים. .4

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

 לביטול תקצוב המשרד. 

 של  התקין  מצבו  על  ולשמור  הפרויקט  סיום  לאחר  התחזוקה  בהוצאות  לשאת  מתחייבת  הרשות .5

 .שיינתן הסיוע תקציב באמצעות הוקם /ששופץ המתחם/ המבנה

חשב המשרד והדרג המקצועי יהיו רשאים, מסיבות מקצועיות, תקציביות וחשביות לבצע  .6

עבור התאמות ועדכונים בהרשאות שהקימו לרשות המקומית. שינויים יכול ויאושרו רק 

 בקשות שהוגשו ואושרו במקור.

 . , בהתאם לשיקול דעתובמהלך כל שנת עבודה תיערך בקרה מטעם המשרד .7

המשרד לפיתוח הפריפריה,  סמליל )לוגו(, יפורסם הבקשה נשוא פרויקטבכל פרסום שקשור ל .8

המשרד ואת שם המשרד   סמליל )לוגו(בכל פרויקט פיסי, יש לפרסם את    ., בהבלטההנגב והגליל

)מצ"ב נספח  האגף המקצועי במשרד, בהבלטה, ובתיאום עם בשילוט הזמני ובשילוט הקבוע

 המשרד הינו תנאי לתשלום האחרון.  שילוט קבוע עם סמליל )לוגו( .( מיתוג

 

 :י המשרדנציג .ט

יש להפנות  השאלות והבירורים. את מירית בתיתו גב' היאלנוהל זה  תהמשרד האחראי תנציג .1

"נוהל סיוע בקידום פרויקטים תחת הכותרת  miritb@png.gov.il דוא"ל:במירית בתיתו  אל

 ציבוריים ברשויות המקומיות בעוטף עזה".

, 0021:בשעה  2019/9/91 , עד ליוםבכתב בלבדהמשרד  תלנציג ופנויהבהרה פניות ושאלות  .2

יפורסמו תשובות  .המשרדדוא"ל שלעיל. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג ב

 לאחר המועד האחרון לשאלות הבהרה. galil.gov.il-www.negevבכתובת  המשרדבאתר 

 פנות במייל בלבד.למשרד בנוגע לשאלות הבהרה. יש ל אין מענה טלפוני. נא לא להתקשר .3

המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  .4

 על פי שיקול דעתו.  נוהל זהותנאים אחרים הנוגעים ל , הוראותהצעות, וכן לשנות מועדים

 

 :גשת בקשותהנחיות מנהליות לה .י

mailto:miritb@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
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המשרד , אותם ניתן להוריד מאתר  הטופס המקצועי והמסמכים הדרושיםלהצעות יש לצרף את   .1

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

. miritb@png.gov.il לכתובת מייל לשלוח יש, Word בפורמט הבקשה טופס לקבל ניתן .1

 .יבדקו ולא הסף על יפסלו שינוי בהם יבוצע אשר טפסים

עותקים,  במעטפה סגורה עליה  2-יוגשו בשפה העברית, ב ,והטפסים המצורפים להן ההצעות .2

. ושם הרשות  עזה"."נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים ברשויות המקומיות בעוטף  יירשם  

 .14:00בשעה  2019/10/31הרשויות המקומיות נדרשות להגיש בקשות עד ליום 

 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

לבקש מהרשויות המציעות השלמות של הפרטים ו/או  והמשרד שומר על זכותלהיפסל. 

 . ובהתאם לשיקול דעתהבהרות המסמכים והנספחים החסרים, 

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 

רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  המשרד .5

 .ועל פי שיקול דעתנוהל , וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לבקשות

  :כללי .1

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

  תון בשפה העברית והערבית. יתפורסם בע הנוהלבדבר פרסום 

 על פי המפורט להלן תובאנה לדיון.ולאמות המידה  הסף בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות .2

 . ולבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותן מעוניי המשרד .3

 . ולפי שיקול דעתהמשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל,  .4

שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים שלא לבחון בקשות  והמשרד שומר על זכות .5

 המפורטים לעיל. 

זה, כולן או חלקן,  נוהלאינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי  התקצובמקבל  .6

. העסקת על ידם ומראש בכתב ובתנאים שייקבע, , ללא הסכמת המשרדהפרויקטאו את ביצוע 

באופן מלא ובלעדי  תאחראימקבלת התקצוב תהא  עירייהשהקבלני משנה יכול שתעשה ובלבד 

 כלפי המשרד לעבודת קבלני המשנה. 

ללא מתן  וחדש על פי החלטת  נוהלאו חלקים ממנו או לפרסם   הנוהלהמשרד רשאי לבטל את  .7

 הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:lees@png.gov.il
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ולאמות המידה שתוגשנה בהתאם לדרישות מתחייב לאשר את כל הבקשות  ואינ המשרד .8

 .תקציב ומועדיםאלא במגבלת )קריטריונים(, 

ם פי נוהל זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור לעיל, יידונו על ידי נציגי המשרד, בהתא על פניות .9

 לזמינות התקציבית. 

במקרה של ריבוי בקשות ובשים לב לגובה  יב המוקצה לנוהל זה מוגבל. על כןהיקף התקצ .10

תקצב באופן מלא רק שומר לעצמו את האפשרות ל, המשרד התקציב שיוקצה לטובת נוהל זה

 .את הבקשות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר עד לגמר התקציב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עדיפות של הרשות המקומית סדר 

 

 :______________________הרשותשם 
 

עלות הפרויקט  שם הפרויקט מס"ד
)₪( 

הסכום המבוקש 
)₪( 

 עירייההשתתפות ה



 

 
   מדינת ישראל

  הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח 

13 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   טופס בקשה נספח א': 

 פירוט המסמכים שיש לצרף 

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

 .בגוף הנוהל

 שם הרשות:_______________________________
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 שם הפרויקט:______________________________

 המסמך מס"ד
צורף / לא 

 צורף

  כרטיס פרויקט  –טופס מקצועי  –א' נספח   .1

 לאחוזי תואם חתום ושימושים מקורות דוח  –נספח ב'   .2
  .הסיוע לגובה הבקשה מול הרשות השתתפות

  הצגת כתובת גוש, חלקה ומספר מגרש  .3

  .קרקע וייעודי מתחם /החלקה על החלות תכניות הצגת  .4

 זכויות או הבעלות על המעיד חכירה הסכם או טאבו נסח הצגת  .5
  .המקומית הרשות לטובת החכירה

 /לבנייה המוצעים והשטחים המתחם /המבנה פרטי הצגת  .6
  .בטבלאות( יועצים /מתכננים ללא) שיפוץ /הקמה

7.  
התחייבות יועמ"ש הרשות בנוגע להקצאה/  –בנייה חדש  

. ככל שהרשות לא תפעיל את המבנה הפעלה עתידית של המבנה
 עצמאית.

 

8.  
 188מסמך הקצאה חתום ע"י שר הפנים לפי סעיף  –שיפוץ 

לפקודת העיריות או הסכם התקשרות של גוף אשר זכה בהליך 
 . ככל שהמבנה אינו מופעל על ידי הרשות. מכרזי

 

 לא צורף (הסיוע אישור לאחר להגיש יש, לדוגמה) ערבות כתב –' ג נספח  .9

 יקוד בנוהל.נהמידה ל לתשומת לבכם, טופס זה תואם את תנאי הסף ואמות 

  של הנוהל  רשות שלא תמלא כל הפרטים הרלוונטים מעכבת את כל תהליך הבדיקה

כיוון שהמשרד יאלץ לפנות לרשות לקבלת השלמות. אנא הקפידו למלא את כל  

   הפרטים הרלוונטיים.

כמו כן, אנא מלאו את פרטי איש קשר הבקיא בפרטי הפרויקט ויהיה זמין מיידית  

 ושא. חובה לציין מספר טלפון נייד. לתת מענה בנ

 

   כרטיס פרויקט  -טופס מקצועי לבקשה עבור פרויקט   –נספח א  

 כללי: .1
 ___________________________________ רשות המקומיתה שם

  1/  2/  3/  4/  5 / 6 /7: )נא להקיף( רשות המקומיתה של רמה חברתית כלכלית

 1/  2/  3/  4/  5/ 6:)נא להקיף(  המקומיתרשות ה של פריפריאליות אשכול

 :______________________הנכללים בעוטף עזהבשטח הרשות המקומית מספר התושבים 
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 שלילי/   חיובי: )נא להקיף( 8201 בשנתמאזן ההגירה 

 א.  _______________________________    רשות השמות מורשי החתימה של 

 ב. _______________________________                                                            

   _____________________________________________הקשר ותפקיד איש שם

 _______________טלפון נייד _____________________________אלקטרוני דואר

 ליבת הפרויקט:  .2

 

 : _____________________________________________שם הפרויקט .א

 הסבר קצר על הפרויקט: .ב

 

 

 

 
 
 

 (. להקיף נא? )חדשה בנייה/  שיפוץ .ג

 תחום הפרויקט  .ד

 

 

 

 

 

 _____________________________ -מועד סיום הפרויקט .ה

 .כן / לא .היא הגורם היוזם  והאחראי על ביצוע הפרויקט רשות המקומיתה .ו

 במידה ולא יש לפרט ולצרף אסמכתאות כגון: הסכמי התקשרות, הפעלה ועוד( 
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 כן / לא היא הגורם המפעיל את הפרויקט?  רשות המקומיתהאם ה .ז

 הפרויקט?____________________מי הגורם המפעיל את  -במידה ולא  

מסמך   את  לצרף  )חובה    כן / לאהאם הוקצה במסגרת נוהל הקצאת קרקעות של משרד הפנים?  

 לפקודת העיריות(.  188אישור שר הפנים ע"פ סעיפ 

 שם הגוף לו הוקצה המבנה:____________________________

 או

לצרף את הסכם ההתקשרות  חובה) לא/  כן? מופעל ע"י גוף שזכה במסגרת הליך מכרזי האם

 עם הגוף הזוכה(. שם הגוף הזוכה:____________________

 

 

 

 ממוחשבות( אדריכלות)יש לצרף תוכניות כן/לא.  האם הפרויקט בעל תכנון ראשוני? .ח

כתבי מיה או הד או או מצגת  .לעבודות מפורט ואומדן וחזיתות חתכים לרבות , ומפורטות

 כמויות.

 

יש לצרף  )תמונת מצב עדכנית, נכון ליום הגשת הבקשה(של הפרויקט  תכנון/ ביצועסטאטוס  .ט

תוכנית הגשה והיתר בנייה חתום, החלטת וועדה מקומית לתו"ב, חוברת מכרז וכל חומר 

יש לצרף דיסק און קי למעטפה  – בלבד)דרישה זו תוגש במדיה דיגיטאלית רלוונטי אחר 

 .הכולל את כל החומרים, האישורים והאסמכתאות שמוגשים למשרד במסגרת בקשה זו(

 תיאור השלב
 Vיש לסמן 
בשורה 

 הרלוונטית
  לפרויקט המבוקש?ראשוני האם קיים תכנון *

  הבקשה נידונה ו/או אושרה בוועדה מקומית לתכנון ובנייה?

  האם ניתן היתר בנייה לפרויקט?  

  האם פורסם מכרז לביצוע עבודות?

  האם נשלחה הודעת זכיה לקבלן המבצע?

  האם ניתן צו התחלת עבודה לקבלן המבצע?

  האם החלו העבודות באתר?

 

 לציין כתובת מדויקת/ גוש וחלקה(  חובהמיקום הפרויקט ) .י

 :שכונה:                   מספר                       :                    כתובת
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 :מגרשגוש:                    חלקה:                   

 

 

את הקמת  מאושרת מאפשרתהתב"ע ההאם  ?הקרקע את ייעוד מתהפרויקט תואמטרת  .יא

  הפרויקט?

 תשריט ותקנון(:  התוכניות החלות על המתחם וייעודי קרקע לצרף את חובה)

 

 

 

 

 

 

 (.אסמכתאלצרף  חובה) היא הבעלים של המבנה והקרקע רשות המקומיתה .יב

הצגת מסמך רשמי ממנהל מקרקעי ישראל או מלשכת רישום המקרקעין, המעיד על זכויות 

  החכירה או בעלות לטובתה על מלוא השטח מושא הבקשה לסיוע.

 .את הפרויקט המבוקשיש לוודא כי מטרת החכירה תואמת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בש"ח כולל מע"מ עלות הפרויקט .יג

אין להציג גורמים כמממנים כאשר  .חובה לציין את שמות הגורמים הממנים את הפרויקט

 אין בידי הרשות אסמכתאות המעידות על כך.

 

  עלות ביצוע הפרויקט 

  סכום השתתפות הרשות 

  ט:בפרויק ףנוס ן מממ םהשתתפות גור
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  ט:בפרויק ףנוס ן מממ םהשתתפות גור

  ט:בפרויק ףנוס ן מממ םהשתתפות גור

  ט:בפרויק ףנוס ן מממ םהשתתפות גור

   סכום הסיוע המבוקש מהמשרד

  סה"כ העלות הכוללת של הפרויקט

מהעלות    רשות המקומיתהשיעור)%( השתתפות עצמית של 

   של הפרויקט הכוללת

 

 

ניתן להוסיף על  )יש למלא עבור בנייה חדשה בלבד(פרטי המבנה והשטחים המוצעים לבנייה  .יד

 פי הנדרש לשם הצגת הפרויקט במלואו.

 תיאור ופירוט שטח במ"ר פונקציה

סה"כ 

בש"ח למ"ר 

 כולל מע"מ

    קומת כניסה

    קומה א'

    קומה ב'

    קומה ג'

שטחים ציבוריים בתוך 

 תחום המבנה

   

שטחים ציבוריים בהיקף 

 החלקה

   

עליות מתכננים יועצים 
 וניהול פרויקטפיקוח 

  לא נדרש לא נדרש

סה"כ עלות כוללת 
 לפרויקט

  לא נדרש לא נדרש

 

ניתן  )יש למלא עבור שיפוץ מבנה קיים בלבד( שיפוץפרטי המבנה והשטחים המוצעים ל .טו

 להוסיף על פי הנדרש לשם הצגת הפרויקט במלואו.

 פונקציה
שטח 

 במ"ר
 תיאור ופירוט

סה"כ 

בש"ח למ"ר 

 כולל מע"מ

    קומת כניסה

    קומה א'

    קומה ב'
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    קומה ג'

שטחים ציבוריים בתוך 

 תחום המבנה

   

שטחים ציבוריים בהיקף 
 החלקה

   

עליות מתכננים יועצים 
 פיקוח וניהול פרויקט

  לא נדרש לא נדרש

סה"כ עלות כוללת 
 לפרויקט

  לא נדרש לא נדרש

 

 (מהשלב בו מצוי הפרויקט למלא את הטבלהאבני דרך ופירוט שלבי הפרויקט )יש  .טז
 

מועד סיום  אבן דרך שלב
 משוער 

סכום נדרש 
לביצוע אבן דרך 

)₪( 
 הערות

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

 

 מצבו על ולשמור הפרויקט סיום לאחר התחזוקה בהוצאות לשאת בחתימתנו אנו מתחייבים .יז
 .שיינתן הסיוע תקציב באמצעות הוקם /ששופץ המתחם/ המבנה של התקין

 

בחתימתנו זו אנו מאשרים נכונות הפרטים ומתחייבים להעמיד את מלוא מקורות המימון  

 הדרושים לקיום הפרויקט.

 

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה
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 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 

  אם רלוונטי(חשב מלווה )שם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך  חתימה

 נספח ב' –  דוח מקורות ושימושים 

 תקציב

 201סה"כ תקציב מתוכנן _ סעיפים
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  סה"כ

 

 מקורות מימון

 201סה"כ תקציב מתוכנן _ מקורות מימון

  מקורות עצמיים 

  הלוואות 

  התקצוב המבוקש מהמשרד

  תקצוב משרדי ממשלה נוספים

  אחרות ותמיכות תרומות

  

  סה"כ

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(חשב מלווה )שם 

 נספח ג' –  כתב ערבות –   לא רלוונטי בעת הגשת הבקשה 

 שם הבנק_____________

 מס' טלפון_____________

 מס' פקס_______________

 לכבוד

 ישראלממשלת 

 באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 ערבות מספר ____________________הנדון: 
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אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ______________ 
"הקרן"( בתוספת הפרשי הצמדה הנובעים מהצמדת הקרן למדד -_______________ש"ח )להלן

"המדד"(  –להלן  (לשכה המרכזית לסטטיסטיקהידי ה-המחירים לצרכן שפורסם על
"החייב"( בגין קבלת -ב___________ אשר תדרשו מאת: ______________________ )להלן

סיוע במסגרת נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים שפורסם על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, 
 הנגב והגליל

 לצרכיי חישוב הפרשי ההצמדה הרי:

המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה, היינו המדד בגין חודש –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  .ג
ת הקרן בהפרש שבין המדד החדש והמדד היסודי וחילוקה במדד סכום השווה למכפל

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

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

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

 

 ___. יום ____________ ועד יום ______________מערבות זו תהיה בתוקף 

 

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. 

 

 חתימה+חותמת ______________   שם מלא _______________   תאריך: ___________

 לא רלוונטי בעת הגשת הבקשה( -)לידיעה  –נספח ד' 

 קידום והשלמת פרויקטים ציבוריים  -פעולות יחסי ציבור ופרסום  

, לציין את המתוקצב על ידי המשרד לפרויקטהקשור  בכל פרסום, הרשות מתחייבת .1

וכדומה( באמצעות רישום   , שילוט,אינטרנטרשתות חברתיות,  המשרד )לרבות מודעות,     השתתפות

 שם המשרד והוספת לוגו בצורה בולטת לעין. 

 בכל פרסום הכולל את לוגו המשרד, יופיע הלוגו בצדו השמאלי העליון של הפרסום.   .2
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בכל טקס או אירוע הקשור לפרויקט, הנחת אבן פינה או טקס חנוכה לפרויקט,  באחריות הרשות  .3

ימי עבודה. בכל פרסום   60-דעה מוקדמת שלא תפחת מהמקומית לזמן את נציג המשרד תוך מתן הו

 הקשור לטקס, יופיעו לוגו ושם המשרד בצורה בולטת לעין. 

 המשרד רשאי לפרסם באמצעי התקשורת השונים כל פרסום הקשור לפרויקט על פי שיקול דעתו.    .4

 הנחיות להצבת שילוט קבוע למבנה:  .5

 

 

 

 

 

 

 

 )רוחב(.  90 *  )גובה(60)בס"מ(:  גודל השלט •

. שלט מחומר אחר מחייב את אישור או פח איכותי )דוגמת שילוט מפעל הפיס(  זכוכיתחומר:   •

 מראש.המשרד 

 פונט: אריאל מודגש בגוון כחול.  •

 הגופנים והלוגו יהיו בגודל בולט על פי ממדי השלט. •

 ס"מ מהריצוף.  150-180השלט יוצב בגובה של  •

 התקנת השלט תהיה במקום בולט לעין בסמוך לכניסה הראשית למבנה.  •

 משרד. הגורם המקצועי בהכנת השלט הסופי תעשה אך ורק לאחר אישור  •

 י גם בכל שילוט זמני שיוצב הנוגע לפרויקט, יופיעו שם ולוגו המשרד.  יש לציין כ .6

 רישות התשלום שיוגשו למשרד, יש לצרף תמונות המתעדות את התקדמות הפרויקט. במסגרת ד .7

באמצעי א תי מכל סוג שהוורבכל פעילות יח"צ, לרבות הודעה לתקשורת, יצירת אייטם תקש .8

זכור של יש לכלול אלמבנה המתוקצב, התקשורת הכתובה, המשודרת או הדיגיטלית, אשר נוגעת 

 .שם המשרד

אודות המבנה המתוקצב על ידי המשרד, יכללו אזכור סרטונים המופקים על ידי הרשות    -סרטונים .9

  של שם המשרד. 

 ישורו.  המשרד יהיה ראשי לעשות שימוש בתמונות ובסרטונים אשר הועברו לא .10

 מירית בתיתו. , ניתן לפנות בכתב לאשת הקשרלקבלת אישורו בכל שאלה, הבהרה  .11

 מדינת ישראל 

 

 

שם המבנה/פרויקט נבנה/שופץ במימון המשרד לפיתוח  

 ריה, הנגב והגלילהפריפ

 חודש ושנה עברית                                                   חודש ושנה לועזית  

 

 ושנה לועזית  

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4jqyAst7YAhWHJOwKHV3rCt8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnegev-galil.gov.il%2F&psig=AOvVaw24REynRtLHEpLrzoFjxuTx&ust=1516257635035245
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 בכל דרישת תשלום יידרש אישור מאשת הקשר לקיומו המלא של נספח זה.   .12

מתקציב ההרשאה, יועבר רק לאחר שהרשות המקומית עמדה  10%התשלום האחרון, בגובה של  .13

 במלוא תנאי נספח זה. 

 

 

 

 

 

 

 


