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 8201 נובמבר 11

 

  – 2018 פריפריה החברתיתבנוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים 

 מענה לשאלות הבהרה

 

 להלן תשובות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לשאלות הבהרה בנושא שבנדון:

 

זכאית להגיש בקשה במסגרת פרויקט זה. או שיש רשימה  Xהאם הרשות המקומית : 1שאלה 

 ?סגורה ורק הן זכאיות?

 רשאיות להגיש בקשות לתקצוב. 3-1רק הרשויות המפורטות בתנאי סף ב. :1 תשובה

 

האם העירייה שבה שכונות שהוגדרו פריפריה חברתית למיטב הבנתי כלולה בתנאי הסף  :2שאלה 

ואם כן באיזה מהתת קריטריון )מספר תושבים בעיר שגרים בשכונות שהוגדרו פריפריה חברתית 

 לפי הקול קורא שפירסמתם( ?

 לנוהל.אשר מפורטים בנספח ו'  ניתן להגיש בקשות עבור פרויקטים בשטח הרחובות: 2תשובה 

כאשר מספר התושבים הרלוונטי הינו מספר  2-.א8תקציב המקסימום יקבע על פי סעיף א.

 התושבים ברחובות אלו בלבד.

 

בעניין הקול הקורא, נשמח לדעת באם ניתן להכניס תחת מבני ציבור גם את שיפוץ מבנה  :3שאלה 

 ?העירייה

ניתן להגיש בקשות רק עבור פרויקטים  לא ניתן להגיש בקשות עבור שיפוץ מבנה העיריה.: 3תשובה 

 .2העונים על סעיף א.

 

 שאלה 4:  האם ניתן להגיש בקשה למתקני כושר במסגרת שיקום פארקים?

לא ניתן להגיש בקשה עבור הצטיידות. אם מדובר בשיפוץ פארק והמתקנים הינם חלק  :4תשובה 

 ניתן.מהשיפוץ אז ניתן. אם מדובר ברכישת המתקנים בלבד אז לא 

 

 מה הלו"ז  לקבלת ההרשאה, ומה המועד הקובע להגשת החש' לקבלת התמיכה : 5שאלה 

 צפויות להשלח בפברואר/מרץ. תקציביות לא אוכל להתחייב אך הרשאות :5תשובה 

תאריך ההרשאה. תאריך ההרשאה מתייחס לביצוע  לאחרניתן להגיש חשבונות עבודות שבוצעו 

 החשבונית.העבודות, לא להוצאת 

 

 %50סעיפים. במועצה האזורית אין מעל  3מצוינים  -, סעיף ב' מועצה אזורית 2עמוד : 6שאלה 

,  Xלדוגמא מועצה אזורית .2מהתושבים שמתגוררים בפריפריה החברתית., לכן ע"פ סעיף 
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 700,000תושבים, לכן התקציב מקסימום  1,001-5,000יש בין  תביישובים שהם פריפריה חברתי
 ש"ח.

 6תושבים, וגם לא ביישובים הפריפריה החברתית ) 1,000במועצה אין אף יישוב מעל  -3בסעיף 
בעייתי ונבקש לשנות , את מספר התושבים המינימאלי , כי אחרת המועצה  3במספר( . לכן סעיף 

תושבים ביישוב או לא להגביל כלל  200. או להוריד למינימום לא תוכל להגיש אף פרויקט בנוהל
 מינימום, דווקא היישובים שהם בצמיחה זקוקים לסיוע המבורך שלכם

 תושבים לא יתוקצבו. 1000-לא ניתן לשנות את הגדרות הנוהל. ישובים בהם מתחת ל: 6תשובה 

 

ר היישובים המהווים את האם אמות המידה הן רק עבו: אמות המידה בטבלה 9עמוד : 7שאלה 

 הפריפריה החברתית ולא לכל יישובי המועצה? בבקשה לציין זאת, גם בטופס ההגשה

בעיקרון הנוהל, הגדרותיו, תנאי הסף ואמות המידה, מתייחסים אך ורק לישובים : 7תשובה 

-רמה חברתית כלכלית של הרשות. אמת מידה ב' ו –אמת מידה א' המוגדרים פריפריה חברתית. 

מועצה בה חלק ת המוגדרת כולה פריפריה חברתית ואחת לרשוישנן שתי אפשרויות, אחת ל –ד'

 או עיר בה חלק מהרחובות מוגדרים פריפריה חברתית.   מהישובים מוגדרים פריפריה חברתית

 ה'.-השאלה אינה רלוונטית לאמות מידה ג, ו

 

דוגמא לבית ספר, בית הספר לא נמצא ביישובי הפריפריה החברתית אך משמש  יש : 8שאלה 

 המיקום הוא לא ביישוב אלא בשטח המועצה. האם ניתן להגיש בקשה? גם אותם,

נמצא בשטח המוגדר פריפריה חברתית.  והגיש בקשת לתקצוב פרויקט שאינניתן  לא: 8תשובה 

כמו כן אדגיש כי ניתן להגיש בקשת לתקצוב מוסד ציבור נלווה בשטח בית הספר דוגמת אולם 

 בנוהל: 2ראו חידוד לסעיף א. .ספורט ולא שיפוץ בית ספר כלשהו

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

 לאם תחנות, שחייה בריכות, צעירים מרכזי, נוער מועדוני, קונסרבטריונים, ספורט מגרשי, פריותס

)רק בנייה חדשה ופיתוח. לא ניתן להגיש בקשות ילדים  , גנימעונות יום, קשישים מועדוני, ולילד

ואולמות ספר )רק מוסדות ציבור נלווים כגון אולם תרבות, מגרשי משחק  לשיפוץ גני ילדים(, בתי

 בתי, תכליתיים רב מבנים, פארקים ספורט וכד'. לא יוקצה תקציב לבניה ושיפוץ בית הספר עצמו(,

 .עם

 

במוסד ציבורי שלא נמצא באחד מהישובים  האם אנחנו יכולים להגיש פרויקט: 9שאלה 

 שמוגדרים ישובים פריפריה?

בשטח המוגדר פריפריה  לא. ניתן להגיש בקשות לפרויקטים אשר נמצאים אך ורק: 9תשובה 

  .חברתית

 

יכולה להגיש בקשות? מאחר  העירייה 2018האם במסגרת הקול קורא בנושא לשנת  :10שאלה 

 ?2016-2017וקיבלנו תקצוב בשנית 

 .2017-ו 2016-בוודאי שניתן אבל לא עבור פרויקטים אשר תוקצבו ב :10תשובה 
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וישנים, השיפוץ יכלול שיפוץ פנים ללא נגיעה אנחנו מתכננים לשפץ מבנים קיימים   :11שאלה 

 לנוהל מופיע שצריך תוכניות ממוחשבות, חזיתות וחתכים. 10בסעיף ב'  בחזיתות וחלוקות פנים.

 האם אפשר להסתפק בכתבי כמויות ואומדנים? לכאורה אין משמעות לנ"ל במקרים של שיפוץ.

 לפרויקט בקשה להגיש אין. ראשוני תכנון הפחות בעל לכל הפרויקט: עודכן 10סעיף ב.  :11תשובה 

יש לצרף תכניות  .תיפסל, ותוכן מהות ללא בלבד כללית בקשה. ראשוני תכנון ללא כלשהו

או או מצגת, )אדריכליות( ממוחשבות ומפורטות, לרבות חתכים וחזיתות ואומדן מפורט לעבודות 

 .כתבי כמויותהדמייה או 

 

היחידות הללו שעלות הקמתן נאמדת  2כוללות את הקמת התכניות הקיימות ברשותנו  :12שאלה 

שאלתנו היא, באם נגיש את התכניות הקיימות על סכום זה, האם בקשתנו תישלל  מלש"ח. 8 -בכ

 אחת? יחידהשת התמיכה מתייחסת אך ורק להקמת על הסף, על אף שבק

קומה( התכנון בעבורן נדגיש ונאמר כי כיוון שמדובר בשתי יחידות שייבנו במקביל )קומה מעל 

 .היה כולל

מבחינת עלויות, ניתן להגיש  ייפסל על הסף. 1מש"ח בקטגוריה מס'  5כל פרויקט מעל : 12תשובה 

חלק מפרויקט גדול כפרויקט בפני עצמו אך יש לקחת בחשבון שבעת ההגשה ובעת הביצוע כל 

פרויקט אשר לא יעמוד  העלויות יהיו בנפרד. תב"ר נפרד, דוח מקורות ושימושים נפרד וכד'.

 בתנאי הסף ובהגדרות הנוהל בעת הביצוע לא ישולמו עבורו דרישות תשלום.

 

 ניתן להגיש בקשות עבור פרויקטים שכבר בביצוע מתקדם? :13שאלה 

רק מיום שבוצעו יש לקחת בחשבון שהמשרד יכיר בעבודות  ךבעיקרון אין בעיה א: 31תשובה 

נתון  זה ולכן 2019מרץ -קבלת הרשאה תקציבית. הרשאות תקציביות ישלחו בערך בפברואר

 לשיקול הרשות.

 

  -מפורטות שלוש קטגוריות לבקשת תקצוב – 9סעיף  3עמוד  : 14שאלה 

 מלש"ח )ע"פ כמות התושבים( ? 1.4מה הקטגוריה המתאימה למועצה אזורית הרשאית לקבל 

 .לעלות הפרויקטים על פי החלוקה לקטגוריות שציינתם בנוהל? האם עלינו להתייחס

. על פי מספר התושבים במועצה ייקבע הסכום המקסימלי  2-ב8יש להתייחס לסעיף א.: 14תשובה 

מעבר לכך עבור כל פרויקט יש לבחון את הסכום אותו ניתן  הכולל אותו יכולה המועצה לבקש.

 3-.ב8על פי סעיף א. לבקש בהתאם למספר התושבים באותו ישוב

 

האם פרויקטים שמתוקצבים לשנת  -2018מה הכוונה שהנוהל הינו לשנת תקציב  :15שאלה 

 לא ניתן להגיש? 2019

 של המשרד. 2018ניתן להגיש. הכוונה לתקציב : 15תשובה 
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האם לרשום אתכם כמשתתפים בפרויקט או כרגע לציין שעלות הפרויקט כולו הינה  :16שאלה 

 עירונית?

ניתן לכתוב את המשרד כמשתתף בפרויקט ולציין כי הרשות מתחייבת לממן כל : 16תשובה 

 .במידה והמשרד יאשר סכום נמוך יותר מהמבוקש סכום שיחסר בעלות הפרויקט

 

 מה ההגדרה של פארק?: 17שאלה 

ההגדרה המילונית של פארק היא שטח שאין בו יישוב או מבנים עירוניים, הפתוח : 17תשובה 

 לרווחת הציבור.
 

מה כולל שדרוג שיפוץ פארק? האם ניתן להתקין מתקני ספורט, שעשועים, מערכות : 18שאלה 

 .השקייה )לרבות החלפת צנרת( בתוך שטחו של הפארק

לא יתוקצבו מתקני שעשועים כיוון שלמשרד יש נוהל לנושא זה. ניתן  5ע"פ סעיף א.: 18תשובה 

 הרלוונטיים לפארק.להגיש כל מרכיבי שיפוץ או הקמה 

 

האם יכול להיות ברחוב צמוד/סמוך שהמבנה /צורך הבנייה משרת את הרחובות : 19שאלה 

 שברשימה ? 

לא. ניתן להגיש בקשה לתקצוב פרויקט הנמצא בשטח המוגדר פריפריה חברתית : 19תשובה 

 בלבד.

 

לאחר שלב  האם ברור שההיתר לא יהיה בשלב ההגשה אלא–לעניין היתר בנייה : 20שאלה 

 התקצוב במידה ויאושר לביצוע הפרוייקט ?  )ברור שבהתאם לתנאי התב"ע החלה על המקום(.

אין צורך להציג היתר בניה בעת  עם הגשת דרישת התשלום. חובה להציג היתר בנייה: 20תשובה 

 הגשת הבקשה.

 

המירבי שניתן בהנחה שאנו מבקשים רק בקשה אחת, מהו התקציב למועצה מקומית, : 12שאלה 

 ?מלש"ח? 1.5מלש"ח או  1לבקש בקול קורא זה 

  .מש"ח 1סימלי למועצה מקומית הינו ג כתוב בפירוש כי התקצוב המק-8על פי סעיף א.: 12תשובה 

 

ברצוני לבדוק אם ישנה מניעה להגיש את הבקשה לקול קורא הנ"ל עבור השלמת : 22שאלה 

)האב( אשר נמצא גם הוא בתוקף פרויקט של מימון לפרויקט מתחמי העבודה המשותפים 

 המשרד.

: "ניתן להגיש בקשה עבור פרויקטים חדשים 8לא ניתן להגיש. ככתוב בתנאי סף ב. :22תשובה 

בלבד, לא ניתן להגיש בקשות עבור פרויקטים אשר מומנו ע"י המשרד במסגרת נוהל תקצוב 
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כזים מסחריים ושווקים וקול קורא , נוהל סיוע בשדרוג מר2017-ו 2016מוסדות ציבור לשנים 

 האבים".

 

מוסדות ציבור "מעונות יום, בתי כנסת...גני ילדים ובתי ספר )לא יוקצה  – 1עמ' : 32שאלה 

תקציב לבניית או שיפוץ בית ספר אלא רק מוסד ציבורי נלווה דוגמת אולם ספורט(. נודה 

 ?להבהרת הסעיף, האם ניתן לשפץ בית ספר או לא ניתן

 2חידדתי את הנושא בסעיף א. לא ניתן לשפץ בית ספר אלא רק מוסד ציבורי נלווה.: 32תשובה 

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

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

)רק בנייה חדשה ופיתוח. לא ניתן להגיש ילדים  , גנימעונות יום, קשישים מועדוני, ולילד לאם

)רק מוסדות ציבור נלווים כגון אולם תרבות, מגרשי משחק ספר  בתיבקשות לשיפוץ גני ילדים(, 

 רב מבנים, , פארקיםואולמות ספורט וכד'. לא יוקצה תקציב לבניה ושיפוץ בית הספר עצמו(

 .םע בתי, תכליתיים

 

 ?ש לדוג' לחינוך מוכר שאינו רשמיהאם ניתן לשפץ מבנה חינוכי אחר המשמ: 42שאלה 

מוסד חינוך שאינו מוכר זהה בהגדרתו לבית ספר ולכן כל לא ניתן להגיש בקשה : 42תשובה 

  לשיפוץ מבנה זה.

 

 האם יאושר תקציב למסלול אופנים?: 52שאלה 

 אופנים. ניתן להגיש בקשות לתקצוב מסלול: 52תשובה 

 

. " המשרד לא יהיה שותף לתקצוב רכיב התכנון ופיקוח בשיעור 11' עמ' 5סעיף : 62שאלה 

לאף פרויקט" ברור כי  מעלות הפרויקט, לא ישולמו דמי ניהול או תקורות 10%העולה על 

ו/או רכיב דמי ניהול,  10%המשרד לא ישלם רכיבים אלו, אך האם רכיב תכנון ופיקוח העולה על 

 האם הוצאות בגין הצטיידות יוכרו לצרכי מצ'ינג? יוכר לכל הפחות לצרכי מצ'ינג?

עו בטרם תכנון ופיקוח יוקרו כמצ'ינג אם בוצעו לאחר תאריך ההרשאה. עבודות שבוצ: 62בה תשו

 קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד לא יוכרו. 

הצטיידות הרלוונטית לבנייה תוכר כמצ'ינג לאחר תאריך ההרשאה. ריהוט וציוד שאינו רלוונטי 

 לא יוכרו כמצ'ינג. לבנייה

 

 "חובה לצרף לכל מקור מימון אסמכתאות בעת הבקשה" – 7עמ'  4עיף ס: 72שאלה 

הרשות עובדת על גיוס תקציבים ואיגום משאבים ממקורות נוספים. בשלב הגשת הבקשה, 

הרשות עדיין לא קיבלה אישור אודות איגום המשאבים. למרות האמור, הרשות מתחייבת לצאת 

 3סעיף  12אך מנגד בעמ  לפרויקט ובמידת הצורך, להשלים את יתרת הכספים ממקורותיה. 



 
 
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
 

 
 

   אביב-, תל8שדרות שאול המלך  בית אמות משפט,
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

תקציב הראשות המקומית בתקציב ממשלתי נוסף ו/או אחר"  נאמר "לא תאושר החלפה של

המשרד כי הסעיף האמור מתייחס לחלק שהרשות מחוייבת להביא ממקורתיה  רונודה לאיש

לסיכום, אנו מבקשים שהרשות תוכל להציג  ( ברשות חלשה, אך לא ליתרת התשלומים.10%)

ן אסמכתאות לכך, כאשר כאיגום משאבים, תקציב ממשלתיים נוספים, למרות שעדיין אי

היא תשלים את הפרויקט  הרשותץ תתחייב מנגד כי במידה ולא יתקבלו תקציבים נוספים,

 .ממקורותיה

רשות המתחייבת להביא ממקורותיה תקצוב לפרויקט לא תוכל להציג לאחר מכן : 72תשובה 

שאינם תקציב ממשרדי ממשלה אחרים כתחליף למקורותיה. תוכל לעשות זאת רק עם מקורות 

ממשלתיים. ניתן להציג איגום משאבים ממשרדי ממשלה אחרים רק אם בידי הרשות 

 אסמכתאות עבור תקציבים אלו.

 

אם צבעו זה נחשב שיפוץ? איפה  מה הכוונה לא עברו שיפוץ בעשר השנים האחרונות? :28שאלה 

  עובר הגבול? 

האחרונות. צביעת המקום לא תחשב שנים  10-: הכוונה היא שלא בוצעו עבודות במקום ב28תשובה 

 :3כשיפוץ אם אכן מדובר בצביעה בלבד. בעקבות שאלתך בוצע תיקון בסעיף א.

 10-ב שיפוץ עברו לא אשר ציבור מוסדות לתקצוב יאושרו - שיפוץ עבודות מהותו אשר פרויקט"

 100,000-מ הקטנה כוללת בעלות עבודות כל. כשיפוץ תחשב לא המקום צביעת .האחרונות שנים

 שיפוץ בוצע לא בהם אשר במבנה מרכיבים עבור בקשות להגיש ניתן. שיפוץ עבודות יחשבו לא ₪

 וקירוי במדשאות שיפוץ 2013-ב בוצע בה עירונית שחיה בריכת: לדוגמה. האחרונות שנים 10-ב

 .בזמנו שופצו לא שאלה כיוון המלתחות לשיפוץ בקשה להגיש ניתן, הבריכה

 

 

 14:00בשעה  21.11.2018, רביעיהמועד האחרון להגשת בקשות לנוהל הינו יום 

 

 

 בהצלחה.
 

 

 לי סרוב

 מנהלת תחום מחקר מעקב ובקרה

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל


