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 סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים נוהל
 2018-בפריפריה החברתית 

 

 

לסייע בתקצוב  ו"המשרד"( מודיע על כוונת -המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן 

 פרויקטים ציבוריים, כמפורט בהמשך, ברשויות המקומיות, שנכללות בפריפריה החברתית

בעניין שינוי שם המשרד לפיתוח  1/11/2015-מיום ה 631כהגדרתה בהחלטת הממשלה מספר 

ובשינוי הגדרת הפריפריה החברתית  ,"המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל"-הנגב והגליל ל

לעניין תחומי פעילותו של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, במסגרת התיקון להחלטת 

 .15/5/2016-מיום ה 1453הממשלה מספר 

 ווזאת מתוקף תפקיד ,רבה בקידום פרויקטים ציבוריים בפריפריה החברתיתחשיבות  ההמשרד רוא

 לפעול לחיזוק רשויות מקומיות.

 

 מטרת הנוהל: 

ההשתתפות תהיה בכפוף לזמינות  2סעיף א.על פי המפורט בלקדם פרויקטים ציבוריים פיסיים 

ציבית, איגום ביצועית של הפרויקט, תב"ע מאושרת, היתר בניה )במקרה הצורך(, זמינות תק

קידום והשלמת בינוי  העיקרית של הנוהל היאהמטרה תקציבי ועמידה בתנאי הסף שיפורטו להלן. 

. ההשלמה מיועדת עבור שיפוצים ושדרוגי טהמ אחד או יותר מהרשימה המפורטת פרויקטעבור 

למת מבנים קיימים, וגם כתקציב משלים לפרויקט. דהיינו, התקציב שיאושר בנוהל זה יהווה הש

תקציב ויאפשר לרשות המקומית להוציא אל הפועל את הפרויקט. רק פרויקט שיתאפשר ביצועו 

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

השלמת התקציב על ידי המשרד לא תביא לאיגום תקציבי מלא, לא יאושר. עוד יצוין כי יש להגיש 

 .רויקט בעל זמינות ביצוע גבוהה, שלאחר השלמת התקציב יתאפשר ביצועו באופן מהירבקשה לפ

 : הגדרות הנוהל .א

 בלבד. 2018הנוהל הינו לשנת התקציב  .1

, תרבות אולמות, ספורט אולמות, סים"מתנ, מקוואות, כנסת בתי, יום : מעונותמוסדות ציבור .2

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

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

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

 רב מבנים, פארקים ,(יוקצה תקציב לבניה ושיפוץ בית הספר עצמולא ואולמות ספורט וכד'. 

 .עם בתי, תכליתיים

פרויקטים ציבוריים  של  בתקצוב סייעל  ורצונ על הנגב והגליל מודיעהפריפריה, המשרד לפיתוח 
 .בפריפריה החברתית

 



 

 
  

 והגליל הנגבהפריפריה, המשרד לפיתוח 

2 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

 10-ב שיפוץ עברו לא אשר יאושרו לתקצוב מוסדות ציבור - מהותו עבודות שיפוץפרויקט אשר  .3

-מ הקטנה כוללת בעלות עבודות כל. כשיפוץ תחשב לא המקום צביעת .שנים האחרונותה

 לא בהם אשר במבנה מרכיבים עבור בקשות להגיש ניתן. שיפוץ עבודות יחשבו לא ₪ 100,000

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

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

והצטיידות  המשרד לא יאשר תקציב עבור הוצאות רכש נוהל זה אינו כולל תקצוב עבור תפעול.  .4

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

השיפוץ או הבנייה דוגמת מערכת מיזוג אוויר. בכל מקרה, ההחלטה האם  מרכזי בעבודות

ומותנית  לאשר תקציב עבור הוצאות רכש והצטיידות נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של המשרד

 . באישור מראש

 ומתקני שעשועים. כבישים ,במסגרת נוהל זה לא יתוקצבו אצטדיונים .5

 או יופעלו הם כי בכתב להתחייב צריכה והרשות ציבוריים להיות צריכים המתוקצבים המבנים .6

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

 .הפנים משרד של" סמלית בתמורה או תמורה ללא ומבנים קרקעות

 במסגרת נוהל זה, לא יתוקצבו פרויקטים שמהותם עבודות תכנון בלבד. הנוהל מיועד לביצוע .7

 בלבד. 

 יהיה על פי הכללים הבאים: תקציב המקסימום לתקצוב פרויקטים  .8

בעירייה לא יעלה על לתקצוב פרויקטים  2018משרד המקסימלי לשנת ב התקצו - העיריי .א

  :, ועל פי הפירוט הבא₪מיליון  3

 .₪מיליון  3עיר שנכללת באופן מלא בפריפריה החברתית:  .1

ללים בפריפריה החברתית, על פי התקרה עיר אשר מספר שכונות/רחובות שלה נכ .2

 5,001-10,000. ₪ 1,000,000תושבים:  1,000-5,000. 0תושבים:  1,000הבאה: עד 

 . ₪ 3,000,000תושבים:  10,001. מעל ₪ 2,000,000תושבים: 

במועצות תקצוב פרויקטים ל 2018שנת להמשרד המקסימלי ב ותקצ - מועצה אזורית .ב

תקצוב המקסימום מותנה במספר התושבים של המועצה  .₪ון מילי 2אזוריות לא יעלה על 

 האזורית, הנכללים ברשימת היישובים תחת נוהל זה. להלן התנאים המצטברים:

מסך תושבי  50%שסך תושבי היישובים שלה הנכללים בנוהל עולה על מועצה אזורית  .1

 . ₪מיליון  2 –המועצה, תוכל לזכות בתקציב המקסימום 

עצה אזורית על פי מספר תושביה המתגוררים בפריפריה הקצאת תקציב למו .2

 5,001-10,000. ₪ 700,000תושבים:  1,001-5,000. 0תושבים:  1,000החברתית:  עד 

 .₪ 2,000,000תושבים:  10,001. מעל ₪ 1,400,000תושבים: 
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 1,500-ל 1,000בין  ישוב :במועצה אזורית ישוב אחדפרויקטים בל מקסימום תקציב .3

 תושבים 2,000-ל 1,501 ישוב בין, ₪ 500,000  - לישוב מקסימאלי ציבתק תושבים

 תקציב תושבים 2,001-ישוב עם יותר מ, ₪ 750,000 - לישוב מקסימאלי תקציב

  .₪ 1,000,000 - לישוב מקסימאלי

שלא תוגש יותר מבקשה על המועצה לפצל את הבקשות בין הישובים השונים כך  .4

מהבקשות שהיא תגיש יהיו ליישובים  50%-קפיד שעל המועצה לה אחת לישוב אחד.

 בקשות לאותו ישוב. 2לא ניתן להגיש .   1-4בדירוג 

במועצות לתקצוב פרויקטים  8201תקצוב המשרד המקסימלי לשנת  - מועצה מקומית .ג

 :, ועל פי הפירוט הבא₪מיליון  1מקומיות לא יעלה על 

 מיליון  1ת: מועצה מקומית שנכללת באופן מלא בפריפריה החברתי₪. 

  מועצה מקומית אשר מספר שכונות/רחובות שלה נכללים בפריפריה החברתית, על פי

 .₪ 500,000תושבים:  1,001-5,000. 0תושבים:  1,000התקרה הבאה: עד 

 . ₪ 1,000,000תושבים:  10,001. מעל ₪ 750,000תושבים:  5,001-10,000 

הבקשות אותן בכוונה להגיש. בשום מקרה  לאור זאת, על כל רשות לשקול ולתכנן את מספר

 .  לא יאושר לרשות מקומית תקציב מעבר לתקרה זו

 סוגי פרויקטים, אשר עיקריהם מפורטים להלן:לושה שבמסגרת הנוהל מתוקצבים  .9

 יעלה לא הפרויקט תקציב כאשר, ₪ מיליון 1.5 עד של בהיקף לתקצוב בקשה: 1 קטגוריה .א

 להגיש ניתן. בהמשך שיפורטו ובמגבלות בתנאים, ₪יון מיל 3-ולא ירד מ ₪ מיליון 5 על

 5-מ גבוהה תהיה שעלותו פרויקט כי, יובהר. 2018 בשנת זו בקטגוריה בלבד אחת בקשה

 השתתפות כי, יובהר עוד .הסף על יפסל, ₪מיליון  3-ו/או עלותו תהיה נמוכה מ מיליון

 . ₪ מיליון 1.5 על תעלה לא הפרויקט בתקצוב המשרד

 על יעלה לא הפרויקט תקציב כאשר, ₪ מיליון 1 עד של בהיקף לתקצוב בקשה: 2 הקטגורי .ב

 עד להגיש ניתן. בהמשך שיפורטו ובמגבלות בתנאים, ₪מיליון  1.5-ולא ירד מ ₪ מיליון 3

 גבוהה תהיה שעלותו פרויקט כי, יובהר. 2018 בשנת זו בקטגוריה לפרויקטים בקשות שתי

 כי, יובהר עוד. הסף על יפסל, ₪מיליון  1.5-נמוכה מו/או עלותו תהיה  מיליון 3-מ

 .₪ מיליון 1 על תעלה לא הפרויקט בתקצוב המשרד השתתפות

 כאשר, ₪ 250,000-ולא פחות מ ₪ 500,000 עד של בהיקף לתקצוב בקשה: 3 קטגוריה .ג

, יובהר. בהמשך שיפורטו ובמגבלות בתנאים, ₪ מיליון 1.5 על יעלה לא הפרויקט תקציב

 השתתפות כי, יובהר עוד. הסף על יפסל, מיליון 1.5-מ גבוהה תהיה שעלותו יקטפרו כי

לדוגמא: ) ₪ 250,000-ולא תפחת  מ ₪ מיליון חצי על תעלה לא הפרויקט בתקצוב המשרד

  עבור פרויקט מסוים(. ₪ 100,000 בסךלא ניתן לבקש מהמשרד תקצוב 
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סימאלי הניתן להגשה במסגרת באחריות הרשות המקומית לשים לב כי מספר הבקשות המק .10

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

מספור הבקשות בטבלה המיועדת לכך בטופס הבקשה או הוספת מכתב נלווה(. בקביעת מספר 

הבקשות שיאושרו לכל רשות מקומית בשלבי הניקוד והתקצוב, המשרד יתחשב בדירוג 

בקשות ובסדרי העדיפויות של כל רשות מקומית. במידה והרשות המקומית לא תדרג את ה

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

בקשות לא תיבדק ותיפסל על הסף.  6-וכן הלאה(. כל בקשה מעבר ל 1במעטפה תהיה מספר 

אישור מספר ל דירוג הבקשות שיבוצע על ידי המשרד. הרשות המקומית לא תוכל לערער ע

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

 הפרויקטים שיאושרו לכל רשות. 

)ממספר  מעטפות 2 ויוגשו במידה.  מקומית רשות אחת לכל אחת ממעטפה יותר להגיש אין .11

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

 המפורטים ולדגשים למגבלות, להתניות אפשרות בכל לב לשים הפונות הרשויות באחריות .12

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

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

 :על פי מטרות הנוהל(

 ביתרמקומית )כל שטח הרשות המקומית(: הרשות הגיש בקשות עבור כל הלנוהל רשאיות ל .1

 אל אום, רמלה, שמש בית, אלעד, לוד, קאסם כפר, עילית מודיעין, ירושלים, טייבה, עילית

, עמנואל, מלאכי רייתק, קלנסוואה, טירה, ברק בני, גרביה אל באקה, הכרמל טירת, פחם

, יערים קריית, עוספיא, גוש אבו, זרקא -א סר’ג, כרמל אל דלית, ערערה, רכסים, ת’ג, פוריידיס

 מועצות. ה"בסמ, וליה’לג’ג, קרע כפר, ארבע קריית, חריש, זמר, עירון מעלה, אל בית, ברא כפר

 .בנימין מטה, יבנה חבל, שפיר, חברון הר, שורק נחל: אזוריות

ישובים המוגדרים  הרשומים יישובים עבור האזוריות מועצות בקשות להגיש רשאיות לנוהל .2

 זה. לנוהל ה' על פי המפורט בנספח פריפריה חברתית

 עבור רקו אך, מקומיות מועצותו ערים להגיש בקשות רשאיות לנוהל -שכונות ורחובות  .3

 . לנוהל זה 'ו בנספחהמפורטים  הרחובותו השכונות בשטח פרויקטים

 לנוהל. 2במפורטת בסעיף א.מתוך הרשימה  ציבוריפרויקט ביצוע פרויקט נשוא הפנייה הינו ה .4

 צפויות להסתיים לא יאוחר  2018לשנת  יים שמהותם בנייה חדשההעבודות לביצוע פרויקט .5

צפויות  2018העבודות לביצוע פרויקטים שמהותם שיפוץ ושידרוג לשנת  .31/12/2020-מה

לא תאושר הארכה מעבר למועד זה, ולא תכובד דרישת . 30/06/2020ם ר מיוחלהסתיים לא יאו

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

לא תתחיל בביצוע הפרויקט עד  רשות המקומית עוד יובהר כי במידה וה .הכללי של המשרד
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ום קבלת ההרשאה, המשרד רשאי לבטל את שנה )לבנייה חדשה( ועד חצי שנה )לשיפוץ( מי

 ההתחייבות. 

 נה הגורם היוזם את הפרויקט והאחראית העליונה על ביצועויההמציעה,  רשות המקומיתה א.  .6

רשאית לקבל שירותים מקבלני משנה  ,המציעה רשות המקומיתהכי  ,יובהר ,)למען הסר ספק

יל את הפרויקט לאחר השלמתו, היא הגורם המפע הרשות המקומית לצורך ביצוע הפרויקט(.

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

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

 לא אך, הפרויקט ולתפעול לניהול מפעיל לגוף מכרז לפרסם רשאיתרשות המקומית הב.  

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

 החברה על יחולו זה בנוהל המפורטים התנאים כל. הכלכלית החברה לביצוע הפרויקט

רשות ה מול ורק אך תהיה, המשרד והתקשרות המשרד התנהלות, זאת עם יחד. הכלכלית

 .הכלכלית החברה מול ולאהמקומית 

צריכים להיות ציבוריים והרשות צריכה להתחייב בכתב כי הם יופעלו  בנים המתוקצבים המ .7

"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 המשפטי  בותעל הרשות לצרף התחיי – בפרויקטים שמטרתם בנייה חדשה .א

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. 

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

על פיו המבנה הוקצה לצד ג' במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה  ,העיריות

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. 

המבנים והקרקע הינם בבעלות הרשות המקומית בלבד והרשות  למען הסר ספק,

 . המקומית מתחייבת לא להעביר את הבעלות לצד ג'

יש בקשות עבור פרויקטים אשר ניתן להגיש בקשה עבור פרויקטים חדשים בלבד, לא ניתן להג .8

 דרוגבש סיוע נוהל, 2017-ו 2016לשנים  מוסדות ציבורתקצוב ע"י המשרד במסגרת נוהל  מומנו

 קול קורא האבים.ושווקים ו מסחריים מרכזים

רשות ה ברחבי ספר בתי שיפוץ, "לדוגמא. אחד כפרויקט פרויקטים של מקבץ להגיש אין .9

הגשת . אחד ספציפי באתר, אחד לפרויקט פרטניות בקשות להגיש יש. וכדומה" המקומית

 מקבץ פרוייקטים תביא לפסילת הבקשה.

. ראשוני תכנון ללא כלשהו לפרויקט בקשה להגיש אין. ראשוני תכנון הפחות בעל לכל הפרויקט .10

יש לצרף תכניות )אדריכליות( ממוחשבות  .תיפסל, ותוכן מהות ללא בלבד כללית בקשה
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כתבי או הדמייה  או או מצגת  ת ואומדן מפורט לעבודוכים וחזיתוומפורטות, לרבות חת

 כמויות.

 .(ת התוכניות החלות ויעודי קרקעיש לציין א) הקרקע את יעוד תואמת מטרת הפרויקט .11

הפרויקט עולה בקנה אחד עם דרישות התב"ע הרלבנטית. לא יאושר סיוע לפרויקט במקרה בו  .12

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

, וממתינה אורכה כלשהי לצורך ביצוע שינוי בתב"ע. חריג לסעיף זה יהיה תב"ע שהופקדה

 ימים להצגת תב"ע מאושרת.  90אורכה של עד  רשות המקומית ללאישור. במקרה זה, תינתן 

הסכם החכירה מול רשות מקרקעי ישראל חייב  – החכירה למטרת תואמת הפרויקט מהות .13

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

)רלוונטי לבקשות אשר הקרקע איננה בבעלות אלא  פסילת הבקשהמקרקעי ישראל, יביא ל

 מוחכרת(.

חייבת להוכיח זכויות בקרקע. לעניין זה, לצורך תקצוב מכח הנוהל יהיה על  רשות המקומית ה .14

 . בעלות על המבנה במועד הגשת הבקשהו להוכיח בעלות על הקרקע  רשות המקומית ה

 כמפורט משמעם של מוסדותיה ושאר קרנותיה רבותל) בלבד היהודית הסוכנות בבעלות מבנים .15

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

 :הבאיםהתנאים  במסגרת להגיש ניתן( 16.09.1979

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

 .כך על  המעידים םמסמכי שהלבק לצרף רשות המקומית ה על .(ישראל

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

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

 להמציא רשות המקומית ה על, קצר ההסכם ותוקף במידה. בלבד המקומית 

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

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

  ותקצוב המשרד: רשות המקומיתשיעור השתתפות ה .16

 יעלה לא המבוקש בפרויקט הממשלה משרדי כלל ושל המשרד של השתתפות אחוז .1

המקומית כמו כן, שיעור השתתפות הרשות . בקטגוריות  ים בכלללפרויקט 90% על

בפרויקט משתנה בהתאם לרמה החברתית כלכלית של כל רשות על פי המפורט 

 בטבלה:
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 אש"ח: 500תקצוב המשרד עד  – 3פרויקט בקטגוריה  .א

רמה חברתית כלכלית 
 של הרשות

שיעור מקסימלי של תקצוב 
 המשרד מעלות הפרויקט 

תקצוב מינימלי של 
 הרשות המקומית

1-4 90% 10% 

5-6 80% 20% 

7-10 70% 30% 

 
 ש"ח:מ 1תקצוב המשרד עד  – 2פרויקט בקטגוריה  .ב

רמה חברתית כלכלית 
 של הרשות

שיעור מקסימלי של תקצוב 
 המשרד מעלות הפרויקט

תקצוב מינימלי של 
 הרשות המקומית

1-4 80% 20% 

5-6 75% 25% 

7-10 60% 40% 

 
 ש"ח:מ 1.5תקצוב המשרד עד  – 1פרויקט בקטגוריה  .ג

כלית רמה חברתית כל
 של הרשות

שיעור מקסימלי של תקצוב 
 המשרד מעלות הפרויקט

תקצוב מינימלי של 
 הרשות המקומית

1-4 70%   30% 

5-6 70%   30% 

7-10 50% 50% 

 

 ממקורותיה הפרויקט מהתקציב %10 לפחות להשלים נדרשת רשות המקומית ה .2

ו הכוללת מעלות %10. הכוונה למקורות שאינם ממשלתייםכאשר  פרויקטה עבור

 550,000רויקט שעלותו בפ -לדוג'  של הפרויקט ולא מהסכום המבוקש מהמשרד.

 .₪ 55,000הינה של הרשות המקומית המינימאלית השתתפות  ₪

להסדר  המועצהייחשבו גם תקציבים ממפעל הפיס,  רשות המקומית הכמקורות  .3

רה בו בכל מק כלומר, תרומות וכדומה )כל מקור שאינו ממשלתי(.הימורים, 

הרשות המקומית רשאית לגייס לטובת  %90-השתתפות המשרד נמוכה מ



 

 
  

 והגליל הנגבהפריפריה, המשרד לפיתוח 

8 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

תפות תהפרויקט תקציב ממקורות ממשלתיים נוספים ובתנאי שסך ההש

בו השתתפות  1. לדוגמא, בפרויקט מקטגוריה %90הממשלתית לא תעלה על 

מעלות  %20, הרשות המקומית רשאית לגייס עד  %70-המשרד מוגבלת ל

 ורות ממשלתים נוספים.הפרויקט ממק

)לדוגמא מכתב אישור  בעת הגשת הבקשה חובה לצרף לכל מקור מימון אסמכתאות .4

ממפעל הפיס, הרשאה תקציבית חתומה ממשרד הבינוי או משרד התרבות 

והספורט וכן הלאה(. במקרים של תרומות יש לצרף מכתב מהגוף התורם. במקרים 

 ב להשלים עלויות אלה ממקורותיה. בהם אין לרשות אסמכתאות אלו עליה להתחיי

רשות השיוגש על ידי חתום ע"י מורשי החתימה. הדוח שימושים דו"ח מקורות וחובה לצרף  .17

או  ייבדק על ידי המשרד. ככל שיימצאו בדו"ח אי התאמותבמסגרת הגשת הבקשה  המקומית 

 קומית רשות המה, המשרד רשאי לפסול את הבקשה. כך לדוגמא, במקרים בהם אי דיוקים

כי אינם תציין השתתפות של משרדי ממשלה אחרים בפרויקט, ואותם משרדי ממשלה יודיעו 

 . הבקשה עלולה להיפסלמשתתפים במימון הפרויקט, 

 ניקוד המפורט באמות המידה להלן., או יותר, בהתאם לנקודות 40 שלהבקשה זכתה בניקוד  .18

 :הנדרשים והמסמכים ההצעות הגשת אופן .ג

ואליהן יצורפו כל המסמכים וההתחייבויות  פרויקטים יוגשו כמפורט להלןקצוב הצעות לת .1

אשר לא תעמוד בתנאים המפורטים ולא יצורפו אליה כל המסמכים,  . פניהלמטההמפורטים 

את  ועלולה שלא להיות מאושרת. המשרד שומר לעצמהאישורים וההתחייבויות כמפורט להלן, 

. וכל חומר רלוונטי נוסף , קבלת הבהרותמכיםהזכות לפנות למבקשים בבקשה להשלמת מס

 .כאשר מדובר בתנאי סף, לא יפנה המשרד לרשות להבהרות והבקשה תפסל

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

 יש להגיש כרטיס( הפרויקט בכל בקשה קטגורייתיש לציין את ) פרויקט כרטיסב. הרשות

 שכן הדרושים הפרטים כל את למלא יש. (עבור כל פרויקט בנפרד פרויקט ומסמכים רלוונטיים

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

דו"ח מקורות ר עדיפות הרשות לפרויקטים שהוגשו; דירוג סד) בקשתה את לבדוק יהיה

 סטאטוס; הפרויקט ליישום דרך אבני - דרך אבניעל הקרקע; ות מסמכי בעל ;ושימושים

 לרבות, תקציבית תוכנית פרוט - הפרויקט עלות; הפרויקט של תכנונית מצב תמונת -תכנוני

; הפרויקט של השונים והשלבים המרכיבים עלויות לפרט יש. זה לפרויקט ושימושים מקורות

 היתרי, הרלבנטיים התכנון וגופי דותוע החלטות את ולצרף לפרט יש – ואישורים היתרים

  .וקיימת במידה רלוונטיים ממשלה משרדי עמדת; הרלבנטית ע"והתב )אם ישנם( הבנייה

 במימון החינוך משרד השתתפות להראות חובה חינוך ומוסדות ספר בבתי בפרויקטים

 .הפרויקט  
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 אמות מידה לניקוד הבקשות בכלל הקטגוריות .ד

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

 ותתוקצב כאשר כל קטגוריה תנוקד 1,2,3הניקוד יתבצע בחלוקה לקטגוריות  .2

 בנפרד ללא קשר או תלות ביתר הקטגוריות. 

כל בקשה אשר תוגש למשרד, תיבחן ותתוקצב בהתאם לאמות המידה המפורטות  .3

 : להלן

 אמות המידה 
מקס' 
 נקודות

 : רשותהשל העדכני ביותר כלית על פי דירוג הלמ"ס כל-רמה חברתית א.

  נקודות.                            40: 1-2רשויות בדירוג 

  נקודות.  30: 3-4רשויות בדירוג 

  נקודות.  20: 5-6רשויות בדירוג 

 נקודות 10ומעלה:  7 בדירוג רשויות . 
 

40 

 ומועצות תמקומיו מועצות) תושבים מספר – המקומית הרשות גודל .ב
 (: בלבד אזוריות

 נקודות 5: תושבים 2,500 עד . 

 נקודות 10: תושבים 7,500 עד 2,501-מ. 

 נקודות 15: תושבים 15,000 עד 7,501-מ. 

 נקודות 20: תושבים 15,000-מ למעלה . 
 

/ שכונות בלבד ערים) תושבים מספר – המקומית הרשות גודל
 (: ורחובות המוכרים כפריפריה חברתית

 נקודות 5: תושבים 25,000 עד. 

 25,001-75,000 נקודות 10: תושבים. 

 75,001-150,000 נקודות 15: תושבים . 

  נקודות 20: תושבים 150,001מעל. 

20 

בתקצוב הפרויקט הרשות המקומית חלק ההשתתפות העצמית )באחוזים( של  .ג
 ממקורות שאינם ממשלתיים. 

 נקודות 0: אחוזים 10 בתקצוב רשות המקומיתה השתתפות. 

  נקודות. 2.5אחוזים:  11-20בתקצוב  רשות המקומיתההשתתפות 

  נקודות.  5אחוזים:  21-30בתקצוב  רשות המקומיתההשתתפות 

  נקודות. 7.5אחוזים:  31-40בתקצוב  רשות המקומיתההשתתפות 

 נקודות.  10אחוזים ומעלה:  41בתקצוב  רשות המקומיתה השתתפות 

10 

 ד.
משרד הרווחה  רים במחלקות הרווחה, על פי נתוניהמוכמרכיב חברתי. מספר 

 והשירותים החברתיים.

 :מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בלבד

  נקודות. 2.5מוכרים:  1,000עד 

10 
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 1,001-3,000  :נקודות. 5מוכרים 
 3,001-5,000  :נקודות. 7.5מוכרים 
 5,001  :נקודות. 10מוכרים ומעלה 

 : פריה החברתית בערים/שכונות ורחובות הפריערים בלבד

  נקודות. 2.5מוכרים:  5,000עד 
 5,001-10,000  :נקודות. 5מוכרים 
 10,001-20,000  :נקודות. 7.5מוכרים 
 20,001  :נקודות. 10מוכרים ומעלה 

 ידי על ינוקד זה פרמטר. נקודות 20 הפרויקט של מקצועית כללית הערכה .ה
 סמך על יהיה הניקוד. וההנדסה הבנייה בתחומי למשרד מקצועי חיצוני יועץ

 :מצטבר ניקוד הינו להלן הניקוד. פרויקט כל של ותקצוב תכנון מרכיבי
 : זמינות

 .נקודות 3: לפרויקט סופי תכנון קיים האם .א
 היתר ניתן האם או בוועדה דיון לאחר תוקף קיבלה להיתר הבקשה .ב

 .נקודות 2: לפרויקט בנייה
 2: זוכה קבלן קיים האם או רויקטהפ לביצוע מכרז פורסם האם .ג

 . נקודות
 .נקודות 2: לקבלן עבודה התחלת צו ניתן האם .ד
 . נקודות 3: באתר העבודות החלו האם .ה

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

  .נקודות 2 של תוספת תינתן 20%-מ גבוה ההשתתפות אחוז בו מקרה בכל
 לרשות רווח להניב צפוי הפרויקט בו מקרה בכל. כלכלית תרומה .ב

 2 של תוספת תינתן, הפסדי פרויקט או מאוזן בפרויקט מדובר ולא המקומית
  .נקודות

 ושימושים מקורות ח"דו עם המוגש פרויקט. המוגש התקציב סבירות .ג
 בגדר הינן הפרויקט והוצאות ועלויות, המקורות אימות לרבות, ומדויק מלא
 תוספת תינתן, חסר תקצוב או יתר תקצוב או, חריגות ללא, והמקובל בירהס
 .נקודות 4 של

20 

 100 סה"כ 
 

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

 : תקציב .ה

המשרד יקבע את היקף התקצוב הכולל לנוהל זה. היקף התקצוב יקבע את מספר הבקשות  .1

יקטים, קטגוריות הפרו 3משיקולי תקציב, המשרד רשאי לתקצב את  ות.שתאושרנה לכל רש

בלבד. מספר הבקשות שתאושרנה לכל רשות, בכל או שתי קטגוריות או קטגוריה אחת 

בכל מקרה הקצאת התקציב לרשויות קטגוריה, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.  

 המקומיות תהיה שוויונית, שקופה ומנומקת. 

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

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

 .שהתבקש מהסכום קטן היה שאושר התקצוב סכום
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עמוד באחד מתנאי פרויקט לגביו יתברר, לאחר אישורו ואף לאחר תחילת ביצועו, כי חדל מל .3

 הסף, ייפסל, והמשרד לא יקצה תקציב כלשהו עבורו. 

החלה בבנייה והפסיקה את העבודות מסיבה כלשהי )תכנונית, משפטית,  רשותהבכל מקרה בו  .4

תקציב  רשות המקומיתתקציבית וכו'(, סיוע המשרד יבוטל לאלתר והמשרד לא יעביר לידי ה

 .גין פרויקט שהופסקידרוש את השבת הכספים בהמשרד  .כלשהו

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

 לא ישולמו דמי ניהול או תקורות לאף פרויקט. 

המציעה,  רשות המקומיתתקצוב הפרויקט יעשה על פי אבני הדרך אשר ייקבעו בין המשרד וה .6

 ובהתאם לקצב הבניה. 

 .2020או מחצית  2020סוף שנת  שתינתן על ידי המשרד הינה עד הכספית ההתחייבות תוקף .7

 בתנאי שהרשות החלה בביצוע הפרוייקט , אלאמובהר בזאת כי תוקף ההתחייבות לא יוארך

, אלא אם התקבל אישור כל ביצוע מעבר למועד זה לא יכובד ולא יוכר .ונמצאת בשלבי סיומו

 . המקצועי במשרדאשר יוגש דרך הגורם  מראש מחשב המשרד

שהוגשו דו"חות הביצוע הנדרשים ביצוע הפרויקט ותשלום לקבלנים לאחר לאחר  תשלום יבוצע .8

, חשבוניות תשלום לקבלנים הכנסות והוצאות -ח מקורות ושימושים "ודו דרישת תשלום)

 .( החתומים על ידי מורשי החתימהומסמכים לדרישת המשרד

 של כדין תצהירים רשות המקומיתה תמציא, ובינוי תוחפי עבודות בגין ראשון לתשלום כתנאי .9

 מתאר תכנית פי על הם יבוצעו אשר בפרויקט העבודות כל לפיהם הרשות ומהנדס הרשות ראש

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

 ומהנדס תהרשו ראש של נוספים תצהירים הרשות המקומית תמציא, סופי לתשלום כתנאי .10

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

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

 של ההרשאה קבלת מועדלאחר  עבור עבודות שבוצעו הוצאותתשלומים יועברו רק בגין  .11

   .רשות המקומיתל המשרד

ב"נוהל השתתפות". דהיינו, המשרד ישלם מכל דרישת תשלום וחשבונית התשלומים יבוצעו  .12

 שתוגש את חלקו היחסי מהפרויקט. המשרד יחשב מסך עלות הפרויקט את חלקו היחסי

, חלקו ₪מיליון  1.5והמשרד יאשר סיוע של  ₪מיליון  (5) חמישה)לדוגמא, אם עלות הפרויקט 

דרישת תשלום את חלקו היחסי בלבד. כלל זה (, וישלם מכל 30%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.

ים המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחון את תקציב הפרויקט, ולממן בשיעור מלא מרכיב .13

מסוימים מתוך הפרויקט, על פי ביצוע בפועל. דהיינו, המשרד יכול לקבל החלטה לממן בשיעור 
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לעיל.  13בניית השלד וכן הלאה, ולא במתווה של סעיף את מלוא עבודות הפיתוח או  100%של 

 ,בגין אותו פרויקט לרשות המקומיתבכל מקרה מימון המשרד לא יעלה על התקציב שאושר 

 .גורם ממשלתי לא השתתף במימון חלק זה של הפרויקטבתנאי ששום 

 הרשות תחויב, רשותומהנדס ה הרשותאם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד למוצהר על ידי ראש  .14

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

 .למשרד שנגרמו

  :איגום תקציבי/מקורות המימון .ו

מתקציב הפרויקט יהיה ממקורות לא ממשלתיים. ככל שהתקציב שאושר  10%פחות יודגש כי ל .1

נמוך מהתקציב המבוקש על ידה, היא תידרש להעביר מכתב בחתימת הגזבר  לרשות מקומית

 או החשב המלווה על התחייבותה להשלים את התקציב החסר כתנאי לקבלת הרשאה. 

יצוין גובה הסיוע המאושר. אין לראות מכתב ובו  רשות המקומית לבשלב הראשון יועבר  .2

 רשות המקומית לבמכתב זה אישור תקציבי ואישור לתחילת העבודות. בשלב השני תועבר 

 .העבודה תחילת את ומאפשרת התחייבות המהווה מהמשרד חתומה רשמית עבודה הזמנת

יג להצ רשות המקומית הכתנאי להפקת הזמנת העבודה על ידי המשרד בשלב השני, תידרש 

 בכתב את המסמכים הבאים: 

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

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

 אין לצרף לבקשה ערבות.

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

מלא. יחד עם בכתב כי תשלים ממקורותיה את תקצוב הפרויקט ה תתחייב רשות המקומית ה .3

 רשות המקומית הזאת, יובהר כי במקרה כזה, בו האישור לפרויקט ניתן בעקבות התחייבות 

 רשות המקומית הואחרת לא היה ניתן לאשר לה תקצוב כלשהו, המשרד יקפיד הקפדה יתרה כי 

עומדת בהתחייבותה ולא יאפשר ביצוע שינוי כלשהו בדו"ח מקורות הפרויקט, למעט במקרה 

גייסה תקציב לפרויקט ממקורות לא ממשלתיים בלבד. לא תאושר  ת המקומית רשוהבו 

 בתקציב ממשלתי חדש/נוסף/אחר.  רשות המקומית ההחלפה של תקציב 

והעבודות טרם החלו,  רשות המקומית לחודשים מיום העברת ההרשאה  12במקרה בו עברו  .4

. חשב תוקף ההרשאהלפנות לחשב המשרד בבקשה לאשר את הארכת  רשות המקומית העל 

בחן ביחד עם הגורמים המקצועיים את הסיבות שהביאו לעיכוב תחילת העבודות. ככל המשרד י
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על ידי חשב המשרד, הוא רשאי להאריך את תוקף ההרשאה. במידה  וינומקו שהסיבות יתקבלו

רשות הוהעבודות טרם החלו, ו רשות המקומית לחודשים מיום העברת ההרשאה  12ועברו 

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

  ההרשאה.לבטל את 

 :דרישות נוספות ופיקוח .ז

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

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי

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

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

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

 .הקשורים לביצוע הפרויקטודו"ח מקורות ושימושים 

הגורמים וכן לזמן את  במקום הרלוונטי לפרויקטלערוך סיור  םרשאי ויהי וומי מטעמ משרדה .3

 לצורך הצגת הפרויקט.לראיון  רשות המקומית בהרלוונטיים 

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

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

 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

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

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

 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

 ד')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 .ח

 לי סרוב יש להפנות אל השאלות והבירורים. את לי סרוב גב' היאוהל זה לנ תהמשרד האחראי תנציג

פריפריה ב סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים – נוהלתחת הכותרת ' lees@png.gov.il דוא"ל:ב

  הבהרות'.   – 2018 החברתית

mailto:lees@png.gov.il
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, 0021:בשעה  1811.11. , עד ליוםבלבדבכתב המשרד  תלנציג ופנויהבהרה פניות ושאלות  .1

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

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

 למשרד בנוגע לשאלות הבהרה. יש לפנות במייל בלבד. התקשראין מענה טלפוני. נא לא ל .2

המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  .3

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

 :תקצובלהנחיות מנהליות להגשת בקשות  .ט

המשרד ניתן להוריד מאתר , אותם הטופס המקצועי והמסמכים הדרושיםאת  להצעות יש לצרף .1

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

 או   lraheeqq@png.gov.i  לכתובת מייל לשלוח יש, Word בפורמט הבקשה טופס לקבל ניתן .2

 tslilk@png.gov.il יבדקו ולא הסף על יפסלו שינוי בהם יבוצע אשר טפסים. זאת ולבקש. 

עותקים,  במעטפה סגורה עליה  2-יוגשו בשפה העברית, ב ,והטפסים המצורפים להן ההצעות .3

הרשויות . ושם הרשות "2018 -פריפריה החברתית ב סיוע בקידום פרויקטים ציבורייםיירשם "

 .14:00בשעה  181.121.עד ליום  2018המקומיות נדרשות להגיש בקשות לשנת 

 לתיבה , תל אביב,8רחוב שאול המלך  ,הנגב והגלילהפריפריה, יוגשו למשרד לפיתוח צעות הה .4

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

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

 . ובהתאם לשיקול דעתהבהרות המסמכים והנספחים החסרים, 

מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת המשרד  הפוניםתשומת לב  .5

ן לא יהיה להתחשב בתנאים אלו, שכ הפוניםלשם הגשת מסמכי ההצעה. לפיכך, מתבקשים 

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

 זה.  נוהללעמוד בלוחות הזמנים שנקצבו ב הפונים

רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  המשרד .6

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

  :כללי .י

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

זה, כולן או חלקן,  נוהלאינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי  התקצובמקבל  .3

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

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:tslilk@png.gov.il
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באופן מלא  תאחראימקבלת התקצוב תהא  רשות המקומית שהקבלני משנה יכול שתעשה ובלבד 

 ני המשנה. ובלעדי כלפי המשרד לעבודת קבל

ללא מתן  וחדש על פי החלטת  נוהלאו חלקים ממנו או לפרסם   הנוהלהמשרד רשאי לבטל את  .4

 הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

ולאמות המידה שתוגשנה בהתאם לדרישות מתחייב לאשר את כל הבקשות  ואינ המשרד .5

 .תקציב ומועדיםאלא במגבלת )קריטריונים(, 

פי נוהל זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור לעיל, יידונו על ידי נציגי המשרד, בהתאם  על פניות .6

 לזמינות התקציבית. 

במקרה של ריבוי בקשות ובשים לב לגובה  יב המוקצה לנוהל זה מוגבל. על כןהיקף התקצ .7

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
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 סדר עדיפות של הרשות המקומית

 

 :______________________הרשותשם 
 

 שם הפרויקט מס"ד

קטגוריית 
הפרויקט 

או  2או  1
3 

עלות 
 )₪( הפרויקט 

הסכום 
 )₪(המבוקש 

השתתפות 
רשות ה

 המקומית 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

   סה"כ סכום מבוקש מהמשרד

  1.5ניתן להגיש בקשה לפרויקט אחד בלבד בתקצוב של עד  - 1קטגוריה מספר 

 לפרויקט. ₪מיליון 

  מיליון  1בקשות בתקצוב של עד  2ניתן להגיש עד  - 2קטגוריה מספר₪ 

 לפרויקט.

  קשות בתקצוב של עד חצי מילון ב 6ניתן להגיש עד  - 3קטגוריה מספר₪ 

 לפרויקט.

ניתן לשלב בין הקטגוריות בכפוף לכך שהתקציב הכולל המבוקש מהמשרד לא 

 בקשות. 6-ולא יותר מ התקציב המקסימלי לרשות יעלה על
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  טופס בקשה

 פירוט המסמכים שיש לצרף 

ה כאמור רשימת המסמכים מובאת לנוחות המבקשים בלבד. רשימת הדרישות המחייבות הינ

 .בגוף הנוהל

 שם הרשות:_______________________________

 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

  המעידות על מקורות מימון נוספים אסמכתאות  .3

  סטטוס תכנוני של הפרויקט )לכל הפחות תכנון ראשוני(  .4

  הצגת כתובת גוש, חלקה ומספר מגרש  .5

  .קרקע וייעודי מתחם/ החלקה על החלות תכניות הצגת  .6

 זכויות או הבעלות על המעיד חכירה הסכם או טאבו נסח הצגת  .7
  .המקומית הרשות לטובת החכירה

/ לבנייה המוצעים והשטחים המתחם/ המבנה פרטי הצגת  .8
  .בטבלאות( יועצים/ מתכננים ללא) שיפוץ/ הקמה

התחייבות יועמ"ש הרשות בנוגע להקצאה/  –בנייה חדש    .9
 הפעלה עתידית של המבנה

 

10.  
 188מסמך הקצאה חתום ע"י שר הפנים לפי סעיף  –שיפוץ 

שרות של גוף אשר זכה בהליך לפקודת העיריות או הסכם התק
 מכרזי

 

 לא צורף (הסיוע אישור לאחר להגיש יש, לדוגמה) ערבות כתב –' ג נספח  .11

 יקוד בנוהל.נלתשומת לבכם, טופס זה תואם את תנאי הסף ואמות המידה ל

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

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

 .השלמות לקבלת פניה תעשה לא סף תנאי עבור הפרטים הרלוונטיים.

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

 לתת מענה בנושא. חובה לציין מספר טלפון נייד.
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 3/  2/  1קטגוריה מספר בטופס מקצועי לבקשה עבור פרויקט  –נספח א 

  כרטיס פרויקט

 כללי: .1
 ___________________________________ רשות המקומית ה שם

 )רלוונטי למועצות אזוריות בלבד(שם הישוב בו יתבצע הפרויקט _____________________________

  1/  2/  3/  4/  5/ 6 /7/8: רשות המקומית ה של רמה חברתית כלכלית

 ________________(:__1רשות המקומית )לרשויות המפורטות בתנאי סף ב.בים במספר התוש

 סף תנאינספח ה' ע"פ ב המפורטות לרשויות)ישובי המועצה האזורית ב התושבים מספר

 (:____________2.ב

 ________________מספר התושבים בישוב הספציפי בו יתבצע הפרויקט: -למועצות אזוריות 

 ו' בנספח המפורט פי על האזורית המועצה בישובי התושבים מספר - החברתיתשכונות הפריפריה 

 (:__________________3.ב סף בתנאי המפורטות לרשויות) המקומית רשות 2.ב סף תנאי פ"ע

 א.  _______________________________    רשות המקומית השמות מורשי החתימה של 

 ב. _______________________________                                                                            

   _____________________________________________הקשר ותפקיד איש שם

 ___ ___________טלפון נייד _____________________________אלקטרוני דואר

 ליבת הפרויקט:  .2

 

 _____________________________: ________________שם הפרויקט .א

 הסבר קצר על הפרויקט: .ב

 

 

 

 
 

 3/ קטגוריה  2/ קטגוריה  1קטגוריה סדר גודל פרויקט:  .ג



 

 
  

 והגליל הנגבהפריפריה, המשרד לפיתוח 

19 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

לא  כן/? )נא להקיף(. בפרויקט שמהותו שיפוץ, האם בוצע שיפוץ בעבר? שיפוץ / בנייה חדשה .ד

 ____באיזו שנה בוצע השיפוץ?__________________________________ )נא להקיף(

 (לנוהל 4ב. תנאי סףתחום הפרויקט )לפי  .ה

 

 

 

 :(5בהתאם לתנאי סף ב.)טי לפרויקט את מועד הסיום הרלוונ נא לבחור -מועד סיום הפרויקט .ו

  20.2006.03מועד סיום הפרויקט צפוי להיות עד  - שמהותו שיפוץ ושדרוגפרויקט:  

  20.2012.13עד  מועד סיום הפרויקט צפוי להיות - שמהותו בנייה חדשהבפרויקט : 

)בהתאם לתנאי  כן / לא  .היא הגורם היוזם  והאחראי על ביצוע הפרויקט רשות המקומית ה .ז

 (.א6סף ב.

 במידה ולא יש לפרט ולצרף אסמכתאות כגון: הסכמי התקשרות, הפעלה ועוד(

 

 

 

 (7)בהתאם לתנאי סף ב. כן / לא היא הגורם המפעיל את הפרויקט?  רשות המקומית האם ה .ח

 מי הגורם המפעיל את הפרויקט?____________________ -ידה ולא  במ

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? שזכה במסגרת הליך מכרזימופעל ע"י גוף  האם

 עם הגוף הזוכה(. שם הגוף הזוכה:____________________
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, נוהל שווקים או 2017או  2016האם הפרויקט מומן ע"י המשרד במסגרת נוהל מוסדות ציבור  .ט
 (8)בהתאם לתנאי סף ב.כן / לא  קו"ק האבים?

 

 

 

 תכניות לצרף יש (10)בהתאם לתנאי סף ב.כן/לא  על תכנון ראשוני?האם הפרויקט ב .י

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

 כתבי כמויות. ואהדמיה או 

 

 

 

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

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

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 קיים תכנון  האם*

  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 ) .יב

 :שכונה:                   מספר                       :                    כתובת

 :מגרשגוש:                    חלקה:                   
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ת את הקמ מאושרת מאפשרתהתב"ע ההאם  ?הקרקע את ייעוד מתהפרויקט תואמטרת  .יג

 (12ותנאי סף ב. 11)בהתאם לתנאי סף ב. הפרויקט?

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

 

 

 

 

 

בהתאם לתנאי  אסמכתאלצרף  חובה) היא הבעלים של המבנה והקרקע רשות המקומית ה .יד

  :( 41סף ב.

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

  החכירה או בעלות לטובתה על מלוא השטח מושא הבקשה לסיוע.

ותנאי  11את הפרויקט המבוקש )בהתאם לתנאי סף ב.יש לוודא כי מטרת החכירה תואמת 

 (13סף ב.

 

 :בש"ח כולל מע"מ עלות הפרויקט .טו

מכל  חובה לציין את שמות הגורמים הממנים את הפרויקט ולצרף לבקשה אסמכתאות

אין להציג  .(3.16בהתאם לתנאי סף ב.) הגורמים המממנים עבור עלותו הכוללת של הפרויקט

 גורמים כמממנים כאשר אין בידי הרשות אסמכתאות המעידות על כך.

  עלות ביצוע הפרויקט

  סכום השתתפות הרשות

  ט:בפרויק ףנוסן מממ םהשתתפות גור

  ט:בפרויק ףנוסן מממ םהשתתפות גור

  ט:בפרויק ףנוסן מממ םתתפות גורהש

  ט:בפרויק ףנוסן מממ םהשתתפות גור

   סכום הסיוע המבוקש מהמשרד

  סה"כ העלות הכוללת של הפרויקט

מהעלות  רשות המקומית שיעור)%( השתתפות עצמית של ה

  של הפרויקט הכוללת
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ניתן להוסיף  בד()יש למלא עבור בנייה חדשה בלפרטי המבנה והשטחים המוצעים לבנייה  .טז

 על פי הנדרש לשם הצגת הפרויקט במלואו.שורות 

 

 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 

 קוח וניהול פרויקטפי

  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 .יז

 על פי הנדרש לשם הצגת הפרויקט במלואו.שורות להוסיף 

 

 תיאור ופירוט שטח במ"ר פונקציה

סה"כ 

בש"ח למ"ר 

 ע"מכולל מ

    קומת כניסה

    קומה א'

    קומה ב'

    קומה ג'

שטחים ציבוריים בתוך 

 תחום המבנה
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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 הטבלה )ישאבני דרך ופירוט שלבי הפרויקט  .יח
 

מועד סיום  אבן דרך שלב
 משוער 

סכום נדרש 
לביצוע אבן דרך 

)₪( 
 הערות

  /   

  /   

  /   

  /   

  /   

 

 מצבו על ולשמור הפרויקט סיום לאחר התחזוקה בהוצאות לשאת בחתימתנו אנו מתחייבים .יט
)בהתאם לסעיף  שיינתן הסיוע תקציב תבאמצעו הוקם/ ששופץ המתחם/ המבנה של התקין

 ל(.והלנ 9ז.

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

 הדרושים לקיום הפרויקט.

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה
 

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(חשב מלווה )שם 
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 נספח ב' – דוח מקורות ושימושים

 תקציב

 201סה"כ תקציב מתוכנן _ סעיפים

  

  

  

  

  

  

  

  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  ם מורשה חתימהש

 

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(חשב מלווה )שם 
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 נספח ג' – כתב ערבות – )אין צורך לצרף למסמכי הבקשה(

 שם הבנק_____________

 מס' טלפון_____________

 מס' פקס_______________

 לכבוד

 ממשלת ישראל

 וח הפריפריה, הנגב והגליל באמצעות המשרד לפית

 ערבות מספר ____________________הנדון: 

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

"המדד"(  –להלן  (ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-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:

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  .ג
חדש והמדד היסודי וחילוקה במדד סכום השווה למכפלת הקרן בהפרש שבין המדד ה

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 
ם את הסכום הנ"ל מבלי שתהיו ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב. אנו נשלם לכ 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. 

 

 ערבות זו תהיה בתוקף מיום ____________ ועד יום _________________. 

 

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

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. 

  חתימה+חותמת ______________ שם מלא _______________   תאריך: ___________
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 וונטי בעת הגשת הבקשה(לא רל -)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

 צורה בולטת לעין.שם המשרד והוספת לוגו ב

 בכל פרסום הכולל את לוגו המשרד, יופיע הלוגו בצדו השמאלי העליון של הפרסום.  .2

בכל טקס או אירוע הקשור לפרויקט, הנחת אבן פינה או טקס חנוכה לפרויקט,  באחריות הרשות  .3

 ימי עבודה. בכל פרסום 60-המקומית לזמן את נציג המשרד תוך מתן הודעה מוקדמת שלא תפחת מ

 3הקשור לטקס, יופיעו לוגו ושם המשרד בצורה בולטת לעין. עבור פרויקטים בקטגוריה מס' 

הרשות המקומית לא מחויבת לקיים טקס או אירוע אך במידה ומתקיים טקס מחויבת הרשות 

 לקיים המקומית הרשות על חובה 2-ו 1בפרויקטים בקטגוריה מס' לזמן נציג המשרד מראש. 

 המשרד נציג את לזמן המקומית הרשות באחריות. לפרויקט חנוכה טקס או פינה אבן הנחת טקס

 ושם לוגו יופיעו, לטקס הקשור פרסום בכל. עבודה ימי 60-מ תפחת שלא מוקדמת הודעה מתן תוך

 .לעין בולטת בצורה המשרד

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

 חיות להצבת שילוט קבוע למבנה: הנ .5

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 המשרד מראש.

  .פונט: אריאל מודגש בגוון כחול 

 .הגופנים והלוגו יהיו בגודל בולט על פי ממדי השלט 

 מדינת ישראל

 

 

שם המבנה/פרויקט נבנה/שופץ במימון המשרד לפיתוח  

 הפריפריה, הנגב והגליל

 שנה לועזית  חודש ו                                                   שנה עבריתחודש ו

 

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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 ס"מ מהריצוף. 150-180צב בגובה של השלט יו 

  .התקנת השלט תהיה במקום בולט לעין בסמוך לכניסה הראשית למבנה 

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

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

 למשרד, יש לצרף תמונות המתעדות את התקדמות הפרויקט.  רישות התשלום שיוגשובמסגרת 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 ות סרטונים המופקים על ידי הרש -סרטונים .9

  של שם המשרד. 

 המשרד יהיה ראשי לעשות שימוש בתמונות ובסרטונים אשר הועברו לאישורו.  .10

, ניתן לפנות בכתב לאשת הקשר גב' לי סרוב בדואר אלקטרוני לקבלת אישורובכל שאלה, הבהרה  .11

.    @png.gov.illees 

 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. 
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 ישובים במועצות אזוריות רשימת -נספח ה 

 

 
שם 

 ישובים מועצהה

 כנות באר טוביה 1

 צור כרמי, עציון כפר, עוז מגדל, עין בת, עמוס מעלה, אספר גוש עציון 2

 יםשעלב גזר       3

 גן רווה    4
 מעיינות

 זבולון    5
 עלי, אורנים, אבטין הדתי, ראס הנוער חואלד, כפר

 חבל מודיעין 6
 יצחק בארות, מודיעים מבוא, ברקת, (הנוער כפר)שמן בן

 אשקלוןחוף  7
 חלץ, ברכיה, סילבר כפר

 מיכאל מעגן, עציון ניר, חוד עין, גלים כפר, שפיה מאיר, הצבי בית חוף הכרמל 8

 אל עזי יואב     9

 לב השרון  10
 פורת

 מטה יהודה 11
 צובה, מאיר בית, ישעי, מיכה שדות, תירוש,ראפה עין, נקובא עין, חקלאי ס"בי כרם עיןקריית יערים מוסד, 

 מנשה     12
 מייסר, קוטוף אל אום, פינס כפר, עריאן אל, יצחק אלוני

 עמק חפר  13
 מבואות ים, נעורים

 אחיעזר, ד"חב כפר עמק לוד  14

 ערבות הירדן 15
 גיתית, גלגל, חמדת, ב"ייט, רותם ,משכיות

 שומרון   16
 חלים, רבבה, רברוכין, חפץ אבני, תפוח כפר, מורה אלון, ברכה, איתמר, יצהר
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 רשימת שכונות ורחובות - ו נספח

 שכונות ורחובות שם הרשות 

 ירושלים, אלעזר דוד, ההדס, הזית, האילן.’ שדהיובל, פארק תעשייה צפוני:  אור עקיבא 1
הנשיא ’ סנטלי מאיר, אלעזר דוד, יאנסן עליזה, שדבן גוריון, קנדי)צפון(, שז"ר: 

 וייצמן, ציוני מנחם.
הנשיא וייצמן, העצמאות, הרב ’ שדיה )דרום(,נווה אלון, קנדי)דרום(: אזור תעשי

 קוק, רוטשילד, ציוני מנחם.
 .דגניה, כצנלסון, יהדות קנדה, דקלה, ההסתדרות -ההסתדרות )דרום( אור יהודה 2

 . אדם יקותיאל, החצב, העצמאות, השקמה, הורד -קריית גיורא )דרום(
 .סירי ציון, סעדון אליהו, יהדות קנדהשפרינצק, שרת משה, א -מרכז העיר

 .החלוצים, הל"ה, סיני, עולי הגרדום, שד' בן פורת מרדכי -עמידר
 .אלעזר דוד, צפריר, ניצן, העצמאות, יוסף חיים -כפר ענה, נווה רבין
 .סביון, אדם יקותיאל, הכלנית, העצמאות, יוסף חיים -קריית גיורא )צפון(
 .עצמאות, השיטה, ירושלים, שד' הבניםההסתדרות, ה -ההסתדרות )צפון(

חטיבת הנגב, חטיבת יפתח, שד' סנה משה, האדמו"ר  -אשטרום, רובע ג' )צפון( אשדוד 3
 מבעלז.

אליעזר בן הורקנוס, יוחנן בן זכאי, עקיבא בן מהללאל,  -מערב( -רובע ז' )צפון
 רשב"י, שמעון בן שטח.

 י, החרצית, הרותם. היסמין, שד' הפרחים, הצבעונ -רובע ח' )מערב(
יוחנן בן זכאי, רבי טרפון, רבי יהודה הנשיא, רשב"י,  -מזרח( -רובע ז' )דרום

 שמעון בן שטח.
הפלמ"ח, מבצע ברק, חטיבת כרמלי, חטיבת גולני,  -נווה יונתן, רובע ג' )צפון(

 חטיבת הנגב. 
 זיהו.הפלמ"ח, הרב אברמסקי, הרב רוזובסקי, סנש חנה, שד' עו -רובע ג' )מרכז(

רבי עקיבא, אדמו"ר מפיטסבורג,  -מתחם אלתא, קרית פוניבש, רובע ג' )דרום( 
 .הפלמ"ח, חפץ חיים, סנש חנה

יוספטל, הרב קוק, מורדי הגטאות, ז'בוטינסקי,  -רובע ב' )צפון(, שכ' ונטורה
 .הנשיא ויצמן
משמר הירדן, שבי ציון, ז'בוטינסקי, הראשונים,  -מזרח( -רובע א' )צפון 

 .סתדרותהה
קבוץ גלויות, הרב הרצוג, יצחק הנשיא, בורוכוב, הרב  -מזרח(-רובע ב' )דרום

 .מימון
גור דב, שחם יואב, אפרתי אליהו, בן יוסף שלמה, שפירא  -רובע ו' )מזרח(

 .אברהם
 .שד' בני ברית, הרב בלולו, גור דב, אלבז נתן, בן יוסף שלמה -רובע ו' )מערב(
 .שאולי, קרן היסוד, שפירא משה חיים הרב -מזרח(-רובע ד' )דרום
 . הכלנית, הנורית, הרותם, שד' הפרחים, מבוא הדמומית -רובע ח' )מזרח(
 .קבוץ גלויות, סטרומה, בארי, אגדיר, המעפילים -מערב(-רובע ב' )דרום
 .מילמן, אלבז נתן, גור דב, טרומפלדור, מיכשוילי -רובע ו' )דרום(
 .הראשונים, רוגוזין, שבי ציון, אח"י אילת ההגנה, -מזרח( -רובע א' )דרום
דרך בגין מנחם, הכלנית, מבוא הגומא, מבוא העירית, שד'  -רובע ח' )דרום(

 .הפרחים
ביאליק, ההסתדרות, ז'בוטינסקי, יוספטל,  -ז'בוטינסקי, שמשון )מערב( אשקלון 4

 .הפורצים
י.ל , ביאליק, טשרניחובסקי, מנדלי מוכר ספרים, ההסתדרות -שמשון )מרכז ב'(

 פרץ. 
 .אבימלך, השבטים, אליאב אורי, בנימין, ראובן -גבעת הפרחים, שכ' דרומי

 .השופטים, שיבת ציון, התחיה, אליהו הנביא, הנביאים -גבעת ציון, כרמי ציון
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ביאליק, מילרוד אליעזר, צור אפרים, עופר אברהם,  -שקמים, שמשון )מרכז א'(
 .יוספטל

ביאליק, ההסתדרות, חתם סופר, הרב עוזיאל,  -)צפון( רמת בן גוריון, שמשון
 .שפינוזה

 .משה, ניצנים, עגנון, שד' שפירא, ההסתדרות -נווה אלונים
 .שני אליהו, בן יהודה אליעזר, עולי הגרדום, פלוגות, שד' שפירא -גולדה

 .יםרבינוביץ', הנביא, בר יהודה, השקמה, בר אילן, בלפור, יצחק שדה -הרחובות בת ים 5
 .קבוץ גלויות, קרן קימת לישראל, ניצנה, השלושה, החלוצים -עמידר )מזרח(

 .שד' העצמאות, רוטשילד, ירושלים, ארלוזורוב -הרחובות
ז'ילבר, יוחנן הסנדלר, דרך בן גוריון, , ישראל בן ציון, יהודה הלוי -הרחובות

 .הקוממיות
 .יירהאורגים, ד"ר ניר נחום, גלנטי, גנרל קניג פ -הרחובות

החרושת, הקוממיות, הרב ניסנבוים יצחק, כ"ט בנובמבר,  -אזור תעשייה
 .העבודה
 .שד' יוספטל גיורא, החשמונאים, החרושת, דניאל, בר אילן -רמת ים

 .בורים, השלושה, קדושי לוצק, ויצמן, שד' העצמאותיהג -עמידר )צפון(
הצפורנים, סנה  'שד' יוספטל גיורא, ארזים, מבצע סיני, סמ -רמת יוסף )מרכז(

 .משה
דרך אהרן, דרך היקב, דרך שרה, מרבד   -מול היקב, נווה שרת, רמת צבי זכרון יעקב 6

 הקסמים, קבוץ גלויות.
 .יסישרת משה, השיטה, בן צבי יצחק, האלון, ברנד -כפר ברנדייס, שיכון ברנדייס חדרה 7

א, שבטי ישראל, באייר, השופטים, מבצע עזר 'ה -אלי כהן, גבעת אולגה )דרום(
 .הצוקים

 .אפיקי מים, ארזי הלבנון, הצוקים, חבצלת השרון, סמדר -חופים, עין הים
ארבע האגודות, הסהרון, מבצע  -וייצמן, יד שמואל, יער חדרה, שיכון גזית

 .עובדה, שמעוני דוד, אהרונסון
רן הראשונים, הק -אולגה ג', אזורים, בן גוריון, גבעת אולגה )מזרח(, קידמת ים

 .יש"י, הרב בוזגלו, הרב ניסים הקיימת לישראל,
שד' בגין מנחם, בוארון ברוך, הראשונים,  -גבעת אולגה )מערב(, כפר הים

 .המעפילים, הנגב
 נורדאו, בוטקובסקי, ביאליק, בן צבי יצחק, חזני מיכאל. -פאר

', נוביץאהרומכס וג'סי כהן, שד' בגין מנחם, הסנהדרין,  -ג'סי כהן )דרום( חולון 8
 .התנאים

 .יה, הרב ניסים יצחק, התנאיםיאגוז, החמנ -ת מיכהיקרי
 .התנאים, יטבתה, הערבה, אילת, שד' יוספטל -ג'סי כהן )צפון(, שיכון חדש

 בנים, המעפילים, מבצע סיני, שד' הוז דב, גבעתי.ה -רחובותה
בורים, יים, הגדרך בר יהודה, דרך יד לבנ -ואדי רושמייה, עיר תחתית )מזרח(  חיפה 9

 .דרך צייזל ירוחם, אני מאמין
מעלה השחרור, שיבת ציון, מרכוס ברוך, ואדי סליב, קבוץ  -עיר תחתית )מזרח(

 .גלויות
שיבת ציון, שער פלמר, דרך העצמאות, דרך  -העיר התחתית )מרכז( שער פלמר

 .ניםייפו, שד' המג
יפו, דרך העצמאות,  ככר פלומר, עין דור, דרך -ר תחתית )מרכז( ככר פלומרעי

 .ניםישד' המג
 .כורי, שד' הציונות, קיסריה, ואדי, שבתאי לוי -מזרח( -ואדי ניסנאס )דרום 

דרך אלנבי, סנט לוקס, האיטלקים,  -ואדי ניסנאס )מערב(, עיר תחתית )מערב(
 .הציונות עין דור, שד'
חסן שוקרי, שמריהו לוין, הנביאים, הרצל,  -מזרח(, מרכז הדר )צפון(-הדר )צפון

 .החלוץ
 .ביאליק, החלוץ, הרצל, חסן שוקרי, יחיאל -הדר מזרחי )מערב(, ואדי סאליב

 .השלוח, גאולה, חרמון, מיכאל, בצלאל -הדר מזרחי )דרום(
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בורים, חטיבת כרמלי, החשמל, דרך יד לבנים, דרך בר יהג -נווה גנים )צפון(
 .יהודה

 .ורוב, בלפור, יוסף, פבזנרתל חי, ארלוז -הדר הכרמל, מרכז הדר )דרום(
שבתאי לוי, הרצליה, בלפור, שד' הציונות,  -מערב( -הרצליה, מרכז הדר )צפון 

 .הנביאים
 .בורים, הרצל, יל"גימיכאל, בר כוכבא, הג -הדר מזרחי )מזרח(, נחלה

בעלי התני"א, שטרן יוסף, שד' ורבורג, הרב לוין אריה,  -קרית שמואל )מערב(
 .משה חיים שפירא

 .אבנר, דרך אלנבי, צה"ל, שד' ההגנה, יואב -רית אליעזר )מערב(ק
 .גלאל אל דין, רענן, כבירים, אל מוהדי, עודה נדה -כבאביר

 .אהבת ישראל, דרך רופין, הנגב, מיכאל, מקור ברוך -רמת ויז'ניץ
 .הרב קניאל, גאולה, האר"י -מעונות גאולה

 הגיבורים. רזיאל דוד, זמכשרי, הירדן, גוש עציון, -חליסה
 .הזמיר, הדרור, השחף, נחליאלי, שד' דואני -נאות בן גוריון יבנה 10

 .שד' דואני, הערבה, האלון, האורן, דרך חג'ג' אהרון -רמות וייצמן, שכ' טרומיים
 .העצמאות, הרב אבוחצירה, שבזי, דרך חג'ג' אהרון, שד' דואני -נאות אשכול

 -יהוד 11
 מונוסון

 .לף אברהם, נורדאו, סירקין, מוהליברשבזי, אלט הרחובות:

אצ"ל, ירושלים, מירון אליהו, מרגולין,  -גבעת הצבר, יד אליעזר, סביוני הפארק נס ציונה 12
 .הרמן מאיר

גרינבוים, שמורק, סטופ, שד' בן צבי, סולד  -נאות שקד )אזורים( )מזרח( נתניה 13
 .הנריאטה

 .ין הלל, הרצל, ניסנבויםרזיאל, עולי הגרדום, ציטל -אום חאלד, סלע
 .התנועה הציונית, סוקולוב, עמק חפר, רבי עקיבא, הולנד -פרדס הגדוד

 .עזרא, שמואל, נחום, יחזקאל, הנביאים -צפון( רמת ידין )דורה
 .נחמיה, נצח ישראל, עזרא, שד' בן צבי, הנביאים -דרום( רמת ידין )דורה

השומר, שפרינצק, ארלוזורוב,  -דרום(, נאות חפציבה -נאות גנים )שיכון ותיקים
 .בוסל לנדאו שמואל,

 .שלום עליכם, פרץ, נורדאו, הרב רפאל, לבון פנחס -מזרח( -ת נורדאו )צפון יקרי
שטרית, לבון פנחס, נורדאו, רוטנברג, רופין  -מזרח( -ית נורדאו )דרום יקר

 .ארתור
צחק, שלונסקי, ויסלברגר, לבון פנחס, קצנלסון י -מערב( -ת נורדאו )צפון יקרי

 .שניאור זלמן
 .אלקלעי, יפתח הגלעדי, יהושע בן נון, יואב, קדושי בלזן -נאות הרצל, עמידר
 .הרצל, החלוצים, רזיאל, היהלום, ברט אהרון -מרכז העיר )מזרח(

 .ותיקים, ברנרובת שבע, ירושלים, יבנה, ה -יוספטל פתח תקווה 14
מנחת שלמה, אריה בן אליעזר, קהילות  דרך בגין מנחם, רוזובסקי יוסף, -גני הדר
 . יעקב

 .עזרא ונחמיה, צלח שלום, עדש שפיק, דרך בגין מנחם, צפת -עמישב )דרום(
בן עמי, ז'בוטינסקי, גוש עציון, אנילביץ,  -גבעת המשטרה, גבעת הרקפות, תל חי קריית אתא 15

 .דרך מנחם בגין
 .רבין, יוספטל, וינגייטאינשטין, בן יוסף אהרון, דרך יצחק   -בן גוריון

קריית  16
 ביאליק

 .שד' ח"ן, חיים, יוספטל גיורא, ז'בוטינסקי, עגנון ש"י -שלום )צפון( רצו

 .גולומב אליהו, רמב"ם, טרומפלדור, כצנלסון, שד' ויצמן הרחובות: קריית ים 17
 .הנגב, תבור, הגליל, שד' אלון יגאל, שד' ירושלים -אזור התעשייה

 .ה, יוספטל, להמן הרברט, אשר, שפרינצקיהוד  -ש אגש
 .הראשונים, צה"ל, יוספטל, הקוממיות, ספיר פנחס -שיכון טיבר
 להמן הרברט, סולד הנריאטה, צה"ל, שד' ההסתדרות, שד' ירושלים הרחובות:

 סוקולוב, מצדה, שד' ויצמן, הירדן, להמן הרברט -שיכון עמידר



 

 
  

 והגליל הנגבהפריפריה, המשרד לפיתוח 

32 

 
 

 אביב-, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

שבזי, שרת משה, הבנים, אלי  -שכ' קרן היסוד )צפון( וה עובד, נווה אשכול,ונ קריית עקרון 18
 .כהן, הרצל

בן נון יהושע, וולפסון, מרבד הקסמים, אבן  -צה''ל, רמב''ם )מזרח(, שכון א' ראש העין 19
 .עזרא, צה"ל

 .מלכי ישראל, יהודה הלוי, ג'ון קנדי, הנביאים, וולפסון -אביב, שכון ב'
 ., דרך צה"ל'סנש חנה, בן צבי יצחק, שניאור זלמן, אנילביץ -רמת אליהו )צפון( ראשון לציון 20

, אש שלום, שאול המלך, בן צבי יצחק, שניאור 'אנילביץ -רמת אליהו )דרום(
 .זלמן

תורה ועבודה, שניאור זלמן, פוזננסקי מנחם, סילבר, הרב  -רמת אליהו )מערב(
 .מינץ

מלחמת יום הכפורים,  -עשייה(ת רכטמן )אזור תיית משה )צפון(, קרייקר רחובות  21
 .גבריאלוב, ששת הימים, טוכמן יעקב, הורוביץ צבי

מלחמת יום הכפורים, אמנון ותמר, סמדר, ששת הימים,  -ית משה )דרום(יקר
 .דפנה

 .בת ים, יפת, טולוז, האתרוג, קדם -גבעת עלייה יפו -תל אביב 22
 ., שד' ירושליםחריף אייזיק, אפלטון, יפת, הולצברג שמחה -יפו )דרום(
מיכאל אנג'לו, יהודה הימית, אבינרי יצחק, שבטי ישראל, שד'  -יפו )מרכז(
 .ירושלים

גרוסמן מאיר, הלוחמים, דרך בן צבי, דרך יגאל ידין, תל  -תל כביר )דרום(
 .בוריםיג

 .סמדר, לח"י, אצ"ל, נתן, רוני -התקווה )מרכז(
 .קותיאלוה, טרפון, יאיר, יולח"י, התק -התקווה )מערב(
 .שתולים, לח"י, חירותנו, תשרי, נתיבות -הארגזים, עזרא

 .יפת, נחמן מברסלב, צהתל"י, שד' הבעש"ט, שד' חב"ד -יפו, שיכוני חיסכון
 .פיקוס, סהרון, שד' ירושלים, שד' הבעש"ט, יפת -יפו ג' )צפון(
דרשת חבר הלאומים, שד' ירושלים, נס לגויים, רבנו ירוחם, מ -מערב( -יפו )צפון 
 .תנחומא
 .דרך בן צבי, גרינבוים, נס לגויים, שרירא גאון, אור החיים -מזרח(-יפו )צפון

אהלי יעקב, גרינבוים, גרוסמן מאיר, דרך בן  -צפון, נווה עופר )תל כביר( -יפו ב'
 .צבי, צונץ

הרב הלר חיים, שד' ירושלים, קוץ' אדוארד, הרב  -צפון( -גבעת התמרים )יפו ד'
 .ובינשטיין יצחקהלר חיים, ר

מנשה בן ישראל, לוינסקי, דרך שלמה, שיבת ציון,  -התחנה המרכזית )החדשה(
 .צמח דוד

מאור הגולה, מסילת ישרים, שד' חכמי ישראל, קבוץ גלויות,  -שפירא )דרום(
 .חכמי לובלין

 .3383דרך בן צבי, הרצל, לבון פנחס, קבוץ גלויות,  -אבו כביר
ותיקים, אסירי וקבוץ גלויות, דרך בן צבי, שד' ה הקשת, -ת שלום )מערב(יקרי
 .ציון

קבוץ גלויות, גורי ישראל, קפלנסקי, דרך בן צבי, חיל  -ברית שלום )מזרח(
 .השריון

 .וה, קהילת ניו יורק, דעואל, אצ"ל, דרך ההגנהוהתק -מערב(-התקווה )צפון
 .מושיע, אצ"ל, ותיק, דרך ההגנה, ורד -מזרח(-התקווה )צפון

 .בועז, קלמן, איתיאל, לח"י, אצ"ל -עקבבית י
 .נס לגויים, באר שבע, שד' ירושלים, חסידי האומות, נחל הבשור -דקר )יפו א'(

 .קהילת קנדה, חיננית, שד' ירושלים, מחרוזת, פעמונית -(דרום)גבעת התמרים 
, מרכז המלאכה )מזרח(, שפירא )צפון(, התחנה המרכזית )הישנה(, נווה שאנן

ראש פינה, הגר"א,  -נווה אליעזר )מערב(, נווה כפיר, כה )מערב(מרכז המלא
 .הגדוד העברי, הרכבת, בני ברק

 .גולומב, קבוץ גלויות, חיל השריון, דרך ההגנה, ישראל מסלנט -הרחובות
 .לנוב, שד' הר ציון'ה, ציהקונגרס, לוינסקי, העלי -הרחובות

 


