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  – 2018בנגב ובגליל  בעריםנוהל 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?

 הנוהל מיועד לערים בנגב ובגליל בלבד. הנוהל אינו מיועד למועצות מקומיות. :1 תשובה

 

האם תקציב פיתוח של הרשות המקומית )ממשרד הפנים( נמנה על תקציבי הרשות או  :2שאלה 

בדרך כלל נהוג להפריד בין תמיכות/קולות קוראים ממשרדים ממשלתיים  ממשלתיים. תקציבים

 לבין תקציבי פיתוח המגיעים לרשות המקומית מדי שנה ממשרד הפנים.

הכוונה היא לאיגום משאבים כאשר משרד הפנים מממן חלק מתקציבי פיתוח והשאר מתקציב 

 הנוהל.

 משלתי לכל דבר ולא יוכר כתקציב הרשות.תקציב משרד הפנים הינו תקציב מ: 2תשובה 

 

 מה הכוונה לא עברו שיפוץ בעשר השנים האחרונות? :3שאלה 

  אם צבעו זה נחשב שיפוץ? איפה עובר הגבול? 

שנים האחרונות. צביעת המקום לא תחשב  10-הכוונה היא שלא בוצעו עבודות במקום ב: 3תשובה 

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

 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

 

 שאלה 4:  אם הכל נעשה מקרנות הרשות זה נחשב שיפוץ?

לא ניתן להגיש בקשות לשיפוץ עבור פרויקטים בהם רלוונטי.  אינוכן. הגורם המממן  :4תשובה 

 שנים האחרונות. 10-בוצע שיפוץ במקום ב

 
ברצוני לוודא כי ניתן להשתמש בסיוע התקציבי בעבור פרויקט של שיפוץ בניין  : 5שאלה 

 העירייה.

ור פרויקטים לא ניתן להגיש בקשות עבור שיפוץ מבנה העיריה. ניתן להגיש בקשות רק עב :5תשובה 

 .2העונים על סעיף א.
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האם ניתן להגיש פרויקט שעומד בתנאי הסף, אך הוא חלק מפרויקט גדול יותר? )מתחם : 6שאלה 

 מסוים בפארק חדש(

ניתן להגיש בקשה עבור פרויקט העומד בכל תנאי הסף במצטבר. מבחינת עלויות, ניתן : 6תשובה 

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

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

 בעת הביצוע לא ישולמו עבורו דרישות תשלום.דרות הנוהל ובהגבתנאי הסף 

 

 האם ניתן להגיש בקשה עבור פאמפטרק?: 7שאלה 

אין באפשרותי לבדוק בקשה בטרם הוגשה, בעיקרון פאמפטרק הינו פארק ולכן עומד : 7תשובה 

 אך כאמור, הבקשה תבדק בעת ההגשה. 2בהגדרות הנוהל א.

 
 ?בטל"א נחשב מקור ממשלתי?האם תקצוב מקרנות  : 8שאלה 

 ביטוח לאומי הינו גוף ממשלתי ולכן נחשב כמקור ממשלתי.: 8תשובה 

 

 האם ניתן לשפץ מקלטים ציבוריים?: 9שאלה 

 .2לא. ניתן להגיש בקשות רק עבור פרויקטים אשר עונים על המפורט בסעיף א.: 9תשובה 

 

מבנים שהוגשה בעבורם בקשה לשנת האם ניתן להגיש בקשות לשיפוץ נוסף בעבור  :10שאלה 

2017? 

  .2017-ו 2016-לא ניתן להגיש בקשות עבור פרויקטים שתוקצבו ב :10תשובה 

 
האם ניתן להגיש בקול הקורא " נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים בערים נגב   :11שאלה 

 " עבודות פיתוח גני ילדים.2018וגליל 

 כן.  :11תשובה 

 

ניתן האם לרשות אין אפשרות להגיש בזמן כה קצר תוכניות אדריכליות ממוחשבות.   :21שאלה 

  להגיש כתבי כמויות?

 לפרויקט בקשה להגיש אין. ראשוני תכנון הפחות בעל לכל הפרויקט: עודכן 8סעיף ב.  :21תשובה 

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

 

 בהצלחה.
 

 

 

 לי סרוב

 מנהלת תחום מחקר מעקב ובקרה

 הפריפריה הנגב והגלילהמשרד לפיתוח 


