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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 
 עירייהה

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.

  ון יבקשות בתקצוב של עד חצי מיל 6ניתן להגיש עד  - 3קטגוריה מספר₪ 

 לפרויקט.

ניתן לשלב בין הקטגוריות בכפוף לכך שהתקציב הכולל המבוקש מהמשרד לא 

 בקשות. 6-ולא יותר מ ₪מיליון  3יעלה על 
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  טופס בקשהנספח א': 

 פירוט המסמכים שיש לצרף 

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

 .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

  אסמכתאות המעידות על מקורות מימון נוספים  .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 

לפקודת העיריות או הסכם התקשרות של גוף אשר זכה בהליך 
 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

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

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

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

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

  כרטיס פרויקט

 כללי: .1
 ___________________________________ העיר שם

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

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

 מספר התושבים בעיר:______________________________

 שלילי/   חיובי: )נא להקיף( 2016 בשנת מאזן ההגירה של העיר

 א.  _______________________________    העירייהשמות 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

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

 לתנאי הסף בנוהל( 2ב.לפי סעיף תחום הפרויקט ) .ה
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 (  3את מועד הסיום הרלוונטי לפרויקט בהתאם לתנאי סף ב. נא לבחור -מועד סיום הפרויקט .ו

  20.206.03מועד סיום הפרויקט צפוי להיות עד  - שמהותו שיפוץ ושדרוגפרויקט:  

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

 (4)בהתאם לתנאי סף ב. כן / לא  .היא הגורם היוזם  והאחראי על ביצוע הפרויקט עירייהה .ז

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

 

 

 (5)בהתאם לתנאי סף ב. כן / לא האם העירייה היא הגורם המפעיל את הפרויקט?  .ח

 מי הגורם המפעיל את הפרויקט?____________________ -במידה ולא  

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

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

 המבנה:____________________________שם הגוף לו הוקצה 

 או

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

 עם הגוף הזוכה(. שם הגוף הזוכה:____________________

 

 

 

, נוהל שווקים או 2017או  2016האם הפרויקט מומן ע"י המשרד במסגרת נוהל מוסדות ציבור  .ט
 (6)בהתאם לתנאי סף ב.כן / לא  האבים?קו"ק 
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יש לצרף תוכניות  (8)בהתאם לתנאי סף ב.כן/לא  האם הפרויקט בעל תכנון ראשוני? .י

 ( ממוחשבות ומפורטות, לרבות חתכים וחזיתות ואמודן מפורט לעבודות.)אדריכליות

 

 

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

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
 Vמן יש לס

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 ) .יב

 :שכונה:                   מספר                       :                    כתובת

 :מגרשגוש:                    חלקה:                   

 

 

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

 (10ותנאי סף ב. 9)בהתאם לתנאי סף ב. הפרויקט?

 תשריט ותקנון(:  התוכניות החלות על המתחם וייעודי קרקע לצרף את חובה)
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  :( 21בהתאם לתנאי סף ב. אסמכתאלצרף  חובה) היא הבעלים של המבנה והקרקע עירייהה .יד

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

  החכירה או בעלות לטובתה על מלוא השטח מושא הבקשה לסיוע.

ותנאי סף  9את הפרויקט המבוקש )בהתאם לתנאי סף ב.יש לוודא כי מטרת החכירה תואמת 

 (11ב.

 

 

 

 :בש"ח כולל מע"מ עלות הפרויקט .טו

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

(. אין להציג 5.14הגורמים המממנים עבור עלותו הכוללת של הפרויקט )בהתאם לתנאי סף ב.

 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 םהשתתפות גור

  ט:בפרויק ףנוסן מממ םהשתתפות גור

   סכום הסיוע המבוקש מהמשרד

  סה"כ העלות הכוללת של הפרויקט

של  הכוללתמהעלות   העירייהשיעור)%( השתתפות עצמית של 

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

 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

   

מתכננים יועצים עליות 
 פיקוח וניהול פרויקט

  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

 להוסיף על פי הנדרש לשם הצגת הפרויקט במלואו.

 

 פונקציה
שטח 

 במ"ר
 תיאור ופירוט

סה"כ 

למ"ר בש"ח 

 כולל מע"מ

    קומת כניסה

    קומה א'

    קומה ב'

    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
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 (מהשלב בו מצוי הפרויקט )יש למלא את הטבלהאבני 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 באמצעות הוקם/ ששופץ המתחם/ המבנה של התקין

 ל(.והלנ 5ז.

 

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

  ממשלה נוספיםתקצוב משרדי 

  אחרות ותמיכות תרומות

  

  סה"כ

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(חשב מלווה )שם 
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 נספח ג' – כתב ערבות – לא רלוונטי בעת הגשת הבקשה

 שם הבנק_____________

 מס' טלפון_____________

 פקס_______________מס' 

 

 לכבוד

 ממשלת ישראל

 באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 ערבות מספר ____________________הנדון: 

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

 שוב הפרשי ההצמדה הרי:לצרכיי חי

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

יהיו הפרשי ההצמדה  אם התברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, .ג
סכום השווה למכפלת הקרן בהפרש שבין המדד החדש והמדד היסודי וחילוקה במדד 

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

וב הנ"ל הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה לפי החיש
ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב. אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל מבלי שתהיו  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 _________________. 

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: _____
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 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

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

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

ומית לא מחויבת לקיים טקס או אירוע אך במידה ומתקיים טקס מחויבת הרשות הרשות המק

 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 תתפח שלא מוקדמת הודעה מתן תוך

 .לעין בולטת בצורה המשרד

 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 .

 המשרד מראש.

  .פונט: אריאל מודגש בגוון כחול 

 מדינת ישראל

 

 

שם המבנה/פרויקט נבנה/שופץ במימון המשרד לפיתוח  

 הפריפריה, הנגב והגליל

 חודש ושנה עברית                                                   חודש 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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 .הגופנים והלוגו יהיו בגודל בולט על פי ממדי השלט 

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

 השלט תהיה במקום בולט לעין בסמוך לכניסה הראשית למבנה.  התקנת 

  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

 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. 

חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, מאחר ומדובר בשנת בחירות, כל פרסום הקשור לפרויקט יהיה על פי  .10

חירות שכותרתו "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הב - 2/2013, חוזר 1959-התשי"ט

שפורסם על ידי מנכ"ל משרד הפנים והנחיות היועץ המשפטי לממשלה. לרשויות המקומיות" 

אישור תקציב הפרויקט על ידי המשרד לא ייוחס בפרסומים השונים לראש הרשות, ולא יתבצע 

 שום שימוש בפרויקט שאושר לצרכי תעמולת בחירות. 

 אשר הועברו לאישורו. המשרד יהיה ראשי לעשות שימוש בתמונות ובסרטונים  .11

, ניתן לפנות בכתב לאשת הקשר גב' לי סרוב בדואר אלקטרוני לקבלת אישורובכל שאלה, הבהרה  .12

  lees@png.gov.il 

 בכל דרישת תשלום יידרש אישור מאשת הקשר לקיומו המלא של נספח זה.  .13

יב ההרשאה, יועבר רק לאחר שהרשות המקומית עמדה מתקצ 10%התשלום האחרון, בגובה של  .14

 במלוא תנאי נספח זה. 
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