
 קול קורא להתקנת מתקני שעשועים -מענה לשאלות הבהרה 

 מועד נוסף -ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית 

 

יכולה להגיש עוד בקשה במסגרת , רשות מקומית שקיבלה אישור להקמת  מתקני שעשועים: שאלה

 קול קורא זה?

בקשות במועד המקורי או לרשויות : לא. "הקול קורא מיועד רק לרשויות מקומיות שלא הגישו תשובה

מקומיות שבקשותיהן נפסלו ולא אושרו במועד המקורי. רשות מקומית שבקשותיה אושרו במועד 

 המקורי, באופן מלא או חלקי, אינן זכאית להגיש בקשה לקול קורא זה"

 

קורא האם מדובר בקול  מה הכוונה מועד נוסף, אם הגשנו בפעם שעברה ניתן להגיש גם כעת?: שאלה

 תוספת לקול קורא ? \חדש 

 . רק רשות שלא אושר לה אף מתקן, רשאית לגשת תשובה: 

 

האם המועצה תוכל להגיש  1-7האם במידה והיישוב עצמו פריפריה חברתית ומדורג באשכול שאלה : 

 את התמיכה עבורו?

תושבים הנכללים בפריפריה  5,000-במידה ובשטח הרשות המקומית יש למעלה מ: תשובה

תושבים  5,000-החברתית, הרשות רשאית להגיש בקשה. במידה ובשטח הרשות המקומית יש פחות מ

 20%-הנכללים בפריפריה החברתית, הרשות רשאית להגיש בקשה רק במידה בו למעלה מ

 . 0-9מהתושבים הינם בגילאי 

יש לקול קורא להתקנת מתקני שעשועים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה גלה רשות יכולהאם ה: שאלה

 הנוהל ממוקד בפריפריה החברתית ולישובים בתוך הרשימה בנוהל בלבדשהחברתית או 

 הגליל ו לרשויות מקומיות בתחומי הנגבגם קורא מיועד, ההקול  כן.:  תשובה

 

 לקו"ק זה בשם מספר רשויות?האם האשכול יכול להגיש : שאלה

  , ההגשה אפשרית רק על ידי רשויות מקומיות.בקול קורא זה:  תשובה

 

  שוב, בקשות שנפסלו בפעם הקודמת אך הפעם עם מסמכי השלמה? : האם ניתן להגיששאלה

ות מקומית שכל בקשותיה נפסלו, רשאית להגיש בקשה נוספת. בבקשה הנוספת היא רשאית להגיש רש

שנפסלו עם מסמכי השלמה. רשות מקומית שאושרו לה בקשות בקול קורא המקורי, אינה  מיקומים

 רשאית להגיש בקשות חדשות. 

 

 Word באתר המשרד את טופס הבקשה/כרטיס הפרויקט בפורמט  : לא הצלחנו למצואשאלה

. יודגש כי במקרה זה אין לבצע שינוי כלשהו word: ניתן לבקש מהמשרד את הטופס בפורמט  תשובה

  בטופס. כל שינוי שיבוצע בטופס הבקשה, ולו גם המינורי ביותר, יביא לפסילת הבקשה. 

 

 


