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           בס"ד

            

 נוהל סיוע למטרת קידום מיזמים כלכליים –שאלות הבהרה 

 מתי בדיוק תאריך ההגשה ? .1

לאחמ"כ ניתן  ,29.4.2018 -הוא עד ה ראשון להגשההמועד ה, הנוהל הוא נוהל מתמשך

 .2.9.2018- להגיש עד ל

ן הינו פריפריה אלו שכל שטח - האם ההגשה היא רק לרשויות המצוינות בקול הקורא .2

או שגם רשויות שרק שכונות מסוימות נכללות בהגדרה של פריפריה חברתית,  חברתית

 יכולות להגיש עבור שכונות אלו?

 רק הרשויות המפורטות בקול הקורא תחת הגדרת פריפריה חברתית רשאיות להגיש. 

רים דירוג האשכול היישובי, במועצה האזורית קיימים שני יישובים המוכלעניין  .3

. האם המועצה יכולה להגיש את הקו"ק לקידום 3כפריפריה חברתית ומדורגים באשכול 

עבור היישובים  2018מיזמים כלכליים, עידוד וגיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת 

 ?בתחומה

 לעיל. 2לא, ראו תשובה 

להגיש בקשה ה ( עדיין יכולאחרבקשה שנה שעברה )ביחד עם אשכול  ישהשהגהאם רשות  .4

 נוספת השנה?

 בה יפורסם הנוהל. כן. כל רשות זכאית להגיש בקשה אחת בכל שנה

האם למרות העובדה שהגשנו בקשה שנה שעברה )ביחד עם אשכול נגב מערבי( עדיין  .5

 ?אנחנו יכולים להגיש בקשה נוספת השנה

 לעיל. 4כן. ראו תשובה 

לא משנה מתי האם ישנה עדיפות למי שהגיש את הקול קורא מוקדם יותר או שזה  .6

 מגישים?

עפ"י אותם  אין שוני בין מועדי ההגשה. כל מועד הגשה ייבחן ויתוקצב באופן נפרד

. אין עדיפות כלשהי לרשות שתגיש במועד הראשון על פני המועד השני, קריטריונים

 ולהיפך. 

( רשאיות להגיש 2017) האם רשויות שהגישו בקשה במסגרת קול קורא זה בשנה שעברה .7

 ?(2018) וספות לקול קורא הנ"ל בשנה הנוכחיתהצעות נ

 לעיל. 4כן. ראו תשובה 

 מועצות?מספר האם ניתן להגיש קול קורא באמצעות מועצה אחת שמייצגת אשכול של  .8



 

 

     
 

 הנגב והגליל הפריפריה המשרד לפיתוח

 

 

 

 
 

 

 
 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 

המועצה רשאית להגיש בקשה עבורה בלבד, או להגיש בקשה משותפת עבור מספר 

בקול קורא, ובעיקר מועצות. במקרה זה, על המועצה לעמוד בכל התנאים הרשומים 

  אישור וחתימות יתר המועצות על השתתפותן.

 

 מה הקריטריונים לאשכול מועצות? מה זה אשכול מועצות? .9

איגוד ערים מסוג כ ידי משרד הפניםמדובר באשכול רשויות מקומיות המוגדרות על 

. דהיינו, התאגדות של מספר רשויות מקומיות לאשכול אשכול רשויות מקומיות

הנוהל מאפשר גם מיזמים בהם  על ידי משרד הפנים ומסווגת כאשכול.שאושרה 

לעיל.  8שותפות יותר מרשות מקומית אחת, ללא קשר להגדרת אשכול, ראו תשובה 

 במקרה כזה, המגישה חייבת להיות רשות מקומית.

 

האם עמותה עירונית יכולה להגיש את הקול הקורא עבור אשכול מועצות. אם לא, מי  .10

 ש עבור אשכול מועצות?צריך להגי

. ההגשה מיועדת אך ורק 9לא. רק אשכול מוכר ע"י משרד הפנים. כנ"ל תשובה 

  לרשויות מקומיות.

 

-2015נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים  - השתתפה בקול קורא ש אזורית המועצ .11

להקמת חממה טכנולוגית. מתעניינים בקול הקורא המדובר לצורך הקמת מעבדה  2016

ירות החממה ובכלל בהפעלתה של החממה. בזמנו נאמר לנו שלא ניתן לגשת לשני לש

 קולות קוראים בגין אותו פרויקט. אבקש את אישורכם לגשת לקול הקורא

פרויקט שתוקצב בעבר על ידי המשרד, בין אם מדובר בנוהל זה ובין אם מדובר בנוהל 

 אחר של המשרד, לא יתוקצב פעם נוספת.

רה כדי מבנה בבעלות המועצה למטרת יצירת משרדים ועסקים להשכהאם הגדלת שטח  .12

)יש צורך(, יצירת מקומות תעסוקה  ישובהמסחרית בו להגדיל את הפעילות העסקית

 ותוספת תשלום ארנונה לרשות הינה מטרה תואמת לקול קורא?

פרויקטים שמהותם העיקרית היא בנייה לא יאושרו אלא אם הרשות המקומית תשכנע 

שרד ואת אנשי המקצוע באמצעות התוכנית העסקית שתגיש ומסמכים נלווים כי את המ

עצם הבנייה תהווה מנוף כלכלי משמעותי לרשות המקומית ותייצר מקומות תעסוקה 

 18-כמו כן, הבנייה תסתיים לא יאוחר מותהיה בעלת תרומה כלכלית לרשות המקומית. 

בנוהל.  2י האמור בדרישות למסלול חודשים מיום אישור תקציב הסיוע התקציבי ועל פ

במקרה זה הרשות המקומית נדרשת להתייחס במסמכים שהיא מגישה לאופן הפעלת 
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הפרויקט לאחר השלמת הבנייה. לסך תקציב הפרויקט ולסך התקציב המבוקש 

  מהמשרד תהיה השפעה על החלטת המשרד.

 

בשלב זה מצופה שת או ? רק תכנית כללי15.4-מה בדיוק צריך להגיש בהגשה הראשונית ב .13

 כבר לכלול את המודל העסקי, התכנית הכלכלית המפורטת וכו'?

 
כאשר רשות מגישה את  לנוהל מפורט מה נדרש להגיש במסגרת התכנית. 23בעמ' 

הבקשה עליה לכלול את כל הפרטים הקבועים בנוהל. הרשות יכולה לבחור את מועד 

 ההגשה בהתאם לקבוע הנוהל.

)האם כל המסמכים המצורפים לקול קורא או שרק  15.4גיש ב מה בדיוק צריך לה .14

 התמצית(?

 לעיל 13ראו תשובה 

 ?תנאי התשלום של הקול קורא םמה .15

תשלום בדרך כלל,  לאחר אישור הבקשה, הוועדה תקבע את אבני הדרך לתשלום. )

 ראשוני להתנעה ואח"כ לפי קצב קליטת עובדים(

 ?3ומסלול  2הגדרת התקציב למסלול  מה .16

מתקציב המשרד. למיזם יכולים להיות מוקצים  מלש"ח למיזם 1עד לכל היותר 

 תקציבים נוספים ממשרדי ממשלה נוספים.

צ'ינג העירוני או מלש"ח( כולל בתוכו את המ 1ויקט )האם הסכום המקסימלי ליישום הפר .17

 ?נוסף אליו

ג של מלש"ח היא תקרת השתתפות המשרד, לסכום זה יתווסף המצ'ינ 1נוסף אליו. 

 הרשות.

 יכולים להגיע מהיזם הפרטי? צ'ינג של העיר לקול קורא זההאם המ .18

 כן

 האם ניתן להציע מיזם כלכלי שמהותו הכשרות? .19

תמיכה במיזם כלכלי שמהותו הכשרות תינתן בכפוף להתחייבות לאחוזי השמה 

 לנוהל. 18.5-ו 11, 8.3, 8.2ובכפוף לאמור בסעיפים  .שייקבעו ע"י הוועדה

 ולם תקציב המשרד ביחס למצ'ינג?כיצד יש .20

המצ'ינג הבסיסי הינו כפי שנקבע בקול הקורא, ככל שהוועדה לא תאשר את מלא 

הסכום היא רשאית לנהל מו"מ עם הרשות במסגרת הדיון בוועדה ולהתנות את האישור  

עבור כל דרישת תשלום תוכיח הרשות תשלום בתוספת מצינג מעבר למצינג הבסיסי. 

 הרשאה התקציבית. וועדה עליו הסכימה הרשות המקומית ב מצ'ינג בגובה



 

 

     
 

 הנגב והגליל הפריפריה המשרד לפיתוח

 

 

 

 
 

 

 
 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 

התשלום יבוצע באופן יחסי. סך תקציב המשרד שיאושר ביחס לסך תקציב המיזם. 

האחוז שיתקבל יהיה אחוז השתתפות המשרד בכל דרישת תשלום שתוגש. המשרד 

רשאי לבקש מהרשות המקומית להגדיל את אחוזי ההשתתפות העצמית שלה כתנאי 

 שור התקציב. לאי

 

 עבור אילו הוצאות ניתן להשתמש בתקציב שיאושר ע"י המשרד? .21

הנושאים המוכרים ע"י המשרד: בינוי, שיפוץ, תשתיות )לרבות תשתיות תקשורת(, 

באישור אגף מקצועי  –, מעבר לכך 5%הצטיידות, הכשרות, ייעוץ ופיתוח עסקי )עד 

באישור המשרד מראש(, מלגות וחשב(, הסבות, היסעים, מדיניות תומכת תעסוקה )

 סכום המלגה יכול להינתן גם עבור תקופה ארוכה יותר -קיום לתקופת ההכשרה 

ובלבד שהסכום לא יגדל מעלות שכר מינימום לשלושה  לנוהל( 8.2.7)בכפוף לסעיף 

 (.10%שעות לסטודנט(, שיווק ומיתוג )עד  1,000חודשים )עד 

מתמחים / סטודנטים / בוגרי תואר ראשון במהלך  50המיזם יביא לשילוב של " ,10סעיף  .22

האם  ,"במקומות תעסוקה )מלגות, חניכה וכדומה( –השנה הראשונה מיום קבלת התואר 

הכוונה היא שניתן להשתמש בתקציב התוכנית למלגות )בנוסף לשכר שיקבלו ממקום 

 העבודה( ולמימון חונכים לקליטת המשתלבים?

לשם חידוד הנקודה, אין  .ולאישור חוו"ד מקצועית 21כן, בכפוף לסייגים בתשובה 

מדובר במלגות רגילות שמהותן השתתפות בשכר לימוד של סטודנטים. המלגות חייבות 

להיות מוטות תעסוקה. מלגה תמורה התחייבות להשתלבות במקום עבודה כלשהו ולא 

לתעסוקה. יש לשים דגש על כך שמדובר מלגה למימון תשלומי שכר לימוד ללא קשר 

בבוגרי תארים או סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה שהתוכנית פועלת ליצירת 

  מקומות תעסוקה עבורם.

 ?האם אפשרי לטובת למשכורות -מימוש התקציב  .23

ככלל, המשרד מעדיף שלא לתקצב הוצאות שכר, במידת הצורך, השתתפות המשרד 

בכל מקרה,  של המשרד. צים הכלכלייםלחוו"ד של היוע בהוצאות שכר תאושר בכפוף

והיא ₪  200,000ההשתתפות המקסימאלית של המשרד בהוצאות שכר לא תעלה על 

. הוצאות השכר 25%מותנית בהשתתפות עצמית של הרשות המקומית בגובה של 

מיועדות לצוות הקמת והתנעת הפרויקט בלבד, דוגמת מנהל הפרויקט, פרויקטור, יועץ 

כדומה. השתתפות בהוצאות שכר על ידי המשרד אפשרית רק במיזם ללא שותפות של ו

המשרד רשאי להגדיר השתתפות שונה, בתנאים שונים, באישור חשב גוף עסקי. 

 המשרד והמלצת היועץ הכלכלי. 

 האם ניתן לבקש שינויים לאחר הגשת הבקשה? .24
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ניתן יהיה לבקש  הנתונים שמוגשים ע"י הרשות בעת הגשת הבקשה מחייבים ולא

 שינויים בשלב מאוחר יותר או לאחר אישור הבקשה.

האם הרשות צריכה לכתחילה להוציא  . למה הכוונה?3פסקה  18הבהרה לגבי סעיף  .25

או שניתן להסתמך על הכספים של הקול  כספים והכסף מהקול קורא יכנס בדיעבד?

 קורא תוך כדי תנועה?

הדרך לתשלום שייקבעו בוועדה. בכל הרשות תגיש דרישת תשלום בהתאם לאבני 

 דרישת תשלום תוכיח הרשות הוצאות ותשלום מצ'ינג.

 ?פהימתי וא ,האם יתקיים מפגש הסברה למילוי הקול קורא? אם כן .26

  לא

 :צוין תעשייהבקול קורא  ,ישנה תב"ע לתעשייה ותעסוקה  .27

 האם ניתן להגיש גם עבור אזור תעסוקה? .א

של המשרד לתכנן ולהקים אזור  יחד עם זאת, אין זה תפקידו .כן

תעשייה. אישור לתכנון אזור תעשייה מחייב את הרשות המקומית לצרף 

אישור והסכמה של משרד הכלכלה על פיו הם תומכים בהקמת אזור 

התעשייה ואין להם התנגדות להקצאת תקציב מהמשרד לתכנון. המשרד 

ל משרד לא יקצה תקציב לתכנון אזור תעשייה ללא קבלת חוות דעת ש

הכלכלה בנושא. עוד יודגש כי מדובר אך ורק באזורי תעשייה שאינם 

  פרטיים.

 )שזה תנאי סף להגשה( ?האם תב"ע מאושרת משמעותה אישור רמ"י .ב

תב"ע מאושרת הינה תוכנית שעברה את כל הליכי התכנון, הופקדה כדין 

 ונחתמה על ידי רמ"י. התב"ע חייבת להיות בתוקף. 

 
  מלא אם ההגשה היא לגבי תכנית אב בלבד?אילו טפסים יש ל .28

 ד' -בהגשת בקשה לתכנית אב לתעסוקה, יש להשלים את נספחים א' ו

ישנם מסמכים רבים שלא רלוונטיים למילוי כשמדובר בבקשת תמיכה לכתיבת תכנית  .29

 אב.

 לעיל. 28ראו תשובה 

אין צ'ינג מטעם המועצה שיש למלא עם הגשת הבקשה? האם יש מסמך התחייבות למ .30

 טופס כזה בקובץ הקול הקורא.

הרשות המקומית תצרף הצהרה  היקף ההשקעה העצמית במיזם. –לנוהל  27ראו עמ' 

בחתימת ראש הרשות וגזבר הרשות )במקרה של ועדה קרואה גם החשב המלווה( בו 

 היא מתחייבת להשקעה עצמית במיזם.
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. האם NPV-ו IRR בתכנית העסקית בחלק של הניתוח הפיננסי נדרש להשתמש במדדי .31

מדדים אלו רלוונטיים גם למסלול השני המובל ע"י הרשות המקומית, אשר לא מקושר 

 ?לחברה פרטית

לתוכנית העסקית שתוגש ולאיכותה יש השפעה ישירה על אישור המיזם ועל גובה . כן

 התקציב שיאושר למיזם.

יפות שהגוף במסלול של מחקר, מה הכוונה להשתלבות גורמים מקומיים? האם יש עד .32

 המחקרי יהיה מהאזור של המועצה המגישה?

 השתתפות עובדים מקומיים בכל הקשור להגשת תכנית אב לתעסוקה.יינתן ניקוד עבור 

 לגבי גוף המחקר האם יש עדיפות לאוניברסיטה על מכללה? .33

 אקדמי מוכר ע"י המל"ג ומנוסה.לא. חשוב שיהיה גוף 

 .נת במסמכים המצורפים לקול קוראלקבל הבהרה לגבי הערבות המצוימבקשים  .34

רשות מקומית לא נדרשת להגיש ערבות. רשות מקומית תידרש לחתום על הוראת קיזוז. 

( החברה נדרשת 3ככל שהרשות מבקשת לבצע את המיזם באמצעות חברה )מסלול 

 להעמיד ערבות שתבטיח כי העובדים יועסקו למשך הזמן הקבוע בקול קורא.

מתמחים / סטודנטים / בוגרי תואר ראשון במהלך  50לשילוב של  המיזם יביא", 10סעיף  .35

 ".ות תעסוקה )מלגות, חניכה וכדומה(במקומ –השנה הראשונה מיום קבלת התואר 

 האם ניתן לשלב בחברות תעשייה / מסחר?             

 3מסלול  ,כן 

 האם לצורך הקול קורא עליי להוכיח התקשרות עם גורם פרטי בפועל בהווה או .36

 שבאפשרותי להציג תכנית להתקשרות עתידית עם גורם פרטי ובהמשך לצאת למכרז?

ניתן. אך במקרה זה, הרשות המקומית תקבל אישור עקרוני בלבד המותנה בהתקשרות 

עתידית עם גורם פרטי. רק לאחר ההתקשרות עם הגורם הפרטי, האישור העקרוני 

התקשרות עם גורם פרטי, המשרד יהפוך לאישור קבוע ומחייב. עד לחתימה על הסכם 

המועד האחרון להתקשרות ייקבע בהרשאה  לא יכיר בשום הוצאה כספית על המיזם.

ר מחצי שנה מיום קבלת ההרשאה, למעט מקרים בהם תינתן ובכל מקרה לא יאוח

 ארכה מראש ובכתב.

 ת או גוף מחקרי וכן אינההאם אפשר לקדם תכנית אשר אינה נעשית בשיתוף חברה פרטי .37

 ן של העסקה ישירה אלא תומכת ביזמים עצמאיים. כוללת פ

ניתן אולם יש להראות חוות דעת מבוססת על היקף התרומה של המיזם ליזמים )תמיכה 

התוכנית  .שתגרום בוודאות סבירה לקליטת עובדים נוספים ולא רק לרווחים נוספים(

זמות כלכליות העסקית שתוגש תצטרך להוכיח חד משמעית כיצד המיזם יתרום ליו

  חדשות ולהתרחבות יוזמות חדשות שבאות לידי ביטוי בהעסקת כוח אדם חדש.
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האם אפשרי לבצע את המיזם בשיתוף עמותה חדשה שתוקם לטובת המיזם? )עדיין אין  .38

 לה מחזור כספי ו/או עובדים(.

 הרשות יכולה לשתף פעולה רק עם עמותות בעלות אישור ניהול תקין. 

 לשתף פעולה עם חברה לתועלת הציבור?האם רשות יכולה  .39

 כן

 5סעיף  4כאמור, העירייה מעוניינת להקים את המיזם באמצעות עמותה ולא חברה. בעמ'  .40

בטבלה כתוב שאפשרי לבנות את התכנית העסקית בשיתוף חברה פרטית או  3מסלול 

נאי לא ברור מהם ת –תנאי סף נוספים מצטברים לחברה  – 6.2סעיף  5עמותה, אך בעמ' 

הסף במקרה שמדובר בעמותה )לעמותה אין רווחים ולכן הרבה מהדברים שכתובים שם 

 אינם רלוונטיים במקרה של עמותה(.

 בכל הנוגע לעמותות, אין להתייחס לתנאי סף הרלוונטיים לחברות פרטיות עסקיות.

דים הקיימת" הכוונה במיזם "העובדים החדשים יתווספו למצבת העוב – 8סעיף  6עמ'  .41

שמעסיקי העובדים יהיו החברות שיתקבלו למיזם ולא העירייה או העמותה. האם זה  הז

 אפשרי?

החברות תתחייבנה להעסיק עובדים נוספים והמשרד יוודא כתנאי  .3כן, מסלול 

  לתשלום כלשהו כי הן עומדות בכך.

לצורך קליטת העובדים הנוספים נדרש להשכיר מקום ולהתאימו לפעילות, לקיים   .42

ות ולרכוש ציוד, וכו'. האם ניתן להציג את העלויות הנ"ל בתוכנית הכלכלית הכשר

 שתוגש?

  כן, סבירות ההוצאות והצורך בהוצאות ייבדקו על ידי יועץ כלכלי מטעם המשרד.

 ?האם ניתן למלא את הקול קורא ולהציע שותף פוטנציאלי שעוד לא עבר מכרז .43

 ובכפוף לאישור המשרד. 36כנ"ל תשובה 

 , האם נדרש להגיש את הערבות בעת הגשת הבקשה או לאחר הודעת הזכייה?3 במסלול .44

 ימי עבודה מיום קבלת אישור הזכייה. 10הגשת הערבות בגובה הסכום שאושר תוך 

 wordפורמט מבקשים לקבל את המסמכים ב .45

יודגש כי אין לבצע שינוי כלשהו במסמכים. רשות שתבצע שינוי  .הועלו לאתרהנספחים 

  סמכים, בקשתה תיפסל על הסף.כלשהו במ

 

 


