המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
 22פברואר 2018

נוהל סיוע בקידום פרויקטים ציבוריים במועצות האזוריות בנגב ובגליל – 2018
מענה לשאלות הבהרה
להלן תשובות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל לשאלות הבהרה בנושא שבנדון:
שאלה  :1בקטגוריה מספר  1ע"פ טבלת הניקוד(סעיפים א',ב',ג') :כיצד להתייחס לדירוג
הסוציואקונומי ,לגודל הישוב ולאשכול הפריפריאלי כאשר מדובר בפרויקט מועצתי שלא נמצא
בתחום ישוב מסוים אלא במרכז המועצה?
שאלה  :2קריית החינוך נמצאת בשטח השייך למועצה ואינו נכלל תחת שטחו של יישוב .האם
בהינתן מצב זה אוכל לרשום את הדירוג הסוציו-אקונומי של המועצה ואת דירוג הפריפריאליות
של המועצה במקום דירוג של ישוב בודד כפי שנכתב בנוהל?
שאלה  :3בכוונת המועצה להגיש בקשה עבור פרויקט בקריית החינוך .מיקום הפרויקט איננו
מתקשר לאף אחד מהמושבים.
במילוי הטפסים ,האם עלינו לדלג על כל הפרטים המתייחסים לכל הנתונים המתייחסים ליישוב?
או להתייחס לחתך מועצתי?(מס' תושבים ,רמה כלכלית ואשכול פריפריאלי)
תשובה  :1,2,3ניתן להגיש בקשה עבור פרויקט אזורי בשטח המועצה אשר לא משויך לישוב כלשהו,
אך לא ניתן יהיה להגיש בקשה לתקצוב פרויקט אשר תוקצב בעבר ע"י המשרד במסגרת נוהל סיוע
בקידום פרויקטים ציבוריים בשנים  2014,2015,2016או במסגרת החלטות ממשלה כלשהן .נוהל
מעודכן פורסם באתר בו אמות מידה מעודכנות לקטגוריה זו .כמו כן ,הטופס המקצועי עודכן אף
הוא בהתאם.
שאלה  :4בנספח ג' לנוהל מצורף כתב ערבות לדוגמה .האם המועצה צריכה להוציא כתב ערבות?
אין הסבר לגבי הערבות בנוהל :על איזה סכום – מה האחוז? מה תוקף הערבות? האם הערבות
היא לכל פרויקט או מוציאים אחת לכל הפרויקטים?
תשובה  :4ככתוב בנוהל ,זהו נוסח ערבות לדוגמה .אין צורך להגיש ערבות עם הבקשה לתקצוב.
אם וכאשר יאושר פרויקט יש להמציא ערבות עבור כל פרויקט בהתאם לעלות הפרויקט וסכום
התקצוב המאושר או לבחור באפשרות של הוראת קיזוז .בכל מקרה ,ככתוב ,אין זה רלוונטי בשלב
הגשת הבקשות.
שאלה  :5מסעיף ב( 10.עמוד  )5עולה שהמבנה והקרקע יכולים להיות בבעלות מלאה של היישוב,
מכאן נבקשכם להבהיר כדלקמן :בסעיף ב 4 .ו-ב( 6.עמוד  )4תפעול וניהול פרויקט שהינו בשטח
של הישוב יכול ויהיה על ידי היישוב ולא רק על ידי המועצה (יתכן ומופיע גם בסעיפים אחרים).
תשובה  :5על פי הגדרות הנוהל המבנה או הקרקע יכולים להיות בבעלות הישוב אך האחריות
המלאה על ביצועו ותפעולו מוטלת על המועצה האזורית והתנהלות המשרד הינה מול המועצה
האזורית בלבד.
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שאלה  :6הגדרת סכומי מקסימום לפרויקטים מקשה מאוד על מציאת פרויקטים חיוניים
ומתאימים .אנו מבקשים לשקול הגמשת סעיפים אלה ,וביחוד העלאת הרף העליון של גודל
הפרויקט בקטגוריה  3לשני מיליון  ₪או למצער למיליון וחצי מבלי לשנות את גובה הסכום
המבוקש.
תשובה  :6הגדרות קטגוריה מס'  3שונו .ניתן להגיש בקשה לתקצוב בהיקף שלא יעלה על חצי
מיליון  .₪תקציב הפרויקט יכול להיות עד  1.5מיליון  ,₪אך המשרד יסייע בתקצוב מקסימאלי של
חצי מיליון  ₪עבורו והמועצה האזורית תצטרך להציג את יתרת מקורות המימון לפרויקט.
שאלה  :7בסעיף ב( 2.עמוד  )4מוזכרים תשתיות בישובים בהגדרה של "שיקום שכונות" האם
הכוונה הינה רק לתוכנית "שיקום שכונות" על פי החלטה על שהיא או כל שיקום תשתיות בישוב
הוותיק?
תשובה  :7הכוונה היא לשיקום שכונות ותיקות בישובי המועצה ,ככתוב "...שיקום שכונות
(תשתיות בסיסיות בלבד ,כדוגמת ביוב ,מים ,חשמל ,תקשורת) ."...אין הכוונה להחלטת ממשלה
בנוגע לשיקום שכונות.
שאלה  :8האם ניתן לבצע חניות לגני ילדים במסגרת הקול קורא?
תשובה  :8לא.
שאלה  :9בסעיף ג 3.1.בעמוד ( 8ואולי במקומות אחרים) מבקשים שיירשם "מסמכים המעידים
כי למועצה האזורית או לישוב זכות בקרקע".
תשובה  :9זה כתוב בתנאי סף ב 10.לנוהל והוא זה הקובע.
שאלה  :10המועצה האזורית מקדמת פרויקט אסטרטגי ציבורי רחב היקף להקמת בתי ספר.
לצורך פרויקט זה נבקש את סיוע משרדכם באמצעות הנוהל להקמת שני מגרשי ספורט משולבים
אחד בסמוך לכל בית ספר.
תשובה  :10אין באפשרות המשרד לאשר מראש הגשת פרויקט כלשהו .כל פרויקט יבחן עם הגשתו,
בהתאם לתנאי הסף והגדרות הנוהל .יש לשים לב כי כל מגרש ספורט הינו פרויקט בפני עצמו ולא
ניתן להגיש פרויקטים ברחבי המועצה /הישוב.
שאלה  :11אין בידנו טבלה המפרטת את מצבם הסוציו-אקונומי של כל ישובי המועצה ,טבלה
כזו אינה מפורסמת ברשת וגם בפניות לנציגי משרד הפנים לא סייעו לקבלה.
תשובה  :11נתונים אלו מתפרסמים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
שאלה  :12ישובים שהוגשו לתקציב  2015יכולים להיכלל בבקשות החדשות?
תשובה  :12כן .התאם לכתוב בתנאי סף ב.5.
שאלה  :13האם בקשה שתוגש עבור יישוב שהוגשה ואושרה עבורו בקשה בשנת  2016תיפסל או
שתזכה בניקוד נמוך יותר?
תשובה  :13לא ניתן להגיש בקשות לתקצוב עבור פרויקטים בישוב אשר תוקצבו ב .2016-בקשות
אלו יפסלו .ניתן להגיש בקשות עבור פרויקט אשר לא תוקצב ב 2016-באותו ישוב .ככתוב בתנאי
סף ב ,5.כלל זה לא חל על ישוב בדירוג  1-4על פי דירוג הלמ"ס העדכני.
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שאלה  :14בשנת  2016התקבלה הרשאה ממשרדכם לתמיכה בתכנון גן ילדים בישוב .כעת
מעוניינים להגיש בקשה לביצוע הקמת הגן – האם ניתן ? ליישוב אין דרוג סוציואקונומי בלמ"ס
מכיוון שמדובר ביישוב הקטן מ 120-תושבים.
תשובה  :14במקרים בהם אין לישוב דירוג סוציואקונומי מפאת גודלו ,יש לציין דרוג המועצה
האזורית .לא ניתן להגיש בקשה לתקצוב פרויקט בישוב מסוים אשר תוקצב במסגרת נוהל .2016
שאלה  :15האם ניתן במסגרת הנוהל להגיש ביצוע תשתית תת קרקעית של חשמל ביישוב?
תשובה  :15לא ניתן להגיש פרויקט זה שכן אין הוא עונה על הגדרות הנוהל לפרויקט ציבורי.
שאלה  :16האם ניתן להגיש גם פרויקטים כאשר הקרקע בבעלות של הישוב .יש סעיפים
סותרים – ראו תנאי סף מצטברים  -סעיף  10בנוהל ?
תשובה  :16ניתן להגיש פרויקטים עבור פרויקט כאשר הקרקע בבעלות הישוב אך התנהלות
המשרד והתחייבות לביצוע הפרויקט תהיה אך ורק מול המועצה האזורית.
שאלה  :17שיפוץ אולם התרבות בקיבוץ– האולם משרת את כל תושבי הגליל .באולם יש צורך
בהחלפת מערכת מיזוג האויר והמושבים (כ-640-מושבים) – האם ניתן להגיש במסגרת הנוהל?
תשובה  :17לא ניתן לאשר פרויקט בטרם הוגש .ברמה העקרונית ניתן להגיש בקשה עבור פרויקט
זה והיא תבדק בהתאם לתנאי הסף והגדרות הנוהל.
שאלה  :18מה יש לרשום בטבלה הראשונה בנספח ב' לנוהל?
תקציב
סעיפים

סה"כ תקציב מתוכנן _201

סה"כ
תשובה  :18בטבלה זו יש למלא את סעיפי התקציב.
שאלה  :19האם תקצוב המשרד הינו עד  ₪ 500,000או  10%מעלות הפרויקט? ע"פ סעיף  13תת
סעיפים א' ו ד' הנושא לא ברור דיו.
לדוגמה – פרויקט בעלות כוללת של  1מלש"ח יוגש ויתוקצב ע"י המשרד ב  ₪ 900,000או
.₪ 500,000
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תשובה  :19תקצוב המשרד הינו עד  500אש"ח אך לא יותר מ 90%-מעלות הפרויקט .בהתייחס
לדוגמה ,פרויקט שעלותו  1מלש"ח יתוקצב ע"י המשרד במסגרת קטגוריה מס'  3ב-עד  500אש"ח.
פרויקט שעלותו  1מלש"ח יתקוצב ע"י המשרד ב-עד  850אש"ח במסגרת קטגוריה מס'  .2אלו
הסכומים המקסימליים שיוכל המשרד לתקצב פרויקט בעלות של  1מש"ח.
שאלה  :20במועצה האזורית אשר ברובה לא נמצאת בשטח הנגב ,ישנם  2יישובים שבעבר היו
נכללים בנגב ,וכיום אנו לא בטוחים לגבי מעמדם .בנוסף ,יש לנו ישוב קטן שקיבל מעמד של
ישוב פריפריה .האם ניתן להגיש בקשה עבור ישובים אלו?
תשובה  :20על פי תנאי סף ב 1.לנוהל ,הנוהל מיועד למועצות אזוריות בתחומי הנגב והגליל.
המועצה האזורית אינה נמצאת בשטח הנגב ולכן לא ניתן להגיש בקשות עבור  2הישובים הבודדים
שכן הנוהל מיועד למועצות אזוריות ולא לישובים.
עבור הישוב אשר נכלל תחת ההגדרה של פריפריה חברתית לא ניתן להגיש בקשה לתקצוב במסגרת
נוהל זה שכן זהו נוהל המיועד לתקצוב מועצות אזוריות בנגב ובגליל בלבד.
שאלה  :21האם תנתן עדיפות לפרויקט אזורי על פני פרויקט ישובי?
תשובה  :21לא.
שאלה  :22המועצה בתהליך בניה של בית ספר חדש ,יש תכנון של הפרויקט .יש תקציב ייעודי
ממשרד החינוך ועדיין חסר כסף לחלקים מהפרויקט .האם במסגרת הקול קורא ניתן לבקש
עבור פיתוח תשתיות (חשמל ,מים ,שבילים ,תקשורת ,ביוב) .שזה חלק מפרויקט גדול.
יש מכרז לבינוי ולתשתיות.
האם ניתן להגיש לאותו פרויקט גם מקטגוריה  .3כלומר שכל הבקשה תהיה על פרויקט אחד.
תשובה  :22לא .לא ניתן להגיש בקשות לתקצוב אותו פרויקט בקטגוריות השונות.

המועד האחרון להגשת בקשות לנוהל הינו יום ראשון 4.3.2018 ,בשעה 14:00

בהצלחה.

לי סרוב
מנהלת תחום מחקר מעקב ובקרה
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
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