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 21נובמבר  21

 י"ז כסלו תשפ"ב
 

"לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם  קול קורא –מענה לשאלות הבהרה 
 "הפריפריה, הנגב והגליל בערי ויהודיםערבים היחסים בין 

 

קול קורא "לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על במסגרת להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

תוך הפנייה לסעיף (, "קול קורא" להלן:) מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערי הפריפריה, הנגב והגליל"

 הרלוונטי בקול הקורא.

קורא וגוברות  להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הקולהמובאות התשובות  .2

 על הנוסח המובא בקול קורא.

או ועדת  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה .3

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.התמיכות

הסכמה  לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות התמיכותאין באי התייחסותה של ועדת  .4

 להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי הקול קורא.

משפטי  ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ .5

 עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.מוסמך, וכל המסתמך 

נענתה כל  יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח .6

 שאלה.

כאמור בקול  אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות .7

 קורא.

, בשעה 2021 בדצמבר 1 ביום הינו בקשות במסגרת קול קורא זההאחרון להגשת  המועדתשומת ליבכם כי,  .8

12:00. 

 הקול קורא.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .9

 .14084מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה הינו:  .10

 :זה במסגרת הליךנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .11

 
סעיף  מס"ד

בקול 
 קורא

 תשובה שאלה

ישנה שכונה בדואית, אך אינה  מסוימתבמועצה  4.1.2  .1
 ה. ימכלל האוכלוסי 10%מונה 
ישנה אפשרות לקיים שיתוף פעולה עם האם 

 10%מועצה שכנה על מנת להגיע למינימום של 
 ?תושבים ערבים ולעמוד בתנאי הסף

העונה על תנאי סעיף  עירלא, על פי תנאי הסף, רק 
יכולה להגיש בקשה לתמיכה במסגרת קול  4.1.2

בגליל או הממוקמת בנגב  עירה. כלומר, קורא ז
המוגדרת  עיראו   5 – 1ברמה חברתית כלכלית 

במלואה כפריפריה החברתית )בכפוף לסעיף 
מיעוט ניכר של בה ו(( 2)סעיף  בקול קוראההגדרות 
)בכפוף לסעיף ההגדרות במסמך זה )סעיף  רוב ערבי

לפחות, מתוך כלל תושבי העיר  10%( העומד על 2
 י הלמ"ס.ע"פ נתונ

האם ניתן להגיש פרויקט אשר יתבצע במועצה  4.1  .2
מוסלמים ונוצרים או מקומית בה מתגוררים 

, משום שלא מתגוררים םאיפלאחים ובדו
 .במועצה המקומיתיהודים 

 
"רשויות מעורבות" או לרא מיועד וקול קהאם ה  .3

 ?רשויות ערביות ו גםהאם כולל בתוכ

האם רשות מקומית שאינה עיר יכולה לגשת   .4
 ?לקול קורא

אנו מועצה מקומית בגליל עם רוב ערבי, ללא   .5
מקימים מספר מיזמים תושבים יהודים, 

http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

-2- 
ת  מו ת א מלך  בי ה שאול  שד'  שפט,  : , 8מ ' טל  | ביב  6תל א 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

ופעילויות בנושא חיים משותפים ופיתוח 
עירייה שאיננה מיזמים משותפים עם שכנתנו 

, כלומר עיר בה רוב 4.1עונה על קריטריוני סעיף 
 .ואינה מעורבתיהודי  

למיזמים בין ישובים האם נוכל להגיש בקשה 
 ?םויהודי םשכנים ערבי

האם אשכול רשויות יכול להגיש בקשה במסגרת   .6
קול קורא זה? כמו כן, האם אשכול רשויות 
מעורב )רשויות יהודיות ורשויות ערביות( יכול 

 להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה?

תושביה הינם מהחברה  100%האם עיר אשר   .7
הערבית יכולה להגיש בקשה במסגרת כל קורא 

 זה?
האם רשויות מיעוטים אשר יש בהן מיעוט של   .8

תושבים מוסלמים/נוצרים/בדואים/דרוזים 
 יכול להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה?

האם כפר לא מוכר הנמצא בתהליכי הסדרה,   .9
יכול להגיש בקשה עבור יחסים משותפים עם 

 המועצה המקומית השכנה?
האם עמותה רשאית להגיש בקשה במסגרת קול   .10

 קורא זה?
האם אנו כעמותה אשר עובדת עם כמו כן, 

רשויות ועם בתי הספר רשאים להגיש תכנית 
לקול הקורא או שהקול הקורא מיועד אך ורק 

 ?להגשה של העיריות עצמן
, 1האם מועצה מקומית בנגב, בסוציו אקונומי   .11

ללא תושבים מהחברה היהודית רשאי להגיש 
 בקשה במסגרת קול קורא זה?

האם הקול קורא פונה גם למועצות אזוריות   .12
 בעלות אוכלוסייה יהודית וערבית או רק ערים?

שתי רשויות מקומיות ללא ערבוב אוכלוסייה   .13
)רשויות שכנות, אחת יהודית ואחת ערבית( 

תכנית מכינה מבקשות להגיש בקשה לקידום 
משותפת, האם ניתן להגיש בקשה למימון 

 רשויות שכנות כתוכנית משותפת?

יישוב בדואי חדש אשר זכה להכרה ונמצא   .14
בשכנות למועצה מקומית יהודית מעוניין להגיש 
בקשה לקול קורא בשותפות של מספר גורמים 
בהן מרכז הצעירים, המתנ"ס, המועצה 

והמנהיגות המקומית, מרכז החדשנות 
המקומית של היישוב החדש, האם ניתן להגיש 

 בקשה במסגרת קול קורא זה?

האם ניתן ליצור שיתופי פעולה בין רשויות    .15
מקומיות/ערים בהנחה שאחת מהן לפחות 

 עומדת בתנאי הסף של הקול קורא?

לא, על כל עיר להציג את השיפור 
ביוזמות/במיזמים/תכניות/פרויקטים המוצעים על 
ידה במסגרת תכנית העבודה המוגשת, בין 
התושבים בעיר עצמה. כלומר על תכנית העבודה 
להיות בעלת השפעה חיובית על מרקם היחסים בין 

 התושבים ברשות המקומית.

האם ניתן להגיש במסגרת תכנית העבודה  4.2.4  .16
בתחום הפיתוח הכלכלי, תכניות לפיתוח כלכלי 

רשות יהודית בין שני רשויות שונות, כלומר 
 ורשות ערבית?

האם ניתן להגיש בקשות תקציב עבור אירועי  4.2.4  .17
תרבות משותפים של יהודים וערבים לדוגמא 
פסטיבל שיתקיים בעיר של מוזיקת עולם אשר 

 המגזרים? 2עונה ל
 ?במידה וכן לאיזה תחום לשייך את הבקשה

ניתן  .3.9סעיף ר' תוספת בוצע שינוי בקול קורא, 
בקשות תמיכה עבור אירועי תרבות להגיש 

אירוע כי לוועדת התמיכות ככל ומוכח  משותפים
והינו בעל השפעה התרבות אכן עונה לתנאים 

על מרקם היחסים בין התושבים  וישירהחיובית 
אחד מהתחומים ברשות המקומית וניתן לשייכו ל

, בהתאם לתחום 4.2.4המתאימים בסעיף 
כי, נוספה מגבלה  תשומת ליבכםהרלוונטי. כמו כן, 

לתקרת התמיכה שתינתן לטובת אירועי  20%של 
מסך סכום התמיכה שתינתן לרשות אלו תרבות 

 מקומית במסגרת קול קורא זה. 
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האם תחת תחום אמצעים ותכניות להגברת  )ד(4.2.4  .18
ביטחון אישי ניתן להכניס תגבור פיקוח בחודשי 
הקיץ לצורך הגברת הבטחון האישי של 

 והמטיילים?התושבים 

. 3.6סעיף ר' תוספת בוצע שינוי בקול קורא, 
ברשות  המשרד לא יתקצב סעיף של עלויות שוטפות

תאגידים של עובדי הרשות ו/או לרבות כוח אדם 
תפעוליות הנוגעות  משכורות והוצאות) עירוניים

(. כן המשרד לא יתקצב הוצאות שכר של לכוח אדם
עובדי קבלני משנה ו/או עובדי גוף שהינו בבעלות 

כמו כן,  הרשות המקומית.חלקית או מלאה של 
יצוין כי, יש להקפיד כי כלל 
המיזמים/תכניות/פרויקטים שיבחרו להיכלל 

למטרות הקול קורא מענה  נויתבתכנית העבודה, 
ים ויהודים החיים המשותפים בין הערב לקיום

א יבעיר )כלומר לא לתיירים מזדמנים( ו/או יב
 האוכלוסיות.לצמצום פערים בין 

בצמצום הפערים ושיפור מרקם החיים  )ג(4.2.4  .19
המשותפים בין ערבים ויהודים בתחום הכלכלה 

נשמח לדעת איזה סוג של פרויקטים אתם  –
 מצפים לקבל?

 מיזם/יוזמה/תכנית/פרויקט אשר יביא לשיפור
קם החיים המשותפים או לצמצום הפערים בין מר

 שתי האוכלוסיות בעיר.

הרבה מתוך התכניות אשר  –כפל תמיכות  4.1.6  .20
הרשות מפעילה נתמכות בשיעור מסוים )לעיתים 
זניח( ממשרדי ממשלה שונים, כל תכנית כזו אין 
ביכולתנו להגיש בהתאם לתנאי הסף של הקול 

תכניות הקורא. חלק גדול מן התכניות הן 
טובות, יעילות אשר מקיימות הלכה למעשה את 
מטרתו של הקול הקורא ומשפיעות באופן חיובי 
על מרקם היחסים בין יהודים לערבים, מעמיקה 
את ההיכרות ומקרבת בין המגזרים השונים. 
היינו רוצים להעמיק ולחדד את אותן תכניות 
בעזרת הקול הקורא הנ"ל, יחד עם זאת, אנו 

על יום המחר, בסיום התמיכה חושבים גם 
)המשמעותית הזאת( הרשות תצטרך להפעיל 
ולממן את התכנית בעצמה, הדבר יהווה נטל 
כלכלי משמעותי על עלינו בעתיד. האם תמיכה 
בכל שיעור תמנע מאתנו להגיש תכנית בתחומים 

 המוגדרים?

כן, ידוע לנו כי הרבה תכניות הרווחה והחינוך 
מונעות את הגשתן בתור ו מתוקצבות בשיעור נמוך

ת קול קורא זה, אך הקול קורא תכנית במסגר
אשר נכון  מאפשר הגשה של טווח רחב של מיזמים

נתמכים על וכי לא  כי ישנו את המצב הקיים בעיר
 .4.1.6ידי משרד ממשלתי אחר כמפורט בסעיף 

הקמת תכנית בתחום החינוך הבלתי פורמלי  )א(4.2.4  .21
מעורב. מדובר על מקום אזור ב לילדים ונוער

שיפעל בתוך השכונה המעורבת ויפעיל תכניות 
שונות לקהילה, על כן יהיה צורך מעבר לרכזים 
ומדריכים גם הצטיידות פיזית וחומרים. נרצה 
לבדוק האם כחלק מהתכנית שברצוננו להגיש 
 לתחום הנ"ל יוכל להיכלל גם נושא ההצטיידות?

אין . 3.8עיף סר' תוספת בוצע שינוי בקול קורא, 
מניעה להשתתף בהצטיידות יחד עם זאת, יש לפרט 
את הציוד הנדרש והמשרד רשאי לא לאשר סעיפים 
אשר אינם חלק מהותי או רלוונטי לפעילות. כך 
לדוגמא, ציוד מתכלה לטובת הפעילות ככל 
שרלוונטי לפעילות, לעומת זאת, ציוד קבע כמו 

כי  רכבים, מחשבים ניידים ועוד, סביר להניח
תקצובם לא יאושר וכל זאת בכפוף לשיקול דעת 

 המשרד.

נקבע ש"עיר הנתמכת בנושאי קול  4.1.6בסעיף  4.1.6  .22
קורא זה במסגרת החלטת ממשלה תקפה 
אחרת, אינה רשאית להגיש בקשה לקול קורא 

מתוקצבת במסגרת תכנית  עירנוזה". אמנם 
 -אולם ממשלתית )הנקבעה בהחלטת ממשלה(

תכנית הקיימת אינה נוגעת בכל נושאי הקול ה
 הקורא הנ"ל, 

ובעיקר אינה כוללת כל תמיכה בתחומי דו קיום 
וחיזוק הקשרים בין יהודים לערבים, בפעילות 
ספורט, תרבות ופעילות פנאי המכוונת לצעירים, 
כאמצעי לצמצום פערים. לכן, שאלתנו היא האם 
 ניתן להגיש בקול קורא זה תוכניות עבודה
ייחודיות, באותם התחומים אשר אינם כלולים 

  בתכנית המפורטת בהחלטת הממשלה?

 3קובע כי התכנית שתוגש תכיל לפחות  4.2.4 ףסעי
 20%-, כאשר שיעור כל תחום לא יפחת מתחומים

מהתקציב המבוקש על ידי העירייה והשיעור 
ככל ו 50%המקסימלי למרכיב בודד לא יעלה על 

נסקרים בהחלטות ממשלה שמרבית התחומים 
ובהתאם  3790ייעודיות כדוגמת החלטת ממשלה 

 24.10.2021מיום  550לכתוב בהחלטת ממשלה מס' 
תוכנית לא תופעל ברשויות מקומיות להן ניתן "הכי 

ת", מענה בנושאים אלה בהחלטות ממשלה אחרו
רשות מקומית המתוקצבות באמצעות החלטת 

תחומים ממשלה ייעודית בתחומים במרבית מה
האמורים לא רשאית להגיש בקשה במסגרת קול 

 קורא זה.

במסגרת הקול קורא ניתן להעסיק כוח אדם  3.6  .23
 בתכניתלהוביל את הפרויקטים אשר אותם נגיש 

 עבודה?ה

. 3.6סעיף ר' תוספת בוצע שינוי בקול קורא, 
המשרד יכול להשתתף בעלות כוח אדם, ככל 
שמדובר בעובדים ייעודים להפעלת 
תכנית/מיזם/פרויקט ובלבד שאינם עובדי הרשות 

המשרד לא יתקצב סעיף   .תאגידים עירונייםו/או 
של ברשות לרבות כוח אדם  של עלויות שוטפות
משכורות ) תאגידים עירונייםעובדי הרשות ו/או 

 ,כןכמו (. געות לכוח אדםתפעוליות הנו והוצאות
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המשרד לא יתקצב הוצאות שכר של עובדי קבלני 
משנה ו/או עובדי גוף שהינו בבעלות חלקית או 

  הרשות המקומית.מלאה של 

24.  4.2 
 

האם תוכנית העבודה צריכה להיות בפורמט 
 ספציפי?

צריכים להיכלל מכיל את הפרקים אשר  4.2סעיף 
 (.4.2.5 – 4.2.1בתכנית העבודה )

-ו 4.2.4  .25
3.2 

פסטיבל קיום  ובתכנית העבודה יכללבמידה 
 2022פסטיבלים אחד בשנת  2האם נוכל לקיים 

 ?2023ואחד בשנת 

ככל שהנם עומדים בתנאי הקול קורא בהתאם 
 .4.2.4בסעיף  לתחומים המפורטים

חודשים  24יצוין כי התמיכה יכולה להינתן למשך 
  המשרד.הוצאת ההרשאה התקציבית על ידי מיום 

, האם גם חודשים 24למשך ההרשאה תהיה  3.2  .26
הפרויקטים וגם הדיווחים צריכים להיות עד 

 שנתיים מיום קבלת ההרשאה?

ביצוע  .8.2סעיף ר' בוצע שינוי בקול קורא, 
הפעילות המאושרת תעשה בתקופת הזמן 

חודשים מיום קבלת ההרשאה  24המאושרת קרי 
 המאושרת על ידי המשרד. 

צוע יוגש למשרד מיד לאחר סיום הפעילות דוח הבי
 ומוקדם ככל האפשר לתקופת סיום ההרשאה.

להגיש הצעות מחיר לכל פרויקט  ישהאם  4.2.5  .27
שהרשות המקומית מגישה במסגרת תכנית 

 ?העבודה

על התכנית להיות מפורטת ולכלול את הפרטים 
תקציב מפורט לבקשה כולל תתי סעיפי  : הבאים

נתונים והסבר בדבר האופן בו תקציב, מבוסס 
חושב, פירוט שיעורו של התקציב הכולל בחלוקה 

פירוט ו 4.2.3על פי התחומים המפורטים בסעיף 
אבני הדרך לתשלום, בהתאמה לתכנית העבודה 

 .המוגשת ולתבחינים הקבועים בקול קורא

אנחנו רואים בתשתיות חלק מרכזי שיפור  )ו(4.2.4  .28
פערים  העיר ולצמצוםאיכות החיים של תושבי 

בתחום התשתיות, אשר לא זכו לתשומת לב 
בקשים להתייחס מ אנו. רואיה לאורך שנים

בהגשת הבקשה לתחום הזה ולהגיש תקציב 
לשדרוג התשתיות ולשיפור התחום הפיזי 

אנו רואים בשיפור . במסגרת קול קורא זה
התשתיות גשר למרקם יחסים טוב יותר, תחושת 

. האם ישנה שת המשילותשייכות וחיזוק תחו
 להגיש תכניות בתחום זה? מניעה

על מבקשת התמיכה לפרט ביחס לכל אחד 
האוכלוסיות  שתימהתחומים אודות ההשפעה על 

ככל  .בהתייחס לכל תחום שנבחר להיכלל בתכנית
עונה על דרישות הקול קורא ושדרוג התשתיות 

בתחום שיפור השירות לאזרח ושיפור איכות 
 שתיירוט ביחס להשפעה על פ החיים, תוך

 האוכלוסיות, אין מניעה להגיש נושא זה.

נשמח לדעת האם ניתן לשלב חלק מתקציב הקול    .29
הקורא במלגות עידוד במסגרת תכניות קיימות? 
לדוגמה: הגדלת מלגות בכפר סטודנטים על מנת 
לעודד מעבר מגורים לרחובות מסוימים של 
צעירים המשפיעים על האקלים הבטוח 

 והתשתית החברתית?

. 3.7סעיף ר' תוספת בוצע שינוי בקול קורא, 
שמש לתמרוץ באמצעות העברת תהתמיכה לא 

כמו כן, תשומת לב מבקשת  המענק לצד ג'.
התמיכה כי לא מדובר בכפל תמיכות וכי התכנית 
הקיימת איננה מתוקצבת על ידי משרד ממשלתי 

 .4.1.6אחר וכל זאת בהתאם לסעיף 

נשמח לדעת האם ניתן לשלב בתוך מסגרת  4.2.4  .30
תכניות העבודה בקול הקורא פעולות העוסקות 
בחיזוק קבוצות קהילתיות וחברתיות הומוגניות 
כשלב ראשון ולאחר מכן, להמשיך את כלל 
  התכניות כתכניות משותפות ליהודים וערבים.

מפגשים  6-8לצורך הדוגמה: האם ניתן לקיים 
של קבוצת נשים מהחברה ערבית המקדמת חוסן 
קהילתי על מנת לחזק את הקשרים בקבוצה ואת 
תחושת המסוגלות שלהן ורק לאחר מכן, לקיים 
תכנית מפגשים ופעילות משותפת עם קבוצת 

 נשים אחרת מהשכונה/ מהעיר?

תף בין אין דרישה כי כלל התכנית תתבצע במשו
האוכלוסיות, ובלבד שהמבקשת תוכיח את 

 ,האוכלוסיות שתיעל  ההשפעה של התכנית
 .בהתייחס לכל תחום שנבחר להיכלל בתכנית
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