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 21נובמבר  25

 כ"א כסלו תשפ"ב
 

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים  –מענה לשאלות הבהרה 
מקומי או אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית  המונעים פיתוח כלכלי

 והחברה הדרוזית המגזר היהודי – 2021לשנת 

 

לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים קול קורא "במסגרת להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

מגזר ה – 2021יפריה החברתית לשנת נגב ובפרהמונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות בגליל, ב

 תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקורא.(, "קול קורא" להלן:) "היהודי והחברה הדרוזית

קורא וגוברות על הנוסח  המובאות להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הקולהתשובות  .2

 המובא בקול קורא.

, התמיכותאו ועדת  פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינהאין להסתמך על כל  .3

 ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.

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

 אי הקול קורא.השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנ

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

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

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

 כאמור בקול קורא. ר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנותאלא אם נאמ .7

 .12:00, בשעה 2021 בדצמבר 8 ביום הינו בקשות במסגרת קול קורא זההאחרון להגשת  המועדתשומת ליבכם כי,  .8

-זה, יתקיים באמצעות המיועדות להגיש בקשה לתמיכה בקול קורא יום עיון והדרכה לטובת הרשויות המקומיות ה .9

ZOOM ב לוובינרקישור . 11:00בשעה:   28.11.21-ראשון ה ביום-:ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/82349036701?pwd=Tk5RdFVObDhOSTdlU1NyTXpyNnU2UT09 

 יצוין כי, במסגרת הוויבינר לא יינתן מענה לשאלות, אלא רק תתקיים הדרכה ודגשים בדבר ההגשה.

 הקול קורא.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .10

 .14027הינו: להגשה על ידי רשויות מקומיות מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה  .11

 .14028ת הינו: מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה להגשה על ידי אשכול רשויות מקומיו .12

 :זה במסגרת הליךנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .13

 
 תשובה שאלה סעיף בקול קורא מס"ד

בשלב תכנון מאד מתקדם של  אנו נמצאים 5  .1
בין היתר מתוכנן בבניין  ,בניין רב תכליתי
. האם ניתן את הפרויקט שוק עירוני גדול

 במסגרת קול קורא זה?
 

בדרישות תנאי הסף ככל והפרויקט עומד 
מפרט ה 5.1.3בסעיף  ובפרט 5בסעיף  יםהמופרט

את תנאי הסף של הפרויקט המוגש על ידי מבקשת 
ן אשר טרם כלומר פרויקט ישים וזמי התמיכה.

החל שלב כלשהוא של ביצועו בשל חסם תקציבי 
ים תכנון המלווה בתכנית עסקית ייחיד, לגביו ק

המטרות ישימה וזמינה בעלת תרומה לאחת 
 המפורטות בקול קורא.

האם רשות מקומית אשר אינה נכללת  2.2 – 2.1  .2
ברשימת "יישובי ורשויות התכנית" 
ו"יישובי הבדואים בדרום", אינה יכולה 

 להגיש בקשה לתמיכה?

האחד  -במקביל  המשרד פרסם שני קולות קוראים
לחברה הערבית והבדואית  אשר נכללות ברשימת 
"יישובי ורשויות התכנית" ו"יישובי הבדואים 
בדרום" והשני ליתר הרשויות אשר אינן מוגדרות 
בקול קורא זה, משמע הרשויות היהודיות 
והדרוזיות ומספר רשויות נוספות ללא סיווג, אשר 
רשאיות להגיש בקשה לתמיכה באמצעות קול 

האם רשויות שהתושבים יהודיים בלבד   .3
 יכולות להגיש בקשה לקול קורא זה?

http://www.negev-galil.gov.il/
https://us02web.zoom.us/j/82349036701?pwd=Tk5RdFVObDhOSTdlU1NyTXpyNnU2UT09
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מוגדרת באזור עדיפות ה עירייההאם  5.1.1  .4
 זה?זכאית לגשת לקול קורא , לאומית

המגזר היהודי  –"הסרת חסמים תקציביים  -קורא
 והחברה הדרוזית".

האם מועצות אזוריות שמוגדרות במלואן  5.1.1  .5
כפריפריה חברתית לא יכולות לגשת 

 לתמיכה? רק רשויות? מדוע? מה ההבדל? 

נכון להיום, אין מועצות אזוריות המוגדרות 
", אלא רק ישובים במלואן כ"פריפריה חברתית

להגדרת  יםבמועצות אזוריות המשתייכ יםבודד
 "פריפריה חברתית".

אם הפרויקט אושר תכנונית בתב"ע, אך   5.1.3.1  .6
מצריך רק תכנון לביצוע ואז יציאה לביצוע, 

 זה נכלל בתנאי הסף?

על הפרויקט להיות ישים וזמין, כלומר להיות לא. 
ת ולהיות זמינה מלווה בתכנית עסקית מקוצר

יכולת להוציא את התכנון לפועל לביצוע, כלומר 
אין היותו מיום אישור התכנית.  חודשים 12תוך 

של פרויקט מאושר תכנונית בתב"ע בכדי להוות 
 תכנון מספק לביצוע. 

כתוב שהקול קורא לא  5.1.3.7.1בסעיף  1.6-ו 5.1.3.7.1  .7
יאשרו בקשות בתחום ההתייעלות 

? האם את מתכוון ל סלולרית גם -אנרגטית 
האם זה כולל  ? LEDהאם אפשר להגיש גם 

התקנת פאנלים סולריים על גגות מוסדות 
ציבור? הרי פאנלים סולריים אינם גורמים 
להתייעלות אנרגטית אלא להגדלת הכנסות 

 לרשות.

הרציונאל העומד . 5.1.3.7.1בוצע שינוי בסעיף 
מאחורי הגבלה זו, הינו בקידומו של המשרד את 

" תכנית "פריפריה חכמה". תכנית "פריפריה חכמה
התקנה של גגות סולאריות על  –כוללת בתוכה 

 LEDמבני ציבור, החלפת תאורת רחוב לתאורת 
ומערכת אשפה חכמה. ככל שתוגש בקשה לתמיכה, 
לאחד מהנושאים האמורים, תדחה ועדת 

 התמיכות את התמיכה על הסף.
האם פרויקט התקנת עמדות טעינה   .8

לרכבים חשמליים נכנס לתחום התייעלות 
 אנרגטית?

התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים לא לא, 
כפי שהובהר נכנס לתחום ההתייעלות האנרגטית, 

ההגבלה חלה רק על האמצעים . 7בשאלה מס' 
אשר נתמכים על ידי המשרד כחלק מתכנית 

כלומר, ניתן להגיש בקשה, אשר "פריפריה חכמה". 
עניינה התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים 

 יעה לכך.ואין מנ
מעוניינת לקדם פרויקט רשות מקומית ה  .9

החלפת מרכזיות תאורה ישנות מאוד 
 14 -, מדובר בומסוכנות ברחבי העיר
מרכזיות שנה.  40מרכזיות שגילם מעל 

המאור הישנות אינן חסכוניות ועמוסות 
בעומס יתר מצד עם המון הפסקות תאורה 

לד חדשים מצד אחד  וניתוקים ושריפת ג"ת
 ולא בטיחותיות מצד שני.

עלות מוערכת להחלפתן ולהגדלות 
החבורים בהם למתן מענה נכון לרשת 

 ₪מיליון  1.3 -התאורה המקומית הוא כ
האם ניתן להגיש בקשה לקול הקורא 
שבנדון תחת הסעיף "חיסכון בעלויות 

 לרשות מקומית ".?

 ככל שלא מדובר בהחלפת תאורת רחוב לתאורת
LED אלא מדובר אך ורק בהחלפת מרכזיות ,

התאורה. אין מניעה להגיש בקשה זו, במידה 
 ועומדת בכלל תנאי הקול קורא.

גם אוכלוסייה יהודית וגם שבה האם בעיר  5.1.1  .10
ויש צורך בהשלמה  אוכלוסייה ערבית

לשתי האוכלוסיות, תקציבית לפרויקטים 
אפשרות לגשת לשני הקולות  נההאם יש
למגזר היהודי והדרוזי ולחברה  –קוראים 

 ?הערבית והבדואית

לא, רשויות המנויות הנכללות ברשימת "יישובי 
ורשויות התכנית" ו"יישובי הבדואים בדרום" יגשו 
לקול קורא הייעודי לחברה הערבית והבדואית. 
יתר הרשויות, משמע הרשויות היהודיות 

ר רשויות נוספות ללא סיווג, והדרוזיות ומספ
רשאיות להגיש בקשה לתמיכה לקול קורא המיועד 

 ל"מגזר היהודי והחברה הדרוזית".
הכנסות \רווחיותתבחן התקופה  לגבי איזו 7.1.1.4  .11

הניקוד על  , סעיף7.1.1.4מצטברת  בסעיף 
 ?רווחיות ביחס להשקעה

כלומר  -התקופה שתיבחן הינה במונחים שנתיים
יחושב החיסכון בהוצאות/העלייה בהכנסות 
הצפויה מהתכנית העסקית ברמה השנתית, אשר 
תחולק בסך התמיכה התקציבית המבוקשת. 
החישוב יבוצע עבור כלל הרשויות אשר עברו את 
תנאי הסף ולאחר מכן תבוצע חלוקה לחמישונים 

עיף זה. כלומר, בקשה אשר תקבע את הניקוד בס
תקציבית גבוהה אמורה להגיע עם תשואה 

 משמעותית יותר עבור הרשות המקומית.
על פי  –כושר החזר הלוואה  אישור 'דנספח   .12

זה מקרים מצרפים את ירלוונטיות, בא
 נספח זה?

במקרים בהם הרשות המקומית לקחה/צפויה 
מימון של השלמת הלקחת הלוואה לצורך 

פרויקט שעלותו הכוללת הינה  -הפרויקט. לדוגמא

http://www.negev-galil.gov.il/
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לביצוע  היא הלוואההכוונה שהאם 
 ?הפרויקט

מלש"ח הינם על ידי מימון עצמי של  4 -₪מיליון  8
הרשות המקומית )אשר יכול ויהיו באמצעות 

מלש"ח מבוקשים לתמיכת המשרד  4-הלוואה( ו
 במסגרת קול קורא זה.

על  ,אך 20,000 המקומית מונה מעלהרשות  7.1.3  .13
מניין התושבים הינו  2020הלמ"ס  נתוני פי

משרד הפנים  תושבים, על פי נתוני 19,300
 .19,808הינו   מספר התושבים הפעילים

נוספות הנמצאות שכונות כמו כן, ישנן שתי 
אך תושביה אינם רשומים שיפוט בתחום ה

כתושבי הרשות, האם ניתן להגיש 
הי אשר תאפשר את ספירתם אסמכתא כלש

 כתושבי הרשות לצרכי הקול קורא?

במידה וישנה אסמכתא מרשם האוכלוסין בדבר 
נתון הגבוה מנתוני הלמ"ס העדכניים ביותר, נכון 
למועד פרסום הקול קורא, על הרשות המקומית 

כן יצוין   לצרף את האסמכתא על מספר התושבים.
ן ניקוד כי בקריטריון גודל הרשות המקומית יינת

 תושבים.  10,000רק על כל 
כמו כן, תושבים אשר אינם רשומים ברשות 
 המקומית, אך מתגוררים בה, לא יכללו בספירה זו.

רשויות מקומיות  8מונה האשכול רשויות  5.1.1  .14
מתוך  /נגב/פריפריה חברתיתהנחשבות גליל

אבקשכם לבחון האם האשכול  רשויות. 16
 לקול קורא זה.שלנו יכול לגשת גם הוא 

כל אשכול רשויות יכול להגיש בקשה רק באם לא. 
הרשויות החברות בו משתייכות להגדרה 

חברתית )רשויות המוגדרות גליל/נגב/פריפריה 
כמו כן, יצוין כי על אשכול להגיש בקשה . במלואן(

אשר מבוצעת באחת מהרשויות החברות באשכול 
ולא תתאפשר בקשה כללית לכלל הרשויות 

 ות באשכול.החבר

 4רשויות, מתוכן  16באשכול חברות  5.1.1  .15
המוגדרות "פריפריה" ע"פ הגדרות המשרד. 
התוכנית שנגיש חייבת להתייחס אך ורק 
לרשויות המוגדרות או שניתן להגיש 
תוכנית שנותנת מענה אזורי ותורמת גם 
לרשויות שתחת ההגדרה וגם לשאר 

 הרשויות?

האם האשכול יכול לגשת לקו"ק כמוביל  5.1.1  .16
 פרויקט משותף?

אשכול יכול להגיש בקשה רק במסגרת הקול קורא 
כמו כן, המיועד למגזר היהודי ולחברה הדרוזית, 

אשכול רשאי להגיש בקשה אשר מבוצעת  יצוין כי
באחת מהרשויות החברות בו ולא כמוביל פרויקט 

 משותף.
תושבים אבקש לדעת, בנוגע למספר  4.1  .17

ברשות, לפי איזו שנה אתם לוקחים 
 ?נתונים

"ע"פ נתוני  -4, בעמוד 1כאמור בהערת שוליים מס' 
הלמ"ס העדכניים ביותר ביום פרסום הקול 

 .13קורא". בנוסף ראו את תשובתנו לשאלה 

18.  8.3.11  +
5.1.3.8.6  

אנו מועצה אזורית אשר איננה נכללת 
ברשימת "יישובי ורשויות התכנית" 

מקדמת בינוי ופתיחה של מרכז יזמות ה
הנכלל ברשימת  מפואר ביישוב בדואי

"יישובי ורשויות התכנית" או ברשימת 
"יישובי הבדואים בדרום" )המאפשרים 

בקול קורא הסרת חסמים  תהגשה ייעודי
לצורך ההקמה לחברה הערבית והבדואית(, 

התקשרה המועצה עם חברה פרטית, לה 
 חמים מאין אלה.הניסיון והידע בהקמת מת

משבר הקורונה מעמיד את הפרויקט 
בסכנה והקול הקורא יכול מאוד לעזור 

סעיף בקול הקורא שלא האם ה במימושו.
חוסם את מאפשר להתקשר עם צד ג', 

 האפשרות להגיש את הפרויקט המדובר?

לא תתקבל אין שינוי במסמכי הקול קורא. 
תכנית רעיונית אשר בבסיסה עומד שיתוף 

 פעולה עם גופים עסקיים/צד ג'.  
 

 8.3.11נבקש לשנות את הסעיף  סעיף  8.3.11  .19
ולאפשר חיבור עם ארגון עסקי או 
פילנתרופי. אנו סבורים כי ללא אפשרות 
לחיבור, הקו"ק מסכל אפשרויות למינוף 

 פרויקטים כלכליים ברשויות. 
 

האם מדובר בפרויקטים שעתידיים  9.5  .20
  להסתיים באופן מוחלט בתום ההרשאה?

 

תוקף ההתחייבות הכספית שתינתן על ידי כן, 
חודשים מיום הוצאת ההרשאה  24-המשרד הינה ל

התקציבית על ידי המשרד. הוועדה רשאית לאשר 
הארכה בכפוף להגשת בקשה מנומקת שתוגש 

  ייבות.חודשים לפני מועד סיום ההתח 3לפחות 
ביצוע הפעילות המאושרת תעשה בתקופת הזמן 

חודשים מיום קבלת ההרשאה  24המאושרת קרי 
 המאושרת על ידי המשרד. 
דוח הביצוע יוגש למשרד מיד לאחר סיום הפעילות 

 ומוקדם ככל האפשר לתקופת סיום ההרשאה.
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האם ניתן להגיש בקשה לתמיכה במבנה   2.7  .21
 שבנוי ברמת שלד בלבד?

מעוניינים להקים מתחם האב במקום אנו 
ולצורך כך נדרש לבצע במבנה השלד עבודות 

 פנים רחבות, פיתוח וגמרים.
 

הגדרת "פרויקט" מבקשת כי טרם החל שלב 
כלשהוא של ביצועו ולגביו קיים תכנון המלווה 
בתכנית עסקית ישמה וזמינה. ככל שמדובר במבנה 

ר שלד אשר אינו יועד מלכתחילה לפרויקט האמו
ומדובר בפרויקט אחר אשר בוטל מסיבה זו או 
אחרת ובנייתו לא הושלמה והרשות המקומית 
תכננה לבצע שינוי ייעוד מבנה השלד לטובת 
הפרויקט המוצע לגביו מבוקשת התמיכה, ניתן 
להגיש פרויקט זה עם הסבר אודות היותו של 
הפרויקט עומד בהגדרות משום שתחילת הבנייה 

אמור. ככלל ובנסיבות אחרות לא יועדה לפרויקט ה
החלה בניית מבנה מסוים וכעת התגלה חסם 
תקציבי מסוים, לא יאושר הפרויקט כפרויקט 

 שלגביו לא החל שלב כלשהו של ביצועו.
אפשר לבקש תמיכה עבור הצטיידות במבני    .22

 ?(ציבור )לדוגמא: מעון יום
  

ככלל ומדובר בבקשה אשר עומדת בתנאים )ראו 
בהצטיידות גם אין מניעה להשתתף (, 23שאלה 

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 

, לעומת זאת, לפרויקטהפעילות ככל שרלוונטי 
ציוד קבע כמו רכבים, מחשבים ניידים ועוד, סביר 

צובם לא יאושר וכל זאת בכפוף להניח כי תק
 לשיקול דעת המשרד.

האם מעון יום יכול להיכלל בקטגוריה של  5.1.3.7  .23
 פרויקט בפיתוח כלכלי?

ככלל ועומד בכלל עקרונות, הגדרות הקול קורא 
 ותנאי הסף.

היתר , תכנון מסוימת קייםבמועצה אזורית   .24
להקמת מבנה חדש למועצה  ושטח זמין

לחיסכון בעלויות שכירות אשר יביא בעתיד 
אנו מעוניינים , של עשרות אלפי שקלים

להגיש את הבקשה בק"ק הנ"ל לצורך 
האם תחילת הקמת בניין המועצה החדש. 

"חיסכון הפרויקט יכול להיות מוגדר כ
מקומית כתוצאה  בעלויות לרשות

 ?מתוך סך תקציב ההוצאות" מהפרויקט,
מעוניינים להקים מבנה מעל למבנה  אנו  .25

שתי קומות של משרדים המכיל  מרפאה,
 וקומה לבית קפה ומסעדות.

 האם הפרויקט עומד בכוונת הקול קורא?

האם הקמת מבנה רב תכליתי שיצמצם מס'   .26
שכירות חודשיות עומד בדרישות הקול 

 קורא, וכן חדרי לימוד להשכרה?

 עירוני? מה הכוונה להקמת עמדות שילוט  .27
רי פרסום ושילוט תוהאם ניתן להקים א

 דיגיטלי שתהווה הכנסה לרשות המקומית?
 

האם יאושר פרויקט בריכת שחיה הכוללת   .28
 גם מענה טיפולי, אך לא רק?

האם אפשר להגיש פרויקט הקשור לרכישת   .29
 שירותי תוכנה ?

האם ניתן להגיש פרויקט להקמת מפעל   .30
 מחזור?

-ו 10.16  .31
 )ג'(5.1.3.7.1

הרחבת ל אנחנו רוצים להגיש בקשה למימון
HUB  אשר קיים היום ברשות ונבנה

בתמיכת המשרד. האם ניתן להגיש פרויקט 
זה על אף תמיכת המשרד בפרויקט 

 והפעלתו? HUB-ההתחלתי להקמת ה

לא ניתן להגיש בקשה לתמיכה בכל 
פרויקט/מיזם/תכנית אשר נתמך על ידי המשרד. 

כמו כן,  יראה בבקשה זו ככפל תמיכות.המשרד 
 )ג'(. 5.1.3.7.1ראו חידוד אשר בוצע בסעיף 
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מעוניינים להגיש פרויקט אשר לו שני    .32
נדבכים שונים אשר אינם תלויים זה בזה 
ומופיעים בתכנית העסקית אשר הוכנה 
לפרויקט. האם ניתן להגיש את התכנית 
העסקית, כאשר יצוין כי הבקשה לתמיכה 

 מתייחסת רק לאחד מהרכיבים? 

ככל שגם התכנית העסקית מפרידה בין שני 
זמנים, גאנט, שלבים  הנדבכים ויוצרת לוחות

בתכנון, נתונים אודות שיעור החיסכון/הכנסה 
נתונים נפרדים אודות הרווחיות. רצוי וכן נפרדים, 

, באם ישנה תכנית המאגדת מס' נדבכים אשר כי
לא הולכים להיות מבוצעים משיקולים כאלה או 
אחרים של הרשות המקומית, תכתב תכנית עסקית 

 שנוכל לנקדה בהתאם.רק לחלק הרלוונטי, על מנת 
האם פרויקט רכישה של רכב טיאוט  9.2.2  .33

רחובות ותפעול עצמי של הרשות במקום 
שכירת שירות זה ע"י ספק חיצוני יכול 

  לענות על מסלול חיסכון והתייעלות?
 

 –לא תאושר הצטיידות של כלי תחבורה כגון 
 אוטובוסים/רכבים מכל סוג שהוא.

דוגמת נהג לרכב  האם עלויות כוח אדם 9.2.1  .34
  יכולה להיכלל בתקצוב?

המשרד לא יתקצב סעיף של עלויות שוטפות 
ברשות או באשכול לרבות כוח אדם )משכורות 

 .צאות תפעוליות הנוגעות לכוח אדם(והו

למת תקציב האם אפשר להגיש עבור הש 5.1.3.5  .35
 , אשר נמצאתהקמת בריכת שחייה בעיר

 בשלב ההקמה וחסר לנו חלק מהתקציב
 .להשלמת הביצוע

 לא ניתן להגיש בקשה לפרויקט אשר החל ביצועו.

האם אשכול רשויות יכול להגיש פרויקט  5.1.2.1, 5.1.2.4  .36
פיתוח כלכלי שאינו פיזי שישפיע על הפיתוח 
הכלכלי האזורי כדוגמת פרויקט לפיתוח 
העסקים שיפעל בקבוצת עסקים נבחרת 

מבלי  -ממרחב האשכול מכלל הרשויות
שתישלל הזכאות של כל רשות בפני עצמה 

 להגיש את הקול קורא.

, אך ישנה אין מניעה להגיש פרויקט שאינו פיזי
מניעה להגיש פרויקט המאגד מס' רשויות, כלומר 

אשכול רשויות רשאי להגיש  5.1.2.1על פי סעיף 
בקשה לתמיכה בפרויקט אחד בלבד בתחום רשות 

רשות אחת מקומית אחת או יותר  )אך, ישנה 
שלגביה יתבצע הניקוד והיא תחשב כהרשות 

 . המובילה לצורך כך(
על מנת שאשכול רשויות יגיש פרויקט אשר מערב 
מס' רשויות מקומיות, עליו לבצע עמן תיאום 
מוקדם בדבר הגשתו במסגרת קול קורא זה. כמו 

רשות מקומית השותפה לבקשה כן, יצוין כי 
התאגדות עם  במסגרת אשכול רשויות או במסגרת

רשות מקומית נוספת או רשויות מקומיות נוספות, 
להגיש בקשה נוספת לביצוע פרויקט  איננה רשאית

 בשטחה.

לקול קורא  אנו אשכול אשר מעוניין לגשת  .37
עם פרויקט )לא בינויי ו/או תשתיתי( 
החולש על כל מרחב הרשויות באשכול ואינו 

ת בודדת )סעיף רלוונטי לרשות ספציפי
, בנספח י"א יחתום לקול הקורא( 5.1.2

 האשכול בלבד.
האם אשכול רשויות יכול להגיש פרויקט   .38

ר רשויות החברות אזורי בשם מספ
 כמובן בהסכמת הרשויות.ל, באשכו

האם הגשת האשכול לא תפגע בזכותן של   .39
רשויות החברות באשכול לגשת לקו"ק 

 הללו?

כי תכנית עסקית  מצוין 5.1.3.8.1בסעיף  5.1.3.8.1  .40
נקודות  22מקוצרת אשר תנוקד ברף של 

לפחות, תהיה זכאית לעבור לשלב הניקוד 
מצוין כי  6.3הסופי. לעומת זאת בסעיף 

הבקשות בעלות הציון הגבוה ביותר מבין 
הבקשות שהוגשו וקיבלו בקריטריון תכנית 

נקודות  18עסקית מקוצרת ציון סף של 
בגין  לפחות יקבלו את אישור הזכייה

מהו ציון הסף  ,התכנית העסקית המקוצרת
 לתכנית העסקית המקוצרת?

ציון הסף של התכנית העסקית , 6.3ר' תיקון בסעיף 
 נקודות לפחות. 22הינו 

מצוין בראש העמוד כי  – 5מרכיב מספר  5.1.3.8  .41
מסמך זה יידרש רק מרשות מקומית אשר 
בקשתה תאושר באופן סופי ע"י הוועדה. 

בעמוד זה כן נדרש במסגרת  1עיף להבנתו, ס
 התכנית העסקית המקוצרת. 

. אכן מרכיב זה נדרש רק 13.7ר' תיקון בסעיף 
מרשות מקומית אשר בקשתה תאושר באופן סופי 

 ע"ח הועדה.  

נבקש לשקול אפשרות לשינוי תנאי הסף כך  5.1.3.5  .42
שגם פרויקטים שנמצאים בשלבי ביצוע 

התקדמותם כלשהוא, וכל מה שעוצר את 
הוא היעדר התקציב, כן יתוקצבו במסגרת 

 קול קורא זה.

 לא בוצע שינוי בתנאי הסף.
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האם קיימת הערכת זמנים להגשת  8.1  .43
 התוכנית העסקית המלאה?

 כחודשיים מיום אישור התמיכה על ידי המשרד.

האם אשכול רשויות יכול להגיש תכנית  5.1.2.1  .44
מבוצעת המאגדת את כלל הרשויות שאינה 

באחת או יותר מהרשויות של האשכול? 
)כלומר תכנית רעיונית, תכנית המאגדת את 

 כלל הרשויות(

הקובע כי כל אשכול רשויות  5.1.2.1ראו סעיף 
רשאי להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט אחד בלבד 

 בתחום רשות מקומית אחת או יותר.

האם קיימת דרישה למימון עצמי    .45
 מינימאלי?

 לא.

דו"ח תקציב מול ביצוע עבור  -ט'  נספח   .46
האם בשלב ההגשה ?  –הפעילות הנתמכת

לא מופיע כל אזכור על מילוי הטופס רק 
לאחר זכיה ו/או אישור )כפי שמופיע על 

 נספחים אחרים(.

כל עוד לא נאמר אחרת, יש להגיש את הטופס בעת 
 .1ההגשה, כמפורט במרכיב מס' 

ההשקעה האם ניתן להגיש פרויקטים אשר  9.2.1  .47
תשמש למימון עלויות הנדרשת הראשונית 

 הקמה כמו כוח אדם יעודי, משרדים וכו'. 
האם הוצאות כאלו עולות בקנה אחד עם 

 הקול הקורא? 

המשרד לא יתקצב סעיף של עלויות שוטפות 
לרבות כוח אדם )משכורות  ,ברשות או באשכול

 .לכוח אדם( צאות תפעוליות הנוגעותוהו

לדעת האם גם בהגשה של תכנון  נשמח 5.1.3.9.1  .48
היתר בנייה  -יקט שנמצא בהליכי תכנוןפרו

 מהווה תנאי סף להגשה?

כן, פרויקטים אשר ימצא בהם חסם נוסף מעבר 
 לחסם התקציבי, יפסלו על הסף.

אשמח לקובץ וורד כדי להגיש באופן    .49
 ?מסודר

מפורסם באתר  –לנספחים  WORDקישור לקובץ 
המשרד, בעמוד הקול קורא תחת הקישור 

 "נספחים".

לא מוזכרת  2.11בסעיף  -מבקש התמיכה   .50
האופציה של אשכול רשויות. לעומת זאת 
בכותרת הקו"ק מוגדר במפורש שגם 

 אשכולות בתמונה. אנא הבהרתכם.

אשכול רשויות מקומיות יכול להגיש בקשה רק 
תקציביים במסגרת קול קורא "הסרת חסמים 

 למגזר היהודי ולחברה הדרוזית".

מעורבת באוכלוסייה ערבית מקומית רשות  2.1  .51
נוצרית, דרוזית וערבית מוסלמית, אשר לא 
כלולה ברשימת "יישובי ורשויות התכנית", 
יכולה להגיש בקשה לקול קורא "הסרת 

החברה הערבית  –חסמים תקציביים 
  והבדואית"?

לא, רשות מקומית אשר שמה לא מנוי ב"יישובי 
ורשויות התכנית" או "יישובי הבדואים בדרום", 
אינה יכולה להגיש בקשה במסגרת קול קורא 

החברה הערבית  –"הסרת חסמים תקציביים 
והבדואית", אלא רשאית להגיש בקשה במסגרת 

מגזר   –קול קורא "הסרת חסמים תקציביים 
 .יהודי והחברה הדרוזית"

האם מטרת התמיכה היא אך ורק הגדלה  3.1  .52
של המקור התקציבי של הרשות או 

 האשכול? 

מטרת הפרויקט המוגש לתמיכה הינה להביא 
להגדרת ההכנסות מתוך סל ההכנסות העצמיות 
של הרשות/אשכול ו/או לחיסכון בהוצאות מתוך 

על  סך תקציב הוצאות הרשויות המקומיות, הכל
ובאמצעות  5.1.3.7פי המטרות המפורטות בסעיף 

הסרת החסם התקציבי היחיד העומד בפני מימושו 
 של הפרויקט.

  
רשויות  7האם כאשכול רשויות )הכולל  5.1.2.1  .53

שונות( נוכל להגיש שתי בקשות לתמיכה? 
ישנו פרויקט נוסף שלנו שלהבנתנו עומד 

 בקריטריונים של הקו"ק.

קובע כי, כל אשכול רשויות,  5.1.2.1לא. סעיף 
רשאי להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט אחד בלבד 

 .5.1.2.3 במסגרת סעיף דלתמיכה. בוצע חידו

אנא הערכתכם באשר לצפי לוח זמנים עד    .54
יה )השלב יה או אי הזכילקבלת הודעת הזכי

 (.6.4הרביעי ע"פ סעיף 

קבלת הודעת זכייה, תתקבל עד לחודש ינואר 
2022. 

האם ניתן להגיש פרויקט אשר יש בו מימון  5.1.3.7.1  .55
החסם היחיד העוצר אותנו וחלקי מהמשרד 

מלצאת לביצוע הוא תקציבי, אם נצהיר 
שבמידה ונקבל נוותר על המימון הקודם 

 שטרם נוצל, הקטן מבניהם?

לא, לא ניתן להגיש פרויקט אשר קיבלת את אישור 
 תמיכת המשרד. בוצע חידוד במסגרת סעיף

 )ג'(.5.1.3.7.1

http://www.negev-galil.gov.il/
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וגשו האם יש דוגמאות לפרויקטים שה ד'(-)א'5.1.3.7  .56
 ?והתקבלו לקול קורא זהה בעבר

 

, תחת כל אחת 5.1.3.7הדוגמאות מפורטות בסעיף 
 מהמטרות.

אתם מבקשים הוכחת  בפירוט הקו"ק   .57
בעלות או חוזה שכירות על מבנה שיעמוד 

וכן  5.1.3.9לטובת ביצוע התכנית )סעיף 
 נספח ה'(.

אין עדיין מבנה ייעודי, אבל  -במקרה שלנו
חודשיים הקרובים העניין ייפתר -בחודש

)כרגע בוחנים כמה אפשרויות, חלקן 
תהיינה זמינות להשכרה רק בתחילת 

פס בשל כך את (. חבל לנו לפס2022
 ההזדמנות להיתמך ע"י הקו"ק הזה.

משכך, קיים חסם נוסף, שאינו חסם תקציבי ולא 
 ניתן להגיש בקשה בעלת חסם נוסף.
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