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 מענה לשאלות הבהרה -קול קורא לתמיכה בחיזוק החוסן הקהילתי ביישובי המטרה בנגב
 
 

חוסן הקהילתי לתמיכה בחיזוק הסגרת קול קורא "שאלות ותשובות ההבהרה במלהלן  .1

 .(להלן: "קול קורא"), תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקוראב ביישובי המטרה בנג

את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי התשובות המובאות להלן מחייבות  .2

 המובא בקול קורא. הקול קורא וגוברות על הנוסח

ין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם א .3

 ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. המזמינה או ועדת התמיכות,

שאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי אין באי התייחסותה של ועדת התמיכות ל .4

השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי הקול  להוות הסכמה להנחותיו של

 קורא.

כל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום כ .5

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד. ייעוץ משפטי מוסמך, וכל

הר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא ובי .6

 בהכרח נענתה כל שאלה.

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

 הפרשנות כאמור בקול קורא.

 תשומת ליבכם כי, המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת קול קורא זה הינו ביום  .8

 מסמך זה מהווה חלק ממסמכי הקול קורא .9

 
 

סעיף בקול  מס"ד
 קורא

 תשובה שאלה

לקול הקורא, תחת הגדרת  2.2ראה סעיף  מהם יישובי המטרה? 2.2 1
אופקים, דימונה, ירוחם, ערד, יישובי המטרה: 

 והמועצה האזורית שדות נגב באר שבע, נתיבות
)רק בגין הישובים בתחומה שאינם ישובי עוטף 

 .עזה(
האם ניתן להשתמש בתקציב  6.2 2

 להצטיידות?
ניתן לרכוש אך ורק ציוד הקשור באופן ישיר 
לפעולות המאושרות בתכנית העבודה. יש לאשר 
את כלל התקציב להצטיידות מול המשרד טרם 

 הרכישה. 
אחוז התקציב שיאושר להצטיידות לא יעלה על 

בכל סעיף לתכנית העבודה המאושרת. לא  25%
 תאושר הצטיידות בשווה כסף.

כלל הרכישות תהיינה כפופות לכל דין ותקנות 
 חובת מכרזים החלים על הרשות המקומית. 

המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לשלם בגין 
 הוצאות לא סבירות

התאים מבנים האם ניתן ל 9.9 3
מסויימים שיתאימו למספר 

 גדול יותר של משתתפים?

לא יאושר אף רכיב בינוי ושיפוץ במסגרת קול 
 קורא זה.

עובדי הרשות  של לא יאושר תשלום בעבור כ"אהאם ניתן לשלם שכר כ"א  9.10 4
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ולא מפעילים חיצוניים ו/או 
 להגדיל משרות?

המקומית. יחד עם זאת במסגרת ק"ק זה 
כל עוד  גופים מפעיליםשכר כ"א בעבור  יאושר

מדובר בעובדים חדשים או הרחבת משרה של 
עובדים קיימים בעבור ביצוע הפעילות. זאת 
בכפוף להמצאת אסמכתאות להעסקה חדשה 

שכר או הרחבת המשרה בעקבות קול קורא זה. 
 כ"א שיאושר יהיה בהתאם לשכר המקובל

המשרד . למשרה בגופים המפעילים והסביר
שומר לעצמו את הזכות לא לשלם בגין הוצאות 

 .לא סבירות
שתי אמות המידה הראשונות  ג 3 5

הינן קשיחות בהתאם 
לנתונים דמוגרפיים של 

 70%ומהוות  הערים
מהניקוד. מדרג הניקוד כפי 
שנקבע מנטרל את גודל העיר. 

מת המידה בנוסף בא
ן השלישית ישנו רכיב של "מת

מענה לכלל האוכלוסייה". 
כדי שעיר גדולה תצליח לתת 
מענה לכלל האוכלוסייה 
נדרשים משאבים גדולים 

 מאוד. 

ג לאמות המידה האיכותניות עודכן  3עיף ס
ה "לכלל האוכלוסייה" יהיה וכעת במקום המיל

 "יהאוכלוסיקבוצות כתוב "למגוון 

האם עלות אומן באירוע  4.6.1 6
 כוללת מע"מ?

כן, עלות אמן במסגרת קול קורא זה לא תעלה 
ראו הוספה בסעיף כולל מע"מ.  ₪ 25,000על 

 לקול הקורא.  4.6.1
 


