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 2021דצמבר  15
 

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בגליל בעלות מאזן  -מענה לשאלות הבהרה
 הגירה שלילי

 
במסגרת קול קורא "לתמיכה ברשויות מקומיות בגליל להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

רה שלילי" )להלן: "קול קורא"(, תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול בעלות מאזן הגי

 הקורא. 

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

 המובא בקול קורא.  הנוסח על הקול קורא וגוברות

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

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

 שיישלחו הבהרות נוספים ובמכתבי בלבד זה הבהרה במכתב כמפורט הינם וההבהרות

  .שיישלחו ככל התמיכות, ועדת מטעם

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

קול  תנאי פרשנות את כלשהי בדרך לשנות כדי או ,השואל של להנחותיו הסכמה תלהוו

 .קורא

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

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

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

 .שאלה כל נענתה בהכרח

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

 .הקול קורא במסמכי כאמור הפרשנות

 בדצמבר 19 ביום הינו בקשות במסגרת קול קורא זההאחרון להגשת  תשומת ליבכם כי, המועד .8

2021 . 

 ממסמכי הקול קורא.  מסמך זה מהווה חלק .9

 .14199מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות הינו:  .10

 להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהמשרד נשאל במסגרת הליך זה:  .11

סעיף בקול  מס"ד

 קורא

 מענה שאלה 

האם  -ש"ח 200,000 -תוכנית משנית 3.9 .1

היא נחשבת כתוכנית מגירה נוספת 

 ?₪ 1,000,000על 

לתכנית בנוסף התכנית המשנית הינה 

הראשית שהרשויות מתבקשות להגיש. 

התכנית המשנית תיבדק רק במקרה בו 

אחת או יותר מהרשויות לא תגיש כלל 

בקשה במועד והתקציב יתחלק בין 

 הרשויות הזוכות. 



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
 

 
 

 תל אביב  8בית אמות משפט  שד' שאול המלך 
 03-6958414פקס'    03-6060700טל:  

 

 

במידה ואנו מגישים תכנית ראשית  נספח ה .2

ותכנית משנית, צריך לציין במרכבה  

 ? 1,000,000או  ₪ 1,200,000

 . ₪ 1,200,000יש לציין את הסכום המירבי 

 כעת תואם.  הסעיף מפנה לנספח ו'. 13.3סעיף     13.3 .3

האם ניתן לקבל תמיכה רק עבור  7.4, 2 .4

 פרוייקט תכנוני גדול ?

 

 . ר' שינוי במסמכי הקול קורא

אין מניעה ובלבד שהפרויקט מוכח כעומד 

התכנית המפורטות בסעיף באחת ממטרות 

. פועל לשינוי מאזן ההגירה השלילית, 2

כמו כן, חובה על הרשות להוכיח למשרד 

 12כי עבודות התכנון יסתיימו תוך 

)לא תינתן אורכה  חודשים לכל היותר

כן יצוין כי המשרד . מעבר לתקופה זו

יבקש לראות את מקורות המימון לביצוע 

  הפרויקט.

בל תמיכה גם עבור האם ניתן לק 7.3 .5

 שהתחילו את עבודתו? פרויקט

א. לא ניתן לא. ר' שינוי במסמכי הקול קור

עבודתו.  תנאי  לתמוך בפרויקט שהתחיל

. 2022לתשלום הוא ביצוע התכנית בשנת 

יודגש כי לא יוכרו הוצאות שבוצעו טרם 

קבלת הרשאה תקציבית מחייבת מאת 

 המשרד. 

6. 

 

? הפרויקטמתי יש חובה לסיים את  7.4

 עד איזו שנה?

חודשים.  12-ההרשאה התקציבית תינתן ל

 לא תינתן אורכה. 

בתחום החינוך הבלתי פורמאלי חלק  7.6 .7

הוא תשלום  משמעותי מהפעלות 

המורים / מדריכים במספר  שכר 

אפשרויות האם הפעלת פרויקט דרך 

מתנ"ס שאינו בבעלות של הרשות 

 ותשלום שכר אפשרית ? 

תשלום בעבור כ"א של עובדי לא יאושר 

במסגרת  הרשות המקומית. יחד עם זאת, 

זה יאושר שכר כ"א בעבור  קול קורא

גופים מפעילים כל עוד מדובר בעובדים 

חדשים או הרחבת משרה של עובדים 

פוף בעבור ביצוע הפעילות. זאת בכקיימים 

להמצאת אסמכתאות להעסקה חדשה או 

הרחבת המשרה בעקבות קול קורא זה. 

שכר כ"א שיאושר יהיה בהתאם לשכר 

המקובל והסביר למשרה בגופים 

המפעילים. המשרד שומר לעצמו את 

 הזכות לא לשלם בגין הוצאות לא סבירות. 
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כמקום  –אנו רוצים להקים בר  7.5 .8

ת קהילתי חברתי שבבוקר יהווה בי

קפה קהילתי המופעל ע"י אוכלוסיות 

מיוחדות ומתנדבים ובערבים יהווה 

 לבר מקומי לכלל הקהילה.

האם העובדה שהמקום הוא 

בשכירות לטווח של מספר שנים , 

תהייה מניעה להגישו במסגרת קול 

קורא זה? מכיוון שהמועצה שוכרת 

 את המקום.

 

לא יאושר שיפוץ או השתתפות בהקמת 

 נה אינו בבעלות הרשות.מבנה, ככל והמב

 ר' שינוי במסמכי הקול קורא.

 

האם ניתן לייעד את הקול הקורא של  7.4-7.5, 2 .9

מלש"ח למאזן הגירה שלילית  1ה 

לטובת הקמת מתחם נינג'ה בפארק 

 עסקי שמוקם בימים אלה? 

שיפוץ מבנה והפיכתו למרכז מצוינות 

 למדעים? ושיפוץ מרכז צעירים?

 

 .הקול קוראר' שינוי במסמכי 

אין מניעה ובלבד שהפרויקט מוכח כעומד 

באחת ממטרות התכנית המפורטות בסעיף 

 , ופועל לשינוי מאזן ההגירה השלילית . 2

א מתחמים אשר יענו על מטרות הקול קור

יהיו פתוחים לקהל הרחב. הרשות 

לאפשר כניסה חופשית  המקומית רשאית

ללא עלות למתחמים מסוג זה או בעלות 

אשר תאושר על ידי המשרד.  סמלית

ההכנסות מיועדות להוצאות התפעול של 

המתחמים, תחזוקה ושדרוג. ההכנסות לא 

כמו כן, לתקציב הרשות המקומית.  יעברו

על התכנית להיות זמינה לביצוע, שכן 

חודשים  12-ההרשאה התקציבית תינתן ל

בלבד )לא יינתנו אורכות(. לא יאושר 

בנה, ככל שיפוץ או השתתפות בהקמת מ

 והמבנה אינו בבעלות הרשות.

 

האם התקציב יכול לשרת פיתוח פיזי  7.4, 2 .10

 של אזור ושיפור פניו ?

ככלל ועומד בכלל עקרונות, הגדרות הקול 

ובאחת ממטרות  קורא ותנאי הסף

. בקול הקורא 2בסעיף התכנית המפורטות 

על התכנית להיות זמינה לביצוע, כמו כן, 

 12-יבית תינתן לההרשאה התקצשכן 

חודשים בלבד. לא תינתן  אורכה לביצוע 

 מעבר למועד זה. 
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האם התקציב יכול לשרת למענקים  2 .11

 /תחרויות לעידוד עסקים קטנים ?

אחת ממטרות התקציב הינה פיתוח כלכלי 

תוך שימת דגש על יצירת מקומות 

תעסוקה. במסגרת תכנית העבודה 

 תתבקשו להוכיח כי מענקים לעסקים

 קטנים תורמים למטרה זו.

 

האם יש אפשרות שהתקציב יעזור  2 .12

לנו גם בפיתור בעיית ) תוו חניה ( כי 

יש לנו בעיה רצינית בחניה בכל 

 ?העיר

-אינו עומד באחת ממטרות קול הקורא

 . לקול הקורא 2סעיף 

האם ניתן לכלול בתוכנית, העסקת  2 .13

יועצים ללווי תכנון איחוד וחלוקה 

יה רוויה למתחם חדש שמיועד ובני

 לזוגות צעירים?

-אינו עומד באחת ממטרות קול הקורא

 לקול הקורא.  2סעיף 

הקמת שתי משחקיות שכונתיות   .14

ביישוב, האם זה תואם לתנאי הסף 

 של הקול קורא?

 

 
 
 
 
 

 

בעבר מבחן תמיכה  המשרד פירסם

ככל שהרשות לא זכתה בעבר במשחקיות. 

רשאית להגיש  זה היא במבחן תמיכה

המשרד  ,זכתהשות כן הרשה זו. ככל ובק

 יראה בכך כפל תמיכות אשר אינו מאושר. 

שיפור פני היישוב, גינות ותאורה  2 .15

ייחודית לקישוט היישוב הינה 

אופציה תואמת לדרישות הקול 

 קורא? 

 

-אינו עומד באחת ממטרות קול הקורא

  . לקול הקורא 2סעיף 

 


