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  2022תמיכה ביישובי המטרה עבור רכזי צמיחה דמוגרפית ומעטפת ליווי מקצועי לרכזים לשנת קול קורא למענה לשאלות הבהרה 

  2022לתמיכה ביישובי המטרה עבור רכזי צמיחה דמוגרפית ומעטפת ליווי מקצועי לרכזים לשנת קול קורא עבור  ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 בקול הקורא.  הרלוונטי לסעיף הפנייה "קול קורא"( תוך )להלן: 

 .המובא בקול קורא הנוסח על וגוברות הקול קורא ממסמכי נפרד בלתי חלק המבקשים, מהוות כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. התמיכותאין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת  .2

כלשהי את פרשנות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך התמיכות אין באי התייחסותה של ועדת  .3

 תנאי הקול קורא.

 יותו בלבד.ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחר .4

 ל שאלה.יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כ .5

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור בקול קורא.  .6
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אנו, אשכול רשויות נגב מערבי בהסכמת רשויות    .1

המטרה באזורינו מבקשים להגיש בקשה עבור 

רשויות נגב מזרחי הפעלת המעטפת.  כנ"ל אשכול 

 בשיתוף הרשויות באזורם.

להגיש בקשה אחת בעבור שני  ניתןהאם  .1

 האשכולות ?

במידה ונזכה בעבור שני האשכולות  .2

 תקציב המעטפת יגדל?האם האזורים, 

העיר באר שבע  לא שותפה באשכולות,  .3

במידה וירצו בהמשך להצטרף למעטפת 

)במידה ונזכה( הם אמורים להעביר 

 יב נוסף במימון המעטפת?לאשכולות תקצ

 

 

עבור הפעלת קול הקורא אין מניעה להגיש בקשה משותפת ל.1

 . ר' תיקון בגוף קול הקורא.ע"י שני האשכולותהמעטפת 

 

 משום תקציב אותו הינו מקצועי ליווי למעטפת התקציב.2

 רשויות המטרה.  7מיועד לכלל התקציב ש

 

שלילית. כאמור  התשובהלעיל,  3בהתאם לתשובה לסעיף . 3

רכזי הצמיחה  7המעטפת מיועד לכלל ליווי מימון תקציב 

 הדמוגרפית ברשויות המטרה. 

 

 

בחלק מהרשויות המקומיות קיימת רכזת  .1   .2
צמיחה דמוגרפית האם רשויות אלו 

 יכולות לקבל תמיכה בהתאם לקול קורא? 
 במידה וזכאית. 

 
a.  רלוונטית. 14.5האם סעיף 

 
 . 14.5מה המשמעות של סעיף  .2

 כן. .1

בעל המשרה חייב לעמוד בתנאי הסף .רלבנטי  14.5סעיף . 2

בהגדרת התפקיד בקול הקורא לרבות עמידה בתנאי הסף הנוגע 

המשמעות  לקול הקורא. 14.5טחונית כאמור בסעיף ילבדיקה ב

 היא שהמועמד עובר בדיקה ביטחונית ע"י משרד הביטחון. 

 


