
 

קולטות עלייה בנגב מקומיות קול קורא לתמיכה ברשויות -מענה לשאלות הבהרה
  2022ובגליל לשנת 

 

רשויות מקומיות קולטות עלייה קול קורא "לתמיכה בבמסגרת להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

 תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקורא.(, "קול קורא" להלן:) 2022בנגב ובגליל לשנת 

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

 וגוברות על הנוסח המובא בקול קורא.

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

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.התמיכותאו ועדת 

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

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

משפטי  ות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנ .5

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

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

 נענתה כל שאלה.

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

 כאמור בקול קורא.

 הקול קורא.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .8

 14723מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות הינו:  .9

 :זה במסגרת הליךנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .10

 

 תשובה שאלה סעיף בקול קורא מס"ד
האם במסגרת התמיכה בשיפוץ  8.1  .1

מועדוני עולים, ניתן יהיה  והצטיידות
לשפץ גם מבנים המשמשים כאולפן 

 עולים?
 

לא. המטרה היא לשפץ מבנים המיועדים 
לפעילות בלתי פורמאלית, פעילות חברה 
ופעילות תרבות כחלק מהסיוע בתהליך 
הקליטה וההשתלבות של העולים ברשות 

 המקומית. 

האם נדרשת השתתפות תקציבית של    .2
 בקול קורא?הרשות המקומית 

 

ככל שהתוכניות שיוגשו על יחד עם זאת, לא. 
ידי הרשות המקומית יהיו בסכום גבוה יותר 

התמיכה המאושרת, אזי הרשות גובה מ
המקומית תידרש להציג את מלוא מקורות 

 .כתנאי לאישור התכנית המימון

לפי אמות מידה לניקוד הבקשה סעיף  5.4, 9.5  .3
תמיכה  ולפי סעיף תנאי סף לקבלת 9.5

לאיזה תקופה הנתון מתייחס  5.4סעיף 
? 
 

הינו על פי נתוני הלמ"ס. נתוני  5.4תנאי סף 
הלמ"ס העדכניים ביותר מתייחסים לתקופה 

 . 2019-ל 2015שבין 
מתייחס לנתון למ"ס  9.5הניקוד בסעיף 

 . 2021העדכני ביותר, הנכון לשנת 
בכל מקרה, ובהתייחס לשני התנאים, נתוני 

העדכניים ביותר המפורסמים על ידי הלמ"ס 
 הלמ"ס, הם הקובעים.

ככל שלרשות המקומית ישנן נתונים עדכניים 
יותר מנתוני הלמ"ס, היא רשאית לצרף 
אסמכתא רשמית )לא תכתובת מייל( מרשות 
האוכלוסין עם הנתונים העדכניים. במקרה 
כזה הניקוד יתבצע על פי נתוני רשות 

 האוכלוסין. 



 

 

 

 

 

נה בפעילות בפרטנית לעולים. מה הכוו 8.4  .4
האם מדובר על עבודה בקבוצות קטנות 

 או פעילות לעולה בודד.
 

 הכוונה היא לפעילות לעולה בודד. 

האם ניתן להעסיק רכז מועדון או רכז  8.5  .5
 תעסוקה או מורה להעשרת עברית?

 

באמצעות נותני שירות ניתן להעסיק כוח אדם 
בלבד, לצורכי פרויקט זה חיצוניים או ספקים 

שכוח האדם המועסק לא בלבד, ובכפוף לכך 
נתמך ולא יכול להיתמך במסגרת מבחן תמיכה 

ובפרט  או קול קורא של משרד ממשלתי אחר
 .  יה והקליטהימשרד העל

להגיש בקשה לתמיכה האם ניתן  8.1  .6
עבור שיפוץ והצטיידות מועדון 
לעולים שהקרקע נמצאת בתהליך 

טרם רשומה על שם הפקעה אך 
 הרשות המקומית.

 

לא. רק מבנה וקרקע שנמצאים בבעלות מלאה 
 של הרשות המקומית תאושר.  


