
 

 

     
 

 הנגב והגליל הפריפריה המשרד לפיתוח

 

 

 
 

 

 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 30-7488969פקס:  30-7373633טלפון: 

 
 

עוטף התורמת להעלאת החוסן הקהילתי ביישובי בתכנית העצמה קהילתית קול קורא לתמיכה 
 מענה לשאלות הבהרה -2322עזה לשנת 

 
 

תכנית העצמה קהילתית לתמיכה בסגרת קול קורא "שאלות ותשובות הבהרה במלהלן  .1

 א"להלן: "קול קור". 2222התורמת להעלאת החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה לשנת 

 .(תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקורא)

התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי  .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. או ועדת התמיכות, שרדהמ

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

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

 קורא.

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

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

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

 בהכרח נענתה כל שאלה.

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

 הפרשנות כאמור בקול קורא.

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

25.7.2222 . 

 . קוראהמסמך זה מהווה חלק ממסמכי קול  .9

 
סעיף בקול  מס"ד

 קורא
 תשובה שאלה

האם העיר  2.2 1
אשקלון נכללת 

בתוך הקול קורא 
שלכם לתמיכה 

 ?בעוטף עזה

רשויות "לקול הקורא, תחת הגדרת  2.2ראה סעיף . לא

להחלטת הממשלה  1כהגדרתן בסעיף : "עוטף עזה

יישובי עוטף עזה, לעניין  -  2211112222מיום  566

החלטה זו, הם אזור שדרות רבתי והישובים 

במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב 

ושער הנגב אשר בתיהם, כולם או חלקם, נמצאים 

רצועת ק"מ מגדר המערכת סביב  7בטווח של עד 

מיום  4462עזה, כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה מס' 

 2341, מס' 27.1.2211מיום  2766, מס' 22.3.2212

, מס' 14.11.2224מיום  2724, מס' 1.8.2224מיום 

, 27.5.2227מיום  1728, מס' 4.7.2224מיום  2173

מיום  1472ומס'  15.5.2228מיום  3493מס' 
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)להלן: "יישובי עוטף עזה"(. בכל במקום  25.3.2227

בהחלטה זו שנאמר "אזור עוטף עזה" ייכללו בנוסף 

גדרתם לעיל גם האזורים ליישובי עוטף עזה כה

בתחומי המועצות האזוריות המנויות לעיל המצויים 

ק"מ מגדר המערכת המקיפה את  7בטווח של עד 

   רצועת עזה.

אנו רוצים להגיש  6.2 2
לקול הקורא כנס 
הנהגות שמטרתו 

חיזוק הנהגות 
הישובים, מתן 
כלים לצמיחה 

וחיזוק הקשר עם 
 המועצה

וכן המשך תכנית 
ם החומש. הא

 מקובל?

המפורטת תכנית העבודה לקול הקורא,  6.2ראה סעיף 

רכיבים אשר לכל אחד מהם יהיה  4תתבסס על 

 ביטוי בתכנית העבודה:

חיזוק  - צמיחה דמוגרפית .6.2.1

האטרקטיביות וביסוס התשתיות 

ומניעת  לקליטת תושבים חדשים

 הגירה שלילית.

תהליכים  - פיתוח קהילתי  .6.2.2

התומכים בבניית יכולות  

 . תוגלות  קהילתיומס

פיתוח היכולות  -פיתוח ארגוני  .6.2.3

והתשתיות הארגוניות לצמיחה 

 ושיפור הביצועים. 

פעילויות הווי   -אירועים והפגות .6.2.4

ופנאי לתושבים בשגרה וחירום. 

מסך  03%ניתן  להקצות עד 

 התקציב לטובת סעיף זה. 

"כנס הנהגות שמטרתו חיזוק הנהגות על פניו 

צמיחה וחיזוק הקשר עם הישובים, מתן כלים  ל

פיתוח ארגוני.  -6.2.3את סעיף  המועצה" תואם

בשאלה שהוגשה מכיוון שביחס ל"תכנית החומש", 

יובהר לא ניתן לתת מענה.  תכנית זו לגבי אין פירוט

להשתייך לאחד נדרשים התכנית  כלל רכיבי כי 

 מבין ארבעת הרכיבים של תכנית העבודה

 . 6.2בסעיף  המפורטים

לא חל שינוי בקול הקורא בעקבות המענה לשאלות  רת המשרדהע  3

 ההבהרה

 


