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קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הערבית הנכללות  - מענה לשאלות הבהרה
 לתמיכה בשיפוץ והצטיידות של מבני ציבור עירוניים - 555בהחלטת ממשלה 

  2522לשנת 

 לרשויות מקומיות בחברה הערביתקול קורא "במסגרת להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

 לתמיכה בשיפוץ והצטיידות של מבני ציבור עירוניים - 556הנכללות בהחלטת ממשלה 

 . (קורא"ה"קול  להלן:)" 2622לשנת 

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

 קורא.הקורא וגוברות על הנוסח המובא בקול ה

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

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

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

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

 קורא.ה

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

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

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא  .0

 בהכרח נענתה כל שאלה.

הבהרה זה תהיה  סמךים והמושגים האמורים במאלא אם נאמר אחרת, לכל המונח .7

 קורא.ההפרשנות כאמור בקול 

 .קוראה קולמסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .8

 .14843"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות הינו: המרכבהקול קורא במערכת  מספר .9

 :זה הליך במסגרתנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .16

 

 

סעיף בקול  מס"ד
 קורא

 תשובה שאלה

נבקש להאריך את מועד ההגשה בשל  16.1  .1
 תקופת החגים המתקרבת.

 

ר' שינוי במסמכי קול המועד האחרון להגשה הוארך. 
 .72822622-המועד האחרון המעודכן הינו ההקורא. 

אודות  4.2נבקש לבטל את תנאי סף   4.2  .2
כלכלית לאור -הרמה החברתית

העובדה שמספר הרשויות הערביות 
רשויות  5ומעלה נמוך מאוד,  5ברמה 
 בלבד.

כל  ר' שנוי במסמכי קול הקורא. תנאי סף זה בוטל
 556רשות מקומית המשתייכת לרשויות בהחלטה 

רשאית להגיש בקשה, ללא התייחסות לרמה 
 כלכלית שלה. -החברתית

ככל שבקשת הרשות המקומית היא  נספח ב'  .3
הצטיידות בלבד, האם בנספח ב' יש 

קציב המבוקש להתייחס רק לת
למטרות הצטיידות ולא לעלויות 

 הבנייה?

רשות המגישה בקשה להצטיידות בלבד, תמלא 
בנספח ב' רק את רשימת הציוד אותה היא מבקשת 

 לרכוש. 



האם רשות מקומית המגישה בקשה  נספח יא'  .4  
להצטיידות צריכה לצרף את 
המסמכים הקשורים למוסדות התכנון 

הוועדה  כגון בעלות על הקרקע, אישור
 המקומית וכדומה.

 כן

האם תמיכת המשרד יכולה להיות  4.14  .5
166%. 

לכל רשות מקומית הוגדרה תקרת תמיכה  כן.
בהתאם לגודלה. רק במקרה בו הרשות המקומית 
תציג פרויקט שעלותו גבוהה מתקרת התמיכה, היא 
תידרש להציג את יתרת מקורות המימון. בכל מקרה 

, עד לתקרה 166%אחר, תמיכת המשרד תהיה 
 המקסימאלית שנקבעה. 

במידה והתמיכה שאנחנו מקבלים  4.14  .0
, האם חובה להציג 25%הנה  המשרדמ

מקורות מימון נוספים עד להשלמת 
  קט?מעלות הפרוי %166

 כן. תידרש הצגת מלוא מקורות המימון. 

האם רשות יכולה להגיש יותר מבקשה  4.0  .7
 אחת לתמיכה?

לא. כל רשות יכולה להגיש בקשה אחת בלבד, 
 לפרויקט אחד בלבד.

האם ניתן להשתמש בתמיכה  4.0  .8
 להצטיידות של מספר מבני ציבור?

לא. התמיכה הינה לפרויקט אחד בלבד ולא ניתן 
 לפצל אותה למספר פרויקטים. 

האם הרשויות המקומיות הבדואיות  4.1  .9
 בנגב רשאיות להגיש בקשה?

לא. הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב אינן 
נכללות ברשויות ויישובי התוכנית בהחלטת 

 .556הממשלה מספר 

האם מגרש כדורגל נחשב למגרש  ז4.2  .16
 ספורט?

 כן.

נבקש שביישובים הנכללים במועצות  א5.1  .11
אזוריות, הרמה החברתית כלכלית 
שתילקח בחשבון תהיה הרמה החברתית 

 כלכלית של היישוב ולא של המועצה.

המועצה האזורית מתקבל. ר' שינוי במסמכי קול הקורא. 
של אחד  נדרשת להגיש בקשה לפרויקט אחד בשטח

היישובים הנכללים בתחומה. במקרה כזה, לצורכי ניקוד, 
המשרד ייקח בחשבון את הרמה החברתית כלכלית של 

 היישוב ולא של המועצה כולה.


