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קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית קול קורא 

 -2022לחיזוק החוסן הקהילתי, האיתנות הקהילתית וחיזוק הביטחון האישי לשנת 

 מענה לשאלות הבהרה

 

קול קורא קול קורא לתמיכה להלן שאלות ותשובות ההבהרה במסגרת קול קורא " .1

ל ובפריפריה החברתית לחיזוק החוסן הקהילתי, האיתנות ברשויות מקומיות בנגב, בגלי

תוך הפנייה לסעיף ". להלן: "קול קורא" )2022הקהילתית וחיזוק הביטחון האישי לשנת 

 הרלוונטי בקול הקורא(.

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

 ל קורא.הקול קורא וגוברות על הנוסח המובא בקו

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

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

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

ת בדרך כלשהי את פרשנות תנאי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנו

 הקול קורא.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום  .4

 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  .5

 נענתה כל שאלה.לא בהכרח 

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה  .6

 הפרשנות כאמור בקול קורא.

תשומת ליבכם כי, המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת קול קורא זה הינו  .7

  .21.8.22ביום 

 . מסמך זה מהווה חלק ממסמכי הקול קורא .8

 

 

 מ"ס

סעיף 

בקול 

 קורא

 

 שאלה

 

 התשוב

האם יישוב מתחת  5 1

תושבים  10,000ל 

לא יכול להשתתף 

 בקול קורא הזה

מספר התושבים ביישוב אינו מהווה תנאי סף בקול 

קורא זה אלא מהווה אמת מידה לחישוב הניקוד 

נקודות עד  4תושבים יינתנו  10,000הסופי, על כל 

נקודות, מכאן שעבור סעיף זה יינתנו  20לגובה של 

 נקודות. 0

האם אשכולות  4 2

 יכולים לגשת

 , כן

 , הגופים המתוקצבים, תת סעיף4סעיף שינוי  ראה
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רשויות מקומיות הממוקמות בתחומי אשכולות ו, 4.1

 הנגב, הגליל והפריפריה החברתית בלבד. 

במידה ואשכול  4 3

רשאי לגשת לקול 

קורא זה, האם 

יוכל לעשות זאת 

בנוסף להגשת 

 הרשויות עצמן?

 .2לגשת. ראה תשובה מס אשכול יכול 

במידה והפרויקט מתבצע בשטח של רשות 

 מקומית, הרי שהרשות עצמה אינה רשאית לגשת.

במידה ואשכול  4 4

רשאי לגשת לקול 

קורא זה, כיצד 

יחושב הניקוד שלו 

ביחד לאמות 

המידה שהוגדרו?

  

 .2אשכול יכול לגשת. ראה תשובה מס 

מקומית הניקוד יהיה בהתאם לניקוד של הרשות ה

בה תבוצע הפעילות, ככל שמדובר ביותר מרשות 

 אחת יבוצע ממוצע.

5 4 

13.7 

האם 

לרשות/אשכול 

ניתן להתקשר עם 

גוף מפעיל לצורך 

יישום תכנית 

 העבודה?

 2ראה תשובה מס אשכול יכול לגשת. 

רשות המעוניינת בכך רשאית להתקשר עם גוף 

,  ככל שהרשות 13.7מפעיל בהתאם לסעיף 

תבקש תשלום עבור שירות אשר ניתן לה  המקומית

על ידי ו/או באמצעות גוף בשליטתה המלאה ו/או 

חלקית, רשאי המשרד לבקש העתק מהסכם 

התקשרות בין הצדדים המסדיר את תמחור 

השירותים בין הצדדים. יובהר כי לא יתקבל הסכם 

המתייחס ספציפית לפעילות עבורה מבוקשת 

 התמיכה.

בתנאי הסף של  4 6

ל הקורא מצויין קו

כי הינו מיועד 

לרשויות מקומיות 

 בלבד.

האם הדבר אומר 

שרשות אזורית 

הממוקמת בלב 

הנגב לא יכולה 

 להגיש

 נכון, 

 , הגופים המתוקצבים, תת סעיף4ראה סעיף 

, רשויות מקומיות הממוקמות בתחומי הנגב, 4.1

הגליל והפריפריה החברתית בלבד. וכן הגדרת 

 -"רשות מקומית"  2.1ף רשויות מקומיות בסעי

 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית.

 כן, האם יש אפשרות  4 7
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להגיש את הקול 

קורא  במועצה 

אזורית בה חלק 

מהישובים 

במועצה מוגדרים 

 בנגב.

 , הגופים המתוקצבים, תת סעיף4ראה סעיף 

, רשויות מקומיות הממוקמות בתחומי הנגב, 4.1

בלבד. וכן הגדרת  הגליל והפריפריה החברתית

 -"רשות מקומית"  2.1רשויות מקומיות בסעיף 

 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית.

האם רשויות שלא  4 8

נכללות תחת 

"פריפריה 

 חברתית" 

)כמפורט בקול 

אום אל  -קורא 

פחם, טייבה, 

 מודיעין עילית וכו'(

 אך נמצאות בגליל 

רשאיות להגיש 

 את הקול קורא?

 כן, 

 , הגופים המתוקצבים, תת סעיף4עיף ראה ס

, רשויות מקומיות הממוקמות בתחומי הנגב, 4.1

הגליל והפריפריה החברתית בלבד. וכן הגדרת 

הרשויות הממוקמות בגליל  2.5"הגליל" בסעיף 

כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, 

 .1993-התשנ"ג

9 2.6 

4 

השכונה הדרומית 

של העיר אשקלון 

פריה נחשבת כפרי

 חברתית.

האם ניתן להגיש 

את הקול קורא 

עבור העיר 

אשקלון ולקיים 

את הפעילות 

בשכונות הדרומיות 

 בלבד?

 לא,

"פריפריה חברתית" רשויות מקומיות  2.6ראה סעיף 

-מיום ה 631כהגדרתה בהחלטות הממשלה מס' 

, מספר 15/5/2016-מיום ה 1453, מס' 1/11/2015

-מיום ה 9 ומספר 20/6/2021-מיום ה 4811

, וכפי שיתעדכנו מעת לעת, אשר כלל 9/1/2022

הרשות נכללת תחת פריפריה חברתית )הרשות 

 (.1-4מדורגת בדירוג הלמ"ס 

10 2.6 

4 

האם פ"ת יכולה 

להגיש את הקול 

קורא של חיזוק 

של חוסן קהילתי 

למרות שהיא אינה 

מופיעה ברשימה 

 בגלל הדירוג

אך יש שכונות 

 לא,

 9ראה תשובה לשאלה 
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ותיקות שנמצאות 

וג המבוקש בדיר

אשמח לדעת אם 

 ניתן להגיש 

ביוספטל הדירוג 

, ובשכונת 3הוא 

עמישב הדירוג 

. ברמת 4הוא 

 4וורבר ישנו דירוג 

בחלקים שונים  5-ו

 בשכונה.

11 2.6 

4 

המרכז הגאה הוא 

שלוחה של עיריית 

תל אביב ואמון על 

בינוי הקהילה 

הלהט"בית ברחבי 

 העיר.

לה האם הקהי

הלהט"בית 

מקבלת מעמד של 

פריפריה חברתית 

ומתוקף כך ניתן 

שניגש לקול 

קורא? ו/או האם 

פעילות בשכונות 

פריפריה חברתית 

בתל אביב 

מאפשרות לגשת 

 לקול הקורא

 לא,

 9ראה תשובה לשאלה 

בקול הקורא הנ"ל  8.1 12

על הרשות 

להתייחס 

למרכיבים 

המפורטים בנספח 

אלומ"ה בתכנית 

 המילולית.

 נספח אלומ"ה מצורף
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אשמח לקבל 

 העתק מהנספח.

קורא  בהקשר לק. 8.1 13

שבנדון לא ברור 

לי מה זה נספח 

אלומ"ה שיש 

להתייחס אליו 

 בהגשה.

אשמח לקבל 

הסבר/ את 

 המסמך

 12ראה תשובה שאלה 

האם הרשות  8.3 14

מחויבת להקצות 

מסכום  100%

התמיכה להקמת 

מערכים 

טכנולוגיים או 

בני שניתן לשלב א

דרך נוספות 

 מנספח אלומ"ה?

"ערי תיירות"   קטגורייתבמידה ומדובר ברשות תחת 

הקמת מערכים טכנולוגיים,  8.3.1בהתאם לסעיף 

מסכום התמיכה  100%כמפורט בנספח אלומ"ה, 

 המאושרת.

במידה ומדובר ברשות הנתמכת תחת קטגוריה 

-8.2.1תתי סעיפים  8.2"כללית", בהתאם לסעיף 

רשאית להקצות סכומי תמיכה שונים  הרשות 8.2.4

 המקסימלייםעל פי מרכיבי הפעילות והאחוזים 

 לכל מרכיב 

הקמת מערכים  8.2.3 15

טכנולוגיים 

 כמפורט בנספח

אלומ"ה. עבור ערי 

שימוש  –התיירות 

 זה הינו

השימוש היחיד 

 האפשרי.

רק  -השאלה היא  

ערי תיירות 

מורשות להשתמש 

בסעיף של הקמת 

מערכים 

 נולוגיים ?טכ

במידה וכל רשות 

מותר לה 

גם "ערים כלליות" יכולות  8.2.3בהתאם לסעיף 

מסכום התמיכה  50%להקים מערך טכנולוגי עד 

 המאושרת.
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להשתמש בהקמת 

מערכים , מה 

האחוז שניתן 

 להשתמש ?

האם ניתן לשלב   16

בקשה לתמיכה 

בפעילות של 

מאות מתנדבים 

בנקודות שיטור 

קהילתיות שיהוו 

קום לריכוז מ

חברתי וקהילתי 

בהעצמת הבטחון 

האישי  )הן 

להכשרות והן 

להצטיידות אישית 

וקבוצתית לצורך 

 קיום ההתנדבות(.

בנספח אלומ"ה קיימת התייחסות להכשרות 

והדרכות וכן לשימור מתנדבים, הצטיידות לפעילות 

 של כלל הקהילה לרבות המתנדבים.

האם לאור   17

 תינתןהנסיבות, 

תקציבית גמישות 

בתכנית  ביחס 

לקריטריונים של 

האלו"מה )באישור 

הצוות הבין משרדי 

) 

כל בקשה תישקל ותידון בהתאם לנסיבות 

 הקיימות.

 

בקריטריונים  9 18

לניקוד מוגדרים 

 -הנושאים הבאים

 מספר תושבים

 רמה חברתית

סה"כ תיקי 

 2021משטרה ב

 ציון מת"ר

על פי הנספחים 

אנו ממלאים רק 

 נכון

מספר תושבים ייבדק מתוך נתוני  9.1עפ"י סעיף 

 למ"ס.

רמה חברתית כלכלית תבדק מתוך  9.2עפ"י סעיף 

 נתוני למ"ס.

תיקי חקירה ייבדקו עפ"י נתוני  9.3עפ"י סעיף 

 משטרת ישראל.

יילקח מהנתונים  -ציון מת"ר 9.4עפ"י סעיף 

 השנתיים של הרשות לביטחון קהילתי.
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את מספר 

תושבים והרמה ה

האם  -החברתית

המשמעות שאתם 

מקבלים עצמאית 

את ציון המת"ר 

ומספר תיקי 

 המשטרה?

אנו לא צריכים 

לשלוח לכם דבר 

 בנושאים אלו?

האם הרשות  9 19

המקומית חייבת 

לצרף לבקשה ו/או 

לציין את מספר 

תיקי החקירה 

שנפתחו ברשות 

המקומית בשנת 

)המשטרה  2021

מסרבת להעביר 

 נים אלה(.נתו

האם אנחנו חייבים 

לציין את ציון 

המת"ר של 

הרשות או המשרד 

לפריפריה יש 

נגישות לנתונים 

 אלה.

 הרשות המקומית אינה נדרשת להעביר נתונים.

 .18ראה מענה לשאלה 

מס'   9.3סעיף  9.3 20

תיקי חקירה 

שנפתחו בגין 

עבירות פליליות 

שמוגדרים בגניבות 

ופריצות אך ורק או 

למנות כל אפשר 

תיקי החקירה 

מספר תיקי החקירה כוללים את כלל תיקי 

 החקירה שנפתחו ולא רק עבירות גניבה/פריצה
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שהגיעו למשטרה 

 בתחומים אחרים.

21 8.1 

8.2.4 

אבקש לדעת האם 

ניתן להגיש בקשה 

לסיוע בהקמת 

משמר שכונה 

בדומה למשמר 

אזרחי במטרה 

להגביר את 

תחושת הביטחון, 

צורך שעלה 

ח ובפרט מהשט

לאור האירועים 

האחרונים בערים 

החרדיות ב"ב 

 ואלעד.

 כן.

התכנית המילולית  על,  8.1על פי סעיף 

אשר יוגשו על ידי רשות שקבלה והתקציבית 

המפורטים  למרכיבים להתייחסהודעה על זכייתה, 

בנספח אלומ"ה אשר מפורסם מעת לעת על ידי 

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ומצורף 

ים. ככל שהתוכנית תכלול רכיבים נוספים, חנספב

רכיבים אלו יידרשו לאישור פרטני על ידי הצוות 

 הבין משרדי

קובע כי בציון הפעילות  8.2.4כמו כן סעיף 

הנתמכת בערים שאינן ערי תיירות, ניתן לבצע 

תואמות למטרות ועקרונות " הפעילויות אחרות"

שיבוצעו בשטח הרשות המקומית עד  הקול קורא

  מגובה התמיכה. 50%

באלומ"ה של  8 22

משרד הביטחון 

הקהילתי לא 

מאושר לנו תקציב 

עבור לינה 

באכסניה או בית 

ספר שדה / 

תשלום לארוחת 

בוקר וערב/ 

כרטיסי כניסה 

, האם ו'לאתרים וכ

זה יתאפשר דרך 

תקציב התמיכה ? 

)חשוב לציין שיש 

לא מעט משפחות 

מעטות יכולת ולא 

יכולות לתמוך 

צאת בהו

הילדים/נערים, 

שבעיקרם נוער 

, הפעילות הנתמכת, ניתן לממן 8בהתאם לסעיף 

התמיכה המאושרת לסדנאות, מסכום  30%עד 

קורסים, הכשרות, ימי עיון וכו', על פי מטרות 

( ובהתאם 8.2.2ועקרונות קול קורא זה )סעיף 

 למרכיבים המפורטים בנספח אלומ"ה.

 

 בנספח אלומ"ה מאפשרת לקיים 17אבן דרך מס' 

פעילות ספורט/ספורט ימי/ספורט אתגרי זאת 

 בהתאם לכללים ולנהלים הקיימים שם.
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בסיכון לפעילות 

מחוץ ליישוב, ויש 

לי תכנית להוציא 

 2אותם לפחות 

מחזורים לפעילות 

אתגרית המשלבת 

מסעות / ספורט 

אתגרים וערבי 

 3גיבוש במשך 

ימים רצופים 

לפחות ( וחסר לי 

 תקציב מתאים

האם במסגרת  8.2.1 23

חיזוק המענה של 

כוח אדם במיקור 

חוץ, ניתן להעסיק 

עובד דרך החברה 

הכלכלית של 

 הרשות?

 כן.

המשרד וקבע כי " 13.15יש לשים לב כי סעיף 

רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבדוק פרטנית 

 ,את הדיווחים הכספיים הרלבנטיים לפעילות

העתק נאמן לרבות כרטיסי הנהח"ש, ולדרוש 

למקור של קבלות וחשבוניות מס של כלל קבלני 

המשנה המעורבים בפרויקט, בצירוף הצהרת 

מורשי החתימה של הרשות, לפיה ההוצאות 

המפורטות בחשבוניות ובקבלות שולמו ונפרעו 

 .בפועל, והן לא נדרשו מכל גורם תומך אחר

האם במסגרת  8.2.4 24

הקול קורא ניתן 

להוסיף מצלמות 

 רסיי

 כן

אנו מתכוננים  8.2.4 25

להגיש לקול קורא 

כחלק מהתכנית 

אנו מעוניינים 

לרכוש רכב אשר 

ישרת את המערך 

השיטור העירוני, 

האם הקול קורא 

יכול לתת מענה 

 גם לסוגיה זו

פעילויות אחרות קובע כי ניתן לבצע  8.2.4סעיף 

 שיבוצעו בשטח הרשות המקומית

רכב שיטור מתייחס ל 24נספח אלומ"ה, סעיף 

 משולב.

 יש לפעול בהתאם להנחיות.
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כיצד ניתן למצוא  8.1 26

את המכרז של 

המשרד לביטחון 

פנים בו אפשר 

להשתמש 

במסגרת הקול 

 קורא

 .23הפרטים מופיעים בנספח אלומ"ה אבן דרך 

האם  -טכנולוגיה  8.1 27

ביצוע עבודות 

הטכנולוגיה יהיו 

ע"י הזכיין של 

משרד הבט"פ או 

מועצה קבלן שה

תפעיל. )בד"כ מול 

הבט"פ לוקח עד 

שנתיים לביצוע 

בגלל הבירוקרטיה 

והתכנונים דרך 

חברת ייעוץ 

ואישורי משטרה 

 ואגף טכנולוגיה (

הרשות רשאית ליצור התקשרות מול חברה 

לקול קורא זה:   8.1מבצעת זאת בהתאם לסעיף 

הרשות רשאית לכלול בתוכנית העבודה הרחבה "

קיים בתחומה  ולשם כך של מערך המצלמות ה

לעשות שימוש במכרז של המשרד לביטחון הפנים 

 ."לעניין רכש מצלמות על ידי רשויות מקומיות

28 10.4.2 

 

העיר עכו משויכת 

לקטגוריית ערי 

תיירות, האם עלינו 

להגיש תכנית 

אחת המיועדת רק 

לאזור תיירות או 

שניתן להגיש 

בנוסף תכנית 

 ?כללית

תיירות" חייבת להגיש את עיר המוגדרת כ"עיר 

הקול הקורא כ"עיר תיירות". לא ניתן להגיש בנוסף 

 גם תחת קטגוריה "כללית".

 

בהתאם  10.4.2 29

לקריטריונים של 

 אילתהקול קורא 

לקריטריון  העונ

 של עיר תיירות.

 –  8.3.1סעיף .

 לא.

עיר המוגדרת כ"עיר תיירות" חייבת להגיש את 

הקול הקורא כ"עיר תיירות". הקמת המרחבים 

 הטכנולוגים תתאפשר רק באזורי התיירות.
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המתייחס 

למרכיבים 

לפעילות הנתמכת 

בקריטריון של עיר 

תיירות מתייחס רק 

ת והרחבת להקמ

מערכים 

 טכנולוגים.

האם אנחנו לא 

יכולים להגיש גם 

פעילות של חוסן 

קהילתי? או שכל 

הבקשה צריכה 

להיות סביב 

הרחבת המערך 

 הטכנולוגי? 

אני מבין מהתוכן   30

שהמימון הוא 

, אין 100%

השתתפות של 

 המועצה.

 נכון

האם  בנספח ו': נספח ו' 31

לציין את התקציב 

השנתי של 

התוכנית שלי 

)המחלקה 

לביטחון קהילתי 

המתוקצבת ע"י 

הבט"פ ? ותוכנית 

 '?ווכ 360

במידה ועל פי תכנית העבודה שתוגש, מתקיימים 

ם על ידי מספר שימושים )מענים( המתוקצבי

גורמים יש לציין זאת. למשל אם "חיזוק כ"א" מהווה 

הרחבה של מענה קיים הרי שקיים תקצוב ע"י 

 מספר גורמים.

בנספח י"א:  נספח י"א 32

הוראת קיזוז, מה 

הכוונה? על איזה 

סכום מדובר? 

ומאיפה לוקחים 

 אותו?

הוראת קיזוז הינו נספח בקולות קוראים ומאפשרת 

ת המקומית עבור תשלומים ששולמו גבייה מהרשו

לרשות שלא כדין. הסכום המצוין הוא הסכום אשר 

אושר יאושר לתכנית שהוגשה במסגרת הקול 

הקורא. על הרשויות להגיש אותו רק לאחר קבלת 

 אישור של  ועדת התמיכות.
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אם אנו לא  10.4 33

נדרשים להכין 

תכנית תקציבית 

ומילולית בשלב 

המיון הראשון, 

כל לציין איך נו

סכום תמיכה 

מבוקש במרכבה 

כפי שאנו נדרשים 

תמיד בפתיחת 

הבקשות 

 לתמיכה? 

יש לציין את גובה התמיכה המקסימלי האפשרי 

 בקול הקורא 6בהתאם לסעיף 

מתי אמורה   34

להתקבל 

ההרשאה לכל 

 רשות ?

הרשאה תינתן לאחר שקילת כל הבקשות שהוגשו 

 21.8.22לאחר סיום תאריך ההגשה ב

אנחנו רוצים  10.4 35

להצטרף לקול 

קורא וראש העיר 

והגזבר כבר חתמו 

 על המסמכים.

במרכבה אנחנו 

נדרשים להזין 

 סכום מסוים.

לפי הקול קורא 

ההגשה הראשונית 

היא רק בקשה 

עקרונית להצטרף, 

הסכומים יוחלטו 

בשלב יותר מאוחר 

לאחר שיחושב 

הניקוד של הרשות 

על פיו יוחלט איזה 

ורק אז סכום יינתן 

תיבנה תכנית 

העבודה בהתאם 

 33ראה שאלה 
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לסכום )מקווה 

 שהבנתי נכון(

אשמח לדעת איזה 

סכום להזין 

 במרכבה.

איזה סכום פעילות  10.4 36

אנחנו מציינים 

צירת הבקשה יב

 במרכבה?

מה הסכום 

 המבוקש?

 33ראה שאלה 

נכון לעכשיו לא  10.4 37

ידוע הסכום בו 

 נזכה,

מה לציין במרכבה 

ום סכ

הפעילות/סכום 

מבוקש בהגשת 

 הקול קורא?

האם את הסכום 

המרבי שניתן 

 לזכות בו? 

 33ראה שאלה 

חל שינוי בקול הקורא בעקבות המענה  הערת המשרד  

 לשאלות ההבהרה

 


