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לחיזוק  בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית ברשויות מקומיות מיכהתל קול קורא

 2022לשנת  הביטחון האישיחיזוק ו איתנות הקהילתיתה ,חוסן הקהילתיה

  רקע .1

מר וביעילות לאחר אסון. חשוב ל ולחזור לשגרהחוסנה של קהילה מוגדר כיכולתה לתפקד בעת משבר  1.1

והתנהלות קהילות במצבי חירום תהיה לרוב קשורה  שהחוסן הקהילתי מתבסס על ההכנה בשגרה,

בהתנהלותן בשגרה. החוסן הקהילתי מהווה משאב להתמודדות, גם אישית וגם קהילתית עם האיום או 

בשעת משבר, העזרה הראשונה מגיעה מהקהילה. בשונה מהחוסן הקהילתי, העוסק באופן תפקודה  1.הקושי

והתמודדותה של קהילה בעת משבר, איתנות קהילתית עוסקת ביכולותיה ותפקודה של הקהילה בשגרת 

 יתחברת אישית, מצוקה בזמן לחבריה מענה לתת שתדע זו היא בשגרה איתנה קהילה היום יום ולאורך זמן.

ההמשגה  מוכנות לשעת חירום תהיה פועל יוצא של קהילה אשר היא חזקה גם בעת שגרה. ית.גלובל או

של היחידים  (wellbeing) המדויקת היא המידה בה משאבים ותהליכים של קהילה מעצימים את השלומות

 2 .והקהילה על בסיס של שוויון, הכללה, השתתפות, הסתמכות עצמית ואחריות חברתית

איתנות קהילתית וחוסן קהילתי, אינם נפרדים אלא בעלי זיקה ברורה  -חשוב לציין כאן כי שני המושגים  1.2

זה לזה. קהילה איתנה בשגרה, תוכל גם להתמודד באופן מיטבי ומהיר עם משבר, וגם לצאת ממנו מהר 

איתנות קהילה  ה.הקהילה משפיעה על מידת החוסן של איתנות -יותר מאשר קהילה שאינה איתנה. כלומר 

 מתבססת על ההון החברתי, הזהות הקהילתית ומנהיגות קהילתית. 

, בתיאום ובשיתוף המשרד לביטחון פנים והרשות הלאומית על כן, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 1.3

תי והאיתנות הקהילתית ברשויות לחיזוק החוסן הקהיקיבל החלטה לפרסם קול קורא ל לביטחון קהילתי,

באמצעות הקצאת תקציב לרשויות המקומיות להפעלת המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, 

החוסן הקהילתי והאיתנות הקהילתית, תוך התמקדות בתוכניות ופרויקטים לקידום תוכניות ופרויקטים 

 הביטחון האישי. חיזוקל

 

 : הערות כלליות

יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התקצוב. כל הקצאה  מיכההתיובהר כי אישור  .א

תקציבית בפועל כפופה למקורות שיעמדו לרשות המשרד במועד ההחלטה על חלוקת כספי התמיכה 

 ותקצוב הסכומים בסעיף תקציבי רלבנטי. 

הרשות הלאומית ו לביטחון הפנים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המשרד משרדמשותפת לה ועד .ב

החוסן למטרת הפעלת תוכניות לקידום לרשויות מקומיות  תמיכההקצאת  בעניין תדוןלביטחון קהילתי, 

בתחומי מניעת אלימות, מניעת שימוש בסמים, מניעת והביטחון האישי,  האיתנות הקהילתית, הקהילתי

 תחשבזה. הוועדה תורכב מקול קורא כמפורט בהמשך  הכל המערכים הטכנולוגייםו צריכת אלכוהול

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, היועץ המשפטי של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, 

סמנכ"ל תכנון תקצוב ואסטרטגיה במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, סמנכ"ל תכנון, תקצוב ובקרה 

                                                           

 , אוניברסיטת בן גוריון. 2013, הכלי לאמידת החוסן הקהילתי בישראל 1
 המרכז לקהילה, מנהיגות, מכללת אורנים.  –ק.מ.ה  2
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הרשות הלאומית לביטחון קהילתי או נציג בכיר מטעמה )להלן: "ועדת  תבמשרד לביטחון פנים, ראש

 התמיכות המשותפת"(.

לצורך בדיקת הבקשות ובדיקות התוכניות, ועדת התמיכות המשותפת תקים צוות בין משרדי משותף  .ג

שימנה נציג מטעם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, נציג מטעם המשרד לביטחון פנים ונציג 

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי. הצוות יביא את המלצותיו לאישור ועדת התמיכות  מטעם

 המשותפת.

 בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. התמיכה תינתן רק לרשויות מקומיות  .ד

 של עקרונות פי-על, לתתו וראוי נכון כי ועדת התמיכות המשותפתיימצא על ידי  אם, התקציב יאושר .ה

 .ושוויון סבירות

תוך , העניין של נסיבותיו כל את ועדת התמיכות המשותפת תשקול, בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה .ו

 .נוהלה של וענייני אחיד שוויוני יישום

 ככל, מקצועיות מידה אמות הפעלת תוך, ענייניים יהיו ועדת התמיכות המשותפת של שיקוליה כל .ז

 מנומקת.ו בהסכמה תהיה הוועדה החלטת העניין. נסיבות שיידרש לפי

)כולל טבלת התקציב  אושרהחשוב להבהיר כי היקף התמיכה שיאושר הינו בהתאם לתוכנית ש .ח

לאחר אישור התמיכה, עלול להוביל להקטנת היקף כפי שאושרה,  התוכניתו/או צמצום  שינוי(. אושרהש

 התמיכה או ביטולה, גם אם סכום התמיכה שאושר היה קטן מהסכום שהתבקש. 

 םרשאי ויהי יםשל ביצוע חלקי של התכנית אשר בהתבסס עליו ניתנה התמיכה, המשרדיובהר כי במקרה  .ט

 להקטין את היקף התמיכה. 

 

 הגדרות .2

 אלה: נוהל זהב

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. –"המשרד"  2.1

והרשות הלאומית  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המשרד לביטחון פנים  –"המשרדים"  2.2

 קהילתי.לביטחון 

 .אזורית מועצה, מקומית מועצה, עירייה -"מקומית "רשות 2.3

 .1991-הרשויות הממוקמות בנגב כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב – "נגב" 2.4

 .1993-הרשויות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג –"גליל" 2.5

, מס' 1/11/2015-ה מיום 631כהגדרתה בהחלטות הממשלה מס' רשויות מקומיות  -"פריפריה חברתית"  2.6

וכפי שיתעדכנו מעת , 9/1/2022-מיום ה 9ומספר  20/6/2021-מיום ה 4811, מספר 15/5/2016-מיום ה 1453

להלן פירוט  (.1-4)הרשות מדורגת בדירוג הלמ"ס  לעת, אשר כלל הרשות נכללת תחת פריפריה חברתית

הרשויות העדכני: אום אל פאחם, טייבה, מודיעין עלית, אלעד, טירה, קלנסוואה, באקה אל גרביה, 

ירושלים, קריית מלאכי, בית שמש, כפר קאסם, רמלה, בית"ר עילית, לוד, אשדוד, בני ברק, אבו גוש, 

לג'וליה, מעלה עירון, קריית זמר, ערערה, בית אל, כפר ברא, פורידיס, בסמ"ה, כפר קרע, קרית ארבע, ג'

 יערים, ג'סר אל זרקא, עמנואל, רכסים, ג'ת, עספיא, מעלה אפרים ודלית אל כרמל. 

חודשים מיום אישור תוכנית העבודה ושליחת הרשאה תקציבית לרשות המקומית  12תקופה של  –"שנה"  2.7

  הזוכה. 

 אגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה.  –"האגף המקצועי במשרד"  2.8
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 בלבד. מקומית רשות  -"מיכהמבקש הת" 2.9

 למנוע, להרתיע שמטרתו עירוני ופיקוח שיטור כוחות הכולל משולב חכ –" מערכי אכיפה עירוניים" 2.10

 המערך את מוביל הרשות ראש .חברתית-אנטי והתנהגות אלימות, החיים איכות בתחומי עבירות ולאכוף

 . .המשטרה עם בתיאום העירונית העדיפות וסדר המדיניות את וקובע

 , אילת, נצרת. מצפה רמוןירושלים, עכו, טבריה,  –"ערי תיירות"  2.11

 

 :תמיכההמטרות  " .3

 להפעלת תוכניות למטרת:ברשויות מקומיות  תמיכה

 הביטחון האישי. חיזוק 3.1

 קידום החוסן הקהילתי  3.2

 חיזוק האיתנות הקהילתית.  3.3

 

 :מתוקצביםהגופים ה .4

 בלבד.והפריפריה החברתית  הגליל, הנגבבתחומי  ותהממוקמרשויות מקומיות ואשכולות  4.1

 

 :תמיכהלקבלת  תנאי סף .5

 התנאים דלהלן כתנאי לדיון בבקשתו: בכללעמוד  תמיכהעל מבקש ה

 . בלבדהינו רשות מקומית  תמיכהמבקש ה 5.1

 .ה בקול קורא(-.ג2)כמפורט בסעיפים  בלבדובפריפריה החברתית  בגליל, בנגב הרשות המקומית ממוקמת 5.2

 .לביטחון קהילתיהלאומית הרשות בהתאם לדרישות של מאויש תפקיד המנהל היישובי ברשות המקומית  5.3

 א'.  ל מנת להוכיח עמידת הרשות בתנאי סף זה תמלא הרשות את נספחע

 

 :מיכההיקף הת .6

קטגוריות:  2התקציב מוקצה תחת  .₪ 9,000,000התקציב המוקצה על ידי המשרד לקול קורא זה עומד על  6.1

. השנייה, קטגוריה ₪ 2,000,000האחת, קטגוריית ערי תיירות. תחת קטגוריה זו יוקצה תקציב בגובה של 

 . ₪ 7,000,000כללית ליתר הרשויות המקומיות. תחת קטגוריה זו יוקצה תקציב בגובה של 

 250,000-ולא יפחת מ ₪ 750,000על  בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד ברשות מקומית אחת לא יעלה 6.2

 חודשים. 12, לתוכנית שתאושר לתקופת ביצוע של ₪

 להלן. 9גובה התמיכה לכל רשות מקומית ייקבע על פי טבלת הניקוד ואמות המידה כמפורט בסעיף  6.3

 

 : ומילולית תקציביתעבודה  אישור תכנית אופן הפעלת התמיכה ו .7

בשלב הראשון, תיבדק עמידת כל הבקשות בתנאי הסף. רשויות מקומיות שיעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב  7.1

 הניקוד. 

כל הבקשות ינוקדו תחת אחת משתי הקטגוריות. הרשויות המקומיות תדורגנה מהרשות בעלת הניקוד  7.2

הרשויות  14-ה תקציב לתחת הקטגוריה הכללית, יוקצהגבוה ביותר ועד הרשות בעלת הניקוד הנמוך ביותר. 

כל הרשויות שיגישו בקשה התיירות יוקצה תקציב לבעלות הניקוד הגבוה ביותר. תחת קטגורית ערי 

 , על פי הניקוד.בקטגוריה זו
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מיום הודעה על זכייתה בהתאם  יום 30 עדלהגיש  ועל גובה התמיכה בה, היתזכי על הודעה שקבלה רשות על 7.3

 :לגובה התמיכה המאושרת

  ( 'ו נספח) ושימושים מקורות"ח דו -תוכנית תקציבית  7.3.1

 (.  'ז נספח)עבודה תכנית  7.3.2

 הצוות הבין משרדי רשאי לאשר את התוכניות במלואן או לבקש תיקונים והשלמות. 7.3.3

הרשאה חתומה על ידי מורשי החתימה אשר תאושר תכניתה המילולית והתקציבית תוצא מקומית לרשות  7.4

 חודשים. 12ובה סכום התמיכה שאושר לה לתקופה של  הנגב והגליל הפריפריה, לפיתוח של המשרד

הנגב והגליל תחשב להרשאה הפריפריה, לפיתוח  רק הרשאה חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד 7.5

 .מחייבת
 

 :הנתמכת הפעילות .8

 להתייחסאשר יוגשו על ידי רשות שקבלה הודעה על זכייתה, התכנית המילולית והתקציבית  על 8.1

לביטחון קהילתי הלאומית אלומ"ה אשר מפורסם מעת לעת על ידי הרשות  חהמפורטים בנספ למרכיבים

ככל שהתוכנית תכלול רכיבים נוספים, רכיבים אלו יידרשו לאישור פרטני על ידי  ים.נספחומצורף ב

 רשאית לכלול בתוכנית העבודה הרחבה של מערך המצלמות הקיים בתחומה הרשות  הצוות הבין משרדי.

  .מקומיות רשויות ידי על מצלמות רכש לעניין הפנים לביטחון המשרדשל  במכרזשימוש ולשם כך לעשות 

 :לרשויות תחת הקטגוריה הכללית להלן מרכיבי הפעילות הנתמכת 8.2

יודגש כי אין מדובר  מסכום התמיכה המאושרת. 50%עד  חיזוק המענה של כוח האדם יכלול 8.2.1

 12בעובדי הרשות המקומית אלא כוח אדם חיצוני במיקור חוץ, לתקופת העסקה שלא תעלה על 

 חודשים.

מסכום  30%סדנאות, קורסים, הכשרות, ימי עיון וכו', על פי מטרות ועקרונות קול קורא זה, עד  8.2.2

 התמיכה המאושרת. 

 מסכום התמיכה המאושרת. 50%הקמת מערכים טכנולוגיים, כמפורט בנספח אלומ"ה, עד  8.2.3

. 50%. עד 8.2.1-3פעילויות אחרות שיבוצעו בשטח הרשות המקומית, למעט האמור בסעיף  8.2.4

 הפעילויות חייבות להיות תואמות למטרות ועקרונות הקול קורא. 

 ערי התיירות:להלן מרכיבי הפעילות הנתמכת לרשויות תחת קטגורית  8.3

 מסכום התמיכה המאושרת. 100%הקמת מערכים טכנולוגיים, כמפורט בנספח אלומ"ה,  8.3.1

 המערכים יוצבו ויופעלו רק באזורים התיירותיים. 8.3.2

 
 

  הבקשות לניקוד מידה אמות 9

 אופן חישוב הניקוד ניקוד אמת מידה 

מספר התושבים ברשות המקומית אשר  9.1
הלמ"ס בשטח השיפוט שלה, על פי נתוני 

 העדכניים ליום פרסום קול קורא זה.

נקודות עד  4 תושבים יינתנו 10,000 כל על 20%
 . קודותנ 20לגובה של 

 הרשות של כלכלית חברתית רמה 9.2
"ס הלמ נתוני פי על, המקומית
 .זה קורא קול פרסום ליום העדכניים

 .נקודות 20: 1-4 כלכלית חברתית רמה 20%
 .נקודות 14: 5-7כלכלית -חברתית רמה
 .נקודות 7: 8-10 כלכלי חברתית רמה
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סה"כ תיקי חקירה שנפתחו ברשות  9.3
גין עבירות ב 2021ת בשנהמקומית 

פליליות, על פי נתוני משטרת ישראל 
העדכניים ביותר ליום פרסום הקול 

  קורא. 

בגין עבירות פליליות יקי חקירה ת 20 על כל 30%
)גניבה מתוך רכב, גניבת רכב, התפרצות 
לדירות, התפרצות לבתי עסק ומוסדות(, 

 30נקודה עד לתקרה של  1שנפתחו תינתן 
 נקודות. 

המת"ר הינו מדד תופעות רשותי, המבוסס על  30% המקומית ציון מת"ר של הרשות 9.4
נתונים רשמיים המתקבלים ברשות לביטחון 

לכל רשות  ממשרדי ממשלה שונים.קהילתי 
 מקומית יש ציון מת"ר. 

אמת מידה זו תחושב באופן הבא: המשרד 
יסכם את ציון המת"ר של כלל הרשויות 
המקומיות שהגישו בקשה ועמדו בתנאי הסף. 
סך הציון יחולק בסך הרשויות ויתקבל ממוצע 

 ציון המת"ר.
כל רשות מקומית שציון המת"ר שלה יהיה 

נקודות. רשויות  30מהממוצע, תקבל גבוה 
שהניקוד שלהן יהיה נמוך יותר מהממוצע, 
ינוקדו באופן יחסי. ציון המת"ר של הרשות 

 .30המקומי חלקי הממוצע, כפול 
ציון המת"ר יילקח מהנתונים השנתיים 
העדכניים ביותר של הרשות הלאומית 

 לביטחון קהילתי.

  100% סה"כ 

 
 

 בחינת הבקשות 10
 וקם לטובת הנושא.סף על ידי צוות משנה שההראשון תיבדק עמידת הבקשות בתנאי הבשלב  10.1

לקבלת הבהרות ו/או מסמכים משלימים ככל שיידרשו  מיכהלפנות למבקש הת ,מחויב אינו אך, הצוות רשאי 10.2

לא יתאפשר תיקון . תמיכהעם הצוות הינו תנאי סף לאישור ה מיכהלו ושיתוף פעולה מלא של מבקש הת

 !בקשתו בפסילת מסתכןמגיש בקשה שלא הגיש בקשה מלאה כנדרש,  .הבקשה

לאחר בחינת עמידת הבקשות בתנאי הסף, הצוות יבחן את הבקשות שעמדו בתנאי הסף, ינקד וידרג את  10.3

 הבקשות. 

 מנגנון חלוקת התמיכה: 10.4

 הבקשה של כל רשות מקומית תנוקד, בהתאם לאמור בטבלת הניקוד. 10.4.1

כל הרשויות קטגורית ערי תיירות והקטגוריה הכללית.  –הבקשות ינוקדו תחת שתי קטגוריות  10.4.2

קטגוריות. כל ערי התיירות ישויכו לקטגוריית ערי  2-שיגישו בקשות ויעמדו בתנאי הסף יחולקו ל

 התיירות. כל יתר הרשויות המקומיות ישויכו לקטגוריה הכללית.  

כל ק מהקטגוריה האחרת. לכל קטגוריה מוקצה תקציב נפרד. כל קטגוריה תנוקד בנפרד, במנות 10.4.3

תדורגנה מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לבקשה בעלת הניקוד  , תחת כל קטגוריה,הבקשות

 הנמוך ביותר.

הרשויות בעלות הניקוד הגבוה ביותר. בשלב  14ריה הכללית, התקציב יתחלק בין תחת הקטגו 10.4.4

 .חודשים 12לתקופה של  ₪ 250,000רשות יאושר תקציב של הראשון, ללא תלות בניקוד, לכל 
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בשלב השני, יתרת התקציב תחולק בין הרשויות המקומיות על פי הניקוד. בכל מקרה, תקרת 

 חודשים. 12לתקופה של  ₪ 750,000התקציב לרשות מקומית אחת הינה 

. בשלב בקטגוריה זוכל הרשויות שהגישו בקשה תחת קטגוריית ערי התיירות התקציב יתחלק בין  10.4.5

. חודשים 12לתקופה של  ₪ 250,000הראשון, ללא תלות בניקוד, לכל רשות יאושר תקציב של 

בשלב השני, יתרת התקציב תחולק בין הרשויות המקומיות על פי הניקוד. בכל מקרה, תקרת 

 . חודשים 12לתקופה של  ₪ 750,000התקציב לרשות מקומית אחת הינה 

לצות הצוות יועבדו לדיון בפניי דתו, בדיקת תנאי הסף, ניקוד ודירוג הבקשות, המלאחר שיסיים את עבו 10.5

 אשר תכריז על הרשויות הזוכות וגובה תמיכה בכל אחת. המשותפת עדת התמיכות ו

לכל אחת מהרשויות המקומיות הזוכות תישלח הודעת זכייה. הרשות המקומית תידרש להגיש תוכנית  10.6

תקציבית ותוכנית מילולית לבחינת הצוות הבין משרדי המשותף. הצוות רשאי לדרוש תיקונים, השלמות 

י מורשי תוצא הרשאה חתומה על ידוהבהרות לתוכנית שהוגשה. רק לאחר אישור התוכנית על ידי הצוות, 

 חודשים . 12-החתימה של המשרד  ל

 

 נהלי הגשה, אישור ודיווח: 11
 הבקשות לתמיכה יחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של מבקש התמיכה.  11.1

 . בשלב הביצוע מול נתוני ביצוע התקציב וייבדקמהווה נספח תקציבי מחייב יאושר, תקציב כפי שהכי  יודגש 11.2

יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים למתן  מיכהככל שיידרש, מבקש הת 11.3

לייעודם, ובכלל זה, ימסור כל נתון, מסמך או מידע שיידרש ע"י המשרד  מיכהוהשימוש בכספי הת מיכהת

ודיווחים בגין השימוש בכספי התקציב, לרבות ספרי  מיכהאו מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת הת

תלושי שכר, פרסומים ות מבססות )כגון: דפי בנק, חשבוניות, קבלות, צילומי המחאות, חשבונות ואסמכתא

 וכיו"ב(.

, ובכל אמצעי התקשורת לתמיכה המאושרת בקול קורא זההקשור  פרסום הרשות המקומית מחויבת בכל 11.4

רישום  , באמצעותתוכניתהשונים )לרבות מודעות, אינטרנט, פייסבוק וכדומה( לציין את שותפות המשרד ב

 עם מראשוקבלת אישור  בתיאום, ות הלאומית לביטחון קהילתי והלוגו שלה שוכן שם הר שם המשרד ולוגו

עמידה בתנאי זה  .לביטחון קהילתיהלאומית ונציג הרשות  נציג האגף המקצועי או נציג דוברות המשרד

עלול להביא לביטחון קהילתי הלאומית והרשות הכרחית לצורך תשלומים בפועל. אי ציון שם ולוגו המשרד 

לעניין חסויות, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יפעל בהתאם לאמור בהוראת לשלילת התמיכה. 

 , "פרסומת מסחרית, חסות ממשלתית והשתתפות משרדי ממשלה בכנסים".15.3.1התכ"ם 

 

 שינויים בתכנית והסטות תקציביות 12

 הצוות הבין משרדי המשותףשינוי מבוקש בתכנית שאושרה, דורשת אישור מראש ובכתב של : שינוי בתכנית 12.1

ובמקרים מתאימים, של נציג הלשכה המשפטית. ביצוע בפועל של תכנית, בשינויים שלא אושרו ע"י המשרד 

 כאמור, לא יוכר.

שינוי תקצבי או הסטה תקציבית בין סעיפי התקציב כפי שאושר בבקשה המקורית ידרוש  :שינוי תקציבי 12.2

 אישור כמפורט להלן:

 .מותנה באישור מראש ובכתב של היחידה מקצועית –מהסעיף התקציבי 10%ד )וכולל( ע 12.2.1
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מהסעיף התקציבי, נדרשת פניה מנומקת מראש  20%מהסעיף התקציבי עד )וכולל(  10%מעל  12.2.2

 תד. אישור ההסטה מותנה באישור מראש ובכתב של היחידה מקצועית וחשבובכתב למשר

 המשרד. 

, נדרשת פניה מנומקת מראש ובכתב למשרד. אישור ההסטה מותנה התקציבי מהסעיף 21% מעל 12.2.3

 . והצוות הבין משרדי המשותף באישור ועדת התמיכות

 

 :תמיכהאופן תשלום ה 13

"י הגורמים ע וחתומים/ים מאושרביצוע  ות"ח/דו באמצעות ביצוע הוכחת לאחר תשולם התמיכה 13.1

 המוסמכים ברשות המקומית.

 , כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התמיכה. יובהר 13.2

 . הוועדהע"י  השאושר התמיכה על מקרה בכל יעלה לא המשולם התמיכה סכום 13.3

 . התמיכהבמלואן בספרי מבקש  ונרשמו שולמו אשר הוצאות בגין רק תשולם התמיכה 13.4

חודשים לאחר מועד סיום  3חודשים. דיווח סופי ניתן להגיש עד  12התמיכה הינה לתקופה של שנה,  13.5

 .יכובד לא זה מועד לאחר דיווח כלההרשאה. 

 .זה קורא לקול המצורפות המשרד חשבות להנחיות בהתאם ורק אךהביצוע יוגש  ח"דו 13.6

 .זה קורא בקול בהרחבה שפורטו בנסיבות המאושר התקציב את לבטל או להפחית רשאי המשרד 13.7

הקהילתי או שיטור קהילתי תנועת נוער הוצאות שכר או הוצאות תפעוליות של לא יועבר תשלום כלשהי ל 13.8

 או יחידת חילוץ והצלה.

 :כדלקמן הבאים המסמכים העברת לאחר ישולם התשלום 13.9
 

 חות ביצוע כדלקמן:"דו .א
 חתום. ': נספח דרישת תשלוםטנספח  (1)

יש להזין   -תקציב מול ביצועדו"ח ו (מקורות ושימושים "חדותוכנית תקציבית ) ':י' ונספח ונספח  (2)

 .Excelאת נתוני הביצוע בפועל בנספח הנ"ל כקובץ 

ומאושר המקומית  )*( יש להגיש העתק באקסל )דיגיטלי( והעתק חתום ע"י מורשי החתימה של הרשות  

 הרשות המקומית )יצורף אישור רו"ח(.על ידי רואה החשבון של 

 אשר מכיל את הצהרת הרשות המקומית, מאושרת ומאומתת כדין על -תוכנית ח סיכום "דו ': טנספח  (3)

 . ןבהיתר ובאישור, ככל שאלו נדרשים, על פי כל דייות התקיימו ידי עו"ד כי הפעילו

על החשבוניות  השונים. יוער כיחשבוניות מס/קבלה כדין מנותני השירותים  העתקי –אסמכתאות  (4)

שאינן לא יאושרו חשבוניות כלליות  המוגשות להיות מפורטות בגין הפעילות עבורה נדרש התשלום.

 מפרטות את סוג הפעולה ותיאור המוצר/ים ו/או השירות/ים בגינם נדרש התשלום(.

)מפורטים, ובה כל רישומי הפעילות כרטסת הנה"ח של הפעילות בספריי הרשות המקומית  (5)

  '.י נספח –ועם הפנייה לדוח הביצוע  (ממסופרים

ח התקציב בשלב הגשת ההצעה מהווה נספח תקציבי מחייב אף בשלב הביצוע, ועל כן הוצאות בדוח "דו 13.10

 .12 הביצוע החורגות מההיקף התקציבי בסעיף יקוזזו אלא אם התקבל אישור בהתאם לסעיף

 אושרו ע"י המשרד מראש ובכתב, לא יוכר.ביצוע בפועל של תכנית, בשינויים שלא  13.11

 בהוראות התכ"ם: 6.2המשרד יבצע את תשלום התמיכה בהתאם להנחיות החשב הכללי בפרק  13.12
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 תמיכות בגופים אחרים 6.2.1

 ביצוע תשלומי תמיכות בגופים אחרים 6.2.2

 פרסום על תמיכות בגופים אחרים 6.2.3

 טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את התנאים לקבלת התמיכה 6.2.4

 ביקורת על תמיכות בגופים אחרים 6.2.5

שת מסמכים הדיווחים יוגשו בהתאם לבקשת ולדרישת המשרד. כל שינוי בתוכן המסמכים או בהג 13.13

 בפורמט שלא אושר ו/או הוגש ע"י המשרד, מצריך אישור מראש ובכתב של המשרד.

התשלומים והדיווחים ייבדקו מקצועית ע"י נציג המשרד וחשבות המשרד. בכל מקרה של אי התאמה בין  13.14

 הדיווחים או החשבוניות יפנה המשרד לרשות לקבלת הבהרות.

, לבדוק פרטנית את הדיווחים הכספיים הרלבנטיים לפעילות, המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי 13.15

לרבות כרטיסי הנהח"ש, ולדרוש העתק נאמן למקור של קבלות וחשבוניות מס של כלל קבלני המשנה 

המעורבים בפרויקט, בצירוף הצהרת מורשי החתימה של הרשות, לפיה ההוצאות המפורטות בחשבוניות 

 לא נדרשו מכל גורם תומך אחר. ובקבלות שולמו ונפרעו בפועל, והן

יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים למתן  מיכהככל שיידרש, מבקש הת 13.16

והשימוש בכספי התקציב לייעודם, ובכלל זה, ימסור כל נתון, מסמך או מידע שיידרש ע"י המשרד  מיכהת

, לרבות ספרי תמיכהבגין השימוש בכספי הודיווחים  תמיכהאו מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת ה

 חשבונות ואסמכתאות מבססות )כגון: קבלות, צילומי המחאות, פרסומים וכיו"ב(.

 בשליטתה גוף באמצעות/או ו ידי על לה ניתן אשר שירות עבור תשלום תבקש המקומית שהרשות ככל 13.17

 תמחור את המסדיר הצדדים בין התקשרות מהסכם העתק לבקש המשרד רשאי, חלקית/או ו המלאה

 מבוקשת עבורה לפעילות ספציפית המתייחס הסכם יתקבל לא כי יובהר. הצדדים בין השירותים

 .התמיכה

למשרד שמורה הזכות לבחון עלויות )בהתאם לפירוט שיינתן( אל מול מצב השוק או לאור סדרי הגודל  13.18

. המשרד שומר לעצמו את הזכות לא 13.4.5' מסשנקבעו להוצאות מסוימות בהתאם להוראת תכ"ם 

 לשלם בגין הוצאות לא סבירות. 

אם מקבל התמיכה, לא יבצע את התוכנית על פיה אושרה התמיכה, כולה או מקצתה, יהיה רשאי המשרד  13.19

 להפחית או לבטל את התמיכה, ומקבל התמיכה ישיב חלק ממנה או כולה למשרד.

מהמבקשת,  אחרה אלא מסווה לפעילות של גוף תיות לא הייובהר כי אם יתחוור למשרד כי הפעיל 13.20

 התמיכה תבוטל, וככל ששולמו למבקשת סכומים כלשהם בגין התמיכה, יהא עליה להשיבם. 

אשר הוגשו בבקשת המבקשת ואושרו על ידי ועדת  פעילויותתשלומי התמיכה המאושרת ישולמו בגין  13.21

 התמיכות בלבד. 

 קבלת הרשאה תקציבית מהמשרד. חרלאיוכרו לתשלום הוצאות שבוצעו  13.22

 
 

 תנאים כלליים 14

 תקציבית מהמשרד.   הרשאהיתוקצבו הוצאות אשר נוצרו לפני מועד קבלת  לא 14.1

המקומית יהיו את כל האישורים הנדרשים ולרשות  פעילויות שיתקיימו, ככל שנדרש, יתקיימו על פי כל דין 14.2

 לקיים את הפעילויות. 

 :התמיכהכתנאי לקבלת  הבאים בתנאים לעמוד התמיכה מבקשתהמקומית  הרשותעל  14.3

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.2
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.3
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.4
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.5
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והרשות הלאומית לביטחון קהילתי בכל פרסום הקשור לתוכנית, יופיעו שם המשרד ולוגו המשרד  14.3.1

והרשות במיקום ובגודל בולטים לעין. בכתבות שיתפרסמו אודות התוכנית, תוזכר שותפות המשרד 

כמפורט מקצועי או נציג דוברות המשרד נציג האגף ה וזאת בתיאום עםהלאומית לביטחון קהילתי 

 המצוינת לעיל. 15.3.1, ובכפוף לאמור בהוראת התכ"ם שלעיל 11.4בסעיף 

נציגי המשרד ו/או מי מטעמם רשאי/ם לבקר בכל עת בכל אתר או פעילות הקשורים  לתוכנית  14.3.2

 ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול התוכנית מטעם הרשות המקומית בתאום מראש עם נציג

 הרשות המקומית. 

מלוא התמיכה אי ביצוע מצד מבקש התמיכה של אחד או יותר מהתנאים לעיל, עלול להביא לביטול  14.3.3

, וכן מבקש התמיכה יידרש להשיב למשרד את מלוא התשלומים שכבר הועברו לחשבונו, שאושרה

 בתוספת הצמדה למדד וריבית חשכ"ל מיום הפקדתם בחשבון הבנק.

 

 לנוהל התמיכה בקשות להגשת מנהליות הנחיות 15

 הטפסים גבי על, 28/8/2022-ה מיום יאוחר לא למשרד יוגשו ,ונספחיהן צרופותיהן על, לתמיכה הבקשות 15.1

 .14921מספר קול הקורא הוא:  ."המרכב מערכת באמצעות להלן המצורפים, זו למטרה המיועדים

 ומועדים חגים, שבת, שישי ימי כולל ההגשה מועד !הסף על יפסלו, במועד הוגשו שלא תמיכה בקשות 15.2

 אי בגין חריגים דיון יתקיים לא. בה דיון ולאי הבקשה לפסילת תביא אלה במועדים עמידה אי"ב. וכיוצ

 .תהא אשר הסיבה תהא במועדים עמידה

בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא:  15.3

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal  .)פורטל מרכב"ה( 

 !הסף על ויפסלו הגשה כאי יחשבו הנדרש מהקוד אחר מרכבה לקוד שיוגשו בקשות 15.4

למשרד הזכות הבלעדית להחליט על פסילת הבקשה במידה ולא תוגש בטופס הנכון או במידה וישונו  15.5

 "ה.הנחיות להגשת בקשה במערכת המרכב 'בהטפסים. ראה נספח  

המשרד יהיה רשאי  בקשות שתועלנה באיחור לפורטל התמיכות הממשלתי, תדחנה על הסף ולא תבחנה. 15.6

פרטים או המסמכים הנדרשים, או שהטפסים לא מולאו על פי לפסול בקשות שלא תכלולנה את כל ה

 ההנחיות, או לבקש השלמת הפרטים או המסמכים, לפי שיקול דעתו.

 .  התמיכהיחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של מבקש  מיכההבקשות לת 15.7

רשים, כל בקשה תכלול את הטפסים המפורטים להלן, כאשר הם מלאים ומפורטים בהם כל הפרטים הנד 15.8

 :תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים בטפסים אלו

תמיכות מתקציב  6.2.1בהתאם להוראת תכ"ם מס'  – טפסי בסיס לקבלת תמיכה ברשויות מקומיות 15.8.1

המדינה בגופים אחרים, יש לצרף טפסי בסיס לבקשת התמיכה. מדובר בטפסים שעליהם להיות מלאים 

 .וחתומים

 נספח א'.  -תמיכה ל הטופס בקש 15.8.2

אישור עו"ד כי הנציגים החותמים מטעם הרשות על מסמכי בקשת התמיכה הם נציגי הרשות המוסמכים  15.8.3

 '.דלפי כל דין, בהתאם למתכונת המופיעה בנספח 

והצהרתם כי ידועות התחייבות מורשי החתימה של הרשות לשימוש בכספי התמיכה למטרות שלשמן יועדו  15.8.4

 '.ה-ו' דים ים הנדרשים, בהתאם למתכונת המופיעה בנספחהשלכות אי הגשת המסמכ

 לא)נא  זאת ולבקש  taln@png.gov.ilבת לכתו מייל לשלוח יש, Word בפורמט הבקשה טופס לקבל ניתן 15.9

 .יבדקו ולא הסף על יפסלו שינוי בהם יבוצע אשר טפסים(. זה אלקטרוני לדואר הבהרה שאלות לשלוח

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
mailto:taln@png.gov.il
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יעשו בתוספת  כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא, בטפסים, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם 15.10

למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, הינם חסרי תוקף והמשרד רשאי להתעלם מהם או לפסול את 

 הבקשות.

בכל מקרה של חוסר במסמכים כלשהם, המשרד רשאי לבקש הבהרות/השלמות )ובלבד שנהג באופן שוויוני  15.11

 .מלאה לא בקשה לפסול רשאי המשרדכלפי כלל מבקשי התמיכה, אך הוא אינו מחויב לכך!(. 

 האחריות על מילוי כדבעי של כלל הנספחים מוטלת על מבקש התמיכה. 15.12

להבהרות/השלמות, אי מתן מענה מספק להשלמה, במועד שינקב על ידי יודגש כי ככל ויפנה המשרד  15.13

 המשרד, יביא לפסילת הבקשה!

יש להעלות את טופס הבקשה וכלל הנספחים והמסמכים המבוקשים כקובץ סרוק אחד בלבד ואין להעלות  15.14

 כל קובץ/נספח/מסמך בנפרד. 

 

 שאלות הבהרה 16

בדואר  לגב' טלי ניצני ביטון הפונה פרטי בצירוף בלבד בכתב להפנות יש לקול קורא בנוגע שאלות 16.1

 לאחר שיגיעו . שאלות14:00 בשעה 28/7/2022-ה מיום יאוחרלא  taln@png.gov.il אלקטרוני 

ייענו. השאלות והתשובות בנוגע לקול קורא יפורסמו באתר המשרד במרוכז לאחר  לא זה מועד

 התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה. 

 יבתמחו הרשות !הקורא מקול נפרד בלתי חלק והינן מחייבות ההבהרה לשאלות המשרד מענה 16.2

 . ולקרוא את המענה ולפעול בהתאם לאמור ב
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 רשימת נספחים

 נספחים שיש להגיש בעת הגשת הבקשה:

 נספח א': טופס הבקשה. .1

 לא נדרש להגיש. -נספח ב': הנחיות להגשת בקשות לתמיכה במערכת המרכב"ה .2

 .אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - ג'נספח  .3

 .חלק א' –ין תמיכה  התחייבות ב   - 'דנספח  .4

 .חלק ב' –התחייבות בגין תמיכה   -' הנספח  .5

 

 יום מקבלתה: 30נספחים שיש להגיש ככל שתתקבל הודעת זכיה וזאת תוך 

 תוכנית תקציבית )דו"ח מקורות ושימושים(.  - ו'נספח  .6

 תוכנית עבודה מילולית מפורטת. – ז' נספח .7

 הוראת קיזוז –נספח יא'  .8

 

 נספחים נוספים בעת הגשת דרישת תשלום: 

  סיכום תוכנית.טופס  –'חנספח  .9

 .טופס דרישת תשלום – 'טנספח  .10

 דו"ח תקציב וביצוע התקציב. –נספח י'  .11

 הוראת קיזוז. –נספח יא'  .12
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 נספח א'

 

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

 הביטחון האישי  חיזוקו האיתנות הקהילתית ,הקהילתילחיזוק החוסן 

ולא תצרף את כל הנספחים כל הפרטים הרלוונטיים את רשות שלא תמלא לתשומת לבכם, 

 בפסילת בקשתה!!מסתכנת הנדרשים בעת ההגשה 

 _ ______________________________________________: הרשות שם .1

 

 ______  __________תפקיד: _________________  טלפון: ___  ________________הקשר:  איש שם

 נייד: _____________  

 __________________________אלקטרוני: דואר

 

 ______  __________טלפון:   פרטי המנהל היישובי:______________________

 נייד: _____________  

 __________________________אלקטרוני: דואר

 

 הרשות___________________________________________________כתובת 

  ______ כלכלית של הרשות-הרמה החברתית .1

מספר תושבי הרשות המקומית______________)יודגש כי בניקוד הבקשה המשרד ישתמש בנתוני הלמ"ס  .2

ת במועד הגשת העדכניים ביותר. רשות מקומית המבקשת להציג מספר תושבים שונה מנתוני הלמ"ס, חייב

הבקשה להגיש מסמך רשמי חתום )לא מייל( ממשרד הפנים/מרשם האוכלוסין בו מצוין מספר התושבים ברשות 

 המקומית. 

וש בסמים, מניעת צריכת בתחומי מניעת אלימות, מניעת שימפעילויות שהרשות המקומית נוקטת פירוט אודות  .3

 הביטחון האישי. וחיזוק איתנות קהילתית ,לטובת חוסן קהילתי  המערכים הטכנולוגייםאלכוהול ו

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 . ין הרשות המקומית לשיטור קהילתישיתופי פעולה ב .4

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

במועד הגשת הבקשה יש למלא  

ולהגיש את נספחים א', ג', ד',  

 ה' בלבד.  
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וש בסמים, מניעת צריכת בתחומי מניעת אלימות, מניעת שימ הצרכים של הרשות המקומית בתחומים השונים .5

, הביטחון האישיחיזוק ו האיתנות הקהילתית ,לשם חיזוק החוסן הקהילתי, המערכים הטכנולוגייםאלכוהול ו

 ם בקול קורא זה, לרבות בעיות ואתגרים שיש לרשות המקומית בתחומים אלה כיום.כהגדרת

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 כל מידע אחר רלוונטי לשיקולה של הרשות המקומית. .6

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

הרשות מתחייבת כי התוכנית עבורה מבוקשת התמיכה תתבצע במישרין ע"י הרשות המקומית מבקשת  .7

 ה.בספרי במלואן נרשמותהתמיכה והיא האחראית הבלעדית על ביצועה וההכנסות וההוצאות בגינה 

 בלת הרשאה חתומה. אנו מצהירים כי לא נגיש דרישת תשלום כלשהי בגין הוצאות אשר נוצרו לפני ק .8

שנדרש, יתקיימו על פי כל דין ולרשות המקומית יהיו את כל הירים כי פעילויות שיתקיימו, ככל אנו מצ .9

 האישורים הנדרשים לקיים את הפעילויות. 

 חתומה מהמשרד. התקציבית ההרשאה הקבלת חודשים מיום  12לתקופה של אנו מצהירים כי התוכנית תופעל  .10

אנו מודעים לכך כי כל שינוי בתוכנית העבודה ובתוכנית התקציבית אפשריים אך ורק בהתאם לאמור בסעיף  .11

 לקול קורא. 12לקול קורא וכי המשרד לא ישלם בגין שינויים שבוצעו בתוכנית שלא כאמור בסעיף  12

 

קציב המאושר לתוכנית או בכל האמור לעיל, ככל שיסתבר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, המשרד יקטין את הת

 יבטל את התמיכה במלואה, על פי שיקול דעתו. לרשות המקומית לא תינתן הזכות לערער אל החלטה זו. 

 

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים 

חוסן מצהירים כי כלל תנאי המשרד לקבלת תמיכה עבור  . אנושנרשמו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו

 ידועים וברורים לנו היטב. ואיתנות קהילתית

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, מר/גב' ___________ 
נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה

 ____________________ 

 חתימה וחותמת    
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 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 אישור

' ___________ אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, מר/גב
נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת    

 

 

 אריך: ___________________________________________            תחותמת הרשות:  
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 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה -' ב נספח

בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם יש לפנות לגזברות הרשות  – 1שלב  .1

בקשות תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא כי ברשותו כרטיס  המקומית ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגיש

 חכם לצורך הגשת הבקשה.

רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות כדי להגיש בקשה יש לפנות לאחת  -הנפקת כרטיס חכם  – 2שלב  .2

מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי חתימה: חברת קומסיין טל': 

. חברת פרסונל אי די /https://www.comsign.co.il ;*אתר החברה אתר חברת קומסיין 8770 6443620-03

 ./https://www.personalid.co.il ; אתר החברה אתר חברת פרסונל 2900047-073טל': 

יש להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם: קישור  -התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי  – 3שלב  .3

 קנה.ופרטים על ההת

כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכים יש להיכנס לפורטל התמיכות לצורך  – 4שלב  .4

 פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.

 .14921  מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה הוא .5

במערכת מרכב"ה בלבד לאחר מועד זה המערכת כולל,  28/8/2022 הגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד ליום .6

 יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן מראש. תיסגר.
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 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - 'גנספח 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הרשות:

 עו"ד )שם מלא(

 שם  כפי שהוא רשום במרשם:_____________. .1

 .__________________סוג התארגנות:  .2

 מס' מזהה:__________________. .3

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו  .4

 תוספת חותמת, אם יהיו:

 

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.
 
 
 
 
 

 חתימה:________.שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת 

 בכבוד רב:

_________ __________________ ____________ 

 טלפון   כתובת  שם עו"ד

 _________      __________________ ____________ 

 חתימה וחותמת    מספר רישיון        תאריך    
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 חלק א' –התחייבות בגין תמיכה   -' דנספח 

 לכבוד:

 )להלן "המשרד"( הפריפריה, הנגב והגליללפיתוח המשרד 

 

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות המקומית( ______________________

)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה ובידיעת חברי הוועד שלה, לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום 

 שיוענק כתמיכה:

 אשר לשמה ניתנה; התמיכה תשמש אך ורק למטרה

בהתאם למפורט בבקשה שהגשנו מטעמנו, במסמכי ההבהרות וההתחייבות שהגשנו, ובכלל  להפעיל את התוכנית

 זה לעמוד בתנאי הסף שנדרשו.

ימים מיום קבלת ההתחייבות )הרשאה(, אישור מועצת הרשות המקומית לייעוד התקציב  30להגיש למשרד, תוך 

אישור הממונה המחוזי במשרד הפנים לתב"ר שאושר על ידי מליאת הרשות  הנדרש מתוך התקציב הרגיל או

 בגין הפרויקט עבורו מבוקשת התמיכה, ובצירוף אישור מליאת הרשות המקומית.

.  אנו מתחייבים להתקשר עם ספקים נותני ביצועהוהינה האחראית על  היוזמת את התוכניתהרשות הינה הגורם 

שנדרשים לביצועה של הפעולה על ידנו ולקבל את כל ההחלטות הנוגע לביצוע שירותים או מקבלי שכר ככל 

 כאמור במוסדותינו ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות מקיום הפעולה.

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות  

. והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה 1959 -)צרכי תעמולה(, התשי"ט כמשמעותה בחוק הבחירות 

 במודעות או בפרסומים או באירועים שלה;

גם חשבוניות מס  -סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד 

 על סכומים ששילמנו.

המבוקרים של הרשות ביאור המפרט את המקורות והשימושים של נדאג לצרף לדו"חות הכספיים הסקורים ו

 הפעילות הנתמכת. נדאג לציין הקצבות ממשלתיות, בביאור נפרד ותוך פירוט.

לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין את עובדת תמיכת המשרד 

 בפעילות הנתמכת;

 

 חודשים. 12לתקופה של מיום קבלת הרשאה מהמשרד התוכנית הנתמכת הרשות תפעל לביצוע 

, ואף עלול להוביל להקטנת התקציב המאושר הינו תקציב מקסימום. ביצוע נמוך יותר, יביא לתשלום באופן יחסי

 .היקף התמיכה או ביטולה

 בכפוף לביצוע התוכנית בפועל. כי תשלומי התמיכה יועברו ברור לנו 

 פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן;הרשות תפעל על 
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הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי החשבונות שלה, 

 פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך שיידרש. 

 נקים שלנו לפי כתב הסכמה מצורף לטופס בקשת התמיכה.;נאפשר לנציגי הממשלה לעיין בכל חשבונות הב

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם התברר כי לא 

הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, התברר מעשה או מחדל בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה, התברר כי שולמה 

כולם או חלקם -ונים שדווחו או הוצהרו על ידנו במסגרת הבקשה לתמיכה התגלו לרשות תמיכה ביתר או הנת

כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית חשב כללי, מן המועד   -בלתי נכונים, ולפי דרישת המשרד 

 שבו נוצרה עילת החיוב של הרשות; 

ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה או הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים 

לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים ששולמו לה ביתר או את מלוא 

 הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית;

ת התמיכה ומבצעת את מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקש

 הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל ההוראות האמורות;

הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא קוימו כל 

לכלית, הכל בהתאם התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כ

 להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

על בסיס האמור לעיל תוכלו אף לקנוס אותנו או לקזז את התמיכה )כולה או מקצתה( שאנו אמורים לקבל 

בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול במוסדות שהפרו את התנאים לקבלת תמיכה שקבע החשב 

 .6.2.6ול בגופים אחרים אשר הפרו את תנאי קבלת התמיכה", מס' הכללי בהוראת תכ"ם "טיפ

 כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.

 .אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר

 

        ___________   : תאריך

           

 מורשי החתימה: 

 

 שם מורשה חתימה

 
 

                       
 
 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 חלק ב'  –התחייבות בגין תמיכה   -' הנספח 

 

 שם הרשות המקומית: __________________________

 

המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל מצורפים הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת 
 לבקשה.

-ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה על
 ידי ועדת התמיכות. 

 חתימת מורשי החתימה:

 

                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  חתימהשם מורשה 
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 תוכנית תקציבית –' ונספח 

 )להגשה בקובץ אקסל(: מבוקשת התמיכה לתוכנית עבורהדו"ח מקורות ושימושים 

 כולל מע"מ סה"כ בשקלים חדשים פרטים

 2022לשנת  לחוסן קהילתי ואיתנות קהילתיתלתוכנית 

  מקורות

  תמיכה ממשרדי ממשלה  )פרט(                                                                 

תמיכה מרשויות מקומיות שותפות ומקורות 
 ציבוריים אחרים )פרט(                                                       

 

  מפעל הפיס

  תרומות פרטיות

  חברה אזרחית/עמותות

  הכנסות אחרות  )פרט(

  תקציב מבוקש מהמשרד

  סה"כ הכנסות

  שימושים

  חיזוק המענה של כוח האדם

  סדנאות, קורסים, הכשרות וכדומה

הקמת מערכים טכנולוגיים כמפורט בנספח 
שימוש זה הינו  –עבור ערי התיירות אלומ"ה. 

  האפשרי. השימוש היחיד 

 

  ותאחרפעילויות 

  תוכניתסה"כ עלות ה

  סה"כ שימושים

  עודף/ גרעון

 

לאחר קבלת הודעת זכייה יש  

, ז'  להעביר למשרד את נספח ו'

 כתנאי לקבלת הרשאה   ויא'
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 או בספקים חיצוניים לצורך הפעלת התוכנית. התקשרות  הרשות המקומית רשאית להיעזר בנותני שירות
 הרשות המקומית עם אותם נותני שירות או ספקים חיצוניים, תתבצע על פי כל דין.

  המשרד לא יכבד חשבונית/קבלה כללית אלא רק חשבונית/קבלה מפורטת המיועדת לרשות המקומית בלבד
 ומפורטת. 

 __ מצהירים בזאת כי כל הפרטים אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם ,___________________
מבוקשת התמיכה" לעיל תוכנית עבורה ל (דו"ח מקורות ושימושיםתוכנית התקציבית )והנתונים שנרשמו ב

 נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.
 

 ________________ תפקיד: _________חתימה :__שם: ________________ מס' ת"ז: ______

 (1חתימה ) מורשה

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, מר/גב' ___________ 
נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה

 ____________________ 

 חתימה וחותמת    

 

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________  חתימה  וחותמת:______________________

 (2מורשה חתימה )

 אישור

' ___________ אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, מר/גב
נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת    

 

 __________________  תאריך: ________________________________חותמת הרשות:  

 
 תאריך:____________ 

 )להלן: "הרשות"(                                       שם הרשות המקומית:
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 תוכנית עבודה מילולית –'זנספח 

מילולית )התואמת לתכנית העבודה עבודה  תוכנית להגישהודעה בדבר זכייתה  שקבלההרשות המקומית  על
 :הבאים לסעיפים ביחסהתקציבית( 

  יודגש כי אין מדובר בעובדי הרשות  מסכום התמיכה המאושרת. 50%חיזוק המענה של כוח האדם יכלול עד

 חודשים. 12המקומית אלא כוח אדם חיצוני במיקור חוץ, לתקופת העסקה שלא תעלה על 

  מסכום התמיכה  30%סדנאות, קורסים, הכשרות, ימי עיון וכו', על פי מטרות ועקרונות קול קורא זה, עד

 המאושרת. 

  בכל הנוגע לערי מסכום התמיכה המאושרת.  %50הקמת מערכים טכנולוגיים, כמפורט בנספח אלומ"ה, עד

 . מסכום התמיכה המאושרת %100 –התיירות 

  הפעילויות 50%. עד 8.2.1-3פעילויות אחרות שיבוצעו בשטח הרשות המקומית, למעט האמור בסעיף .

 חייבות להיות תואמות למטרות ועקרונות הקול קורא. 

 

הפורמט לעיל מהווה דוגמא למרכיבים אותם תוכנית העבודה המילולית והתקציבית צריכה לכלול. הרשות 
 וספים והיבטים נוספים כרצונה. המקומית רשאית להוסיף מרכיבים נ
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 אריך:____________ ת

 

 סיכום תוכניתטופס  –' חנספח 

 שם הרשות המקומית  _________________________ .1

 _____________________________________ התוכנית .2

 ________________________________:  מועד ביצוע התוכנית .3

פירוט אודות כל אחד מהסעיפים/מרכיבים/תוכניות כפי שהוגשו בתוכנית העבודה המקורית והביצוע שלהם בפועל )יש  .4
 להרחיב. ניתן לצרף קובץ נפרד(.

  

  

  

  

  

  

 
בתחומי מניעת אלימות, מניעת שימוש בסמים, מניעת ותוכניות נוספות שהופעלו על ידי הרשות המקומית פעילויות  .5

תן להרחיב. ניתן )ני הביטחון האישי וחיזוק איתנות קהילתית ,חוסןלטובת  צריכת אלכוהול והמערכים הטכנולוגיים
  לצרף קובץ נפרד(. לא רלוונטי לערי התיירות.

  

  

  

  

  

  

  

 

לחיזוק  המערכים הטכנולוגייםוש בסמים, מניעת צריכת אלכוהול ובתחומי מניעת אלימות, מניעת שימתרומת התוכנית  .6

 לא רלוונטי לערי התיירות.. הביטחון האישי וחיזוק  האיתנות הקהילתית ,החוסן

מיועדים להגשה  י' -ו ח', ט'נספחים 

בעת   רק  עבור דרישת התשלום.

הגשת דרישת התשלום יש לצרף  

 '.וגם את נספח 
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 תמונות מהתוכניות השונות. .7

 פרסומים שבוצעו בפועל )יש לצרף(. .8

 ביקורות, פידבקים שהתקבלו )ניתן לצרף בנפרד(.חוות דעת,  .9

  

  

  

 

 כלל המסמכים הנדרשים בהתאם לקול קורא עבור ביצוע התשלום בפועל, ביניהם: .10

  תוכנית תקציבית )דו"ח מקורות ושימושים(. – 'ונספח 

 את  המצורפת.במתכונת ג' יש להזין את נתוני הביצוע בפועל בנספח )  ביצוע התקציבודו"ח תקציב  – 'נספח י

 הדו"ח יש לשלוח למשרד כקובץ אקסל, לצד דרישת התשלום(.

  חשבוניות מס/קבלה כדין.  העתקי –אסמכתאות 

  ובה כל רישומי הפעילות )מפורטים, ממסופרים ועם כרטסת הנה"ח של הפעילות בספריי הרשות המקומית

 (.נספח ג' – הפנייה לדוח הביצוע

 

 על החתום: 

 

                        שם 

 

  תפקיד

 

 

 חתימה  תאריך

 

 

 

 תאריך:____________ 

 )להלן: "הרשות"(                                       שם הרשות המקומית:
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 טופס דרישת תשלום – 'טנספח 

 

 הפריפריה, הנגב והגליל  לפיתוחהמשרד  :לכבוד

 

ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית קול קורא לתמיכה  –דרישת תשלום הנדון: 

 הביטחון האישי חיזוקו האיתנות הקהילתית ,לחיזוק החוסן הקהילתי

, 2022בשנת לחיזור החוסן הקהילתי והאיתנות הקהילתית הפעלת תוכנית בהמשך להרשאה שהתקבלה בגין 

, נודה ₪כולל של _____________  בסךחודשים(  12מתאריך__________ועד לתאריך___________)סה"כ 

ח תקציב וביצוע שהוגש באקסל ", בהתאם לפירוט המוצג בדו₪בסך של ___________  תמיכהלהעברת סכום 

 ובהעתק חתום.

 

 ליד כל מסמך(: Xלדרישת תשלום זו מצורפים המסמכים הבאים )יש לסמן 

  מאושר באמצעות חתימת הגורם המקצועי המוסמך מטעם הרשות  –דו"ח סיכום -' חנספח 

  אישור רו"ח )חוות דעת(   +בקובץ אקסל" דו"ח תקציב וביצוע -'ינספח. 

  את האסמכתאות ולהזין את המספור בקובץ האקסל. יש למספר –העתקי חשבוניות מס/קבלות 

 יברים לנספח כרטסת הנהלת חשבונות של הרשות עם הפניות ומספו.' 

 

 בחתימתי אני מתחייב כי:

דו"חות מקורות  תוכנית תקציבית) ,"-' י'+ח יםנספח–הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל  .1

 שצורף לבקשת הינם נכונים ותואמים ליתר המסמכים שצורפו. ותקציב מול ביצוע " (ושימושים

 בהתאם לכל דרישות הקול קורא. התוכנית בוצעה .2

 התמיכה. הלתכנית שהוגשה למשרד ואושרה על ידו ובגינה אושר הבמלוא מתתואתוכנית ה .3

 .ביצועהוהינה האחראית העליונה והישירה על  תוכניתאת ה מתהרשות היא הגורם היוז .4

 דרישת תשלום זו )ו/או חלקים ממנה( לא הוגשה ולא תוגש לשום גורם מממן נוסף. .5

 שנבדקו ואושרו ע"י הרשות. אסמכתאות ונתונים כספיים הוגשו לאחר .6

 :מורשי החתימה של הרשותעל החתום: 
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                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 חתימה  תאריך

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה

 

 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיעו בפני, מר/גב' 

_____________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________ ומר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

בועים בחוק אם _____________, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הק

 לא יעשהו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי. 
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 נספח י'

 )יוגש בקובץ אקסל( התקציב וביצוע תקציב ח"דו

 תת נושא  נושא 
הצעת 

 ₪הבקשה 
ביצוע 

  ₪בפועל 
אסמכתא 

 נדרשת 
מס' 

 סימוכין
תאור 

 ההוצאה 
 הגבלות 

חיזוק 
המענה של 

 האדםכוח 
 XX XX יש לפרט

חשבונית מס 
 / קבלה 

      

סדנאות, 
קורסים 
 וכדומה

 XX XX יש לפרט
חשבונית מס 

 / קבלה 
   

הקמת 
מערכים 

 טכנולוגיים
 XX XX יש לפרט

חשבונית מס 
 / קבלה 

    
ערי תיירות יתייחסו 
  למרכיב זה בלבד.

 XXX XXX  יש לפרט אחר
חשבונית מס 

  / קבלה
   

הוצאות 
 התוכנית נטו

              

יהיו הוצאות סבירות בהתאם לנורמות הממשלתיות.  תוכניות השונותהוצאות ה
הזכות לפסול עלויות מופרזות שאינן תואמות לנורמה  המשרד שומר לעצמו את

 זו.
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 הוראת קיזוז -יא' נספח 

 

 לכבוד

 החשב הכללי

 משרד האוצר

 באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

 הנדון: הוראת קיזוז 

 

הרשות( ______________,  –אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הרשות המקומית )להלן  .1

( ___________₪ הסבסוד שאושרנותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך )סכום 

 הקיזוז(. –מכל תשלום המגיע לרשות מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר )להלן ( )במילים_________

אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לרשות מן  .2

לה מן הרשות בקשר עם "קול קורא לסיוע הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממש

לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בפריפריה החברתית ובנגב לביצוע ויישום פרויקטים בעלי 

חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי" מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את 

 סילוק הסכום האמור מאת הרשות.

ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת,  אנו מתחייבים .3

 מכספים המגיעים לרשות מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר.

 הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ____________. .4

 שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר. .5

_____________________________ 

 שם מלא וחתימה של שני מוסמכים מטעם הרשות

 

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(שם חשב מלווה )

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז 

 המוסמכים של הרשות ומחייבת את הרשות.ידי מורשי החתימה -שבנדון חתומה כדין על

 

 

_______________              _______________ 

 תאריך  שם וחתימת עו"ד             

 

 

 


