
 קול קורא לתמיכה בשוקי איכרים: "תוצרת הארץ" 

 מענה לשאלות הבהרה -2222ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 

 

 בשוקי איכרים: "תוצרת הארץ"לתמיכה להלן שאלות ותשובות הבהרה במסגרת קול קורא " .1

)תוך הפנייה לסעיף " קוראהקול " להלן: "2222ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 

 הרלוונטי בקול הקורא(.

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

 וגוברות על הנוסח המובא בקול קורא.

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

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

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

 קורא.ההסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי קול 

דין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי כל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הכ .5

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

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

 נענתה כל שאלה.

הבהרה זה תהיה הפרשנות  סמךאלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במ .7

 כאמור בקול קורא.

ביום הינו ו נדחה תשומת ליבכם כי, המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת קול קורא זה .8

222222/11.  

 קורא. המסמך זה מהווה חלק ממסמכי קול  .9

 מס"ד
הסעיף 

 בק"ק
 המענה השאלה

1 2 

האם רשויות מקומיות שרק שכונות 

בתחומן מוגדרות כפריפריה חברתית 

 ?לתמיכהרשאיות להגיש בקשה 

כן, בשים לב לכך שעל השוק להיות ממוקם בשכונות 

מיקום שוק  כי יודגששמוגדרות פריפריה חברתית בלבד, 

, שאינו נכלל ב"פריפריה החברתית" יביא לפסילת הבקשה

 בקול קורא. 6.2.1כאמור בסעיף 

2 6.4 

מה הכוונה חקלאי? כלומר 

 התוצרתשהחקלאים מוכרים את 

 שלהם?

כן. הכוונה לשוק המיועד למכירת תוצרת חקלאית בידי 

 .קול קוראל 2סעיף שינוי  אהרחקלאים. 

3  

האם רשות יכולה להגיש עבור 

פעילות שלא היא מקיימת באופן 

או  לדוגמה ע"י חברת בת ,ישיר

 עמותה?

הינה  עבורו מבוקשת התמיכה פעילותהגורם היוזם את ה

ל ידה. במישרין ע הרשות המקומית, ועל הפעילות להתבצע

הפקת על  תהבלעדי תהאחראיהינה התמיכה  תמבקש

נרשמות  ן הפרויקטות בגיוההכנסות וההוצא הפרויקט

הרשות עם זאת, . הרשות המקומית במלואן בספרי

המקומית רשאית להסתייע בנותני שירות או בספקים 

ניים )לרבות מתנ"ס שהוא חיצוניים או בתאגידים עירו



. על ההתקשרות עם הפרויקטתאגיד עירוני( לצורך קיום 

 .נותני השירות להתבצע על פי כל דין

4  

האם גם חברה כלכלית של רשות 

שהינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה 

של הרשות יכולה לגשת לקול קורא 

 זה?

לקול הקורא  2לא. רק רשות מקומית כהגדרתה בסעיף 

עבורו מבוקשת  פעילותהגורם היוזם את הגשת. יכולה לה

 הינה הרשות המקומית, ועל הפעילות להתבצע התמיכה

הינה , קרי הרשות, התמיכה  תמבקשל ידה. במישרין ע

וההכנסות  הפקת הפרויקטעל  תהבלעדי תהאחראי

הרשות  נרשמות במלואן בספרי ן הפרויקטות בגיוההוצא

הרשות המקומית רשאית להסתייע עם זאת, . המקומית

בנותני שירות או בספקים חיצוניים או בתאגידים עירוניים 

א תאגיד עירוני( לצורך קיום ישה חברה כלכלית)לרבות 

. על ההתקשרות עם נותני השירות להתבצע על פי הפרויקט

 .כל דין

5 3.3 

שוק חקלאי שמתקיים ולאחר מספר 

 אין הצלחה, אין רצון –פעמים מועט 

ולא  ,לחקלאים לשוב, אין קהל

האירועים  12משלימים את 

האם עדיין , המבוקשים בקול קורא

תהיה תמיכה לאירועים שכן קוימו 

 אירועים? 12למרות אי השלמת 

התחייבות הרשות המקומית הינה להפעלת עשרה אירועים, 

לקול הקורא, וכאחד התנאים שיש  3.3כעולה מסעיף 

לקול הקורא. המשרד מצפה  9.9לעמוד בהם לפי סעיף 

מרשויות המגישות בקשתן לקול קורא זה להיות בעלות 

ככל שהרשות לא תקיים את מחויבותה  יכולת ליישמו.

, מסיבות להנחת דעתו של המשרד להקמת עשרה אירועים

לאשר שיירשמו רשאית ועדת התמיכות בנסיבות מיוחדות 

 שהתקיימו.מתן תמיכה עבור האירועים 

6 5.5 
שתי רשויות סמוכות יכולות האם 

 בשיתוף את הקול קורא? להגיש

לקול הקורא ובשים לב לסעיף  5.5.1בהחלט, כאמור בסעיף 

לקול הקורא ולשאר התנאים המתחייבים בקול  3.5.2

 קורא.

7 2 

-הקישור שמופיע בקובץ 

http://negevgalil.gov.il/Social

Periphery/Pages/default.aspx 

 לא נפתח.

הקישור הפונים קיבלו הפניה פרטנית לקישור הנכון. 

 .עודכן 2המופיע בקול קורא בסעיף 

 נספח ג' 9

מלא  'האם צריך להגיש את נספח ג

וחתום על ידי החקלאיים 

שמעוניינים לקחת חלק? המשמעות 

לכך אנחנו צריכים לפרסם מעכשיו 

לחקלאיים עוד לפני שנקבל את 

 התמיכה? 

ה של זכיה והפעלת השוק, ומתן לא. הנספח נועד למקר

הזדמנות לכל חקלאי מעוניין להירשם למאגר, כאמור 

 לקול הקורא. 3.23בסעיף 

9 2  
" באופן שכוללת גם חקלאי2יצרן חקלאי"הגדרת  תוקנה*

 פריפריה החברתית*את ה

11 4 
התמיכה היא גם עבור הקמה של 

 השוק וגם עבור הפעלה ותחזוקה?
 קורא. בקול 4כן, בהתאם לסעיף 



11 6.5 

לפי הקול הקורא הזכות להגיש 

בקשה היא עבור אזור המתגוררים 

גם האם  תושבים. 12,222בו לפחות 

רשות ובה פחות תושבים אך מספר 

 מבקרים רב יכולה להגיש?

לא. תנאי הסף קובע במפורש מספר תושבים מינימלי. עם 

 5.5.1זאת, רשויות סמוכות יכולות להתאגד, כאמור בסעיף 

לקול הקורא ולשאר  3.5.2קול הקורא ובשים לב לסעיף ל

 התנאים המתחייבים בקול קורא.

12 
2 

3.3 

נדרש עפ"י הפרסום לקיים מינימום 

אירועים בשנה. האם ניתן  12של 

לקיים את האירועים הללו )אפילו 

אבל לא לאורך כל , (12-יותר מ

 8השנה, אלא למשל על פני 

 חודשים?

כן. ניתן לקיים את האירועים על פני שמונה חודשים. ניתן 

אירועים ככל שיוותר תקציב. השתתפות  11-לקיים יותר מ

המשרד תהיה מיתרות התקציב שיוותר בלבד, ובמסגרת 

 קורא.היתר מחויבויות קול 

13 

2 

3.3 

3.5 

במידה ומחייבים אירועים לכל אורך 

השנה, האם ניתן לאשר שני 

השוק, אחד למשך  מתחמים לטובת

 121 –מהשנה, ומתחם אחר ב  221

 מהשנה?

( שימוש ויאושרככלל, יאושר מתחם אחד. ככל שיוצע )

תנאי קול הקורא ולקבל לכל במתחם נוסף, עליו לעמוד בכל 

למתחם שאושר לעניין אמות המידה הפחות ניקוד זהה 

  (.לקול הקורא 7 בסעיףש

14 4.1.7.2 

השתתפות האם ניתן לגבות דמי 

מהדוכנים שאינם מוכרים תוצרת 

מזון, צרכי בית,  -חקלאית )למשל 

 אומנות ועוד(?

 לקול הקורא. 4.1.7.2סעיף כן. ראה 

15  

קול הקורא בשם האם מגישים את 

רשות אחת, אבל יש אשכול אזורי 

שתומכות  מהאזורורשויות נוספות 

האם צריך לצרף מכתב  –בנושא 

תמיכה מהם? האם תמיכה כזו 

 יכולה לסייע?

 לא. ניתן או להגיש לבד, או במשותף עם רשויות נוספות. 

16 5.5 

-פחות מבמועצה האזורית שלנו 

תושבים. המועצה גובלת  12,222

תושבים.  עשרות אלפיבעיר המונה 

האם ניתן להתייחס לזה כאזור 

 יתן לקבל על זה ניקוד?אחד? האם נ

רשות ככל שתבחר המועצה לגשת באופן משותף עם 

סמוכה, הרי שמדובר בשתי רשויות שהתאגדו כאמור 

לקול הקורא. במקרה זה, יהיה הניקוד כמפורט  5.5בסעיף 

 לקול הקורא. 5.5.3בסעיף 

17 

2 

3.13 

3.23 

 

אנחנו חיים באזור מרוחק מאוד 

והחקלאים שמגיעים אלינו מרחוק 

לרוב מאגדים תוצרת ממספר 

חקלאים בנגב. האם יש אפשרות 

להחשיב חקלאים ש"שולחים" את 

התוצרת שלהם עם חקלאי אחר 

כמשקים נפרדים? יש לציין כי זו 

בחירה של החקלאים בלבד מאחר 

אין מניעה שחקלאי ייצג בשוק חקלאים נוספים, בתנאי 

שהחקלאים הנוספים עומדים בדרישות הסף ורשומים 

במאגר, ומנהל הפרויקט מטעם הרשות מאשר זאת באופן 

מתועד, שאין הדבר בא על חשבון חקלאי אחר במאגר; 

לכל של מנהל הפרויקט מטעם הרשות אישור פרטני נדרש 

 אירוע.



וזמני הנסיעה והשהות בשוק 

  מורכבים עבורם.

19 
2 

3.12 

במידה ומנהל אירוע הוא עובד של 

קיבוץ שיתופי. האם ההסכם של 

המועצה יכול להיות מול הקיבוץ 

 עצמו ולא מול אדם פרטי?

הרשות המקומית חופשיה לערוך התקשרויות עפ"י דין, תוך 

שהיא האחראית למילוי חובותיה לקול קורא זה כלפי 

 המשרד.

19 6.4 

האם יש יתרון או ניקוד לשוק 

כבר עובד ויש לו הוכחות איכרים ש

בשטח של מספר מבקרים, כמות 

 משקים ועוד?

 6.4רשות מקומית שבתחומה שוק איכרים, כמשמעו בסעיף 

 לקול הקורא, אינה יכולה לגשת לקול קורא.

21 11.2 
האם יתקיים זום למתעניינים בעניין 

 הקול קורא?
 לא. לשם כך נועדו שאלות ההבהרה.

21 
נספח 

 א'

האם אכן כבר במעמד הגשת 

 מחויבת הבקשה הרשות המקומית

להגיש תכנית מפורטת אשר תכלול 

מרכיב אמנותי 2 מוזיקלי ותאריכים 

למיטב הבנתינו,  טנטטיביים?

תחילת פעילות השוק ותאריכים 

 תלויים באישור המשרד

כן, הרשות המקומית מתחייבת במעמד הגשת הבקשה 

רט למלא את כלל להגיש את התוכנית המפורטת, ובפ

מועדי האירועים יתואמו לקול הקורא. בנספח א' הסעיפים 

 ראו האמור בנספח ה' לקול הקורא. ויאושרו עם המשרד.

22 
4 

4.1.4 

האם ניתן לבצע הסבת תקציבים 

מסעיפים הממומנים ע"י המשרד 

גברה( )השכרת דוכנים, תאורה, ה

 ?לטובת כיסוי עלויות אמנים

לקול  4אינו רכיב נתמך כמפורט בסעיף כיסוי עלויות אמן 

קורא. הסטות אחרות, ככל שתימצאנה מוצדקות 

 4.1.4ותאושרנה )מראש ובכתב(, תעשינה כאמור בסעיף 

 .לקול הקורא

23 4.1 

האם נוכל לדעת סכום משוער 

לטובת  לרשות המקומיתשיוקצה 

 הפרויקט? 

 ₪ 1,111,111 עד של בסכום להיתמך תוכל זוכה רשות כל

 לקול קורא.  1.4בסעיף כמפורט 

24 
נספח 

 ה'

מעבר להגשה ואישור של האשכול 

וכלל הרשויות שיקחו חלק, 

התחייבות יועץ משפטי וגזבר, ציון 

התאריכים והמקומות, התחייבות, 

ן, מקורות ושימושים אישור עורך די

האם צריך להגיש , של התוכנית

לפני ההגשה  תוכנית שיווקית מלאה

או שאנחנו רק מתחייבים  ,/2022

לעמוד בהתחייבות של הדרישות של 

 התוכנית השיווקית?

שיווקית מלאה הרשויות לא מחויבות בהגשת תוכנית 

חתום על גבי ל ותנדרשהרשויות במועד הגשת הבקשה. 

של התוכנית  לעמוד בדרישות ותתחייבנספח ה כי הינן מ

 .השיווקית

25 

4 

3.4.1-

3.4.3 

המשרד בקול האם כחלק מתמיכות 

קורא הנוכחי המשרד לוקח חלק גם 

בעליות הרישוי )רישוי ממכר מזון, 

 לא.



רישוי ממכר משקאות ואלכוהול, 

רישוי עסקים משטרה, כבאות, 

האם העלויות הללו  ?('א וכו"מד

ח "אלף ש 82-נכללות תחת ה

  ?לאירוע

26 6.1.2 
רשות מקומית רשאית להגיש האם 

 עד בקשה אחת?

עודכן סעיף רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת. כן. 

 בקול קורא. 6.1.2

27 
נספח 

 ד'

נספח ד "מיתוג ואופן פרסום" נדרש 

 למלא2לחתום
 כן, נוספה שורת חתימה לנספח ד'.

29 6.2 

כחלק מזה שאנחנו אשכול ואנחנו 

יכולים לעשות את השוק במספר 

מקומות )רשויות(, אנחנו מצאנו 

באחת מקום מרכזי ומקורה לגמרי 

שישמש אותנו לרוב הרשויות, 

עכשיו  האירועים ובעיקר בחורף.

אנחנו מנסים להבין, שבמידה 

ונעשה חלק מהאירועים במיקומים 

אחרים, האם המקום חייב להיות 

ואם כן באיזה  ה, גם בקיץ?מקור

רמה זה חייב להיות מקורה? מספיק 

 רשת צל?

בקול קורא מתייחס לנושא הקירוי, תוך התאמתו  6.2סעיף 

 61%למזג האוויר. המתחם חייב להיות מקורה בלפחות 

צל, אוורור )ורצוי  –משטחו ומתאים למזג האוויר בכל עונה 

בחורף )רצוי מיזוג/צינון( בקיץ, ואזור מוגן מגשם וקור 

 מחומם, לפחות בחלקו(.

29 11.2 

קול ב המופיעיש לכם טעות בתאריך 

, משום מה כתוב ספטמבר קורא

 בהגשת שאלות הבהרה

נוכח האמור פרסם המשרד הודעה . אכן נפלה טעות סופר 

 על כך באתר המשרד ואפשר הגשת שאלות הבהרה עד ליום

29/9/2122   

31 5.5.1 

האזורית הצמודה יחד עם המועצה 

אלינו לא נגיע לכמות התושבים 

שבתנאי הסף. האם שתי מועצות 

אזוריות שאינן סמוכות יכולות 

 להגיש במשותף?

 

לקול קורא מגדיר כי רק רשויות מקומיות  5.5.1סעיף לא. 

סמוכות )צמודות בשטחן( רשאיות להתאגד יחד בהגשה 

 לקול קורא. 

31 

2 

3.3 

נספח 

 א'

השוק חייבים אירועי  12האם 

העונה  חודשים? 12להתפרס על פני 

מתחילה בערך באזור החקלאית 

באוקטובר עד אפריל, אין לנו תוצרת 

חשוב לציין שאין  לאורך כל השנה.

אירועים, רק  12לנו בעיה לקיים 

שהם יהיו בחלק מסוים של השנה 

 ולא פרוסים על כולה

ו עשרת האירועים אינם חייבים להתפרס דווקא באופן ב

)אך בלא יותר משני אירועים  יתקיים אירוע מדי חודש

זמנים טנטטיבי במסגרת -. על הרשות להגיש לוחבחודש(

תזכה, על  שהרשותקורא(. ככל הבקשתה )נספח א' לקול 

 לוח הזמנים להיות מאושר עם המשרד.



32 
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6.1.2 

שאנחנו יכולים  לות קוראיםיש קו

ויש כאלו שלא )לא כל  ,לגשת אליהם

העיר מוגדרת פריפריה חברתית 

האם . אלא רק שכונות מסוימות(

 לקול קורא זה אנו יכולים לגשת?

 באזוריםהנכם רשאים להגיש ובלבד שהשוק יהיה ממוקם 

כהגדרתה בקול הקורא.  חברתית"ההנכללים ב"פריפריה 

 קורא.הלקול  6.1.2סעיף  ראו

33  

 האם הרשות המקומית יכולה

להגדיר תנאי סף שבשוק ימכרו 

חקלאים אשר לתוצרתם יש כשרות 

 למהדרין?

הרשות המקומית אינה רשאית לקבוע תנאי סף שאינם 

אם נושא הכשרות חשוב לתושבי מוגדרים בקול קורא. 

הרשות, ניתן לבקש כי החקלאים יציינו את רמת כשרות 

 .המוצרים, ככל שרלוונטי

34  

האם הרשות המקומית יכולה 

להגדיר תנאי סף שבשוק ימכרו רק 

 חקלאים שומרי שמיטה?

 .33ראו מענה לשאלה 

37 
3.15-

3.19 

האם המחיר הממוצע אשר קובע את 

הרף העליון למכירת מוצרים בדוכן 

על פי המחיר הממוצע  עלהיקביכול 

של מוצר כשר למהדרין ולא על פי 

 המחיר הממוצע בכללי?

לקול  3.15-3.19לא. מחירים נקבעים כאמור בסעיפים 

 קורא.ה

39 3.23.5 

 – 3.23.9.3אודה להבהרת סעיף 

"בכל אירוע שוק תהיה נציגות 

הקטגוריות,  7מתוך  4 -לפחות ל

קטגוריות  7ובאין נציגות של כל 

החקלאות במאגר, יש לדאוג למופע 

מכלל הקטגוריות הקיימות  %02של 

 "בו.

( קטגוריות המוצרים שינוי בקול הקורא אהר) 9-הכוונה ל

קורא. הכוונה היא כי יש הלקול  3.23.5המופיעות בסעיף 

, שבכל אירוע יהיה לחתור לכך )באמצעות מנהל הפרויקט(

מגוון תוצרת מקומית של לפחות מחצית הקטגוריות. יש 

לדאוג לכך כי מלכתחילה ב"מאגר החקלאים" יהיו לפחות 

 וריות.מכלל מוצרי הקטג 61%

39 

3.4 

3.6 

4 

נספח 

 1י'

האם נדרשת השתתפות של הרשות 

מעבר להשתתפות בעלויות מנהל 

הפרויקט, תוכן, רישוי ובכל הנלווה 

 מצ'ינגבלהפקה? האם יש צורך 

נוסף? והאם יש לציין את עלויות אלו 

 בדוח מקורות ושימושים?

הכוונה שאם למשל עלות ההופעות 

שהרשות  ₪ 122,222והרישוי הן 

 ללהיכלמממנת, האם זה צריך 

 בטבלת העלויות?

לקול קורא  4רכיבי התמיכה הם אלו הכלולים בסעיף 

בלבד. שאר המשאבים מצויים באחריות תקצוב הרשות 

לקול קורא. בדו"ח  3.6-ו 3.4המקומית, כאמור בסעיפים 

עלויות שאינן נתמכות לציין  אין צורךמקורות ושימושים 

בקול  1נספח י' תוקן .קוראהקול בהתאם לעל ידי המשרד 

עלות נוספת לצורך הפקת "הוסרה הדרישה לסעיף וקורא, ה

 ".הכנסות

39 5.5 

האם ישנו מספר מקסימלי של 

רשויות מקומיות המתאגדות לטובת 

 הקול קורא?

 לא.

41 4.1.1 
 ₪  0,222-האם בסעיף זה הכוונה ל

)לכיסוי עלות  ליום אחד או לכל יום?

למנהל האירוע ליומיים )יום האירוע + יום  ₪ 5,111

 .קוראהלקול  4.1.1 מקדים(. ראו סעיף 



מנהל אירוע ייעודי לכל אירוע + 

ליום נוסף מקדים לכל אירוע, לצורך 

 ביצוע פעולות היערכות והכנה( 

41 
2 

5.5 

+  האם ניתן להתאגד רשות מקומית

 מועצות אזוריות ולקיים את כלל

האירועים רק ברשות המקומית 

)במתחם מתאים לפי תנאי הקול 

 קורא כמובן(?

, כאמור כוללת בהגדרת מועצה אזורית רשות מקומית

תאגדות מספר רשויות ניתן לקיים בהלקול קורא.  2בסעיף 

את השוק במספר מקומות, תוך עמידה של כל מקום מוצע 

וק קורא. ההחלטה במקרה זה היכן למקם שהבתנאי הקול 

בודד, או מספר שווקים, הנה של הרשויות המתאגדות, 

 .שלהן מתואמת, זהה ומוסכמת להגשהבהתאם 

42 

נספח 

 א'

נספח 

 1י'

בטפסים השונים מופיע מקום 

האם יש  –לשלוש רשויות בלבד 

הגבלה לכמות הרשויות המשתתפות 

 בהגשה מטעם אשכול?

בלבד. רשויות מתוך נוחות טכנית  3הוקצה מקום למילוי 

, אין מגבלה על מספר הרשויות, 39כאמור במענה לשאלה 

 וניתן להוסיף שורות נוספות.

43 5.5 

האם ההרשאה התקציבית מועברת 

לאשכול כגוף המגיש את הבקשה 

 ,)המתכלל ומפעיל את הקול הקורא(

או לכל רשות בנפרד בהתאם לחלקה 

 בבקשה? 

 שיגיש ככל מקומית כרשות ייחשבמקומיות  רשויות אשכול

 לקול 2 בסעיף)כאמור  מקומיות רשויות כאשכול בקשה

 –, ובהתאם כלל הרשויות באשכול גייצו, תוך (קורא

 מרשויות חלק תכלול שהבקשה ככל. הקצאת הרשאה אחת

 5.5 בסעיף כאמור, רשויות כהתאגדות הדבר יהיה, האשכול

 הרשאה נפרדת לכל רשות. –, ובהתאם קורא לקול

 


