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כלכלי פיתוח המונעים  תקציביים חסמיםבעלי פרויקטים  ביצוע ויישוםלתמיכה בקול קורא 
החברה  – 2262לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת  אזוריאו מי מקו

 הערבית והבדואית

 ורקע מבוא .1

לצמצום פערים ומתן "( המשרד)להלן: "של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  כחלק ממדיניותו .1.1

לסייע לרשויות מקומיות המשרד, בכוונת , , הנגב והגלילהחברתית שוויון הזדמנויות לתושבי הפריפריה

רשויות )רשויות המוגדרות במלואן כפריפריה חברתית( ]להלן: " פריפריה החברתיתגליל, בנגב ובב

העומד  שהחסם היחידתחום הפיתוח הכלכלי, מחוללי צמיחה בלקדם תכניות ופרויקטים  ,"[מקומיות

 בפני מימושם הוא העדר תקציב. 

במסגרת וזאת  נכללות ברשימת "יישובי ורשויות התכנית"לרשויות מקומיות אשר מיועד קול קורא זה  .1.1

תכנית הממשלה לפיתוח כלכלי בחברה הערבית עד לשנת ", 12.15.1511מיום  555החלטת ממשלה מספר 

-מיום ה 1121על פי החלטת ממשלה  המשתייכות ל"יישובי הבדואים בדרום"לרשויות מקומיות ו "1512

12.2.1511 . 

להגדלת ההכנסות או לחיסכון נתן באמצעות הקצאת תקציב לפרויקטים ולתוכניות אשר יביאו התמיכה תי .1.2

הסרת אמצעות וזאת ב תקציב ההוצאות של רשויות מקומיותמתוך סך ההכנסות העצמיות/ בהוצאות

לים אשר (, על פי המסלו5.1.2.2חסמים תקציביים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף המטרות )סעיף 

 .והכל כפי שיפורט להלן נקבעו בקול קורא זה

 11חודשים ותחילת ביצועם לא תעלה על  12לפרויקטים שתקופת ביצועם לא תעלה על התמיכה מיועדת  .1.2

 חודשים, מיום מתן ההרשאה התקציבית.

או שעניינן  עניינן בתחום ההתייעלות האנרגטיתתשומת לב המגישים כי בקול קורא זה לא יאושרו בקשות ש .1.5

 הינם הצטיידות(.ממרכיביו  15%הצטיידות בלבד )ניתן להגיש בקשה לפרויקט שעד 

הסיוע לא יינתן לכל הבקשות שיוגשו. הסיוע יינתן לאחר בחינה מעמיקה של הוועדה אשר הוקמה לנושא,  .1.2

. תחילה תאושר רשימת מבקשי התמיכה על , במהלך דו שלביעל פי ניקוד תחרותי, כפי שיופרט להלן

 שתוגש על ידי מבקש התמיכה.  לאהבסיס תכנית עסקית מ

 בלבד.  הרשות המקומיתהאחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת בטרם אושרה התמיכה, תהיה על  .1.2

 

 הגדרות .1

סהלה, מועאוויה, בענה, ג'דיידה, -אבו גוש, אכסאל, אעבלין, ברטעה, עין א :"התכניתורשויות יישובי " 1.1

חנא, זמר, טורעאן, יפיע,  אסד, דייר-ג'ש )גוש חלב(, ג'ת, דבורייה, דייר אלזרקא, -ג'סר אמכר, ג'לג'וליה, 

היג'א, כפר ברא, כפר כנא, כפר מנדא, כפר קרע, מג'ד אל כרום, מזרעה, מעיליא, -כאבול, כאוכב אל

, עילוט, עין מאהל, עארה, ערערה, מוסמוס, זלפה, מושיירפה, ביאדה, סאלם, משהד, נחף, ע'ג'ר, עיילבון

, כפר קאסם, נצרת, גרביה, טייבה, טירה, טמרה-פחם, באקה אל-פוריידיס, פסוטה, ריינה, שעב, אום אל

ס'חנין, עראבה, קלנסווה, שפרעם, דחי, כפר מצר, ניין, סולם, טייבה )בעמק(, טמרה )יזרעאל(, מוקייבלה, 

קוטוף, אל -, אום אלהפראנארועה, צנדלה, ראס עלי, עין חוד, שייח' דנון, דייר ראפאת, עין נקובא, עין 

-טבאש-זנגרייה, כעביה-נוג'ידאת, ביר אל מכסור, בסמת טבעון, זרזיר, טובא-עריאן, מייסר, בועיינה

עין, סלמה, דמיידה, חוסנייה, כמאנה, -אל סח'ואלד, אבטין, עראמשה, ראגנם, -אום אל-חג'אג'רה, שבלי
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, בסמ"ה, כפר יאסיף, רומאנה, רומת הייבערב אל נעים, משנית זבדה, סואעד )חמרייה(, חמאם, עוזייר, 

 אל בטוף., , בוסתאן אל מרג'מעלה עירון

רהט, תל שבע, חורה, לקיה, שגב שלום, כספייה, ערערה בנגב, אל קסום ונווה  ":הבדואים בדרוםיישובי " 1.1

 מדבר. 

ורשויות נכללות ברשימת "יישובי , אשר מועצה אזוריתו עירייה, מועצה מקומית – "רשות מקומית" 1.2

 1121ובהתאם להחלטת הממשלה מספר  12.15.1511מיום  555ת ממשלה מס' התכנית", בהתאם להחלט

שעניינה "תכנית לחיזוק  12.1.1511, מיום 182ואשר אינן נכללות בהחלטת ממשלה מס'  .12.2.1511-מיום ה

שעניינה "תכנית לחיזוק  18.2.1511מיום  1852העיר בית שמש", ואשר אינן נכללות בהחלטת ממשלה 

בכל הנוגע ליישובים במועצות אזוריות, הבקשה חייבת  .זרקא"-ופיתוח כלכלי וחברתי ליישוב ג'סר א

 .ישוב בודדלהיות מוגשת על ידי המועצה האזורית ולא על ידי 

)פרק  1155-תשט"ואשכול רשויות מקומיות שהוקם לפי חוק איגודי ערים,  – "אשכול רשויות מקומיות" 1.2

 אשכול רשויות מקומיות(.: 1א'

 .משרדיתהתמיכות הועדת  – "הוועדה" 1.5

מכשול תקציבי אשר התרתו תביא להגדלת ההכנסות מתוך סך ההכנסות העצמיות של  – "חסם תקציבי" 1.2

הרשויות מקומיות/אשכול רשויות ו/או לחיסכון בהוצאות מתוך סך תקציב הוצאות הרשויות 

 . או אזורי המקומיות/אשכול רשויות, וזאת בהסרת החסם המונע פיתוח כלכלי מקומי

על הרשאה  חודשים מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד 11 הוצאת התכנון לפועל תוך – "ביצוע" 1.2

 , בין אם באמצעות תחילת עבודות בשטח ובין אם באופן אחר המותאם לתכנית. תקציבית

, לגביו כלשהוא של ביצועו בשל חסם תקציבי יחידישים וזמין אשר טרם החל שלב פרויקט  – "פרויקט" 1.8

ה וזמינה בעלת תרומה לאחת המטרות המפורטות בקול קורא קיים תכנון המלווה בתוכנית עסקית ישימ

 (.5.1.2.2זה )סעיף 

, רגולטורי חסם  .העדר תקציבהמכשול היחיד העומד בפני ביצוע הפרויקט הוא  – "חסם יחיד" 1.1

 יחשב כחסם נוסף.או כל חסם אחר,  קנייני פרוצדוראלי, תכנוני,

וזאת הכנסה לרשות מקומית, המקורות את מדיניות מובנית החותרת למצות או להרחיב  – "פיתוח כלכלי" 1.15

הגדלת הכנסות, צמצום הוצאות )לא  ,ההכנסה/החיסכוןהנחת תשתית לפיתוח וגיוון מקורות באמצעות 

או אזורית וייזום פרויקטים מחוללי שינוי ברמה מקומית  מנועי צמיחה תכניות התייעלות בכוח אדם(,כולל 

 .הרשות המקומיתכמנוף לפיתוח 

 מורשי החתימה מטעם המשרדעל ידי  חתימת ההרשאהמיום התקופה שמתחילה  – "תקופת הפרויקט" 1.11

, בכפוף לתחילת הביצוע תוך בכל התחייבויותיו התמיכהמבקש זה, בכפוף לעמידת  מועדחודשים מ 12ועד 

 על ההרשאה התקציבית. המשרדחודשים מיום חתימת  22

)שלא  או התאגדות של מס' רשויות מקומיותאו אשכול רשויות בלבד  רשות מקומית – "התמיכהמבקש " 1.11

 . התמיכה תמבקש על ידי הרשות המקומית . הפרויקט חייב להיערךכהגדרתן לעילבמסגרת אשכול רשויות( 

אינם יכולים להגיש בקשה עצמאית אלא רק באמצעות  – יישובים המשויכים למועצות אזוריות 1.11.1

 .המועצה האזורית

או  עירונית עירוני, חברהרשאית לבצע את הפרויקט באמצעות תאגיד  תהיה מקומיתרשות  1.11.1

בהסתמך על בחירת הגוף המפעיל  ,אך ורק ,. הפעלה באמצעות גוף אחר תהיהחברה ממשלתית
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, בהתאם הדיןעמידה בדרישות תוך  חובת המכרזיםחוק פקודת העיריות ]נוסח חדש[ ועל פי 

 . הוועדה לאישור

במסגרת קול עצמאיות )קיבוצים/מושבים(, אינן רשאיות להגיש בקשות  שיתופיות אגודות 1.11.2

 אלא כחלק מבקשה המוגשת על ידי מועצה אזורית לה הם משתייכים. קורא זה

ידי , על פיה תאושר מתן התמיכה על 5.1.2.8על פי תנאי סעיף מפורט מסמך  – לאה"תכנית עסקית מ" 1.12

 המשרדית.ועדת התמיכות 

ליישובים ולרשויות המקומיות יוקצו  ₪מיליון  25, כאשר עד ₪מיליון  55 עד – "תקציב לקול קורא" 1.12

ליישובים ולרשויות  ₪מיליון  15ועד  12.15.1511-מיום ה 555המשתייכות להחלטת הממשלה מספר 

 .12.2.1511-מיום ה 1121המקומיות המשתייכות להחלטת הממשלה מספר 

, 1112-הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"גהרשויות המקומיות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק  – "גליל" 1.15

התוכנית הכלכלית שעניינה " 12.15.1511מיום  555אשר נכללות ב"רשויות התכנית" בהחלטת ממשלה מס' 

 ."1512לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 

, 1111-גדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"בהרשויות המקומיות הממוקמות בנגב כה – "נגב" 1.12

  .12.2.1511-מיום ה 1121רשויות ויישובי התוכנית על פי החלטת הממשלה מס' אשר נכללות ב

כהגדרתן  )רשויות המוגדרות במלואן כפריפריה חברתית( רשויות מקומיות –" פריפריה חברתית" 1.12

, 15/2/1518מיום  2221, מס' 15/5/1512מיום  1252, מס'  1/11/1515מיום  221בהחלטות הממשלה מס' 

וכפי שיתעדכנו  15/2/1511מיום  1221ומס'  1/1/1511 15/2/1511מיום  1מס' , 51/51/1515מיום  2811מס' 

התוכנית שעניינה " 12.15.1511 מיום 555, אשר נכללות ב"רשויות התכנית" בהחלטת ממשלה מס' מעת לעת

 ."1512הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 

 

 הקול קורא מטרות .2

קידום תכניות ופרויקטים בתחום לצורך  ,תמיכת המשרדלהגדיר ולפרט אודות התנאים הנדרשים לקבלת  2.1

העומד בפני מימושם הוא העדר תקציב. הסיוע יינתן באמצעות הקצאת  שהחסם היחידהפיתוח הכלכלי, 

של הרשויות  מתוך סך ההכנסות העצמיותלהגדלת ההכנסות תקציב לפרויקטים ולתוכניות אשר יביאו 

, הכל על פי המטרות הרשויות המקומיות מתוך סך תקציב הוצאותו/או לחיסכון בהוצאות  מקומיות

 . 5.1.2.2המפורטות בסעיף 

למבקש זה יהווה השלמת תקציב ויאפשר  בקול קורא התמיכהלמבקש כסיוע דהיינו, התקציב שיאושר 

רק פרויקט שיתאפשר ביצועו בעקבות השלמת תקציב על ידי . להוציא אל הפועל את הפרויקט התמיכה

 ., יאושרהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

 הגדרות המסלולים .2

 הוגדרו מספר מסלולי סיוע, במסגרת קול קורא זה:בהתאם למטרות הקול קורא,  2.1

 מסלול ג' מסלול ב' מסלול א' סימון
שם 

 המסלול
חיזוק הכלכלה 

 – האזוריתהמקומית/
 הכנסות 

חיזוק הכלכלה 
 חיסכון  –האזורית המקומית/

מסלול משולב חיזוק 
הכלכלה 

 –/האזורית המקומית
 חיסכון והכנסות
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 מסלול ג' מסלול ב' מסלול א' סימון
יצירת מקורות הכנסה  פירוט

ונוספים לרשות  חדשים
מקומית כתוצאה 
מהפרויקט, מתוך סך 
 תקציב ההכנסות העצמיות.

 

חיסכון בעלויות לרשות 
מקומית כתוצאה מהפרויקט, 

 מתוך סך תקציב ההוצאות.
 

יצירת מקורות הכנסה 
חדשים ונוספים לרשות 
מקומית מתוך סך תקציב 

 וגםההכנסות העצמיות 
חיסכון בעלויות לרשות 
מקומית כתוצאה 

הפרויקט, מתוך סך מ
 תקציב ההוצאות.

תקרת 
התקציב 
לבקשה  

לפי 
מפתח 

גודל 
רשות 

מקומית 
)מס' 

 (1תושבים

מס' 
תושבים 

ברשות 
 המקומית

תקציב 
מקסימלי 

לבקשה 
 לתמיכה

מס' תושבים 
ברשות 

 המקומית

תקציב 
מקסימלי 

לבקשה 
 לתמיכה

מס' 
תושבים 

ברשות 
 המקומית

תקציב 
מקסימלי 

לבקשה 
 לתמיכה

 5,555עד 
 תושבים 

עד מיליון 
 ש"ח

 5,555עד 
 תושבים 

עד מיליון 
 ש"ח

 5,555עד 
 תושבים 

עד מיליון 
 ש"ח

 5,551בין 
-תושבים ל

15,555 
 תושבים

מיליון  1עד 
 ש"ח

 5,551בין 
-תושבים ל

15,555 
 תושבים

מיליון  1עד 
 ש"ח

 5,551בין 
-תושבים ל

15,555 
 תושבים

מיליון  1עד 
 ש"ח

 15,551מעל 
 תושבים

מיליון  2עד 
 ש"ח

 15,551מעל 
 תושבים

מיליון  2עד 
 ש"ח

 15,551מעל 
 תושבים

מיליון  2עד 
 ש"ח

 

תקרת התמיכה למבקש התמיכה על פי מסלולים א' עד ג' הינה בכפוף למסלול בו מוגשת  –תקרת התמיכה  2.1

 (.ליום פרסום הקול קורא הבקשה וגודל הרשות המקומית )מס' תושבים ע"פ נתוני הלמ"ס העדכניים

להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט בהיקף  תרשאייודגש כי מדובר בתקרת התקציב, ורשות מקומית  2.1.1

 נמוך יותר. 

עוד יודגש כי הוועדה אינה מחויבת לאשר את מלוא התקציב המבוקש לפרויקט כלשהו, והיא  2.1.1

 רשאית לאשר תקציב נמוך יותר.

מעלותו הכוללת. לדוגמא, ככל שהתמיכה  15%-ת מאחוז השתתפות המשרד בפרויקט לא יפח 2.1.2

 .₪ 8,555,555, העלות הכוללת של הפרויקט לא תעלה על ₪ 1,555,555המבוקשת מהמשרד הינה 

בהתאם לכל מסלול הגשה, יש להגיש את הפירוט הרלוונטי הנוסף הנדרש על  –נימוקים לבחירה במסלול  2.2

 .2.1מנת לנמק את המטרה תחתיה הוגשה הבקשה, על פי הטבלה המפורטת בסעיף 

 

 התמיכהלכל מבקשי  – כלליים מצטבריםתנאי סף  5

 התנאים כדלהלן כתנאי לדיון בבקשתו: בכללעמוד  הבקשהעל מבקש  5.1

בפריפריה ובנגב , בגלילהממוקמות  1.1-ו 1.1כהגדרתן בסעיפים  מקומיות: רשויות מבקש התמיכה 5.1.1

כהגדרתו אשכול רשויות מקומיות או  כפריפריה חברתית( במלואן)רשויות המוגדרות  החברתית

 משתייכות לגליל, לנגב או לפריפריה החברתית. ואשר כל הרשויות הנכללות ב 2.2בסעיף 

 :התמיכהמס' הבקשות להגשה על ידי מבקש  5.1.1

פרויקט אחד בלבד כל רשות מקומית/אשכול רשויות, רשאית להגיש בקשה לתמיכה ב 5.1.1.1

 .אחת או יותר בתחום רשות מקומית

                                                           
 ע"פ נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר ביום פרסום הקול קורא. 1
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של רשות  בשטחה המוניציפאליבכל מקרה יאושר תקציב לביצוע של פרויקט אחד בלבד  5.1.1.1

 מקומית אחת, בקשות נוספות ייפסלו על הסף.  

זה, נדרש לתאם את הגשתו עם הרשויות  אשכול המגיש בקשה במסגרת קול קורא 5.1.1.2

, ובכל מקרה יגיש בקשה אחת בלבד המקומיות בשטחן מצוי הפרויקט המבוקש על ידו

 לתמיכה.

רשות מקומית השותפה לבקשה במסגרת אשכול רשויות או במסגרת התאגדות עם רשות  5.1.1.2

יצוע בקשה נוספת לבמקומית נוספת או רשויות מקומיות נוספות, איננה רשאית להגיש 

 פרויקטים בשטח של אותה רשות מקומית. 1לא יבוצעו  פרויקט בשטחה.

יובהר כי דינה של הגשת בקשת תמיכה נוספת, תביא לפסילת הבקשה ולבדיקת הבקשה 

 במסלול ההתאגדות/האיחוד, בין אם תעמוד בתנאי הסף ובין אם לאו.

 

 :אשר מתקיימים בו כלל התנאים המצטברים הבאים 2פרויקט 5.1.2

בעלת תרומה פוטנציאלית  לאהמהפרויקט מלווה בתכנית עסקית  – הפרויקט ישים 5.1.2.1

 שלבי ביצוע הפרויקט.  בה תומפרטואשר מוכחת 

 11לפועל, תוך  3התכנית העסקית המלווה את הפרויקט, זמינה לביצוע – הפרויקט זמין 5.1.2.1

על ההרשאה התקציבית, בין אם באמצעות תחילת  המשרדחודשים מיום חתימת 

 עבודות בשטח ובין אם באופן אחר המותאם לתכנית.

חודשים, מיום חתימת הרשות המקומית על  12לא תעלה על  – 4תקופת ביצוע הפרויקט 5.1.2.2

החודשים לתחילת הביצוע נכללים בתקופת ביצוע  11. יובהר, כי ההרשאה התקציבית

 .חודשים 12הפרויקט, תוך 

ככל שהדבר  ,  הנדרש לשם הוצאתו לפועל,תכנון הפרויקטשלב   –סיום הליכי התכנון  5.1.2.2

  .ליישום הסתיים ומוכן רלוונטי לביצוע הפרויקט,

 . טרם החל שלב כלשהוא של ביצוע הפרויקט, מלבד תכנונו  –הפרויקט טרם החל ביצוע  5.1.2.5

  לא ייתמך.  –פרויקט שהחל ביצועו ו/או פרויקט אשר ביצועו מוקפא  5.1.2.5.1

חסם רגולטורי, . בלבד החסם היחיד המונע את תחילת הפרויקט הוא חסם תקציבי 5.1.2.2

   5.ויביא לפסילת הבקשה יחשב כחסם נוסףפרוצדוראלי, תכנוני, קנייני או כל חסם אחר, 

יינתן למבקש התמיכה אשר הפרויקט בגינו  : מימון הסרת חסמיםמטרות הפרויקט 5.1.2.2

, בהתאם למסלולים מהמטרות הבאותאו יותר  אחתל הוגשה הבקשה הינו בעל תרומה

יודגש כי בכל אחת ממטרות הפרויקט חייב להוכיח שיעור של . 2.1הקבועים בסעיף 

לשנה מסך התמיכה המבוקשת מהמשרד,  %26-רווח ו/או חיסכון שלא יפחת מ

 חיזוק הכלכלה המקומית של אחת מהרשויות המקומיותשנים לפחות.  0לתקופה של 

לשנה מסך התמיכה המבוקשת מהמשרד לתקופה  26%-תוך הצגת רווח שלא יפחת מ

 שנים לפחות.  0של 

 הקמת שוק עירוני. -לדוגמא

                                                           
 .8.1כהגדרתו בסעיף  2
 .1.2כהגדרתו בסעיף  3
 .11.1כהגדרתו בסעיף  4
 .1.1כהגדרתו בסעיף  5
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תוך . או רשות מקומית רשויות מקומיות אשכולמספר של האזורית חיזוק הכלכלה  .א

לשנה מסך התמיכה המבוקשת מהמשרד לתקופה  26%-הצגת רווח שלא יפחת מ

 לפחותשנים  0של 

, הקמת /מספר רשויותהקמת חניון לילה תיירותי המשותף לאשכול רשויות -לדוגמא

 .אזורי מרכז עסקים, אמפיתיאטרון

רשויות יצירת מקורות הכנסה לצורך הקצאה לפעילות השוטפת של רשות מקומית,  .ב

-, תוך הצגת רווח שלא יפחת מאו לאשכול, פרויקטים המניבים הכנסותמקומיות 

 שנים לפחות 0מסך התמיכה המבוקשת מהמשרד לתקופה של לשנה  26%

הקמת מבנה רב שימושי לצורכי מסחר/שירותים רפואיים/תעסוקה, הקמת  -לדוגמא

 לטיפול בפסולת, הקמת בריכה טיפולית, הקמת עמדות שילוט עירוניות. אזורי אתר 

הפחות , לכל או אשכול רשויותרשויות מקומיות חיסכון בעלויות לרשות מקומית,  .ג

שנים לכל  0לתקופה של  כתוצאה מהפרויקט, מהתמיכה המבוקשת, 26%בגובה של 

  .הפחות )בכל שנה(

חייבת להוכיח כי   ₪ 1,555,555רשות מקומית המבקשת תמיכה בגובה של  -לדוגמא

שנים  2לשנה, לתקופה של  ₪ 155,555-התוכנית העסקית תניב חיסכון שלא יפחת מ

בשנה השנייה  ₪ 155,555בשנה הראשונה,  ₪ 155,555לכל הפחות )קרי לכל הפחות 

 בשנה השלישית(.  ₪ 155,555ו

התקנה/שדרוג של מערכות עירוניות )שדרוג של  -חיסכוןדוגמאות לפרויקטים מניבי 

מערכות השקיה מתקדמות, התקנת מערכת חנייה חכמה, הקטנת כמויות פסולת 

 להטמנה(.

 :יוכרו מטרות פרויקט אשר לא 5.1.2.2.1

  .עבודות תכנוןלא יתוקצבו פרויקטים שמהותם  .א

. כחלק בקול קורא זה לא יאושרו בקשות שעניינן בתחום ההתייעלות האנרגטית .ב

 -האמצעים להלן לא יתמכו במסגרת קול קורא זה  –מפרויקט "פריפריה חכמה" 

 LEDהתקנה של גגות סולאריות על מבני ציבור, החלפת תאורת רחוב לתאורת 

 . ומערכת אשפה חכמה

לא תאושר בקשה שעניינה הצטיידות מבני או מוסדות ציבור בלבד. המשרד יאשר  .ג

מסך התמיכה  15%בינוי/שיפוץ ובשיעור שלא יעלה על הצטיידות כחלק מפרויקט 

 בלבד המאושרת על ידי המשרד. כמו כן, הצטיידות תאושר למרכיבים קבועים

דוגמת מיזוג, ריהוט וכדומה, ולא מרכיבים מתחלפים כגון ציוד משרדי, חומרי ניקוי 

 וכדומה.

פרויקטים בקול קורא זה לא יאושרו בקשות שעניינן הרחבת תמיכה בכל אחד מה .ד

אשר נתמכו בעבר על ידי המשרד או פרויקטים אשר תמיכתם אושרה על ידי המשרד 

 –וישנו חסם תקציבי נוסף, גם אם התמיכה בוטלה מסיבה כזו או אחרת. כדוגמת 

 אשר הוקם על ידי המשרד, ייחשב כפל תמיכה. HUBהרחבת 

בקשה יכולה לכלול מספר מטרות, בהתבסס על  – מס' מטרות בבקשה 5.1.2.2.1

 . 2המסלולים שנקבעו להגשת הבקשות, בכפוף לסעיף 
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 .נספח ג'לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יש לצרף את 

על פיה מלאה, : על מבקש התמיכה להגיש תכנית עסקית לאההגשת תוכנית עסקית מ 5.1.2.8

תאושר מתן התמיכה על ידי ועדת התמיכות המשרדית( העומדת באחת או יותר ממטרות 

 הקול קורא, על פי הפרקים המפורטים להלן: 

 תתי פרקים שם הפרק

הצגת  .1
הפרויקט 

מטרות 
התכנית 

 והחזון

  –הצגת הפרויקט והמצב הקיים  .1.1
לתוכנית יש כל המחשה והוכחה היכולים לשכנע את הוועדה המשרדית כי  .1.1.1

ידי לתרום לפיתוח כלכלי ושיפור ההכנסות העצמיות מתוך סך יפוטנציאל מ
תקציב ההכנסות העצמיות/חיסכון של רשות מקומית או מספר רשויות 

  מקומיות או אשכול רשויות מקומיות, מתוך סך תקציב ההוצאות הקיים.
כלכלי החסם אשר מונע את התקדמות הפרויקט וכיצד הסרתו תגרום לפיתוח  .1.1.1

 על פי מטרות הקול קורא.
 העלות העולה מהסרת החסם למול התועלת. .1.1.2
 מאפיינים רלוונטיים של הפרויקט נשוא הבקשה. .1.1.2
לפיתוח כלכלי ושיפור הסבר על היותו של הפרויקט יוביל לשינוי הרצוי, קרי,  .1.1.5

/חיסכון של רשות מתוך סך תקציב ההכנסות העצמיות ההכנסות העצמיות
, מתוך סך רשויות מקומיות או אשכול רשויות מקומיותמקומית או מספר 

 תקציב ההוצאות הקיים.
 .משאבים שיעמדו לטובת הפרויקטפירוט אודות ה .1.1.2
 .מכשולים שאפשרי שיעמדו בפני ביצוע הפרויקט .1.1.2
 .השלכות אפשריות נוספות )רצויות ובלתי רצויות( מביצוע הפרויקט .1.1.8

 פירוט שלבי הפרויקט, לוחות זמנים וגאנט:  2.2
 (.2בהתבסס על נספח ג' )מרכיב מס'  –וחות הזמנים וגאנט ל 1.1.1
 שלבים שבוצעו בתכנון והשלבים שנותרו להשלמת הפרויקט. 1.1.1
 .ההתאמה של שלבי הביצוע למצב הקיים ולמטרות הפרויקטפירוט אודות  1.1.2
פירוט לגבי כל אחד מהשלבים, תוך התייחסות למכשולים וקשיים שעלולים  1.1.2

 לעמוד בפני ביצוע כל שלב.
החודשים מיום קבלת  11-פירוט אודות ההיתכנות של תחילת הביצוע ב 1.1.5

 –חודשים מיום תחילת הביצוע  12ההרשאה התקציבית, וסיום הפרויקט תוך 
 מכרזים קבלני ביצוע ועוד(. –פירוט אודות רמת המוכנות )לדוגמא 

 -שיעור החיסכון ו/או הכנסות 2.0
שות המקומית/אשכול ו/או אודות שיעור החיסכון בהוצאות לר מספריפירוט  1.2.1

שיעור ההכנסות למול התקציב הקיים היום )בהתאמה למסלול ההגשה(, מתוך 
סך תקציב ההכנסות העצמיות/סך תקציב  - סך התקציב על פי הרלוונטיות

 ההוצאות.
אבסולוטית וגם כאחוז  - יש לציין את שיעור החיסכון/ההכנסות מספרית 1.2.1

 .מהכנסות/הוצאות הרשות
סך החיסכון בהוצאות/סך ההכנסות פירוט אודות  –רווחיות ביחס להשקעה  1.2

 המבוקשת.  תמיכה התקציביתסך הביחס ל )בהתאמה למסלול ההגשה(
הרשויות  .1

השותפות 
)במידה 

ומוגש 
או כאשכול 

תחת 
בשילוב מס' 

 רשויות(

 פירוט הרשויות המקומיות השותפות וחלקן בפרויקט. 1.1

 תקציר תכנית פיננסית משותפת. -השותפות  חלוקת המימון בין הרשויות 1.1

 במידה ורלוונטי. –מסך עקרונות לשותפות  1.2

או בין  נדרשת הבהרה לגבי מודל השותפות בין האשכול לרשות המקומית הרלוונטית 1.2
 (.הרשויות המקומיות השונות )במקרה של הגשה בשילוב מס' רשויות שאינן אשכול

תכנית  .2
 עסקית 

 

לתרומה לפיתוח הכלכלי, נתונים התומכים את הנחות התכנית ופירוט הנחות העבודה  2.1
 הנחות עבודה לתחשיב.

 סקר שוק בתחום הפרויקט, הכולל מחירי שכירות / דמי כניסה מקובלים בשוק. 2.1

 שנים( ומבחני רגישות. 15תכנית השקעות, לרבות תזרים מזומנים ) 2.2

 ניתוחי רגישות למשתנים עיקריים בתכנית. 2.2
 הגדלת הכנסות לרשות המקומית/אשכול ביחס לתקציבה, לאורך שנים. 2.5

 הקטנת הוצאות )חיסכון( לרשות המקומית ביחס/אשכול לתקציבה, לאורך שנים. 2.2

 ארנונת עסקים ו/או רנטה חודשית שתקבל.–התשואה לרשות/אשכול ביחס להשקעה  2.2
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 תתי פרקים שם הפרק
יש להגיש תקציב מפורט לבקשה, על כל סעיף להיות מחולק לתתי סעיפים  -תקציב 2.8

המציגים את הרכב הסעיף התקציבי יחד עם הסבר כיצד הגיעה הרשות לתמחור זה. 
התקציב יכלול התייחסות לכל מרכיבי אין להסתפק בתקציב ברמת הכותרות. 

יה, העסקת כוח אדם, התוכנית לפרטי פרטים דוגמת רכש, הצטיידות, עבודות בני
שמש לעלויות שוטפות אלא רק תלא  התמיכהעבודות פיתוח וכל מרכיב אחר מבוקש. 

 .תפרויקטלי לתמיכה
 הוצאות קבועות, הוצאות משתנות והוצאות התלויות בהכנסות. -מחירים רלוונטיים 2.1

 (.IRRשיעור התשואה ) 2.15

השנה הראשונה(, שנתי ורב  פירוט ההכנסות ועריכת דו"ח רווח והפסד, רבעוני )עבור 2.11
 שנתי, למשך חיי הפרויקט.

מהו התקציב הכולל של הרשות המקומית בסעיף התקציבי הרלוונטי ומהו אחוז  2.11
 החיסכון/הכנסה  שירשם כתוצאה מהפרויקט.

 ניסיון הרשות המקומית בניהול פרויקטים דומים. 2.12

סקר שוק  –שכירות מחירי  -אסמכתאות למחירים המוצגים בתכנית העסקית )כגון 2.12
המציג מחירי שכירויות במרחב הסובב, הכנסה, אסמכתאות לביקוש והיצע, אומדן 
מחירי מערכות רלוונטיות, אסמכתאות משוערכות להוצאות הרכש, התפעול, 

 התחזוקה, הביטוח ועוד(.

מקורות  .2
 אחרים

פירוט כיצד הרשות המקומית מתכוונת לממן את סך המקורות האחרים לפרויקט,  2.1
במידה ונדרשת נטילת הלוואה של הרשות יש להציג אישור כושר החזר הלוואה 

 בהתאם למפורט בנספח ד'.
פירוט קולות קוראים )סעיפים רלוונטיים אשר שימשו למימון(, החלטות ממשלה,  2.1

 התקציבית מתכנית ההמראה, יתרות בקרנות רלוונטיות ועוד.

ניתוח  .5
 פיננסי

 תזרים המזומן כמה מימון נדרש על מנת לאזן את התזרים.ניתוח צרכי מימון: מתוך  5.1

מקורות המימון ותהליך השגתם לרבות עיכובים שיכולים להיגרם תוך עמידה בלוחות  5.1
 הזמנים לביצוע הפרויקט.

 כיסוי המימון על פי התכנית. 5.2

 החזר השקעות במידה וקיים, חלוקת רווחים במידה וקיימת. 5.2

 ניתוח כדאיות הפרויקט. 5.5

אסמכתאות  .2
לבעלות על 

הקרקע 
ומסמכים 

על  –נוספים 
פי 

 הרלוונטיות

נספח ה' ושילוב הסבר אודות האסמכתאות לגבי התכניות החלות לגבי נספח יא,  2.1
 החלקה/מתחם וייעודי הקרקע )תשריט ותקנון(.

הצגת נסח טאבו או הסכם חכירה המעיד על הבעלות או זכויות החכירה לטובת הרשות  2.1
הצגת מסמך רשמי ממנהל מקרקעי ישראל או מלשכת רישום  –הרלוונטית המקומית 

המקרקעין, המעיד על זכויות החכירה או בעלות לטובתה על מלוא השטח מושא 
, מטרת החכירה תואמת את הפרויקט המבוקש. יש להציג כי תמיכההבקשה ל

 הפרויקט עולה בקנה אחד עם דרישות התב"ע הרלוונטית.
 קומית להסבת השימוש במבנה קיים )באם רלוונטי(.אישור הועדה המ 2.2

 היתר בנייה, אם רלוונטי. 2.2

 אישור למקורות מימון חיצוניים. 2.5

 אישור מליאת מועצת הרשות. –מקורות מימון עצמיים  2.2
נספחים טכנולוגיים, שרטוטים במידה ורלוונטי, מתחם הפרויקט וכל מרכיב שעשוי  2.2

 את מקומו בגוף המסמך.להאיר חלק מהפרויקט אך לא מצא 
 

מספר הבקשות שיאושרו מוגבל, ועל כן ישנה חשיבות לתוכנית מקצועית,  5.1.2.8.1

 מקורית, מקיפה ומנומקת ככל האפשר. 

מבקש התמיכה יכול לכלול כל מסמך, כל נתון, כל מחקר, כל הערכה או המחשה  5.1.2.8.1

 לאהמ לתוכנית שתוגש על ידו ללא הגבלה כלשהי. ישנה חשיבות לתכנית עסקית

  מנומקת וכדאית לצורך קבלת ניקוד מלא.

כל השתתפות תקציבית של גוף/משרד ממשלתי ילווה באסמכתאות מתאימות  5.1.2.8.2

 אשר יצורפו לבקשה.
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מבקש התמיכה רשאי להוסיף לתכנית זו כל מרכיב/נתון/מסמך אחר לפי שיקול  5.1.2.8.2

 דעתו, אשר לדעתו יתרום מידע נוסף לשיקולי הוועדה.

מע"מ לאורך כל התכנית העסקית ובכל מקום בו יש לכלול מחירים כוללים  5.1.2.8.5

 מפורטים מחירים, תקציבים וכל נתון כלכלי.

יש לשים לב לעקביות בדבר הסכומים המבוקשים לאורך הבקשה הן בנספחים,  5.1.2.8.2

 בתכנית העסקית ובטפסי הבקשה.

הינם בגדר רעיון כללי , 2 פירוט מרכיבי התכנית אשר מובאים במרכיב מס' 5.1.2.8.2

נטיים לכל מגוון הבקשות שיוגשו, על מבקש התמיכה להפעיל ואינם בהכרח רלוו

שיקול דעת בדבר המרכיבים הרלוונטיים לבקשתו. כך לדוגמא, מרכיב המדבר 

עלויות שכר, הוצאות קבועות, הוצאות משתנות  -על "מחירים רלוונטיים

והוצאות התלויות בהכנסות", ייתכן ואינו רלוונטי לעניין הבקשה המוגשת על 

 לצרפם.בקש התמיכה ועל כן, מבקש התמיכה אינו נדרש ידי מ

הטפסים וכלל מלאה הכוללת את  אשר תוגש ללא  תכנית עסקיתאי הגשת  5.1.2.8.8

תביא המסמכים הנדרשים חתומים כנדרש על ידי בעלי התפקידים הרלוונטיים, 

 תפסל על הסף.לפסילת הבקשה. 

אשר  רעיוניתתכנית  תתקבללא  – שיתופי פעולה עסקיים של מבקש התמיכה 5.1.2.8.1

 עומד שיתוף פעולה עם גופים עסקיים/צד ג'.   בבסיסה

יודגש כי  - הוועדה רשאית לבקש השלמות והבהרות לגבי התוכנית שהוגשה 5.2.0.8.26

ביא עלול להאין מתן מענה מספק להשלמה במועד שינקב על ידי המשרד 

 .לפסילת הבקשה

 הוועדה רשאית להיעזר בשירותי ייעוץ חיצוניים לבחינת הבקשה. 5.2.0.8.22

 

 היתר בנייה, ייעוד הקרקע ומבנה: 5.1.2.1

על מבקש התמיכה להציג  – היתר בנייה תקף ביחס לשימוש המוצע בפרויקט 5.1.2.1.1

היתר בנייה תקף ביחס לשימוש המוצע בפרויקט )בין אם המבנה כבר פעיל ובין 

 חובהככל שהפרויקט אינו מצריך היתר בנייה,  אם מבקשים תקציב להקמתו(.

על הרשות המקומית לצרף הצהרה בחתימת מהנדס הרשות על פיו הפרויקט 

 המבוקש אינו מצריך היתר בנייה. 

על מבקש התמיכה להוכיח את הזכויות בקרקע  – בעלות או חכירה של הקרקע 5.1.2.1.1

של הרשות המקומית המגישה את הבקשה/אשכול רשויות )ככל שתנאי זה 

הוכחת בעלות על הקרקע ו/או  :רלוונטי לפרויקט המוגש( באמצעות אסמכתא

זכויות חכירה מרשות מקרקעי ישראל, במועד הגשת הבקשה, על פי 

  .הרלוונטיות, באם רלוונטי לפרויקט נשוא הבקשה

 ייעוד הקרקעמטרת הפרויקט צריכה להיות תואמת את  – ייעוד הקרקע 5.1.2.1.2

 בתכניות החלות הנוגעות לביצועו של הפרויקט )יש לציין את התכניות החלות

ויעודי הקרקע בתכנית העסקית המלווה את הבקשה, כלומר האם התב"ע 

מטרת החכירה בהסכם  ו/אוהמאושרת מאפשרת את הקמה הפרויקט( 
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החכירה מול רשות מקרקעי ישראל צריכה להיות תואמת לשימוש המוצע 

)רלוונטי לבקשות אשר הקרקע איננה בבעלות אלא  בפרויקט המבוקש לביצוע

את ייעוד הקרקע  מתתוא יצוע הפרויקט חייבת להיותהקמת/ב מוחכרת(.

הסכם החכירה מול רשות מקרקעי יודגש כי על  בתכניות החלות על המתחם.

בהגדרת מטרת  לפרויקט המוגש על ידי הרשות המקומיתישראל להיות תואם 

 החכירה. 

אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה או מוסד  על מבקש התמיכה להמציא

תכנון מקביל המאשר את ייעוד הקרקע כמאפשר את ביצוע הפרויקט נשוא 

 הבקשה. 

ככלל על הרשות המקומית להעמיד מבנה בבעלותה. לחילופין, יאפשר  – מבנה 5.1.2.1.2

בכפוף לכך שהרשות תציג הסכם חתום שלא  בשכירותהמשרד הצגת מבנה 

, לצורך ביצוע התכנית. ם אישור התמיכה על ידי מהמשרדשנים מיו 15-יפחת מ

יודגש בזאת כי במקרה בו הרשות תעמיד מבנה בשכירות, המשרד לא יתקצב 

כן יובהר  עבודות בנייה או שיפוץ כלשהם במבנה או יתקצב הוצאות השכירות.

 כי אין מניעה להמציא הסכם שתנאי מתלה בו הינו קבלת תמיכה מהמשרד. 

 ונספח יא' נספח ה', יש לצרף לבקשה את (5.1.2.1.2-5.1.2.1.1) אלוהסעיפים כל הת עמידה בלצורך הוכח. 

 

 :התקציב לתמיכהבחינת הבקשות והחלטת הוועדה אודות חלוקת  2

לעיל ובעקרונות הקול קורא  5תיבחן עמידת כל הבקשות בתנאי הסף כמפורט בסעיף  – בשלב הראשון 2.1

 עומדות בתנאי הסף ובעקרונות שנקבעו, תיפסלנה.המצויים במסמך זה, בקשות שאינן 

תיבחן התכנית מבחינה מקצועית וכלכלית. הוועדה תעריך את היתכנות התכנית וסיכויי  – בשלב השני 2.1

 שלהלן. הועדה רשאית להיעזר בבחינת הבקשה בשירותי ייעוץ חיצוניים. 2הצלחתה על פי הפירוט בסעיף 

תוך הקפדה על עמידת הבקשה בדרישות הקול קורא כל בקשה תיבדק על סמך אמות המידה ו 2.1.1

ובעקרונות הקול קורא המפורטים לעיל. דהיינו, מה מהות הבקשה מבחינת תקציבית וכיצד 

 הפרויקט צפוי לתרום למטרות המוגדרות. 

 הבדיקה תתבצע על סמך אמות מידה ובאופן שוויוני ושקוף.  2.1.1

שהוגשו על ידי הרשות המקומית. תוכנית עסקית  בשלב זה ינוקדו התוכניות העסקיות – בשלב השלישי 2.2

נקודות לכל הפחות, על מנת לעבור לשלב הניקוד הבא. תוכנית עסקית שלא  11נדרשת לקבל ניקוד של 

 נקודות לכל הפחות, תביא לפסילת הבקשה של הרשות המקומית בשלב זה.  11תקבל 

 התוכנית העסקית, ינוקדו באופן מלא. נקודות לכל הפחות עבור  11-בקשות שנוקדו ב –בשלב הרביעי  2.2

הבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תהיה זכאית למלוא המימון המבוקש על ידה, ולאחריה הבקשה  2.2.1

 בעלת הניקוד השני הגבוה ביותר, כך עד לגמר התקציב שהועמד על ידי המשרד לטובת קול קורא זה.

 חודשים.  12ת ביצוע של לרשות מקומית זוכה, תינתן הרשאה תקציבית מהמשרד לתקופ

עדה את יכולת ובאם נותרה יתרה תקציבית הועדה רשאית לבחון בהתייעצות עם היועץ החיצוני לו 2.2.1

מבקש התמיכה הבא בסדר הדירוג , לבצע את הפרויקט ללא הקצאת כלל התקציב המבוקש על ידו 

זה בתנאי  )בשל גמר התקציב אשר הוקצה לקול קורא זה(. הועדה תאפשר מתן תמיכה למבקש
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שהדבר לא יהווה חסם נוסף אשר ימנע את תחילת ביצוע הפרויקט ויפגע במטרות הפרויקט 

 והתועלות שיקומו מהפעלתו.

 

 

 ניקוד הבקשות 6

 :ועדהכפי שתנוקד על ידי ה ,6קוד הבקשותלהלן טבלת ני 2.1

 פירוט  ניקוד קריטריון

התוכנית  2.1.1
 העסקית

 8, 7לאההמ
25 

ניקוד  קריטריון
 מקסימלי

הערכת הסבירות שהפרויקט  – הצגת הפרויקט והמצב הקיים 2.1.1.1
לפיתוח כלכלי ושיפור ההכנסות , קריאכן יוביל לשינוי הרצוי, 

/חיסכון של מתוך סך תקציב ההכנסות העצמיות העצמיות
, מתוך סך תקציב רשות מקומית או מספר רשויות מקומיות

 ההוצאות הקיים.
רויקט לבין זאת על פי בחינת ההתאמה בין קונספט הפ

התוצאות הצפויות המוצגות, תוך התחשבות: במצב הקיים 
כיום, במשאבים שיעמדו לטובת הפרויקט, במכשולים שאפשרי 
שיעמדו בפני ביצוע הפרויקט ובהשלכות אפשריות נוספות 

 )רצויות ובלתי רצויות( מביצוע הפרויקט.

 נקודות 11

  , לוחות זמנים וגאנט:פירוט שלבי הפרויקט 6.2.2.2
למצב הקיים בחינת ההתאמה של שלבי הביצוע  2.1.1.1.1

 נקודות. 2עד  -למטרות הפרויקטו
הערכת סבירות הביצוע של כל אחד מהשלבים, תוך  2.1.1.1.1

שעלולים לעמוד בפני התייחסות למכשולים וקשיים 
 נקודות. 2עד  -ביצוע כל שלב

 11-הערכת הסבירות שהפרויקט אכן יחל בביצוע ב 2.1.1.1.2
החודשים מיום קבלת ההרשאה התקציבית, ושיסתיים 

, בהתאם חודשים מיום תחילת הביצוע 12תוך 
לקורלציה בין הגאנט שהוצג לבין סטטוס הפרויקט 

 .נקודות 2 עד -בפועל 

 נקודות 11

ו/או שיעור  ר החיסכון בהוצאות לרשות המקומיתשיעו 2.1.1.2
למול התקציב הקיים היום )בהתאמה למסלול  ההכנסות
סך תקציב  -על פי הרלוונטיות מתוך סך התקציבההגשה(, 

 ההכנסות העצמיות/סך תקציב ההוצאות.
הניקוד יקבע לפי נתוני התכנית העסקית ביחס ליתר התכניות 

 שיוגשו:
-81%העליון ) בחמישוןהחיסכון/הקטנת ההוצאות  שיעור 2.1.1.2.1

 .נקודות 8 – עליונים( מבין כלל התכניות 155%
 רביעיה בחמישוןהחיסכון/הקטנת ההוצאות  שיעור 2.1.1.2.1

 .נקודות 2 – ( מבין התכניות21%-85%)
 לישיהשחמישון החיסכון/הקטנת ההוצאות ב שיעור 2.1.1.2.2

 .נקודות 2 – ( מבין התכניות21%-25%)
-25%השני )חמישון החיסכון/הקטנת ההוצאות ב שיעור 2.1.1.2.2

 .נקודות 1 – התכניות( מבין 11%
 15%) בחמישון התחתוןסך החיסכון/הקטנת ההוצאות  2.1.1.2.5

 .ללא ניקוד – תחתונים( מבין כלל התכניות

 נקודות 8

סך החיסכון פירוט אודות  –רווחיות ביחס להשקעה  2.1.1.2
סך ביחס ל )בהתאמה למסלול ההגשה(בהוצאות/סך ההכנסות 

 המבוקשת.  תמיכה התקציביתה

 נקודות 8

                                                           
מועצה אזורית אשר אינה נכללת במלואה ברשימת "יישובי ורשויות התכנית", המגישה בקשה במסגרת קול קורא זה תנוקד ע"פ נתוני  6

 היישוב בו יבוצע הפרויקט. 
 וועדה רשאית להיעזר בבחינת הבקשה בשירותי ייעוץ חיצוניים.ינוקד על ידי ועדת התמיכות, ה 7
 .5.1.2.8המפורטים בסעיף  שתוגש בהתבסס על הפרקים המלאההעסקית על בסיס התכנית  8
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 פירוט  ניקוד קריטריון

נתוני התכנית העסקית ביחס ליתר התכניות הניקוד יקבע לפי 
 שיוגשו:
 בחמישון יחס חסכון/הכנסות לתמיכה המבוקשת 2.1.1.2.1

 8 – עליונים( מבין כלל התכניות 155%-81%העליון )
 .נקודות

 בחמישון יחס חסכון/הכנסות לתמיכה המבוקשת 2.1.1.2.1
 .נקודות 2 – ( מבין התכניות21%-85%) רביעיה

חמישון ב יחס חסכון/הכנסות לתמיכה המבוקשת 2.1.1.2.2
 .נקודות 2 – ( מבין התכניות21%-25%) לישיהש

חמישון ב יחס חסכון/הכנסות לתמיכה המבוקשת 2.1.1.2.2
 .נקודות 1 – ( מבין התכניות11%-25%השני )

ברבעון  יחס חסכון/הכנסות לתמיכה המבוקשת 2.1.1.2.5
ללא  – תחתונים( מבין כלל התכניות 15%התחתון )

 .ניקוד
ציון הרשות  2.1.1

במדד 
ות האיתנ

הפיננסית של 
הרשויות 

על  המקומיות
פי מדד 

האיתנות 
הפיננסית של 

הרשויות 
  9המקומיות

15 

 ניקוד קריטריון
 נקודות 15  25 – 18ציון במדד  2.1.1.1
 נקודות 15   55 – 21 ציון במדד 2.1.1.1
 נקודות 5  25 – 51ציון במדד  2.1.1.2
 ללא ניקוד  12 – 21ציון במדד  2.1.1.2

גודל הרשות  2.1.2
המקומית, על 

 פי נתוני
הלמ"ס 

 העדכניים

15 

 ניקוד קריטריון
 מקסימלי

 15נקודות, עד לתקרה של  1תושבים יינתנו  15,555על כל  2.1.2.1
 נקודות.

 נקודות 15

מדד  אשכול 2.1.2
 8 פריפריאליות

 ניקוד קריטריון
 נקודות 8 2 – 1אשכול  2.1.2.1
 נקודות 5 2 – 2אשכול  2.1.2.1
 נקודות 1 15 – 8אשכול   2.1.2.2

שיעור  2.1.5
ההכנסות 

העצמיות מסך 
ההכנסות 

בתקציב 
 10הרגיל

12 

 ניקוד קריטריון
 נקודות 5  25% – 5 2.1.5.1
 נקודות 11 55% - 21% 2.1.5.1
 נקודות 12 ומעלה 51% 2.1.5.2

זכייה/אי זכייה  6.2.7
 5 2622בשנת 

רשות מקומית שבקשתה לא זכתה בתמיכה במסגרת קול קורא לתמיכה 
בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי 

לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב או אזורי מקומי 
 נקודות. 5-, תזכה ב 1511ובפריפריה החברתית לשנת 

5 

 155 סה"כ
 

הבקשות בעלות הציון הגבוה ביותר מבין הבקשות שהוגשו, יאושרו על ידי המשרד לקבלת התמיכה, עד  2.1.2

 . 2.2לסעיף לגמר התקציבית, בהתאם 

 

 עקרונות הקול קורא 8

                                                           
 על ידי מנהל הפיתוח במשרד הפנים. 12.1.1515מדד האיתנות הפיננסית של הרשויות המקומיות שפורסם ביום  9

תוני נתון סה"כ הכנסות עצמיות/סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל = שיעור ההכנסות העצמיות מסך ההכנסות בתקציב הרגיל )ע"פ נ 10
 הלמ"ס העדכניים(
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כנית שהוגשה הוועדה רשאית, אך אינה מחויבת, לבקש השלמות והבהרות לגבי התו – השלמות והבהרות 8.1

עלול יודגש כי אין מתן מענה מספק להשלמה במועד שינקב על ידי המשרד  -וויוני ובלבד שנהגה באופן ש

 ביא לפסילת הבקשה. לה

  –התמיכה לצד ג'  והעברת התמיכה לא תשמש לעלויות שוטפות 8.1

המשרד לא יתקצב סעיף של עלויות שוטפות ברשות או באשכול לרבות כוח אדם )משכורות והוצאות  8.1.1

(, הוצאות בגין תכנון, היטלי פיתוח, מיסים, תקורות, , לרבות רכביםאדםתפעוליות הנוגעות לכוח 

 הנהלה, כלליות, שכירות מבנים וכדומה.

 שמש לתמרוץ באמצעות העברת המענק לצד ג'.תהתמיכה לא  8.1.1

. בלבדהאחריות על ביצוע הפרויקט בפועל הינה של מבקש התמיכה  –אחריות ועמידה בדרישות החוק  8.2

רשאית לבצע את הפרויקט באמצעות תאגיד עירוני, חברה עירונית או חברה )רשות מקומית תהיה 

ממשלתית( והוא האחראי הבלעדי לביצוע הפרויקט על פי כל חוקי העבודה וכל חוקי התכנון והבנייה, 

 לרבות פרסום מכרזים היכן שנדרש. 

חוברת ההגשה. כל בקשה תחתם על ידי מורשה החתימה הרלוונטי לכל מרכיב ב –חתימה על הבקשה  8.2

במידה ותוכנית מוגשת על ידי מספר רשויות מקומיות, כל הרשויות המקומיות נדרשות לחתום על הבקשה, 

סעיף זה אינו רלוונטי לבקשה המוגשת על ידי אשכול. אי עמידה בתנאים הללו תביא להקפאת הדיון 

 ובדיקת הבקשה.

חודשים  12ת ההרשאה על ידי המשרד ועד התקופה שמתחילה לאחר מועד חתימ – תקופת ביצוע הפרויקט 8.5

 מיום זה, בכפוף לעמידת מבקש התמיכה בכל התחייבויותיו. 

תכנית לגביה יתברר, בכל שלב, כי חדלה מלעמוד באחד  – תכנית אשר חדלה מלעמוד באחד מתנאי הסף 8.2

ים כלשהם מתנאי הסף, תפסל. במקרה כזה לא יוקצה תקציב כלשהו לטובת התוכנית, והיה ובוצעו תשלומ

 את השבת התשלומים במלואם.  המשרד ידרושלטובת התוכנית, 

 

 תשלומים בפועל למבקש התמיכה 9

מבקשת תמיכה אשר בקשתה תאושר על ידי המשרד, תמציא למשרד את הוראת הקיזוז על פי הנוסח  1.1

 הכללי.. הוראת הקיזוז תהיה תקפה וחתומה ע"י מורשי החתימה על פי הוראות החשב נספח ז'המצורף ב

הפרויקט עבורו מבוקשת התמיכה מתבצע במישרין ע"י מבקש התמיכה וההכנסות וההוצאות בגינו  1.1

 נרשמות במלואן בספריו. מבקש התמיכה רשאי להסתייע בנותני שירות או בספקים חיצוניים.

תשלום התמיכה יתבצע רק לאחר קבלת החלטת ועדת התמיכות ולאחר קבלת מסמך הרשאה תקציבית  1.2

 ל ידי מורשי החתימה במשרד, במסגרת התקציב המאושר, לאחר אישור התכנית.חתום ע

שינוי תקציבי או הסטה תקציבית בין סעיפי התקציב כפי שאושר בבקשה המקורית  – הסטות תקציביות 1.2

 ידרוש אישור כמפורט להלן: 

 באישור היחידה המקצועית במשרד, מראש ובכתב. –מהסעיף התקציבי  15%עד )וכולל(  1.2.1

, נדרשת פניה מנומקת מהסעיף התקציבי 15%מהסעיף התקציבי עד )וכולל(  15%ל מע 1.2.1

מראש ובכתב למשרד. אישור ההסטה מותנה באישור מראש ובכתב של היחידה מקצועית 

 המשרד.  תוחשב

, נדרשת פניה מנומקת מראש ובכתב למשרד. אישור ההסטה מהסעיף התקציבי  15%מעל  1.2.2

 . ועדת התמיכותמותנה באישור מראש ובכתב של 
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תשלום יבוצע לאחר שהוגשו דו"חות ביצוע ומסמכים נוספים הנדרשים אשר יפורטו בנספח דרישת תשלום  1.5

אשר יבנה לאחר הוצאת הרשאה על ידי המשרד בצורה פרטנית לכל רשות אשר תתוקצב במסגרת קול קורא 

 זה. מסמכים אשר יוגשו, בין היתר:

 מקצועי.דו"ח מקצועי על פי דרישות הגורם ה .א

דו"ח תקציב מול ביצוע )כולל פירוט עלויות( )על פי נספח תקציבי כפי שתקבע הוועדה במעמד  -

 הוצאת ההרשאה(, 

 מסמכים מבססים )חשבונית מס, קבלות וכדומה( ע"פ סעיפי תקציב המפורטים לקול קורא. -

בורה נדרש יוער כי על החשבוניות המוגשות כמסמכים מבססים להיות מפורטות בגין הפעילות ע -

התשלום. לא יאושרו חשבוניות כלליות שאינן מפרטות את סוג הפעולה ותיאור המוצר/ים ו/או 

 השירות/ים בגינם נדרש התשלום(.

הכנסות והוצאות( החתומים על ידי מורשי החתימה של מבקש התמיכה  -דו"ח מקורות ושימושים  -

 כה. באימות עו"ד ומאושרים על ידי רואה החשבון של מבקש התמי

, בה ניתן לראות כי עלויות תוכניתכרטסת הנהלת חשבונות של הרשות המקומית ייחודית ל -

 .התכנית נרשמו במלואן בספרי הרשות

 תשלומים יועברו רק בגין הוצאות שהינן מאוחרות למועד קבלת ההתחייבות הכספית למבקש התמיכה.   1.2

 תשלום בגין ביצוע יינתן על פי המתווה הבא: 1.2

המשרד  יוגשו על ידי המציע כחלק מהתוכנית העסקית המלאה וייבדקו על ידי המשרד.אבני הדרך  1.2.1

  רשאי לדרוש מהמציע לבצע התאמות ושינויים באבני הדרך. 

תשלום בגין ביצוע יינתן על פי אבני הדרך אשר יאושרו על ידי המשרד. אבני הדרך יצוינו על גבי  1.2.1

 ההרשאה התקציבית החתומה.

מסך התמיכה, תשולם לאחר עריכת והגשת דו"ח מסכם של  26%בשיעור אבן הדרך האחרונה  1.2.2

 ביצוע מול תקציב ועמידה בתכנית העסקית.

בכל מקרה יובהר כי תשלום אחרון ישולם רק לאחר שמבקש התמיכה יעמדו במלוא התחייבויותיו  1.2.2

 על פי הקול קורא.

הוצאות בדוחות הביצוע החורגות  התקציב שיאושר מהווה נספח תקציבי מחייב אף בשלב הביצוע, ועל כן 1.8

מההיקף התקציבי בסעיף יקוזזו, מלבד הסטות תקציביות אשר אושרו בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 

15.2. 

 ביצוע בפועל של תכנית, בשינויים שלא אושרו ע"י המשרד מראש ובכתב, לא יוכר. 1.1

ודשים מיום קבלת ההרשאה ח 22עוד יובהר כי במידה ומבקש התמיכה לא יתחיל בביצוע התכנית עד  1.15

התקציבית, המשרד רשאי לבטל את ההתחייבות/לפעול לקיזוז מכל תשלום המגיע לרשות 

 לאחר שמיעת הרשות לעניין זה, בין אם בכתב, בין אם בע"פ.המקומית/אשכול, ללא זכות ערעור 

לרשות במקרה של ביטול זכייתה של רשות מקומית, זכאותה של הרשות המקומית לתמיכה תעבור  1.15.1

 הבאה ברשימת הרשויות הזוכות, כפי שתוגדר בפרוטוקול הזכייה לעניין קול קורא זה.

אם מבקש התמיכה, לא יבצע את התוכנית על פיה אושרה התמיכה, כולה או מקצתה, יהיה רשאי המשרד  1.11

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

אם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד למוצהר על ידי מבקש התמיכה ו/או בניגוד להוראות הדין, יחויב מבקש  1.11

התמיכה להחזיר את הסכומים ששולמו לו/המשרד יפעל לקיזוז התשלומים מכל תשלום המגיע לרשות 

http://www.negev-galil.gov.il/
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שרד לפיתוח מקומית/אשכול, בצירוף ריבית והצמדה. כמו כן, יחויב מבקש התמיכה בהוצאות שנגרמו למ

 הפריפריה, הנגב והגליל.

אם יתחוור למשרד כי הפעילות לא היה אלא מסווה לפעילות של גוף שונה מהמבקשת, התמיכה תבוטל,  1.12

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

 "ם:בהוראות התכ 2.1המשרד יבצע את תשלום התמיכה בהתאם להנחיות החשב הכללי בפרק  1.12

 תמיכות בגופים אחרים 12.1.

 ביצוע תשלומי תמיכות בגופים אחרים 12.1.

 פרסום על תמיכות בגופים אחרים 22.1.

 טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את התנאים לקבלת התמיכה 22.1.

 ביקורת על תמיכות בגופים אחרים 52.1.

דרישת התשלום תוגש ליחידה המקצועית לא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום ביצוע התכנית או  1.15

מתאריך סיום תוקף ההתחייבות, כמוקדם. התשלום יאושר לאחר בדיקת ואישור היחידה המקצועית 

 וחשבות המשרד.

 לא יתאפשר כפל תמיכות.  1.12

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבדוק פרטנית את הדיווחים הכספיים הרלבנטיים לפעילות,  1.12

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

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

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

ככל שיידרש, מבקש התמיכה יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים למתן  1.18

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

או מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת התמיכה ודיווחים בגין השימוש בכספי התקציב, לרבות ספרי 

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

למשרד שמורה הזכות לבחון עלויות אל מול מצב השוק או לאור סדרי הגודל שנקבעו להוצאות מסוימות  1.11

 המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לשלם בגין הוצאות לא סבירות. בהתאם להוראות התכ"ם. 

 

 דרישות נוספות, ביקורות, בקרות ופיקוח ברשות מקומית 26

יצוע הפרויקט על שלביו השונים. אי שיתוף פעולה עם הגורם גורם מפקח מטעם הוועדה ילווה את הליך ב 15.1

המפקח, יביא לעצירת תשלומים מטעם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ובמקרים מסוימים עלול 

 להביא לביטול התמיכה לרשות המקומית/אשכול רשויות. 

 בקרה תיערך מטעם הוועדה, בהתאם לשיקול דעתה.  15.1

את כל נושא פרסום הפרויקט למול דוברות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  הזוכה יהיה מחויב לתאם 15.2

 והגליל.

מקבל התמיכה אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה, כולן או חלקן, או  15.2

 את ביצוע הפרויקט, ללא הסכמת הוועדה, מראש בכתב ובתנאים שייקבעו על ידם.
 

 ועדהשאלות הבהרה ונציגת הו 22

מנהלת תחום פרויקטים, אגף בכיר  ,טלי ניצני ביטון גב'נציגת הוועדה האחראית לקול קורא זה היא  11.1

תכנון, תקצוב ואסטרטגיה במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. את השאלות והבירורים יש להפנות 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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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קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים  "בכתב בלבד תחת הכותרת 

לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב או אזורי המונעים פיתוח כלכלי מקומי 

שאלות  -"החברה הערבית והבדואיתהמגזר היהודי והחברה הדרוזית – 1151ובפריפריה החברתית לשנת 

 taln@png.gov.ilבאמצעות דוא"ל:  הבהרה"

, 11בסעיף  הלןפניות ושאלות הבהרה יופנו לנציגת הוועדה בכתב בלבד, על פי לוחות הזמנים המפורטים ל 11.1

באמצעות הדוא"ל שלעיל. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציגת הוועדה. תשובות יפורסמו 

 . galil.gov.il-www.negev המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובתבדף הקול הקורא שבאתר 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון  11.2

 קורא זה על פי שיקול דעתו.להגשת הצעות, וכן לשנות הוראות ותנאים אחרים הנוגעים לקול 

 

 הנחיות מנהליות לפרסום הקול קורא והגשת בקשות 11

לבקשות יש לצרף את הטפסים, אותם ניתן להוריד מדף הקול הקורא שבאתר המשרד לפיתוח  11.1

   galil.gov.il/-https://negevהפריפריה, הנגב והגליל בכתובת 

, אין לבצע שינוי כלשהו בטופס. טופס אשר יבוצע בו שינוי WORDהבקשה מופיע באתר בפורמט טופס  11.1

 כלשהו יביא לפסילת הבקשה.

, יש להגיש והנספחים הרלוונטיים לאההעסקית המ תכניתה, בצירוף את טופס הבקשה מלא וחתום 11.2

  מרכב"ה.במערכת לתיבת ההגשה וחתום  )ומכווץ במידת הצורך(  סרוק PDFכקובץ 

במערכת המרכב"ה יש לרשום את סכום התמיכה המבוקש מהמשרד, את סכום השתתפות הרשות  11.2

 המקומית )ככל וישנה( ואת העלות הכוללת של הפרויקט.

אין למלא סכום תמיכה מבוקש הגבוה מסכום התמיכה המקסימאלי. לא יאושר לאף  11.2.1

 המקסימאלי לו היא זכאית.רשות מקומית סכום תמיכה הגבוה יותר מסכום התמיכה 

במקרה בו הרשות המקומית תמלא סכום תמיכה הנמוך מסכום התמיכה המקסימאלי  11.2.1

לו היא זכאית, אזי הסכום שבוקש על ידה במרכב"ה יהיה סכום התמיכה המקסימאלי 

 עבורה.

 22927להגשה על ידי רשויות מקומיות:  מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה 11.5

 22926להגשה על ידי אשכול רשויות מקומיות:  ל המרכב"המספר קול הקורא בפורט 11.2

 לא תתאפשר מסירה ידנית של הבקשות. 11.2

 :על חוברת ההגשה הסרוקה לכלול את המרכיבים הבאים 11.8

 המסמך מס'

 טופס ריכוז מסמכים 1מרכיב מספר 

 פרטי הבקשה 1מרכיב מספר 

רלוונטי  –טופס דרישות ע"פ תנאי הקול קורא  2מרכיב מספר 

 לרשות מקומית/אשכול רשויות

טופס פרטים של מבקש התמיכה לרשות  2מרכיב מספר 

 מקומית/אשכול רשויות

 לאהמתכנית עסקית  5.1.2.8לפי סעיף 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:taln@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
https://negev-galil.gov.il/
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 המסמך מס'

 , יא.ט' –אישורים ונספחים א'  2מרכיב מספר 
 

, חתומים על ידי מורשי 2המופיעים במרכיב מספר  כלל הנספחיםתשומת לב מגיש הבקשה לצירוף  11.1

 החתימה המתאימים לכל נספח כפי שמצוין בתחתית הנספח.

רשות מקומית/אשכול רשויות אשר בקשתה תאושר על ידי ועדת התמיכות, תמציא למשרד את הוראת  11.15

החתימה על פי . הוראת הקיזוז תהיה תקפה וחתומה ע"י מורשי 'זנספח הקיזוז על פי הנוסח המצורף ב

 הוראות החשב הכללי ואין צורך לצרפה להגשה בשלב זה.

 לוח הזמנים  20

 פעילות מועד

 מועד פרסום. 5/6/2622

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה. 22/8/2622

 מועד הגשת הבקשות. 7/26/2622

 

 ועדת התמיכות של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 : טופס ריכוז מסמכים2 מרכיב מספר

 

 :_______________________________התמיכהשם מבקש 

 צורף / לא צורף המסמך

  : טופס ריכוז מסמכים1מרכיב מספר 

  : פרטי הבקשה 1מרכיב מספר 

   : טופס דרישות ע"פ תנאי הקול קורא2מרכיב מספר 

   : טופס פרטים של מבקש התמיכה2מרכיב מספר 

   )להגשה על ידי הזוכה בתמיכה( : תכנית עסקית5מספר מרכיב 

 5.1.2.8לפי סעיף  לאהתכנית עסקית מ: 5מרכיב מספר 

  2מרכיב מספר 

  דוח מקורות ושימושים – נספח א

  חוות דעת יועץ משפטי בדבר היעדר צווי עיקול – נספח ב

  הצהרה על היותו של הפרויקט ישים וזמין – נספח ג

  אישור כושר החזר הלוואה – נספח ד

  אסמכתאות לבעלות על הקרקע – נספח ה

  הגדרת אבני הדרך לתשלום במידה ויאושר –ו נספח 

  הוראת קיזוז –ז נספח 

דוח תקציב מול ביצוע עבור הפעילות הנתמכת )לא נדרש  –ח נספח 

 להגיש בעת הגשת הבקשה(

 

  התחייבות בגין תמיכה –ט נספח 

 טופס דרישת תשלום )לא נדרש להגיש בעת הגשת הבקשה( –נספח י 

 מקרקעין -התחייבות בגין תמיכה -נספח יא

  לתשומת לבכם, רשימת המסמכים מובאת לנוחות המבקשים בלבד. רשימת הדרישות המחייבות הינה

 .כאמור בגוף הקול קורא

 

 תאריך  חתימה  מקומיתרשות ראש שם 

 תאריך  חתימה  שם גזבר הרשות

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(שם חשב מלווה )

 

http://www.negev-galil.gov.il/
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  פרטי הבקשה: 2מרכיב מספר 

 

 [:______________________]רשות מקומית התמיכהשם מבקש  .1

במידה והבקשה מוגשת על ידי מועצה אזורית, שם היישוב שנכלל ברשימת "יישובי ורשויות התכנית":  .2

.__________________ 

 :הבקשה פרטי .3

עלות הפרויקט  שם הפרויקט
 )₪( הכוללת 

הסכום המבוקש 
 )₪(מהמשרד 

סכום השתתפות מבקש 
)לא כולל מקורות  התמיכה

 אחרים(

אחוז השתתפות 
 התמיכהמבקש 

     

 

 :פרטי המסלול הנבחר .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך  חתימה  מקומיתרשות  ראש שם

 תאריך  חתימה  שם גזבר הרשות

  חתימה  אם רלוונטי(שם חשב מלווה )

 

 

 תאריך

 

 

 

 

 

 מסלול ג' מסלול ב' מסלול א' 

שם 
 המסלול

חיזוק הכלכלה 
 –אזורית המקומית/

 הכנסות

חיזוק הכלכלה 
 -האזורית המקומית/

 חיסכון

מסלול משולב חיזוק 
הכלכלה 

 –האזורית המקומית/
 חיסכון והכנסות

יש לסמן 
V  ליד

המסלול 
 המבוקש

   

http://www.negev-galil.gov.il/
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 : טופס דרישות ע"פ תנאי הקול קורא 0מרכיב מספר 

 

 

 

 ______________________ _________________,_____, ________________ _________ אנו .1

מהמשרד _______________, בקשה לקבלת תמיכה  קומיתבשם רשות מבזאת  יםמטה מגישים החתומ

 אזורי.תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי/הגליל, להסרת חסמים הפריפריה, הנגב ו לפיתוח

י כלל התנאים אליהם מחויבת כ לנוידוע  ,כי הבקשה עומדת בתנאי הסף שנקבעו בקול קורא אנו מתחייבים .1

 תנאים המופיעים במהלך קול קורא זה.הינם ה הרשות

 22628/22למשרד להגנת הסביבה במסגרת  קול קורא מס'  הגשנו/לא הגשנו בקשה )לא לסמן בעיגול(  .1.2

 לסיוע ברכישת אוטובוסים מאופסי פליטות.

 

 

 תאריך  חתימה  שם ראש רשות מקומית

 תאריך  חתימה  שם גזבר הרשות

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(שם חשב מלווה )

 

 אימות חתימה

הופיע/ה בפני  ____________ הרשות המקומיתר' אני הח"מ _______________________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי 

במשרדי מר/גב' _______________________ שזוהה/תה על ידי ת.ז. ______________________ המוכר/ת לי באופן 

אישי אשר חתם על הצהרה זאת בפני, מוסמך לעשות כן בשם הקבלן, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 יעשה/תעשה כן.יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

  _______________________________  ________________________ 

 תאריך                           חתימה וחותמת עו"ד                 
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 התמיכה: טופס פרטים של מבקש 2פר מרכיב מס

 :הבקשה מבקש פרטי הרשות .1

  ()רשות מקומית התמיכהמבקש שם 

ברשימת "יישובי ורשויות התכנית" )באם הבקשה מוגשת על ידי מועצה  שם היישוב הכלול
 אזורית(

 

  נגב/פריפריה חברתיתגליל/ –השתייכות לקטגוריית הגשה 

 מס' תושבים –גודל הרשות המקומית 

 )במידה והנתון גדול מנתוני הלמ"ס יש להציג אסמכתא מטעם מרשם האוכלוסין(

 

  המגישותמצב סוציואקונומי של הרשויות 

  אשכול פריפריאליות

על ידי גובה השתתפות הרשות ממקורותיה העצמאיים(  –)מצ'ינג אחוז המימון העצמי 
 גובה ההשתתפות העצמית  –  תהרשו

 

 )בהדפסה בלבד( :פרטי איש קשר מוביל מטעם הרשות .2

  איש קשר מטעם הרשות

  תפקידו ברשות

  )כולל מיקוד( רשותמען ה

  טלפון נייד

  טלפון נוסף

  דוא"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך  חתימה  מקומית רשותראש שם 

 תאריך  חתימה  שם גזבר הרשות
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 מלאה : תכנית עסקית5מרכיב מספר 

 תתי פרקים שם הפרק

הצגת  .2
הפרויקט 

מטרות 
התכנית 

 והחזון

  –הצגת הפרויקט והמצב הקיים  2.2
לתוכנית  כל המחשה והוכחה היכולים לשכנע את הוועדה המשרדית כי 1.1.1

ידי לתרום לפיתוח כלכלי ושיפור ההכנסות העצמיות ייש פוטנציאל מ
מתוך סך תקציב ההכנסות העצמיות/חיסכון של רשות מקומית או מספר 
רשויות מקומיות או אשכול רשויות מקומיות, מתוך סך תקציב ההוצאות 

  הקיים.
 החסם אשר מונע את התקדמות הפרויקט וכיצד הסרתו תגרום לפיתוח 1.1.1

 כלכלי על פי מטרות הקול קורא.
 העלות העולה מהסרת החסם למול התועלת. 1.1.2
 מאפיינים רלוונטיים של הפרויקט נשוא הבקשה. 1.1.2
לפיתוח כלכלי הסבר על היותו של הפרויקט יוביל לשינוי הרצוי, קרי,  1.1.5

/חיסכון מתוך סך תקציב ההכנסות העצמיות ושיפור ההכנסות העצמיות
ויות מקומיות או אשכול רשויות של רשות מקומית או מספר רש

 , מתוך סך תקציב ההוצאות הקיים.מקומיות
 .משאבים שיעמדו לטובת הפרויקטפירוט אודות ה 1.1.2
 .מכשולים שאפשרי שיעמדו בפני ביצוע הפרויקט 1.1.2
 .השלכות אפשריות נוספות )רצויות ובלתי רצויות( מביצוע הפרויקט 1.1.8

 פירוט שלבי הפרויקט, לוחות זמנים וגאנט:  2.2
 (.2בהתבסס על נספח ג' )מרכיב מס'  –לוחות הזמנים וגאנט  1.1.1
 שלבים שבוצעו בתכנון והשלבים שנותרו להשלמת הפרויקט. 1.1.1
 .ההתאמה של שלבי הביצוע למצב הקיים ולמטרות הפרויקטפירוט אודות  1.1.2
פירוט לגבי כל אחד מהשלבים, תוך התייחסות למכשולים וקשיים שעלולים  1.1.2

 לעמוד בפני ביצוע כל שלב.
החודשים מיום קבלת  11-פירוט אודות ההיתכנות של תחילת הביצוע ב 1.1.5

חודשים מיום תחילת הביצוע  12ההרשאה התקציבית, וסיום הפרויקט תוך 
 מכרזים קבלני ביצוע ועוד(. –פירוט אודות רמת המוכנות )לדוגמא  –

 -שיעור החיסכון ו/או הכנסות 2.0
לרשות המקומית/אשכול אודות שיעור החיסכון בהוצאות  מספריפירוט  1.2.1

ו/או שיעור ההכנסות למול התקציב הקיים היום )בהתאמה למסלול 
סך תקציב ההכנסות  - ההגשה(, מתוך סך התקציב על פי הרלוונטיות

 העצמיות/סך תקציב ההוצאות.
אבסולוטית וגם  - יש לציין את שיעור החיסכון/ההכנסות מספרית 1.2.1

 .כאחוז מהכנסות/הוצאות הרשות
סך החיסכון בהוצאות/סך ההכנסות פירוט אודות  –יחס להשקעה רווחיות ב 1.2

 המבוקשת.  תמיכה התקציביתסך הביחס ל )בהתאמה למסלול ההגשה(
הרשויות  .2

השותפות 
)במידה 

ומוגש 
או כאשכול 

תחת 
בשילוב 

מס' 
 רשויות(

 פירוט הרשויות המקומיות השותפות וחלקן בפרויקט. 1.5

 תקציר תכנית פיננסית משותפת. -חלוקת המימון בין הרשויות השותפות  1.2

 במידה ורלוונטי. –מסך עקרונות לשותפות  1.2

או נדרשת הבהרה לגבי מודל השותפות בין האשכול לרשות המקומית הרלוונטית  1.8
בין הרשויות המקומיות השונות )במקרה של הגשה בשילוב מס' רשויות שאינן 

 אשכול(.

תכנית  .0
 עסקית 

 

הכלכלי, נתונים התומכים את הנחות התכנית  הנחות העבודה לתרומה לפיתוח 2.15
 ופירוט הנחות עבודה לתחשיב.

 סקר שוק בתחום הפרויקט, הכולל מחירי שכירות / דמי כניסה מקובלים בשוק. 2.12

 שנים( ומבחני רגישות. 15תכנית השקעות, לרבות תזרים מזומנים ) 2.12

 ניתוחי רגישות למשתנים עיקריים בתכנית. 2.18
 לרשות המקומית/אשכול ביחס לתקציבה, לאורך שנים.הגדלת הכנסות  2.11

 הקטנת הוצאות )חיסכון( לרשות המקומית ביחס/אשכול לתקציבה, לאורך שנים. 2.15
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 תתי פרקים שם הפרק
ארנונת עסקים ו/או רנטה חודשית –התשואה לרשות/אשכול ביחס להשקעה  2.11

 שתקבל.
יש להגיש תקציב מפורט לבקשה, על כל סעיף להיות מחולק לתתי סעיפים  -תקציב 2.11

המציגים את הרכב הסעיף התקציבי יחד עם הסבר כיצד הגיעה הרשות לתמחור 
התקציב יכלול התייחסות לכל מרכיבי זה. אין להסתפק בתקציב ברמת הכותרות. 

יה, העסקת כוח אדם, התוכנית לפרטי פרטים דוגמת רכש, הצטיידות, עבודות בני
שמש לעלויות שוטפות אלא תלא  התמיכהעבודות פיתוח וכל מרכיב אחר מבוקש. 

 .תפרויקטלי לתמיכהרק 
הוצאות קבועות, הוצאות משתנות והוצאות התלויות  -מחירים רלוונטיים 2.12

 בהכנסות.
 (.IRRשיעור התשואה ) 2.12

השנה הראשונה(, שנתי  פירוט ההכנסות ועריכת דו"ח רווח והפסד, רבעוני )עבור 2.15
 ורב שנתי, למשך חיי הפרויקט.

מהו התקציב הכולל של הרשות המקומית בסעיף התקציבי הרלוונטי ומהו אחוז  2.12
 החיסכון/הכנסה  שירשם כתוצאה מהפרויקט.

 ניסיון הרשות המקומית בניהול פרויקטים דומים. 2.12

סקר  –שכירות מחירי  -אסמכתאות למחירים המוצגים בתכנית העסקית )כגון 2.18
שוק המציג מחירי שכירויות במרחב הסובב, הכנסה, אסמכתאות לביקוש והיצע, 
אומדן מחירי מערכות רלוונטיות, אסמכתאות משוערכות להוצאות הרכש, 

 התפעול, התחזוקה, הביטוח ועוד(.

מקורות  .2
 אחרים

פירוט כיצד הרשות המקומית מתכוונת לממן את סך המקורות האחרים לפרויקט,  2.2
במידה ונדרשת נטילת הלוואה של הרשות יש להציג אישור כושר החזר הלוואה 

 בהתאם למפורט בנספח ד'.
פירוט קולות קוראים )סעיפים רלוונטיים אשר שימשו למימון(, החלטות ממשלה,  2.2

 התקציבית מתכנית ההמראה, יתרות בקרנות רלוונטיות ועוד.

ניתוח  .5
 פיננסי

תזרים המזומן כמה מימון נדרש על מנת לאזן את ניתוח צרכי מימון: מתוך  5.2
 התזרים.

מקורות המימון ותהליך השגתם לרבות עיכובים שיכולים להיגרם תוך עמידה  5.2
 בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט.

 כיסוי המימון על פי התכנית. 5.8

 החזר השקעות במידה וקיים, חלוקת רווחים במידה וקיימת. 5.1

 ניתוח כדאיות הפרויקט. 5.15

אסמכתאות  .7
לבעלות על 

הקרקע 
ומסמכים 
 –נוספים 

על פי 
 הרלוונטיות

נספח ה' ושילוב הסבר אודות האסמכתאות לגבי התכניות החלות לגבי  2.8
 החלקה/מתחם וייעודי הקרקע )תשריט ותקנון(.

הצגת נסח טאבו או הסכם חכירה המעיד על הבעלות או זכויות החכירה לטובת  2.1
הצגת מסמך רשמי ממנהל מקרקעי ישראל או  –הרשות המקומית הרלוונטית 

מלשכת רישום המקרקעין, המעיד על זכויות החכירה או בעלות לטובתה על מלוא 
, מטרת החכירה תואמת את הפרויקט המבוקש. יש תמיכההשטח מושא הבקשה ל

 להציג כי הפרויקט עולה בקנה אחד עם דרישות התב"ע הרלוונטית.
 השימוש במבנה קיים )באם רלוונטי(.אישור הועדה המקומית להסבת  2.15

 היתר בנייה, אם רלוונטי. 2.11

 אישור למקורות מימון חיצוניים. 2.11

 אישור מליאת מועצת הרשות. –מקורות מימון עצמיים  2.12
נספחים טכנולוגיים, שרטוטים במידה ורלוונטי, מתחם הפרויקט וכל מרכיב  2.12

 המסמך. שעשוי להאיר חלק מהפרויקט אך לא מצא את מקומו בגוף
 

 ונספחים אישורים :7רכיב מספר מ

 נספח א' – דו"ח מקורות ושימושים

 תקציב

 262סה"כ תקציב מתוכנן _ סעיפים
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  סה"כ

 

 מקורות מימון

 262סה"כ תקציב מתוכנן _ מקורות מימון

  מקורות עצמיים 

  הלוואות 

  מהמשרד תהמבוקש התמיכה

  2משרדי ממשלה נוספיםתמיכת 

  תרומות ותמיכות אחרות

  

  סה"כ

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 

 תאריך  חתימה  שם מורשה חתימה

 

 

 

 

 

 נספח ב' – חוות דעת יועץ משפטי בדבר היעדר צווי עיקול על חשבונות הרשות המקומית

 )תבנית שאינה מחייבת(

 

                                                           
 .לבקשה יצורפו אשר מתאימות באסמכתאות לווהת ממשלתי משרד/גוף של תקציבית השתתפות כל 1
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במסגרת  _______________________________ות המקומיתהגשת בקשת הרש יוםנכון ללאשר בזאת כי  הנני

קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית ובנגב לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים 

צו ______________________ הרשות המקומיתלא הוטל על חשבונות , או אזוריהמונעים פיתוח כלכלי מקומי 

עיקול שעלול למנוע את תחילת הפרויקט או השלמתו, או לייצר חבות של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, 

 לצד ג'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך  חתימה  שם היועץ המשפטי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.0סעיף  – וזמין הצהרה על היותו של הפרויקט ישים – ג' נספח
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ות הרשות כי הפרויקט לקול קורא זה, העוסק בהתחייב 5.1.2 גאנט המבטיח את העמידה בסעיף תכנית להלן .1

חודשים  12חודשים מיום אישור הוועדה וסיומו לא יעלה על  11ישים לביצוע, כך שתחילת ביצועו תחל תוך 

 (.תקציביתההרשאה יום חתימת הרשות המקומית על המיום אישור הוועדה )

_______________,  בזאת בשם רשות מקומיתמטה מגישים אנו ___________________ החתומים  .1

בקשה לקבלת תמיכה מהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, להסרת חסמים תקציביים המונעים פיתוח 

חתימת המשרד על ההרשאה חודשים מיום  11כי הפרויקט יחל תוך  יםמתחייבכלכלי מקומי/אזורי, 

 ים מיום אישור הוועדה.חודש 12, לכל היותר וסיומו לא יעלה על התקציבית

על  חתימת הרשות המקומיתלהלן תרשים גאנט המפרט את שלבי הביצוע, על פי מס' חודש רלוונטי מיום  .2

 :ההרשאה התקציבית

 /מתן הרשאה תקציביתחודש לאחר אישור הוועדהמספר    

 12 12 11 11 15 11 18 12 12 15 12 12 11 11 15 1 8 2 2 5 2 2 1 1 שלב בביצוע

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

כאשר לפרט את השלב המתוכנן ולסמן על פי סדר הביצוע את החודש הרלוונטי בגאנט הדו שנתי, יש  -

 .על ההרשאה התקציבית חתימת הרשות המקומיתיום החודש הראשון יסמן את 
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אנו מתחייבים כי אכן מדובר בפרויקט ישים וזמין לביצוע, אשר אינו מקודם וטרם החל ביצועו בשל חסם  .2

 .. כמו כן, הפרויקט אינו נמצא בביצוע(1וסעיף העקרונות )סעיף  זה )תנאי סף( לקול קורא 5תקציבי, על פי סעיף 

 שלבים אשר בוצעו בפרויקט )כולל תכנון(:יש לפרט את ה .5

 _______________________________________________________________.__________  .א

 _________________________________________________________________________.  .ב

 _________________________________________________________________________.  .ג

 __________________________________._______________________________________ .ד

 _________________________________________________________________________.  .ה

 _________________________________________________________________________.  .ו

 _____.____________________________________________________________________ .ז

 _________________________________________________________________________.  .ח

 _________________________________________________________________________.  .ט

חודשים ו/או ביצועו  22ידוע לנו כי פרויקט אשר לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוצהרו וביצועו לא יחל בתוך  .2

ההרשאה התקציבית, הוועדה רשאית לבטל את חתימת הרשות המקומית על חודשים מיום  22יסתיים לאחר 

 , בכפוף לדיון בנושא.ז מכל תשלום המגיע לרשות המקומיתההתחייבות/לפעול לקיזו

 

 

 

 תאריך  חתימה  מקומית רשותראש שם 

 תאריך  חתימה  שם גזבר הרשות

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(מלווה )שם חשב 
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 על פי רלוונטיות )מקורות אחרים( – אישור כושר החזר הלוואה –' דנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  החזר כושר לגבי הוכחה יהווה אשר להלוואה בקשה אישור זה לנספח לצרף יש

  הפנים משרד ל"מנכ ידי על חתום אשראי לקבלת היתר לצרף ניתן -ההלוואה

 .המלווה הבנק של חתום היתר לחלופין או
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סעיף  –  הקרקע, ייעוד הקרקע, היתרי בניה על בעלות הוכחת ל לבעלות על הקרקעאסמכתאות  –נספח ה' 

5.2.0.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אסמכתאות לגבי התכניות החלות לגבי החלקה/מתחם וייעודי הקרקע   זה לנספח לצרף יש

הצגת נסח טאבו או הסכם חכירה המעיד על הבעלות או  הצגת היתר בנייה, )תשריט ותקנון(, 

הצגת מסמך רשמי ממנהל מקרקעי   –זכויות החכירה לטובת הרשות המקומית הרלוונטית 

ישראל או מלשכת רישום המקרקעין, המעיד על זכויות החכירה או בעלות לטובתה על מלוא  

כי מטרת החכירה תואמת את הפרויקט  השטח מושא הבקשה לתקצוב, כמו כן יש לוודא 

  בהתאם – הרלוונטיותהמבוקש. יש להציג כי הפרויקט עולה בקנה אחד עם דרישות התב"ע 

 .5.1.2.1 לסעיף

 את ייעוד הקרקע בתכניות החלות על המתחם. מתתוא הקמת/ביצוע הפרויקט חייבת להיות

לפרויקט המוגש על ידי   הסכם החכירה מול רשות מקרקעי ישראל להיות תואםיודגש כי על 

להוכחת עמידה בתנאי סף זה תמציא הרשות  בהגדרת מטרת החכירה.  הרשות המקומית

אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה או מוסד תכנון מקביל המאשר את ייעוד הקרקע  

 כמאפשר את ביצוע הפרויקט נשוא הבקשה.
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 לתשלום הפרויקט במידה ויאושרהגדרת אבני דרך  –' ונספח 

 

שיעורי התשלום מסך  סכום התשלום אבן דרך לתשלום )הגדרה מילולית, ראה דוגמא( מס"ד
 התמיכה שאושרה

  
 

 

  
 

 

    

  
 

 

 

מסך התמיכה ישולמו לאחר עריכת והגשת  %26
דו"ח מסכם של ביצוע מול תקציב ועמידה 

 בתכנית העסקית.

 

 

26% 

 100%   סה"כ

 

מסך התמיכה, תשולם לאחר עריכת והגשת דו"ח מסכם של ביצוע מול תקציב  26%אבן הדרך האחרונה בשיעור 

 ועמידה בתכנית העסקית.

  -דוגמאות לאבני דרך לתשלום

: הוצאת מכרז לביצוע ומתן צו התחלת עבודה, גמר ביצוע עבודות השיפוץ והתשתיות הנלוות בפרויקט בנייה

שהוגשו במסגרת הקול הקורא, הצטיידות, סיום מלא של הפרויקט נשוא בקשת התמיכה כמפורט בכתבי הכמויות 

 שאושר, שיווק המתחם וקידום חוזי שכירות, הפעלת המתחם.

 

שם ראש רשות מקומית/יו"ר 

 אשכול

 תאריך  חתימה 

 תאריך  חתימה  שם גזבר הרשות/אשכול

 תאריך  חתימה  אם רלוונטי(שם חשב מלווה )

 

 

 

 הוראת קיזוז -' זנספח 
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 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

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

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

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

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

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

" מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את וריאו אזחסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי 

 סילוק הסכום האמור מאת הרשות.

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

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

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

 

 

_______________              _______________ 

 תאריך  שם וחתימת עו"ד             

 

 דו"ח תקציב מול ביצוע עבור הפעילות הנתמכת –' חנספח 

 

תקציב  XX26-2תקציב מול ביצוע לשנת  
מאושר/הצעת 
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תקציב לשנת 
_____26 

תקציב  
 מאושר

ביצוע 
 -ינואר

 ספטמבר

אחוז 
ביצוע 
 בפועל

צפי ביצוע 
 –אוקטובר 
 דצמבר

סה"כ 
ביצוע כולל 

 צפי

צפי 
לאחוז 
ביצוע 
 כולל

תקציב 
מאושר/הצעת 
תקציב לשנת 

____26 

 מקורות

משרדי ממשלה: 
 )לפרט( 

       

        

רשויות מקומיות: 
 )לפרט(

       

        

        

מקורות עצמיים:  
 )לפרט(

       

        

השתתפות 
משתתפים: 

 )לפרט(

       

        

        אחר

        

        סה"כ מקורות

 מה בלבד(ג)לדו שימושים

        הוצאות תכנון

        הוצאות פיתוח

        הוצאות שלד

        הצטיידות

        

        

        

        אחר
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)עבור התקופה של ינואר עד ספטמבר על סמך הנהלת חשבונות ועבור התקופה של אוקטובר עד  XX15-1לשנת  -

 .XX15דצמבר לפי צפי ביצוע( ותקציב מאושר לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התחייבות בגין תמיכה –' טנספח 

מסמך זה יחתם על במידה ואיגוד רשויות מקומיות שאינן מאוגדות כאשכול רשויות מגישות בקשה במסגרת קול קורא זה, 

 ידי הרשות בשטחה יבוצע הפרויקט או אשר נבחרה כרשות המובילה לעניין קול קורא זה.

        

        אחר

        

        

        

        אחר

        

        סה"כ שימושים

עודף/ גרעון 
 מפעילות
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 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות/אשכול רשויות( ________________________  

 שיוענק כתמיכה: )להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה; .1

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות והרשות לא  .2

 תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו;

ו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין באופן סביר את עובדת תמיכת לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותי .3

 המשרד בפעילות הנתמכת;

 הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן; .4

עדים ובמתכונת שהורה הרשות תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במו .5

 המשרד;

 הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי החשבונות שלה; .6

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם התברר כי לא הייתה  .7

מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של בצירוף הפרשי הצמדה וריבית  -זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

 ;הרשות

נאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה או לא הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בת .8

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;

את בקשת התמיכה ומבצעת את הפעילות מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה  .9

 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 התנאים  .11

יניות כלכלית, הכל בהתאם להוראות החשב הכללי או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מד

 כפי שיקבעו מזמן לזמן.

          __________________ 

 תאריך

 

 מורשי החתימה: 

_______________ _____________ ______________   ____________ 

 חתימה  תפקיד                   מס' ת.ז.               שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 
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 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.                 שם 

 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה 

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

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

 התמיכות. 

 חתימת מורשי החתימה:

_______________ _____________ ______________   ____________ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז.        שם 

 

_______________ _____________ _________________  __________ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז.        שם 
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 )לא נדרש להגיש בעת הגשת הבקשה( טופס דרישת תשלום – ינספח 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  :לכבוד

בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים קול קורא לתמיכה  -דרישת תשלום הנדון: 
לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב או אזורי המונעים פיתוח כלכלי מקומי 

 חברה ערבית והחברה הבדואית – 2262ובפריפריה החברתית לשנת 

בסך לי מקומי או אזורי פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכבהמשך להרשאה שהתקבלה בגין 

, בהתאם לפירוט המוצג ₪, נודה להעברת סכום תמיכה בסך של ___________ ₪כולל של _____________ 

 '( חבדו"ח התקציב והביצוע שהוגש באקסל ובהעתק חתום )כמפורט בנספח 

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

  חתום ע"י מורשי חתימה בקובץ אקסלדו"ח תקציב וביצוע 

  כרטסת הנהלת חשבונות של הרשות 

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

 בחתימתי אני מתחייב כי:

 דו"חות מקורות ושימושים ותקציב מול ביצוע"ו הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל  .1

 לבקשת הינם נכונים ותואמים ליתר המסמכים שצורפו.שצורף 

 בהתאם לכל דרישות הקול קורא. התוכנית בוצעה .1

 תואמת במלואה לתכנית שהוגשה למשרד ואושרה על ידו ובגינה אושרה התמיכה. התוכנית .2

 .ביצוע התוכניתהרשות היא הגורם האחראי הבלעדי על  .2

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

 אסמכתאות ונתונים כספיים הוגשו לאחר שנבדקו ואושרו ע"י הרשות. .2

 :מורשי החתימה של הרשותעל החתום: 

 

                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 חתימה  תאריך

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה

 

 אישור
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

-28- 
 

מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : 8בי ' טל  | ביב  תל א  ,7 67 66 66-6 0  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 
 

 

 מקרקעין -התחייבות בגין תמיכה –נספח יא' 

 )כתב התחייבות זה ישמש, כאשר התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעין או מבנה, 

 מבנה למטרה מסוימת( ה או שיפוץאו הקמ

 מורשי החתימה של ___________________ )להלן: "הגוף"( מתחייבים בשמו לקיים  את כלאנו 

 (שם הגוף )הרשות המקומית

 ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק לנו כתמיכה.

 

1. 

 נשתמש בכל הסכום, כאמור, לצורך הפעולות, עבורן ניתנה התמיכה ורק לצורך זה. 

גם  -יסוד דו"חות פעולה וחשבונות,  שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד  סכומי התמיכה ישולמו על א. .1
 חשבוניות מס על סכומים ששילמנו.

נמציא לכם במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה,   במועדים  ב. 
 ידיכם.-ובמתכונת שייקבעו על

 זמן סביר לאחר תום שנת הכספים.נמציא לכם דו"ח כספי שנתי מבוקר, על צירופיו, תוך  ג. 

נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדינו ובמתקנינו ולעיין בספרי   .2
 החשבונות שלנו.
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 שם הרשות המקומית ________________

 

לנו  כפי  שתיקבע מזמן לזמן  ותודע -פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון -נפעל על  .2
 ידי המשרד.-על

5. 

 

תהיו רשאים להפסיק, להקטין, או לעכב את תשלום התמיכה החל בתאריך שתקבעו בהודעה   
 בכתב, במקרים כדלקמן:

אם לדעתכם אין אנו עושים את הפעולות, או חלקן כיאות; או אם אין אנו מקיימים את כל  א. 
 בקשר למתן התמיכה.התנאים, או ההתחייבויות, כאמור בכתב התחייבות זה 

 אם הופחת תקציב משרדכם עקב מדיניות כלכלית. ב. 

פי -הננו מתחייבים להחזיר את יתרת התמיכה, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, ועל  .2
 בתוספת ריבית מקובלת: -דרישת המשרד 

 כשלא שימשה למטרה שלשמה ניתנה. (1) 

 בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה, מיד עם דרישת משרדכם.במקרה של עשיית מעשה, או מחדל  (1) 

פי דרישתנו, יועבר חלק יחסי של הזכויות במקרקעין/הנכס, שנרכשו -במקרה של פירוק ועל (2) 
בעזרת תמיכתם, ללא תמורה, לבעלות המשרד התומך. חישוב החלק היחסי ייעשה בהתאם 

רכן, מיום מתן התמיכה ועד ליום העברת לגובה סכום התמיכה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצ
במקרה של פירוק תקבלו חזרה את סכום התמיכה, כשהוא צמוד  -המקרקעין והנכס; לחילופין 

 למדד המחירים לצרכן, מיום מתן התמיכה ועד יום התשלום.

הננו מתחייבים, כי המקרקעין, או המבנה,  שיירכשו בעזרת תמיכתם, ישמשו למטרה שלשמה  א. .2
 ניתנה התמיכה וכי המטרה לא תשונה.

המקרקעין הם גוש/ים............חלקה/ות.................נרשמו/טרם נרשמו בספרי רישום  ב. 
 המקרקעין )מחק את המיותר(, ותיאורם מצורף בנספח המהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבות זו.

 ההסכם.מצורף העתק  -אם המקרקעין נחכרו ממינהל מקרקעי ישראל   

 מצורף נסח רישום. -אם המקרקעין רשומים בספר רישום המקרקעין   
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 שם הרשות המקומית____________________

גוף זכויות בעלות/חכירה לדורות מיום _______ עד יום________ במקרקעין שתיאורם -ל (1 ג.  
לאדם כלשהו זולתו כל זכות בסעיף קטן ב', וזכות קניינו חופשית מכל שיעבוד ו/או עיקול, ואין 

 בנכסים, או  בחלק מהם.

אם זכות קניינו אינה חופשית, כנאמר, מצורף נספח המהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבות זו  (1 
 והמפרט את כל השעבודים ו/או העיקולים החלים עליה.

במקרקעין, או בנכס אנו מתחייבים, שלא להעביר ושלא  להתחייב להעביר לאחר את זכויות הגוף  ד. 
 -שנרכשו בעזרת תמיכתם, אלא לאחר שתימסר הסכמתם מראש ובכתב לאגף רישום המקרקעין 

אם המקרקעין רשומים בספרי רישום המקרקעין ולמינהל מקרקעי ישראל אם המקרקעין הם 
 בחכירה מן המינהל.

תמיכתכם, או בעזרת  שנרכשוהיה אם בכל עת שהיא, שלא בהסכמתכם נעביר מקרקעין/נכס   
פי כתב התחייבות זה, נעביר אליכם מיד -שנתחייב להעבירו, הרי בנוסף על יתר התחייבויותינו על

 את התמורה שקיבלנו, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן.

 פי -לרבות למכור, לתת במתנה, להחכיר, להשכיר בשכירות מוגנת על -בסעיף קטן זה "להעביר"   
, 1122 -כל מסירה אחרת כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג   הגנת הדייר, וכןחוק 

 כתוקפו מעת לעת.

הננו מתחייבים, כי נרשום בפנקס המקרקעין זיקת הנאה לטובת  1לצורך הבטחת האמור בסעיף  ה. 
הציבור במקרקעין/בנכס שנרכש בעזרת תמיכתכם, בנוסח שיהיה מקובל עליכם, לצורך אותה 

 מטרה. 

לצורך הבטחת האמור בסעיף קטן )ד( הננו מתחייבים כי נרשום בפנקס מקרקעין הערת אזהרה,  ו. 
 לפיה לא תיעשה עסקה, או התחייבות לעסקה במקרקעין, או במבנה.

אם טרם נרשמו המקרקעין בספרי רישום המקרקעין, והם בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, אנו 
וזרת, כי לא ירשום כל עסקה במקרקעין, ושלא נורה למינהל מקרקעי ישראל בהוראה בלתי ח

 ייתן הסכמתו לכל עסקה ביחס למקרקעין, הנוגדת כתב התחייבות זה.

)ו(, הננו מצרפים בזאת ייפוי כח בלתי חוזר, לפיו  -להבטחת התחייבותנו בסעיפים קטנים )ה( ו ז. 
ידו, -מי שייקבע על אנו מייפים את כוחה של מדינת ישראל באמצעות מינהל מקרקעי ישראל, או

-לעשות ולרשום את השעבודים הבאים: הערת אזהרה, זיקת הנאה במקרקעין/בנכס שנרכש על
 ידי התמיכה.

 

 

אנו מתחייבים לשמור על מצבם התקין של המקרקעין, שנרכשו בעזרת התמיכה, ולבטח אותם  ח. 
נזק שנגרם למקרקעין הנ"ל, במלוא ערכם ולעדכן את הביטוח כל שנה. אם ייגבו כספי ביטוח בגין 

נשתמש בהם אך ורק לשם החזרת המקרקעין למצבם הקודם והתחייבות זו תחול על הנכסים 
 שהוחזרו למצבם הקודם כאמור.

 

כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, ביולה ורישום הערת אזהרה וזיקת ההנאה וכן תיקון   .8
 מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.
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 הרשות המקומית________________שם 

 

 

 

__________________ 

 תאריך

 :חתימת שני חברי ועד/מועצת המנהלים

_______________ _____________ ______________   ____________ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז. שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז. שם 
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