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בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים לתמיכה  יםקורא ותקול -מענה לשאלות הבהרה
תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, 

 , חברה ערבית ובדואית. מגזר יהודי והחברה הדרוזית -2022בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 
 
 

בביצוע ויישום פרויקטים קול קורא לתמיכה "סגרת ת הבהרה במשאלות ותשובולהלן  .1

בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות 

" מגזר יהודי והחברה הדרוזית -2022מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 

עלי חסמים תקציביים "קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בובמסגרת 

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

תוך ) להלן: "קול קורא" חברה ערבית ובדואית" -2022ובפריפריה החברתית לשנת 

 .(הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקורא

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

 המובא בקול קורא. קורא וגוברות על הנוסחהקול 

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

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

לה, כדי אין באי התייחסותה של ועדת התמיכות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשא .4

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

 קורא.ה

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

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

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

 בהכרח נענתה כל שאלה.

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

 הפרשנות כאמור בקול קורא.

ביום הינו  אלו יםקורא ותתשומת ליבכם כי, המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת קול .8

6.10.2022 . 

 . הקורא. ה חלק ממסמכי קולמסמך זה מהוו .9

 
סעיף  מס"ד

בקול 

 קורא

 תשובה שאלה

 הודעה חשובה מהמשרד:  
עקב כוונת המשרד לפרסם קול  .א

בביצוע ויישום לתמיכה קורא 
פרויקטים בעלי חסמים תקציביים 

 -אזורי כלכליהמונעים פיתוח 
שונה קול הקורא כך שבמסגרת 
קול קורא זה יש להציע פרויקטים 

גשו ע"י רשות מקומית )יו מקומיים
ופרויקטים של אשכולות  יחידה(
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בקול קורא זה לא ניתן  בלבד.
להציע פרויקט המשולב למספר 
רשויות מקומיות שלא במסגרת 

  הגשה על ידי האשכול.
התקציב שיוקצה לרשויות  .ב

יהיה בקול קורא זה מיות המקו
תואם את התקציב שיהיה בתקנה 

במועד  הרלוונטית התקציבית
 הגשה. לאחרון ה

אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של  2.9 1
התכנון, התוכנית העסקית המלאה 
תהיה מוכנה בחודשים הקרובים. אנו 
מבקשים כי יינתן לנו להגיש בשלב 
המקדמי את התכנון המפורט וטפסים 
נדרשים שהוועדה תראה לנכון, ולהגיש 
תכנית עסקית מפורטת וישימה בסוף 

 דצמבר.  
 

יש לקול הקורא  2.9יף בהתאם לסע .לא

כל  להגיש תוכנית עסקית מלאה, וכן את 

המסמכים הנדרשים במערכת מרכב"ה לא 

 .6.10.2022יאוחר מיום 

האם הרשויות ג'סר אל זרקא ובית  2.5 2
שמש, אשר להן החלטות ממשלה 
ייעודיות הכוללות סעיפים של הסרת 
חסמים כלכליים, זכאיות להגיש בקשה 

ל קורא חסמים לתמיכה במסגרת קו
 ? 2022כלכליים 

 

 לא. ר' שינוי במסמכי קול הקורא. 

 

אשמח לברר האם לפי החלטות  2.5 3
עיריית אלעד יכולה לגשת  הממשלה

 לקול קורא.

 לקול הקורא.  2.5כן. ראה סעיף 

ה להגשה מהו "במידה ואין לנו מרכב  4

 הנוהל הנוסף?

הבקשות לתמיכה היא אופן הגשת  

על הרשות  .בלבד מרכב"ה באמצעות מערכת

לדאוג לקבלת כרטיס והרשאות להגשת 

 -בקשה לתמיכה באמצעות מערכת מרכב"ה

הפרטים נמצאים באתר פורטל התמיכות  

 משרד האוצר. של 

יש לנו כרגע באוויר הצעה לפרויקט:   5
פרטיים מכרז המציע תמריצים ליזמים 

התמריץ ות. מרכז חדשנאשר יקימו 
ישת כל שירותים שלנו הוא הצעה לרכ
אצל  וח חדשנותשלנו הנוגעים לפית

 הספק שיקים את מרכז החדשנות.
 האם הפרויקט מתאים לקול הקורא? 

של הפרויקט במסגרת  הללא בחינה מלא

 ההגשה לא ניתן להשיב על השאלה. 

לופית הצעה לפרויקט: התוכנית הח  6
פץ( שלנו היא להקים )לחכור ולש

להעניק ו מרכז החדשנות בעצמנו את
אותו למפעילים בתמורה לאספקת 

. האם הפרויקט אותם שירותים
 מתאים לקול הקורא? 

ללא בחינה מלאת של הפרויקט במסגרת 

 ההגשה לא ניתן להשיב על השאלה. 

7 5.1.7.3.

 -. )ג(. ו1

5.1.3.7. 

הצטיידות של  האם פרויקט הכולל  

שבילי חיבור בין היישובים במועצה 

ה במסגרת האזורית מתאים להגש

לא תאושר . )ג( 5.1.7.3.1לא. ראה סעיף 
תמיכה שעניינה הצטיידות מלאה.  הבקשה 

 20%לתמיכה יכולה לכלול הצטיידות עד 
, על 5.1.3.7כמו כן ראה סעיף בלבד.  
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הבקשה להתאים לאחת או יותר ממטרות  הקול הקורא? 
ושעניינם  4.1הפרויקט המפורטים בסעיף 

 מית. פיתוח כלכלי לרשות המקו
קורא ההאם במסגרת הקול  .א  8

אפשר להגיש פרויקט של 
צמצום השימוש בדלקים, 
הכולל בתוכו החלפת מערכות 

כת הסקה ממערלגנים חימום 
 . על סולר לחימום בצ'לרים

קורא ההאם במסגרת הקול  .ב
החלפת אפשר להגיש פרויקט 

אוטובוסים של המועצה 
 ?לאוטובוסים חשמליים

קורא ההאם במסגרת הקול  .ג
מעבר  אפשר להגיש פרויקט

 לרכבים חשמליים ברשות?
 

לא . )ג( 5.1.7.3.1בהתאם לסעיף  .א

תאושר תמיכה שעניינה הצטיידות 

מלאה של מבני הציבור ברשות 

המקומית, ובתוכם בניין המועצה. 

הבקשה לתמיכה יכולה לכלול 

  בלבד. 20%הצטיידות עד 

ככל ועומד בכלל עקרונות, הגדרות  .ב

כמו כן,  .הסףהקול קורא ותנאי 

המשרד להגנת הסביבה פרסם  

לסיוע  14718/22קול קורא מס' 

ברכישת אוטובוסים מאופסי 

פליטות אשר מיועד בין היתר 

לרשויות המקומיות. ככל והרשות 

בקול  הגישה בקשה לתמיכה

הקורא של המשרד להגנת 

להגיש  היא לא תוכלהסביבה, 

בקשה לתמיכה ברכישת 

רת קול אוטובוסים חשמליים במסג

הרשות תידרש להצהיר על . קורא

כך במסגרת הגשת הבקשה 

 לתמיכה.

לא תאושר רכישת רכבים פרטיים  .ג

 במסגרת קול קורא זה.

9 5.1.7.3.

 . )ב(1

האם פרויקט של הקמת עמדות טעינה 
חשמליות נמצא תחת הגדרה של 
התייעלות אנרגטית או שניתן להגיש 

 אותו.

 

ים לא התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמלי

נכנס לתחום ההתייעלות האנרגטית. ראה 

ההגבלה )ב( לקול הקורא,  .5.1.7.3.1 סעיף

על האמצעים אשר נתמכים על ידי  רקחלה 

המשרד כחלק מתכנית "פריפריה חכמה". 

כלומר, ניתן להגיש בקשה, אשר עניינה 

התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים 

 ואין מניעה לכך.

10 5.1.7.3.

1. 

 ג( -)ב

 

"לא תאושר  –)ג( נכתב 5.1.3.1.7בסעיף 
בקשה שעניינה הצטיידות מבני או 
מוסדות ציבור בלבד". מאחר ורשויות 
מקומיות מוגדרים בחוק כ"גופים 

אם ה –א( 3) אחרים" ולא מוסד ציבורי

במוסד ציבורי אין הכוונה לעמותות או 

חברות לתועלת הציבור המוכרים כמוסד 

במבנה של הרשות המיועד ציבורי אלא 
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ג רוניתן להגיש בקשה שעניינה שיד
של מערכות אנרגי' במבנה  והחלפה
 ?המועצה

מעותי שדרוג אשר יביא לקיטון מש
ה של מערכת בהוצאות וכולל החלפ

+ החלפת  צ'ילר –המיזוג/חימום 
"חיסכון  –תאורה ללד )מסלול ב' 

בעלויות לרשות מקומית או אשכול 
רשויות כתוצאה מהפרויקט, מתוך סך 

 תקציב ההוצאות"(? 
 
 

 לטובת הציבור.

לא תאושר . )ג( 5.1.7.3.1סעיף בהתאם ל

תמיכה שעניינה הצטיידות מלאה של מבני 

הציבור ברשות המקומית, ובתוכם בניין 

המועצה. הבקשה לתמיכה יכולה לכלול 

בלבד.  כמו כן, ראה  20%הצטיידות עד 

תמיכה  . )ב( לא תאושר5.1.7.3.1סעיף 

שעניינה התייעלות אנרגטית ובתוכם, 

   החלפה לתאורת לד.

בכוונתנו להגיש בקשה לרכישת   11

אוטובוסים חשמליים אשר יוחכרו 

בהסכם שימוש למפעיל מהסביבה 

בת הרשות ע"פ הסכם זה. ויעמדו לטו

חסכון  –יקט הינו משולב מהות הפרו

כנסות. נשמח בהוצאות והגדלת ה

קט מוגדרת וילדעת האם מהות הפר

כהצטיידות והאם ישנה מניעה אחרת 

 להגישו? 

ככל ועומד בכלל עקרונות, הגדרות הקול 

ראה מענה כמו כן, . קורא ותנאי הסף

 )ב(. 8לשאלה 

האם הפרויקט הבא עומד בתנאי הקול   12
 -פרויקט רכבים חסכונייםא. הקורא: 

החלפה של רכבי שפ"ע וסייר אשר 
, לרכבים נוסעים הרבה ברחבי הרשות

חסכוניים יותר, ללא עלויות דלק 
 ועלויות טיפולי רכב מזדמנים.

רכישת  -פרויקט משאית גזםב. 
משאית גזם שתחליף הזדקקות 
לאיסוף גזם על ידי חברה מבחוץ וכך 

 נוכל לחסוך בעלויות.

לא תאושר רכישת רכבים פרטיים  א. 

 .במסגרת קול קורא זה

 יםללא בחינה מלאת של הפרויקט ב

גרת ההגשה לא ניתן להשיב על סבמ

 .  ותהשאל

 

13 5.1.7.3.

 . )ג(1

נו לדעת האם ניתן לייעד ברצונ .א
לטובת  הקול הקוראמתקציב 

התקנת מצלמות שטח וכל 
 התשתית הכרוכה בזה )מצלמות,

שרת, מערכת שליפה..( לתפיסת 
כי פסולת פיראטים? במטרה ימשל

עניין זה  לחסוך בהוצאות העירייה.
נו, הן בשל יצירת חשוב מבחינת

הרתעה, והן מבחינה כלכלית: 
הפחתת עלויות פינוי ערימות 
אשפה "אנונימיות" שאנו מפנים 
ומטפלים בהם במסגרת עבודת 
האגף, מה שמכביד על התקציב 

 שלנו.
 
היה האם הקמת מוקד גביה שי .ב

שייך לרשות נכלל ברשימת 
קול ב  יקטים הנכלליםהפרו

רת גבמס יםללא בחינה מלאת של הפרויקט

 .  ותההגשה לא ניתן להשיב על השאל
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יש חברת : המצב היום  הקורא?
הרשות  .יה שנותנת שירות חוץגב

תן ימעוניינת להקים מוקד אשר י
מענה בנושא גביה וייתן מענה 
לשירותים נוספים כגון שירות 
והסרת מפגעים אשר יביאו גם 
בחסכון עלויות לרשות והתייעלות 
במתן שירותים וגם יגביר את 
אחוזי הגביה ושיפור האמון 

 .הרשות
האם ניתן להכליל כפרויקט חדש,  .5.1.3.5 14

למעלה מעשור קט שהתחיל לפני פרוי
א התקדם כיוון שהחסם היחיד שיש ול

על השוק  מדובר לו הוא חסם כלכלי.
למעלה לפני נבנו  העירוני החדש בו

יחידות מסחר היכולות  46מעשור 
ר אך נתקע להניב רווח משמעותי לעי

בשל אי יכולת כלכלית להמשיך אותו 
מדובר על תב"ר חדש  בשלב השלד.

 כמובן וכל התהליך כפרוייקט חדש.
 

לקול הקורא,  5.1.3.5לא. ראה תנאי סף 

פרויקט חדש הוא פרויקט שטרם החל כל 

שלב של ביצועו, מלבד תכנון. גם פרויקט 

שהחל את ביצועו והוקפא לפני שנים לא 

 ייתמך.  

15 12.8 ,

5.1.3.8. 

בנוסף להגיש  נדרש אשמח לדעת מה

 המפרט את אופי הפרויקט? למסמך 

יש להגיש את כלל המסמכים הנדרשים 

 12.8להגשת בקשה לתמיכה כמפורט בסעיף 

לקול הקורא ובתוכם את התכנית העסקית 

לקול  5.1.3.8המלאה כמפורט בסעיף 

 הקורא.

האם הקול קורא מיועד רק לישובים   16
עלי אוכלוסייה מעורבת יהודים ב

והחברה הדרוזית? או הכוונה לישובים 
עם אוכלוסייה יהודית וישובים עם 

 ?אוכלוסייה דרוזית

המשרד פרסם שני קולות קוראים לא. 

האחד לרשויות הנמנות על המגזר  -במקביל 

הערבי או המגזר הבדואי, והשני לרשויות 

המגזר  אוהנמנות על המגזר  היהודי 

 י. הדרוז

 5000המועצה שלנו מונה פחות מ .4.2.3 17
תושבים  ולכן אנחנו לא יכולים לבקש 

והפרויקט שלנו לא ₪ יותר ממיליון 
רצינו  ₪.מיליון  4יכול להיות יותר מ

לבדוק האם בכל זאת קיימת אפשרות 
להגיש על פרויקט גדול יותר ולקבל 
יותר, לדוגמה במצב שלא כל התקציב 

רויקט שלנו הוא הפ שהקצבתם ינוצל?
בניית משרדים נוספים באזה"ת שכבר 
יש להם ביקוש ויאפשרו לנו לא רק 

תוח תעסוקה הכנסה, אלא גם פי
החסם היחיד ושמאוד חשובים אצלנו 

 שלנו הוא תקציבי.

אחוז  לקול הקורא 4.2.3לא, בהתאם לסעיף 

השתתפות המשרד בפרויקט לא יפחת 

על הרשות להתאים את הבקשה  .25%מ

 כה לתנאי הסף.לתמי

לא ניתן להגיש על פרויקט גדול יותר אשר 

חורג מתקרת התמיכה בהתאם לטבלה 

  לקול קורא  4.1בסעיף 

18 5.1.3.6

 -ו .

5.1.3.9

.3. 

שצ"פ למסחרי ייחשב האם שנוי יעוד מ
 כחסם

 

. לקול הקורא, 5.1.3.9.3כן. ראה סעיף 

מטרת הפרויקט צריכה להיות תואמת את 

יות החלות הנוגעות ייעוד הקרקע בתכנ

לביצועו של הפרויקט. כמו כן ראה סעיף 



 

 

     
 

 הנגב והגליל הפריפריה המשרד לפיתוח

 

 

 
 

 

                      אביב                                 -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 

חסם רגולטורי, . לקול הקורא, כל 5.1.3.6

פרוצדוראלי, תכנוני, קנייני או כל חסם 

ויביא לפסילת  יחשב כחסם נוסףאחר, 

 .הבקשה

קשים לברר האם גם ועדים אנו מב .5.1.1 19
, בוץיבמקרה שלנו בק, מקומיים

מסגרת קול יכולים להגיש בקשה ב
זמות של מספר מדובר בי קורא זה.

 סקי.חברות להקמת מפעל ע
 

מבקשת . לקול הקורא, 5.1.1לא. ראה סעיף 

כהגדרתה  תמקומירשות הינה  התמיכה

 .לקול הקורא 2.1בסעיף 

20 5.1.3.1

  ( ד)7.

האם ניתן להגיש לקו"ק בקשה 
לפרויקט בנושא שקבלנו עליו תמיכה 

ב אותו בעבר ועכשיו רוצים להרחי
הכוונה  לאזורים נוספים בעיר?

 לפרויקט מציאת חניה בעיר ביעילות

 בקול קורא זה ( ד)5.1.3.1.7ראה סעיף  .לא

לא יאושרו בקשות שעניינן הרחבת 

תמיכה בכל אחד מהפרויקטים אשר 

נתמכו בעבר על ידי המשרד או 

פרויקטים אשר תמיכתם אושרה על ידי 

המשרד וישנו חסם תקציבי נוסף, גם 

התמיכה בוטלה מסיבה כזו או  אם

אשר  HUBהרחבת  –אחרת. כדוגמת 

הוקם על ידי המשרד, ייחשב כפל 

 תמיכה.

21 5.1.3.9

.2 

ש מועצה אזורית, מעוניינים להגי אנו
אחד מיישובי בקשה על מבנה האב ב

 , תחת מסלול ג'.המועצה
אם בעלות הקרקע הינו על היישוב, 
 האם אנו כמועצה עדיין יכולים להגיש

 הבקשה?

במעמד הגשת הבקשה תידרש ש , ובלבד כן

המועצה להוכיח את הבעלות של היישוב על 

. לקול 5.1.3.9.2הקרקע כמפורט בסעיף 

 הקורא. 

 אבקש הבהרה בנוגע לקול קורא הנ"ל.  22
במידה והרשות מעוניינת להגיש 

, לדוגמא רוחבישהוא  אחדפרויקט 
שלטי פרסום במספר ישובים ברחבי 

האם זה נחשב כפרויקט אחד  המועצה.
 וניתן להגיש בקשה כזו?

 

כן. ניתן להגיש פרויקט רוחבי שמתפרס על 

 פני מספר יישובים במועצה האזורית. 

שלום רב, בשנה שעברה זכינו בקול   23
 הקורא. האם ניתן להגיש שוב? 

כן. רשות שזכתה בקול קורא הסרת חסמים 

יכולה להגיש בקשה  2021כלכליים בשנת 

במסגרת קול קורא  בפרויקט חדשתמיכה ל

 זה.

24 5.1.7.3.

 . )ב(1

  האם אפשר להגיש על פרויקט
 התייעלות אנרגטית בקול קורא הזה ?

 

 .בקול קורא זה. )ב( 5.1.7.3.1לא. ראה סעיף 

לא יאושרו בקשות שעניינן בתחום 

. כחלק מפרויקט ההתייעלות האנרגטית

האמצעים להלן לא  –"פריפריה חכמה" 

התקנה של  -תמכו במסגרת קול קורא זה י

גגות סולאריות על מבני ציבור, החלפת 
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ומערכת אשפה  LEDתאורת רחוב לתאורת 

 .חכמה

 
 
 
 


