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קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הדרוזית ברמת הגולן הנכללים בהחלטת  - מענה לשאלות הבהרה

 2022מבני ציבור עירוניים לשנת  בתכנון, פיתוח והקמתלתמיכה  -717ממשלה 

קול קורא לרשויות מקומיות בחברה הדרוזית ברמת הגולן  קול קורא "במסגרת להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

"קול  להלן:" )2022מבני ציבור עירוניים לשנת  בתכנון, פיתוח והקמתלתמיכה  -717הנכללים בהחלטת ממשלה 

 (. קורא"ה

קורא וגוברות על הנוסח ההמובאות להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי קול  התשובות .2

 קורא.ההמובא בקול 

, התמיכותאו ועדת  משרדאין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ה .3

 ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של  התמיכותותה של ועדת אין באי התייחס .4

 קורא.ההשואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי קול 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל  .5

 על אחריותו בלבד. המסתמך עליהן עושה זאת

 יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה. .6

 קורא.ההבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור בקול  סמךאלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במ .7

 .קוראה קולמסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .8

 .15267"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות הינו: המרכבהקול קורא במערכת  מספר .9

 . 21.11.2022המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו  .10

 :זה הליך במסגרתנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .11

 

סעיף  מס"ד

בקול 

 קורא

 תשובה שאלה

בידינו הרשאה ממשרד התרבות והספורט לבניית  4.9.1  .1

מש''ח, אבל עלות  4מגרש כדורגל, הרשאות בשווי 

משרד   הפרויקט כולו תהיה הרבה יותר מהרשאות

התרבות והספורט. האם החישוב ייעשה לפני 

 הכוללת של הפרויקט? ההרשאות או העלות

עלות הכוללת של יעשה בהתאם ל החישוב 

 הפרויקט.

 . 4.9.2שות לתנאי סף ס' תשומת לב הר

2.  4.11 +

4.11.1 

שני סעיפים סותרים אחד את השני. בסעיף הראשוני 

יש אפשרות לעבוד עם ספקים חיצוניים בביצוע 

הפרויקט, למרות זאת, בסעיף השני יש מחויבות 

לעבוד רק עם "החברה הכלכלית". )אין חברה 

 כלכלית בשום רשות ברמת הגולן, רק דרך האשכול(.

 

מחויבות לבצע את הפרויקט באמצעות אין 

חברה כלכלית. ניתן לבצע באמצעות כל ספק 

שעומד בהוראות הדין החלות על הרשות. כוונת 

המשרד הינה שהבעלות על הפרויקט והאחריות 

הכללית והרישום בספרים חייב להישאר תחת 

 הרשות המקומית. 



 

   03-6060700טלפון:  |  אביב-, תל8בית אמות משפט, שדרות שאול המלך  | המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

  

 

נשמח לקבל את מסמכי הקול קורא בפורמט    .3

WORD 

הועלו. יחד עם זאת, אין לערוך שינוי הנספחים 

בנספחים, רק למלא את הנדרש. רשות שתערוך 

שינוי בתוכן הנספחים שנכתב על ידי המשרד, 

 עשויה להיפסל בגין השינוי.


