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2022נובמבר  27 ראשון יום  

' כסלו תשפ"גג  

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי אזורי  -מענה לשאלות הבהרה 

 2022החברתית לשנת  לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה

 

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים  להלן השאלות ותשובות ההבהרה במסגרת "

 " )להלן: "קול הקורא"(. 2022פיתוח כלכלי אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 

המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי קול הקורא וגוברות על הנוסח התשובות המובאות להלן מחייבות את כל  .1

 המובא בקול הקורא.

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת התמיכות,  .2

 ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.

שהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של אין באי התייחסותה של ועדת התמיכות לשאלה כל .3

 השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי קול הקורא.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל  .4

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 ין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.יובהר כי א .5

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור בקול הקורא. .6

 מסמך זה מהווה חלק ממסמכי קול הקורא. .7

 15384להגשה על ידי רשויות מקומיות הינו:  מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה .8

 15403אשכולות רשויות מקומיות:  מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה להגשה על ידי .9

במערכת עד למועד האחרון  יש לבצע הלחיצה על הגשת הבקשה במערכת מרכבה. רשויות שלא יאשרו את ההגשה .10

 להגשת בקשות תיפסלנה.

 9.12.2022המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו  .11

 :להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהמשרד נשאל במסגרת הליך זה .12

 

סעיף  מס"ד

בקול 

 קורא

 תשובה שאלה

בהתייחס למסלול ג' בו רשאית להגיש בקשה רשות    .1

 2מקומית אחת. חובה עליה לצרף לכל הפחות 

 .מהאזורמכתבי תמיכה מרשויות מקומיות 

האם הרשויות התומכות )ולא המשתתפות( גם 

צריכות להשתייך לנגב או הגליל או הפריפריה 

 החברתית.

וכן האם ההגדרה של מהאזור היא שהמרחק בין 

 ק"מ. 10רשות לרשות לא יעלה על 

אכן. כל הרשויות הממליצות חייבות להיות 

 מהנגב, הגליל ופריפריה החברתית. 

תפות המרחק בין הרשות המקומיות השו

בפרויקט או התומכות בפרויקט, חייב להיות עד 

 ק"מ בין רשות לרשות.  10

 

מקומית  בקול הקורא האזורי רשום שאם רשות   .2

ניגשת והאשכול שהרשות נמצאת גם מגיש היא לא 

 .אשמח להבהרה . יכולה לגשת

אכן. בקשה שתוגש על ידי אשכול חייבת לכלול 

את כל הרשויות המקומיות החברות באשכול. 

רשות מקומית שהינה חלק מאשכול רשויות 
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מקומיות, לא תוכל להיכלל בפרויקט נוסף ולא 

 יכולה להגיש פרויקט עצמאית. 

 

 מסמכי הגשה לא מופיעים בוורד. המשרד באתר לא מופיעים מסמכי ההגשה בוורד   .3

יפרסם את הנספחים בקובץ וורד. יובהר כי כל 

בנספחים עלול להביא לפסילת שיעשה שינוי 

 הבקשה.

האם קול הקורא מתייחס באותו אופן לישובים    .4

ורשויות הנכללות רק באופן  גאוגרפית ופריפריאלית

 חלקי בפריפריה החברתית יכולות להגיש בקשה?

לא. הקול קורא מיועד רק לרשויות מקומיות 

בפריפריה או בגליל  או הנכללות באופן מלא בנגב

  החברתית.

קורא מיועד למימון פרויקט ההאם קול א.    .5
במסגרת פיתוח כלכלי אזורי? או מיועד 
לפרויקט של רשות מקומית? כלומר פתרון 

 18-רשויות או פתרון כגון כלבייה ל 2-ל
 רשויות. 

 –"תנאים..."  5.1.4על סמך סעיף ב. 
הפרויקט ישים, אזורי, זמין מלבד סעיף 

שבחודש הקרוב יוכל להיסגר  5.1.4.7
סופית, כלומר יש קרקע, ויש אדריכל, כמו 
כן הקרקע עם זכויות מתאימות כך 
שהתהליך יהיה קצר. עם זאת זה נראה כמו 
התנאי היחיד מבין על מה שצוין שעלול 

 להוות בעיה. 

קורא מיועד למימון פרויקט של פיתוח ה קול

 כלכלי אזורי בלבד, ולא פרויקט מקומי כלשהו. 

 

קובע כי לא ייתמך פרויקט  5.1.4.7סעיף 

שביצועו החל, למעט תכנון הפרויקט. כל עוד לא 

החל ביצוע פיסי של הפרויקט, הרי שהפרויקט 

 ייחשב כפרויקט שביצועו טרם החל.

 כן. למועצות אזוריות?האם קול קורא מיועד גם    .6

האם הרשות המקומית מחוייבת במימון מסויים או    .7

שניתן להציג מיזם שכלל התקציב מגיע מהקול 

 ?הקורא

האם ניתן לתקצב במסגרת זו פרויקט בתחום 

השירותים החברתיים)הקמת מרכז עבור בעלי 

ש( אשר הקמתו חוסכת "מוגבלויות או חסרי מע

שכנות מאות אלפי לרשות המקומית ולרשויות 

 ?שקלים בשנה

האם ניתן להגיש פרויקט שתכניותיו מאושרות אך 

היתר הבניה עדיין לא ניתן)נמצא בתהליך ויינתן 

 ?בחודשים הקרובים(

האם ניתן לכלול בתוך התקציב את עלויות התפעול 

  ?הראשונות של המיזם

הרשות המקומית אינה מחויבת במימון מסוים 

 לא השתתפות עצמית.וניתן להציג פרויקט ל

ניתן להגיש כל פרויקט המייצר רווחים או תורם 

 לחיסכון למספר רשויות מקומיות בו זמנית.

המשרד אינו מתייחס במענה לשאלות ההבהרה 

 לפרויקט ספציפי כלשהו.

מפורטים  5.1.4.11.4בקול קורא במסגרת סעיף  

השלבים במקרה בו לרשות מקומית אין עדיין 

 לפעול על פיהם.היתר בנייה ויש 

 לא ניתן לכלול בפרויקט שום הוצאה תפעולית.

. כך שנוכל  BOTהאם ניתן להגיש לפרויקט  .1   .8

להציע דמי זיכיון נמוכים יותר לקבלן 

 המבצע?

האם אפשרי להגיש לפרויקט תחזוקת  .2

 פארקים מטרופוליטנים?

 לא ניתן. .1

לא ניתן להגיש פרויקט שמהותו מימון  .2

 הוצאות תחזוקה או הוצאות תפעוליות.

רשות מקומית רשאית להגיש בקשה  .3

לבד בהתאם למסלולים ג או ד, אך 
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האם רשות מקומית יכולה להגיש בקשה  .3

ומתנאי לבד )בהגדה של מסלול ד נרשם שכן 

 הסף משתמע שלא(?

האם יאושרו בקשות שעניינן פרויקט חווה  .4

 סולארית?

הפרויקט חייב להיות כלכלי אזורי ולא 

 מקומי.

לא יאושר שום פרויקט התייעלות  .4

אנרגטית שמהותו גגות סולאריים, 

 אשפה חכמה או תאורת רחובות. 

מעוניינת להגיש את הקול קורא עבור  Xעיריית    .9

פרויקט מסויים ואשמח לברר מולך האם אנו 

 עומדים בתנאים על פי ההנחיות 

זכתה הרשות בתקציב דרך אגף  2019בשנת 

 המתקנים של הטוטו להקמת בריכה הידרותרפית 

בתכנון של הבריכה נלקח בחשבון מראש כי המבנה 

הבריכה  –קומות קומה תחתונה  2יכלול 

 –ההידרותרפית וקומה שניה חדר כושר בגודל של כ 

מטר שיתחבר למבנה קיים של הרשות ויהווה  800

 שמרכז פנאי ונופ

בעמל רב הצליחה הרשות לגייס את כל המצ'ינג 

להקמת שלב א' של הפרוייקט , משמע הקומה 

התחתונה, הבריכה הטיפולית ואנו בחודשים 

 הקרובים נסיים את תהליך הבניה.

שלב ב' תוכנן אך לא התקדם וזה בשל חסם תקציבי 

 להשלמתו!

 שאלתי:

  2.4.1.5על פי סעיף  .1
ישנה השפעה  האם לפרויקט –הפרויקט אזורי 

אזורית. דהיינו, האם הפרויקט מייצר חיסכון ו/או 

הכנסות למספר רשויות מקומיות ולא לרשות 

מקומית אחת בלבד (רלוונטי לבקשות תחת מסלול 

א' ומסלול ב') או האם הפרויקט בעל תרומה כלכלית 

 .)'רלוונטי לבקשות תחת מסלול ג' ומסלול ד(לאזור 

להלן מתאים  האם החדר כושר כפי שציינתי

 להגדרה??

  7.4.1.5על פי סעיף  .2
טרם החל שלב כלשהוא  –טרם החל ביצוע הפרויקט 

פרויקט  1.7.4.1.5 .של ביצוע הפרויקט, מלבד תכנונו

לא  –שהחל ביצועו ו/או פרויקט אשר ביצועו מוקפא 

ייתמך. למען הסר ספק, פרויקט לגביו יסתבר כי 

אישור  ביצועו החל (למעט עבודות התכנון) טרם

ועדת התמיכות המשרדית, ייפסל והתמיכה בגינו 

 .תבוטל

פרויקט המוגש על ידי רשות מקומית  .1

אחת בלבד חייב להיות פרויקט בעל 

תרומה כלכלית אזורית מוכחת ולא 

 תרומה כלכלית מקומית בלבד.

קומות  2-פרויקט שתוכנן מראש כ .2

 נחשב כפרויקט שכבר החל ביצועו.

ניתן להגיש בקשה להרחבת מבנה ככלל  .3

יים או בניית קומה נוספת כל עוד ק

הפרויקט הינו בעל תרומה כלכלית 

אזורית וכל עוד בין הפרויקט המקורי 

לפרויקט הנוכחי אין דמיון כלשהו 

 2-במטרות, במהות וכדומה ומדובר ב

אשר לא  טים שונים בתכליתפרויק

  .פרויקט אחדתוכננו יחדיו במסגרת 
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האם היות ומדובר בקומה שניה ממבנה קיים עומד 

 בהגדרה ובתנאי הסף להגשת הקול קורא?

האם חברה כלכלית של הרשות יכולה גם להגיש    .10

פ או בהסתמך על מכתבי המלצה של "בקשה בשת

 רשויות אחרות

 לא.

 מבקשת לוודא:   .11

האם רשות בודדת יכולה להגיש בקשה, לא כאשכול 

  או

  שותפות?

 

 במסגרת מסלול ג' או ד'.  כן.

האם יש רשות נוספת כיצד ניתן לדעת  .1   .12
באזור שלנו שנחשבת אצלכם בתור 

 פריפריה חברתית ונוכל להגיש איתה?
אלף  100אנחנו עיר הרבה יותר גדולה מ .2

תושבים )באזור המיליון( ואילו הרשויות 
לאיזה  -השכנות הם פחות מכמות זו

פרויקט נוכל לגשת? מה יהיה גובה התקציב 
 המקסימלי?

אפשרות להגיש על מבנה/שירות  האם יש .3
מסוים שישב אצלנו בעיר ונותן שירותים 

 לרשויות השכנות? זה תופס מבחינתכם?

רשות אשר דירוגה הסוציו כלכלי הינו  .1

בהתאם לדו"ח הלמ"ס העדכני  4-1

 ניתן לעיין בדו"ח הלמ"ס.  ביותר.

תחת המסלולים לרשויות מקומיות  .2

תושבים. תקרת התקציב  100,000מעל 

המקסימאלית לקול קורא זה היא 

12,000,000 ₪. 

ניתן להגיש כל פרויקט בעל תרומה  .3

כלכלית אזורית. המשרד לא מתייחס 

במענה לשאלות ההבהרה לפרויקט 

 ספציפי.

האם יש היתכנות  -אני שואלת כשאלת הבהרה    .13

מנות ולקבלת הקצאת תקציב עבור מרכז תרבות וא

ואשר חסר לנו פרויקט אשר יתרום כלכלית לאזור -

תקציב לביצוע פיתוח תשתיות וכן ציוד לשם 

  השלמתו.

ניתן להגיש כל פרויקט בעל תרומה כלכלית 

אזורית מוכחת. המשרד אינו מתייחס במענה 

לשאלות ההבהרה לפרויקט ספציפי נקודתית 

 כלשהו. 

? כלומר  האם הרשות צריכה להשתתף בתיקצוב   .14

  האם יש לה מאנצ'ינג ?

אחת רשום תמיכה מינימלית של  פשוט במקום

 אך לא מה מקסימלית. 25% -  המשרד הוא

 

הרשות המקומית אינה מחויבת להשתתף 

 בתקצוב. אין חובת השתתפות עצמית כלשהי.

 ניתן להגיש בקשה למימון מלא.

כוונת המשרד היא שתמיכת המשרד בפרויקט 

מעלותו הכוללת, כך שחלקו  25%-לא תפחת מ

של המשרד במימון הפרויקט יהיה משמעותי. 

לשם המחשה. אם עלות הפרויקט היא 

, ניתן להגיש בקשה על כל הסכום ₪ 10,000,000

 .  ₪ 2,500,000-אך לא פחות מ

תן קורא הנ"ל ניהאבקש לשאול האם במסגרת קול    .15

להגיש בקשות עבור רכישת אוטובוסים חשמליים 

שיחליפו את האוטובוסים הרגילים שנמצאים היום 

לא. רכישת אוטובוסים חשמליים נחשבת 

יתרה להצטיידות ולא תמומן על ידי המשרד. 

 ומי. מזאת, מדובר בפרויקט כלכלי מק
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ברשות המועצה, דבר אשר יביא לחיסכון גדול מאוד 

 בהוצאות הרשות המקומית?

האם ניתן להגיש בקשה להחלפת מערכות השקיה    .16

 או מדשאות לשם חיסכון בהוצאות המים?

לא. החלפת מערכות השקיה או מדשאות לא 

יתרה מזאת,  תתוקצב במסגרת קול קורא זה. 

 מדובר בפרויקט כלכלי מקומי.

במועצה אזורית בקעת הירדן קיימים שלושה    .17

 ישובים כפריפריה חברתית.

אנו מעוניינים להגיש פרוייקט ברשות/באחד 

 מהישובים הנ"ל.

 האם קיימת אפשרות?

לא. רק רשויות מקומיות הנכללות באופן מלא 

בפריפריה החברתית רשאיות להגיש בקשות 

 במסגרת קול קורא זה.

לפני כחודש הגשנו בקשה במסגרת קול קורא"    .18

תמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים 

מגזר יהודי והחברה  - 2022ים לשנת תקציבי

אבקש לברר האם אנחנו  " .14924/14925 -הדרוזית 

 " .15384רשאים לגשת לקול קורא מס' 

כן. הקול קורא הראשון מיועד לפרויקטים  

 הנ"לכלכליים מקומיים בלבד. הקול קורא 

מיועד לפרויקטים כלכליים אזוריים בלבד. 

הקולות קוראים שונים במטרותיהם ואין מניעה 

 להגיש בקשות לשניהם.

 קורא של חסמים תקציביים של נגב גליל,הלגבי קול    .19

 האם העירייה )בת ים( יכולה לגשת לקול קורא זה?

בת ים אינה נכללת בפריפריה החברתית באופן 

להגיש בקשה במסגרת מלא ועל כן אינה רשאית 

 קול קורא זה.

האם קול הקורא הוא רק לשתי רשויות שהגישו    .20

 יחד? 

האם רשות יחידה יכולה להגיש בקשה לקול קורא 

 ע"מ לשפר את מצבה החברתי כלכלי?

 אשמח להבהרה למסלול א 

 רשות מקומית רשאית להגיש בקשה עצמאית

. אולם, מטרת הקול במסגרת מסלול ג או ד

תמיכה בפרויקטים כלכליים אזוריים  קורא היא

והפרויקט המוגש חייב להראות תרומה כלכלית 

 אזורית ולא תרומה כלכלית מקומית. 

"שותפות של רשויות מקומיות" האם  5.1.2בסעיף    .21

 חובה שתהיה שותפות עם רשות שכנה?

חובה שתהיה שותפות עם רשויות מקומיות 

 ק"מ האחת מהשנייה.  10המרוחקות עד 


