
 

 

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

 

31/10/2022 

 ו'/חשון/תשפ"ג

קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים  -מענה לשאלות הבהרה 

 2022בערים המעורבות לשנת 

קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית  במסגרת קול קורא "להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

 " )להלן: "קול הקורא"(. 2022על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערים המעורבות לשנת 

התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי קול הקורא וגוברות על  .2

 הקורא.הנוסח המובא בקול 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת התמיכות,  .3

 ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.

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

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

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

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

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

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור בקול הקורא. .7

 מסמך זה מהווה חלק ממסמכי קול הקורא. .8

 15389על ידי רשויות מקומיות הינו:  /מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה להגשה .9

 רשויות שלא יאשרו את ההגשהיש לבצע הלחיצה על הגשת הבקשה במערכת מרכבה.  .10

 .8/12/2022המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו במערכת עד למועד האחרון להגשת בקשות תיפסלנה. .11

 לב כי בנוסף להגשה במערכת המרכבה יש למלא את הקישור הבא:  שימו .12

https://forms.gle/jmsdspXabYNXie7GA 

 :במסגרת הליך זהלהלן תשובות לשאלות ההבהרה שהמשרד נשאל  .13
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סעיף  מס"ד

בקול 

 קורא

 תשובה שאלה

 10-רשויות ערביות ו 8 -מורכב מההאם אשכול מעורב  6.1.2  .1

 יהודיות יכול לגשת לקול הקורא?

 .לא

הרשות הינה עיר   6.1.2תנאי סף  ראה

 1834מעורבת כהגדרתה בהחלטת ממשלה  

וב של בה, קרי, עיר בה ר והכלולה

אוכלוסייה יהודית ומיעוט ניכר של 

 %20אוכלוסייה ערבית המונה מעל 

תושבים.   20,000מתושבי העיר או מעל 

 תמיכה בקשה להגשת הזכאיות הרשויות

, לוד:  הינן הממשלה להחלטת בהתאם

 ורמלה עכו, הגליל נוף, תרשיחא מעלות

2.  6.1.5 

נספח 

 י"ג

צריך להיות מישהו שחי את העיר, מכיר  הפרויקטור

 את הלך הרוח העירוני

 עםהיכרות  לנספח י"ג קובע כי :  8.3 סעיף  

 בעיר, לרבות החברה הערבית. האוכלסיה

לאפשר הרחבה של הפרויקטור לעוד שנה במידה ולא   .3

 יהיה מתכלל מהרשות

 6.1.5 סעיף, הקורא בקול שינוי' ר

 הפרויקטוראשר יוקצה להעסקת  התקציב

 של סך עד על יעמוד זה קורא קול מתוך

 400,000 קרי, פעילות שנת לכל ₪ 200,000

ובמהלך  במידהיחד עם זאת,  לשנתיים ₪

השנה הראשונה לפעילות יתחיל בתפקידו 

 לשיוויוןעירוני מטעם המשרד  מתכלל

  פרויקטורחברתי, לא תתאפשר העסקת 

במקרה דנן,  בשנת הפעילות השנייה.

, ₪ 200,000תיווצר יתרה תקציבית בסך 

 גישלהועל כן יתאפשר לרשות המקומית 

 תכנית עבודה מתוקנת על יתרת התקציב 

  

לאפשר רציפות מבחינת האפשרות להמשיך להעסיק   .4

 את הפרויקטור במסגרת המתכללים

 חברתי לשוויון המשרד"י ע ייבחן הנושא

)פרויקטור(  האם –חדש מדוע לא ניתן לקלוט עובד   .5

חברה  -ניתן בגוף אחר לקלוט עובד)חברה למתנסים

 לקול קורא( 6.1.5כלכלית( ? )

 4.7ו 4.6 סעיף ראה

עלויות שוטפות לרבות כוח אדם של  4.6

 –עובדי הרשות ו/או תאגידים עירוניים 

יתקצב סעיף של עלויות  לאהמשרד 

לרבות כוח אדם של שוטפות ברשות 

 תאגידים עירונייםעובדי הרשות ו/או 

משכורות והוצאות תפעוליות הנוגעות (

לכוח אדם(. כן המשרד לא יתקצב 
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הוצאות שכר של עובדי קבלני משנה 

ו/או עובדי גוף שהינו בבעלות חלקית 

  או מלאה של הרשות המקומית.

התמיכה לא  –העברת התמיכה לצד ג'  4.7

תשמש לתמרוץ באמצעות העברת 

 רשאית הרשות. 'ג דהמענק לצ

 בספקים/או ו שירות בנתוני להסתייע

 עירוניים בתאגידים/או ו חיצוניים

כלכלית(,  וחברה עירוני"ס מתנ)לרבות 

ובלבד שהתקשרה עימם בהתאם 

להוראות הדין החלות על הרשות וככל 

והאחראית על התכנית הינה הרשות. 

 הוצאות רקלמען הסר ספק יובהר כי 

  המקומית הרשות בספרי ירשמו אשר

 . יוכרו

 

האם ניתן כי הפרויקטור יועסק על ידי החברה   .6

 הכלכלית של הרשות?

. לא. החברה 5' מס לשאלה תשובה ראה

הכלכלית יכולה להתקשר עם פרויקטור אך 

המשרד לא ישלם עבור פרויקטור לשכיר של 

חברה כלכלית או כל תאגיד בבעלות מלאה 

 או חלקית של הרשות. 

 –שהפרויקטור יכיר את העיר לאור העובדה כי חשוב   .7

 למה רק לשנה ?

 3 מס לשאלה תשובה ראה

העבודה  תוכניות. הקורא בקול שינוי בוצע יום לתהליך שיתוף ציבור זה קצר. 30 8.1  .8

 יום. 60יוגשו בתוך 

האם השיתוף ציבור יכול להיות על ידי שאלון , דיון   .9
 דרך המדיה , מפגש דרך המדיה ?

. 

 כן

מעורבות,  חייב להיות פרונטאלי ? האם  האם המפגש,  .10
 ניתן בדיון מקוון ?

באופן מקוון, ראה  ערךילהיכול  המפגש

 .9מענה לשאלה 

 איפה מכניסים את השיתוף ציבור בתוכנית עבודה ?  .11
 

 ג פרק, ט נספח ראה

האם ניתן לקלוט בחשבונית העסקת רכז מתנדבים   .12
בתרשיחא שישמש גם במעלות וגם  –ופרויקט קהילתי 

 ויתן מענה קהילתי

ובתנאי שהפעילות נכללת במסגרת  כן

 תוכנית העבודה של הפעילות הנתמכת. 

 הקורא לקול 4.7 לסעיף בהתאם

התמיכה לא  –העברת התמיכה לצד ג' 

תשמש לתמרוץ באמצעות העברת המענק 

 בנתוני להסתייע רשאית הרשות. 'ג דלצ
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/או ו חיצוניים בספקים/או ו שירות

 עירוני"ס מתנ)לרבות  עירוניים בתאגידים

כלכלית(, ובלבד שהתקשרה עימם  וחברה

בהתאם להוראות הדין החלות על הרשות 

וככל והאחראית על התכנית הינה הרשות. 

 אשר הוצאות רקלמען הסר ספק יובהר כי 

 . יוכרו  המקומית הרשות בספרי ירשמו

 

 ציבור שיתוף הליך לפחות תבצע הרשות בתכנית?האם צריך שיתוף לגבי כל תחום  8.1.3.1  .13

 הנבחרים מהתחומים אחד כל עבור אחד

 למספר בהתאם שיתוף תהליכי 2-3)לפחות 

 (לעסוק הרשות תבחר בהם התחומים

 -שיתוף ציבור בתקופת בחירות יכולה להיות בעייתית  .14

לבחון את הסוגייה מבחינה משפטית ומה המשמעויות 

 של זה

 

על הרשות לפעול בהתאם להנחיות היועץ 

המשפטי של הרשות. המשרד לא מכיר 

מניעה משפטית לכך, ככל ותוצג חוות דעת 

משפטית של היועץ המשפטי של המשרד 

המורה אחרת, המשרד יבחן את חוות הדעת 

 וינחה את הרשויות כפי הנדרש. 

 אפשר האם האחרונה בשנה ציבור שיתוף תהליך עשינו  .15

 בו להשתמש

 במהלך בוצע הציבור שיתוף ותהליך במידה

 המסקנות את לקבל יהיה ניתן, 2022 שנת

 .מהתהליך העולות

בעיה עם כך שהתכניות לא יכולות להיות המשכיות    .16

 בשנים הבאות והתקציב הוא חד פעמי

זוהי המשמעות של תמיכה, הינה תלויית 

 מדיניות.  

מוצלחות מבקשים שיהיה ניתן לחזור על תכניות    .17

 2022שמתקיימות ב

לחזור על תכניות אשר הסתיימו  ניתן

על ת תשלום ודרישבגינן  והוגשולחלוטין 

מלוא התקציב לפעילות זו, וזאת עוד טרם 

ההגשה של תוכנית העבודה לקול הקורא 

 הנוכחי.

מה לגבי תוכנית שמסתיימת לפני שמתחילה תוכנית    .18

 חדשה

 17תשובה לשאלה  ראה

איך יתוקצב פרויקט ביחס לאפשרות לקבל תקצוב    .19

נוסף. כלומר, הרשות צריכה להגיש תוכנית על בסיס 

 תקצוב מינימום או מקסימום ?

תכנית המתוקצבת ע"י מקור  להגישניתן  לא

 נוסף

בתחום שיפור השירות לאזרח ושיפור איכות החיים    .20

 באילו סוגי תשתיות מדובר –מצוין חיזוק תשתיות 

 מבנה ציבור כגוןלשפר תשתיות שונות  ניתן

הנספחים הועלו. יחד עם זאת, אין לערוך  WORDנשמח לקבל את מסמכי הקול קורא בפורמט    .21

שינוי בנספחים, רק למלא את הנדרש. רשות 
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שתערוך שינוי בתוכן הנספחים שנכתב על 

 ידי המשרד, עשויה להיפסל בגין השינוי.


