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לרשויות מקומיות הנכללות במסגרת  2022פיתוח אזורי תעסוקה לשנת קול קורא לתמיכה ב -מענה לשאלות הבהרה 

 550החלטת הממשלה מספר 

 

לרשויות מקומיות  2022פיתוח אזורי תעסוקה לשנת קול קורא לתמיכה ב ההבהרה במסגרת "להלן השאלות ותשובות 

 )להלן: "קול הקורא"(. " 550הנכללות במסגרת החלטת הממשלה מספר 

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

 המובא בקול הקורא.

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

 ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.

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

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

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.

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

 .15381מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות הינו:  .8

יאשרו את ההגשה במערכת עד למועד האחרון  יש לבצע הלחיצה על הגשת הבקשה במערכת מרכבה. רשויות שלא .9

 להגשת בקשות תיפסלנה.

 9.12.2022המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו  .10

 :להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהמשרד נשאל במסגרת הליך זה .11

 

סעיף  מס"ד
בקול 
 קורא

 תשובה שאלה

נספח   .1
 1ג'

האם רלוונטי גם לבקשה במסלול ב' ? ככל שרלוונטי 
בות ישים לצרף גאנט או מספיקה התחיאנו נדרהאם 

 .על המסמךה וחתימ

הנספח רלוונטי גם למסלול ב'. יש לצרף גם גאנט 
 והתחייבות חתומה.

. אין 9.14מסמכים עפ"י סעיף  בקול קורא מבוקשים נספח ה'  .2
סעיף כזה. נא פרטו את הנדרש במסלול ב' בהקשר 

 לנספח זה או לציין במידה ולא נדרש.

 שינוי בנספח הראה 

נספח   .3
 טו'

על גמר ביצוע  הרשות המקומית מתבקשת לחתום
חודשים מיום קבלת ההרשאה. האם רלוונטי  24תוך 

גם לבקשה במסלול ב' לנוכח הידיעה וההבנה 
שתכנון סטטוטורי לא תלוי רק ברשות המקומית 

 ועשוי לקחת מעבר לתקופה זו.

 על מהנדס הרשות המקומית  להצהיר כי עבודות
חודשים מיום קבלת  12התכנון יתחילו עד 
חודשים מיום קבלת  24וך ההרשאה ויסתיימו ת

 ההרשאה. 

נספח   .4
 יא'

האם כפר מסעדה ברמה"ג כלול בהחלטת הממשלה 
 .הנ"ל

 לא.
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פיתוח ושדרוג אזור תעשייה האם ניתן לקבל מימון ל 5.1.4.5  .5
 ? קיים

 

חדשים לא. הקול קורא מיועד לאזורי תעסוקה 
ולא אזורי תעשייה. אזורי תעשייה מטופלים על 
ידי המינהל לפיתוח אזורי תעשייה במשרד 

 הכלכלה.
על מנת להגדיל ולשפר את אזור התעסוקה, ישנו  2.6  .6

צורך משמעותי בפיתוח הכבישים, החניות ותשתיות 
 נוספות. האם ניתן להגיש זאת בקול הקורא.

 ככל שמדובר בהקמת אזור תעסוקה חדש, ניתן
יהיה לקבל תקצוב עבור פיתוח כבישים, חניות 

 ותשתיות נוספות. 

תצהיר היועמ"ש או . נדרש הצהרת היועץ המשפטי נספח יד  .7
 לחלופין העתק חוקי העזר.

נוסח התצהיר המבוקש על ידכם איננו נכון היות 
 לרשות וגביית היטל השבחה איננה לפי חוקי עזר.

יש חוק עזר לסלילה ותיעול. כל היתר מוסדר 
 בחקיקה מדינתית.

על היועץ המשפטי של מתוקן:  נספח י''ד 
ברשות  הרשות המקומית לצרף תצהיר על פיו

המקומית קיימים חוקי עזר המאפשרים גביית 
אגרות והיטלי פיתוח והשבחה מבעלי הקרקע 

לוונטית לעבודות הפיתוח הפרטית הר
לחילופין חוק עזר לסלילה והתשתית או 

 ותיעול.
 1לפי הקול קורא ישנם שני מסלולים: מסלול  5.1.3.2  .8

 בנושא תכנון סטטוטורי.  2בנושא פיתוח ומסלול 
רשום שאחד התנאי סף שהפרויקט  5.1.3.2בסעיף 

   חייב להיות זמין לביצוע. השאלה שלי היא האם 
י תנאי סף זה רלוונטי לפרויקטים בנושא תכנון? כ

 תכנון בטבעו אמור להיות לא זמין לביצוע.
 

בזמינות לביצוע תכנון של אזור תעסוקה הכוונה 
לכך שעל פי התב"ע הקיימת, המאושרת 
ומפורטת, ניתן לתכנן בשטח אזור תעסוקה ולא 

 נדרש שינוי תב"ע. 
 
 

האם פיתוח וחיזוק תשתיותיו של שדרה)ציר(  2.6  .9
    בתחום המועצה המאופיינת בחנויות ומסחר אחר 

נחשב לאזור תעסוקה, ורלוונטי לקול קורא  
זה?)הפיתוח לטובת קידום המסחר ומשיכת 

 .מבקרים(
 

הקול קורא אינו עוסק בשיפוץ או בשדרוג לא. 
של אזור קיים אלא בהקמת אזורי תעסוקה 

  חדשים בלבד. 
 

 

 ?יה נמנה בהגדרה של אזור תעסוקההאם אזור תעשי 2.4  .10
 
 

קול קורא זה עוסק בהקמת אזורי תעסוקה 
 . 2.4חדשים בלבד כהגדרתם בסעיף 

 

בשלב  שאלתנו היא במידה ויש חוקי עזר שנמצאים 5.1.4.9  .11
אישור מתקדם ) כגון חוק עזר מנוסח אשר לא אושר 
במליאה עדיין ( האם זה קביל ויענה על תנאי הסף 

 הנוכחי?

לא. אישור חוקי העזר על ידי המליאה הינו 
תנאי סף מהותי. אי עמידה בתנאי סף זה תביא 

 לפסילת הבקשה.

חוקי  החוקי עזר למים וביוב אך אין ל לרשות יש 5.1.4.9  .12
מאחר  להיטלי פיתוח והשבחה יםעזר הקשור

 ומדובר בקרקעות שהן בבעלות המדינה.

חוקי עזר הקשורים להיטלי פיתוח והשבחה 
הינם תנאי סף מהותי. אי עמידה בתנאי סף זה 

 תביא לפסילת הבקשה. 


