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 , התשע"טבסיוןז "כ 

 2019 ביוני 30 

 
 

קול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ולחברות בגליל  -מענה לשאלות הבהרה הנדון: 
לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח תעסוקתי ופיתוח 

 כלכלי מקומי או אזורי
 4.6.19פורסם ביום  –קול קורא ן: סימוכי

 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הרשות לפיתוח הגליל, בשיתוף להלן מענה  .1

 לשאלות ההבהרה שנשאלו בנוגע להליך שבסימוכין:

 

  '1שאלה מס: 

ם , יכולה להגיש קול קורא המקדמועצה מקומיתכלכלית של האם חברה : אלהש .א

המקודמים בפועל על  המקומית המועצהמרחבים עסקיים בחמישה מישובי  4-5-כ

במילים אחרות, האם המועצה יכולה להגיש קול  ידי אגודות חקלאיות )חברות(?

(? אגודה שיתופית חקלאית - ישובים הפועלים כל אחד כחברה )אגשח 5קורא בשם 

קידום המרחבים לציין כי  לפרטי, חשוב מוניציפליהתחום ההאם אין התנגשות בין 

רת הישובים התאפשר באמצעות שירות שהמועצה נתנה לאורך זמן במסגרת במסג

מעברים )מרכז מעברים מהווה שותפות בין מועצות ומשרד הרווחה ומתמחה מרכז 

בנושא תעסוקה ופיתוח כלכלי )באמצעות רכזת יזמות אשר מסייעת לעסקים 

ם תעסוקתיים, קהילתיים((. מרכז קטנים ולהנהלות הישובים לקדם מיזמי

המעברים מעוניין בשת"פ עם חברה כלכלית של אחת המועצות לבחון היתכנות 

 להגשת הקול קורא.

הקול קורא מופנה הן לחברות הממוקמות בגליל/צפויות להעביר את  :תשובה .ב

מיקומן לגליל והן לרשויות מקומיות/אשכול רשויות מקומיות. מכאן כי הגשת 

יכולה להתבצע הן על ידי חברה אחת מבין החברות )אחת האגודות( הקול קורא 

אשר תרכז את כלל הפעילות אצלה ותפרוט את התכנית כתכנית מרחבית בישובים 

כלל התקצוב המשרדי יועבר אליה לצורך ניהול )בהן פועלת כגורם מתכלל 

מקומיות/אזוריות, בהתאם  והן על ידי הגשה של אחת המועצות (הפרויקט

הישובים בהן תופעל התכנית.  יפורטוכאשר בתכנית שתוגש  ,2דרות שבסעיף להג

 איננההגשה על ידי מרכז המעברים המהווה שותפות בין המועצות למשרד הרווחה 

ורצוי כי ההגשה תתבצע על ידי אחת החברות כפי שצוין לעיל או על ידי  תאפשרי

אשר יגיש את התכנית  . חשוב לציין, כי הגוףהמקומיות/אזוריות אחת המועצות

הינו הגוף אשר יוביל את הפרויקט ויהיה מחויב אליו למול המשרד, החל משלב 

 וכך הלאה. 4.1.9ההגשה, הצגת הפרויקט על ידי בעלי התפקידים כמפורט בסעיף 
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  '2שאלה מס: 

גם המינימאלי וגם זה המזכה בנקודות , )השתתפות עצמית( מצ'ינגאם הה: שאלה .א

 גיע ממימון ממשלתי?יכול לה, נוספת

תגיע ( 7.9וסעיף  4.1.5)סעיף  אין מניעה כי ההשתתפות העצמית הנדרשת :תשובה .ב

משרדי ממשלה בין עצמיים ובין כאלה של גופים אחרים )כגון  מקורות אחריםמ

לקול קורא, לוועדה הבין משרדית שמורה  4.1.5.3. כך גם, בהתאם לסעיף אחרים(

השתתפות העצמית לפרויקטים מסוימים על האפשרות להקטין או לבטל את ה

 בסיס שיקולים מקצועיים ומנומקים.

  

  '3שאלה מס: 

אם רשות מקומית המנויה ברשימת הרשויות המשויכות לפריפריה ה: שאלה .א

 החברתית של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יכולה להגיש בקשה לסיוע?

גיש בקשה לסיוע במסגרת הקול : לא, הרשויות המקומיות אשר יכולות להתשובה .ב

להגדרה בחוק הרשות , בהתאם דקורא שבנדון, הינן רשויות מקומיות בגליל בלב

באתר המשרד הרשויות מנויות רשימת  ם, לנוחיותכ1993-לפיתוח הגליל, התשנ"ג

 והגליל.לפיתוח הפריפריה, הנגב 

 

  '4שאלה מס: 

כי יש טפסים להורדה מאתר הרשות לפיתוח  17.2בקול קורא כתוב בסעיף : שאלה .א

אין קבצים מצורפים להורדה. הקול קורא , הגליל. בלינק של הקול קורא באתר

שלא ניתן לעריכה ויש בו, כפי הנראה, את הקבצים שאותם צריך  PDFבנוי בקובץ 

 למלא. כיצד ניתן לקבל את הקבצים בפורמט וורד אותו ניתן למלא דיגיטלית?

את תהליך מילוי הטפסים ניתן לבצע הן ידנית באמצעות הדפסה של קובץ תשובה:  .ב

הרשות  או באמצעות מילוי ידני של קובץ הוורד אשר יעלה היום לאתר PDF-ה

שומת ליבכם כי הנוסח הקובע הינו הנוסח תלנוחיות ההגשה.  לפיתוח הגליל,

לא יתקבל וצפוי בטפסים בצורה עצמאית המפורסם באתר וכל שינוי שיבוצע 

 להביא לפסילת הבקשה.

 

  '5שאלה מס: 

אם יש אפשרות לקבל סיוע טכני מתאריך זה והלאה במילוי הטפסים השאלה:  .א

 רים בקול קורא?והחובות השונים המתוא

בשיתוף עם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  הרשות לפיתוח הגלילתשובה:  .ב

לטובת עזרה בהגשת בשבוע האחרון של חודש יוני, לקיים ימי עיון  והגליל צפויים

הטפסים וביצוע בדיקה ראשונית של עמידה כללית בתנאים המפורטים בקול 

http://www.galil.gov.il/
http://www.galil.gov.il/
http://negev-galil.gov.il/Galil/Pages/NegevMuni.aspx
http://negev-galil.gov.il/Galil/Pages/NegevMuni.aspx
http://negev-galil.gov.il/Galil/Pages/NegevMuni.aspx
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באתר גליל, במועדים שיפורסמו קורא. ימי עיון אלו יבוצעו ברשות לפיתוח ה

ובצורה ישירה לרשויות המקומיות בצורה יזומה על ידי הרשות לפיתוח הגליל 

כמו כן, ניתן לפנות לנציגת הוועדה האחראית לקול קורא לצורך הכוונה  והמשרד.

 לקול קורא. 16טכנית באם נדרשת כזאת, בהתאם לפרטי הקשר המופיעים בסעיף 

 

  '6שאלה מס: 

 חברה עסקית?יחד עם אשכול רשויות  -אם ניתן לגשת בצורה משותפת השאלה:  .א

ככל שהבקשה עומדת בתנאי הסף, יש לשקול את אופן ההגשה ולבחור את הגורם תשובה:  .ב

הינו אשר החסם בו אשר יוביל את הפרויקט. כלומר, באם מדובר בפרויקט ראשי, 

, באם יגיש את הבקשה כולנכון יהיה כי האש ,מובל על ידי האשכולוהפרויקט תשתיתי 

העסקית, אזי רצוי כי החברה  ההחברבגבולות תקציבי מדובר בחסם תקציבי אשר עניינו 

בפרויקט משנה אשר הינו עסקית היא זו שתוביל את הפרויקט. כך גם, במקרה ומדובר ה

כלומר על מי מושט התכנון, תכנוני, אזי יש לקבוע מי יהיה הגוף המוביל אשר יתוקצב, 

כי הגשת הקול קורא יכולה להתבצע על ידי חברה אשר תרכז את כלל  מכאן

כגורם  אשר פועלת באשכול הרשויותהפעילות אצלה ותפרוט את התכנית כתכנית 

על ידי הגשה  או מתכלל )כלל התקצוב המשרדי יועבר אליה לצורך ניהול הפרויקט(

 ופעל התכנית, כאשר בתכנית שתוגש יפורטו הישובים בהן תאשכול הרשויותשל 

. חשוב לציין, כי הגוף אשר יגיש את התכנית בשיתוף פעולה עם החברה העסקית

הינו הגוף אשר יוביל את הפרויקט ויהיה מחויב אליו למול המשרד, החל משלב 

 וכך הלאה 4.1.9ההגשה, הצגת הפרויקט על ידי בעלי התפקידים כמפורט בסעיף 

על של תכנית עסקית/כלכלית של פרויקט אין מניעה כי לצורך הוצאה לפו .בביצועו

אך ההגשה יבוצע שיתוף פעולה בין רשויות/אשכול רשויות לבין חברות עסקית, 

תבוצע על ידי הגוף אשר יוביל את הפרויקט למול המשרד ויהיה מחויב אליו על 

 כל המשתמע.

 

 רימספב תיקונים מינורייםפרסום מסמך מתוקן לקול קורא בו בוצעו ליבכם לתשומת  .2

וצבועים בצבע  השינויים מצויינים בעקוב אחר שינויים –סעיפים במסמך הקול קורא 

 .אדום

 22.7.19עודכן ליום להגשת בקשות על פי קול קורא זה האחרון המועד , כןכמו  .3

 .12:00בשעה 

 .למילוי בגוף הקובץעם שדות  WORD תשומת ליבכם להעלאת קובץ הנספחים בפורמט .4

 
 בברכה,    

        
 

 ועדת המכרזים    

http://www.galil.gov.il/
http://www.galil.gov.il/

