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 ' חשון תשע"טוירושלים, 
 2018אוקטובר  17

 
 
 

 לכבוד 
_____________________ 

 ]שם הרשות המקומית[

 
 

  ג.א.נ.,
 
 

-חברתי של היישובים הבדואים בצפון -התכנית הממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי  הנדון:
 םבדואיההקמת מרכז מורשת ב 2021 - 2019לשנים  תמיכה בקשת להגיש הזמנה

 
 רקע

 
מיום  1480התקבלה החלטת ממשלה מס'  ועדת השרים לענייני המגזר הערבי המשך להחלטת ב .1

חברתי של היישובים הבדואים  -תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי בנושא 2.6.2016
הוכרזו יישובי הבדואים בצפון המנויים  1480במסגרת החלטה  .(1480החלטה  –)להלן בצפון 

ה הממשלה עקב 1480מושא החלטה  התכניתסגרת במ בנספח להחלטה כיישובי עדיפות לאומית.
 לפעול להקמת , המשרד( –)להלן  הוטל על המשרד לשוויון חברתיצעדים שונים לביצוע, ובכלל זה 

 . םבדואיה מרכז מורשת
 

להגיש  עומדות בתנאי הסףהלרשויות המקומיות  ניתנת בזאת האפשרות 1480בהמשך להחלטה  .2
תקופת  – )להלן 2021 - 2019שנים ל, וזאת הבדואיםמורשת הקמת מרכז  בקשת תמיכה בעבור

  המפורטים להלן.למבחני התמיכה בכפוף  (התמיכה

 

החשב הכללי  הוראותבהתאם ל מתקציב המשרד ועדת התמיכות של המשרד תדון במתן תמיכות .3
בהתאם לקבוע במבחני  ,יעודכנו מעת לעת, כפי שתמיכות מתקציב המדינה בגופים אחריםלעניין 

 .בהזמנה זו ובהתאם לכל דיןהתמיכה המפורטים 

 
 מטרת התמיכה

 
  חיזוק והעצמת האוכלוסייה הבדואית בצפון היא 1480הנגזרת מהחלטה מטרת התמיכה  .4

הקמת מרכז מורשת שיאפשר הכרה וחשיפה לתרבות והמסורת הבדואיים וכן יסייע באמצעות 
   בפיתוח כלכלי ישיר )כגון מקומות תעסוקה( ועקיף )כגון פיתוח פעילויות תומכות תיירות(.  

 

 תנאי סף

 
 העומדת בתנאים הבאים: רשות מקומיתבקשה לתמיכה יכול שתוגש על ידי  .5

או יישוב שהוכרז  1480בהחלטה עדיפות לאומית כיישוב  הרשות המקומית הוכרזה 5.1
  .נכלל ברשות המקומית 1480כיישוב עדיפות לאומית בהחלטה 
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מ"ר שניתן להגיש לגביו  1000-ל שלא יפחת מודשטח בבעלותה בג לרשות המקומית 5.2
להקמת מרכז מורשת לחברה הבדואית ולא  בקשה באופן מיידי לקבלת היתר בנייה

 .או שקיים לגביו היתר בנייה כאמורידועה מניעה לקבלת היתר כאמור 
 

 עקרונות חלוקת התקציב
 
רשות מקומית העומדת בתנאי הסף תהיה זכאית לתמיכה מתקציב המשרד בעד הוצאות  .6

היתרים על פי דין, הוצאת  ,אדריכלי תכנון: , ובכלל זההמורשת מרכזלהקמת שהוציאה בפועל 
, פיקוח, בקרת איכות, שמירה והשגחה על אתר העבודות, פינוי תוכן, בינויייעוץ  ף, תכנון,נו תכנון

לא תשמש , ובכלל זה פיתוחבודות מובהר כי התמיכה לא תשמש לביצוע ע. פסולת, ייעוץ מקצועי
וכן לא  מים וביוב, קווי ותקשורת תשתיות חשמל, תאורה, ניקוז מדרכות, כבישים,להקמת 

 . תשמש לרכישת קרקע או מבנה
 

הוא יחולק בין הרשויות המקומיות שיעמדו בתנאי  מלש"ח 7 יהא עדהתקציב הכולל לתמיכה  .7
לפי ברשות המקומית  ספר התושביםלפי מבאופן יחסי חושב ת , כאשר ההקצאה לכל רשותהסף

תקציבי שהוקצה לרשות מקומית אם יוותר עודף הרישומים העדכניים של מרשם האוכלוסין. 
אך המשרד מצא כי לא ימומש בפועל, הוא יהיה רשאי להגדיל את סך התמיכה שהוקצה ליתר 
הרשויות המקומיות וזאת בהתאם לחלק היחסי בעודף הנ"ל בהתחשב במספר התושבים של כל 

 .רשות מקומית

 

  .תמיכה מבוקשת שבעבורה הפעילות מעלות 70% על תעלה לא המשרד תמיכת .8
 
 

 תמיכה תנאי
 
כי עומדים שלא השתכנעה ועדת התמיכות רשאית שלא לאשר תמיכה לרשות מקומית ככל  .9

, מיכה לפי מבחני התמיכה דנןלרשות הרשות המקומית מקורות מימון שיאפשרו, בהתחשב בת
 .ת התמיכהביצוע כלל הפעילות לגביה מבוקש

 
הבדואים רשומים בספרי רישום המקרקעין, ככל שהמקרקעין על גביהם יוקם מרכז מורשת  .10

תנאי לתשלום תמיכה הוא כי נרשמה בפנקס המקרקעין ביחס למקרקעין הנ"ל זיקת הנאה 
 לטובת הציבור.

 

בפנקס מקרקעין הערת אזהרה, לפיה לא תנאי לתשלום תמיכה הוא כי הרשות המקומית רשמה  .11
אם טרם נרשמו המקרקעין  .המורשתמרכז תחייבות לעסקה במקרקעין, או בתיעשה עסקה, או ה

תנאי לתשלום התמיכה הוא כי מינהל מקרקעי ישראל, רשומים בבספרי רישום המקרקעין, והם 
כל עסקה  ירשוםלמינהל מקרקעי ישראל בהוראה בלתי חוזרת, כי לא הרשות המקומית הורתה 

תחייבות של את כתב הה למקרקעין, הנוגדתבמקרקעין, ושלא ייתן הסכמתו לכל עסקה ביחס 
 .להגיש במסגרת בקשת התמיכה ת הרשות המקומיתהרשות המקומית אותו נדרש

 
הרשות המקומית תהא אחראית כי העבודות הנתמכות יבוצעו בכפוף להוראות כל דין לרבות  .12

ותקנותיו וכן חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  1965חוק התכנון והבניה תשכ"ה 
 באחריות הרשותלים על ביצוע העבודות הנתמכות ו/או בקשר עם ביצוען. ותקנותיו הח 1998

וקיום הפעילות באתרים מונגשים על כל  אפשר השתתפות בעלי מוגבלויותלפעול ל המקומית
 .המשתמע מכך לעניין היערכות לוגיסטית בהתאם לצרכים
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דרישה אחרת לפי ו/או עמידה ב תנאי לתשלום תמיכה בעד עבודה שבעבורה נדרש היתר בנייה .13
 . ו/או מולאה הדרישה לפי הדין, לפי העניין , הוא כי הוצא היתר הבנייהדין

 
מועד פרסום במועד הקודם ל פעילות שבוצעה על ידי הרשות המקומיתלא תינתן תמיכה עבור  .14

  .מבחן תמיכה זה

 

מטעמה שיהא/תהא אחראי/ת על ביצוע הפעילות אחד הרשות המקומית להגדיר עובד/ת  על .15
 הנתמכת וכן על דיווח למשרד בגין הפעילות הנתמכת.  

 
 הפעילויות את המפרטתעבודה תכנית בקשת התמיכה על הרשות המקומית להגיש  במסגרת .16

לרבות התייחסות לאבני דרך של קבלת  לביצוע ויעדים, לוחות זמנים התמיכה מבוקשת שבעבורן
וקצב התקדמות הבנייה )כגון: גמר שלד, גמר טיח פנים, גמר טיח  שורים על פי דיןאיהיתרים ו

לתקופת התמיכה. קבעה ועדת התמיכות כי  מפורט הוצאותוכן תקציב  וכו'( 4חוץ, הוצאת טופס 
 זכאית המקומית הרשות תהיה לא, דיו מפורט אינו ההוצאותתכנית העבודה ו/או תקציב 

 ו/או התקציב להנחת דעת ועדת התמיכות. התכנית תיקון עד לתמיכה

 
 רשות מקומית לא תבקש תמיכה בעבור פעילות שלא פורטה בתכנית העבודה. .17

 
המשרד רשאי לקבוע כי רשות מקומית לא תקבל תמיכה בעבור פעילות שאושרה לפי מבחני  .18

המשרד יהא  התמיכה אם נמצא כי הפעילות שבוצעה לא תאמה את הקבוע בתכנית העבודה.
 רשאי לקבוע כי תשלומים יבוצעו בכפוף לעמידה באבני דרך.

 
 המשרד רשאי לקבוע במסגרת אישור תמיכה לרשות מקומית תנאים לפי שיקול דעתו המוחלט. .19

 

 רשות מקומית שאינה משתפת פעולה עם ביקורת מטעם המשרד.לא תינתן תמיכה ל .20

 
מקור ממשלתי או בעד פעילות שהמשרד לא תינתן תמיכה לפעילות הממומנת כספית מכל  .21

 משתתף בה בדרך אחרת.

 
לא תינתן תמיכה לרשויות מקומית בעד פעילות הממומנת ממקור נוסף אם סך כל המקורות מהן  .22

 ממומנת הפעילות, כולל תמיכת המשרד, עולה על עלותה.

 
כנית, דין המקומית תעמיד לרשות המשרד ו/או מי שימונה על ידו כל מסמך, רשומה, תהרשות  .23

ממוחשב, תצהיר וכל נתון אחר המצוי וחשבון כספי, ספר חשבונות, פנקס או מאגר מידע, רגיל או 
בידי הרשות המקומית בקשר עם התמיכה הנחוץ לדעת המשרד לצורך בדיקת קיום התנאים 

  הנדרשים למתן התמיכה.

 

על ידי הרשות המשרד רשאי שלא להכיר לתמיכה בהוצאות כוח אדם המועסק באופן ישיר  .24
המקומית במסגרת יחסי עובד מעביד באם לא נמצא קשר בין תפקידו המקצועי של העובד ברשות 
המקומית לבין הפעילות בעבורה מבוקשת תמיכה, אלא אם השתכנע המשרד על סמך ראיות חד 
משמעיות ומשכנעות שהציגה הרשות המקומית על ביצוע הפעילות על ידי העובד. כמו כן, ככל 

בקש תמיכה להוצאות כוח אדם כאמור, על הרשות המקומית יהא לפרט על אחוז המשרה שתת
 המוקדש על ידי כוח האדם לפעילות הנתמכת וכן לבקשת המשרד לצרף אסמכתאות בקשר לכך. 

 

 לא יתמכו הוצאות הנהלה וכלליות. .25
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 שיאשר לפי שיקול דעתו המוחלט.  לתמיכה ביחס פרסום לבצע רשאי היהי המשרד .26

 

 על ספיתכ נתמכת הפעילותיצוין כי  המורשת למרכזהרשות המקומית ביחס  שתבצע פרסום כלב .27
 לעין הנראה במקום לציין מתחייבת המקומיתבכלל זה הרשות  .חברתי לשוויון המשרד ידי

במרכז המורשת כי הוא הוקם בתמיכה כספית של המשרד לשוויון חברתי. מובהר כי לא  הציבור
  יתאפשר ליתן שם למרכז המורשת על שם תורם ספציפי אלא אם ניתן אישור המשרד מראש.

 
 כללי

 
לפי שיקול דעתו ובכל עת לבטל את הליך התמיכה דנן מכל סיבה שהיא המשרד שומר על זכותו  .28

וכן לפרסם פנייה חדשה על פי  במקרה שתוגש יותר מבקשת תמיכה אחת המוחלט, ובכלל זה
 .החלטתו ללא מתן הסברים כלשהם

 

המפורטים עומדות בתנאים אשר מאת המשרד ולקבל תמיכה  רשויות מקומיות המבקשות .29
, כשהוא מלא וחתום על ידי ולהגישומלא את טופס הבקשה המצורף למתבקשות , במסמך דנא

טופס ב יחד עם כל המסמכים המצוינים כנדרש,וחותמת הרשות  הרשותמורשי החתימה של 
 )כולל(. 22.11.18לא יאוחר מיום  . זאתהבקשה

 
<    www.mse.gov.il בקשת התמיכה ניתן למצוא באתר המשרד לשוויון חברתי טופסאת  .30

כי המשרד יפרסם באתר המשרד הודעות ביחס יתכן  .הקמת מרכז מורשת הבדואים < תמיכות
 לתמיכה הנ"ל, והמעוניינים להגיש בקשת תמיכה אחראים לעקוב אחר הדברים באתר המשרד.

 

במערכת מרכב"ה, באמצעות חתימה דיגיטאלית על ידי כרטיס חכם,  תוגשנהבקשות התמיכה  .31
. https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal תוזאת על ידי כניסה לפורטל התמיכות באינטרנט בכתוב

. ניתן לפנות למרכז בפורמט שיקבע המשרד להזין לפורטל התמיכותאת הטפסים הממולאים יש 
 ,EfraimG@mse.gov.ilעד, בדוא"ל  לימר אפי ג ,לשוויון חברתיועדת התמיכות במשרד 

לשם קבלת פרטים נוספים. במידה שהתקבלה  02-6547034לפקס: או  02-6547030: בטלפון
הודעה שהכרטיס החכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה בגישה לפורטל התמיכות באינטרנט 

 .02-5012443ניתן לפנות לטלפון 
 

 בקשה שתגיע באיחור תידחה ללא דיון.  .32

 

 תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוףתשומת לב כי כדי שבקשה  .33
 במידהתהליך ההגשה לוודא כי מתקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת המרכבה. יודגש כי 

כאילו לא הוגשה.  יחשבתהבקשה משרד רשאי לקבוע כי הבוצע תהליך ההגשה הסופי, ולא 
הרשות  קין חלה באופן בלעדי עלהאחריות לכך שבקשת תמיכה תוגש במועד, באופן מלא ות

 .התמיכה תמבקש המקומית

 
מודגש כי אישור תמיכה במסגרת שבנדון כפוף לקיומו של תקציב לנושא במסגרת תקציב המדינה  .34

 הכימתה ביצקת תא ןיטקהל ותוכז לע רמוש דרשמה ובהתאם לגובה התקציב שיאושר לעניין זה.
  .טלחומה ותעד לוקיש יפל תאזו ,ליעל 7 ףיעסב עובקה

 
תמיכת המשרד כפופה להוראות החשב הכללי בעניין, ובכלל זה להוראות החשב הכללי בעניין  .35

כות מתקציב המדינה בגופים אחרים, כפי שיעודכנו מעת לעת. ניתן לעיין בהוראות אלה תמי
 .www.mof.gov.il/Takamהמפורסמות באתר האינטרנט של החשב הכללי בכתובת: 

 

http://www.mse.gov.il/
http://www.mse.gov.il/
https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
mailto:EfraimG@mse.gov.il
http://www.mof.gov.il/Takam
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יים, כספיים ואחרים מודגש כי התשלום על ידי המשרד כפוף בין היתר להגשת דוחות ביצוע מילול .36
באופן שיקבע המשרד, חתומים על ידי גזבר הרשות המקומית ולאישור נציג המשרד, כי הרשות 
המקומית עמדה בכל התנאים לקבלת התמיכה. אישור סופי של התשלום ינתן על ידי חשבות 
המשרד. המשרד רשאי לדרוש כל פרט או מסמך מאת הרשות המקומית כתנאי לביצוע תשלום. 

ומת לב לכך, חשבוניות/דרישות לתשלום שתוגשנה למשרד צריכות להיות משויכות באופן תש
 ספציפי לרשות המקומית.

 
מובהר כי קול קורא זה אינו בגדר התחייבות מצד המשרד. אישור תמיכה על ידי המשרד ייעשה  .37

ניתן אך ורק בדרך של הוצאת התחייבות בכתב חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד, ולא 
 להסתמך על כל מסמך או מצג אחרים, לרבות רישום במרכבה.

 
 
 

 בכבוד רב,                 
         

  יתרבח ןויוושל דרשמה                                               
 


