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 יום ראשון 03 דצמבר 2017

ח"תשע/כסלו/ו"ט  

 הפיתוח בעיירות מייסדים בתי להקמת קוראה קולבנושא הלשאלות ההבהרה  מענה 

  לליכ .1

 להלן תשובות המשרד לשאלות שהתקבלו בעניין הקול הקורא שבכותרת. .1.1

 .שאלה כל נענתה בהכרח ולא שנשאל לנוסח בהכרח זהה לא להלן השאלות נוסח .1.2

בקול  נכללו כאילו ייחשבו, זה במסמך האמורים והתיקונים השינויים, ההבהרות כל .1.3

 .מלכתחילה הקורא

להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי  אין .1.4

בקול פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור , ככל שניתן, בכל המשרדמטעם 

וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד, ובמסמכי  הקורא

 , ככל שיצאו.המשרדהבהרות נוספים שיצאו מעם 

 .וכן נשלח לרשויות המקומיות המשרד של האינטרנט באתר מפורסם זה מסמך .1.5

 

 :המשרדהשאלות שהתקבלו ותשובות  להלן .2

 לה:אש .1

? בקשות להגיש יכולות אזוריות מועצות שגם או בערים רק מדובר האםלמי מיועד הקול קורא? 

? האם יש רשימת רשויות "ערי פיתוח / עיירות"רק לרשויות שהוגדרו  הקול הקורא מיועד האם

 רשמית? 

 תשובה:

מטרת המשרד בקול הקורא הינה להקים בתי מייסדים אשר יספרו את תולדות עיירות הפיתוח, 

ד לקול -)ור' סעיפים א 60-וה 50-במטרה להציג את תרומתם החלוצית של יישובי שנות ה

 הקורא(. 

אין בנמצא רשימה סגורה וחד משמעית של לפיכך, הקול הקורא מיועד ל"ערי פיתוח" בלבד. 

 הרשויות המקומיות הנכללות בהגדרה זו. 

בחרו להציע את רואות בעצמן חלק מההיסטוריה של "ערי הפיתוח" וי לרשויות אשר

לפי מידת הקשר שלהן למסגרת ההיסטורית של  , בין היתר,השתתפותן בפרויקט יינתן ניקוד

 לקול הקורא(. 1הפרויקט )סעיף יח.

 

 שאלה: .2

 השתתפות שנדרשת או כל בית מייסדים( לטובת "חמלש 4-כ) מלא הוא המשרד מימון האם

 ?הרשויות המקומיות מטעם כספית נוספת

 תשובה:
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ומימון מצד הרשויות המקומיות בשלב זה איננו  ,הקמת בתי המייסדים נעשית במימון המשרד

כמפורט בקול הקורא,  בשלב ההקמה עלויות נלוות שונות צפויותת יולרשו –תנאי הכרחי 

סעיפים  מיוחד)ר' ב שיהיו עלויות לדרישות מהן בשלב הפעלת בית המייסדים, בהמשך וודאיוב

 (. לקול הקורא י-ו

עם זאת, בהחלט ייתכן מצב בו עלות שיפוץ הנכס המוצע בידי הרשות המקומית לצורך הקמת 

להשקיע בהקמת בית מייסדים בודד.  עונייןבית מייסדים עולה על התקציב אותו המשרד מ

-לאבמקרה כזה, ככל שהרשות איננה מעוניינת להשקיע מתקציבה הפרויקט עשוי להימצא 

 מעשי ולהידחות.

לקבל  צפויותלפיכך, רשויות אשר מתחייבות להשקיע מתקציבן לצורך הקמת בתי המייסדים 

לקול הקורא(.  5יח.-2סעיפים יח.ר' אמות המידה ב) הערכת האיכותניקוד גבוה יותר ב

התחייבות כזו עשויה להוות ביטוי למוכנות ובשלות מצד הרשות ועשויה להפוך את הקמת בית 

 המייסדים למעשי. 

 

 


