
דוגמא לעריכת תקציב לצורך הגשת בקשה לתמיכה לשנים 2018-2020 – הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות
הדוגמא כפופה להוראות מבחני התמיכה שפורטו בהזמנה להגיש בקשות תמיכה ובכל מקרה של סתירה או אי בהירות יגברו הוראות מבחני התמיכה

הערות

גודל הרשות לפי הגדרות 
הקול הקורא

אשכול מיקום הרשות 
במדד החברתי כלכלי 
שפורסם ע"י הלמ"ס

אשכול מיקום הרשות 
במדד הפריפריאליות 
שפורסם ע"י הלמ"ס

שיעור התמיכה המרבי 
של המשרד לפעילות 

חד פעמית או לפעילות 
שאינה חד פעמית 
בשנה הראשונה

שיעור התמיכה 
המרבי של המשרד 
לפעילות שאינה חד 

פעמית בשנה 
השנייה

שיעור התמיכה המרבי של 
המשרד לפעילות שאינה חד 

פעמית בשנה השלישית

5590%70%55%קטנה

תחום התמיכה
הקמה\שידרוג - חד 

פעמי
רישוי, אירוח, תחזוקה, 

תרגום - חד פעמי*ניהול תוכן - חודשיליווי והטמעה - חודשי
הסכומים המופיעים בטבלה זאת צריכים 

לתאום את הסכומים המופיעים באוגדן

1,666 833₪ 20,000₪ ₪אתר אינטרנט

ניהול קשר דיגיטלי עם 
התושבים (פייסבוק\מייל)

לא רלוונטי833 ₪לא רלוונטילא רלוונטי

מערכת ממוחשבת 
לא רלוונטילא רלוונטי833 30,000₪ ₪לניהול פניות תושבים

לא רלוונטילא רלוונטי417 35,000₪ ₪מערכת ליבה 1
לא רלוונטילא רלוונטי417 35,000₪ ₪מערכת ליבה 2
לא רלוונטילא רלוונטימערכת ליבה 3
לא רלוונטילא רלוונטימערכת ליבה 4

סך הכל ל3 שנים201820192020

29,988 29,988₪ 49,988₪ ₪הוצאה על אתר אינטרנט
הוצאה על ניהול קשר 
דיגיטלי עם התושבים 

(פייסבוק\מייל)
כל החישובים הינם לצורך הדגמה בלבד 9,996 9,996₪ 9,996₪ ₪

ואינם מחייבים את המשרד
הוצאה על מערכת 

ממוחשבת לניהול פניות 
תושבים

₪ 39,996₪ 9,996₪ 9,996

הוצאה על אמצעים 
דיגיטלים לניהול תהליכי 

ליבה
₪ 80,008₪ 10,008₪ 10,008₪ 100,024

תינתן תמיכה עד תקציב הוצאות כולל של 120,000 ₪

299,964 59,988₪ 59,988₪ 179,988₪ ₪סך הוצאה

תמיכת המשרד לשוויון 
236,974 32,993₪ 41,992₪ 161,989₪ ₪חברתי

השתתפות הרשות 
62,990 26,995₪ 17,996₪ 17,999₪ ₪המקומית

נתוני הרשות המקומית

חישוב התמיכה - לפי הדוגמה שלעיל!

תקציב הוצאות מבוקש (השתתפות שני הצדדים) על פי בקשת התמיכה

תינתן תמיכה עד תקציב הוצאות כולל של 300,000 ₪

החישובים בטבלה זאת מבוצעים על 
בסיס הנתונים שהוזנו - חישוב סכום 

התמיכה יבוצע בכפוף לסכומי 
ההוצאה המירביים כפי שהוגדרו בקול 

הקורא!


