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   2019 בתי כנסת ומקוואותבינוי  תמיכותנוהל 

  

  מבוא

  

  כללי:

  

) תדון במתן תמיכות מתקציב העירייה למוסדות "העירייה"עיריית ביתר עלית (להלן:       .1

השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר 

ן במסמך זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל ), ואי"הנוהל" –(להלן  4/2006מנכ"ל משרד הפנים 

  אלא להוסיף עליהן בלבד.

התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין       .2

  מקבלי התמיכה השונים.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על פי נושאי התמיכה. נושאי התמיכה נקבעו       .3

, וניתן יהיה להוסיף עליהם ו/או 2017שאי התקציב לתמיכה שנקבעו בתקציב בהתאם לנו

  לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מועצת העיר, והגדרה תקציבית כדין.

  התמיכה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל.      .4

המקומית ו/או עבור שירותים  התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות      .5

  הניתנים לתושבי הרשות המקומית.

העירייה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי המוסד המבקש       .6

תמיכה, ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה, כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים, 

  הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יכה תשולם בתשלומים במועדים שיקבעו על פי הנחיות הגזבר, ועל פי שיקול דעתו התמ      .7

  לנוהל. 18.1ובהתאם לסעיף 

  מוסד החייב כספים לעירייה יקוזזו כספים אלו מתוך כספי התמיכה שהוענקו לו.      .8

ם העירייה תהייה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתא      .9

  להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
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  בתי כנסת: בתי כנסת:           ..אא

  בינוי:

  סוג פעילות:

  כנסת בעיר.-תמיכה בעמותות הפועלות לבניית בתי

  תנאי סף:

  עמידה בדרישות מחלקת הנדסה. .1
  קבלת היתר בניה. .2

  אופי החלוקה:

הל מחלקת הנדסה בעירייה, מנתמיכה תינתן בהתאם לגמר שלבי הבניה, וזאת בכפוף לאישור 

  וזאת לפי השלבים הבאים:

  ש"ח 33,000  יציקת רצפהו יסודותוכלונסאות   -שלב א' 

  ש"ח 33,000        שלד (מעטפת+ גג+ ציפוי אבן) –שלב ב' 

  ש"ח 34,000                            , סיום הבניהסופי –שלב ג' 

  ₪ 100,000 סך התמיכה:

  
  דים/הרחבה:ייבנים נרהוט ומזוג מ

  עידוד עמותות להקמת בתי כנסת חדשים או הרחבת מנדי"ם קיימים בשכונות החדשות.

  תנאי סף:

  ינתן למבנים יבילים המשמשים כבתי כנסת. .1
  התמיכה תינתן לאחר תחילת פעילות בית הכנסת בפועל. .2
 

  החלוקה: אופי 

  .הוט/ מיזוגרכישת ריכל בית כנסת זכאי לנקודה כנגד המצאת קבלות בגין  -

  הרחבת מנ"ד בית כנסת תזכה בנקודה נוספת. -

  ₪. 10,000: נקודהכל ערך 
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  מקוואות: מקוואות:         ..בב

  

  בינוי: 

  סוג הפעילות:

  

  תמיכה בעמותה המבקשת לבנות מקווה בתחום העיר.
  

  תנאי סף

  עמידה בדרישות מחלקת ההנדסה. .1
  קבלת היתר בניה. .2
  

  אופי החלוקה:

  נקודה. 1 –מ"ר של בניה  10כל 

  נקודה. 1 –"ר אוצר או בורות לא כולל מעברים מכל 

  נקודה. 1 –כל בור טבילה 

  נקודות. 2 -כל מקלחת 

   ערך הנקודה:

 הסכום הנקודות

 ש"ח  30,000 נקוד' 40-70

 ש"ח  45,000 נקוד' 71-85

 ש"ח  60,000 נקוד' 86-100

 ש"ח  75,000 נקוד' ומעלה  101
  

  

  מועד מתן התמיכה:

  פה.צבגמר הר –שליש ראשון   .א

  ציפוי אבן.+ בגמר שלד  –שליש שני   .ב

  שבועיים מתחילת פעילות בפועל. לאחרגמר בניה ו –שליש שלישי   .ג

מהנדס ממנכ"ל החברה הכלכלית ו/או מנהל מחלקת הנדסה ו/או כל שלב מותנה בהמצאת אישור 

  העיר.
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  : : מקווה כליםמקווה כליםתמיכה בבינוי תמיכה בבינוי .      .      גג

  ₪  10,000סך לתשלום: 

  ווה פועל שבועיים.תן לאחר שהמקהתמיכה תינ

  

  שכונות חדשות : שכונות חדשות :   ––מקווה מקווה תמיכה בבינוי תמיכה בבינוי .      .      דד

הסבר:   עקב מצוקה הקיימת בשכונות חדשות במקוואות גברים והמרחקים הקיימים בין   

האתרים, ועל מנת לעודד קהילות להקמת מקוואות, תינתן תמיכה על פי אמות המידה 

  הבאות:

  תנאי סף:  

  דסה שות מחלקת הנ.   עמידה בדרי1  

  .   קבלת היתר בניה.2  

  מקלחות. 15 –.   הקמת לא פחות מ 3  

  מטור ממקווה קיים, או לחילופין בתוך התחום  500.   המקווה ייבנה מחוץ לתחום של 4  

  מ'. 25האמור כשקיים הפרשי גובה טופוגרפי של        

  

  מועד מתן התמיכה:

  עילות בפועל.יים מתחילת פשבועחר התמיכה תוענק לאחר גמר בנייה ולא

  גובה מתן התמיכה:

200.000 ₪ 


