 6במאי3102 ,
כ"ו באייר ,תשע"ג
לכבוד
ראש הרשות המקומית
שלום רב,
הנדון :הקדמת חלוקת המענקים המיועדת לשנת 3102

הריני מתכבד להודיעכם כי דירקטוריון מפעל הפיס הקדים את חלוקת המענקים המיועדת לשנת
 3102ואישר את אמת המידה והיתרה לניצול במסגרת תקציב כולל לרשויות המקומיות בסך 735
מיליון .₪
כמו כן ,בהתאם להחלטת הדירקטוריון ,סכום ההקצאה המינימאלי לרשות יהיה מעתה
 ₪ 711,111במקום  ₪ 271,111שהיה עד כה.
בחישובי אמת המידה נלקחו בחשבון הנתונים העדכניים של הדירוג החברתי-כלכלי שפורסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתחילת חודש אפריל .3102
נתוני אמת המידה והיתרה לניצול של כל רשות ורשות ,וכן יעדי הסיוע וההנחיות להגשת בקשות
במסגרת הקדמת חלוקת המענקים המיועדת לשנת  3102בהתאם לחלוקה הנוספת ,יפורסמו
באתר האינטרנט של מערכת מנו"ף (כתובת  (http://manof.pais.co.ilהחל מהיום ,יום שני
.6.7.02
הגשת הבקשות תתאפשר החל מיום חמישי  3.7.02ועד ליום חמישי ( 31.6.02כולל).
יש להקפיד על משלוח ריכוז הבקשות החתום ע"י מורשי החתימה מייד עם סיום הגשת
הבקשות במנו"ף.
ברצוננו להדגיש שבאפשרותכם להגיש בקשה במסגרת יעדי הסיוע הקיימים עבור קידום תכנון
למבנים בשיעור של עד  7%מאומדן הקמת המבנה ,בהתאם לעלויות המבנים המפורטים ביעדי
הסיוע השונים .בהתאם לכך ,הרשות אינה חייבת להגיש בקשה בשלב זה עבור התקצוב הכולל
של הקמת המבנה ,אולם תידרש להציג מסגרת תקציבית (שאינה תב"ר) לביצוע הפרויקט .רשויות
שמעוניינות להגיש בקשה עבור תכנון מבנה כאמור לעיל ,מתבקשות לפנות לאגף הקצאות ובקרת
מבנים ,בטלפון שיפורסם בפורטל מערכת מנו"ף.
הכניסה למערכת מחייבת שם משתמש וסיסמא .רשות הזקוקה לשם משתמש וסיסמא חדשים או
עדכניים ,מתבקשת לפנות למר אמיר שפר ,טל.12-6321192 :
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לתשומת ליבכם נוסף השנה יעד סיוע חדש :הקמת תשתית לעיר חינוך חכמה  -חממה לפיתוח
יזמות חינוכית עירונית .פרטים אודות היעד מופיעים במערכת מנו"ף.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ומקווים שתפיקו את המיטב ממענקי מפעל הפיס.

בכבוד רב,

יעקב בנבניסטי
מנהל אגף הקצאות ובקרת מבנים
העתקים:
אלוף (במיל') עוזי דיין -יו"ר מפעל הפיס
מר אלי דדון -מנכ"ל מפעל הפיס
מר דוד אושר -ראש מטה יו"ר מפעל הפיס
מר רוני אורפז -ראש מטה מנכ"ל מפעל הפיס
גזבר הרשות
גב' יוספה אדלשטיין – מנהלת תפעול ,אגף הקצאות ובקרת מבנים ,מפעל הפיס
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