
 

הנוהל: השתתפות    שם  סכומי 
מחלקות   ושיפוץ  בבינוי  המשרד 

 לשירותים חברתיים

 009-2021מס' נוהל: 

אחראי:   רשויות  גורם  בכיר  אגף 
 מקומיות 

ראשוני:   הוצאה  תאריך 
21.10.2021 

 21.10.2021תאריך כניסה לתוקף: 
 21.10.2021תאריך עדכון אחרון:  2מתוך  1עמוד    חוזר מנכ"ל  הנוהל: סוג

 

  

 סכומי השתתפות המשרד בבינוי ושיפוץ   –חוזר מנכ"ל 

 חברתייםלשירותים  מחלקות 

 כללי  .1

לשירותים   1.1 מחלקות  ושיפוץ  בבינוי  המשרד  השתתפות  סכומי  הגדלת  על  מודיע  זה  מנכ"ל  חוזר 

 חברתיים ברשויות המקומיות.

  2017בינואר    19מיום    1.12הסוציאליים מספר  חוזר מנכ"ל זה משלים להוראת תקנון העובדים   1.2

 והסכומים שיפורטו להלן מחליפים את הסכומים ושיעורי ההשתתפות בנספח ה' להוראה. 

 תנאי לקבלת השתתפות המשרד  .2

לפחות   2.1 השתתפות  לה  תינתן  לא  לשיפוץ/לבניה/הרחבה,  מסיוע  שנהנתה  מקומית  שנים    5רשות 

 מיום מתן ההשתתפות כאמור.

תושבים יהיו זכאיות לסיוע אחת ל    200,000תושבים ועד    10,000ות אשר להן מעל  רשויות מקומי 2.2

 אי שלא מדובר באותו מבנה. , בתנשנים 3

תושבים יהיו זכאיות לסיוע אחת לשנה, בתנאי שלא    2000,000רשויות מקומיות אשר להן מעל   2.3

 מדובר באותו מבנה. 

 בים תוש  5,000רשויות שיש בהן מעל   –גובה השתתפות המשרד   .3

אשכול חברתי  
כלכלי של  

 הרשות

שיעור המימון 
מסך העלות 

 הכוללת 

השתתפות המשרד  תקרת 
במימון בנייה חדשה או  

 הרחבה 

תקרת השתתפות  
ים המשרד במימון שיפוצ  

1 %95 ש"ח  1,500,000  ש"ח  700,000   

2 %95 ש"ח  1,500,000  ש"ח  700,000   

ש"ח  1,500,000 90% 3 ש"ח  700,000   

ש"ח  1,500,000 90% 4 ש"ח  700,000   

ש"ח  1,000,000 85% 5 ש"ח  500,000   

ש"ח  1,000,000 75% 6 ש"ח  500,000   

ש"ח  750,000 50% 7 ש"ח  350,000   

ש"ח  500,000 35% 8 ש"ח  250,000   

ש"ח  500,000 35% 9 ש"ח  250,000   

ש"ח  500,000 35% 10 ש"ח  250,000   
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 תושבים  5,000רשויות שיש בהן מתחת  –גובה השתתפות המשרד  .4

אשכול חברתי  
כלכלי של  

 הרשות

שיעור המימון 
מסך העלות 

 הכוללת 

השתתפות המשרד  תקרת 
במימון בנייה חדשה או  

 הרחבה 

תקרת השתתפות  
ים המשרד במימון שיפוצ  

1 %95 ש"ח  800,000  ש"ח  300,000   

2 %95 ש"ח  800,000  ש"ח  300,000   

ש"ח  800,000 90% 3 ש"ח  300,000   

ש"ח  800,000 90% 4 ש"ח  300,000   

ש"ח  600,000 85% 5 ש"ח  200,000   

ש"ח  600,000 75% 6 ש"ח  200,000   

ש"ח   600,000 50% 7 ש"ח  200,000   

ש"ח  300,000 35% 8 ש"ח  100,000   

ש"ח  300,000 35% 9 ש"ח  100,000   

ש"ח  300,000 35% 10 ש"ח  100,000   

 

 השתתפות המשרד מותנית באישור ועדת משנה לבינוי ובכפוף לתקציב השנתי המאושר.  .5

 


