האגף לעדות

מדינת ישראל

משרד הפנים

הנדון:קול קורא מבני דת ובתי עלמין לא יהודים 2017
פניה לגופים אחרים ( רשויות ,ועדי נאמנים מוסלמים ,מועצה דתית דרוזית ,ועד שומרונים ) להגשת
בקשות לפיתוח ,בניה ,ושיפוץ מקומות קדושים ובתי עלמין לעדות לא יהודיות .
סעיף תקציבי –  06220202וסעיף תקציבי –  ( 06220207החלטות ממשלה סעיפים תקציביים
) 06220210 06220209 , 06220208
שנת תקציב 2017 :
 .1מבוא :
א .משרד הפנים  /אגף עדות מקצה תקציב לבניה  ,ופיתוח מקומות קדושים ובתי עלמין
לעדות לא יהודיות .
ב .ההקצאה באמצעות בקשות אשר יוגשו ע"י רשויות מקומיות או מועצה דתית דרוזית,
או ועדי נאמנים מוסלמים או ועד העדה השומרונית.
ג .הבקשות ייבדקו בהתאם לנוהל הקצאת תקציבי פיתוח למקומות קדושים ובתי עלמין
של המשרד " נמצא באתר אגף עדות משרד הפנים"
ד .על הבקשות לעמוד בתנאי הסף של התבחינים.
 .2תנאי סף לקבלת תמיכה :
א .הבקשה הוגשה כדין לפי הוראות נוהל ההקצאה לגופים אחרים של אגף לעדות,
בפורטל התמיכות הממשלתי וקול קורא הרלוונטי בצירוף כל המסמכים שדרש
המשרד .
ב .הבקשה הוגשה כדין ע"י גוף מוסמך לכך בהתאם לנוהל .
ג .מסמכים דרושים :
 .)1טופס בקשה ואומדן מהנדס מפורט (לסרוק לשורה  149במרכבה-תקציב מול בצוע ).
 .)2הנמקה לבקשה – (טופס מקוון שורה  150במרבה )
 . )3היתר בניה /טופס , 4בהתאם לצורך לבקשות הבניה .

ד.
ה.
ו.

ז.

 )4הוכחת בעלות  /זכות שימוש בקרקע בהתאם לצורך לנכס ( חוזה חכירה ,נסח טאבו ,אשור
רשום וקף ,הפקעה ).
לכל פרויקט תוגש בקשה אחת בלבד ,וטופס בקשה נפרד .
הבקשה תוגש בפורטל משרד הפנים ע"י המורשים בלבד.
המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה לפי הוראות הנוהל למתן תמיכות
לגופים אחרים ע"פי מבחנים אלו ,כמו כן החלטת ועדת התמיכות מותנית בזמינות
תקציבית .
תאריך אחרון להגשת בקשות באמצעות פורטל מרכבה עד . 31/8/2017

רחוב כנפי נשרים  ,15גבעת שאול ,ירושלים טל' 02-6553604 :פקס02-6553611 :
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 .3ההקצאה תינתן השנה :
א .לבניה חדשה או הרחבה והשלמת בניה.
ב .הנגשה.
ג .לתיקון בעקבות פגיעה בזדון או אסון טבע .
ד .מפגע בטיחותי.
 .4החלטות ממשלה :
השנה לא תוקצה תמיכה עבור שיפוץ
א .סעיף תקציבי  06220208החלטת ממשלה דרוזים צ'רקסים מס"  , 959הבקשות יוגשו בהתאם
לנספח המצורף ( לינק בצמוד לקול קורא רלוונטי ).
ב .סעיף תקציבי  06220209החלטת ממשלה בדווים צפון מס"  , 1480הבקשות יוגשו בהתאם
לנספח המצורף (לינק בצמוד לקול קורא הרלוונטי ).
ג .סעיף תקציבי  06220210החלטת ממשלה רמת הגולן מס' 1052הבקשות יוגשו בהתאם לנוהל.

_____________________________________________________________
רחוב כנפי נשרים  15בית התאומים קומה  ,3גבעת שאול ,ירושלים טל'  026553600 :פקס 026553610 :
אתר המשרד www.pnim.gov.il :

(נספח ) החלטת ממשלה  959דרוזים וצ'רקסים .
רשאים להגיש בקשה  :ישובים דרוזים וצ'רקסים ומועצה דתית דרוזית בהתאם לרשימה שמופיעה
בהחלטת הממשלה .
 .1בהתאם להחלטת הממשלה .
א .רשות עד  10,000תושבים רשאית להגיש שתי בקשות לשני פרויקטים
נפרדים.
ב .רשות מעל  10,000תושבים רשאית להגיש שלוש בקשות .
ג .מועצה דתית דרוזית רשאית להגיש עד  20בקשות .
ד .כפר קמא וריחניה רשאיות להגיש בקשה אחת נוספת עבור מסגד .
 .2רשות מקומית תגיש בקשות על בית לוויות ובית עלמין  ,מועצה דתית
דרוזית תגיש בקשות על מקום קדוש ובית תפילה .
 .3הבקשות יוגשו בהתאם לנוהל הכללי של המשרד .
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(נספח )החלטת ממשלה  1480בדווים צפון
רשאים להגיש בקשות רשויות הבדואים צפון בהתאם לרשימה של ההחלטה סעיף תקציבי
.06220209
 .1בהתאם להחלטת ממשלה  1480כל רשות המופיעה בהחלטה יכולה להגיש
בקשה אחת לתקצוב בתי עלמין או מבנה דת .
 .2הקצאת התקציב לרשויות בהתאם לסיכום עם פורם ראשי הרשויות הבדואיות
ומשרד שוויון מגזרי האחראים על יישום ההחלטה  ,לכל רשות יוקצה סכום
קבוע של  ₪ 100,000והיתרה תחולק בין הישובים בהתאם למספר
התושבים ,ויתווסף לסכום הקבוע שהוקצה .
 .3הרשות תגיש הוכחת בעלות  /זכות שימוש על מבנה הדת  /בית העלמין .
 .4הבקשות יוגשו וייבדקו בהתאם לנוהל הכללי של ההקצאה לגופים אחרים .

החלטת ממשלה  1052ישובי רמת הגולן הדרוזים
רשאים להגיש בקשות רשויות מקומיות דרוזיות ברמת הגולן עד שתי בקשות כל רשות .
מועצה דתית דרוזית עד ארבע בקשות
הבקשות יוגשו וייבדקו בהתאם לנוהל הכללי של הקצאה לגופים של המשרד.
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נספח א
טופס בקשה והצהרה לתמיכה פתוח ,בניה ,מבנה דת ובתי לוויות לעדות לא יהודיות
שנת תקציב _________:
שם הרשות .........................................................................................:
שהפרויקט  ,ומיקומו ........................................................................................:
(גוש וחלקה) .......................................
סכום
א

אומדן עלות כוללת של הפרויקט

ב

סכום מבוקש.

ג

תמיכות בעבר לאותו פרויקט
20
20
20
לתשומת לב  :סכום מבוקש ותמיכות בעבר = לאומדן הכללי ( ) 100%

נתונים כללים מבנה דת ( מסגד ,בית תפילה ,מקום קדוש ,כנסיה ,בית לוויות )

פרויקט מבוקש
בניה

נגישות

גודל מבנה הדת במטרים
מספר מתפללים בתפילה
המרכזית
סה"כ אכלסיה משרת
מבנה הדת

מפגע בטיחות

הרחבה
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נספח ב
טופס בקשה והצהרה לתמיכה פתוח ,בניה  ,בתי עלמין לעדות לא יהודיות
שנת תקציב _________:
שם הרשות .........................................................................................:
שם הפרויקט  ,ומיקומו (........................................................................................:גוש
וחלקה)....................................
סכום
א
ב
ג

אומדן עלות כוללת של הפרויקט
סכום מבוקש.
תמיכות בעבר לאותו פרויקט
20
20
20
לתשומת לב  :סכום מבוקש ותמיכות בעבר שווה לאומדן הכללי ( ) 100%
נתונים כלליים בתי עלמין – מצב בית העלמין

פרויקט מבוקש
בניה

הרחבה

ייעוד בית העלמין:

הנגשה

מפגע בטיחותי

עדתי ,חמולתי ,משותף

אחוז פנוי לקבורה ........................................:
כמה שנים נוספות משרת את הישוב ..............
מצב בית העלמין
יש
שבילים
גינון
סככה
גידור
חשמל

אין

אחר.............:
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הצהרה באשר לפרויקט :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

הפרטים המצוינים לעיל הינם נכונים.
אומדן הפרויקט נבדק ע"י מהנדס הרשות ונמצא סביר .
הרשות לא בקשה ולא תקבל כפל תשלומים מגופים חיצוניים בגין פרויקט
זה בכל הנוגע לסכום המבוקש ממשרד הפנים .
ידועות לנו ההשלכות הצפויות לאי נכונות הצהרה זו לרבות אפשרות
להטלת חיוב אישי ,במקרים המתאימים .
ידוע כי שככל שיתברר כי בגין פרויקט זה התקבלה תמיכה ביתר או שלא
כדין ,יקזז המשרד סכום זה מתשלומים אחרים שמועברים אלינו ממשרד
הפנים .
האומדן נבדק ע"י מהנדס ונמצא כי :
אין צורך בהיתר בניה .
יש צורך בהיתר בניה -מצ"ב היתר /היתר בתנאים ,טופס . 4

ראש הרשות :
________________חתימה __________________ :חותמת ________________ :
גזבר הרשות
 _______________:חתימה  _________________ :חותמת __________________ :

מהנדס הרשות :
______________

חתימה  _________________ :חותמת ___________________:

חשב מלווה:
________________חתימה___________________ :חותמת ____________________:
(במידה ויש )
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דוגמא לאומדן הנדסי
מס"ד
1

סעיף הוצאה
תכנון הנדסי

2

פיקוח

3

אומדן מפורט

4

סה"כ לפני מע"מ

5

מע"מ

6

סה"כ כולל מע"מ

מחיר

כמות

חתימה וחותמת מהנדס ........................................ :

מחיר כולל

