בס"ד

המשרד לשירותי דת
אגף פיתוח מבני דת
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לשירותי דת
לצורך שיפוץ מקוואות
תקנה תקציבית 22.01.02.13
בהתאם להוראות התכ"ם" ,תמיכה בגופים אחרים" ,להלן מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של
המשרד לשירותי דת (להלן גם" :המשרד").
התמיכה מיועדת לשיפוץ מקוואות נשים שבאחריות מועצות דתיות עירוניות ,מועצות דתיות אזוריות
ורשויות מקומיות בהן לא פועלת מועצה דתית (להלן " -הגוף" או "הגופים") ,בכפוף לעמידת הגופים
בקריטריונים המפורטים להלן.
 .1תנאי סף לשיפוץ מקוואות:
▪

התמיכה מיועדת אך ורק לשיפוץ מקוואות נשים.

▪

המועצה הדתית מחזיקה בפועל את המקוואות ואחראית לתפעולן.

▪

במקום בו אין מועצה דתית ,הרשות המקומית היא המפעילה את המקוואות ואחראית
לתפעולן.

▪

התמיכה מיועדת לשיפוץ מקוואות פעילים ,או שהיו פעילים והושבתו.

▪

לא תאושר תמיכה עבור מקוואות פרטיים.

 .2הליך הגשת הבקשות
הגופים יגישו בקשות לשיפוץ המקוואות שבתחומם ,בהתאם לפירוט הבא:
▪

מועצה שבתחומה עד  10מקוואות תוכל להגיש בקשה לשיפוץ מקווה אחד.

▪

מועצה בתחומה  11-20מקוואות תוכל להגיש בקשה לשיפוצם של שני מקוואות* .

▪

מועצה שבתחומה  21מקוואות ומעלה תוכל להגיש בקשה לשיפוצם של  3מקוואות*.

*במידה והרשות מגישה יותר ממקווה אחד ,עליה לציין את סדרי העדיפות הנדרש לתקצוב ,סבב
ראשון  ,שני או שלישי
▪

הבקשות יוגשו באמצעות טופס הבקשה שיפורסם באתר המשרד .לבקשה יצורפו תכניות
אשר יפרטו את העבודות המתוכננות עבור כל מקווה בהתבסס על העבודות המפורטות
בסעיף  3להלן.

▪

התכניות ייחתמו ע"י מורשי החתימה של הגוף .במידה שהחותם הוא ראש מועצה דתית,
תאושר התכנית גם ע"י מליאת המועצה הדתית .במידה שהחותם על התכנית הינו מזכיר
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מועצה דתית ,תאושר התכנית גם ע"י רו"ח המועצה .סכום התמיכה לכל גוף ייקבע ע"פ
הפרמטרים שיפורטו להלן.
▪

במקרה שהגוף מתוקצב עבור  2מקוואות ומעלה ,תינתן אפשרות לאחד הרשאות תוך חודש
ימים מיום האישור .הגוף יוכל להגיש בקשה לאיחוד האישורים עבור מקווה אחד ובלבד
שהמקווה נשוא האיחוד כולל  3בורות ומעלה.

 .3סעיפי העבודות המאושרות:
▪

ביצוע התאמות נגישות במקוואות לאנשים עם מוגבלות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים) ,התשע"ב ,2011-לרבות
עלויות תכנון ופיקוח להתאמות נגישות.
בכפוף למגבלות התקציב ,תינתן עדיפות לעבודות לביצוע התאמות נגישות.

▪

תיקונים ו/או החלפת מערכת חשמל או חלק ממנה.

▪

החלפת ו/או תיקון דלתות וחלונות.

▪

החלפת ו/או תיקון מזגנים ומערכות אוורור.

▪

תיקונים ו/או החלפת מערכות מים ואינסטלציה.

▪

תיקונים ו/או חידוש איטום הבורות והגגות.

▪

תיקון או החלפת מערכת ההסקה ו/או חדר מכונות.

▪

צביעה כוללת של פנים וחוץ המבנה.

▪

החלפה או תיקון של כלים סניטאריים.

▪

החלפה או תיקון של קרמיקה ,ריצוף ,חיפוי.

▪

גידור ודרכי גישה.

▪

התקנת מערכות אבטחה ,מערכות לגילוי אש ומערכות קריאה.

▪

שינויים פנימיים ,קירות וכו'

▪

תשלומים נדרשים עבור הוצאות רישיון עסק.

סעיפי העבודות המפורטות מעלה יאושרו במידה ואין צורך בהיתר בנייה לצורך ביצוען.
למרות האמור ,עבודות גידור ,דרכי גישה והתאמות נגישות ,יאושרו אף אם נדרש לביצוען היתר
בנייה כאמור.
▪

תכניות אדריכליות והנדסיות ,גינון ,דברי נוי ,מערכת נוכחות וכיו"ב ,אינם מאושרים
במסגרת תקציב שיפוצי מקוואות.

התמיכה תינתן אך ורק עבור עבודות התואמות את סוגי העבודות המפורטים בסעיף  3לקריטריונים.
יובהר כי רק חשבוניות בגין הסעיפים המאושרים יאושרו לתשלום.
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 .4ביצוע השיפוץ ושינויי תוכניות:
העבודות יבוצעו בהתאם לתכנית העבודה שהוגשה ע״י הגוף .יחד עם זאת ,במידה שבמהלך שנת
התמיכה עלה צורך בשינויים בתכנית העבודה ,יהיה רשאי הגוף לבצע שינויים בתכנית ,ובלבד שיקבל
את אישור אגף מבני דת מראש ובכתב.
 .5אופן חלוקת התמיכות:
על מנת לתקצב את המועצות והרשויות בהתאם לצרכים הנדרשים במגבלות התקציב ,חלוקת
התמיכות תיעשה כדלהלן:
▪

בסבב הראשון יינתן תקציב עבור מקווה אחד בלבד לכל רשות ולא יותר מ 150-אלש"ח.

▪

במידה ויישאר תקציב אחרי סבב ראשון ,התקציב הנותר יחולק בין כל הרשויות אשר יש
להם מעל  10מקוואות ואשר נמצאו זכאיות למקווה שני על פי דירוג של מספר המקוואות
שבתחומן ,ועד ל 3-סבבים בכפוף לתקציב.

 .6שלבים להגשת בקשה לתמיכה:
יש לפעול בהתאם לאמור להלן:
▪

שלב  .1הגוף יקים במערכת המרכבה בקשה לשיפוץ המקווה( .במועצות בהם יש מעל 10
מקוואות ,ניתן להגיש יותר ממקווה אחד לשיפוץ כמפורט לעיל) לבקשה יצורפו תכניות
שיפוץ וכתב כמויות ,כולל עלויות מפורטות ומקורות מימון הנדרשים מעבר לסכום
המוקצב ,כאמור בסעיף  5לעיל.
בנוסף יהיה על הגוף להגיש לוחות זמנים משוערים לביצוע תחילת העבודות ולסיומן חתום
ע"י מורשי החתימה של הגוף.

▪

שלב  .2הבקשה תיבדק באגף מבני דת תוך התייחסות לסדרי העדיפות ,ומידת התאמת
העבודות המפורטות.

משך הביצוע הינו עד סוף שנת  ,2022יוכרו הוצאות שבוצעו במהלך שנת  2021ו 2022-בלבד.
 .7כללי:
▪

הגוף יצהיר כי העבודות יבוצעו על פי כל דין .עבודות הדורשות ליווי ואישור הנדסי ,יבוצעו
אך ורק בהתאם להנחיות מהנדס/הנדסאי ולאישורו.

▪

הגוף יצהיר כי כל התקשרות עם ספק ו/או קבלן לביצוע העבודות ,תבוצע בהתאם להוראות
חוק חובת המכרזים ותקנותיו.
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▪

הגוף יצהיר כי המקווה נשוא הבקשה ימשיך לשמש כמקווה נשים וייעודו לא ישונה ,וכי
המקווה יופעל על ידו ולא יועבר בכל שלב שהוא לאחריות או להפעלה (אפילו חלקית) על ידי
עמותה או כל גורם אחר.

▪

הגוף אחראי לכך שהשיפוץ ילווה בפיקוח הלכתי במידה ונדרש.

▪

הגוף יצהיר כי לא הוגשה ולא תוגש על ידו כל בקשה לגופים ממשלתיים אחרים בגין עבודות
שיפוץ שבגינם אושרה תמיכה במשרד.

▪

ביקור בשטח לצורך בדיקת מצב המקווה ע"י אגף מבני דת :
במידת הצורך ,תתקיים בדיקת שטח במקווה במסגרתה יהיו נוכחים נציגי היחידה
המקצועית /חברת ההנדסה מטעם המשרד ונציגי הגוף.

▪

לאחר חצי שנה מיום קבלת ההרשאה ,על הרשות לעדכן את היחידה המקצועית אודות
סטאטוס עבודות השיפוץ וככל שלא החלו עבודות ,תישקל שלילת התמיכה.

 .8נוהל שחרור תשלומים:
שחרור כספי התמיכה יבוצע בכפוף להמצאת מסמכים נדרשים.
בין היתר ,יידרש הגוף להגיש את המסמכים הבאים:
▪

דוח ביצוע כספי חתום ע"י מורשה החתימה ומאושר ע"י רו"ח.

▪

לדווח יצורפו חשבוניות מפורטות חתומות על ידי מורשי החתימה ורואה חשבון

▪

אישור רב מקומי על תקינות ביצוע העבודות מבחינה הלכתית(.רק במקרים בהם בוצעו
עבודות שמצריכות פיקוח הלכתי ,כגון :עבודות שבוצעו בבור טבילה וכדומה).

▪

אישור מהנדס  /הנדסאי כנדרש ע"פ חוק ,כאשר מדובר בעבודות המצריכות פיקוח הנדסי או
במידה ונעשה שינוי מבני.

▪

אישורים נדרשים ע"פ העניין ודרישות המשרד.

▪

הגשת התשלומים יבוצעו בהתאם להנחיות המשרד שיועברו מעת לעת.

כל תקצוב נוסף שיתווסף לתקנה התקציבית ייתכן ויחולק בהתאם לקריטריונים אלו ,בכפוף לאישור
הועדה.
יודגש כי מתן התמיכה בפועל יתבצע בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת  ,2021כי אין ודאות
שייקבע תקציב לנושא התמיכה ,לרבות תקציב לתשלום מקדמות וכי ככל שייקבע תקציב ,לא ידוע
מה יהיה שיעורו .כמו כן ,לא תתקבל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה המאושר עבור
בקשות התמיכה ,עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת .2021
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