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 בקשה לקבלת תמיכה 
 2020ספים  לשנת הכ

 
 

 _____ _______________שם העמותה 

 _________________  המס' עמות 

 _______________ מנהל העמותה  

 _______________ איש קשר 

 _______ ___________כתובת למשלוח מכתבים 

 ________________ כתובת מייל  

 _____________   נייד:__________  פקס: __________   טל: 
 

 נא לסמן:

  ת חינוך    סדומו "ד    בית כנסת מנ      בתי כנסת מקווה     חירוםארגוני 

 

 

 

 

 

 .יש למלא את הבקשה באופן ברור וקריא. טופס שיוגש שלא במלואו לא יתקבל 

 מסמכי עמותה 

  עמותה  תקנון -ך יסוד מסמ    תעודת רישום  - מסמך יסוד 

  (ורףמצחשבון בנק )  לקבלת פרטי הסכמה   אישור חשבון בנק 

    ת מנ"ד בהרחת  לתמיכ –מ"ר  200"ד על הצהרה מעו

 : אישורים כספיים 

  ישור ניהול ספרים א    2020שנת  ןקי ת  יהולאישור נ
  מעמד העמותה  אישור מע"מ   ניכוי מס   רשות המיסים  רשואי

  ( לתמיכות בינוי) בנייההיתר   הצעת תקציב שנתית 
  . 15/07/20 :עד 01/01/20: ךמתארימאזן בוחן    2019  לשנת הכספיםדו"ח כספי מבוקר 

 אישורים למוסדות חינוך

  ידים רשימת תלמ   וך חינ והמלצת אגף  שיון משרד החינוך יר
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 טופס לבקשת תמיכה 
 
 

 2020  :בקשת תמיכה לשנת הכספים
 

   .2020 יוליב 82 "פתש  באם ז' מנח ך:תאריב 20/06 :העיר מועצתשאושרו ב תבחיניםבהתאם ל
 
 

 לא נתמך בשנים קודמות         
 

 ______ __  :תנש וב _______: ובשנת _______ :שנתבות המקומית ע"י הרש  ךמנת         
 
 

 ר עילית עיריית בית: מוגש לרשות המקומית
 
 

 _____ ____________________ _ ם התאגידים(:רשברשום )כמבקש ההשם המלא של הגוף 
 

 ___________________________________ _______ : צורת התאגדות )המעמד המשפטי(
 
 העמותה/חברה )מלכ"ר(/ אחר __________________________________________  ' סמ
 

  :בקשהמעיקרי המטרות והפעולות של 

 ________________________________________________ _____ _______________

____________________________________________ ________________________

_______________ _____________________________ ________________________

_____________________________________________ _______________________

______________________________________________________ ______________ 

 

 טלפונים  ומיקוד   כתובת 

   הכתובת הרשמית המלאה של הגוף:
   יימות פעולותיו: ם בהם מתק יפמקומות הסני
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 )*( סמן ב * האם בעל תפקיד זה מורשה חתימה.  

 
 
 

 )ההנהלה(.  עד המנהלו השמות חברי 

 
שות  רהבד בעמותה, אם כן מהו תפקידו , כמו כן האם מועסק בשירות באם החבר עו)*( סמנו * 

 המקומית והיכן. 
 

 :  פרוט חשבונות הבנק אליהם תועבר התמיכה
 

 רשי החתימה ***ו מ מס' החשבון מס' הסניף הסניף  שם הבנק

     

     

שמות בעלי  
 התפקידים 

)*( מורשי 
 חתימה

ית כתובית פרט ת.ז. 
 מלאה

 טלפון  מיקוד

       יו"ר 

       מזכיר 

       גזבר

       מנה"ח 

       רו"ח 

מבקר  
 פנימי 

      

עובד בעמותה   ת.ז.  שם החבר
)*( 

עובד ברשות   תפקידו 
 המקומית)*( 

ד  עובד במשר
 *( ממשלתי )

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       
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ות ע"י הרשות גוף שנתמך בשנים קודמ. כמו"כ ל החשבוןיש לצרף מהבנק אישור על ניהו

נוי, אישור על פתיחת  על השי  ךמהגוף המוס, יש לצרף אישור ושינה את חשבון הבנק המקומית
 "ח(נהבה לעדכן  יבתחי   –פרטי בנק  תהששינ  ה)עמות  .חשבון בנק ואישור מהבנק הקודם

 
 פעולות או פרויקטים עבורם מתבקשת התמיכה: 

 תקציב השנה  "כסה (  2פעולות או פרויקטים עבורם מתבקשת התמיכה )
 ראה פירוט בטבלה שבהמשך( )

 תמיכה ממקורות ציבוריים:  

 תמיכה ממשרדי ממשלה:  

 צמאיים: מקורות ע 

 הלוואות:  

 התמיכה המבוקשת:  

 סך הכל:  

 
 תקציב מפורטת.  ( יש לצרף הצעת 2)
 

 *** ציין "לחוד" או "ביחד". 
 

 יבור בנפרד, הצפויות לשנה הנ"ל. פירוט תרומות ותמיכות ממשרדי ממשלה אחרים ומוסדות צ
 שם המשרד/ 

 המוסד התומך 
 הסכומים בשלבים  נושא התמיכה

*) ₪( 
  

 בטיפול  טח מוב  

    

    

    

 סה"כ  סה"כ   

 
 * נא צרפו מסמכים בהתאם. 

 מך ע"י משרד ממשלתי, לצרף הקריטריונים על פיהם מתקבלת התמיכה. ם נת** א
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:  הפרויקטע יצו מב לציבור התועלת שתהיה רוט פ

 ___ ____________________________ _____________________________________

_ ___________________________ ________________________________________

______________________________ ______________________________________ 

 

בהתאם לנוהל, התמיכה מוגבלת : )וצאותהה במימון יםהישיר  הנהנים משתתפים  ומידה דרך באיזו

עד   של  השתתפותה   90%לשיעור  גובה  מה  לפרט  המבקשת  העמותה  על  הפרויקט.  של  הכוללת  מהעלות 

  (.העצמית בפרויקט ומה הם מקורותיה התקציביים למימון היתרה. תרומות/הו"ק/הכנסות אחרות

____________________________________________ ____________________ ____

_____________________ _______________________________________________ 

________________________ ____________________________________________ 

 ________________________________________________ ____________________ 

 

 כדלקמן:  הריני להתחייב, עילית רעיריית ביתה לי ע"י  כתנאי לקבלת התמיכה שאושר

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;  .1

 אים שקבעה המועצה בקשר לתמיכה; אנו מתחייבים לעמוד בכל התנ .2

 :אם נשתמש בכספי התמיכה לשיפוץ מבנה למטרה מסוימת, אנו מתחייבים כי .3

 תשונה. מטרה לא המקרקעין או המבנה ישמשו לאותה מטרה וכי ה .א

כי    בים כי ככל שהכספים מיועדים לאפשר שיפוץ מבנה או הצטיידות,יאנו מתחי .ב

בציוד   או  השימוש  ואופן  המבנה  רווחלרב)יעוד  קבלת  ללא  במסגרת    לא   (,ות 

 שנים לפחות ממועד קבלת התמיכה;  5ישונו במהלך 

ל .ג שעירייה  נמציא  לשימו  נתבמשך  בקשר  ואחרים  כספיים  דיווחים    שהכספים 

 . עירייהנת שתקבע הו בתמיכה, במועדים ובמתכ

  נמציא למועצה דו"ח כספי שנתי מבוקר, על צירופיו, תוך זמן סביר לאחר תום .ד

 ;שנת הכספים

ה .ה מטעם  ומפקחים  למבקרים  ולעיין עירייה  נאפשר  ובמתקנינו  במשרדנו    לבקר 

 בקש לכך; נתבספרי החשבונות שלנו, ככל ש

  ה ניתנה, משלא שימשה למטרה אשר לש  נשיב למועצה את מלוא יתרת התמיכה .ו

 בתנאי הצמדה ובריבית מקובלים כחוק;

רשאי .ז שהמועצה  לכך  מודעים  אאנו  להפסיק,  או  לעכב  להקטין,  מתן ת    ת 

או  כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה    התמיכה אם לא קוימו 

 אם הופחת תקציבה;

המועצה    כספי תמיכתהרשאה לשימוש בנכס, שנרכש כולו או חלקו מ  יק לא נענ .ח

 המועצה; ף אחר, אלא באופן חד פעמי ובכפוף לאישור מראש שלולכל ג
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לרש .ט או  לסיעה  למפלגה,  התמיכה  מכספי  נעביר  הרשאהלא  נעניק  לא    ימה, 

או    לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות למפלגה, לסיעה 

תעמולתל  לרשימה, עם  בקשר  התמיכה  בכספי  שימוש  נעשה  ולא    בחירות  א 

שמ את  או   ה נכלול  בפרסומים  או  במודעות  רשימה  או  סיעה  מפלגה,    של 

 אירועים שלנו. ב

 

 

 __________________  ____________ _______  ____________________ 

 חתימה                       שם            תאריך   

       

____________ ______   ______ _____________ ____________ ________ 

 חתימה                         שם          תאריך   

 

 

 

 אישור

 

 

את    מאשר בזה_______  עמותת _______משמש כרו"ח של  י הח"מ _________________  אנ

הת בבקשת  המופיעים  הפרטים  על  מיכהנכונות  והחתומים  אליה  המצורפים    מר   יהוהמסמכים 

__________  _מר _________ו,  ___________________________ נושא ת.ז. _________

 ה. תעמו השל החתימה    ימורשהינם  ,  _______________נושא ת.ז. _ 

 ות שלא צוינו בבקשה. ע לי על בקשות תמיכה נוספהצהיר כי לא ידוני לנכמו כן, ה 

 

         _________________  

 חשבון  רואה         
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 כתב הסכמה בלתי חוזרת לקבלת פרטים

 _______________ _ :_____עמותת נות הבנק שלעל חשבו 

 

 

 

 אל: מנהל/ת הבנק מר/גברת____________________ 

 ________ ומספר הסניף_______________שם הבנק 

 כתובת__________________________________ 

 טלפון___________________________________ 

 

 

 

 ל ם לבדיקת חשבונות הבנק שדון: הסכמה בלתי חוזרת והרשאה למסירת פרטיהנ

 עמותת_________________________ 

 

פר .1 ימסור  שהבנק  לכך  חוזרת  בלתי  והרשאה  חוזרת  בלתי  הסכמה  נותן  על הריני    טים 

עמותת  של  הבנק  ___________  מס  ע"ר  _______________ :  חשבונות  להלן:  )': 

 (" עירייההלהלן: ")ת ביתר עילית ירי עילנציג  .("העמותה"

כ  .2 מידע  ההרשאה  מסירת  פעול וללת  אלה  ועל  בחשבונות  ונתונים  תנועות  והעירייה  ת, 

על  רשאית וכן  הבנק  חשבונות  על  פרטים  הבנק  מן  ולקבל  בהם פע  לדרוש  ותנועות  ולות 

 ונתונים לגביהם.

הראש .3 בשנה  המתחילה  לתקופה  הנוגע  למידע  מתייחסת  זו  והרשאה  שבהונהסכמה   ה 

 . המותעה  ותיה שלבהם מתנהל חשבונקיבל מוסד הציבור מכתב הרשאה לבנק ש

סודיות  .4 לעניין  חובה שבדין  מכל  פוטרת את הבנק  זו  והרשאה    למען הסר ספק, הסכמה 

 ציגה בקשר לחשבונותיו. או נהעירייה כלפי 

  תי ידוע לי שהסכמה והרשאה זו הינה תנאי לאישור התמיכה ולקבלתה ולכן ההרשאה בל .5

 יה תקפה לכל דבר ועניין. ן מכן לא תה חוזרת, וכל הודעה סותרת שתינת

 

 תאריך: ___________ 

 

 חתימת העמותה: ___________ 
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 :______________ תאריך

 

 בוד וועדת  תמיכות לכ

 לית עיריית ביתר עי 

 

 תצהיר

 

 :_______________ ני הח"מ______________ ת.ז.א

 ________________ :_______ב"כ עמותת:______________   מס' עמותה

 

 ן:ל הלזאת כד מצהיר ב

 . נ"דה עבור הרחבת בית כנסת במהגשנו בקשה לתמיכ .א

 וב______________ , ביתר עילית. בית כנסת נמצא ברח  .ב

תמיכה עבור הרחבת בית הכנסת זה עליו הוגשה הבקשה לתמיכה, בין  בעבר  לא התקבלה   .ג

 באמצעות עמותה זו או כל עמותה אחרת. 

מה ומתקיימת בו כבר פעילות של  לליה הוגשה בקשה התמיכה הושהרחבת בית הכנסת ע .ד

 לבני הקהילה.  כנסתבית 

 ר בנוי. מ" השטח הבנוי בבית הכנסת לאחר ההרחבה עומד על ______ .ה

המנ"ד עומד בדרישות מחלקת הנדסה ואין כל מניעה באישור התמיכה על    ככל הידוע לי .ו

 נוהל התמיכות.  פי 

 _________________ 

 חתימת ב"כ העמותה 

 

 אישור עו"ד

 

____ הח"מ  ___אני  שכתובתי  כי  ________עו"ד,  בזה,  מאשר   _________________

בפני ביום הופיע  __________ ב"  ______________  מר  העמותה  ת.ז.  כ  נושא 

 אחר שהזהרתים כחוק חתמו על תצהיר זה. ____________, ול__

 

                                                                                                                 ______________ 

 עורך דין      


