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 ה' כסלו תשפ"ב שלישי יום
09.11.21 

 2022 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה
 

 הבקשה תוגש בכתב על גבי "טופס לבקשת תמיכה". .1

הבקשה לתמיכה תהיה חתומה בידי מורשי חתימה ובידי רואה  חשבון של המוסד הציבורי. )ראה  .2

 להלן(. 6סעיף 

 בקשה לתמיכה תוגש לשנת כספים אחת. .3

 יכלול את הפרטים הבאים: ופס הבקשהט .4

 ם מוסד הציבור.ש .א

 צורת ההתאגדות )כגון: עמותה או חברה( ומספר הרישום של המוסד. .ב

 מען המשרד הראשי של מוסד הציבור והמקומות בהם הוא מקיים את פעולותיו. .ג

 שמות וכתובות חברי ההנהלה של המוסד הציבורי. .ד

הכספיים בהתאם להוראות הדין שחל שמות וכתובות הגזבר או מי שאחראי לניהול ענייניו  .ה

על צורת ההתאגדות של מוסד הציבור וכן רואה החשבון של מוסד הציבור, במידה ויש לו 

 רואה חשבון.

 שמות וכתובות מורשי החתימה של מוסד הציבור. .ו

 פרטי חשבון הבנק אליו תועבר התמיכה. .ז

ם העמותות על ניהול היה מוסד הציבור עמותה, יצרף אישור תקף מרש :אישור ניהול תקין .ח

תקין, היה מוסד הציבור תאגיד שאינו למטרות רווח שאינו עמותה , יצרף אישור תקף על 

ניהול תקין מן הרשם המתאים לפי דין, ככל שהרשם מנפיק אישורים כאמור, לעניין זה, 

 "אישור ניהול תקין" כפי שייקבע הרשם הצריך לעניין.

פרוט הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור  רוט הפעילות לרבות מספר משתתפים:יפ .ט

 שבגינה מבוקשת תמיכה לרבות מספר המשתתפים בה והסכום המבוקש.

אישור רו"ח בדבר עמידת מוסד הציבור  עמידה בדרישות: -הוצאות הנהלה וכלליות .י

א)ו( לחוק יסודות 3, כפי שנקבעו בנוהל הכללי לפי סעיף ההנהלה וכלליות בתקרת הוצאות

 .  1985 -התשמ"ה התקציב,

 לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים: .5

תעודה על רישום התאגיד או אישור מאת עו"ד על המעמד המשפטי של מוסד  תעודת רישום: .א

 הציבור.

 מסמכי היסוד המעודכנים של מוסד הציבור )תזכיר, תקנון וכיו"ב(. תזכיר תקנון: .ב

 להגשת הבקשה. הדו"ח הכספי המבוקר של השנה הקודמת דוחות כספיים: .ג

תקציב מאושר או הצעת תקציב של מוסד הציבור לשנת הכספים בעדה מבוקשת  :תקציב .ד

התמיכה לרבות פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות ובכלל זה השתתפות משרדי 

מספר ממשלה רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, 

 .העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה

 אישור מעמד מוסד הציבור במשרדי מס ערך מוסף. מע"מ: .ה

 אישור שנתי מרשויות מס הכנסה. מס הכנסה: .ו
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: רואה החשבון יאשר בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים אישור רואה חשבון .6

במוסד הציבור. כן יצהיר רואה אליה וכן כי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך   המצורפים

 החשבון כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של מוסד הציבור אשר לא צוינו בבקשה. 

 .התחייבות לשימוש בכספי תמיכה  .7

 פרטים ומסמכים נוספים: .8

הועדה המקצועית או מי שמונה לכך על ידה, רשאית בכל עת לדרוש מכל מוסד ציבור, המבקש 

 סמכים נוספים, כפי שייראה לה, לצורך הדיון בבקשה.תמיכה, פרטים או מ

  .(30/12/21) בטבת תשפ"ב וכ"הנדרש בהנחיות יש להגיש למועצה לא יאוחר מיום  כלאת    .9

 עדה המקצועית למתן תמיכות.  ולא תוגש בקשתו לו, אזגוף נתמך שלא יעביר החומר עד 

                                                                  ללא אישור הועדה אין אפשרות לתת תמיכות.

                                                                                                                         

 

 בכבוד רב,                                                                                             

                                                                                

    


