
 

 2022הנחיות כלליות להגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת 
 

 תנאים הכרחיים להגשת בקשה לוועדת הקצבות:  .1
 התמיכה במלואה תשמש אך ורק למטרה לשמה היא מבוקשת ולא לכל מטרה אחרת.  .א
פוליטי .ב למטרות  ישמשו  לא  התמיכה  סיעה,  כספי  לצרכי  לא  ואף  מפלגתיות  ו/או  ות 

וכן    1973-לרבות הוצאות שוטפות של סיעה כמשמעותן בחוק מימון מפלגות התשל"ג
התשי"ט  תעמולה(,  )דרכי  הבחירות  בחוק  כמשמעה  בחירות  לתעמולת  ישמשו  -לא 

1959 . 
ה במודעות, אירועים ופעילות שייעשו בכספי התמיכה לא ייכלל שמה של מפלגה או סיע  .ג

 בין במישרין ובין בעקיפין. 
רואי .ד ובאישור  העמותה  יו"ר  ע"י  חתומה  להיות  הבקשה  העמותה, - על  של  החשבון 

 לנוהל התמיכות.   10.6כנדרש בסעיף 

   

ונוהלי   הפנים  משרד  לנוהל  בהתאם  לבקשה  לצרף  יש  אותם  מסמכים  רשימת 

 העירייה:
 של עמותה.  טופס בקשת תמיכה מלא וחתום ע"י מורשי החתימה .א
וכי  .ב הבקשה  הגשת  במועד  העמותה  של  החתימה  מורשי  על  רו"ח  או  מעו"ד  אישור 

 מורשי החתימה חתמו על הבקשה.
תעודה על רישום התאגיד או אישור מאת עו"ד על המעמד המשפטי של הגוף מבקש  .ג

 התמיכה. 
 דו"ח תמציתי על פעילות התאגיד ועל תרומתו לרשות ולתושביה.  .ד
 סמכי היסוד המעודכנים של הגוף מבקש התמיכה )תזכיר, תקנון וכו'(. מ .ה
יצורפו דו"ח כספי מבוקר לשנה שקדמה לשנה   -  30.06-ל  01.01אם הבקשה מוגשת בין   .ו

הקודמת, ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי המבוקר 
יום לפני הגשת    60עד של עד  הנזכר ומסתיימת במועד המסוקר הנזכר ומסתיימת במו 

   הבקשה:
בין   מוגשת  הבקשה  הקודמת   -  31.12- ל  01.10אם  לשנה  מבוקר  כספי  דו"ח  יצורפו 

ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר   בוחן לתקופה המתחילה  ומאזן 
בכל מקרה יערך הדו"ח הכספי    יום לפני הגשת הבקשה:  60ומסתיימת במועד של עד  

נאות המקובלים, ויכלול פרטים על נכסי המוסד, השקעות, פיקדונות, לפי כללי החשבו
 חשבונות בנקים ויתרותיהם. 

בגינה  .ז הכספים  לשנת  התמיכה  מבקש  הגוף  של  תקציב  הצעת  או  מאושר  תקציב 
זה   ובכלל  מבוקשות,  או  צפויות  הכנסות  של  מלא  פירוט  לרבות  התמיכה  מבוקשת 
השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה 

 עבודה. ישירה והן עקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר 
מקבלי השכר הגבוה כפי שהוגש לרשות התאגידים, לרבות קניית שרות    5דו"ח על עלות   .ח

 באמצעות חשבוניות. 
 אישור מעמד הגוף המבקש התמיכה במשרדי מס ערך מוסף. .ט
 אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.  .י

כ .יא וכלליות,  ההנהלה  הוצאות  בתקרת  המבקש  עמידת  בדבר  רו"ח  שנקבע אישור  פי 
 . 1985-א)ו( לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בנוהל הכללי לפי סעיף 

מבקש שהינו עמותה יצרף אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין. היה המבקש  .יב
תאגיד שאינו למטרת רווח שאינו עמותה, יצרף אישור תקף על ניהול תקין מן הרשם 

 כאמור.  המתאים לפי דין, ככל שהרשם מנפיק אישורים



 
 התחייבות גוף נתמך, חתומה ע"י מורשי החתימה על העמותה.  . יג
כפי   .יד וכלליות,  הנהלה  הוצאות  בתקרת  הציבורי  המוסד  עמידת  בגבר  רו"ח  אישור 

 . 1985-א)ו( לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3שנקבעו בנוהל הכללי לפי סעיף 
 רישיון בר תוקף לפעילות. ימציאו  -גופים המחויבים עפ"י חוק ברישיון עסק   .טו

 

המדינה   • מתקציב  כתמיכה  מקומית  מרשות  תמיכה  תחשב  החשכ"ל  הוראות  לעניין 
 למוסדות ציבור. 

    תאגידים ארציים: •
תאגידים הפועלים גם מחוץ לקריית ים יציינו בפרטי הדו"ח גם את כל הקשור לפעילות  

ממנה המקבלים  התושבים  שיעור  בפירוט  הן  בלבד,  ים  הכספי    בקרית  בהיקף  והן  סיוע 
 ת ים.יילשירותיה לתושבי קר 

 מנהל תאגיד ויו"ר:  •
 יש להקפיד שמנהל התאגיד אינו משמש גם בתפקיד יו"ר התאגיד. 

 

 לתשומת לב מגישי הבקשות:

של   האינטרנט  באתר  מפורסמים  העיר,  מועצת  ע"י  שאושרו  כפי  התמיכות,  למתן  התבחינים 
 העירייה. 

חית תמיכה אם נתוני השכר במוסד עולים על המקובל, עפ"י מדיניות  העירייה רשאית למנוע או להפ
 הממשלה בנוגע להגבלת שכר והוצאות למוסד ציבורי נתמך.

 אנא הקפידו על מילוי הפרטים וצירוף המסמכים בהתאם להנחיות. 

)חוזר החשב הכללי מיום    יש למלא את הטפסים בנוגע לשנים הרלוונטיות, כאמור בנוהל תמיכות 
 ויש להתאימו לשנים הרלוונטיות עפ"י נוהל התמיכות(.  מהווה דוגמא בלבד  2.0425.0

 


