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 החרדים, המיעוטים אוכלוסיות עבור וספורט אמנות, תרבות באירועי תמיכה טופס בקשה לנוהל

 אירוע בנפרד( עבור)יש למלא את הטופס  8201 - החדשים והעולים

 :פרטים ונתונים כלליים .א

 

 הרשות שם :______________________________________________ _ 

 תפקיד: _________________  טלפון: ___  ________________הקשר:  איש שם__________  ______ 

 __________________________אלקטרוני: דואר  __________נייד: _____________

  הרשותכתובת_________________________________________________ 

  1/    2/   3___(יותר מאירוע אחד במידה והוגש) האירוע דירוג - עדיפותסדר  ________________ 

 שם האירוע___________________________________________________ 

 קצוב :הת מבוקש ועבור תיאור האירוע  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ועים האיר –התקצוב )בשכונות יש לציין גם שם השכונה  מבוקש ויתקיים האירוע עבור ם וכתובת האתר בוש

: להתקיים בשטח השכונות( חייבים

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 אוכלוסייה עבורה מיועד האירוע: )עולים חדשים/חרדים/מיעוטים(_____________________________ה 

 קטן/בינוני/גדול()אירוע  קצובורו מבוקשת התסוג האירוע עב__________________________________ 

 הצפויים להשתתף באירוע המבקרים/המשתתפים מספר__ :__________________________________ 

 (ניתן יהיה לבדוק בקשתה לארשות שלא תספק נתונים אלו )ה מיועד האירוע רה עבוייסהאוכלו )%( שיעור 

  שיעור אוכלוסיית המיעוטים ברשות/שכונה__________________________________ 

 שכונה/ברשות חרדיםה אוכלוסיית שיעור__________________________________ 

 שכונה/ותברש עולים החדשיםה אוכלוסיית שיעור__________________________________ 

לציין שיעור האוכלוסייה הרלוונטית בשכונות יש  /רחובותשכונותעבור אירועים ברשויות המגישות בקשות על ** 

 ולא בכל הרשות
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 הרשומים התושבים מספר(: זו שורה תמלא ג2-ב2, 1א-2 בסעיף המופיעה מקומית רשות) מקומית רשות 

 ___________________. תקצוב המבקשת המקומית הרשות לש השיפוט בשטח

 בשטח הרשומים התושבים מספר(: זו שורה תמלא 3א-2, 2א-2 בסעיף המופיעה מקומית רשות) שכונות 

 ______________________.הנספח פי על המקומית הרשות של השכונות

 1 / 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10למ"ס: העפ"י קצוב כלכלי של הישוב מבקש הת-דירוג חברתי _ 

 התקציב הכולל של האירוע (₪)_:_____________________________________________________ 

  ממקורות עצמאייםגובה השתתפות הרשות המקומית במימון האירוע (₪) _:_____________________ 

 התקציב המבוקש מהמשרד לאירוע (₪) _:_____________________________________________ 

 תאריך מדויק( קיום האירוע מועד(_________ :__________________________________________ 

 (לנוהל ו.2 לסעיףבהתאם  )ימים רצופים מספר הימים בהם יתקיים האירוע__________ :_____________ 

  כן / לאים מיוחדים: קיימת נגישות לבעלי מוגבלויות וצרכמבוקש התקצוב באתר בו מתקיים האירוע עבורו  

 המקומית הרשות תושבי בקרב התקצוב מבוקש עבורו האירוע של פרסום/החשיפה אופן: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  האם מדובר באירוע שנערך לראשונה/ האירוע לראשונההשנה בה התקיים____________________ :___ 
 

ד יקטין בכל האמור לעיל, ככל שיסתבר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, בייחוד לאחר מועד עריכת האירוע, המשר

התקצוב יופחת אם יסתבר כי השתתפו קצוב במלואו. באופן יחסי או יבטל את התאת התקציב המאושר לאירוע 

התקצוב המקורי שאושר . בו פחות מבקרים או אחוז השתתפות הרשות המקורית קטן ביחס להגשה המקורית

או השתתפות הרשות המקומית  לא יגדל גם אם יסתבר כי באירוע השתתפו יותר מבקרים או שתקציב האירוע 

מהתקציב שהוגש למשרד, התקצוב   %50-כי תקציב האירוע היה נמוך ביותר מ יש לציין כי במידה ויסתברגדלו. 

 יבוטל במלואו. 

 או כי יהיו ברשותו  מצהיר בזאת, בחתימתם מטה של מורשי החתימה שלו, כי ברשותו ישנם קצובמבקש הת

קש התקצוב מבו ועבור ם הנדרשים לפי כל דין לקיים את האירועכל האישורים וההיתרי )בטרם קיום האירוע(

 בו היא תבוצע. ובאתר

 משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, וכן תאגידים שהוקמו על פי חוק מהמשרד קצובמבקש הת פירוט הכנסות ,
 :2018ת התקציב שנאירוע המבוקש להצפויות להמובטחות ו
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  חשבון הבנק של מבקש התקצובפרטי  

 )לחוד / ביחד( מורשי החתימה  מס' החשבון מס' הסניף הסניףשם  ם הבנקש

     

     

 

 מית או לצרף חובה לצרף אישור חתום מהבנק המאשר כי החשבון מנוהל על ידו עבור הרשות המקו

אישור זה נדרש לצורך הקמת הרשות במערכת המרכב"ה  .צילום של צ'ק עם פרטי חשבון הבנק

 לשם ביצוע תשלומים.

 קצובפרטי בעלי תפקידים בכירים של מבקש הת : 

 מורשי חתימה שמות בעלי התפקידים
 X-סמן ב    

תעודת 
 זיהוי

 טלפון מיקוד כתובת פרטית מלאה

      יו"ר/ראש הרשות

      מנכ"ל

      גזבר/חשב/מנהל כספים

      רו"ח חיצוני

      מורשי חתימה:

      

 

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל 

 ( לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו."פרטים כלליים") 1הפרטים והנתונים שנרשמו בסעיף 

 

 ______________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________שם: __

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 _________חותמת הרשות: __________________            תאריך: _________________ 

 סוג ההכנסה  שם המשרד/הגוף 
)תמיכה/ 

עיזבונות/תקצוב/קניית 
 שירותים/מיזם משותף(

 סכום התמיכה )בש"ח( סה )נושא(מהות ההכנ
 בטיפול מובטח
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 :האירועתקציב  –ו"ח מקורות ושימושים ד

 כולל מע"מ סה"כ בשקלים חדשים פרטים

  2018 המבוקשת לתקצוב בשנת לפעילות

  מקורות

  תמיכה ממשרדי ממשלה  )פרט(                                                                 

  

  

ומיות שותפות תמיכה מרשויות מק

 ומקורות ציבוריים אחרים )פרט(                                                       
 

  מפעל הפיס

  

  

  חסויות

  תרומות פרטיות

  מכירת כרטיסים

  הכנסות ממכירות ושירותים נלווים

  הכנסות אחרות  )פרט(

  

  

  תקציב מבוקש מהמשרד

  סה"כ הכנסות

  מושיםשי

  )דוגמת סדרנים ומאבטחים( –כח אדם  

  (10%)עד  פרסום במדיה
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  לוגיסטיקה 

   הוצאות הפקה

  )דוגמת שכר אומנים(  –פעילות 

  סדנאות  -פעילות 

  

  

  

  סה"כ עלות הפעילויות

  סה"כ שימושים

  עודף/ גרעון

תקציב האירוע בשלב הגשת הבקשה מהווה נספח תקציבי מחייב וייבדק בשלב הביצוע מול  מסמךמודגש בזאת כי 
 נתוני ביצוע התקציב.

______, מצהירים בזאת כי כל אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _______________
"( לעיל נכונים לפי מידת תקציב האירוע -)"דו"ח מקורות ושימושים  2הפרטים והנתונים שנרשמו בסעיף 

 ידיעתנו ואמונתנו.
 

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 ____________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________שם: ____

 (2מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________  חתימה  וחותמת:______________________

 רו"ח/גזבר  במבקש

 

 ____חותמת הרשות: __________________  תאריך: ____________________________ 
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 (הבקשה בעתאין צורך להגיש )יש להגיש עם דרישת התשלום   -' דוח תקציב וביצוע התקציב בנספח 

 תת נושא  נושא 
הצעת 

 ₪הבקשה 
ביצוע 

  ₪בפועל 
אסמכתא 

 נדרשת 
מס' 

 סימוכין
תאור 

 ההוצאה 
 הגבלות 

 כח אדם
 XX XX סדרנים 

חשבונית 
 מס / קבלה 

      

 XX XX אבטחה
חשבונית 

 מס / קבלה 
      

 לוגיסטיקה

 XX XX עיצוב האירוע
חשבונית 

 מס / קבלה 
      

 XX XX בטיחות
חשבונית 

 מס / קבלה 
      

 XX XX מקומות ישיבה
חשבונית 

 בלה מס / ק
      

 XX XX גידור 
חשבונית 

 מס / קבלה 
      

 XX XX שירותים ניידים
חשבונית 

 מס / קבלה 
      

 XX XX בטיחות
חשבונית 

 מס / קבלה 
      

 XX XX אחר )פרט(
חשבונית 

 מס / קבלה 
      

 הפקה

עלויות חב' 
הפקה 

)לאירועים 
גדולים ורבי 
משתתפים 

 בלבד(

XX XX 
חשבונית 

 / קבלה  מס
    

  

XX XX 
חשבונית 

 מס / קבלה 
    

 פעילות

אמנים )כולל 
פירוט למס' 

אמנים 
 ושמותיהם( 

XX XX 

פירוט תתי 
סעיפים וצירוף 

אסמכתאות 
 -ע"פ דרישה 

חשבונית מס 
קבלה, ד. עלות 

 מעביד ועוד..

    
 25,000לאירוע קטן עד 

גדול עד בינוני ו לאירוע
50,000  

עלות חומרים 
 סדנאותל

XX XX 
חשבונית 

 מס / קבלה 
      

 פרסום 

גרפיקה, דפוס 
 ושילוט

XX XX 
חשבונית 

 מס / קבלה 
    

 10% -תקרה 
 מהתקציב

 XX XX הוצ' פרסום
חשבונית 

 מס / קבלה 
    

       XX XX אחר )פרט( אחר 
 

סך 
הוצאות 
 האירוע

  XXX XXX         

הכנסות 
ממכירת 
 כרטיסים

             הכנסות 

             עלות לכרטיס

הוצאות 
 האירוע נטו

              

הוצאות האירוע יהיו הוצאות סבירות בהתאם לנורמות הממשלתיות. המשרד שומר 
 לעצמו את הזכות לפסול עלויות מופרזות שאינן תואמות לנורמה זו.

   


