
 

1 

 

 רשימת נספחים

 רשימת בקשות. .1

 נספח א': טופס הבקשה. .2

 נספח ב': דו"ח מקורות ושימושים לאירוע. .3

 נספח ג': דו"ח תקציב וביצוע התקציב. .4

 נספח ד': הנחיות להגשת בקשות לתמיכה במערכת המרכב"ה. .5

 .לרשות מקומית -פירוט צדדים קשורים ובעלי ענין - 'הנספח  .6

 .אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - 'ונספח  .7

 .חלק א' –התחייבות בגין תמיכה    -נספח ז'  .8

 .חלק ב'  –התחייבות בגין תמיכה   -' חנספח  .9

 .אישור של משרד הפנים  -אישור על הגשת דו"ח מבוקר -' טנספח  .10

 )לידיעה, אין צורך להגיש כעת(. .אירועסיכום טופס  –נספח י .11

 )לידיעה, אין צורך להגיש כעת(. טופס דרישת תשלום – א"ינספח  .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 רשימת בקשות 

 ________________________: הרשות שם

 

 אירועי התרבות בהתאם לסדר עדיפות הרשות:

 

מועד קיום  שם האירוע מס"ד
 האירוע

מספר 
ימי 

 האירוע

עלות 
האירוע 

)₪( 

השתתפות 
 )₪(הרשות 

הסכום המבוקש 
 )₪(מהמשרד 

1       

2       
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 נספח א'

לפיתוח עירוני  ,אירועי תרבות התורמים לעידוד תיירותב מיכהקול קורא לתטופס בקשה 

 ולצמיחה כלכלית

 

 (בנפרדלכל אירוע  )יש למלא את הטופס 

 

 .ניקוד בקול קוראאת תנאי הסף ואמות המידה ללתשומת לבכם, טופס זה תואם 

מעכבת את כל תהליך מסתכנת בפסילת בקשתה, ושלא תמלא כל הפרטים הרלוונטיים  רשות

. אנא  לקבלת השלמות לרשותכיוון שהמשרד יאלץ לפנות  של הקול קורא לכלל הרשויות הבדיקה

 הקפידו למלא את כל הפרטים הרלוונטיים.

דית לתת מענה בנושא. פרטי איש קשר הבקיא בפרטי האירוע ויהיה זמין מיכמו כן, אנא מלאו את 

 חובה לציין מספר טלפון נייד.

 יודגש כי אין מתן מענה מספק להשלמה במועד שינקב על ידי המשרד יביא לפסילת הבקשה. 

 

 :פרטים ונתונים כלליים .א

 (.  5.2-ו 5.1)תנאי סף _ ______________________________________________: הרשות שם 

 

 תפקיד: _________________  טלפון: ___  ________________הקשר:  איש שם__________  ______ 

 

 __________________________אלקטרוני: דוארנייד: _____________  

 

  הרשותכתובת___________________________________________________ 

 שם האירוע _____________________________________________ 

 (. 8.2)אמת מידה  ______ כלכלית של הרשות-הרמה החברתית 

  (.8.1מספר תושבי הרשות המקומית______________)אמת מידה 
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  מיכה )יש לפרט על האירוע המתקיים, תכנים, מועדים, תרומה לעידוד הת מבוקשת האירוע עבורותיאור

 ולפיתוח כלכלי של הרשות המקומית וכל מידע אחר רלוונטי(.התיירות 

 מועד האירוע. .א

 תכני האירוע. .ב

 חומר רקע על האירוע. .ג

 תרומת האירוע לעידוד התיירות ולפיתוח הכלכלי. .ד

 כל מידע אחר רלוונטי. .ה

 

 __________________ :)(. 8.5ואמת מידה  5.3.1)תנאי סף    __________משך האירוע )יש לציין מספר ימים 
 

  מספר השעות בהן מתקיים האירוע מדי יום______ מספר שעות האירוע המצטבר לכלל ימי
 (. 5.3.1האירוע________)תנאי סף 

 ת התמיכה, לרבות אתרי משנה הקשורים באופן הדוק מבוקש יתקיים האירוע בגינו ם וכתובת האתר בוש

 (. 5.3.4לאירוע עצמו ואינם נפרדים ממנו. )תנאי סף 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 מבקרים/משתתפים צפוי )יש להסביר את החישוב המביא למספר זה(: ___________ מספר____________ 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 האירוע עבורו מבוקשת התמיכה:של  /פרסוםאופן החשיפה 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  תנאי )הקף בעיגול(. כן / לאולאחר קבלת הרשאה מהמשרד:  2022האירוע יתקיים בשנת הרשות מתחייבת כי(

 (.5.6סף 

  :(5.8)תנאי סף  )הקף בעיגול( כן / לאהרשות מתחייבת כי האירוע יהיה פתוח לציבור הרחב.  

  (5.9)תנאי סף  )הקף בעיגול( כן / לאהאירוע יהיה ללא מטרות רווח. הרשות מתחייבת כי.  

 מתכוונת לגבות תשלום בגין כניסה או השתתפות: ____________________________________ הרשות 

 אירועים הנערכים לציון חג כלשהו, יום העצמאות, ימי זיכרון  הרשות מתחייבת כי האירוע אינו נערך במסגרת

 .(5.10)תנאי סף  )הקף בעיגול( כן / לאאו חגיגות לציון שנות קיומו של היישוב: 

  עפ"י  הנדרשיםכל האישורים יש את  מיכהעפ"י כל דין ולמבקש הת התמיכה מתקיים מבוקשעבורו האירוע

/ הרשות מתחייבת כי טרם קיום האירוע יתקבלו כן / לא, לרבות רישיון עסק לאירוע: חוק לקיים את האירוע

 .(5.12)תנאי סף  )הקף בעיגול( כל האירועים הנדרשים עפ"י חוק לקיים את האירוע
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 כן / קיימת נגישות לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים: מבוקשת התמיכה  העבורהפעילות  מתבאתר בו מתקיי

  .(5.13)תנאי סף  )הקף בעיגול( לא

 הקף בעיגול( כן / לאנגיף הקורונה:  -הרשות מתחייבת לקיים את האירוע בהתאם להנחיות משרד הבריאות( 

  .(5.14)תנאי סף 

  מיכה והינו האחראי ע"י מבקש הת במישרין ת התמיכה מתבצעמבוקש עבורו כי האירועהרשות מתחייבת

 .(5.15)תנאי סף  )הקף בעיגול( כן / לא: בספריו במלואן נרשמות ווההכנסות וההוצאות בגינ הבלעדי על הפקתו

  : הרשות המקומית מסתייעת  בנותני שירות או בספקים חיצוניים או בתאגידים עירוניים לצורך קיום האירוע

ככל והתשובה חיובית יש לפרט את שמות הספקים/נותני השירות וסוג ההתאגדות )חברה  )הקף בעיגול(. כן / לא

 __________________________________________________תאגיד עירוני(:  בע"מ, עמותה,

 איכות האירוע:

  א(:8.3)אמת מידה  2019עד  2017נלאומית בין השנים האם הפסטיבל זכה להכרה בי –הכרה בינלאומית. 

  חובה לצרף אסמכתאות להוכחה.)הקף בעיגול(  כן/לא -אזכורים בתקשורת זרה .א

 להוכחה.ובה לצרף אסמכתאות )הקף בעיגול( ח כן/לא -ו מענקים בינלאומייםפרסים א .ב

 ובה לצרף אסמכתאות להוכחה. )הקף בעיגול( ח כן/לא -אומנים מחו"ל השתתפות  .ג

 יש להשיב ולנמק, כן חובה על הרשות  :יחיד בתחומו באותו אזור אירועי נושא הפסטיבל הינו ייחודי או שהוא(

המקומית לצרף מסמך נלווה לאירוע עם חומר רקע, מידע ונתונים אודות האירוע המלמדים על ייחודיות זו.( 

.ב( 8.3)אמת מידה 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  (: ___________________8.5מספר השנים בהן האירוע מתקיים )אמת מידה 

  ה(:-ג 8.3: )אמת מידה מספר המופעים והמבצעים 

 מספרי(ערך )יש למלא ערך  הפרמטר

הפקה בתחומי אומנויות  –מספר המופעים באירוע 
 30הבמה )מחול, מוסיקה, תיאטרון( הנמשכת לפחות 

  דקות.

 

אמן מבצע הוא בצע" "מ -מספר המבצעים באירוע 
המופיע בביצוע חי על הבמה כגון שחקן, זמר, נגן, 

למען הסר ספק, הרכב של ב. ניצרקדן, ולמעט 
 .ייחשב כמבצע אחד מבצעים דוגמת להקת מחול,

 

" מקומי בצע"מ -מספר המבצעים המקומיים באירוע 
המופיע בביצוע חי תושב הרשות המקומית אמן הוא 

ב. ניצעל הבמה כגון שחקן, זמר, נגן, רקדן, ולמעט 
למען הסר ספק, הרכב של מבצעים דוגמת להקת 

ניתן להכיר במבצע  מחול, ייחשב כמבצע אחד.
 במסגרת הרכב.
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האמור לעיל, ככל שיסתבר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, בייחוד לאחר מועד עריכת האירוע, המשרד יקטין בכל 

את התקציב המאושר לאירוע או יבטל את התמיכה במלואה, על פי שיקול דעתו. לרשות המקומית לא תינתן הזכות 

 לערער אל החלטה זו. 

 

במקרה בו אחוז ההשתתפות  .הבאים: )א( במקריםאו תבוטל על פי שיקול ועדת התמיכות  תופחת התמיכה

(. ג. )10,000-מ קטן יהיה באירוע המשתתפים מספר בו במקרה(. בהעצמית של הרשות המקומית באירוע פחת. )

 . מיומיים פחות נמשך האירוע בו במקרה(. ד"ח. )ש 1,000,000-מ נמוך היה האירוע תקציב בו במקרה

 

 עוד יודגש כי במקרה בו האירוע לא התקיים בפועל, מכל סיבה שהיא, המשרד לא ישלם תמורה כלשהי. 

 

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

ם הנדרשים לפי כל דין לקיים את האירוע, באתר המוצע לקיום כל האישורים וההיתרי )בטרם קיום האירוע(

 האירוע, לרבות רישיון עסק. 

 

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

ת תמיכה עבור האירוע . אנו מצהירים כי כלל תנאי המשרד לקבלשנרשמו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו

 ידועים וברורים לנו היטב.

 

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

 (1מורשה חתימה )

 

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

 (2מורשה חתימה )

 

 אריך: _________________________________________            תחותמת הרשות: __ 
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 נספח ב'

 :)להגשה בקובץ אקסל( ת התמיכהמבוקש לאירוע עבורוו"ח מקורות ושימושים ד

 כולל מע"מ סה"כ בשקלים חדשים פרטים

 2022לאירוע המבוקש לתמיכה בשנת 

  מקורות

  תמיכה ממשרדי ממשלה  )פרט(                                                                 

 
 

 
 

  

תמיכה מרשויות מקומיות שותפות 
 ומקורות ציבוריים אחרים )פרט(                                                       

 

  מפעל הפיס

 
 

  

  חסויות

  פרטיותתרומות 

  מכירת כרטיסים

  הכנסות ממכירות ושירותים נלווים

  הכנסות אחרות  )פרט(

 
 

 
 

  תקציב מבוקש מהמשרד

  סה"כ הכנסות

  שימושים

)דוגמת סדרנים  –כוח אדם 
 ומאבטחים(
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  פרסום במדיה

  לוגיסטיקה 

  הוצאות הפקה 

  )דוגמת שכר אומנים(  –פעילות 

  

 
 

 
 

  אחרותהוצאות 

  

  

  סה"כ עלות האירוע

  סה"כ שימושים

  עודף/ גרעון

 

 כי אף אם הרשות המקומית מסתייעת  בנותני שירות או בספקים חיצוניים או בתאגידים עירוניים  יודגש
 . האירוע מרכיבי כלל עלויות את להציג הרשותלצורך קיום האירוע נדרשת 

 החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים  אנו החתומים מטה, מורשי
והנתונים שנרשמו בדו"ח מקורות ושימושים לאירוע עבורו מבוקשת התמיכה" לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו 

 ואמונתנו.
 

 ________________ תפקיד: _________חתימה :__שם: ________________ מס' ת"ז: ______

 (1חתימה )מורשה 

 

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

 (2מורשה חתימה )

 חותמת הרשות: __________________  תאריך: ________________________________ 
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 נספח ג'
 )יוגש בקובץ אקסל( התקציב וביצוע תקציב דוח

 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 מס 

 / קבלה 
      

 XX XX גידור 
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX שירותים ניידים
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 XX XX אחר )פרט(
חשבונית מס 

 / קבלה 
      

 עלויות חב' הפקה  הפקה
XX XX 

חשבונית מס 
 / קבלה 

    
  

XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
    

 פעילות

אמנים )כולל 
פירוט למס' 

אמנים 
 ושמותיהם( 

XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה
     

עלות חומרים 
 לסדנאות

XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
     

 פרסום 

גרפיקה, דפוס 
 ושילוט

XX XX 
חשבונית מס 

 / קבלה 
 75,000לא תעלה על      

₪. 
 XX XX הוצ' פרסום

חשבונית מס 
 / קבלה 

    

       XX XX אחר )פרט( אחר 
לא יוכר סעיף 

בצ"מ/שונות/כללי 
 וכדומה.

סך הוצאות 
 האירוע

  XXX XXX         

הכנסות 
ממכירת 
 כרטיסים

             הכנסות 

             עלות לכרטיס

הוצאות 
 האירוע נטו

              

 הממשלתיות. המשרד שומר לעצמו את סבירות בהתאם לנורמותהוצאות האירוע יהיו הוצאות 
   הזכות לפסול עלויות מופרזות שאינן תואמות לנורמה זו.
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 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה -'  ד נספח

בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם יש לפנות לגזברות הרשות  – 1שלב  .1

המקומית ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגיש בקשות תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא כי ברשותו כרטיס 

 חכם לצורך הגשת הבקשה.

די להגיש בקשה יש לפנות לאחת רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות כ -הנפקת כרטיס חכם  – 2שלב  .2

מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי חתימה: חברת קומסיין טל': 

. חברת פרסונל אי די /https://www.comsign.co.il ;*אתר החברה אתר חברת קומסיין 8770 6443620-03

 ./https://www.personalid.co.il ; אתר החברה אתר חברת פרסונל 2900047-073טל': 

יש להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם: קישור  -התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי  – 3שלב  .3

 ופרטים על ההתקנה.

כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכים יש להיכנס לפורטל התמיכות לצורך  – 4שלב  .4

 פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.

 .14055מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה הוא  .5

במערכת מרכב"ה בלבד לאחר מועד זה המערכת כולל,  15.12.2021הגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד ליום  .6

 תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן מראש.
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 לרשות מקומית -פירוט צדדים קשורים ובעלי ענין - 'הנספח 

 שם הרשות ________________

 יש לפרט את הצדדים הקשורים לרשות: 

 מס' מזהה שם

 ח"פ/ע"ר/ת"ז

 מהות הקשר

 

היקף פעילות כספית 
 בשנה שהסתיימה

 

 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

   

 

 

   

 

 

   

 

 

___________________  ____________________________ 

 חתימת מורשי החתימה   שמות מורשי החתימה

 :צד קשור לרשות הגדרת
א לפקודת העיריות: חברה, עמותה, אגודה שיתופית, או אגודה אחרת 249תאגיד עירוני כהגדרתו בסעיף  .1

מחצית כוח שמטרותיה במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה, ויש בידי העיריה לפחות מחצית ההון או 

 ההצבעה בתאגיד.

א לפקודת העיריות: כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה 170גוף עירוני מבוקר כהגדרתו בסעיף  .2

 משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.

אחוזים בהון המניות או בזכויות למינוי  10ל כל תאגיד אחר בו לרשות המוניציפאלית שיעור החזקה של מע .3

 מנהלים.
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 אישור עו"ד על מורשי החתימה של הרשות - 'ונספח 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הרשות:

 עו"ד )שם מלא(

 שם  כפי שהוא רשום במרשם:_____________. .1

 .סוג התארגנות: __________________ .2

 מזהה:__________________.מס'  .3

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ברשות ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו  .4

 תוספת חותמת, אם יהיו:

 

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.
 
 
 
 
 

 שם:_____________ ת"ז:________________ דוגמת חתימה:________.

 רב:בכבוד 

_________ __________________ ____________ 

 טלפון   כתובת  שם עו"ד

 _________      __________________ ____________ 

 חתימה וחותמת    מספר רישיון        תאריך    
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 חלק א' –התחייבות בגין תמיכה   -' זנספח 

 לכבוד:

 )להלן "המשרד"( לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות המקומית( ______________________

)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה ובידיעת חברי הוועד שלה, לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום 

 שיוענק כתמיכה:

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;

ם את האירוע בהתאם למפורט בבקשה שהגשנו מטעמנו, במסמכי ההבהרות וההתחייבות שהגשנו, ובכלל לקיי

 זה לעמוד בתנאי הסף שנדרשו.

ימים מיום קבלת ההתחייבות )הרשאה(, אישור מועצת הרשות המקומית לייעוד התקציב  90להגיש למשרד, תוך 

שרד הפנים לתב"ר שאושר על ידי מליאת הרשות הנדרש מתוך התקציב הרגיל או אישור הממונה המחוזי במ

 בגין הפרויקט עבורו מבוקשת התמיכה, ובצירוף אישור מליאת הרשות המקומית.

הרשות הינה הגורם היוזם את האירוע והינה האחראית על הפקתו.  אנו מתחייבים להתקשר עם ספקים נותני 

ידנו ולקבל את כל ההחלטות הנוגע לביצוע  שירותים או מקבלי שכר ככל שנדרשים לביצועה של הפעולה על

 כאמור במוסדותינו ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות מקיום הפעולה.

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות  

. והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה 1959 -כמשמעותה בחוק הבחירות )צרכי תעמולה(, התשי"ט 

 במודעות או בפרסומים או באירועים שלה;

גם חשבוניות מס  -סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד 

 על סכומים ששילמנו.

ט את המקורות והשימושים של נדאג לצרף לדו"חות הכספיים הסקורים והמבוקרים של הרשות ביאור המפר

 הפעילות הנתמכת. נדאג לציין הקצבות ממשלתיות, בביאור נפרד ותוך פירוט.

 מעלות האירוע בפועל. 10%הרשות תעמיד ממקורות עצמיים לפחות 

לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין את עובדת תמיכת המשרד 

 כת;בפעילות הנתמ

 האירוע יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות המעודכנות למועד קיום האירוע.

 .2022הרשות תפעל לביצוע ולקיום האירוע הנתמך מיום קבלת הרשאה מהמשרד ולא יאוחר מסוף שנת 

 התקציב המאושר הינו תקציב מקסימום. ביצוע נמוך יותר, יביא לתשלום באופן יחסי.

 התמיכה יועברו רק לאחר קיום האירוע.ברור לנו כי תשלומי 

 הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן;
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הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי החשבונות שלה, 

 פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך שיידרש. 

 נאפשר לנציגי הממשלה לעיין בכל חשבונות הבנקים שלנו לפי כתב הסכמה מצורף לטופס בקשת התמיכה.;

יכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם התברר כי לא הרשות תחזיר למשרד כל תמ

הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, התברר מעשה או מחדל בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה, התברר כי שולמה 

כולם או חלקם -לרשות תמיכה ביתר או הנתונים שדווחו או הוצהרו על ידנו במסגרת הבקשה לתמיכה התגלו 

כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית חשב כללי, מן המועד   -י נכונים, ולפי דרישת המשרד בלת

 שבו נוצרה עילת החיוב של הרשות; 

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה או 

מנה המשרד את הסכומים ששולמו לה ביתר או את מלוא לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה מ

 הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית;

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה ומבצעת את 

 ההוראות האמורות; הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל

הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא קוימו כל 

התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, הכל בהתאם 

 להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

עיל תוכלו אף לקנוס אותנו או לקזז את התמיכה )כולה או מקצתה( שאנו אמורים לקבל על בסיס האמור ל

בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול במוסדות שהפרו את התנאים לקבלת תמיכה שקבע החשב 

 .6.2.6הכללי בהוראת תכ"ם "טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את תנאי קבלת התמיכה", מס' 

 עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו. כל ההוצאות בקשר

 .אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר

 

        ___________   : תאריך

           

 מורשי החתימה: 

 

 שם מורשה חתימה

 
 

                       
 
 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 חלק ב'  –התחייבות בגין תמיכה   -' חנספח 

 

 שם הרשות המקומית: __________________________

 

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל מצורפים 
 לבקשה.

-ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה על
 ידי ועדת התמיכות. 

 חתימת מורשי החתימה:

 

                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 

 תאריך

 

 

 חתימה 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה
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 אישור של משרד הפנים  -אישור על הגשת דו"ח מבוקר -' טנספח 

 מדינת ישראל

 משרד הפנים

 אגף  בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

 לכבוד ______

 שלום רב,

 _________ביקורת רואה חשבון בעיריית : הנדון

מצורפים בזאת לטיפולך,  בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, ערכנו בעירייה ביקורת חשבונות באמצעות משרד רואי חשבון.
 דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט לשנת _____. 

 הנך מתבקש לנקוט בצעדים הבאים:

 להביא את דוחות הביקורת לדיון בפני הוועדה לענייני ביקורת בעירייה. (א)
 לכנס את מועצת העיר לדיון מיוחד בדוחות הביקורת ובהמלצות הוועדה. (ב)
 את הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת.להורות את עובדי העירייה לתקן  (ג)
 המאשר את ביצוע האמור לעיל  עד.מפורט להגיש לממונה על המחוז, דיווח  (ד)

הצעדים הנדרשים בהתאם לסמכויות הניתנות לו על פי דין על מנת  בכל, הממונה על המחוז רשאי לנקוט לתשומת לבך
 דיווח במועד הנדרש. הליקויים שהועלו בביקורת ותגישכל להבטיח שהרשות תתקן את 

 בכבוד רב,

 עפרה ברכה  

 מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

 והממונה על החשבונות

 העתקים:

 המנהל הכללי 

 מבקר המדינה 

 מנהל המינהל לשלטון מקומי 

 הממונה על מחוז חיפה 

 אגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות 

 גזבר הרשות 

 מבקר הרשות 

 רואה החשבון המבקר 

 תיק מעקב 

 

 02 –6293336פקס:   02 -6293300טלפון:   1333ת.ד.   91012ירושלים  1רחוב שלומציון המלכה 

 bikoret@moin.gov.il-meדואר אלקטרוני:  הפנים קישור לאתר משרדאתר המשרד: 

  

file:///C:/Users/Galili/Downloads/www.pnim.gov.il
mailto:me-bikoret@moin.gov.il
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 אריך:____________ ת

 

 סיכום אירועטופס  – נספח י

 שם הרשות המקומית  _________________________ .1

 _____________________________________  האירוע .2

 ________________________________:  תאריך האירוע .3

 : __________________מס' הימים בהם התקיים האירוע .4

 ______________________ מספר המשתתפים באירוע: .5

מספר ההופעות/אירועים שהתקיימו, אומנים והרכבים שנטלו חלק באירוע, )יש לפרט   פירוט כלל האירועים באירוע .6
 ( ניתן לצרף בטבלה נפרדת: מספר דוכני ממכר וכל מידע רלוונטי נוסף

  

  

  

  

  

  

  

 תרומת האירוע לפיתוח העירוני והאזורי .7
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 תרומת האירוע לפיתוח הכלכלה המקומית .8

  

  

  

 

 תרומת האירוע לתיירות: .9

  

  

  

 

 תמונות מהאירוע )יש לצרף(. .10

 פרסומים שבוצעו בפועל )יש לצרף(. .11

 חוות דעת, ביקורות, המלצות שהתקבלו )ניתן לצרף בנפרד(. .12

  

  

  

 

 

 המסמכים הנדרשים בהתאם לקול קורא עבור ביצוע התשלום בפועל, ביניהם: כלל .13

 'דוח מקורות ושימושים לאירוע. – נספח ב 

  'יש להזין את נתוני הביצוע בפועל בנספח הנ"ל במתכונת אשר תישלח כקובץ )  דוח תקציב בויצוע התקציב –נספח ג

Excel לרשות המקומית יחד עם קבלת ההרשאה לביצוע הפעילות)  . 

  חשבוניות מס/קבלה כדין מנותני השירותים השונים ו/או חברות ההפקה.  העתקי –אסמכתאות 

חשבוניות כלליות לא יאושרו  כי  על החשבוניות המוגשות להיות מפורטות בגין הפעילות עבורה נדרש התשלום. דגשיו

 הפעולה ותיאור המוצר/ים ו/או השירות/ים בגינם נדרש התשלום(. שאינן מפרטות את סוג

  ובה כל רישומי הפעילות )מפורטים, ממסופרים ועם הפנייה כרטסת הנה"ח של הפעילות בספריי הרשות המקומית

 .נספח ג' – לדוח הביצוע
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 תאריך:____________ 

 )להלן: "הרשות"(                                       שם הרשות המקומית:

 

 טופס דרישת תשלום – א"ינספח 

 

 הפריפריה, הנגב והגליל  לפיתוחהמשרד  :לכבוד

 

 תרבות אירועי לתמיכה ברשויות מקומיות לצורך קיום 14055קול קורא  -דרישת תשלום הנדון: 

 כלכלית וצמיחה עירוני פיתוח, תיירות לעידוד התורמים

 

 אירוע __________________________________  הבהמשך להרשאה שהתקבלה בגין קיום 

 , נודה להעברת סכום תמיכה ₪כולל של _____________  בסך בתאריכים: ___________________

 , בהתאם לפירוט המוצג בדוח תקציב וביצוע שהוגש באקסל ובהעתק חתום.₪בסך של ___________ 

 

 ליד כל מסמך(: Xלדרישת תשלום זו מצורפים המסמכים הבאים )יש לסמן 

  ועו"ד.מאושר באמצעות חתימת הגורם המקצועי המוסמך מטעם הרשות  –דו"ח סיכום אירוע - 'ינספח 

  אישור רו"ח )חוות דעת(   +בקובץ אקסל" דו"ח תקציב וביצוע -' גב'+נספח. 

  את האסמכתאות ולהזין את המספור בקובץ האקסל. יש למספר –העתקי חשבוניות מס/קבלות 

  (.1)גכרטסת הנהלת חשבונות של הרשות עם הפניות ומספורים לנספח 

 בחתימתי אני מתחייב כי:

דו"חות מקורות ושימושים  "-' גSSים ב'+נספח–הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל  .1

 ותואמים ליתר המסמכים שצורפו.שצורף לבקשת הינם נכונים  ותקציב מול ביצוע "

 האירוע נעשה בהתאם לכל דרישות הקול קורא. .2

 האירוע תואם במלואו לתכנית שהוגשה למשרד ואושרה על ידו ובגינה אושר התקצוב. .3

 הרשות היא הגורם היוזם את האירוע והינה האחראית העליונה והישירה על הפקתו. .4

 ולא תוגש לשום גורם מממן נוסף.דרישת תשלום זו )ו/או חלקים ממנה( לא הוגשה  .5
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 אסמכתאות ונתונים כספיים הוגשו לאחר שנבדקו ואושרו ע"י הרשות. .6

 :מורשי החתימה של הרשותעל החתום: 

 

                        שם מורשה חתימה

 

  תפקיד

 

 

 חתימה  תאריך

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מורשה חתימה

 

 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיעו בפני, מר/גב' 

_____________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________ ומר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

בועים בחוק אם _____________, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הק

 לא יעשהו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי. 

  

 

 

 

 

 

 

 


