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 _____________  : תאריך

  



 

     מועצה דתית אריאל
 
 1029  הכספים לשנת מועצה דתית אריאלמ תמיכה לקבלת בקשה טופס 

 

   תמיכה המבקש הגוף של מלאים פרטים

 

( העמותות ברשם שרשום כפי) המלא השם.  1

___________________________________________________________________ 

 (ר"מלכ)העמותה מספר.   2

___________________________________________________________________ 

( העמותות ברשם שרשום כפי) המלאה הרשמית הכתובת.  4

___________________________________________________________________ 

  בית הכנסת כתובת.   5

___________________________________________________________________ 

 

 : המתאימה במשבצת סמן.   6

   מהמועצה הדתית אריאל, הקודמות בשנים תמיכה קיבל לא           

 ___________                   בשנים  מהמועצה הדתית אריאל  תמיכהקיבל            

 ______________________מקבל תמיכה מגופים אחרים, ציין שם הגוף_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

     מועצה דתית אריאל
 

 : הבנק חשבונות פירוט

 .  ותאושר במידה התמיכה תועבר אליו הבנק פרטי את הראשונה בשורה רשום

 החתימה **מורשי  מס' החשבון מס' הסניף שם הסניף שם הבנק

     

     

     

 

   ביחד או לחוד ציין** 

 הגוף אישור לצרף יש, הבנק חשבון את ושינה המועצה הדתית י"ע קודמות בשנים שנתמך גוף :הערה
 .  הקודם מהבנק ואישור בנק חשבון פתיחת על אישור, השינוי על המוסמך

 

 

   :התמיכה מתבקשת עבורם  פרויקטים או פעולות

 

 סה"כ התקציב השנה  
 )ראה פירוט בטבלה שבהמשך(

 תמיכה ממקורות ציבוריים:  
 בש"ח                                                         

 : ממשרדי ממשלהתמיכה  
 בש"ח                                                         

 : מקורות עצמאיים 
 בש"ח                                                         

 : הלוואות 
 בש"ח                                                         

 : התמיכה המבוקשת 
 בש"ח                                                         

 : סה"כ 
 בש"ח                                                         

 

 יש לצרף הצעת תקציב מפורטת

 

 

 

 

 



 

     מועצה דתית אריאל
 

 :  ל"הנ לשנה הצפויות, בנפרד ציבור ומוסדות אחרים ממשלה ממשרדי ותמיכות תרומות פרוט

 נושא התמיכה רד/המוסד התומךששם המ
 הסכומים בשלבים בש"ח )*(

 
 מובטח                בטיפול              

  
  

  
 

 

  
  

 
 
  

  
 סה"כ               סה"כ 

 

 . בהתאם מסמכים צרפו נא* 

 .  התמיכה מתקבלת פיהם על הקריטריונים לצרף,  ממשלתי משרד י"ע נתמך אם** 

 

 :   התמיכה מתבקשת עבורה מהפעילות לציבור שתהיה התועלת

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 :ההוצאות במימון הישירים הנהנים משתתפים ומידה דרך באיזו

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________    

 .  ואמונתנו ידיעתנו מידת לפי נכון לעיל האמור כל כי, בזאת מצהירים מטה החתומים אנו

 ___________________  תאריך

                                  _____________________   חתימתו _________________________ ר"היו שם

 _____________________  חתימתו:_________________  החתימה מורשה שם

     

 :                             חותמת            



 

     מועצה דתית אריאל
 

 אל  מנהל/ת הבנק מר/גב' __________________________ 

 הבנק:_______________________________________ שם 

 :___________________________________________ רחוב

 טלפון:__________________________________________  

   הסכמה בלתי חוזרת והרשאה למסירת פרטים לבדיקת חשבונות הבנקהנדון: 

הריני נותן הסכמה בלתי חוזרת והרשאה בלתי חוזרת לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות הבנק וכן על  .1
 . מועצה דתית אריאלולות, תנועות ונתונים בחשבונות אלה לנציגי פע

 הנני נותן הסכמה בלתי חוזרת והרשאה בלתי חוזרת לבדיקת כל חשבונות הבנק  .2
אריאל אשר יציג אישור מאת  מועצה דתית של _______________________________ בידי נציגי 

ומרשה לנציגים אלה לדרוש ולקבל מן הבנק פרטים על  המועצה הדתית גזבראו  יו"ר המועצה הדתית
חשבונות הבנק וכן על פעולות ותנועות בהם ונתונים לגביהם, כמו גם לעיין בכל חשבונות הבנק ולקבל מן 

 הבנק כל מסמך הקשור לחשבונות אלה ולניהולם.
העמותה   הסכמה והרשאה זו מתייחסת למידע הנוגע לתקופה שתחילתה שנה הראשונה שבה קיבלה .3

 .מהמועצה הדתיתתמיכה 
או   אריאל המועצה הדתיתאני פוטר למען הסר ספק, את הבנק מכל חובה שבדין לעניין סודיות כלפי  .4

 נציגה, בקשר  לחשבונות אלה.
ידוע לי שהסכמה והרשאה זו הינה תנאי לאישור התמיכה ולקבלת התמיכה ולכן ההרשאה בלתי חוזרת וכל  .5

   חר מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.סותרת שתינתן לא הודעה

 פרטי החשבונות:

 
 שמות מורשי החתימה

 
 מס' החשבון

 
 מס' סניף

 
 שם הסניף

    
    
    
    

 

 

                  

 ________________________  העמותה ר"יו וחתימת שם

 _______________________ חתימה מורשה וחתימת שם

       

 :    חותמת       

            

 

 



 

     מועצה דתית אריאל
 
 לכבוד 

 ועדת התמיכות

 ______________________התאגיד שם                                             אריאלמועצה דתית 

  ____________________התאגיד כתובת      

 9102- תמיכה מבקש התאגיד התחייבות
 

 ההתניות כל את לקיים בשמו מתחייבים"(, הגוף" :להלן________________ ) של החתימה  מורשי אנו
 . כתמיכה לנו שיוענק סכום לכל בקשר שלהלן

  לצורך ורק התמיכה ניתנה עבורן והמטרות הפעולות ביצוע לצורך, כאמור, הסכום בכל נשתמש .1
 .  זה

 גם דרישתכם ולפי, לכם שנגיש, וחשבונות פעולה דוחות יסוד על ישולמו התמיכה סכומי. א  .2
                                                                      .                ששילמנו סכומים על מס חשבונית

,                             בתמיכה לשימוש בקשר ואחרים כספיים דיווחים הכספים שנת במשך לכם נמציא  .ב
                                                                    .        ידכם על שייקבעו ובמתכונת במועדים

 הכספים שנת תום לאחר סביר זמן תוך, צירופיו על, מבוקר שנתי כספי דוח לכם נמציא  .ג

 ובמתקנינו במשרדינו סבירה עת בכל לבקר מועצה הדתיתה מטעם ולמפקחים  למבקר נאפשר .3
 .שלנו החשבונות בספרי  ולעיין

      ותובא, לזמן מזמן שתיקבע כפי-וחסכון ייעול, לשכר בנוגע הממשלה מדיניות פי על נפעל   .4
 .  מועצה הדתיתה ידי על לידיעתנו

  בהודעה שתקבעו בתאריך החל התמיכה תשלום את לעכב או, להקטין, להפסיק רשאים תהיו  .5
                                                                                                :מטה המפורטים במקרים, בכתב

 כל את מקיימים אנו אין אם או, כיאות, חלקן או, הפעולות את מבצעים אנו אין לדעתכם אם .א
                     .            תמיכה למתן בקשר זה התחייבות בכתב כאמור, ההתחייבויות את או, התנאים

 .כלכלית מדיניות עקב העירייה תקציב הופחת אם  .ב

  המחירים למדד צמודה כשהיא, חלקה או כולה התמיכה את לעירייה להחזיר מתחייבים הננו  .6
                                                   :האלה ובנסיבות, הדרישה עם מייד מקובלת ריבית ובתוספת, לצרכן

                                                                                                   . ניתנה שלשמה למטרה שימשה כשלא .א
 .זה התחייבות בכתב לאמור בניגוד, מחדל או, מעשה עשיית של במקרה .ב

 .עלינו יחולו שלנו היסוד מסמכי תיקון וכן ביולה, זו התחייבות לעריכת בקשר ההוצאות כל  .7

                                              :מבנה להקמת או מבנה או קרקע לרכישת מיועדת כשהתמיכה  .8
                                                                נבנה או נרכש שלשמה למטרה ישמשו המבנה או המקרקעין .א
  :                                                                                           המקרקעין בפנקס ירשמו. ב
                                     .                                במקרקעין או במבנה הציבור לטובת הנאה זיקת.1
המועצה  הסכמת ללא, בנכס לעסקה התחייבות או עסקה תיעשה לא לפיה אזהרה הערת . 2

 הדתית.
 חתימת מורשי החתימה מספר זהות שמות מורשי החתימה תאריך

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 :            העמותה חותמת


