
 

     מועצה דתית אריאל
 

 תבחיני התמיכות לשנת 1029

 חלק א': הוראות כלליות

"נוהל תמיכות" )חוזר  –המשרד לשירותי דת התבחינים תואמים וכפופים לנוהל התמיכות של  .1

 (88//מנכ"ל 

 אך ורק בתחום השיפוט העירוני של העיר אריאל,  יםהפועלבתי כנסת התמיכה תינתן ל .8

 , מועצה הדתיתהאינטרנט של ההתבחינים יפורסמו לעיון הציבור באתר  .3

 :)עפ"י סדר עדיפות( יינתנו תמיכות לנושאים הבאים 9102השנה  .4

 )פעילות עניפה תקנה עדיפות( פעילות תורנית בבית הכנסת .א

 בניית בית כנסתהוצאה חריגה עבור  .ב

 כנסתהבית  הוצאה חריגה עבור שיפוץ .ג

 כנסתהבית  הוצאה חריגה עבור ריהוט .ד

 חשבוניות במקור כולל פירוט ההוצאותיין כי התמיכה תינתן בכפוף להגשת יש לצ .5

, בתוך מעטפה סגורה. )ניתן לקבל מועצה הדתיתה מזכירותל ידניתבקשות לתמיכות ימסרו ה .6

 מעטפות במועצה הדתית(.

  25:00בשעה  599929חמישי ה' באלול תשע"ט יום  –הבקשה להגשת  המועד האחרון .7

 במועצה הדתית אריאל.בטופס הבקשה שנוסחו נמצא הבקשה תהיה בהתאם לאמור  ./

חובה לצרף לטופס הבקשה את כל האסמכתאות והאישורים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.  .9

. ועדת התמיכות מועצה הדתיתידי ה-דחה עליבקשה שלא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה, ת

 .הגשת הבקשותרשאית לבקש הבהרות למסמכים שצורפו וכן, לתקן ליקויים טכניים ב

. ולהיווסד שנתיים, לא יזכה לתמיכה אלא בשנת התמיכות שלאחר מועצה הדתיתגוף הפונה ל .11

  חריגה מהוראות סעיף זה תהיה לפי נוהל התמיכות בלבד

לא תינתן תמיכה לגוף ששיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלו, מתוך מחזור ההכנסות השנתי  .11

בשנת הכספים שלגביה הגיש דו"ח מבוקר וכן בשנת הכספים שבגינה ביקש הגוף תמיכה בהתאם 

 .81%לתקציב המאושר או הצעת התקציב, עולה על השיעור המרבי של 

בעלי תפקידים בגוף שכר  הגוף הנתמך לגובהלבקשת התמיכה חובה לצרף אישור של רו"ח  .18

 .הנתמך

לבקשת התמיכה תצורף התחייבות של הגוף המבקש, לפיה הוא לא יחרוג מן השיעור המרבי של  .13

מן השיעור המרבי  הוצאות ההנהלה וכלליות מתוך מחזור הכנסותיו כאמור לעיל, ואם יחרוג 

מיכה שניתנה לו, בתוספת הצמדה כאמור, הוא מתחייב להשיב לאלתר ומיוזמתו את מלוא הת

 ות.וריבית בהתאם לדיני הרשויות המקומי

שומרת לעצמה את הזכות לשלול את התמיכה אם הגוף הנתמך מפר אמון כלפי  המועצה הדתית .11

יועץ משפטי בכפוף לחוות דעתו של  או נמצא עמה בסכסוך משפטי, והכלהדתית ה מועצה

מיכה תידון לגופו של עניין, והיא תהיה תלויה . בכל מקרה, שלילת תשתמנה המועצה הדתית

 המועצה הדתית.באישור 
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