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 מדינת ישראל

 
 
 

 המשרד לביטחון הפנים
 באלימות, בסמים ובאלכוהולהרשות למאבק 

 
 נספח ב' 

 2019לשנת  בקשה להקצאת משאבים מקרן החילוט

בצרוף יגיש בקשה  ,על ידו המבוצעותלפעולות  הקצאת משאביםב מקרן החילוטסיוע המבקש  גוף

 הסיוע.עבורם מתבקש  יםהפרויקטפעילותו ואת  יהמתאר את עיקר נלווה מכתב

 את המסמכים הבאים: נדרש לצרף

 (מקור). מצ"בה טופס בקשה .1

 לבקשה. הנלווה מכתב הסבר .2

 חתום (מקור). – מצ"בהשל מגיש הבקשה  טופס התחייבות .3

כולל פירוט מקורות מימון  – המצ"ב פעולה בגינה נדרש הסיועלח תקציבי ספנטופס  .4

 .נוספים

בצירוף פרטי החשבון לצורך ביצוע העברות כספיות  ,אישור מהבנק על ניהול חשבון .5

 באמצעות מערכת סליקה בנקאית.

 מסמכים בדבר המעמד המשפטי של המוסד. .6

מסמכי יסוד מעודכנים של המוסד (תקנון, רשימת בעלי תפקידים,  תעודת רישום  .7

 עמותה).

 , מען, טלפון).פר ת"זפרטי מורשי החתימה (שם, תפקיד, מס .8

מאושר ע"י רואה חשבון ושני מורשי חתימה ונושא חותמת  2017דו"ח כספי מבוקר לשנת  .9

 הגוף.

(ככל שבידי הגוף דו"ח מבוקר נדרש לצרפו ובהיעדר דו"ח מבוקר  2018לשנת דו"ח כספי  .10

 נדרש לצרף דו"ח כספי לא מבוקר). 

 הצעת התקציב). –(בהיעדר תקציב מאושר  2019תקציב מאושר לשנת  .11

 ל מעמד הגוף במע"מ.אישור ע .12

 אישור שנתי מרשויות המס על ניהול ספרים ועל פטור מניכוי במקור (מס הכנסה ומע"מ). .13

 אישור בתוקף מרשם העמותות בדבר ניהול תקין. .14

רישיון בתוקף לניהול מוסד לטיפול בנפגעי סמים, בהתאם לחוק הפיקוח על מוסדות  .15

 מוסד שתחום עיסוקו טיפול בנפגעי סמים. – 1993-, התשנ"גלטיפול במשתמשים בסמים

כמפורט  4עד  1 את המסמכיםרק מוסד שהינו משרד ממשלתי או רשות מקומית ימציא  .16

זבר והמנהל האחראי גאו  ידי חשב-ייחתם על של מגיש הבקשה . טופס ההתחייבותלעיל

 .ובדרג ראש אגף או מקביליהיה לפחות לביצוע 
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 באלימות, בסמים ובאלכוהולהרשות למאבק 

 
 נספח ג' 

 2019לשנת  מקרן החילוטבקשה להקצאת משאבים ופס ט

 

 :הגוףמלא של שם הה

_______________________________________________ 

 

 

 כתובת מלאה של המשרד הראשי: ____________________________________

 

    __________שם יו"ר/ מנכ"ל:_______________

 _______________שם ותפקיד איש קשר: ______

 

 טלפון:_________________     פקס:___________________(כולל קידומת)
 

 _______________וספים:_________________________________נטלפונים 

 

 _________דוא"ל:______________________________________________

 

 _________________________________________המעמד המשפטי של הגוף: 

 

הפעולה שלמענה מתבקשת הקצאת המשאבים:  רתיאו

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

        

מהקרן: המבוקש סכום ה

_____________________________________________ 

 
ש להגיש כנספח פירוט תקציבי של הפעולה עבורה נדרש הסיוע כולל פירוט מקורות י

 .מצ"ב טופס נספח תקציבי – המימון
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 המשרד לביטחון הפנים
 באלימות, בסמים ובאלכוהולהרשות למאבק 

 
 : מתבקשת הקצאת המשאבים /ןשלמענה /פעולותהפעולה זמן משוער לביצוע

 

 (יש לצרף לבקשה לוח זמנים מפורט). ________________

 

 חד פעמית        אופי הפעולה:  
 

 מתמשכת                             
 

 מהם מקורות המימון העתידיים: ,לגבי פעולה מתמשכת

 

__________________________________________________________ 

   

__________________________________________________________ 

 

  :לבקשה יש לצרף

 )נספח ד'( ההתחייבות  טופס

 )נספח ה'טופס נספח תקציבי (
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 טופס התחייבות של מגיש בקשה לקרן החילוט

אנו מורשי החתימה של _______________________(הגוף המבקש) מתחייבים בשמו 

 לקיים את ההתחייבויות הבאות:

להחזיר לקרן את הכספים שנתקבלו ממנה בהתאם לדרישות מועצת החילוט  •

 אם לא נוצלו למטרה לה הם יועדו.

כל הכספים  אם לא נוצלו – בלו ממנהלהחזיר לקרן את הכספים שנתק •

מועצת ל ידי ניתנה הארכה ע , ככל ולאתוך שנה מיום ההקצאה – שנתקבלו

 החילוט.

בקשת ל בהתאםדו"חות כספיים ו/או תוכניים  ת החילוטלמועצלהמציא  •

 הקרן.

ביקורת  לערוך בכל עת שימצא לנכון, מועצת החילוטלאפשר לבאי כוח מטעם  •

 .שהוקצו לגוף מכספי הקרןכספים ב השימוש בדבר אופןכספית 

 מטעמם או מילמאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול הרשות נציגי לאפשר ל •

 שנתמכו מכספי הקרן. פרויקטיםלערוך בקרה מקצועית על 
 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 תפקיד_________________   שם מלא________________

 טלפון__________________   ________________"זת פרמס

 חתימה_________________   כתובת_________________

 

 __________ךיראת

 

 תפקיד_________________   שם מלא________________

 טלפון__________________   ________________פר ת"זמס

 חתימה_________________   ___________כתובת______

     

 תאריך__________
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 נספח תקציבי לפעולה בגינה נדרש סיועטופס 

 :בגינה מבוקש סיוע כספי הסבר קצר בגין הפעילות

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

הסיוע הנדרש מאת הקרן בגין  מקור מימון הרכיב עלות כל רכיב יבי הפעילותרכ

 כל רכיב

    

    

    

    

 סה"כ  סה"כ  סה"כ  

 

 

 

חתימת מגיש הבקשה 

_______________________ 
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