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קתדראות  –תמיכה ברשויות מקומיות 

 ואוניברסיטאות עממיות

 

 לשוויון חברתימוגש למשרד 

 טפסים לבקשת תמיכה

 31.8.2019 – 1.9.2018לתקופה 

 במערכת מרכב"ה ()כולל 7.201914.עד ליום הטפסים יוגשו 

 
 __________________________________שם הגוף מבקש התמיכה: 

 __________________________________________מספר רישום: 

 ______________תפקיד:  ______________שם איש הקשר של הגוף: 

 _______________נייד:  _____________טלפון ישיר של איש הקשר: 

 ____________________כתובת דוא"ל: _________________פקס: 

 

 

 חובה להקפיד על מילוי כל הסעיפים בטופס 

 הבקשה ולצרף כל הנספחים המפורטים.

 אין לפרק אוגדן זה. 

  

 
 

 חותמת נתקבל
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 תוכן עניינים

 

 3 רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה  א.

 5 פרטים על הרשות המקומית מבקשת התמיכה   ב.

 6 והסכמה בלתי חוזרת לבדיקת חשבונות הבנק פרטים על חשבונות הבנק ג.

 7 1.9.2018-31.8.2019בקשת תמיכה לתקופה  ד.

 7 פרטים בדבר מורשי החתימה של הרשות המקומית ה.

 8 הצהרה על השלמת מסמכים ו.

 8 הצהרה על נכונות פרטים .ז

 8 אישור איש הקשר ח.

 9  תוכנית עבודהנוסח  'א נספח

 נספח ב' 
ואוניברסיטאות עממיות  קתדראות עילותהצעת תקציב מפורטת לפ

-1.9.2017 לתקופהביצוע  מול, ותקציב 1.9.2018-31.8.2019 לתקופה
31.8.2018 

10 

 11 הצהרה בדבר צדדים קשורים 'ג נספח

 12 התחייבות 'ד נספח

 15 אישור משרד הפנים על הגשת דו"ח מבוקרנוסח  'ה נספח
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 תמיכה לבקשת לצרף שיש מסמכים רשימת .א
 .המדינה מתקציב תמיכה המבקשת מקומית רשות לכל חובה מסמכי הם הנדרשים המסמכים

 

 :יצורפו לבקשה המוגשת לראשונה למשרדי הממשלה –מסמכי יסוד של רשות מקומית 

ת ורוט המקומות והסניפים בהם מתקיימיופמען המשרד הראשי של הרשות המקומית  .1

 [, אין צורך להגיש פעם נוספת. Z05ה ]"ככל שמסמך זה קיים במרכב .(5עמוד פעולותיה )

אליו תועבר  הבנק בציון מספר חשבון ,פרטי כל חשבונות הבנק של הרשות המקומית .2

 אלה שמסמכים ככל(. 6עמוד ) הבנק חשבונות לבדיקת חוזרת בלתי והסכמה התמיכה

 .נוספת פעם להגיש צורך אין[, Z06במרכב"ה ] מיםקיי

 

 :מסמכים אלו נדרש להגיש פעם בשנה בלבד –שנתיים  מסמכים

[, אין Z13ככל שמסמך זה קיים במרכב"ה ] .(5)עמוד פרטי בעלי תפקידים ברשות המקומית  .1

 צורך להגיש פעם נוספת.

[, אין Z56שמסמך זה קיים במרכב"ה ]ככל  .(11עמוד  –נספח ג' רים )ודיווח על צדדים קש .2

 צורך להגיש פעם נוספת. 

ככל שמסמך זה קיים  .(13עמוד  – )נספח ה'אישור משרד הפנים על הגשת דו"ח מבוקר  .3

 [, אין צורך להגיש פעם נוספת.Z55במרכב"ה ]

על הרשות  .(12עמוד  –' ד)נספח  המקומית בחתימת מורשי החתימה התחייבות הרשות .4

 [.Z50המקומית להגיש מסמך זה במרכב"ה ]

על  .(7)עמוד , כי ידועות השלכות אי הגשת המסמכים הנדרשים המקומית הצהרת הרשות .5

 [. Z50הרשות המקומית להגיש מסמך זה במרכב"ה ]

אישור עו"ד כי הנציגים החותמים מטעם הרשות המקומית על מסמכי בקשת התמיכה הם  .6

על הרשות המקומית להגיש מסמך  .(8)עמוד ית המוסמכים לפי כל דין נציגי הרשות המקומ

 [. Z09זה במרכב"ה ]
 

 יצורפו לכל בקשת תמיכה –מסמכים לבקשת תמיכה 

ניתן להגיש חתום  .המקומית טופס בקשה מלא, חתום בידי מורשי החתימה של הרשות .1

 דיגיטלית.

 .(1)עמוד פרטי איש הקשר בפעילות לגביה מבוקשת תמיכה  .2

ככל  .(8עמוד )נכונות פרטי הבקשה  המקומית בדבראישור מורשי החתימה של הרשות  .3

 (, אין צורך להגיש פעם נוספת.150שמסמך זה הוגש במרכב"ה כחלק מטופס בקשה והנמקה )

 (.9עמוד )בנוסח המצ"ב כנספח א'  –עבודה  תוכנית .4

בעבור הפעילות  2018אוגוסט  – 2017מול ביצוע לשנת הלימודים ספטמבר  תקציבדוח  .5

 2018הנתמכת, כל פעילות כמגזר נפרד וכן הצעת תקציב מפורטת  לשנת הלימודים ספטמבר 

חתומה על ידי מורשי החתימה הסטטוטוריים של הרשות כולל חותמת  2019אוגוסט  –

 (.10עמוד  –נספח ב' )הרשות 

 ה במערכת מרכב"ה.[ על הרשות המקומית להגיש מסמך ז150מסמך בקשה והנמקה ] .6
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 המבקשת תמיכה פרטים או מסמכים מקומית ועדת התמיכות רשאית לדרוש מכל רשות

 .התכפי שתמצא לנכון לצורך הדיון בבקש נוספים

קתדראות עבור  התמיכה הם כמפורט בהזמנה שפירסם המשרד להגיש בקשות תמיכה מבחני* 

)ראו: אתר האינטרנט של המשרד  31.8.2019 – 1.9.2018לתקופה  ואניברסיטאות עממיות

 (.תמיכות( < פרסומים משפטיים < www.mse.gov.ilלשוויון חברתי )

 

  

http://www.mse.gov.il/
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 התמיכה מבקשת המקומית הרשות על פרטים .ב
 

הרשות )להלן: " ________________________שם הרשות המקומית מבקשת התמיכה: 

          . "(המקומית

 
 :והמקומות בהם מתקיימות פעולותיה הסניפים ,כתובת המשרד הראשי

 
המשרד   

הראשי / 
 שלוחה

 דוא"ל פקס                    טלפונים                    מיקוד כתובת

 המשרד מען
  הראשי

 
                                                                              

                                                          

 מקום/  סניף
 פעילות לקיום

 
                                                                             

                                                        

סניף / מקום 
 לקיום פעילות

 
                                                                              

                                                         

סניף / מקום 
 פעילותלקיום 

 
                                                                              

                                                          

 

 שמות בעלי התפקידים ברשות

 שמות בעלי תפקידים
 
 

)*( מורשה 
 חתימה

מספר 
 תעודת זהות

כתובת פרטית 
 טלפון מיקוד מלאה

 ראש הרשות
      

 מנכ"ל
      

 גזבר
      

 חשב
      

 מנהל כספים
      

 .של הרשות מורשה חתימה הוא האם בעל תפקיד זה X -)*( סמן ב
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 הבנק חשבונות לבדיקת חוזרת בלתי והסכמה הבנק חשבונות על פרטים .ג
אליו תועבר  הבנק )בשורה הראשונה יפורט חשבון המקומית הרשות חשבונות הבנק שלפרטי 

  התמיכה(:

 שם הבנק
 

 מורשי החתימה *** מס' החשבון מס' הסניף הסניף

                         
 

                                                                                                         

                         
 

                                                                                                        

                         
 

                                                                                                        

 
 *** ציין "לחוד" או "ביחד".

 
 המקומית הנני נותן הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת כל חשבונות הבנק של הרשות .1

 ________________________  בידי נציגי המשרד הממשלתי או נציגי החשב הכללי.

המשרד הממשלתי או אישור ההסכמה ניתנת בתנאי שהנציגים יציגו אישור מאת מנכ"ל  .2

 מאת החשב הכללי.

ההסכמה היא לעיין בכל חשבונות הבנק ולקבל מן הבנק כל מסמך הקשור לחשבונות  .3

 אלה ולניהולם.

למען הסר ספק, אני פוטר את הבנק מכל חובה שבדין לעניין סודיות כלפי משרדי  .4

 הממשלה והחשב הכללי בקשר לחשבונות אלה.

נאי לאישור התמיכה ולכן בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת ת היאידוע לי שהסכמה זו  .5

 שתינתן לאחר מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

 

 

 ____________________ חתימה מורשה שם מורשה חתימה ____________________ שם

 :____________________________חתימה :____________________________חתימה
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 "(התמיכה)להלן: "תקופת  31.8.2019-1.9.2018לתקופה תמיכה  בקשת  .ד
 

 עממיות  קתדראות ואוניברסיטאותהרשות המקומית מבקשת לקבל תמיכה בהפעלת  .1
"( לפי תוכנית תקופת התמיכה)להלן " 31.8.2019עד יום  1.9.2018לתקופת הפעלה מיום 

 לבקשה זו בעבור סך כולל של 'העבודה המצורפת כנספח א
תקופת  כלשעות הוראה במהלך  ]נא למלא[ __________________________

 התמיכה.
להזמנה  9שנים ומעלה במסגרת קורסים נתמכים )כאמור בסעיף  55מספר הלומדים בני  .2

להגיש בקשות תמיכה( שהפעילה הקתדרה בשנת הלימודים שהחלה בחודש ספטמבר 
 ]נא למלא[. _____________________ 1בשנה שקדמה לשנת התמיכה

 .ומעלה 55 אחד בן תלמידאנו מצהירים כי בכל קורס עבורו מתבקשת תמיכה נכח לפחות  .3
איש  15שעות לפחות בהם לומדים  15מספר הקורסים, למעט קורסים במחשבים, בני  .4

לפחות אותם מפעילה הקתדרה/האוניברסיטה העממית במהלך תקופת התמיכה: 
 ]נא למלא[ ________________

 
איש לפחות אותם  10שעות לפחות בהם לומדים  15מספר הקורסים במחשבים בני 

מפעילה הקתדרה/האוניברסיטה העממית במהלך תקופת התמיכה: 
  [.נא למלא] ______________________

 ]נא למלא[ ___________________כתובת הקתדרה:  .5
הקתדרה לפי הקריטריונים הרשות המקומית מצהירה ומתחייבת כי היא מפעילה את  .6

(. 6.11.2014להפעלת קתדרה עממית של המשרד לשוויון חברתי )נוסח מעודכן ליום 
 הקריטריונים צורפו כנספח א' להזמנה להגיש בקשות תמיכה.

כללים לפעילות ועדת כי הקתדרה פועלת על פי  מתחייבתצהירה ומהרשות המקומית  .7
להזמנה להגיש  כנספח ב' וצורפש (6.11.2014)נוסח מעודכן ליום  היגוי וועדת הוראה

 .בקשות תמיכה
 ב'. בנספח"ב המצ בנוסח הקדתרה עילותיש לצרף/למלא הצעת תקציב מפורטת לפ .8

   

 בדבר מורשי החתימה של הרשות המקומית פרטים .ה
 

 תפקידו בתאגיד שם המורשה
 

                                                           

                                                                     

                                                                    

                                                                  
 

  ____________________: נא לפרט (חותמת תוספת)כמו  נוספים תנאיםקיימים  םבא

 
 )חתומה בידי עו"ד(:  הצהרה

.ר. _____________, מצהיר מ __________________, מרח' _________הח"מ, עו"ד  אני
החתימה הנ"ל מוסמכים לייצג את הרשות המקומית בתנאים הנ"ל, כי מינויים  מורשיבזה כי 

 נעשה כדין וכי חתימותיהם ביחד/לחוד מחייבות את המציע.

 
__________________ _______________________ ____________________ 

 חתימת עוה"ד וחותמת          שם עוה"ד       תאריך               

 
                                                 

תלמיד הלומד בלמעלה מקורס אחד יחשב לצורך סעיף זה כמספר הקורסים בהם השתתף. למשל תלמיד שהשתתף בשני  1
 קורסים, יחשב לצורך סעיף זה כשני תלמידים.
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 הצהרה על השלמת מסמכים .ו
 

הרשות המקומית מאשרת כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת 
 התמיכה דלעיל מצורפים לבקשה.

ידוע לרשות המקומית כי אי המצאת המסמכים שיש לצרף לנ"ל באופן מלא ותקין עלולה להביא 
 לפסילת הבקשה על ידי ועדת התמיכות.

 
 .תאריך להזנת כאן לחץ______________תאריך 

 
 

__________________________    ________________________ 
 חתימה            מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית

 
 

_________________________   ________________________ 
 חתימה           מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית

 
 

 על נכונות פרטיםהצהרה  .ז
 

הרשות המקומית מצהירה בזאת כי כל האמור לעיל בטופס בקשת תמיכה זו הנו נכון ושלם לפי 
 מידת ידיעתנו ואמונתנו ומקובל ומוסכם על הרשות המקומית. 

 
 

 .תאריך להזנת כאן לחץ______________תאריך 
 
 

__________________________    ________________________ 
 חתימה            מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית

 
 

_________________________   ________________________ 
 חתימה           מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית

 
 
 איש הקשר אישור .ח
 

י/ת על ביצוע הפעילות אני עובד הרשות המקומית וידוע לי כי אני משמש איש קשר ואחרא
הנתמכת ועל דיווח למשרד בגין הפעילות הנתמכת.  אני מתחייב להודיע למשרד בכל מקרה שבו 

 איני יכול למלא את תפקידי.
 
 

__________________________    ________________________ 
 חתימה                שם איש הקשר          

 
 

 אישור עו"ד
 

 מאשר , ______________  לש המשפטי כיועץ המשמש _______________ ד"עו ,מ"הח אני

 של המוסמכים החתימה מורשי ידי-על כדין בקשת התמיכה והטפסים הנלווים נחתמו כי ,בזאת

 .ים אותהומחייב הרשות המקומית
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              ________________ 
 עו"ד         
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2

 שעות.  120שיוכר עבור כל קורס לא יעלה על  המירביהשעות  מספר
 ומעלה 55לא יוכר באם לא משתתפים בו תלמידים בני קורס    

 נספח א'          

         
    1.9.2019- 31.8.2018תכנית עבודה לשנת תשע"ט  –קתדראות ואוניברסיטאות עממיות  

מס
 שם החוג '

שם המרצה / 
 המורה

מועד פתיחת 
 מועד סיום החוג החוג

מתקיי
 ם ביום

שעו
ת 

פעי
  לות

מס' שעות הוראה 
 בשבוע

מס' 
לומדים 

 55בני 
 ומעלה

סה"כ שעות 
הוראה לכל 

 2תקופת התמיכה
הערות / מקום 
 קיום הקורס 

1 
                                                              
  

 להזנת כאן לחץ
 .טקסט

 תאריךמ 
 מתאריך

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

2 

                                                                                          
                            

מתאריך 
 מתאריך 

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

3 
                                                                                          

                            

מתאריך 
 מתאריך 

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

4 
                                                                                          

                            

מתאריך 
 מתאריך 

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

5 
                                                                                          

                            

מתאריך 
 מתאריך 

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

6 
                                                                                          

                            

מתאריך 
 מתאריך 

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

7 
                                                                                          

                            

מתאריך 
 מתאריך 

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

8 
                                                                                          

                            

מתאריך 
 מתאריך 

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

9 

                                                                                          
                            

מתאריך 
 מתאריך 

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

10 

                                                                                          
                            

מתאריך 
 מתאריך 

 בחר עד תאריך עד תאריך 
 .פריט

         
          

                                                                    
                              

           

       

סה"כ 
 שעות
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 נספח ב'

 דו"ח תקציב מול ביצוע עבור הפעילות הנתמכת

 
 

 

 : ______________חתימה    : _________חתימה מורשה שם

 
 : ______________חתימה    : _________חתימה מורשה שם

  

תקציב מאושר/ הצעת  2018אוגוסט  – 2017ספטמבר  תקופהתקציב מול ביצוע ל 
ספטמבר  תקופהתקציב ל

 2019אוגוסט  – 2018
תקציב  

 מאושר
 אוגוסט – 17 ספטמברביצוע 
2018 

 

 אחוז ביצוע בפועל

     מקורות

משרדי ממשלה: 
 )לפרט( 

    

     

רשויות מקומיות: 
 )לפרט(

    

     

     

מקורות עצמיים:  
 )לפרט(

    

     

השתתפות 
משתתפים: 

 )לפרט(

    

     

     אחר

     
     סה"כ מקורות

     שימושים

שכר לפעילות: 
 )לפרט(

    

     

     

הוצאות לפעילות: 
 )לפרט(

    

     

     

     תקורה:

     שכר מינהלה

     שירותים מקצועיים

עמלות גיוס 
 תרומות

    

     רכב , אשל

     אחר

     *רכישות/שיפוצים 

     

     

     אחר:

     
     סה"כ שימושים

     עודף/ גרעון מפעילות
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 'ג נספח

 לרשות מקומית יןיקשורים ובעלי ענפירוט צדדים 

 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   שם מורשי החתימה        

 :צד קשור לרשות הגדרת

: חברה, עמותה, אגודה שיתופית, או ]נוסח חדש[ א לפקודת העיריות249כהגדרתו בסעיף  ,תאגיד עירוני .1

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

 מחצית כוח ההצבעה בתאגיד.

: כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או ]נוסח חדש[ א לפקודת העיריות170מבוקר כהגדרתו בסעיף  גוף עירוני .2

גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת 

 במינוי הנהלתם.

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

 למינוי מנהלים.
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 'דנספח 
 תחייבותה

 
 לכבוד

 לשוויון חברתי המשרד –מדינת ישראל 
 

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות( ________________________  
 )להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק כתמיכה:

 .התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה .1

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת  .2

 בחירות והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו;

חני התמיכה, הרשות תציין באופן סביר את לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במב .3

 עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

 הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן; .4

הרשות תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים  .5

 רה המשרד;ובמתכונת שהו

הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי  .6

 החשבונות שלה;

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה אם  .7

וריבית  בצירוף הפרשי הצמדה -התברר כי לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

 מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשות;

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר  .8

לתמיכה או לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים ששולמו לה ביתר 

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

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה  .9

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

התמיכה או מימון אחר אם לא  הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן .10

קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, 

 הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

__________________ 
 תאריך

 

 מורשי החתימה: 

_______________ _____________    __________________________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.           שם 

 
_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד           מס' ת.ז.            שם 
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 'הנספח 

 אישור של משרד הפנים -אישור על הגשת דו"ח מבוקר 

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 בכיר לביקורת ברשויות המקומיות אגף 
 
 

 ____לכבוד ______
 
 

 שלום רב,

 המקומית רשותביקורת רואה חשבון בהנדון: 

ביקורת חשבונות באמצעות משרד רואי  המקומית רשותבהתאם לתכנית העבודה השנתית, ערכנו ב

  .2017חשבון. מצורפים בזאת לטיפולך, דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט לשנת 

 :הנך מתבקשת 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)

 עובדי העירייה לתקן את הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת.ללהורות  (ג)

 המאשר את ביצוע האמור לעיל.מפורט להגיש לממונה על המחוז, דיווח  (ד)

 

הצעדים הנדרשים בהתאם לסמכויות הניתנות לו על  בכל, הממונה על המחוז רשאי לנקוט לתשומת לבך

 הליקויים שהועלו בביקורת ותגיש דיווח במועד הנדרש.כל פי דין על מנת להבטיח שהרשות תתקן את 

 

 בכבוד רב,

   
 מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

 והממונה על החשבונות
 


