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  א. רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשת תמיכה
  .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 מתקיימימען המשרד הראשי של הרשות המקומית ופ .1

  , אין צורך להגיש פעם נוספת. ]Z05[ה "במרכבקיים ככל שמסמך זה  .)5עמוד פעולותיה (

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

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

 אין צורך להגיש פעם נוספת.,]Z06[ה "במרכב קיימים
  

  :בשנה בלבד מסמכים אלו נדרש להגיש פעם –שנתיים  מסמכים

 מסמך זהעל הרשות המקומית להגיש  .)5(עמוד פרטי בעלי תפקידים ברשות המקומית  .1

  .]Z13[ה "במרכב

מסמך זה על הרשות המקומית להגיש  .)17עמוד  –נספח ב' רים (ודיווח על צדדים קש .2

  .]Z56[ה "במרכב

על הרשות המקומית   .)19עמוד  – (נספח ד'אישור משרד הפנים על הגשת דו"ח מבוקר  .3

 .]Z55ה ["במרכבמסמך זה להגיש 
  

  יצורפו לכל בקשת תמיכה – מסמכים לבקשת תמיכה

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

 דיגיטלית.

 .)1 (עמודפרטי איש הקשר בפעילות לגביה מבוקשת תמיכה  .2

ככל  .)14(עמוד נכונות פרטי הבקשה  בדברהמקומית אישור מורשי החתימה של הרשות  .3

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

לשימוש בכספי התמיכה למטרות  המקומית בחתימת מורשי החתימה התחייבות הרשות .4

 .]Z50ה ["על הרשות המקומית להגיש מסמך זה במרכב .)18עמוד  –' ג(נספח שלשמן יועדו 

על  .)15(עמוד , כי ידועות השלכות אי הגשת המסמכים הנדרשים המקומית הצהרת הרשות .5

 .]Z50[ה "מסמך זה במרכבהרשות המקומית להגיש 

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

מסמך על הרשות המקומית להגיש  .)15(עמוד נציגי הרשות המקומית המוסמכים לפי כל דין 

 .]Z09ה ["מרכבזה ב

חתומה אחת מהשנים בגינן מבוקשת תמיכה לכל  ,מפורטת לפעילות הנתמכת הצעת תקציב .7

בנוסח המצ"ב  -על ידי מורשי החתימה הסטטוטוריים של הרשות כולל חותמת הרשות 

  .16עמוד  – 'א נספחכ

  ].150מסמך בקשה והנמקה [ .8

  

 המבקשת תמיכה פרטים או מסמכים מקומית ועדת התמיכות רשאית לדרוש מכל רשות

  .התכפי שתמצא לנכון לצורך הדיון בבקש נוספים



  
  
  
  

4  
  

 – 2018התמיכה הם כמפורט בהזמנה שפירסם המשרד להגיש בקשות תמיכה לשנים  מבחני* 

 :(ראושדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות  ,הקמה – 2020

  .)תמיכות) > פרסומים משפטיים > www.mse.gov.ilאתר האינטרנט של המשרד לשוויון חברתי (
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  ב. פרטים על הרשות המקומית מבקשת התמיכה
  

הרשות (להלן: " __ המועצה המקומית אברהמישם הרשות המקומית מבקשת התמיכה: 

           . )"המקומית

  
  :הוהמקומות בהם מתקיימות פעולותי הסניפים ,כתובת המשרד הראשי

  
המשרד   
ראשי / ה

  שלוחה
  דוא"ל                   פקס                   טלפונים  מיקוד  כתובת

 המשרד מען
   הראשי

  
                                 , אברהמי2רח' יעקב      

                             
-10

6666661   

  -01
6666662            

            
ISRAELI

@ABRM.
MUNI.IL  

 מקום/  סניף
                                            פעילות לקיום

                                                               

סניף / מקום 
                                                                               לקיום פעילות

                                                                   

סניף / מקום 
                                     לקיום פעילות

                                                                    

  

  שמות בעלי התפקידים ברשות

  שמות בעלי תפקידים
  
  

(*) מורשה 
  חתימה

מספר 
  תעודת זהות

כתובת פרטית 
  טלפון  מיקוד  מלאה

שלמה  – ראש הרשות
  שלמה

  

☐            
345678900       

 56          ארקב 
       אברהמי

       
10000

0            

       -01
6666663          

  חנה חנה – מנכ"ל
  

☒          
123456789         

                          חרון 8מהכברי 
10000

1           

     
-01
4666666          

  עירית עירית – גזבר
  

☒                   
234567891  

, 5גולדה 
  אברהמי

       
10000

2            

         -01
5666666          

  יוסף יוסף – חשב
  

☒            
345678912       

, 6אשכול     
               אברהמי

     
10000

3            

     
-01
6666666          

  חגי חגי – מנהל כספים
  ☐  

, 7שמיר    456789123
  אברהמי

     
10000

4            

     
-01
7666666          

 .של הרשות מורשה חתימה הוא האם בעל תפקיד זה X -(*) סמן ב
  
  

  תושבים. להשלים] [נא _____9956________אוכלוסיית הרשות המקומית מונה 
  

בחודש  שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2013לשנת כלכלי -בהתאם למדד החברתי
  . ]להשליםנא [ ___________ 5: אשכולל שייכת, הרשות המקומית 2016נובמבר 
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הרשות המקומית  ,בהתאם למדד הפריפריאליות שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  ].להשליםנא [ ________5שייכת לאשכול: 
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  והסכמה בלתי חוזרת לבדיקת חשבונות הבנק ג. פרטים על חשבונות הבנק

אליו תועבר  הבנק (בשורה הראשונה יפורט חשבון המקומית הרשות חשבונות הבנק שלפרטי 

   התמיכה):

  שם הבנק
  

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

                             יהב           
  

         ישראל ישראלי             223525              125  יהבית

                          
                   

                                                                            

                          
                   

                                                                            

  
  "ביחד". *** ציין "לחוד" או

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

הממשלתי או נציגי ______  בידי נציגי המשרד המועצה המקומית אברהמי 

 החשב הכללי.

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

 מאת החשב הכללי.

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

 אלה ולניהולם.

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

 הממשלה והחשב הכללי בקשר לחשבונות אלה.

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

  שתינתן לאחר מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

  

 שם מורשה חתימה:

  עירית עירית

  חתימה:

  

  שם מורשה חתימה:  

  יוסף יוסף

  חתימה:

  

  

 



  
  
  
  

8  
  

  (*) 2020 - 2018לשנות הכספים בקשת תמיכה  ד.

כי בנוסף על המפורט בבקשה זו עשוי המשרד להידרש לפרטים נוספים לצורך הדיון  ,* יובהר

  על פי מבחני התמיכה.להיות זכאית רשות מקומית עשויה בתמיכה שלה 

יכה לה הפרטים המבוקשים. אי מילוי פרט כלשהו עלול להביא לגריעה מהתמ כל* יש למלא את 

  עשויה הייתה להיות זכאית רשות מקומית.

  

 אינטרנט אתר .1

  :]להשליםנא [ בקשר עם אתר אינטרנט הרשות המקומית מבקשת לקבל תמיכה כדלקמן

  

 תמיכה לקבל מבוקש בגינו מירבי הוצאות תקציב  הנתמכת הפעילות

 9 סעיף לפי יקבע זה תקציב מתוך התמיכה(שיעור 

  )התמיכה למבחני

  (חד פעמי)__ ₪ ________00020,_____  (נא לסמן) שדרוג / הקמה

תרגום תוכן לערבית או 

ככל שהאתר  ,עבריתל

  מכיל יותר משפה אחת

  

  (חד פעמי)_ ₪ ______________

רישוי, אירוח, תחזוקה,  

  ליווי והטמעה

  לחודש ₪ 833

ניהול תוכן כולל תרגום 

ככל  ,עבריתללערבית או 

שהאתר מכיל יותר 

  משפה אחת

  

  לחודש ₪ 1666

  

של הרשות הקיים שמבוקשת תמיכה לשדרוג, נא לציין את כתובת אתר האינטרנט  ככל

  המקומית: 

_________www. ABRM.MUNI.IL\\https: _____  

 

 תפרסם באתר  לפי סעיף זה כי במידה ותקבל תמיכה ,הרשות המקומית מתחייבת

  . האינטרנט כי הפעלתו נתמכת כספית על ידי המשרד לשוויון חברתי
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  [מחק את החלופה שאינה רלוונטית] תפקיד בעל הצהרת

ברשות  ____________ , משמש כ_______________ת.ז.   _______________אני הח"מ 

לאחר שהוזהרתי  מערכות מידע,אחראי על מגישת בקשת התמיכה ובמסגרת תפקידי  המקומית

כי מצהיר הנני לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  יכי עלי

 יש אתר אינטרנט אך הוא אינו עומדלרשות המקומית אין אתר אינטרנט / לרשות המקומית 

  .מחק את המיותר][ למבחני התמיכה 'א נספחבתנאים המינימליים המוצגים ב

  או

מגישת בקשת  משמש כמנכ"ל ברשות המקומית ,____123456789__ת.ז.   חנה חנה__אני הח"מ 

י לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם ישהוזהרתי כי על התמיכה, לאחר

כי אין ברשות המקומית בעל תפקיד האחראי על מערכות מידע ברשות מצהיר הנני לא אעשה כן, 

 אך הואת יש אתר אינטרנט / לרשות המקומיהמקומית וכי לרשות המקומית אין אתר אינטרנט 

  .מחק את המיותר][ למבחני התמיכה 'א נספחבתנאים המינימליים המוצגים באינו עומד 

  

  

  ________________                                             חנה חנה____                                  

  שם בעל התפקיד                                                                חתימה                                          

  

  אישור עו"ד

, הופיע/ה בפניי _____________מאשר בזה כי ביום  ,"דעו, _________________אני הח"מ, 

שזיהה/זיהתה עצמו/ה  ,_חנה חנה_____/גב' מר ,_____________________י ברחוב במשרד

/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה _____123456789__לפי ת.ז.  י,בפני

לא יעשה/תעשה כן,  להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם

  אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.

 

      

______________ ______________  

  חתימה וחותמת  תאריך
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 עם התושביםדיגיטלי קשר ניהול  .2

הפעלת דף נוכחות וקשר עם הרשות המקומית מבקשת לקבל תמיכה כדלקמן בקשר עם 

  :]למלא[נא בפייסבוק  התושבים

 תמיכה לקבל מבוקש בגינו מירבי הוצאות תקציב  הנתמכת הפעילות

 9 סעיף לפי יקבע זה תקציב מתוך התמיכה(שיעור 

  )התמיכה למבחני

  לחודש ₪ 833  ניהול דף פייסבוק

  [מחק את החלופה שאינה רלוונטית] תפקיד בעל הצהרת

ברשות  ____________ כ, משמש ______________ת.ז.   _________________אני הח"מ 

לאחר שהוזהרתי  המקומית מגישת בקשת התמיכה ובמסגרת תפקידי אחראי על מערכות מידע,

כי מצהיר הנני לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  יכי עלי

  .פעיל ועדכני ברשתות החברתיות (פייסבוק) ,דף רשמי לרשות המקומית אין

  או

, משמש כמנכ"ל ברשות המקומית ____123456789__ת.ז.   _______חנה חנה__הח"מ י אנ

י לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים ישהוזהרתי כי עלמגישת בקשת התמיכה, לאחר 

כי אין ברשות המקומית בעל תפקיד האחראי על מערכות הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

פעיל ועדכני ברשתות החברתיות  ,אין דף רשמימידע ברשות המקומית וכי לרשות המקומית 

  (פייסבוק).

  

                                 ___________________                                             ________________  

  שם בעל התפקיד                                                                חתימה                                       

  

  אישור עו"ד

, הופיע/ה בפניי _____________מאשר בזה כי ביום  ,"דעו, _________________אני הח"מ, 

שזיהה/זיהתה עצמו/ה  ,_חנה חנה_____מר/גב'  ,_____________________י ברחוב במשרד

/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה _____123456789__לפי ת.ז.  י,בפני

להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

  אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.

 

      

______________ ______________  

  חתימה וחותמת  תאריך
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  הרשות המקומית מתחייבת כי במידה ותקבל תמיכה בעבור ניהול דף פייסבוק, היא

  תפרסם בדף הפייסבוק כי הפעלתו נתמכת כספית על ידי המשרד לשוויון חברתי.

   -חלופה לרשות מקומית, שהרוב המכריע של תושביה משתייך למגזר החרדי 

הרשות המקומית מבקשת לקבל תמיכה כדלקמן בקשר עם הקמת מערכת לניהול דואר 

  :]למלא[נא אלקטרוני ברשות המקומית וניהולה 

 תמיכה לקבל מבוקש בגינו מירבי הוצאות תקציב  הנתמכת הפעילות

 9 סעיף לפי יקבע זה תקציב מתוך התמיכה(שיעור 

  )התמיכה למבחני

הקמת מערכת דואר 

  אלקטרוני וניהולה

  לשנה ₪ _______________

  [מחק את החלופה שאינה רלוונטית] תפקיד בעל הצהרת

ברשות  ____________ משמש כ ,______________ת.ז.   _________________אני הח"מ 

לאחר שהוזהרתי  המקומית מגישת בקשת התמיכה ובמסגרת תפקידי אחראי על מערכות מידע,

כי מצהיר הנני י לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, יכי על

אין מערכת לניהול  המקומית אין דף רשמי פעיל ועדכני ברשתות החברתיות (פייסבוק) וכילרשות 

  אר אלקטרוני פעילה של הרשות המקומית.דו

  או

, משמש כמנכ"ל ברשות .לחץ כאן להזנת טקסט_______ת.ז. _  __________ח"מ אני ה

י לומר את האמת וכי אהיה צפוי ישהוזהרתי כי על מגישת בקשת התמיכה, לאחר המקומית

בעל תפקיד האחראי כי אין ברשות המקומית לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

לרשות המקומית דף רשמי פעיל ועדכני ברשתות אין כי , על מערכות מידע ברשות המקומית

  מערכת לניהול דואר אלקטרוני פעילה.לה החברתיות (פייסבוק) וכי אין 

  

                                 ___________________                                             ________________  

  שם בעל התפקיד                                                                חתימה                                       

  אישור עו"ד

, הופיע/ה בפניי _____________מאשר בזה כי ביום  ,"דעו, _________________אני הח"מ, 

 י,, שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני________מר/גב'  ,_____________________י ברחוב במשרד

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת,  /_______לפי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

  יה.ההצהרה הנ"ל וחתם/ה על

     

______________ ______________  

  חתימה וחותמת  תאריך
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 מערכת ממוחשבת לניהול פניות תושבים .3

פניות  הרשות המקומית מבקשת לקבל תמיכה כדלקמן בקשר עם מערכת ממוחשבת לניהול

  :]למלא[נא תושבים 

 תמיכה לקבל מבוקש בגינו מירבי הוצאות תקציב  הנתמכת הפעילות

 9 סעיף לפי יקבע זה תקציב מתוך התמיכה(שיעור 

  )התמיכה למבחני

  (חד פעמי) ₪ ________00030,  (נא לסמן) שדרוג / הקמה

רישוי, אירוח, תחזוקה,  

  ליווי והטמעה

  לחודש ₪ 833________

  [מחק את החלופה שאינה רלוונטית] תפקיד בעל הצהרת

ברשות  ____________ , משמש כ______________ת.ז.   _________________אני הח"מ 

לאחר שהוזהרתי  המקומית מגישת בקשת התמיכה ובמסגרת תפקידי אחראי על מערכות מידע,

כי מצהיר הנני לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  יכי עלי

שבים / לרשות המקומית יש מערכת לרשות המקומית אין מערכת ממוחשבת לניהול פניות התו

 'ג נספחאך היא אינה עומדת בתנאים המינימליים המוצגים ב ,ממוחשבת לניהול פניות התושבים

  .מחק את המיותר]למבחני התמיכה [

  או

מגישת בקשת משמש כמנכ"ל ברשות המקומית  ,____123456789__ת.ז.   חנה חנה__הח"מ אני 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  יכי עלישהוזהרתי התמיכה, לאחר 

כי אין ברשות המקומית בעל תפקיד האחראי על מערכות מידע ברשות לא אעשה כן, מצהיר 

לרשות המקומית לרשות המקומית מערכת ממוחשבת לניהול פניות התושבים /  אין המקומית וכי

ך היא אינה עומדת בתנאים המינימליים המוצגים יש מערכת ממוחשבת לניהול פניות התושבים א

  .מחק את המיותר][ למבחני התמיכה 'ג נספחב

                                  ___________________                                             ________________  

  שם בעל התפקיד                                                                חתימה                                          

  אישור עו"ד

, הופיע/ה בפניי _____________מאשר בזה כי ביום  ,"דעו, _________________אני הח"מ, 

שזיהה/זיהתה עצמו/ה  ,_חנה חנה_____מר/גב'  ,_____________________י ברחוב במשרד

/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה _____123456789__לפי ת.ז.  י,בפני

להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

  אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.

      
______________ ______________  

  חתימה וחותמת  תאריך
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 אמצעים דיגיטליים לניהול תהליכי ליבה .4

למבחני  9כי היא תהיה זכאית לתמיכה בשיעור כמפורט בסעיף  ,ידוע לרשות המקומית

מתוך יתרת הסכום שלא נוצל מתוך תקציב ההוצאות המירבי הקבוע אך ורק  ,התמיכה

) ועד תקציב הוצאות ש"ח 300,000סך של תקציב ההוצאות המירבי הוא ( במבחני התמיכה

  ש"ח. 120,000של 

[נא הרשות המקומית מבקשת לקבל תמיכה בעבור אחת או יותר מהמהמערכות כדלקמן 

  :]סמןל

  .)GIS(מידע גיאוגרפי  מערכת ☐

  .תקציב מקושרת פרויקטים ניהול מערכת ☐

  .המקומית ברשות הפיקוח מערך ניהול ☐

  .טרינריוהו השירות ניהול ☐

  .)BI(בינה עסקית  מערכת ☒

  .עסקים רישוי מערכת ☐

  .מקומית תכנון וועדת היבני אישורי ניהול מערכת ☐

  .וארכיב מסמכים ניהול מערכת ☐

  .ומכרזים רכש ניהול מערכת ☐

  .ברשות אלקטרוני דואר לניהול מערכת ☐

  .ידע ניהול מערכת ☐

  .תושבים ומעורבות ציבור שיתוף מערכת ☐

  .פתיחת מאגרי מידע לציבורללטיוב ו מערכת ☒

  .מערכת לניהול אירועי הרשות המקומית (תרבות, ספורט וכיו"ב) ☐

  ת מבין המערכות שנבחרו: יוככל שנבחרה יותר ממערכת אחת, נא לציין סדר עדיפו

 ___________________מערכת בינה עסקית____ .1

  פתיחת מאגרי מידע לציבורללטיוב ו מערכת .2

3. ___________________  

  .ככל שהרשות המקומית לא תמלא סעיף זה, המשרד יקבל החלטה לפי שיקול דעתו
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מערכות שנבחרו  / הרשות המקומית מבקשת לקבל תמיכה כדלקמן בקשר עם המערכת

  :]למלא[נא כאמור לעיל 

 תמיכה לקבל מבוקש בגינו מירבי הוצאות תקציב  הנתמכת הפעילות

 9 סעיף לפי יקבע זה תקציב מתוך התמיכה(שיעור 

  )התמיכה למבחני

  הקמה של מערכת 

  בינה עסקית

  (חד פעמי) ₪ _____35000__________

רישוי, אירוח, תחזוקה, 

  למערכת  ליווי והטמעה

מערכת בינה _____

  עסקית

  לחודש  ₪ 417________

המקומית מבקשת תמיכה בעבור יותר ממערכת אחת, יש למלא טבלת ככל שהרשות 

  .תקציב הוצאות מירבי בעבור כל מערכת

 תמיכה לקבל מבוקש בגינו מירבי הוצאות תקציב  הנתמכת הפעילות

 9 סעיף לפי יקבע זה תקציב מתוך התמיכה(שיעור 

  )התמיכה למבחני

פתיחת ללטיוב ו מערכת

   מאגרי מידע לציבור

  (חד פעמי) ₪ _____35000__________

רישוי, אירוח, תחזוקה, 

  למערכת  ליווי והטמעה

פתיחת ללטיוב ו מערכת _

  מאגרי מידע לציבור

  לחודש  ₪ 417________

  [מחק את החלופה שאינה רלוונטית] תפקיד בעל הצהרת

ברשות  ____________ , משמש כ______________ת.ז.   _________________אני הח"מ 

לאחר שהוזהרתי  המקומית מגישת בקשת התמיכה ובמסגרת תפקידי אחראי על מערכות מידע,

כי מצהיר הנני לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  יכי עלי

נה פעילה כל אחת מהמערכות אשר בקשר אליהן מבוקשת תמיכה כאמור לעיל אינה קיימת ו/או אי

  .ברשות המקומית

  או

מגישת בקשת  משמש כמנכ"ל ברשות המקומית ,____123456789__ת.ז.   חנה חנה__הח"מ אני 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  ישהוזהרתי כי עלי התמיכה, לאחר

כי אין ברשות המקומית בעל תפקיד האחראי על מערכות מידע ברשות מצהיר הנני לא אעשה כן, 
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כי כל אחת מהמערכות אשר בקשר אליהן מבוקשת תמיכה כאמור לעיל אינה קיימת והמקומית 

  ו/או אינה פעילה ברשות המקומית.

                                  ___________________                                             ________________  

  שם בעל התפקיד                                                                חתימה                                          

  אישור עו"ד

, הופיע/ה בפניי _____________מאשר בזה כי ביום  ,"דעו, _________________אני הח"מ, 

שזיהה/זיהתה עצמו/ה  ,_חנה חנה_____מר/גב'  ,_____________________י ברחוב במשרד

/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה _____123456789__לפי ת.ז.  י,בפני

להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

  נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.אישר/ה את 

 

______________ ______________  
  חתימה וחותמת  תאריך

 תבטיח כי זכויות היוצרים בתוצרים של הפעילות הנתמכת ובכלל זה  המקומית הרשות

שייכות לרשות  תהיינהוכו',  RFI ,RFPבמסמכים השונים שיוכנו כגון: אפיון, דרישות, 

לטובת רשויות מקומיות  ןהמקומית והיא תאפשר למשרד לשוויון חברתי שימוש בה

  לפי שיקול דעתו. תוצרים אלו בפורמט דיגיטלי יועברו למשרד לפי בקשתו. ,אחרות
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  . פרטים בדבר מורשי החתימה של הרשות המקומיתה

  
  תפקידו בתאגיד שם המורשה

 
 מנכ"ל                 חנה חנה             

                                גזבר                      עירית עירית               
                                חשב                 יוסף יוסף                   

                                                                  
  

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

  
  

   :(חתומה בידי עו"ד)הצהרה 
  

מצהיר  ,_____________מ.ר.  _______________מרח'  ___,_________עו"ד  ,אני הח"מ
ם ירשות המקומית בתנאים הנ"ל, כי מינויההחתימה הנ"ל מוסמכים לייצג את  בזה כי מורשי

  ביחד/לחוד מחייבות את המציע. חתימותיהםכי ו נעשה כדין

  
__________________  _______________________  ____________________  

  חתימת עוה"ד וחותמת            שם עוה"ד           תאריך               
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  . הצהרה על השלמת מסמכיםו
  

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

  
באופן מלא ותקין עלולה  בקשהכי אי המצאת המסמכים שיש לצרף ל ,ידוע לרשות המקומית

  להביא לפסילת הבקשה על ידי ועדת התמיכות.
  

  ______________תאריך 
  
  

  ________________________       חנה חנה____
  חתימה               מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית

  
  

_________________________      ________________________  
  חתימה              מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית

  
  
  
  . הצהרה על נכונות פרטיםז
  

נכון ושלם לפי  הואכי כל האמור לעיל בטופס בקשת תמיכה זו  ,המקומית מצהירה בזאתהרשות 
  ומקובל ומוסכם על הרשות המקומית.  הואמונת המידת ידיעת

  
  

  ______________תאריך 
  
  
  

  _______________________       _____חנה חנה_____
  חתימה          מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית

  
  

_________________________      ________________________  
  חתימה          מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית

  
  

  אישור עו"ד
  

 , המועצה המקומית אברהמי  לש המשפטי כיועץ המשמש _______________ ד"עו ,מ"הח אני
 החתימה מורשי ידי-על כדין בקשת התמיכה והטפסים הנלווים נחתמו כי ,בזאת מאשר

  .ים אותהומחייב הרשות המקומית של המוסמכים
  
  

                     ________________  
 עו"ד                  
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  'אנספח 
  

  2020 - 2018לשנים  לפעילות הנתמכת הצעת תקציב

          

  2020הצעת תקציב   2019הצעת תקציב   2018הצעת תקציב   סעיפי הוצאה

  :. עלויות ישירות לפעילות1

  שיפור שירות לתושבא. 

 ________מערכות ליבה_______ב. 

  

  ש"ח  100000

 ש"ח  80000

  

  ש"ח  50000

  ש"ח  10000

  

  ש"ח  50000

  ש"ח  10000

  :. הנהלה וכלליות2

  _______________א. 

  _______________ב. 

  :(יש לפרט באופן נרחב) . אחר3

  _______________א. 

  _______________ב. 

  

  ש"ח ______

  ש"ח  ______

  

  ש"ח  ______

 "חש ______

  

  ש"ח ______

  ש"ח  ______

  

  ש"ח  ______

  "חש ______

  

  ש"ח ______

  ש"ח  ______

  

  ש"ח  ______

  "חש ______

  

 :סה"כ הוצאות

  

 "חש  __180000

  

  "חש  60000

  

  "חש  60000

    

    סעיפי הכנסה

 לשוויון חברתי. המשרד 1
  

 ש"ח  162000

  

  ש"ח  42000

  

  ש"ח  33000

(יש לפרט ההכנסות . משרדי ממשלה 2

  מכל משרד ממשלתי לפעילות):

  ______________א. משרד 

  ______________ב. משרד 

  :. מרשויות מקומיות3

  ______________א. רשות 

  ______________ב. רשות 

  :מקורות עצמיים. 4

  _______________א. מקור 

  _______________ב. מקור 

  :. אחר5

  ___________________א. 

 ___________________ב. 

  

  

  ש"ח  ______

  ש"ח  ______

  

  ש"ח ______

  ש"ח  ______

  

  ש"ח  18000

  ש"ח ______

  

  ש"ח  ______

 ש"ח  ______

  

  

  ש"ח  ______

  ש"ח  ______

  

  ש"ח ______

  ש"ח  ______

  

  ש"ח  18000

  ש"ח ______

  

  ש"ח  ______

  ש"ח  ______

  

  

  ש"ח  ______

  ש"ח  ______

  

  ש"ח ______

  ש"ח  ______

  

  ש"ח  27000

  ש"ח ______

  

  ש"ח  ______

  ש"ח  ______

  

                    סה"כ הכנסות:
  

 ש"ח  000180

  

  ש"ח  60000

  

  ש"ח  60000

  
  

  חתימה: ____________________ ____חנה חנה_שם מורשה חתימה: 
  

חתימה:  ____________עירית עירית______שם מורשה חתימה: 
____________________  
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  נספח ב'

  לרשות מקומית  יןיפירוט צדדים קשורים ובעלי ענ

  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 העיריות170גוף עירוני מבוקר כהגדרתו בסעיף  .2

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

 במינוי הנהלתם.

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

  למינוי מנהלים.
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  'ג נספח

  התחייבות
  

  לכבוד
  המשרד לשוויון חברתי –מדינת ישראל 

  

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

 התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה; .1

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

  ;הוהרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים של

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

  תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

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

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

  ובמתכונת שהורה המשרד;

מפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי החשבונות להרשות תאפשר למבקרים ו .6

  שלה;

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

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מן המועד שבו  -לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

  נוצרה עילת החיוב של הרשות;

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

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

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

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

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

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

בו עקב מדיניות כלכלית, הכל ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציכל כל התנאים או 

 בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

  

__________________  
  תאריך

 

  מורשי החתימה: 

  ______________   ____מנכ"ל___  _123456789_____  __חנה חנה_
  חתימה    תפקיד              מס' ת.ז.             שם 

  
_______________  _____________  ____________  _______________ 

  חתימה    תפקיד             מס' ת.ז.              שם 
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  'דנספח 

  

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

  מדינת ישראל
  משרד הפנים

  אגף  בכיר לביקורת ברשויות המקומיות
  
  

  ____לכבוד ______
  
  

  שלום רב,

  המקומית רשותביקורת רואה חשבון בהנדון: 

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

  . 2016חשבון. מצורפים בזאת לטיפולך, דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת מפורט לשנת 

  :הנך מתבקשת לנקוט בצעדים הבאים

  לדיון בפני הוועדה לענייני ביקורת בעירייה. להביא את דוחות הביקורת  )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  בכלוז רשאי לנקוט , הממונה על המחלתשומת 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

 לצרף אישור משרד הפנים


