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 2023נהלים והנחיות לשנת התקציב 

 בקשות תמיכהלהגשת 

 ל"שעורי תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת לימודים פורמלית"

 69-01-01תקנה מס' 

 המחלקה לתרבות חרדית
 

 כללי:
 

עמותות המעוניינות להיתמך ע"י המדינה בנושא הנ"ל, עליהם להגיש בקשות תמיכה )תמיכות  .1
 "מרכב"ה". –דרך פורטל התמיכות הממשלתי א( באינטרנט  3ע"פ חוק 

 
 15355  מס' קול קורא

 
 

, על העמותות להגיש 2023בנוסף לכניסה למערכת פורטל מרכב"ה ויצירת בקשת תמיכה לשנת  .2
 במערכת האינטרנטית.  2023תכנית שנתית של שעורי התורה והרצאות לשנת 

 
 לשאלות והדרכה יש ליצור קשר עם המחלקה.

 

של תוכנית שיעורי התורה וההרצאות נית פלט מודפס וחתום יש להעביר יד במועד ההגשה .3
 מחלקה לתרבות חרדית ל ,2023של כלל הפעילות לשנת כולל דף סיכום 

 
 

פרט לשינויים ועדכונים  -נוספות במהלך השנה שעורי תורה והרצאות לא יתקבלו תוכניות  .4
 מההנחיות.  המתחייבים

 

 15%מעל חריגה ן אי עמידה בתנאי סף וכן בגין מגבלת גידול של יודגש כי פסילות שיעורים בגי .5
 יפסלו ללא יכולת ערעור.

 

 

  :לעמותות חדשות

 ., כדלעיל2023לשנת יש להמציא את כל החומר הנדרש  .א
 

של שיעורי תורה והרצאות ותשלום השכר לשנתיים שקדמו  –לשם הוכחת הפעילות  .ב
דרשים להעביר ידנית למחלקה לתרבות הנכם נ ,לבקשת התמיכה כנדרש במבחני התמיכה

 חרדית )בנוסף לאמור לעיל( כדלקמן:

 

-2021תוכנית שעורי תורה והרצאות ודפי סיכום של כלל הפעילויות שבוצעו בשנים .1

 טית + פלט מודפס וחתום.מערכת האינטרנב 2022

דוחות ביצוע לשנים  –'; עמותות חדשותלא את כל הנתונים המופיעים בקובץ 'למ .2

2021-2022 

 .2021-2022דוח תשלומים למגידים מהמערכת האינטרנטית לשנים  .3
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טופסי  2021-2022בשנים דוח עלות מעביד לכל המגידים המופיעים בתוכניות  .4

856/126. 

 לפעילות הנתמכת.  2021-2022כרטסת הנהלת חשבונות לשנים  .5

 .2021-2022 מאזני בוחן לשנים .6

קדות מחברת הביטוח בגין כל מגידי אישורי הפ –דוח תשלומי ביטוח פנסיוני  .7

 .2021-2022השיעור )פרטני( לשנים 
 

 

 

 מועד הגשת הבקשות הינו 

 יום ראשון י"ז כסלו תשפ"ג

11.12.2022 

 

, וכי אין וודאות 2023נבקש להדגיש כי מתן התמיכה בפועל כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 

שייקבע תקציב לנושאי התמיכה, לרבות תשלום מקדמות, וכי ככל שיקבע תקציב, לא ידוע מה 

שרה התמיכה תהיה על יהיה שיעורו, ומשכך האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת בטרם או

לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה המאושר  . מוסד הציבור בלבד

 .2023לכל אחד מהמוסדות המבקשים תמיכה עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 

 

, בתום מילוי הבקשה וצרוף המסמכים הנדרשים עליכם לסיים את הליך הגשת לתשומת לבכם

לחיצה על "הגשת בקשה" שאם לא כן הבקשה לא מוגשת במערכת וכל האחריות לאי הבקשה ב

הגשת הבקשה מוטלת על הגוף מבקש התמיכה. גופים אשר לא יקפידו על כך הבקשה תחשב 

 כאילו לא הוגשה.

 

נתונים  –היחידה המקצועית או ועדת התמיכות רשאית לדרוש מכל גוף המבקש תמיכה 

 נוספים הדרושים לקביעת התמיכה חתומים בידי מנהל המוסד הציבור בהתאם לכל דין ונוהל.
 

 

 לשאלות והבהרות ניתן לפנות 

 תרבות חרדית למחלקה ל

  0733935280,0733935281בטל' 

 
 
 
 
 

 


