רחוב פנסקר  18טל 09-9537537.פקס09-9537538 .

קול קורא והזמנה להציע הצעות לקיום
אירועי ל"ג בעומר משותפים עם המועצה הדתית נתניה
מוסדות תורניים ובתי כנסת ,המבקשים לקיים אירוע מיוחד לל"ג בעומר ,לכלל המשפחות בנתניה
במקומות ציבוריים מרכזיים ,בל"ג בעומר ,מוזמנים להגיש בקשה והצעה בכתב ,עד ליום שלישי יד'
אייר תשע"ט ( )21.5.19שעה  12:00בצהריים  ,למשרדי המועצה הדתית בכתובת רחוב פינסקר  18נתניה
(קומה  )7שם יגישו את בקשתם.
להלן התנאים ופירוט הארועים שיוכלו לקבל סיוע:
מגיש הבקשה הוא עמותה בעלת אישור ניהול תקין בתוקף לשנת  ,2019בעלת פעילות במשך
.1
שנתיים לפחות בטרם הגשת הבקשה.
על המבקש להצהיר שיש בידיו כל האישורים הנדרשים לרבות אישור משטרה ואישור מהנדס
.2
לבמה (ככל שמוקמת) וכו'.
.3

המועצה תסייע ברכישת טובין או שירותים בלבד ,ולא בכסף.

המבקש יהיה אחראי לערוך פרסומים שבהם יצוין כי הארוע נערך בהשתתפות המועצה הדתית
.4
נתניה ,וכן לשילוט דומה במסגרת הארוע עצמו.
.5

ניתן להגיש בקשות לקיום ארועים משותפים ביחס לשני סוגי ארועים:

א .מדורות בליל ל"ג בעומר לציבור הרחב 1,000 ,משתתפים לפחות בכל ארוע.
ב .אירועים חינוכיים על החג ומורשתו ,לתלמידים בגילאי  ,8-14ביום ל"ג בעומר 500 ,משתתפים לפחות
בכל ארוע.
את טפסי הבקשה ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית בין השעות 9:00-14:00
יובהר כי המועצה הדתית נתניה לא מתחייבת לסייע בתמורה כספית או סיוע בכלל ,היקף הסיוע יקבע
בהתאם לאפשרויותיה התקציביות של המועצה הדתית נתניה ,ויינתן בהתאם למספר הפונים ,ובהתאם
לכל הוראות דין ובהתאם לנהלי ולחוזרי המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת.
בברכה,
אשר אוחנה
ראש המועצה הדתית
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תאריך___________________:
נספח לבקשה לפעילות תורנית -אירועי ל''ג בעומר תשע''ט ( ) 2019
שם העמותה ____________________:ע.ר מספר___________ :
שם איש קשר ____________________________:
תפקיד _________________:מס נייד ______________________:
סוג הפעילות ( _______________________:לכל פעילות טופס נפרד)
מקום הפעילות _____________________________ :מספר משתתפים___________ :
סכום מבוקש______________________:
א .הכנסות – נא לפרט את מקור ההכנסה והסכום

סכום

מקור
.1
.2
.3
.4
.5
סך הכל הכנסות____________________ :
ב .הוצאות – נא לפרט סוג ההוצאה והסכום

סכום

סוג ההוצאה
.1
.2
.3
.4
.5

סך הכל הוצאות_____________________:
אנו הח''מ מצהירים בזאת שיש בידנו את כל האישורים הנדרשים ,לרבות אישור
משטרה  ,ואישור מהנדס לבמה ( ככל שמוקמת ) וכו'
ההשתתפות מותנית בפרסום כי האירוע נערך בשיתוף עם המועצה הדתית נתניה.
הריני מצהיר בזאת שהפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים
_____________
חותמת עמותה

____________________
חתימת מורשה החתימה

