
 

 2022 אגודותתקצוב  להנדון: 

 על מנת שתקבלו הקצבות נא לשלוח את האישורים הבאים: 

, ועמותות קיימות לעמותות חדשות שטרם קיבלו הקצבה נצטרך את האישורים הבאים

 :המעוניינות לעדכן את המסמכים משנה שעברה

 + חל"צ רישוםתקנון העמותה )בד"כ התקנון המצוי( או תעודת  + עמותה רישוםתעודת  .1

 תקנון.

 חתימה של העמותה חתום על ידי עורך דין או רואה חשבון.י אישור מורש .2

 מספר חשבון/סניף/בנק להעביר אליו את הכסף חתום על ידי עורך דין או רואה חשבון. .3

 טלפון, נייד, אימייל, פקס וכתובת.  -(2פרטי אנשי קשר )עד  .4

הסכמה בלתי חוזרת של הגוף לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות הבנק וכן על פעולות,  .5
תנועות ונתונים בחשבונות אלה, לנציגי המשרד או לנציגי החשב הכללי )טופס פרטי חשבון 

 חתימה של העמותה.  ימורש שניחתומה על ידי בנק של העמותה/תאגיד והסכמת מסירתם( 
 

 :נדרשים לצורך קבלת ההקצבותתיים , להלן מסמכים שנבנוסף
 

 2022ניהול תקין בתוקף  .1
 ניכוי מס וניהול פנקסים בתוקף .2
 חתימה. מורשי שניחתום על ידי  ותות לקבלת מקדמטופס כתב התחייב .3

 התחייבות לקבלת תמיכה מכספי המדינה באמצעות המועצה להסדר הימורים כתב .4

)מהווה  2022לשנת תקציב חתימה של העמותה  ימורש שניבספורט חתום על ידי 

 (6.12.21ויהיה חייב להיות באתר עד  2202-כהגשת בקשה ראשונית ל בעצם 

 ) כולם חייבים בדוח מבוקר( 2020שנת ל מבוקר דוח כספי .5

₪,  100,000עולה על   2021בשנת שאושר להן  שסכום התמיכה  בבקשות מוגשות .6

 2021 בדצמבר 31 ביום לשנה שהסתיימה שאושר תקציבבפועל ביחס ליוגש דוח ביצוע 

 .יוגש בעת הגשת הבקשההדוח  ,מורשי חתימה שניחתום על ידי 

יוגש ₪,  100,000עולה על  2021בשנת שאושר להן  בבקשות מוגשות שסכום התמיכה .7

 שניעל ידי  חתום 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנהמקורות ושימושים  דוח

 לשנת הבקשה הגשת עם יוגש הדוח. וחתימת רואה חשבון לשם זיהוי חתימה מורשי

2022. 

, לרבות אישור ניהול 1.5.2022 -בהשלמת כל המסמכים עד ה מותנהתמיכה אישור ה .8

 לא 1.5.2022-השלא ישלים את כלל המסמכים עד למועד זה  גוף .2022תקין לשנת 

  .2022 בשנת לתמיכה זכאי יהיה

  . 

או  shania@winner.co.il  9208828-03לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ההקצבות שני עזריאל 

  .danielw@winner.co.il 9274038-03לרכז ההקצבות דניאל וינטראוב 
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