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 תשפ"ב שבטבס"ד, 

 גתשפ" -בתשפ" ורכישת ספרי קודש  אירועי תרבות תורניתל השתתפותנוהל  –קול קורא 
 

 :  לבתי כנסת ספרי קודשרכישת 

המועצה הדתית חיפה פונה  בזאת לבתי כנסת, בתי מדרש ומוסדות תורניים בעלי אישור ניהול תקין לעמותה בשנת  

ספרי הלכה וכד' עליהם תהיה הטבעה "שי המועצה הדתית ,  להגיש בקשה לסיוע ברכישת ספרי קודשהתקציב,  

 שהוקצה לכך, ובתשלום ישירות לספק.  םחיפה". השתתפות המועה"ד תהיה בגבולות הסכו
 

 השתתפות בפעילות תורנית :

הדתית  המועצה  להשתתפות  בקשה  להגיש  תורניים,  ומוסדות  כנסת  לבתי  בזאת  פונה  חיפה  הדתית  המועצה 

באירועי תרבות תורנית כמו שעורי תורה, סיומי מסכת, הרצאות, חזנות וערבי בקשות, קבוצות הכנה לבר מצוה,  

 כניות לימוד בבין הזמנים וכד'. ות ,ציבוריים סדר ותעריכת ליל

ה והתשלום הצבור  ומפורסם ככזמיועד לכלל    עעם גוף אחר כאשר האירו  בשיתוףהמועה"ד תקיים פעילות תורנית  

 יועבר ישירות לספק זאת בהתאם לקריטריונים הר"מ. 

 :  ספרי קודשרכישת  /להשתתפות בתרבות תורנית  קריטריוניםה

 
 סדר  ותעריכת לילשבת חזנות/שבת תורנית,    -לאירוע  ₪    5,000  השתתפות המועצ"ד תהיה עד לסך של   .1

שיעורי תורה, רכישת ספרי קודש, או כל פעולה תורנית אחרת שישולמו ישירות לחזן, מרצה, ,  ציבוריים

 נותן שרות לפעילות וכד'. 

בפרסום   ויצויןאת לוגו המועה"ד  כולל  הפרסום במודעות רחוב/תקשורת כתובה או דיגיטלית של האירוע   .2

וכן קובץ דיגיטלי של המודעה לצורך   המבקש ישלח העתק מהפרסום  פעילות בשיתוף עם המועה"ד.כי ה

+ לוגו של    רכישת ספרי קודש עם הטבעה "שי המועצה הדתית   .של המועצ"ד    טפרסום באתר האינטרנ

 . "המועצ"ד 

 מתקיים בשיתוף עם המועה"ד.  עהאירות רולאפ/שילוט המציין כי בהאירוע יכלול הצ .3

 . לכל עמותהלכלל הפעילויות לשנה ₪  10,000השתתפות של עד תינתן  .4

 )לא תינתן השתתפות רטרואקטיבית(.   יום לפחות ממועד האירוע המתוכנן 30הבקשה תתקבל במועה"ד  .5

 . 2022לשנת התקציב  תתאפשר עד לגובה התקציב המאושר של המועה"ד השתתפותה .6

ועה"ד חיפה ותוגש על נייר רשמי של העמותה עם מס' עמותה, חתימה וחותמת, פרטי  הבקשה תופנה למ .7

קשר הת  -   איש  פירוט  +טלפון,  מס'  ומייל  כתובת,  הקהילה,  שם  הפעילות,  ותוכן  כנית 

 מתפללים/משתתפים, פירוט כלל ההוצאות ועלותם. 

 שם העמותות. ח אחרון שהוגש לר"דו + כמו"כ לבקשה יצורף אישור ניהול תקין של העמותה

יש לציין מקורות הכנסה נוספים, ככל וקיימים, כולל סכומים. וכן הצהרה על קבלת/אי קבלת תקציבים   .8

 . ו/או תמיכות מגופים ממשלתיים ו/או מוניציפאליים אחרים

 המועה"ד אינה מחויבת להיענות לכל פניה.  .9

 . 2022בנובמבר  30, גבכסלו תשפ"  ו'בקשות במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש עד ליום  .10

בקשתה   ,מיום דרישת השלמת המסמכים  ,יום  14עמותה שתידרש להשלים מסמכים ולא תעשה כן תוך   .11

 תידחה ותימחק.

לשכת יו"ר המועצה  -את הבקשות ניתן להעביר במסירה ידנית  
או באמצעות המייל   303חדר  3, חיפה קומה 60הדתית, רח' הרצל 

adia@mdhaifa.org.il . 
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