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1202/4/6 
 سخنين بلدية – جماهيرية مؤسسات دعم

 
 يمكن الجماهيرية للمؤسسات المحلية السلطات دعم بخصوص 4/6002 رقم الداخلية وزارة عام مدير منشور بموجب

 :  يلي ما وفق 6061 المالية للسنة طلباتها تقديم, سخنين في الفعالة, المؤسسات لهذه
 .بالقانون معروف هو كما جماهيرية مؤسسة يكون ان الطلب مقدم على. 1
 : هي بالطلب المتقدمه المؤسسات/  الهيئات. 6

 .مختلفة مجاالت في رياضيه وفعاليات فرق 6.6
 . وفنية تربوية, ثقافية جمعيات 6.2
 .المرأة مكانة مجال في تعمل جمعيات 6.4

 .6061 ةلسن البلدية ميزانية على الرسمية للمصادقة خاضع وحجمه الدعم  تقديم. 2
 . الموضوع حول الداخلية وزارة تعليمات كافة لتنفيذ خاضع لدعم تقديم. 4
 

 :  التالية التوضيحات الى المؤسسات عناية نوجه
 

 والطلبات, ترفض ان يمكن المطلوبة المستندات بكل مرفقة تكن لم او صحيح بشكل تعبئتها يتم لن التي الطلبات 
 .مناقشة دون من ترفض ان شأنها من متأخرة ستصل التي

 عام مدير منشور في نشرها تم كما الداخلية وزارة عام مدير توجيهات وفق الدعم طلبات بحث اجراء سيتم 
 يمكن والذي" المحلية السلطات قبل من العامة مؤسسات دعم أنظمة(, "6002/4) الخاص الداخلية وزارة
   .www.moin.gov.il للوزارة التابع نترنتاال موقع في معاينته

 مقدم:" الحقا)  الربح لهدف ليس تعمل القانون عليها ينص كما عامة مؤسسة قبل من فقط الدعم تقديم يمكن 
 الختبارات ووفقا, الميزانية على للمصادقة وفقا الدعم تقديم يتم. ومناقشتها الطلبات تقديم لنظام ووفقا"(, الطلب
 .الدعم

 األهداف لكل او واحد لهدف ذلك كان سواء, لديها المتوفرة الميزانية بكامل الطلب مقدمي بدعم البلدية تلتزم ال 
 .معا

 بعد المعدة الميزانية توزيع البلدية حق من سيكون واحد لهدف دعم بطلب الطلب مقدمي من عدد توجه حال في 
 المحاسبة قسم في وشروطه بالطلب التقدم ماذجن على الحصول يمكن. الهدف لهذا الفرعية االختبارات حساب

  .www.sakhnin.muni.il:  االلكتروني البلدية موقع خالل من او البلدية في

 الثالثه  الساعة 2/5/6061 الخميس يوم حتى المطلوبة المستندات كامل مع الرسمية النماذج على الطلبات تقدم 
 .الظهر عدب

  باحترام
 ريا أبو صفوت.د

  البلدية رئيس
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