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קול קורא לתמיכה בלימודי נגינה
 .1האפוטרופוס הכללי ,נאמן קרן דורותי ברקן ,מודיע בזאת על חלוקת
מענקים לשנת  2017למטרות מימון שכר לימוד ללימודי נגינה ו/או
רכישת כלי נגינה מהסוגים הבאים :כינור ,צ'לו ,ויולה ,נבל ,חליל ,אבוב,
קלרינט ,חליל צד ,חצוצרה ,בסון ,טרומבון ,קרן יער וסקסופון אלט/טנור
לתלמידים עד גיל  16הלומדים במוסדות בהם מתקיימים לימודי מוסיקה
בישראל .עדיפות תינתן לתלמידים מצטיינים ונזקקים.
 .2יובהר כי כלי הנגינה שירכשו יהיו בבעלותם של המוסדות ויושאלו
לתלמידים לאורך תקופת הלימודים .המוסדות הרשאים להגיש בקשות
לקבלת מענקים הינם מוסדות בהם מתקיימים לימודי נגינה בישראל
המצויים בקו רוחב קריית מלאכי ודרומה ,לטובת מימון שכר לימוד שנתי
מלא או חלקי לתלמיד/ה (עד שנתיים) ו/או רכישתכלי נגינה כמפורטלעיל.
 .3לא תתקבלנה בקשות במידה ושכר הלימוד ו/או רכישת כלי הנגינה
המבוקש מתוקצב/ממומן ,גם באופן חלקי ,במישרין או בעקיפין על ידי
משרד ממשלתי ,הרשות המקומית או כל גורם ציבורי אחר.
 .4המוסדות הפונים ימציאו ,באמצעות דוא"ל ,בקשות למענק/ים עד
 ₪ 50,000למוסד ,לא יאוחר מיום ו' תמוז תשע"ז.30.6.17 ,
 .5הבקשה למענק תפרט את רשימת כל התלמידים לגביהם מבוקש מימון
מלא או חלקי ו/או את סוג כלי הנגינה המבוקש לרכוש .כמו כן תכלול
הבקשה המלצה מפורטת מאת מנהל המוסד ובכללה פרטים בדבר מצבו
הכלכלי של התלמיד; הצטיינות התלמיד בלימודי הנגינה; סוג כלי הנגינה
עליו מנגן התלמיד; המורה המלמד; מספר שנות הלימוד של התלמיד
במוסד; מטרת המענק המבוקש; מקורות מימון נוספים במידה וישנם;
מסמכי רישום תאגיד לרבות תקנון; אישור ניהול תקין מרשם העמותות/
חברות; דו"ח כספי מבוקר ע"י רואה חשבון לשנת  2015ככל שאלה אינם
מפורטים בגיידסטאר.
 .6האפוטרופוס הכללי שומר לעצמו את הזכות לבקש מסמכים ופרטים
נוספים הנוגעים לבקשה בטרם תידון.
 .7על הצעה זו לא יחולו דיני המכרזים.
 .8האפוטרופוסהכללי אינו מתחייב לקבלהצעה כלשהי מן ההצעות שתוגשנה,
ושומר לעצמו את הזכות לדחות את כולן או לקבלן באופן מלא או חלקי.
 .9המוסד שייבחר לקבלת המענק יידרש לעמוד בדרישות האפוטרופוס
הכללי ולמלא בהתאם אחר מלוא ההנחיות והוראות שתינתנה לו כתנאי
לקבלת המענק .
 .10לבירור ופרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד דן ליברטי ,מחלקת עזבונות
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