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 משרד החינוך
 אגף הכספים

 
 הקצבהטופס לבקשת (   1)טופס                        

 
 (2017-2018) חתשע"לשנת הכספים    להקצבהבקשה 

 
 הפיקוח על החינוך הגופני –המזכירות הפדגוגית שם היחידה  

 
 20420460תקנה 

 
 חוגי חינוך גופני לבתי ספרנושא ההקצבה 

 
 __________________ בשנים:דמות ע"י המשרד             נתמך ע"י המשרד לא נתמך בשנים קו       
 

 :רשותהכתובת הרשמית המלאה של ה
 

 איש קשר פקס טלפונים

 
 

   

 
 

 
 

 סה"כ תקציב השנה
 לפעולה/לפרויקט המבוקש

 

 הסכומים בשלבים )ש"ח(
 

 בטיפול ובטח מ 

 מקורות עצמאיים:.1
 

  

 התמיכה המבוקשת.2
 :ממשרד החינוך

 
0 

 

סה"כ מקורות הרשות 
ותמיכת משרד החינוך )סעיף 

1+2)                                         

  

 
 
 
 
 

                                                                   _____________________      _________________ 
 שם גזבר/ית הרשות                                                                                         חתימה + חותמת       

3 
 חבודה שנתית מפורטת לשנה"ל התשע"ע( תכנית 2)טופס  

 חוגי החינוך הגופני של בית הספרתכנית 

                                            

 כמות

 
 עלותסך 

 שנתית
 

 השתתפות משרד החינוך
 קשתהמבו

 תקציב  לשנה          
 ש"ח( X 1000)מס' חוגים 

לבצע בתשלום   חוגים אותם אנו מתחייביםמס' ה
)לכלל  ש"ש לחוג(. 1השנה.)  חודשי לאורך כל 

 בתה"ס(

   

    ביה"ס נוספים, המתוכננים ע"י החוגים ה מס'
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                                                                                             מצורפת לטופס בקשת התקציב()

 יש למלא טופס נפרד לכל בית ספר
 

 ___ __בית הספר ______________
 

 __________הישוב ____________
 

   ___________הרשות/ העמותה ____
 

 המחוז ______________________
 

  חע"שלשנה"ל  הת -תכנית עבודה שנתית מפורטת 
 

 )מצורפת לטופס בקשת הסיוע(                                                        
 

 אלה הנתמכים על ידכם.את החוגים של ביה"ס בתחום זה ולא רק  כלהתכנית כוללת את 
 

שם החוג  מס'
 )הענף(

 
 

הכשרה  המורהשם  מין כיתה
 מקצועית:

מאמן/מורה/ 
 מדריך

 מספר
 שעות

 החוגים
 בועבש

ימי החוג 
 בשבוע

 עלות
 שנתית

                        
         
         
         
          
         
         
         
         
 סה"כ עלות שנתית 

 
 

 

 מחוזבעל החינוך הגופני   /תלמילוי ע"י המפקח
 

 ופניהמפקח המרכז  והממונה על החינוך הג–   גיא דגןאל:    מר 
 

 :לתמיכה לאשר מכסת החוגים /צה בדקתי את התכנית הנ"ל להפעלת החוגים והריני ממליץ
 
 
 

 מספר החוגים
                

 השתתפותנו בסך
 ש"ח  לחוג( 1000)לפי 

 
 ש"ש לחוג  1חוגים שנתיים לפי   
 30/6/18עד   1/9/17 -לתקופה מ   

                           
  

 

 
_________     _____________________    ___________        _______     _____________       

                   תאריך                            /תהמחוז                       חתימת המפקח                    /תשם המפקח      
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 אגף הכספים

 שם הרשות ________________

 התחייבות
 

 לכבוד
 משרד החינוך

 
  המתחייבים בשמ,אנו מורשי החתימה של  _________________________  

 רשותשם ה                                                      
 

 :הקצבהוענק לנו כלקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שי

  הגנה עצמית,כדור,  ימשחק, : אתלטיקה קלהבבתי הספר בנושאים חוגי חינוך גופני להפעיל    .1

 .חע"תשהשנה"ל   –הספר -וכושר גופני לבתי תחרותי ניווטאמנויות לחימה, התעמלות ותנועה, 
מועדוני ספורט בית אינם מיועדים לאימון נבחרות בחטיבות ביניים בהן יש  ידוע לנו כי החוגים 

 ספריים.
 

החוגים/הפעילויות, כמפורט בתכנית העבודה את בכפיפות להנחיותיכם, הננו מתחייבים לקיים 
 השנתית, המצורפת לפנייתנו זו.

 
 .ו/או מדריכים מוסמכים מורים ו/או מאמניםאך ורק לקיום החוגים יועסקו 

 
 עורי החובהיהשתתפותכם תותנה בהפעלת מלוא תכנית החינוך הגופני  בבית ספרנו, כולל ש

ועבר אלינו יהתשלום  –כן ידוע לנו שאם תאושר הבקשה -. כמוהספר–השתתפות באליפויות בתי ו
 לאחר קבלת הדיווח על ביצוע החוגים בפועל.וזאת   זע"תש, בתום שנת הלימודים ה2017בשנת 

אישור חוגים אלה הינו במסגרת התקציב של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני  ידוע לנו כי 
 זה. כם המתוכנן לשנה זו. אם יחולו בו שינויים, יחולו כמובן, גם על אישור

 
  ש"ח  1000לכל סוגי הפעילות ולכל מסגרות בתי הספר הוא  בסך    - התקצוב  .1 

 מעלות החוג. 40% -לחוג  ולא יותר  מ 
 

 ש"ש(, למשך כל שנת הלימודים. 1הוא שבועי )החוג  .2
 

 החוג יתבצע ללא גביית כספים מן ההורים. .3

 

 קודמת ורצ"ב דו"ח ביצוע סופי לשנה השנה בתקצוב עבור חוגים  נו/לא קיבלנוקיבל .4
 קודמת.) הקף בעיגול(ה                        

 
על ביצוע החוגים, והנחיותיכם אם תאשרו לנו השתתפותכם, נבקש  להעביר אלינו טופסי דיווח 

 למילואם.
 

וניכויים להבטחת זכויותיהם / המדריכים  המאמנים / האחריות לתשלום שכר המורים
 תחול עלינו. הסוציאליות

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 זה.ורק לצורך הקצבה נשתמש בכל הסכום, כאמור, לצורך ביצוע הפעולות, עבורן נתנה ה  .2
 
 בחוק כמשמעותה  -, בקשר עם תעמולת בחירות קצבההה נעשה שימוש בכספילא  א.   .  3
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 .1959 -בחירות )צרכי תעמולה(, התשי"ט ה  
 

                  במודעות, באירועים        -במישרין או בעקיפין  -לא נכלול שמה של מפלגה או סיעה  . ב
 יות או בפרסומים שאנחנו נפרסם.וובפעיל

 
 המכרזים המחויבים להתקיים ברשות.נשתמש בסכום ההקצבה על פי כללי  .ג

 
ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת        הקצבה סכומי ה א.  . 4
 גם חשבוניות מס על סכומים ששילמנו. -המשרד    
 

,       הקצבהנמציא לכם במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש ב ב.      
 ידכם.-דים ובמתכונת שיקבעו עלבמוע   

 
ולעיין  ונובמתקנימפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדנו לנאפשר למבקרים ו . 5

 בספרי החשבונות שלנו.
 
לנו על  דעוויכפי שתקבע מזמן לזמן ות -נפעל לפי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחיסכון  . 6

 ידי המשרד.
 
בהודעה  יק, להקטין או לעכב את תשלום התמיכה החל בתאריך שתקבעותהיו רשאים להפס . 7

 בכתב, במקרים כדלקמן:
אם לדעתכם אין אנו עושים את הפעולות, או חלקן כיאות, או אם אין אנו מקיימים         א.      
 .הקצבהכאמור בכתב התחייבות זה בקשר למתן ה -את כל התנאים, או ההתחייבויות    

 ם לא נעביר לכם את המסמכים כנדרש.א ב.       
 
, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, ועל הקצבההננו מתחייבים להחזיר למשרד את יתרת ה . 8

 בתוספת ריבית מקובלת, במקרים הבאים: -פי דרישת המשרד 
 לא שימשה למטרה שלשמה ניתנה. הקצבהה א.    

 מיד עם דרישת  -כתב התחייבות זה עשיית מעשה או מחדל, בניגוד לאמור ב ב.        
 משרדכם.                             

 יתברר כי שולמה לרשות הקצבה ביתר. ג.      
 קצבה.הבתנאים לקבלת ה היתברר כי הרשות לא עמד ד.      
 
 כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו. . 9
 

( הכולל את תכניות העבודה המפורטות של 2( וכן טופס )מס' 1תינו להקצבה )טופס בקש רצ"ב .10
 כל בי"ס בנפרד.

 
 

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת, כי כל האמור לעיל נכון לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.
 
 

__________________ 
 תאריך               

 
 

____________________              ____________________       
 + חותמת חתימה                           הרשות /תשראשם        

 
 

___________    _________          _________               __________ 
        + חותמת חתימה                             הרשות /יתזברגשם       

 
2 


