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הנדון :מיפוי עמותות צינור
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בימים אלו העבירה חשבות משרד החינוך שאלון מפורט אל כל מוסדות החינוך ,לצורך מיפוי הנושא
שבנדון.
עמותת צינור הינה עמותה שבאמצעותה או דרכה מועברים כספים לעמותה אחרת ,בהיתר  -ע"פ חוק,
או לחילופין שלא בהיתר  -ע"פ חוק.
עמותת קצה הינה העמותה שמקבלת את אותם כספים והיא המפעילה בפועל של בית הספר.
למותר לציין ,כי רובן המוחלט של העמותות אינן עונות על ההגדרות הנ"ל ולכן אין להן כל בעיה עם
מילוי השאלון  -על כל נספחיו והחתימות הנדרשות בהן.
כאמור לעיל ,השאלון נועד לצורכי מיפוי בלבד ,ע"מ להגיע לאותן עמותות בודדות המשמשות
כעמותות צינור ו/או עמותות קצה ולהכתיב להן את ההתייחסויות הנדרשות.
כאמור ,השאלון ערוך בצורה ברורה ומסודרת ומן המשוב ומן הנסיון שקבלנו מחלקן של העמותות,
ניתן למלא אותו בקלות ובתוך דקות ספורות.

להלן הנחיות נוספות שכלל הבעלויות )שאינן גוף קצה-כאמור לעיל( צריכות להקפיד עליהן בעת מילוי השאלון:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מילוי קובץ האקסל  -נספח א ) לתשומת לב ,ישנם מספר גיליונות(.
מילוי נספח א – ) 7לתשומת לב ,חייבים מסמך מקורי ולא צילום(.
הגשת דו"ח כספי מבוקר לשנת .2012
הגשת דו"ח מילולי לשנת .2012
הגשת מאזן בוחן תנועות ליום  31בדצמבר  2012לאחר פקודות נוספות של רו"ח וכולל חשבונות עם
תנועה במהלך השנה ללא יתרה למועד הנ"ל.
הגשת טופס  126מפורט )חלקים א' ו -ב'( לשנת .2013
הגשת אישור עדכני מרו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה בשם הגוף )נספח ב(.

מי שמפעיל גנים דרך איגודי ת"תים וכיו"ב ,לא צריך לציין בקובץ אקסל את הסמלים שלו כלל ,לא ברשימת
מוסדות ולא ברשימת עובדי גנים.
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