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 בתוכנית תלמידים הפעלת לאישור קולט גוף בקשת - 1 נספח
 "חברתית ומעורבות אישית התפתחות"

 
 ______________  :הלימודים שנת

 

 להגדרתו בהתאם המתאימה ההגדרה את ף בעיגול)הקהבקשה  את המגיש הגוף פרטי 1. 

 : בנוהל4.1  בסעיף

 
 "ממשלתי גוף", "רשותי גוף", "בעלות", "חיצוני ארגון"

  :________________________________הגוף שם

 : ____________________________מס' הטלפון

 הכתובת: _____________________________________

 ______________________________________:ל"דוא

 

  _____ )בעיגול הקף  (ברשות/בארצי /במחוז כ"סה והמקומות השלוחות מספר
 

 שלוחה בכל התקשרות ופרטי הקשר איש שם, כתובותיהן, השלוחות רשימת את צרף. 
 

 ____________________ :של רשם העמותות  האישור' מס
 
 ארגון/בגוף רכז את המתנדבים המ הקשר פרטי איש . 2

 _______________________________  :התפקיד

  :_______________________________________המשפחה ושם הפרטי שם

 ________________: מספר הנייד :__________________בעבודה הטלפון מס' 

  
 ארגון /הגוף פעילות מתווה על מזהים פרטים.3

 האפשר(. ככל לפרט ישהפעילות ) הגדרת/הפעילות מקום של המוצעת הפעילות תחומי .א
 :בקצרה הפעילות מהות .ב

                             ______________________________________________  
 
 :המשרד ידי על הנדרשים לגוף הרלוונטיים המסמכים ב"מצ.4
 .ז-א בסעיפים המסמכים את יצרף חיצוני"  ארגון"
 ז-ג בסעיפים המסמכים את צרףי בעלות"         "
 ז-ג בסעיפים המסמכים את יצרף     "רשותי גוף"
 .ז-ד בסעיפים המסמכים את יצרף "ממשלתי גוף"
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 . כחוק חשבונות ספרי ניהול אישור .א
 . הגוף תקנון .ב
  התלמידים לפעילות המוצעת החינוכית התוכנית .ג
  ביטוחים וקיום עריכה אודות הקולט הגוף ידי על חתומה הצהרה .ד

    עבריינות מניעת חוק הפעלת – 3 בנספח התצהיר על הארגון מנהל של וחותמת חתימה .ה

 .מין
 הפעילות למקום בטיחות אישור. ו

    להפעלת אישור :להציג יש עם ובעבודה חיים בעלי בסביבת בפעילות שמדובר במקרה .ז
 .העירוני המקום מהווטרינר

 
 לא /במחוז /רשות- הגוף לפריסת בהתאם המוסמך הגורם לאישור יועברו לעיל המסמכים כל

 .שנה מדי ביוני 30-מה יאוחר
 

 : ___________________ל"מנכ בחוזר הנאמר י"עפ לפעול מתחייב הנני

 _______________________ : הבקשה מגיש שם

 ___________:________הארגון/הגוף על הבעלות

 הגוף:_________________________ ל"מנכ שם

 :_____________תאריך:  __________________  הגוף וחותמת חתימה
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