
 

        

 (2012)תמיכות אשדוד -רשימת מסמכים מצורפים + מעקב איסוף טפסים - 101פס וט

 ביצוע טפסים לכלל העמותות  טופס ביצוע טפסים לכלל העמותות  טופס

  הרשמה 566

ממוחשב 

 תקציב העמותה 367  וסרוק

למלא 

 ולסרוק

 פרטים כללים  666

ממוחשב 

 ותעלות חמשת מקבלי השכר מלג 368  וסרוק

למלא 

 ולסרוק

 מכתב פניה של העמותה 261

למלא 

 פרוט צדדים קשורים 261 ולסרוק

למלא 

 ולסרוק

 בקשה לתמיכה 262

למלא 

 הסכמה בלתי חוזרת של הבנק  262 ולסרוק

למלא 

 ולסרוק

 פירוט מקורות ושימושים א365

למלא 

 263 ולסרוק

התחייבות לשימוש בתמיכה שלשמה 

 יועדה

למלא 

 ולסרוק

 כוז נתונים כספיים רי ב365

למלא 

 רגיל-טופס המלצת המפקח המקצועי 264 ולסרוק

למלא 

 ולסרוק

 הנהלה וכלליות 366

למלא 

 פיתוח-טופס המלצת המפקח המקצועי  664 ולסרוק

למלא 

 ולסרוק

 בנוסף למילוי  טפסים לכלל העמותות

    לסרוק  1623מאזן מבוקר לשנת 

 1623מאזן   -עמותה ארצית/אזורית

 לסרוק וניהול ספרים בתוקף  אישורי מס לסרוק  תייחס לפעילות בעירהמ

 לסרוק  1625אישור ניהול תקין  לסרוק  1624מאזן בוחן לשנת 

 ( בתוכנה תמלא טפסי קבע   )עבור כלל העמותות עמותה המגישה שנה ראשונה 

   לסרוק טופס בנק יש להחתים את הבנק – 224טופס 

 לסרוק תזכיר ותקנון העמותה

 תעודת רישום התאגיד

 לסרוק  

 לסרוק  מייסדים / בעלי מניות

מעמד התאגיד ברשות המיסים /     תעודת 

 לסרוק מלכ"ר

 כוללים  בתחום  טופס נוסף לבקשה 

 תים/מנב"ס מל"מ רשימת תלמידים מצבת

לצרף 

קישור או 

 לסרוק

 

 לסרוק  רשימת כתובות של התלמידים

 ר ולפי צורךחלק מהמסמכים יתבקשו רק בשלב השחרו-)לגבי חיפוי רק היתר( י   /בנייה  /  הרחבהעבור חיפולבנייה -טפסים 

 הערכת מהנדס  א461

למלא 

 מצב בנייה ב461 ולסרוק

למלא 

 ולסרוק

 בקשה והמלצה מבנה שני ב664

למלא 

 668 ולסרוק

מוסד להשכלה בקשה והמלצה בניית 

 גבוהה

למלא 

 ולסרוק 

הקצאת 

קרקע 

 לסרוק  והסכמים

חשבוניות 

 למסור וקבלות

היתר 

 לסרוק בנייה

חוזה 

 לסרוק קבלני

אישור התקנת 

 לסרוק שעון מים

 למצויינות  בספורט -טופס נוסף לתחום  לתרבות פנאי  -טופס נוסף לתחום 

 פירוט פעילות תרבות   666

למלא 

 666 ולסרוק

בקשה והמלצה 

מצויינות 

 למלא ולסרוק בספורט

הצעת תקציב 

 לסרוק ם זהבתחו

  לעידוד יזמות  תחום חממות טכנולוגיות ותחום יצירת מקומות תעסוקה -טופס נוסף לתחום 

 יצירת מקומות תעסוקה 624

למלא 

 חממות טכנולוגיות 625 ולסרוק

למלא 

 ולסרוק

  לחינוך שלא חל נהרי -טופס נוסף לתחום  למורשת בחטיבה הצעירה -טופס נוסף לתחום 

665 

ה מורשת יהודית בקשה והמלצ

 בחטיבה הצעירה

למלא 

 בקשה והמלצה חינוך שלא חל נהרי  662 ולסרוק

למלא 

 ולסרוק

 


