ט ממכימ והנחיות
בהתאמ לנוהל שיתופי פעולה
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נוהל שי תופ י פעול ה
נוהל שיתופי פעולה במ גרת מטרות שישה צבעימ ,עמ התארגנויות לשינוי חברתי שאיננ גופימ משפטיימ

פרק א '  :קבלת החלטה על שיתופ פעולה
.1
.2
.3

על כל שיתופי הפעולה לעלות לדיונ בוועד המנהל של העמותה ,תוכ שמציע שיתופ הפעולה מציינ את
הקשר בינ מטרות העמותה למטרות ההתארגנות.
עבור כל שיתופ פעולה שאיננו טריוויאלי ,יוצג פר ומ באתר האינטרנט של שישה צבעימ המ ביר את
הקשר בינ מטרות העמותה ומטרות ההתארגנות.
ייתכנ שיוכנו מיני הכנות לקראת שיתופ הפעולה ,אכ שימוש בפועל במשאבי העמותה )אי ופ והוצאת
כ פימ( יבוצע רק לאחר שהועד אישר את שיתופ הפעולה.

מומלצ להגיש לוועד את
ההמלצה לאחר שההצעה
הועברה לעיונ ועדת הביקורת
את
וקיבלה
והגזברות,
ברכותיהמ.

פרק ב '  :מהות השיתופ פעולה .
.1
.2

מבחינה משפטית מהות שיתופ הפעולה הוא כזה :שישה צבעימ לוקחת אחריות על הפרויקט ,המדינה מכירה באחריות מלאה שיש לשישה
צבעימ על המיזמ/פרויקט .פרט לא פקט המאוד צר הזה ,שישה צבעימ מנ חת עמ כל יוזמה את דרכ קבלת ההחלטות המשותפת.
לקיחת אחריות היא מערכת יח ימ השונה ממערכות הבאות:
 .1זו לא ח ות /פונ ר  -משומ ששישה צבעימ איננה "מרעיפה ח ות" על הפרויקט ,והיא איננה נכנ ת לשיתופי פעולה כדי לקדמ את
הפר ומ או המוניטינ שלה.
 .2זו לא תרומה ,משומ ששישה צבעימ לוקחת חלק פעיל מעבר להעברת כ פימ גרידא.
 .3זה לא "צינור כ פימ" כיוונ ששישה צבעימ לוקחת אחריות וגמ מכות על הפרויקט ,ואיננה מזרימה כ פימ בעיוורונ.
 .4זו לא " השתלטות על הפרויקט" כיוונ שישה צבעימ בונה בכל שיתופ פעולה מנגנונ קבלת החלטות שמו כמ על שני הצדדימ.
 .3בכל הפר ומימ בהקשר שיתופ הפעולה ,יש לציינ באופנ מלי אכ בולט מ פיק לעיניו של איש ביקורת מ  ,את חלקה של העמותה,
באמצעות הו פת לוגו או משפט קרדיט .הכוונה במשפט קרדיט" :הפרויקט בשיתופ שישה צבעימ" שלפעמימ מתאימ יותר מאשר לוגו.
בכל אופנ אינ לרשומ " בח ות" או "צינור כ פימ" וכו '

פרק ג '  :דרכ העבודה
.1
.2

שיתופי פעולה המ פרויקטימ לכל דבר בעמותה ,ולכנ ,נושאימ בחובה לעבוד לפי נהלי העמותה.
להלנ עיקרי הנהלימ בהקשר לניהול כ פימ ,הנהלימ המלאימ רשומימ בפרק "נהלי כ פימ" בהמשכ החוברת:
 .1לפני התחלת עבודה עמ כ פימ ,יש להכינ "מ מכ תקציב" שמציינ עד כמה אתמ אחראיימ וחושבות על איכ יתחלק הכ פ .הכוונה  -איכ
יתחלק הכ פ בינ מקורות ההכנ ה השונימ ואיכ יתחלק הכ פ בינ ההוצאות השונות .ראו גיליונ תקציב לדוגמא בתחתית דפ זה.
 .2נוהל ביצוע רכישה:
.
עבודה
שעת
עלות
מעל
שמחירו
שקונימ
מוצר
לכל
פקימ
2
מ
לפחות
ר
מחי
הצעת
א .יש להשיג
של
החתימה
מורשי
אפשרי לבדוק מול טבלת הצעות מחיר קיימות בעמותה.
העמותה):נכונ ליומ (01/10/2013
העמותה
של
החתימה
מורשי
רק
(:
לשלמ
ב .התחייבות מול פק )התחייבות להזמינ או התחייבות
 .1מיכל נוי-גיבורינ
או
יל
מי
)
זאת
שעושימ
לפני
בכתב
מהמ
מו מכימ להתחייב בשמה ,ולכנ יש לקבל הרשאה
 .2ברוכ אורנ
א מ (.
 .3בנ-ציונ ליוז
ג - NO RETRO .לעולמ לא יוחזרו כ פימ על פעולות שלא אושרו מראש.
כ פימ ציבוריימ מחייבימ החלטה ציבורית לפני ביצוע הפעולה בהמ.
 .3עודפי כ פימ  /משאבימ :בהנחה שיישארו עודפי כ פ מהפרויקט ,אפשר יהיה לחשוב על שיתופי פעולה נו פימ באותה רוח ,אשר יזכו
לעודפימ אלו .בכל מקרה עודפימ אלו יישארו תחת מכות ונהלי שישה צבעימ.
 .4חו ר בכ פימ .אמ יח ר כ פ  -נשב ונחשוב איכ לייצר עוד כ פ ,או ,איכ לח וכ בהוצאות שטרמ הוצאו .בכל מקרה ,פרויקט לא יכול
להכנ ל" מינו ".
יש אפשרות לבחונ שימוש בכלימ חדשניימ כגונ הלוואה חברתית) http://www.6tzvaim.com/node/1947 :מצורפ טופ בפרק
"טפ ימ"(
 .5קרנות ותורמימ .כ פימ מאלו ייחשבו ככ פימ זמינימ לשימוש רק לאחר כני ת הכ פימ לחשבונ הבנק של שישה צבעימ.
במקרימ מיוחדימ ,ועד העמותה יידונ במתנ אשראי על מכ התחייבויות של תורמימ.
כמו בכל החלטה כ פית ,גמ כאנ ,המלצת או אי-המלצת הגזבר וועדת הביקורת יילקחו בחשבונ.
 .6שכר עבודה ו/או שכר מרצימ למשתתפימ/ות בהפקה .יש לתאמ זאת עמ הגזבר.
 .7כל הציוד והנכ ימ אשר נרכשימ ליוזמה במ גרת שיתופ הפעולה באמצעות הכ פימ ו/או המשאבימ הנא פימ על ידי העמותה יהיו
שייכימ לעמותת שישה צבעימ .ציוד זה י ומנ וב יומ הפרויקט ו/או שיתופ הפעולה יועבר לידי העמותה .חל אי ור מוחלט להשתמש
בציוד ו/או במשאבימ שהוקצו על ידי העמותה לשימוש פרטי ו/או אישי.
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פרק ד '  :הוצאת כ פימ
כ פימ ייצאו מהעמותה רק כנגד רכישות המגובות בחשבוניות מ /קבלה ,או תשלומ שכר המגובה בתלוש משכורת.
אינ העברת משאבימ בכ פ ו/או בשווה כ פ בערוצימ נו פימ/אחרימ.
אינ החזר תשלומימ מכל וג שהוא לגבי הוצאות שלא אושרו מראש.

פרק ה '  :עמלות
ככלל ,שישה צבעימ לא גובה "עמלה" מפרויקטימ שהיא משתתפת בהמ .עמ זאת ,ל פקימ חיצוניימ כגונ בנקימ וחברות כרטי י אשראי יש את
העמלות שלהמ.
הכ פימ שיועמדו לפרויקט יהיו כומימ לאחר שנוכו מהמ עמלות וחיובימ של פקי שירות חיצוניימ כדוגמת :עמלות בנק בגינ העברות כ פימ
)עמלת שורה/העברה בנקאית( ,עמלות כרטי י אשראי )עמלות פעולה  +עמלת העברת כ פימ לחשבונ הבנק( והוצאות דואר ישראל )בולימ  -בגינ
משלוח קבלות בדואר לתורמימ(.
בנו פ לעמלות הללו ,בפרויקטימ שנפח הפעילות השנתי בהמ קטנ מהשכר החציוני החודשי במשק ) 7,000ש"ח(  -שישה צבעימ לא תגבה
כומימ נו פימ.
בנו פ לעמלות הללו ,בפרויקטימ שנפח פעילותמ הכ פי רחב יותר ,נבקש מהפרויקט לתת כומ מ ויימ שיהווה השתתפות בעלויות הפנימיות
בשישה צבעימ ,כגונ ראיית חשבונ ,הנהלת חשבונות ,והשתתפות כללית בעומ הבירוקרטי המוטל על העמותה .ה כומ שנבקש יהיה כומ שנגיע
אליו בשיחה וה כמה בינ השותפימ למיזמ וגזברות העמותה.

פרק ו '  :דיווחימ ובעלי תפקידימ
על כל יוזמה ו/או שיתופ פעולה ארגוני להקצות אדמ ו/או צוות אשר יהייה אחראי להיות בקשר ישיר עמ גזבר העמותה.
אנשי קשר אילו ,יהיו אמונימ על ניהול הדיווחימ והתקשורת מול גזבר העמותה בכל הנוגע לענייני כ פימ ו/או משאבימ הנ אילו שהעמותה מעמידה
לרשותמ והנ אילו שעתידימ להיות כדוגמת בקשות תמיכה ,תרומות בכ פ ושווה כ פ ,תקציבימ וכיוצ"ב.
בעלי תפקיד אילו יהיו אחראימ באופנ אישי למלא אחר נהלי העמותה לענייני כ פימ והנ בשמירה על ציוד ו/או משאבימ מכל וג שהוא שהעמותה
מעמידה לרשות היוזמה.
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דיווח ימ במערכ ת הא ינטרא  -נ ט
כללי
הדיווחימ השוטפימ בעמותה נעשימ באמצעות מערכת אינטרנטית פנימית המרכזת את מרבית המידע הדרוש לפעילות שוטפת של העמותה.
הגישה למערכת ניתנת באמצעות שמ משתמש ו י מה בלבד.
חל אישור מוחלט להעביר את הרשאות הגישה ו/או את פרטי הגישה לאדמ ו/או גופ שלא קיבל אישור לככ ממורשי החתימה של העמותה.
חלק מהמידע במערכת מוגנ על פי חוק הגנת הפרטיות .המו ר מידע שלא כדינ עובר עבירה.
לאחר "קבלת" שיתופ הפעולה ,יופקו לרכז הפרויקט ולאחראי ניהול הכ פימ הרשאות גישה.
כתובת אתר האינטרא-נטwww.6tz.org.il :

דיווח אנשי קש ר ומתנדבימ
על כל יוזמה ו/או שיתופ פעולה לדווח בטופ
מפתח.

"אנשי קשר" פרטימ על

פקימ ,מתנדבימ ,פעילימ ואנשי

דיווח כאמור יאפשר שמירת קשר שוטפ עמ הפעילימ השונימ והכללתמ בתפוצת מיילימ של הפרויקט.
דיווח על אנשי קשר יתאפשר מהתפריט בעמוד הראשי של האינטרא-נט.

דיווח נוכחות בפעילות
כל פעילות ו/או מפגש חייב בדיווח.
הדיווח ייעשה לכל המאוחר ביומ שלמחרת.

מופיע באופנ אוטומטי
יש לבחור מתוכ הרשימה את שמ הפרויקט

יש לרשומ בקצרה את נושא הפעילות  /המפגש

נתונ לצרכי טטי טיקה עתידית.

חייבימ לרשומ לפחות 1

יש לרשומ את שמות המשתתפימ בפעילות .מ פיק
לרשומ שמ פרטי ואות ראשונה של שמ משפחה .יש
להקיש  ENTERלאחר כל שמ .
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דיווח נ יעות בפרויקט
בינ אמ מתקבל החזר בגינ נ יעות ובינ אמ לא ,יש לדווח על כל נ יעה
שמתבצעת לצורכ הפרויקט.
בכל נ יעה ברכב ,חובה לאפ את מונה הק" מ

יש להזינ את שמ המתנדב שנ ע ברכב ומ ' ת.ז .שלו
יש להזינ את נתוני הרכב לפי הרשיונ רכב

יש לבחור את שמ הפרויקט בגינו בוצעה הנ יעה

יש לרשומ את תאריכ ומטרת הנ יעה

יש לרשומ את שמות הנו עימ ברכב.
מ פיק לרשומ שמ פרטי ואות ראשונה של שמ משפחה.
יש להקיש  ENTERלאחר כל שמ.

חובה לרשומ את נק' היציאה ואת יעד הנ יעה

במידה והיו הוצאות נלוות ,יש לרשומ את כומנ

חובה לרשומ את מ ' הק"מ שהרכב נ ע לצורכ הפעילות

חובה לרשומ את קוד הדיווח במערכת הנוכחות

במידה ואושרו מראש כומי כ פ להחזר ,יש לרשומ אותמ
בחלק זה .ה כומ שאושר והנ את ה כומ שהוחזר בפועל.
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דיווח הכנ ות והוצאות בפרויקט
האחראי על הכ פימ ו/או רכז הפרויקט יתעדו כל הכנ ה והוצאה הקשורה
לפעילות באמצעות מערכת דיווח הכנ ות והוצאות.
הרישומ במערכת יתבצע מידי עמ הוצאת ההוצאה ו/או קבלת תשלומ.

יש לבחור את וג ההכנ ה או וג ההוצאה

יש לרשומ את התאריכ המופיע על החשבונית ו/או הקבלה
יש לציינ את מ פר החשבונית ) 6פרות אחרונות( ללא ימנימ מיוחדימ

יש לציינ את ה כומ שמופיע על החשבונית
או את ה כומ ששולמ )אמ הוא נמוכ יותר(
הוצאות :יש לרשומ את שמ ה פק  +תיאור של מהות ההוצאה
הכנ ות :יש לרשומ את שמ התורמ ופרטימ על האירוע
חובה לציינ את אמצעי התשלומ או לאנ נכנ הכ פ

יש לבחור בשמ הפרוייקט שאליו מתייח ת ההכנ ה או ההוצאה

ט מ מכימ והנחיות בהתאמ לנוהל שיתופ פעולה עמ התארגנויות לשינוי חברתי שאינמ גופימ משפטיימ

|

עמוד  6מתוכ 18

דיווח תרומות בשווה כ פ ) שירותימ  /נכ ימ  /ציוד וכיוצ " ב (
כאשר מתקבלימ שירותימ ו /או ציוד ו/או חומרימ וכיוצ"ב
בתרומה )לדוגמא :פלוני תרמ משחק פאזל ,אלמונית תרמה
מיקרוגל( ,בהתאמ לפקודת מ הכנ ה ,חלה חובת דיווח
על התרומה מכל וג שהוא.
הדיווח השוטפ ייעשה באמצעות המערכת.
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רישומ קבלות תרומה ב כומ קבוע מראש
בעמותה קיימימ וגימ שונימ של קבלות תרומה  /מכירה ש כוממ מוטבע עליהמ מראש.
חובה לרשומ במערכת בכל יומ את הקבלות שהוצאו.

יש לבחור את ה כומ המוטבע על הקבלה  ₪ 2או . ₪ 5

יש לבחור ב"קליטה ידנית "

יש לרשומ את הקבלה הראשונה שהוצאה ביומ הדיווח
יש לרשומ את הקבלה האחרונה שהוצאה ביומ הדיווח

יש לרשומ את ה"כ הכ פימ שנא פו במהלכ ההתרמה

דיווח שעות עבודה
כל עובד בעמותה מחוייב למלא את דיווח שעות העבודה
מידי יומ ביומו.

הפקת דוח שעות יתבצע בכתובת הבאה :
http://www.6tz.org.il/node/586 ?year=YYYY &month=M&id=########
יש לרשומ בכתובת ה URLולציינ את הפרטימ הבאימ :
 = YYYYשנה בפורמט של  4פרות  ,לדוגמא 2015
= חודש בפורמט של פרה  1או  ,2לדוגמא  3לחודש מרצ
M
 = ###### #מ פר ת.ז .של העובד/ת

ט מ מכימ והנחיות בהתאמ לנוהל שיתופ פעולה עמ התארגנויות לשינוי חברתי שאינמ גופימ משפטיימ
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תכתובות פנימ ומעקב ביצוע משימות
העמותה מנהלת את המשימות השוטפות ואת הפרוטוקולימ בשקיפות מלאה .ולכנ חלה חובת דיווח על כל המעורבימ בפעילות לדווח על משימות
ופעילויות במערכת ניהול המשימות.
המערכת מופעלת מהאתר הראשי של העמותה בכתובת.www.6tzvaim.com :

בוחרימ פרויקט בתפריט הניווט )צד שמאל למעלה(
ואז ניתנ לצפות ו/או ליצור ו/או לבצע ו/או לדווח על משימות

ט מ מכימ והנחיות בהתאמ לנוהל שיתופ פעולה עמ התארגנויות לשינוי חברתי שאינמ גופימ משפטיימ
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טפ ימ ואישורי מ
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טופ

רישומ בעלי תפקידימ

פרטימ כלליימ על היוזמה:
תאריכ תחילת פעילות

שמ  /כינוי היוזמה
כתובת הפעילות

בית

דירה

כני ה

ישוב

מיקוד

כתובת למשלוח דואר

בית

דירה

כני ה

ישוב

מיקוד

טלפונ

כתובת דוא"ל

פק

מ מכ הצהרת כוונות ומהות שיתופ פעולה מפור מ באתר ב______\NODE

מ פר פרויקט בהנהלת החשבונות _________

פרטי רכז/ת הפעילות
שמ פרטי ומשפחה

מ ' ת.ז.
בית

רחוב
טלפונ נייד

טלפונ בבית

דירה

כני ה

תאריכ לידה
מיקוד

ישוב

כתובת דוא"ל

פרטי רכז/ת הכ פימ
שמ פרטי ומשפחה

מ ' ת.ז.
בית

רחוב
טלפונ נייד

טלפונ בבית

דירה

כני ה

תאריכ לידה
מיקוד

ישוב

כתובת דוא"ל

פעילימ מרכזיימ  /אנשי מפתח בפעילות:
שמ פרטי

שמ משפחה

תפקיד

טלפונ

ט מ מכימ והנחיות בהתאמ לנוהל שיתופ פעולה עמ התארגנויות לשינוי חברתי שאינמ גופימ משפטיימ
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התחייבות העובד  /מתנדב – לרישומ הכנ ות והוצאות ומילוי אחר נהלי העמותה
התחייבות רכז  /ת הפעילות

אני ____________________________מ ' זהות _________________ מצהיר ומאשר את הנקודות להלנ :
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15
.16

ביומ_____________ ניתנו לי ה ברימ מפורטימ ע"י גזבר העמותה באשר לאופנ רישומ קבלות בגינ הכנ ות
והוצאות ,וכנ צורת הפעלת הקופה הקטנה ,לרבות ,שיטות הרישומ ב פרי העמותה והמערכות הממוחשבות הנלוות
המהוות חלק בלתי נפרד מהרישומימ והבנתי את מהות הה ברימ.
ידוע לי כי עלי לרשומ בכל קבלה ו/או בקופה הרושמת כל תקבול בנפרד ,מיד עמ קבלתו ,ידוע לי שהמונח "מיד" הינו
רישומ מיידי גמ במצבי לחצ )"לעזוב הכל" ולרשומ קבלה(.
הובהר לי ,שהרישומ בשובר הקבלה ו/או בקופה הרושמת ,ייעשה לגבי כל תקבול במזומנ ,בשיק ,בשיק לביטחונ ,שובר
כרטי אשראי ,שטר וכו' .לרבות ,פיקדונ פירעונ חוב ע קי ומכר על תנאי ,וכנ שיק שהתקבל מחוצ למקומ הע ק
)למעט ,שיק/שטר לא חיר עמ תאריכ לפקודת צד ג'(.
הנני מתחייב לא לרשומ את התקבולימ בצורה מאולתרת של "קבלה זמנית"  ,אלא אכ ורק בשובר קבלה ו/או בקופה
הרושמת בעלי מי פור המודפ מראש במקור.
הנני מתחייב להפקיד בחשבונ הבנק של העמותה כל תקבול שקיבלתי ,ועד ביצוע ההפקדה בפועל לשמור את הכ פ
בקופת העמותה בלבד.
ידוע לי שאי רישומ תקבול מהווה הפרת משמעת חמורה ויהיה ניתנ לפטרני באמ גזבר העמותה ו/או בעל תפקיד אחר
שהו מכ לככ יערוכ ביקורת וימצא כי לא רשמתי ביודעינ תקבול מ וימ בהתאמ לחוק.
ידוע לי באמ לא רשמתי תקבול כלשהוא ,יוטל עלי חשד של גניבת כ פי ציבור והנני צפוי להליכימ פלילימ.
בכל מקרה של ביקורת מצד שלטונות המ  ,הנני מתחייב לדווח על הביקורת מיידית לגזבר העמותה ,לוועד המנהל
וועדה הביקורת ,לקרוא בעיונ את דוח הביקורת ולמ ור גר ת אמת בלבד ,לאחר בירור כל העובדות לאשורנ .לא אמ ור
כל מידע שאינו אמת או שאינני בטוח בנכונותו מעל לכל פק.
ידוע לי כי כל תקבול שלא רשמתי בהתאמ לחוק – יחשב כגניבת כ פי ציבור.
ידוע לי כי עלי להקפיד במיוחד על רישומ כל תקבול ואפ טעות או רשלנות בתומ לב ,עלולות שלא להיחשב ל יבה
מ פקת לאי הרישומ.
ידוע לי כי קראתי והבנתי את כל הכללימ והנהלימ של העמותה המצויינימ בחוברת זו ואני מתחייב לפעול על פיהמ.
אני מתחייב למלא אחר הוראות הנוהל .כמו כנ ,ידוע לי כי כל הפעילות הקשורה לשיתופ הפעולה מדווחת כפרוייקט של
עמותת שישה צבעימ .בנו פ יאני מאשר כי ידוע לי כי כל ציוד ו/או רכוש ו/או משאב מ וג זה או אחר שיועבר אלי ו/או
אל הפעילות הינו רכושה הבלעדי של עמותת שישה צבעימ.
ידוע לי כי חל אי ור מוחלט להשתמש במשאבי העמותה ו/או משאבימ שהועמדו לרשותי לשימוש פרטי ו/או אישי.
משאבי העמותה יכולימ להיות כל דבר שהעמותה העמידה לרשותי הנ בכ פ והנ בשווה כ פ.
אני מתחייב לשמור על המשאבימ כאילו היו שלי .ידוע לי כי אובדנ ו/או גרימת נזק למשאבי העמותה יגרומ לחיוב אישי
שלי.
אני מתחייב שלמור על ודיות בכל הקשור למערכת האינטרא-נט ולדיווחימ בה ולא למ ור את פרטי ההתחברות
לרבות שמ המשתמש וה י מה שלי לאחר.

הנני מאשר כי מהות הדברימ ברורה לי לחלוטינ ולראיה הנני בא על חתומ:

________
תאריכ

________________________
שמ המתחייב/ת:

___________________
חתימת המתחייב/ת
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התחייבות העו בד  /מתנדב – לרישומ הכנ ות והוצאות ומילוי אחר נהלי העמותה
התחייבות רכז  /ת ה כ פימ

אני ____________________________מ ' זהות _________________ מצהיר ומאשר את הנקודות להלנ :
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15
.16

ביומ_____________ ניתנו לי ה ברימ מפורטימ ע"י גזבר העמותה באשר לאופנ רישומ קבלות בגינ הכנ ות
והוצאות ,וכנ צורת הפעלת הקופה הקטנה ,לרבות ,שיטות הרישומ ב פרי העמותה והמערכות הממוחשבות הנלוות
המהוות חלק בלתי נפרד מהרישומימ והבנתי את מהות הה ברימ.
ידוע לי כי עלי לרשומ בכל קבלה ו/או בקופה הרושמת כל תקבול בנפרד ,מיד עמ קבלתו ,ידוע לי שהמונח "מיד" הינו
רישומ מיידי גמ במצבי לחצ )"לעזוב הכל" ולרשומ קבלה(.
הובהר לי ,שהרישומ בשובר הקבלה ו/או בקופה הרושמת ,ייעשה לגבי כל תקבול במזומנ ,בשיק ,בשיק לביטחונ ,שובר
כרטי אשראי ,שטר וכו' .לרבות ,פיקדונ פירעונ חוב ע קי ומכר על תנאי ,וכנ שיק שהתקבל מחוצ למקומ הע ק
)למעט ,שיק/שטר לא חיר עמ תאריכ לפקודת צד ג'(.
הנני מתחייב לא לרשומ את התקבולימ בצורה מאולתרת של "קבלה זמנית"  ,אלא אכ ורק בשובר קבלה ו/או בקופה
הרושמת בעלי מי פור המודפ מראש במקור.
הנני מתחייב להפקיד בחשבונ הבנק של העמותה כל תקבול שקיבלתי ,ועד ביצוע ההפקדה בפועל לשמור את הכ פ
בקופת העמותה בלבד.
ידוע לי שאי רישומ תקבול מהווה הפרת משמעת חמורה ויהיה ניתנ לפטרני באמ גזבר העמותה ו/או בעל תפקיד אחר
שהו מכ לככ יערוכ ביקורת וימצא כי לא רשמתי ביודעינ תקבול מ וימ בהתאמ לחוק.
ידוע לי באמ לא רשמתי תקבול כלשהוא ,יוטל עלי חשד של גניבת כ פי ציבור והנני צפוי להליכימ פלילימ.
בכל מקרה של ביקורת מצד שלטונות המ  ,הנני מתחייב לדווח על הביקורת מיידית לגזבר העמותה ,לוועד המנהל
וועדה הביקורת ,לקרוא בעיונ את דוח הביקורת ולמ ור גר ת אמת בלבד ,לאחר בירור כל העובדות לאשורנ .לא אמ ור
כל מידע שאינו אמת או שאינני בטוח בנכונותו מעל לכל פק.
ידוע לי כי כל תקבול שלא רשמתי בהתאמ לחוק – יחשב כגניבת כ פי ציבור.
ידוע לי כי עלי להקפיד במיוחד על רישומ כל תקבול ואפ טעות או רשלנות בתומ לב ,עלולות שלא להיחשב ל יבה
מ פקת לאי הרישומ.
ידוע לי כי קראתי והבנתי את כל הכללימ והנהלימ של העמותה המצויינימ בחוברת זו ואני מתחייב לפעול על פיהמ.
אני מתחייב למלא אחר הוראות הנוהל .כמו כנ ,ידוע לי כי כל הפעילות הקשורה לשיתופ הפעולה מדווחת כפרוייקט של
עמותת שישה צבעימ .בנו פ יאני מאשר כי ידוע לי כי כל ציוד ו/או רכוש ו/או משאב מ וג זה או אחר שיועבר אלי ו/או
אל הפעילות הינו רכושה הבלעדי של עמותת שישה צבעימ.
ידוע לי כי חל אי ור מוחלט להשתמש במשאבי העמותה ו/או משאבימ שהועמדו לרשותי לשימוש פרטי ו/או אישי.
משאבי העמותה יכולימ להיות כל דבר שהעמותה העמידה לרשותי הנ בכ פ והנ בשווה כ פ.
אני מתחייב לשמור על המשאבימ כאילו היו שלי .ידוע לי כי אובדנ ו/או גרימת נזק למשאבי העמותה יגרומ לחיוב אישי
שלי.
אני מתחייב שלמור על ודיות בכל הקשור למערכת האינטרא-נט ולדיווחימ בה ולא למ ור את פרטי ההתחברות
לרבות שמ המשתמש וה י מה שלי לאחר.

הנני מאשר כי מהות הדברימ ברורה לי לחלוטינ ולראיה הנני בא על חתומ:

________
תאריכ

________________________
שמ המתחייב/ת:

___________________
חתימת המתחייב/ת
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טופ השאלת פנקי קבלות
פרטי שואל הציוד:
טל פונ נייד :

שמ פרטי :

הערות
ופרטי
נציג
של
ארגונ

שמ משפחה :
מ ' ת  .ז :.
כתובת :

מ ' בית

רחוב

ישוב

מ ' דירה

)להלנ" :משאיל הציוד"(

תאור הציוד המושאל:
פנק
פנק
פנק
פנק
פנק
פנק
פנק
פנק
פנק
פנק
פנק
פנק
פנק

קבלות
קבלות
קבלות
קבלות
קבלות
קבלות
קבלות
קבלות
קבלות
קבלות
קבלות
קבלות
קבלות

תרומה A5
תרומה A5
תרומה ת ל י ש ו ת ____ ₪
תרומה ת ל י ש ו ת ____ ₪
תרומה ת ל י ש ו ת ____ ₪
תרומה ת ל י ש ו ת ____ ₪
שישיות
שישיות
שישיות
ת ל י ש ו ת ____ ₪
ת ל י ש ו ת ____ ₪
תלישות  28קב' בעמוד
תלישות  28קב' בעמוד

מקבלה
מקב לה
מקבלה
מקבלה
מקבלה
מקבלה
מקבלה
מקבלה
מקבלה
מקבלה
מקבלה
מקבלה
מקבלה

מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ

פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

ועד
ועד
ועד
ועד
ועד
ועד
ועד
ועד
ועד
ועד
ועד
ועד
ועד

קבלה
קבלה
קבלה
קבלה
קבלה
קבלה
קבלה
קבלה
קבלה
קבלה
קבלה
קבלה
קבלה

פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר

מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ
מ

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

הצהרה והתחייבות כפית
אני  ,משאיל הציוד  ,שפרטי רשומימ בטופ  ,מתחייב לשמור באופנ אישי על הציוד שהשאלתי ואני ערב ל ו
ומתחייב להחזירו לעמו תת שישה צבעימ לא יאוחר מיומ ____________  .ידוע לי כי מדובר ברכוש ציבורי
השייכ לעמותת שישה צבעימ ואני מתחייב  /ת ל שמור עליו באופנ אישי  .כמו כנ ידוע לי כי במקרה של אובדנ
ו  /או גניבה ו  /או נזק ו  /א ו מכל

יבה שהיא לא אוכל להחזיר את הציוד שהשאלתי במועד החזרת הציוד – ידוע

לי כי העמותה תהייה רשאית לחייב אותי בעל ות הציוד ו  /או בתיקונו באמצעות כרטי

האשרא י שלי ואנ י

מאשר לה מראש לבצע חיוב זה .
שנה

מ פר כרטי

קוד אבטחה

מ פר ת.ז .של בעל הכרטי

חודש

אשראי

שמ פרטי

תוקפ הכרטי

שמ משפחה

טלפונ נייד

כתובת למשלוח דואר
ידוע לי כי מדובר ברכוש ציבורי השייכ לעמותת שישה צבעימ ואני מתחייב/ת לשמור עליו
באופנ אישי .כמו כנ ידוע לי כי מ יבה כלשהיא לא אוכל להחזיר את הציוד שהשאלתי ו/או
נגרמ נזק כלשהו לציוד ,אני אהיה אחראי באופנ אישי לציוד ובמידה ולא אחזירו בשלמותו
העמותה תהייה רשאית לחייב אותי בעלות הציוד ו/או בתיקונו באמצעות כרטי האשראי
שלי.

עלות הציוד המושאל
חתימת בעל הכרטי

יש להחזיר את הציוד לעמותת שישה צבעימ

ט מ מכימ והנחיות בהתאמ לנוהל שיתופ פעולה עמ התארגנויות לשינוי חברתי שאינמ גופימ משפטיימ
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קוד פרויקט בהנה"ח

מ' טופ השאלה

טופ השאלת ציוד
פרטי שואל הציוד:
שמ פרטי :

טלפונ נייד :
הערות
ופרטי
נציג
של
ארגונ

שמ משפחה :
מ ' ת  .ז :.
כתובת :

מ ' בית

רחוב

מ ' דירה

ישוב
)להלנ" :משאיל הציוד"(

תאור הציוד המושאל:
כמות
ביחידות

פרטימ /תאור הציוד

ערכ קינונ
ליחידה

הצהרה והתחייבות כפית
אני  ,משא יל הציוד  ,שפרטי רשומימ בטופ  ,מתחייב לשמור באופנ אישי על הציוד שהשאלתי ואני ערב ל ו
ומתחייב להחזירו לעמו תת שישה צבעימ לא יאוחר מיומ ____________  .ידוע לי כי מדובר ברכוש ציבורי
השייכ לעמותת שישה צבעימ ואני מתחייב  /ת ל שמור עליו באופנ אישי  .כמו כנ ידוע לי כי במ קרה של אובדנ
ו  /או גניבה ו  /או נזק ו  /או מכל

יבה שהיא לא אוכל להחזיר את הציוד שהשאלתי במועד החזרת הציוד – ידוע

לי כי העמותה תהייה רשאית לחייב אותי בעל ות הציוד ו  /או בתיקונו באמצעות כרטי

האשרא י שלי ואנ י

מאשר לה מראש לבצע חיוב זה .
שנה

מ פר כרטי

קוד אבטחה

מ פר ת.ז .של בעל הכרטי

תוקפ הכרטי

אשראי

שמ משפחה

שמ פרטי

טלפונ נייד

כתובת למשלוח דואר
ידוע לי כי מדובר ברכוש ציבורי השייכ לעמותת שישה צבעימ ואני מתחייב/ת לשמור עליו
באופנ אישי .כמו כנ ידוע לי כי מ יבה כלשהיא לא אוכל להחזיר את הציוד שהשאלתי ו/או
נגרמ נזק כלשהו לציוד ,אני אהיה אחראי באופנ אישי לציוד ובמידה ולא אחזירו בשלמותו
העמותה תהייה רשאית לחייב אותי בעלות הציוד ו/או בתיקונו באמצעות כרטי האשראי
שלי.

יש להחזיר את הציוד לעמותת שישה צבעימ

חודש

עלות הציוד המושאל
חתימת בעל הכרטי

מ' טופ השאלה ___________ :קוד פרויקט בהנה"ח________:
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קוד פרויקט בהנה"ח

טופ

פירת קופה קטנה

תאריכ

כמות מטבעות
1/2
10
אגורות

שקל

1

2

5

10

שקל

שקל

שקל

שקל

כמות שטרות
50
20
שקל

שקל

100

200

שקל

שקל

ט מ מכימ והנחיות בהתאמ לנוהל שיתופ פעולה עמ התארגנויות לשינוי חברתי שאינמ גופימ משפטיימ

כומ
שיקימ
בקופה

ה"כ
מזומנימ
בקופה

|
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האחראי,
שמ
מבצע ה פירה

חתימה
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