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 דיווח

 על שימוש בהקצבה מכספי "מרור" למטרות קולקטיביות לטובת יוצאי הולנד בישראל
 

 ניתן להגיש טופס זה על נספחיו בשפה העברית או האנגלית.
 או המלבן אפור בכל שדה( או במכונת כתיבה. מלא טופס זה במחשב )התחל את התשובה על הסימן 

 
 מספר

 הפרויקט
 שם הפרויקט שם הארגון נתשדיווח ל

                        

 

 בזה אנו מגישים

 דוח סופי             דוח ביניים     :X-סמן ב
 

 

ולפי הצורך צרף הסבר נרחב יותר  מלים 50-עד כ – ופיעו בבקשה המאושרתהשל הפרויקט כפי ש המטרות

 בנספח

 

      

 

1.  

 

 ולפי הצורך צרף הסבר נרחב יותר בנספח מלים 50-עד כ – בשנת הדיווח בבצוע הפרויקטבפועל  הפעילויות

 

      

 

2.  

 
 שבשנת הדיווחצאי הולנד תרומתו של הפרויקט לקהילייה של יוצאי הולנד בישראל, כולל מספר יו

 ולפי הצורך צרף הסבר נרחב יותר בנספח מלים 50-עד כ –נהנו הפרויקט בשנת הדיווח 

 

      

 

3.  
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 – בשנת הדיווחוצע משרת קהל יעד נוסף, תאר את הקהל הזה ומספר הנהנים באם הפרויקט המ

 ולפי הצורך צרף הסבר נרחב יותר בנספח מלים 50-עד כ

 

      

 

4.  

 
 תמונה עדכנית לסיום שנת הדיווחנא מסור  –עלות וכיסוי העלות של הפרויקט 

 

מעלות  %

 הפרויקט

   ₪-הסכום ב

  שצפוי כעתכפי  סה"כ עלות הפרויקט       100%

 אם הפרויקט הגיע לסיומו בפועלאו 

 

1.  

  .2 לפי מקורות מימון:ה חלוקה  

 ממקורות עצמאיים            

 

2.1.  

 ממקורות חיצוניים            

 

2.2.  

 מכספי "מרור"            

 
2.3.  

 

5.  

 

 ולפי הצורך צרף פירוט נרחב יותר בנספח פירוט העלויות

לסוגיהן )שכר והוצאות נלוות, שכירות אולם או משרדים, נסיעות, בפועל של הפרויקט הוצאות האת בתור המתאים לסוג הדוח פרט 

 ( וכו' , תקורהכיבוד

סכומים מצטברים  סוג הוצאה 

בפועל לפי דיווח 

 קודם

 סכומים בפועל 

 לתקופת הדיווח הזאת

סה"כ מצטבר 

 לפרויקט

1.        

 

                  

2.        

 

                  

3.        

 

                  

4.        

 

                  

5.        

 

                  

 סה"כ 

 

                  

 

6.  

 

 /צרף בנפרד אם המקום לא מספיק )לדיווח על הוצאות בשנת כספים שלימה בלבד(אישור רואה חשבון 

תואם את ספרי הנהלת  סכומים בפועל לתקופת הדיווח הזאת"הנ"ל תחת הכותרת " 6/ אנו הח"מ מאשר/ים כי הפירוט בסעיף  אני

 לסוף שנת ________החשבונות של הארגון, נכון 

 

 

 ________________שם רו"ח / המשרד _______________________         תאריך ____________     חתימה וחותמת 

7.   
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 לפי הצורךבנספח  פרט 
 

 .המטרות וביצוען  

אם המקום  הביצוע עד מועד הדיווחרמת רשום את המטרות של הפרויקט כפי שהופיעו בבקשה ופרט לכל מטרה את 

 בסעיפים 

 לא מספיק לכם. 4, 3, 2

 

 .השימוש בכספים במסגרת הפרויקט 

אם המקום   וכו' וכו'( , תקורהאולם או משרדים, נסיעות, כיבוד את ההוצאות לפי סוגיהן )שכר והוצאות נלוות, שכירות פרט

 לא מספיק לכם 6בסעיף 

 

 חשבון אם נדרש לדוח זה לפי ההסבר בדף ההסבר.דאג לאישור רואה 
 

 הצהרה:
 את ההקצבה, מצהירים: שבקשהחתומים מטה, מורשי חתימה של הארגון 

 נכונים.ובנספחים הנתונים שנמסרו לעיל  .א

 .נמסור אותו בהקדם ומר ומידע נוסףאם יידרש ח .ב

 מייעדים כספי "מרור".למטרות להן אנו מודעים  .ג

לכם לפנות לארגונ)ים( המשתתפ)ים( במימון ו/או  מרשיםאנו , באם יידרש במסגרת הבדיקה וההערכה של דוח זו .ד

 גופים אחרים.

כמתחייב  וחומר שיתבקש להיעזר ביועץ חיצוני, נשתף אתו פעולה ונמסור כל מידע SCMI אם תחליט הנהלת .ה

בהקדם האפשרי בכתב, בלווי המסמכים הרלוונטיים, על כל שינוי שיחול בפרטי  מנוהלי ההקצבה שלכם, נודיעכם

 מימון, שינויי כתובות, מספרי טלפון, איש קשר לפרויקט וכו'(.מקורות )שינויי מצב,  הפרויקּט
 

 

       ישוב

 

       תאריך

 

 
 וחתימות חותמת הארגון שם החותם ותפקידו בארגון

 

 שם ________________________ תפקיד ____________

 

 

 חתימה ______________________________

 

 

 שם ________________________ תפקיד ____________

 

 

 חתימה ______________________________

 

 

 

 6157102, תל אביב 57271, ת.ד. SCMIפחים למשרדי שלח את הטופס החתום והנס

 office@scmi.org.ilאו למייל 

 

 

 בפרטי הארגון שינוייםדיווח על 
 

 הפרטים שנמסרו בטופסו' לעומת דיים בכתובת, מספרי טלפון או פקס, דוא"ל, איש קשר וכושינ על 4עמוד דווחו לנו ב אנא

 .הבקשה או הדיווח האחרון

 

 

mailto:office@scmi.org.il
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 דיווח על שינויים
 הגשת טופס הבקשה או הדיווח הקודם( עתחלו מש שינוייםהל רק ע דווחנא ל)

 

       שם הארגון

 
 א. כתובת הארגון 

       מספר       רחוב

       מיקוד       ישוב

 

 )אם שונה מן הכתובת הנ"ל( ב. כתובת לדואר

       או תיבת דואר       מספר       רחוב

       מיקוד       ישוב

 
 אר אלקטרוני, מס' טלפון, נייד, פקסג. דו

       דואר אלקטרוני

       מספר נייד       מספר פקס       מספר טלפון

  

1.  

 איש קשר לפרויקט

       תפקיד       שם פרטי       שם משפחה

 

       דואר אלקטרוני

       מספר נייד       מספר פקס       מספר טלפון

. 

2.  

 )עמותה, אגודה, חברה וכדו'( סוג הארגון
 

       שנת היסוד       מספר הארגון       סוג ארגון
  

3.  

 אם הפרויקט יבוצע בשיתוף עם או עבור ארגון אחר

 להלן 20.7ראה גם שם הארגון האחר 

       שם הארגון

       מספר       רחוב

       מיקוד       ישוב

 

 )עמותה, אגודה, חברה וכדו'(  סוג הארגון

       שנת היסוד       מספר הארגון       סוג ארגון
  

4.  

 :שמות בעלי תפקידים בארגון

       יושב ראש

       מזכיר 

       גזבר

  

5.  

 נתוני חשבון הבנק של הארגון

 שם הבנק      

 

       מספר       רחוב

        מיקוד       ישוב

 כתובת הסניף

 

 מספר הבנק      

 מספר הסניף      

 מספר החשבון      
 

6.  

 


