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  מועד עדכון  התייחסות  שאלה  מס"ד

הפניה מיועדת לכל הבעלויות שלהן מוסדות חינוך   למי מיועדת הפניה ? .1
 דווקאידי משרד החינוך ולאו - המתוקצבים על

לגופים הפועלים כצינור. גם בעלות שלה מוסדות 
  בודדים המופעלים על ידה נכללת במיפוי.

27/04/14  

איזו חוברת נספחים צריך  .2
להמציא גוף שהרשיונות 
להפעלת המוסדות הינם על 

שהתקצוב מועבר ממשרד  ,שמו
ושהוא  החינוך ישירות אליו

המעסיק הישיר של כל הצוות 
  ? המתפעל את המוסדות

 כבעלות רק הפועל לתאגיד נספחים חוברת
בנוסף על גוף כזה  .צינור גוף שאינה עצמאית

לפניה  5להמציא את הדיווחים המפורטים בסעיף 
  ).10/04/14(מכתב החשבת מיום 

27/04/14  

איזו חוברת נספחים צריך  .3
להמציא גוף שהרשיונות 
להפעלת המוסדות הינם על שמו 

התקצוב המתקבל אצלו  ושכל
ממשרד החינוך מועבר לגופים 

המתפעלים את אחרים 
  (גופי קצה) ?המוסדות 

בנוסף  .צינור כגוף הפועל לתאגיד נספחים חוברת
על גוף כזה להמציא את הדיווחים המפורטים 

  ).10/04/14(מכתב החשבת מיום  לפניה 5בסעיף 

27/04/14  

איזו חוברת נספחים צריך  .4
להמציא גוף שהרשיונות 
להפעלת המוסדות הינם על שמו 

התקצוב המתקבל אצלו  ושחלק
ממשרד החינוך מועבר לגופים 

במילים  אחרים (גופי קצה) ?
אחרות מדובר בגוף שחלק 
מהמוסדות מופעלים ישירות על 
ידו וחלק באמצעות גופים 

  אחרים.

. מעורב צינור כגוף הפועל לתאגיד נספחים חוברת
בנוסף על גוף כזה להמציא את הדיווחים 

לפניה (מכתב החשבת מיום  5המפורטים בסעיף 
10/04/14.(  

27/04/14  

האם רשות מקומית המתוקצבת  .5
ידי משרד החינוך -ישירות על

ומפעילה בכוחות עצמה את 
המוסדות חייבת בדיווח ? באיזה 

  מתווה ?

 כבעלות רק הפועל לתאגיד נספחים חוברת כן.
להמציא את  יש. בנוסף צינור גוף שאינה עצמאית

לפניה (מכתב  5הדיווחים המפורטים בסעיף 
  ).10/04/14החשבת מיום 

27/04/14  

צריך להעביר גוף אילו דיווחים  .6
שרין יקצה שאינו מתוקצב במ
  דרך משרד החינוך וכיצד ?

), 6גוף קצה נדרש להמציא את הנספחים הבאים א(
 )126(כנספח וכקובץ אקסל בצירוף טופס  )4א(

ואישור בדבר מורשי חתימה. את הדיווחים יש 
המחזיק ברשיון  באמצעות גוף הצינורלהעביר 

  ושדרכו מתקבל התקצוב.

27/04/14  

אילו דיווחים צריך להעביר גוף  .7
שמתוקצב לגבי חלק מהמוסדות 

ידי משרד החינוך - במישרין על
ולגבי חלק מהמוסדות דרך גוף 

  צינור וכיצד ?

ידי - לגבי המוסדות המתוקצבים במישרין על  )א
משרד החינוך לפי חוברת הנספחים הרלבנטית 

(בעלות עצמאית, גוף צינור או  בנסיבות העניין
 . גוף צינור מעורב)

לגבי המוסדות המתוקצבים בעקיפין דרך גוף   )ב
ובנוסף  הנ"ל. 6צינור בהתאם לתשובה לשאלה 

 ).3א'( -) ו2עליו לצרף גם העתק מנספחים א'(

להמציא את הדיווחים המפורטים  ישבנוסף   )ג
לפניה (מכתב החשבת מיום  5בסעיף 
10/04/14.(  

27/04/14  
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  מועד עדכון  התייחסות  שאלה  מס"ד

כמה עותקים של הנספחים  .8
  צריך להמציא וכיצד ?

כולל הנספחים שבקובץ  -חוברת הנספחים   )א
האקסל (אותם יש להדפיס לאחר המילוי 

 3 - בולחתום במקומות הנדרשים) כל נספח 
(באמצעות דואר  עותקים בחתימות מקור

 רגיל).

דוחות כספיים, דו"ח  - דיווחים שנדרשים   )ב
, מאזן בוחן, אישור מורשי 126מילולי, טופס 

כל דיווח חתימה, הסכם תפעול לדוגמא וכו'. 
 (באמצעות דואר רגיל). עותקים 3 -ב

כקובץ אקסל גם  -נספחים בפורמט אקסל   )ג
באמצעות דואר אלקטרוני וגם עותק אחד על 

CD .(בדואר רגיל)  

27/04/14  

 ובר בבדיקה חוזרתמד האם .9
 לא מזמן התבצעה בדיקהכיוון ש

  ידי מרמנ"ת ?- על דומה

לא. מדובר במיפוי נפרד שנערך ללא כל קשר 
  לבדיקה כזו או אחרת שהתקיימה בעבר.

27/04/14  

מהו מסמך בדבר אישור מורשי  .10
  חתימה ?

יש להבחין בין אימות החתימות הנדרש לגבי כל 
מסמך בדבר אישור נספח שבחוברת הנספחים לבין 

מכתב מאת עו"ד או רו"ח של  -מורשי החתימה 
התאגיד המפרט שמית מיהם מורשי החתימה בשם 

האם , התאגיד, מהם תנאי הזכויות שהוענקו
ומיהו הזכויות הינן מוגבלות או בלתי מוגבלות 

(מצ"ב נוסח הגורם שהעניק את זכויות החתימה 
  לדוגמא).

27/04/14  

  27/04/14  עו"ד או רו"ח של התאגיד. -אחד מהשניים   החתימות ?מי יכול לאמת את  .11

אילו נספחים צריך למלא מוסד  .12
  פטור ?

ידי משרד - מוסד פטור שאינו מתוקצב ישירות על
החינוך (בדרך כלל באמצעות החינוך העצמאי או 
מעיין החינוך התורני) נחשב כגוף קצה ועליו 
להעביר באמצעות הגוף המתקצב (שנחשב לצורך 
העניין כגוף צינור) את הדיווחים הנדרשים לגבי 

 7 -ו 6(בכפוף לתשובות שניתנו לשאלות גוף קצה 
  ל).לעי

27/04/14  

אילו נתונים יש למלא בנספח  .13
פירוט הצוות המתפעל  - ) 4א'(

  גני ילדים ?

יש לכלול בנספח פירוט של העובדים הנכללים   )א
בצוות המתפעל של המוסדות ומועסקים 

גורם כוח  םבמישרין או במסגרת התקשרות ע
אדם ייעודי לדבר (חברת כוח אדם, עצמאי וכו' 

- על )למעט עובדים המועסקים בגופי קצה אך
ידי הגוף המדווח. בנוסף כל גוף צינור חייב 
לצרף לדיווחים של גופי הקצה הפועלים 

) לגבי כל גוף קצה 4תחתיו גם את נספח א'(
בנפרד (גם עותקים פיזיים של הנספחים וגם 

 כקובץ אקסל). 

יש לפרט לגבי הצוות המתפעל המועסק לצורך   )ב
המתוקצבת, ללא פעילות  ביצוע הפעילות

  נוספת כדוגמת צהרונים וכו'.

27/04/14  

של  האינטרנטהקבצים שבאתר  .14
חשבות משרד החינוך אינם 
תואמים לקבצים שהופצו בדואר 

  האלקטרוני.

לאתר  המעודכניםלאת הקבצים עידוע. עד לה
חשבות משרד החינוך המתכונת המחייבת הינה 
המתכונת המופצת אליכם באמצעות הדואר 

  האלקטרוני.

27/04/14  
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  בלבד דוגמא - )ד"ח או עו"על גבי נייר מכתבים של רו( מורשי חתימה וזכויות חתימהישור א

  
  עדכני תאריך

  
  המעוניין,לכל 

  
 ________________________מרח'  _____________________________ח "ד / רו"מ עו"החאני 

  :מאשר בזאת כדלהלן
  

 __________מס' תאגיד  ,_________________________ח של התאגיד "ד / רו"משמש כעוהנני  .1
 .)"התאגיד" :להלן(

 

לט להעניק את הוח ___________מיום פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית של התאגיד לבהתאם  .2
  - ו )___________ת.ז. ( ______________ה "בשם התאגיד להזכויות החתימה 

 .)___________ת.ז. ( ______________

  

בצירוף חותמת התאגיד או  ,ל"ה הנ"החתימה הוענקו כך שנדרשת חתימתם המשותפת של הזכויות  .3
 על מנת לחייב את התאגיד בכל ענייניו, פעילויותיו ועסקיו. שמו המודפס,

  
  

  רב,בכבוד 
  
  

 


