נפח בקשה להחזר הוצאות כיבוד למתנדב
הצהרה

פרטי המתנדב

שמ פרטי

שמ משפחה

מפר ת.ז.

מפר טלפונ נייד

שמ  /קוד פרויקט

טופ זה יועבר לאישור גזבר העמותה
בצירופ אמכתאות רלוונטיות.
בקשת המתנדב:

כומ להחזר ______

כומ לתרומה

______

כומ להחזר ______

כומ לתרומה

______

חישוב הוצאות עודפות

 .1כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנה ,במישרינ
או בעקיפינ או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיוי
הוצאות.
 .2אינ יחי עובד-מעביר בייני לבינ העמותה ,בתקופת
התנדבותי ,בקשר להחזר הוצאה זו.
 .3כל הפרטימ שמרתי נכונימ.
 .4ידוע לי כי מירת פרטימ לא נכונימ היא עבירה על פקודת
מ הכנה.
 .5ידוע לי כי מילוי נפח זה לא מחייב את העמותה להחזר
הוצאות ואיננו מהווה אישור להחזר כאמור .במידה ויוחלט כי
לא ישולמ החזר כאמור לא יהיו לי טענות בקשר להוצאה זו
ואני תורמ אותה לפעילות.

מפר פעילות

נפח בקשה להחזר הוצאות כיבוד למתנדב

________

כומ החשבונית

מפר המשתתפימ
בפעילות
תקרת ההחזר המותרת לפי
פקודת מ הכנה לשנת 2013
הינה מפר משתתפימ 30 X

הצהרה

שמ פרטי

שמ משפחה

מפר ת.ז.

מפר טלפונ נייד

שמ  /קוד פרויקט

טופ זה יועבר לאישור גזבר העמותה
בצירופ אמכתאות רלוונטיות.
בקשת המתנדב:

חתימת המתנדב ________________________

הערות:

אישור גזבר העמותה:

פרטי המתנדב

כומ להחזר ______

כומ לתרומה

______

 .1כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנה ,במישרינ
או בעקיפינ או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיוי
הוצאות.
 .2אינ יחי עובד-מעביר בייני לבינ העמותה ,בתקופת
התנדבותי ,בקשר להחזר הוצאה זו.
 .3כל הפרטימ שמרתי נכונימ.
 .4ידוע לי כי מירת פרטימ לא נכונימ היא עבירה על פקודת
מ הכנה.
 .5ידוע לי כי מילוי נפח זה לא מחייב את העמותה להחזר
הוצאות ואיננו מהווה אישור להחזר כאמור .במידה ויוחלט כי
לא ישולמ החזר כאמור לא יהיו לי טענות בקשר להוצאה זו
ואני תורמ אותה לפעילות.

מפר פעילות

________

כומ החשבונית

מפר המשתתפימ
בפעילות
תקרת ההחזר המותרת לפי
פקודת מ הכנה לשנת 2013
הינה מפר משתתפימ 30 X

חתימת המתנדב ________________________

הערות:

אישור גזבר העמותה:

כומ להחזר ______

חישוב הוצאות עודפות

כומ לתרומה

______

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

נפח בקשה להחזר הוצאות כיבוד למתנדב

נפח בקשה להחזר הוצאות כיבוד למתנדב

פרטי המתנדב

הצהרה

שמ פרטי

שמ משפחה

מפר ת.ז.

מפר טלפונ נייד

שמ  /קוד פרויקט

טופ זה יועבר לאישור גזבר העמותה
בצירופ אמכתאות רלוונטיות.
בקשת המתנדב:

כומ להחזר ______

כומ לתרומה

______

כומ להחזר ______

כומ לתרומה

______

חישוב הוצאות עודפות

 .1כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנה ,במישרינ
או בעקיפינ או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיוי
הוצאות.
 .2אינ יחי עובד-מעביר בייני לבינ העמותה ,בתקופת
התנדבותי ,בקשר להחזר הוצאה זו.
 .3כל הפרטימ שמרתי נכונימ.
 .4ידוע לי כי מירת פרטימ לא נכונימ היא עבירה על פקודת
מ הכנה.
 .5ידוע לי כי מילוי נפח זה לא מחייב את העמותה להחזר
הוצאות ואיננו מהווה אישור להחזר כאמור .במידה ויוחלט כי
לא ישולמ החזר כאמור לא יהיו לי טענות בקשר להוצאה זו
ואני תורמ אותה לפעילות.

מפר פעילות

________

כומ החשבונית

מפר המשתתפימ
בפעילות
תקרת ההחזר המותרת לפי
פקודת מ הכנה לשנת 2013
הינה מפר משתתפימ 30 X

שמ פרטי

שמ משפחה

מפר ת.ז.

מפר טלפונ נייד

שמ  /קוד פרויקט

חתימת המתנדב ________________________

כומ להחזר ______

............................................................................................................................................................................................

הצהרה

שמ פרטי

מפר ת.ז.

מפר טלפונ נייד

שמ  /קוד פרויקט

טופ זה יועבר לאישור גזבר העמותה
בצירופ אמכתאות רלוונטיות.
בקשת המתנדב:

כומ להחזר ______

כומ לתרומה

______

כומ להחזר ______

כומ לתרומה

______

 .1כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנה ,במישרינ
או בעקיפינ או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיוי
הוצאות.
 .2אינ יחי עובד-מעביר בייני לבינ העמותה ,בתקופת
התנדבותי ,בקשר להחזר הוצאה זו.
 .3כל הפרטימ שמרתי נכונימ.
 .4ידוע לי כי מירת פרטימ לא נכונימ היא עבירה על פקודת
מ הכנה.
 .5ידוע לי כי מילוי נפח זה לא מחייב את העמותה להחזר
הוצאות ואיננו מהווה אישור להחזר כאמור .במידה ויוחלט כי
לא ישולמ החזר כאמור לא יהיו לי טענות בקשר להוצאה זו
ואני תורמ אותה לפעילות.

מפר פעילות

הערות:

אישור גזבר העמותה:

מפר המשתתפימ
בפעילות
תקרת ההחזר המותרת לפי
פקודת מ הכנה לשנת 2013
הינה מפר משתתפימ 30 X

חתימת המתנדב ________________________

כומ לתרומה

______

נפח בקשה להחזר הוצאות כיבוד למתנדב
חישוב הוצאות עודפות

________

מפר פעילות

________

כומ החשבונית

............................................................................................................................................................................................

נפח בקשה להחזר הוצאות כיבוד למתנדב

שמ משפחה

כומ לתרומה

______

 .1כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנה ,במישרינ
או בעקיפינ או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיוי
הוצאות.
 .2אינ יחי עובד-מעביר בייני לבינ העמותה ,בתקופת
התנדבותי ,בקשר להחזר הוצאה זו.
 .3כל הפרטימ שמרתי נכונימ.
 .4ידוע לי כי מירת פרטימ לא נכונימ היא עבירה על פקודת
מ הכנה.
 .5ידוע לי כי מילוי נפח זה לא מחייב את העמותה להחזר
הוצאות ואיננו מהווה אישור להחזר כאמור .במידה ויוחלט כי
לא ישולמ החזר כאמור לא יהיו לי טענות בקשר להוצאה זו
ואני תורמ אותה לפעילות.

הערות:

אישור גזבר העמותה:

כומ להחזר ______

פרטי המתנדב

הצהרה

טופ זה יועבר לאישור גזבר העמותה
בצירופ אמכתאות רלוונטיות.
בקשת המתנדב:

הערות:

אישור גזבר העמותה:

פרטי המתנדב

חישוב הוצאות עודפות

כומ החשבונית

מפר המשתתפימ
בפעילות
תקרת ההחזר המותרת לפי
פקודת מ הכנה לשנת 2013
הינה מפר משתתפימ 30 X

חתימת המתנדב ________________________

פרטי המתנדב

הצהרה

שמ פרטי

שמ משפחה

מפר ת.ז.

מפר טלפונ נייד

שמ  /קוד פרויקט

טופ זה יועבר לאישור גזבר העמותה
בצירופ אמכתאות רלוונטיות.
בקשת המתנדב:

כומ להחזר ______

כומ לתרומה

______

 .1כמתנדב/ת אני מצהיר/ה כי לא הייתה לי הכנה ,במישרינ
או בעקיפינ או כל תמורה או טובת הנאה אחרת למעט כיוי
הוצאות.
 .2אינ יחי עובד-מעביר בייני לבינ העמותה ,בתקופת
התנדבותי ,בקשר להחזר הוצאה זו.
 .3כל הפרטימ שמרתי נכונימ.
 .4ידוע לי כי מירת פרטימ לא נכונימ היא עבירה על פקודת
מ הכנה.
 .5ידוע לי כי מילוי נפח זה לא מחייב את העמותה להחזר
הוצאות ואיננו מהווה אישור להחזר כאמור .במידה ויוחלט כי
לא ישולמ החזר כאמור לא יהיו לי טענות בקשר להוצאה זו
ואני תורמ אותה לפעילות.

מפר פעילות

________

הערות:

אישור גזבר העמותה:

כומ להחזר ______

חישוב הוצאות עודפות

כומ לתרומה

______

כומ החשבונית

מפר המשתתפימ
בפעילות
תקרת ההחזר המותרת לפי
פקודת מ הכנה לשנת 2013
הינה מפר משתתפימ 30 X

חתימת המתנדב ________________________

