
 
 

 
 

 

 

 

 תאריך  ____________                      

 ה ת ח י י ב ו ת

 עותקים(  2  -)הבקשה המודפסת  תוגש  ב

 

 אנו  החתומים מטה,  מורשי החתימה של  המוסד  ___________________ שמספרו __________

 הנתונים לעיל ומתחייבים בזאת בשם________________ מאשרים בזאת את נכונות   -וכתובתו  ב

 המוסד שפרטיו לעיל,  טרם תשלום התמיכה  וכתנאי לקבלתה כדלקמן:

 התמיכה שתתקבל תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה. ( 1
 
 המוסד יעמוד בתנאים האחרים שקבעה הרשות המקומית בקשר לתמיכה.  ( 2
 
 אם התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעין או מבנה או הקמת מבנה למטרה מסוימת כי : ( 3
 
 

 המקרקעין או המבנה ישמשו לאותה מטרה  וכי המטרה לא תשונה.  . א
 

 רקעין או המבנה תרשם בפנקס במקרקעין זיקת הנאה לטובת הציבור שאותו נועד המק . ב
 לשמש  בקשר לאותה מטרה.

 
 תרשם בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לפיה  לא תעשה עסקה או התחייבות לעסקה  . ג

 במקרקעין או במבנה.
 

 לעיל,  מצורף בזה  ייפוי כוח בלתי חוזר  3  -ו   2להבטחת התחייבויות המוסד  לפי  סעיפים   . ד
 אזהרה או זיקת הנאה במקרקעין  או במבנה שנרכשלרשות המקומית לעשות ולרשום הערת 

 בעזרת  התמיכה.
 

 
 אם התמיכה מיועדת לאפשר שיפוץ מבנה  או הצטיידות,  אנו  לא נשנה את ייעוד המבנה ואופן ( 4

 שנים  לפחות ממועד קבלת   5השימוש בו  או בציוד  )לרבות במסגרת קבלת רווח(,  במהלך   
 התמיכה. 

 
 נמציא לרשות המקומית במהלך שנת הכספים  דיווחים כספיים חצי שנתיים ואחרים בקשראנו   ( 5

 לשימוש בתמיכה במועדים ובמתכונת שתקבע הרשות המקומית. 
 
 אנו נמציא לרשות המקומית  דו"ח כספי שנתי מבוקר,  על צירופיו,  תוך זמן סביר לאחר תום ( 6

 שנת  הכספים.   
 
 פקחים  מטעם הרשות  המקומית לבקר במשרדי המוסד ובמתקניו ולעיין אנו נאפשר למבקרים ומ ( 7

 בספרי החשבונות שלו.  
 
 אנו נחזיר לרשות המקומית את מלוא יתרת התמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה,  ( 8

 בתנאי הצמדה ובריבית מקובלים כחוק. 
 
 הפסיק את מתן התמיכה אם לאאנו מודעים לכך שהרשות המקומית רשאית להקטין, לעכב או  ל ( 9

 קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה או  אם הופחת תקציבה. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 אנו לא נעניק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות לכל גוף אחר,  ( 10
 ות הדעת של הוועדהאלא באופן חד פעמי  ובכפוף לאישור מראש של המועצה,  לאחר קבלת חו 
 המקצועית  בין אם במסגרת כללים שנקבעו על ידה  בהחלטתה למתן התמיכה  או  בהחלטה 
 שתתקבל על ידה במועד מאוחר יותר,  לבקשתנו. 

 
 אנו לא נעביר מכספי התמיכה למפלגה,  לסיעה  או לרשימה  ולא נעניק  הרשאה לשימוש בנכס ( 11

 שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות למפלגה, לסיעה  או  לרשימה.  
 

 אנו לא נעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות  ולא נכלול את שמה של מפלגה,  ( 12
 סיעה  או רשימה במודעות או בפרסומים  או באירועים שנקיים.   

 
 ות  חצי שנתיים כפי שיידרש  שיכללו  נתונים  אנו  נגיש למפקח שימונה על ידי הרשות  דו"ח ( 13

 מעודכנים על יתרת פיקדונותיו של המוסד במוסדות כספיים  ועל ההוצאות וההכנסות בפועל  
 בתקופת  הדו"ח  לעומת  התקציב המאושר,  תוך פירוט ההכנסות על מקורותיהן,  וכן דו"חות 
 ביצוע  כפי שידרוש המפקח.   

 
 מסכימים כי לצורך קיום חובת הפיקוח,  רשאית הרשות לדרוש כל מסמך או מידע הנראהאנו  ( 14

 לה נחוץ  לשם כך. 
  

 אנו מודעים לכך  כי  במידה  ולא נגיש את הדו"חות התקופתיים במועד שנקבע על ידי הרשות,  ( 15
 קבעו לתמיכהיעוכב  או ייפסק תשלום התמיכה לאלתר.  כמו כן,  במידה ולא נעמוד בתנאים שנ 
 בהתאם להחלטת המועצה בבקשת התמיכה או בנוהל,  לא תינתן התמיכה. 

 
 אנו מסכימים כי אם יתברר שהיקף הוצאותינו נמוך מהמתוכנן או שהכנסותינו עלו על המצופה, ( 16

 יוחזר הנושא לדיון בוועדה המקצועית לצורך בדיקת שיעור התמיכה והתאמתו לשינויים שחלו.  
 

 סכימים כי אם יתברר ששולמו לנו סכומים עודפים  בגין הפעילות הלכה למעשה,  ייגבו אנו מ ( 17
 תנו סכומים אלה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק,  החל מן המועד  בו הועברו לנו. מא 

 
 אנו מסכימים כי במידה ונמצא על פי ממצאי ביקורת  כי מוסדנו  עשה שימוש בכספי התמיכה  ( 18

 שלא לפעילות שלשמה הוקצו הכספים,  או שהנתונים שדווחו על ידינו במסגרת  או  בחלקם, 
 הגשת הבקשה לתמיכה התגלו,  כולם או חלקם,  בלתי נכונים או שנעשה שימוש בכספים שניתנו 
 כתמיכה שלא כדין,  תופחת זכותנו לתמיכה בשיעור השימוש הבלתי נאות ובנוסף,  סכום השווה 
 השימוש הבלתי נאות.  הפחתת שיעורים אלה תתבצע מכספי תמיכה עתידיים אולכפל שיעור  
 מתשלומים אחרים המגיעים למוסד מהרשות המקומית.  אין בכך כדי לגרוע מסמכות הרשות  
 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת  על פי כל  דין. 

 
 

 ממצאים שבעובדה שהובילו לנקיטתאנו מודעים לכך שבמידה ונחליט להגיש בקשה לעיון נוסף על  ( 19
 אמצעים כנגדנו,  עלינו להגיש בקשה לוועדה המקצועית   בצירוף אישורים רשמיים מטעם גורמים 
 שאינם קשורים אלינו  וכן תצהירים ככל שיידרש על ידי הוועדה המקצועית.  

 
 

 נו  ושיעור התמיכהאנו מודעים לכך  כי החלטות  וועדת התמיכות של המועצה  בציון  שם מוסד ( 20
 שאושרה לו על פי התבחינים השונים,  יועמדו לעיון הציבור ויפורסמו ברבים בכל דרך שתמצא 
 הרשות  לנכון. 

 
 

 אנו  מתחייבים לכלול בבקשתנו לתמיכה  פירוט של כל בקשות התמיכה  הנוספות שהוגשו  או ( 21
 תר,  למשרדי ממשלה או לגופים יוגשו באותה שנת תקציב לרשות מקומית אחרת,  אחת או יו 
 ציבוריים אחרים, בכלל זה פירוט התמיכה שהוחלט לתיתה על ידי גופים אלה או שנתקבלה מהם. 

 
 
 

___________________                                                                          ___________________ 
 חתימה    וחותמת                                                                                     שם   ומשפחה                 

 
 
 


