
 
 טופס נספח א' לבקשה לתמיכה לשנת__________

 לנוהל תמיכות( 15.1התחייבות מוסד הציבור הנתמך )ס' 

_________________ ת.ז.  -אנו הח"מ _________________ ת.ז. ________________ ו

ע.ר.  ________________, מורשי החתימה של ________________________

 -"( מסכימים, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:העמותה)להלן: "___________________ 

"( תשמש אך ורק למטרה המועצההתמיכה שנקבל מאת המועצה המקומית אבן יהודה )להלן: " .1

 לשמה ניתנה בהתאם לבקשה למתן תמיכה לשנת __________, כפי שהוגשה על ידנו.

י שמפורט בנוהל למתן העמותה תעמוד בתנאים האחרים הנדרשים בקשר למתן התמיכה, כפ .2

 "(.הנוהלהמקומיות, על תיקוניו מעת לעת )להלן: " תמיכות החל על הרשויות

 -אם התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעין או מבנה או הקמת מבנה למטרה מסויימת .3

 המקרקעין או המבנה ישמשו לאותה מטרה, והמטרה לא תשונה; .3.1

הציבור שאותו נועדו המקרקעין או המבנה תירשם בפנקס המקרקעין זיקת הנאה לטובת  .3.2

 לשמש בקשר לאותה מטרה;

תירשם בפנקסי המקרקעין הערת אזהרה לפיה לא תעשה עסקה או התחייבות לעסקה  .3.3

 במקרקעין או במבנה;

אנו מצרפים יפוי כוח בלתי חוזר, המייפה את כוחה של המועצה לעשות ולרשום הערת אזהרה  .3.4

 ו במבנה שנרכש בעזרת כספי תמיכה.כאמור או זיקת הנאה במקרקעין א

ייעוד המבנה ואופן השימוש בציוד )לרבות  -אם התמיכה מיועדת לאפשר שיפוץ מבנה או הצטיידות .4

 שנים לפחות ממועד קבלת התמיכה. 5במסגרת ללא קבלת רווח(, לא ישונו במהלך 

מיכה במועדים אנו נמציא למועצה במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בת .5

 ובמתכונת שתקבע המועצה, כפי שתקבע מעת לעת;

 אנו נמציא למועצה דו"ח כספי שנתי מבוקר, על צירופיו, תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים; .6

אנו נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם המועצה, לבקר במשרדינו ובמתקנינו ולעיין בספרי  .7

 החשבונות שלנו;

יתרת התמיכה שלא שימשה למטרה לשמה ניתנה, בתנאי הצמדה אנו נחזיר למועצה את מלוא  .8

 ובריבית מקובלים כחוק;

אנו מודעים לכך שהמועצה רשאית להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה אם לא קוימו כל  .9

 התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה או אם הופחת תקציבה;

או חלקו מכספי תמיכת המועצה לכל גוף אחר, אנו לא נעמיק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו  .10

אלא באופן חד פעמי ובכפוף לאישור מראש של המועצה, לאחר קבלת המלצת הוועדה המקצועית 

כהגדרתה בנוהל בין במסגרת כללים שייקבעו על ידה בהחלטתה לאשר לנו תמיכה או בהחלטה 

 שתתקבל על ידה במועד מאוחר יותר, לבקשתנו.



 
לא נעביר מכספי התמיכה למפלגה, לסיעה או לרשימה, לא נעניק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש  .11

כולו או חלקו מכספי תמיכת המועצה למפלגה, לסיעה או לרשימה, לא נעשה שימוש בכספי 

התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות ולא נכלול את שמה של מפלגה, סיעה או רשימה במודעות 

 ים שלנו.או בפרסומים או באירוע

אנו יודעים שהסכמתנו כאמור לעיל, הינה תנאי לאישור תמיכה על ידי המועצה, ולקבלתה, ובהתאם  .12

 התחייבותנו זו הינה בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת שתינתן לאחר מכן תהא בטלה מדעיקרא.

 

 ולראיה באנו על החתום היום ______________________.

 

 

___________________________________________________                                   _ 

 

 אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ  עו"ד/רו"ח  ___________________ מ.ר. _____________ מרח' 

____________________ המשמש כיועמ"ש העמותה/כרוה"ח של העמותה, מאשר בזאת כי 

 -________________ ת.ז. _________________ וההתחייבות דלעיל נחתמה בפניי על ידי _

_________________ ת.ז. _________________ שהינם מורשי החתימה של העמותה, 

 והמוסמכים לחייבה ולחתום מטעמה, וכי התחייבות זו מחייבת את העמותה כדין לכל דבר ועניין.

 

 

 

__________________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח + חותמת                                                                                    

 

 


