
 
 
 

 כתב התחייבות 
 

בזה כי כל האמור בטופס הבקשה לתמיכה במוסד  ות/מטה, מצהירים ות/החתימה החתומים ות/אנו, מורשי (1
ידוע לנו כי הבקשה לא תובא לדיון  נכון ומדויק לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו.  2023ציבורי לשנת הכספים 

 הנדרשים ימולאו וכל המסמכים הנדרשים יצורפו.בוועדה אם לא כל הפרטים 
   :בזה לקיים את כל התנאים שלהלן ביחס לכל סכום שתעניקו לנו כתמיכה בפעולתנו ות/אנו מתחייבים (2

 נשתמש בכל הסכום כאמור, אך ורק לצורך ביצוע הפעולות המפורטות בבקשתנו ואשר יאושרו על ידכם.  .א
העירייה ונציגים אחרים מטעם העירייה שימונו    ת/יה, מבקרהעירי ית/העירייה, גזברית /( מנכ"ל1)  .ב

לכך ע"י ראש העירייה יהיו רשאים לעיין בכל עת סבירה בפנקסי החשבונות שלנו ולבקר במקומות  
 ביצוע הפעולות ולעמוד על אופן ביצוען;

 ( לחוק,  8) 9המדינה לפי סעיף  ת/( הובהר לנו כי ע"י קבלת תמיכה מהעירייה נעמוד לביקורת של מבקר2)               
 המדינה  ת/וכי ביקורת זו תופעל אם ובמידה והוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או מבקר                   
 יחליטו על כך.                       

 זיר לעירייה בתוספת ריבית והצמדה כל סכום מהתמיכה אשר לא נוצל למטרות אשר לשמן הוא  להח .ג
 התקבל וזאת מיד עם התברר שהסכום הנ"ל לא נוצל.

 להמציא במועד ובמתכונת כפי שתקבע העירייה דו"ח על פעולות התאגיד בכלל ועל פעולות הקשורות   .ד
 בתמיכה בפרט.    

חודשים( ובו פרטים על   6תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים )תוך  להמציא דו"ח כספי של התאגיד  .ה
 הביצוע הכספי של הפעולה עבורה ניתנה התמיכה. 

 ידוע לנו שוועדת התמיכות לא תדון בבקשותינו בשנים הבאות אלא אם נגיש דו"ח זה במועד.  
 ידוע לנו שלעירייה זכות לבטל או להפסיק את מתן התמיכה: .ו

 ספי של העירייה מחייב זאת, או אם המדיניות הכלכלית של הממשלה מחייבת  ( אם מצבה הכ1)   
 צמצומים;  

 ות /את הפעולות, או חלקן, כיאות, או אם אין אנו עומדים ות/( אם לדעת העירייה אין אנו מבצעים2)
 בהתחייבות לפי כתב זה, או במקרה שהתברר שהתמיכה אושרה על בסיס מצג שאינו נכון.     

 תברר כי קצב פעולותינו או הכנסותינו ממקורות אחרים אינם מצדיקים המשך שחרור  ( אם י3)
 התמיכה שנקבע.       

 ( הפעולות עבורן ניתנת התמיכה תבוצענה במסגרת הארגונית שלנו בלבד. 1)      .ז
 ן על ידינו לצורכי ביצוע הפעולות לפי דיני הנזיקין כמו כ ות/כלפי המועסקים ות/( נהיה אחראים2)   

 לכל נזק שיגרם, אם ועל אף האמור תחויבו בדין שאת חובות או לעשות מעשה   יות/נהיה אחראיים        
 כלשהוא, נפצה אתכם על כך באופן מלא.          

 ידוע לנו שסכום התמיכה כפוף לתקציב המאושר של העירייה.  .ח
 כלפיכם יחד ולחוד. ות/מטה אחראים ות/אם נפסיק להיות גוף מאוגד נהיה החתומים  .ט
 

 ועל כך באנו על החתום: 

 

   חתימה                       מס' ת"ז             שם    תפקיד 

 

 ________________          ___________________               ________________   שב/ת ראשיו

   

 _________________           חתימה  _________________         ____________________  ית/המורש

   

 _________________           חתימה   _________________        ____________________  ית/מורשה
 
 
 
 


