שם התאגיד /מוסד /גוף_________________________ :
לכבוד
ועדת תמיכות
מוא"ז הר חברון

הנדון :כתב התחייבות בקשר לקבלת הקצבה כספית מהרשות
מורשי החתימה של הגוף לעיל מתחייבים בזה לקיים את כל התנאים ע"פ נוהל תמיכות המופיע בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים  6/0//4שלהלן ביחס לכל סכום שהרשות מקציבה לצורך תמיכה בפעילותינו.
 .1נשתמש בכל סכום כאמור ,אך ורק לצורך קיום הפעולות המפורטות בבקשתנו ואשר יאושרו על ידכם.
 .0א .גזבר הרשות ,מבקר הרשות ונציגים אחרים של הרשות שימונו לכך ע"י הרשות יהיו רשאים לעיין בכל עת
בפנקסי החשבונות שלנו ולבקר במקומות ביצוע הפעילות וללמוד על אופן ביצוען.
ב .הובהר לנו כי ע"י קבלת תמיכה מרשות נעמוד לביקורת של מבקר המדינה לפי סעיף  )9(8לחוק וכי ביקורת
זו תופעל אם ובמידה והוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או מבקר המדינה יחליטו על כך.
.3
.6
.5

.4

להמציא במועד ובמתכונת כפי שתקבע הרשות דו"ח על פעולות התאגיד בכלל ועל פעולות הקשורות בכספי
ההקצבה בפרט.
להמציא דו"ח כספי של התאגיד תוך זמן סביר לאחר שנת המאזן שלנו ( 3-4חודשים) ובו פרטים על הביצוע
הכספי של הפעולה עבורה ניתנה ההקצבה.
ידוע לנו שלרשות זכות לבטל או להפסיק את מתן ההקצבה:
א .אם מצבה הכספי של הרשות מחייב זאת ,או אם המדיניות הכלכלית של הממשלה מחייבת צמצומים.
ב .אם לדעת הרשות אין אנו מבצעים את הפעולות ,או חלקן כיאות ,או אם אין אנו עומדים בהתחייבות לפי
מכתב זה.
ג .אם יתברר כי קצב פעולתנו או הכנסותינו ממקורות אחרים אינם מצדיקים המשך שחררו ההקצבה כפי
שנקבע.
א .הפעולות עבורן ניתנת הקצבה יבוצעו במסגרת אירגונית שלנו בלבד ואנו לבדנו נקבע את כל תנאי ביצועים
וסדריהם.
ב .אנו לבדנו נהיה אחראים כלפי המועסקים על ידינו לצורכי ביצוע הפעולות הן לפי דיני הנזיקין ,כמו כן נהיה
אחראים לכל נזק שיגרמו ,אם ועל אף האמור תחויבו בדין לשאת חובות או לעשות מעשה כלשהו ,נפצה אתכם
על כך באופן מלא.

 .7היענותכם כפופה לתקציב המאושר של הרשות ולחוק יסודות התקציב.
 .8אם נפסיק להיות גוף מאוגד נהיה הח"מ אחראים כלפיכם יחד ולחוד.
ועל כך באנו על החתום:
____________________
שם
____________________
שם
____________________
שם

____________________
תפקיד
____________________
תפקיד
____________________
תפקיד

____________________
חתימה
____________________
חתימה
____________________
חתימה
חותמת ________________________

