
 נספח ט'
 
 

 ____________שם הרשות המקומית ________

 

 התחייבות בגין תמיכה )חלק א(

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות( ________________________  
)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק 

 כתמיכה:

 אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה; התמיכה תשמש .1

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם  .2

תעמולת בחירות והרשות לא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או 

 באירועים שלו;

הרשות תציין באופן  לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, .3

 סביר את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;

הרשות תפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן  .4

 לזמן;

הרשות תמציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה  .5

 במועדים ובמתכונת שהורה המשרד;

הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי  .6

 החשבונות שלה;

הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ואת מלוא התמיכה  .7

בצירוף הפרשי  -אם התברר כי לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, ולפי דרישת המשרד 

 ;המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשותמן הצמדה וריבית 

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו  .8

בקשר לתמיכה או לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים 

רוף הפרשי ששולמו לה ביתר או את מלוא הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצי

 הצמדה וריבית;

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת  .9

התמיכה ומבצעת את הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל 

 ההוראות האמורות;

מימון אחר הרשות מודעת לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או  .10

אם לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב 

 מדיניות כלכלית, הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

__________________ 
 תאריך

 

 

 



 

 מורשי החתימה: 

_______________ _____________    __________________________ 
 חתימה  תפקיד        מס' ת.ז.                      שם 

 
_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד       מס' ת.ז.                      שם 

 

 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה )חלק ב(

ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים 
 מצורפים לבקשה.

ידוע לי כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה 
 ידי ועדת התמיכות. -על

 חתימת מורשי החתימה:

_______________ _____________ ______________   ____________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.         שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 
 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.                      שם 

 
 

 


