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  לכבוד
  המועצה המקומית להבי�

  
  
  

קבלנו הודעתכ� על אישור התמיכה ______________________ אנו מורשי החתימה של 
  :וכתנאי לקבלתה אנו מתחייבי�

  
  
  ;שמה ניתנההתמיכה תשמש א# ורק למטרה אשר ל . א

  ;אנו נעמוד בתנאי� האחרי� שקבעת� בקשר לתמיכה . ב

  ,א� התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעי& או מבנה או הקמת מבנה למטרה מסוימת.  ג

  :    כי

  .המקרקעי& או המבנה ישמשו לאותה מטרה וכי המטרה לא תשונה )1(

 או המבנה רקעי&תירש� בפנקס המקרקעי& זיקת הנאה לטובת הציבור שאותו נועד המק )2(

 .לשמש בקשר לאותה מטרה

תחייבות לעסקה תירש� בפנקס המקרקעי& הערה אזהרה לפיה לא תיעשה עסקה או ה )3(

 .במקרקעי& או במבנה

, נצר+ במסגרת התחייבותנו זו ולפי העניי&) 3 (*ו) ד(להבטחת התחייבויותינו לפי סעיפי�  )4(

לעשות , ועצה המקומית להבי�לפיו אנו מייפי� את כוחה של המ, יפוי כוח בלתי חוזר

 .ולרשו� הערת אזהרה או זיקה הנאה במקרקעי& או במבנה שנרכש בעזרת התמיכה

  

  כי יעוד המבנה ואופ& השימוש או, א� התמיכה מיועדת לאפשר שיפו, מבנה או הצטיידות.  ד

   שני� לפחות ממועד קבלת 5לא ישונו במהל# , )לרבות במסגרת ללא קבלת רווח(    בציוד 

  ;התמיכה    

  

  נמציא למועצה המקומית להבי� במש# שנת הכספי� דיווחי� כספיי� ואחרי� בקשר לשימוש.  ה

  ;הבי�    בתמיכה במועדי� ובמתכונת שתקבע המועצה המקומית ל

  

  ;ו# זמ& סביר לאחר תו# שנת הכספי�ת, על צירופיו, ח כספי שנתי מבוקר"מציא לרשות דו נ. ו

  

   נונו ובמתקנלבקר במשרדלהבי�  המקומית מועצהמפקחי� מטע� האפשר למבקרי� ו נ. ז

  ;החשבונות שלנוולעיי& בספרי     

  

  את מלוא יתרת התמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה להבי�  המקומית מועצהחזיר ל  נ.ח



  ;תנאי הצמדה ובריבית מקובלי� כחוקב, ניתנה     

  

  לעכב או להפסיק את מת& , רשאית להקטי&להבי�  המקומית מועצה לכ# שהי�מודעאנו .  ט

  התמיכה א� לא קוימו כל התנאי� או ההתחייבויות בקשר למת& התמיכה או א� הופחת     

  ;תקציבה     

  

  , הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות לכל גו+ אחר  לא נעניק . י

  לאחר קבלת המלצת הועדה ,  המועצהאלא באופ& חד פעמי ובכפו+ לאישור מראש של     

  המקצועית בי& במסגרת כללי� שייקבעו על ידה בהחלטתה במת& התמיכה לאותו מוסד ציבור      

  ;לבקשת מוסד הציבור, ותרבהחלטה שתתקבל על ידה במועד מאוחר י     או 

  

   בנכס עניק הרשאה לשימושלא נ, לסיעה או לרשימה, כה למפלגהעביר מכספי התמי לא נ. יא

  עשה שימוש לא נ, ה או לרשימהלסיע, שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות למפלגה      

  סיעה או רשימה , כלול את שמה של מפלגהמיכה בקשר ע� תעמולת בחירות ולא נבכספי הת      

  ;דעות או בפרסומי� או באירועי� משלנובמו      

  

  

  

  :ולראיה באנו על החתו�
  
  
  
  

________________________                                                         ________  
  תארי#              חתימת מורשי החתימה

  בצרו+ חותמת המוסד
  
  

  :שמות החותמי�
  

  _________________זהות ' מס_________________ ש� 
  

  _________________זהות ' מס_________________ ש� 
  

  _________________זהות ' מס_________ ________ש� 
 


