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 מסלול תכנון –טופס בקשה והתחייבות 

 

 

מבקשים בזאת אנו מורשי החתימה של  _________________________  )להלן: "הרשות המקומית"( 

 –תקצוב לבינוי מעונות יום ברשויות המקומיות )להלן  3.9 בהתאם להוראת מנכ"ל לקבל אישור למימון תכנון

  וזאת ל_______ מעונות יום שיכללו _________כיתות )יש לפרט מספר כיתות בכל מעון(. "ההוראה"( 

 

 :אנו מתחייבים בזאת כדלקמן

 

ידוע לנו שאבן הדרך השנייה לתשלום היא היתר בניה וכי היתר זה נדרש לעמוד בכל הדרישות  .1

 הקבועות בהוראה. 

אנו מתחייבים שלא להסב את זכויותינו על פי ההוראה לאחר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת  .2

המשרד וידוע לנו כי מדיניות המשרד ככלל היא שלא לאשר הסבת זכויות כלל, פרט למקרים חריגים 

 ביותר. 

וראת אנו מצהירים בזאת כי אם נקבל מימון ציבורי אחר בגין התכנון, הסכום המתבקש במסגרת ה .9

 מנכ"ל זו, בצירוף אותו מימון ציבורי, לא יעלו על העלות בפועל. .

אנו מצהירים בזאת כי עומדים לרשות הרשות המקומית מקורות מימון שיאפשרו, בהתחשב בתקציב  .4

 המשרד לפי הוראה זו, ביצוע כלל הפעילות לגביה מבוקש התקציב וכל התחייבויותיה.

המשרד את סכומי הכסף שקיבלנו לפי הוראה זו במידה והמשרד אנו מתחייבים להחזיר לפי דרישת  .5

קבע כי  הרשות המקומית  לא עמדה בדרישות הוראה זו,  כולן או חלקן, בתוספת ריבית והצמדה. אנו 

מצהירים כי ידוע לרשות המקומית  שאם לא תחזיר  את הסכומים כאמור, המשרד יהיה רשאי לקזזם 

 ומית  מכל מקור ממשלתי;מכל סכום אחר המגיע לרשות המק

נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדנו ובמתקנינו ולעיין בספרי   .6

בהקשר להפעלת  וכל מסמך שיידרשהחשבונות שלנו, פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף 

 הוראה זו. 

 

 

 תאריך:_______________   

 

 שב מלווה )אם נדרשת גם חתימתו לפי כל דין(חתימת שני מורשי חתימה וחתימת ח

   

     ______________  ___________      ___________   __________ 

 שם          מס' ת.ז.                  תפקיד                   חתימה          

     ______________  ___________      ___________   __________ 



 שם          מס' ת.ז.                  תפקיד                   חתימה          

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הטופס 

 המקומית.ידי מורשי החתימה המוסמכים של הרשות המקומית ומחייב את הרשות -שבנדון חתום כדין על

_______________  

 עו"ד           

 

 

 

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם יישוב במועצה אזורית/מקומית בו מתוכנן המעון לקום:

 

     ______________  ___________      ___________   __________ 

 שם          מס' ת.ז.                  תפקיד                   חתימה          

 

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הטופס 

 ידי מורשי החתימה המוסמכים של היישוב ומחייב את היישוב.-שבנדון חתום כדין על

_______________  

 עו"ד           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


