תאריך ________ :
כתב התחייבות של מקבל מקדמה ( תאגיד ) על חשבון מענק
מאת מועצת הפיס לתרבות ואמנות
לכבוד
מועצת הפיס לתרבות ואמנות ( להלן  " :המועצה ")
מפעל הפיס
מבקש המענק:
שם  _____________________ :ח.פ/ע.ר( ________________ :.להלן":המבקש"),
הפרויקט עבורו אושר המענק( ___________________________ :להלן":הפרויקט")
סכום מענק הפיס שאושר( ______________________:להלן":המענק")
סכום המקדמה בגובה  52%ע"ח המענק( ____________:להלן":המקדמה")
המצהיר מטעם מבקש המענק:
הנני מוסמך להצהיר בשם המבקש ולהלן פרטיי:
שם _______________ :ת.ז______________________ .
על פי הודעתכם ובהתאם לבקשת המבקש ,אישרתם מענק לפרויקט (להלן" :המענק") וכן
אישרתם תשלום מקדמה על חשבון המענק.

ידוע למבקש כי הנכם מסכימים לשלם את המקדמה אך ורק בהסתמך על הצהרה והתחייבות
דלהלן.
המבקש מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .1בכל מקרה שבו התקציב הכולל של ביצוע הפרויקט יהיה נמוך בלמעלה מ 52% -מזה
שהצהרתי עליו ,תהיה המועצה רשאית לשנות ו/או להקטין ו/או לבטל את סכום המענק
ו/או לצמצם את סכומו באופן שישמר היחס בינו לבין התקציב הכולל .היה והעובדות
האמורות יוודעו למועצה בדיעבד והיא תממש את זכויותיה להקטנת סכום המענק או
ביטולו כאמור לעיל ,תהיה המועצה זכאית להשבת הסכום העודף והנני מתחייב להשיבו
מיד עם מסירת דרישה מאת המועצה.
 .5לצורך ביצוע בקרה על אופן מימוש המקדמה ,תהיה המועצה רשאית לעיין בספרי
החשבונות שלי ולקבל לעיונה בתוך זמן סביר לאחר תום כל שנת כספים ,דו"ח כספי אודות
הפרויקט המבוקר או מאושר ע"י רואה חשבון.
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 .3בכל מקרה שבו יתברר כי לא ביצעתי את הפרויקט או כי איזה ממצגיי או הצהרותיי
כלפי המועצה איננו נכון או איננו מדוייק ובכל מקרה בו אפר איזו מהתחייבויותיי
כלפי המועצה -היה והמועצה תודיע לי על ביטול המענק בעקבות מעשיי או מחדליי
האמורים  ,כי אז אשיב למועצה לאלתר ,את מלוא הסכומים ששילמה לי או למי
מטעמי ,על חשבון סכום המענק.
ולראיה באתי על החתום:
______________
חתימה

________
תאריך

אישור עו"ד
אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,שכתובתי __________________
מאשר בזה כי ביום ___________________ חתם/מה בפני
(שם) _________________ :ח.פ /.ת.ז,______________ .
על הצהרה זו וכי הנ"ל מוסמך לחתום עליה בשמו של המבקש הנ"ל.
היום___________ :

______________
חתימה וחותמת עו"ד
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