1
חוזה חברה וקליטה

חוזה
שנערך ונחתם בירושלים ביום ________ בחודש _________ בשנת 3102

בין
ההסתדרות הציונית העולמית
החטיבה להתיישבות
רחוב מלך ג'ורג'  84ירושלים
(להלן" :המיישבת")
מצד אחד

לבין
עמותה ________
כתובת_________________
(להלן ":העמותה")
מצד שני

הואיל :והמיישבת מעוניינת בביסוסם וברווחתם של ישובים ע"פ החלטת ועדת שרים לעניני נגב
מס( 187 .דר\.)25
והואיל :והעמותה מעוניינת לקדם נושאים שונים בתחום החברתי /החינוכי /הקליטה ,בישובים,
למטרה האמורה ,ולצורך כך הציעה לבצע את התוכנית המפורטת בנספח א' לחוזה
(להלן " :התוכנית")בישובים;
והואיל :והעמותה מצהירה כי בידיה האמצעים ,לרבות כוח האדם המקצועי ,המיומן והמתאים
לביצוע התוכנית בישובים ,למטרה האמורה ,והכול על פי תנאי חוזה זה;
והואיל :והמיישבת הסכימה כי העמותה תבצע את התוכנית וכן תשתתף במימונה ,ביחד עם
גופים אחרים ,הכול כמפורט בנספח א';

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1
א.

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ב.

חוזה זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת שני הצדדים.

 .2המיישבת ממנה בזאת כנציגה לצורך הפעלתו השוטפת של התכנית המפורטת בחוזה זה
ובנספחיו את יהודה אבני_ או מי שימונה על ידו.
 .3כל שינוי ו/או תיקון בחוזה זה יהא לו תוקף רק אם נקבע בכתב ובחתימת מורשי
החתימה של הצדדים.
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תקופת החוזה והארכתו
 .4א.חוזה זה יחול לתקופה החל מ _______ ועד ______ (להלן ":תקופת החוזה") .
ב .למיישבת אופציה להאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת .
מקורות לפרויקט
 .5מקורות לרבות מקורות ממשלתיים שונים לתוכנית יפורטו בנספח א' הרצוף לחוזה
כחלק בלתי נפרד ממנו.
 .6העמותה מתחייבת:
א.לבצע ברמה ובאיכות גבוהים את התוכנית המפורטת בנספח א' המהווה חלק בלתי
נפרד מחוזה זה וכל פעולות הלוואי הקשורות והכרוכות בכך (להלן":
התוכנית").מוסכם כי התוכנית לא תבוצע במאחזים שאינם מורשים.
ב .להעמיד את הסכומים המהווים את חלקה בביצוע התוכנית ,כמפורט בנספח א',
במלואם ובמועדם ,להפעיל ולנהל את התוכנית ברמה גבוהה;
ג .להעסיק בביצוע התוכנית צוות עובדים במספר ככל שיידרש ,מוסמכים כדין,
מיומנים ובעלי ידע וניסיון בנושאים השונים ,לפי העניין.
לקיים פיקוח נאות על עבודת העובדים ולהעמיד לרשותם את כל האמצעים
הנדרשים.
ד .לפעול בהתאם להוראות והנחיות הנציגים ,ככל שינתנו ,ולדווח להם ,לפי דרישתם,
על ביצוע התוכנית.
ה.להעמיד לרשות המשתתפים בתוכנית חדרי לימוד ,חדרי ספח וציוד ככל שיידרש
ולדאוג לאחזקתם התקינה בכל עת באופן שיבטיח ביצוע יעיל ורציף של התוכנית
ושיפור הישגי המשתתפים בה.
ו .לגרום ולהיות אחראית לכך כי כל הגופים שהתחייבו לממן את התוכנית יעבירו את
חלקם בביצוע התוכנית או בכל חלק ממנה ,בשלמות ובמועד.
ז .כי ביצוע התוכנית ובחירת הספקים למימוש השירותים לתכנית נשואות חוזה זה
יבוצעו אך ורק בהתאם לעקרונות חוק חובת מכרזים או תקנות (העיריות) בעניין
מכרזים.
ח.לשלם לספקים והמבצעים בהתאם לתנאי התשלומים הנהוגים בעמותה וללא תלות
בתשלומי המיישבת .ובכל מקרה .ולא יאוחר מקבלת התשלום מהחטיבה
להתיישבות.
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התמורה
.7
א.

תמורת חלקה בתוכנית ובכפוף למילוי כל התחייבויות העמותה על פי חוזה זה,
תשלם המיישבת לעמותה סכום של עד ____________ ש"ח כולל מע"מ ולא
יותר מ  55%מסך ההוצאות המאושרות בגין ביצוע התוכנית בהתאם לביצוע
שלבי התוכנית בפועל (כמפורט בנספח א' להסכם) בגין פעולות שבוצעו בתקופת
ההסכם בלבד ,ובתנאי שסך השתתפות החטיבה בתוכנית לא תעלה על  55%מסך
התשלומים השנתיים בפועל בגין פעולות חברה וקליטה כאמור בנספח א'.

ב.

מוסכם בין הצדדים כי אם יחול מס ערך מוסף על האמור בחוזה זה יראו את
הסכום הנ"ל ככולל מע"מ והחובה לתשלומו תחול על העמותה.

ג.
 )1כתנאי לקבלת כל אחד מהתשלומים תעביר העמותה לנציג המיישבת מידי
רבעון חשבון ודווח מאושרים ע"י גזבר העמותה ,שיכלול פרוט על התוכנית
שבוצעה בתקופת הדוח לרבות שמות המשתתפים כן תפוקות המרכזים
את הסכומים ששולמו ע"י העמותה והגורמים המממנים האחרים ,תלושי
משכורת של העובדים המאושרים בשיפוט או חשבוניות מס בגין יועצים
חיצוניים שמועסקים ע"י העמותה במימוש התוכנית וכן חשבוניות מס בגין
כל הוצאה מאושרת אחרת בגין ביצוע התוכנית.
 )2מועדי הגשת הדוחות הרבעוניים הנם 9- ,01-32.2.3101, 3-02.2.3101
-01.30.0.3101 30.00.3101דוח סיום במידה ודוח לא יוגש בתאריכים אלו
תדחה בדיקתו למועד הנקוב הבא.
 )3אם יתברר למיישבת מתוך הדיווח שהעמותה ו/או הגורמים הנוספים אינם
מעבירים את הסכומים שהתחייבו בהם לביצוע התוכנית ,תהיה המיישבת
רשאית להפסיק את תשלומיה לביצוע התוכנית ו/או לדרוש החזר
תשלומים שכבר בוצעו ובלבד שהחלטת המיישבת תאושר חשב/ת החטיבה.
 )4עם סיום התוכנית יוגש למיישבת דו"ח סופי ומסכם ,מאושר ע"י הנציגים
מטעם החבל והעמותה.
האחריות לקבלת אישור הנציגים -אנשי החטיבה  -לדוחות חלה על
העמותה והיא תדאג להגשתם לצורך התשלום כשהם מאושרים כאמור,
זמן סביר לפני המועדים הקבועים לתשלום.
 )5התשלומים יועברו ע"י חשבות החטיבה בהצ"ע ,שוטף _____יום ממועד
המצאתם לגזברות  ,בתנאי שהחשבון והדוחות יאושרו קודם לכן ע"י
הנציג.
ד.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו תהא המיישבת
רשאית לדרוש מהעמותה חשבונות כספיים ,דיווחים נוספים וכל מידע אחר
הקשור והכרוך בביצוע התוכנית.

ה.

מובהר בזאת ,למניעת ספקות ,כי התשלומים יבוצעו אך ורק עבור השירותים
בתוכנית שבוצעו בפועל ,בהתאם לדוחות המאושרים ע"י הנציג אך לא יותר
מהסכום האמור לעיל.
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.8
א.

המיישבת תהא רשאית לבצע תשלומיה על פי חוזה זה בהעברה בנקאית ישירות
לחשבון הבנק של העמותה ,לפי הפרטים שימסרו ע"י העמותה בטופס שיימסר
לה לצורך זה ע"י המיישבת.
העמותה מתחייבת לתת לבנק שבה מתנהל חשבונה הוראה מתאימה אשר
תאפשר ביצוע ההעברה כאמור.

ג.

העברת התשלום באופן האמור בסעיף זה תחשב כביצוע התשלום על פי חוזה זה,
לכל דבר ועניין ,וזאת מבלי לגרוע מזכות המיישבת לבצע את התשלום בכל דרך
אחרת.

ד.

מועד ההעברה יחשב כמועד ביצוע התשלום.

ה.

כל הקשור לתשלומים יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי
שהן מתפרסמות באתר  www.takam.mof.gov.ilואשר תהיינה בתוקף בעת
כל תשלום.
המיישבת תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לבקש ממבקר\רו"ח מטעמה לבדוק
את פעולות העמותה וגם לבקר את כלל פעילות העמותה וביחוד פעילות על פי
חוזה זה .העמותה ועובדיה ישתפו באופן מלא את כל הנדרש לביצוע הביקורת.
תנאי זה הנו תנאי יסודי.

א.

המיישבת רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בכל עת בתקופת החוזה ע"י מתן
הודעה בכתב לעמותה  05יום מראש .המיישבת אינה חייבת לנמק את החלטת
הביטול.
בוטל החוזה כאמור תשלם המיישבת לעמותה רק את התשלומים המגיעים לה,
על פי תנאי חוזה זה ,עבור ביצוע התוכנית בפועל עד ליום כניסת הביטול לתוקף,
והעמותה לא תהא זכאית לתשלום ו/או פיצוי כלשהו עקב הבאת החוזה לידי
סיום כאמור .למעט הוצאות שהוציאה העמותה לביצוע התוכנית עד מועד
ההפסקה.

ב.

כן רשאית המיישבת לתת לעמותה התראה על ביטול ההסכם בשל אי ביצוע
התכנית כמוסכם  .באם העמותה לא פעלה לתיקון ביצוע התכנית כפי שדרש נציג
המיישבת .
להסרת ספק :בתקופת  05הימים האמורים תהא העמותה חייבת בביצוע
התחייבויותיה על פי חוזה זה.

ג.

אין האמור בס "ק (א)ו (ב ) לעיל בא לגרוע מזכויות המיישבת על פי כל דין ו/או
חוזה זה.

א.

על פי חלקה במימון התוכנית נקבע בזאת כי על פי חוזה זה המיישבת רוכשת
לבעלותה את הזכויות בתוכנית ,לרבות זכויות היוצרים ,בכל החומר ו/או
התיעוד אשר הופק ,הוכן או פותח במסגרת התוכנית ,בכל דרך שהיא ,לרבות
תוכנות ו/או חומר לימודי מכל סוג ומין (להלן ביחד" :החומר") וכל אלה יהיו
בבעלות המיישבת אשר תהא רשאית להשתמש בהם בכל דרך ,צורה ,אופן ותנאי
שתמצא לנכון ללא תשלום מכל סוג ומין לעמותה.

ב.

ו.

.9

.11

המיישבת תהא רשאית להשתמש בתוכנית או בחומר הקורס לפי העניין ,בכל
דרך ,צורה ותנאי שתמצא לנכון ,בשלמותם או בחלקם בין בעצמה ובין באמצעות
גוף ו/או אדם אחר ובלא שתהא חייבת בתשלום נוסף כלשהו.
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ב.

העמותה מתחייבת למסור למיישבת את כל החומר כאמור בס"ק (א) לעיל ,מיד
עם סיום הכנתו ו/או במועד שבו חוזה זה יבוא לידי סיום ו/או יבוטל ו/או יופסק
מכל סיבה שהיא ו/או מיד עם דרישה ראשונה מאת המיישבת בכל שלב שהוא,
ובנוסף תנקוט העמותה על חשבונה בכל האמצעים הנדרשים ,לרבות אמצעים
משפטיים ,באופן שהבעלות בחומר תעבור למיישבת בלא שתהא כל מניעה על פי
כל דין ,הסכם או באיזה אופן אחר להעברת הבעלות בו ,כאמור.

 .11מוסכם בזאת בין הצדדים:
א.

התקשרות העמותה עם המיישבת ,על פי חוזה זה ,היא התקשרות של קבלן
עצמאי כאמור בחוק חוזה קבלנות התשל"ד. 7718 -

ב.

בין המיישבת לבין עובדי העמותה ו/או הפועלים מטעמה ו/או בשמה ו/או
מועסקים על ידה בכל דרך שהיא ,בביצוע התוכנית (להלן ביחד" :המועסקים"),
אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא; על
המיישבת אין ולא תחול אחריות ו/או חבות כלשהי כלפי המועסקים ו/או בגינם,
לרבות בקשר להעסקתם ו/או הפסקת העסקתם מכל סיבה שהיא.

ג.

מובהר בזאת להסרת ספק ומבלי לפגוע באמור בס "ק (ב) לעיל ובסעיף 7
(ג) להלן כי העמותה היא המעבידה הבלעדית של המועסקים וכי בכל
מקרה שהמיישבת תידרש ו/או תתבע בכל דרך שהיא לתשלום כלשהו ע"י מי
מהמועסקים ו/או תקבע בכל דרך שהיא חבות כלשהי של המיישבת כלפי מי
מהמועסקים תשפה העמותה את המיישבת מיד עם קבלת דרישתה בכתב במלוא
התשלומים וההוצאות שיגרמו לה עקב האמור לרבות הוצאות משפטיות ואחרות
שיהיו כרוכות בהגנה מפני תביעה או דרישה או קביעה כאמור.

ד.

העמותה בלבד אחראית לתשלום השכר וכל התשלומים המגיעים למועסקים
ו/או בגינם ,על פי כל דין ונוהג ,בקשר ו/או עקב ו/או כתוצאה מהיחסים בינם
לבין העמותה.

א.

העמותה תהא אחראית ,על פי כל דין ,לכל אובדן פגיעה או נזק ,גוף ו/או רכוש,
שיגרמו לכל אדם ו/או תאגיד ,לרבות המיישבת עובדיה וכל הפועלים מטעמה
ו/או בשמה ו/או עבורה וכן המשתתפים בתוכנית על פי חוזה זה וכל צד ג' שהוא,
עקב ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלה ושל המועסקים ו/או קבלנים וקבלני
משנה מטעמה ,בקשר לפעילות ו/או לביצוע חוזה זה.

ב.

המיישבת לא תשא באחריות ו/או חבות כלשהי לכל נזק גוף ו/או רכוש אשר
יגרמו עקב ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל בקשר לפעילות ו/או לביצוע חוזה
זה ,למיישבת ,לעמותה ו/או למועסקים ו/או לכל צד ג' ,לרבות המשתתפים
בתוכנית.

ג.

העמותה מתחייבת לשפות את המיישבת מיד עם דרישתה הראשונה בכתב
במלוא הסכום אשר תידרש המיישבת לשלם ו/או להוציא בכל דרך שהיא
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנגרם או נעשה ע"י העמותה ו/או כתוצאה
מהפרה ו/או מאי קיום התחייבות כלשהי אשר חלה על העמותה על פי חוזה זה
ו/או הפרה ו/או אי קיום התחיבות של כל הוראה על פי דין ו/או רשות מוסמכת
ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה של אדם ו/או גוף כלשהו בגין נזק או חבות
שהעמותה אחראית לו על פי חוזה זה ו/או על פי דין .השיפוי האמור יחול גם על
הוצאות משפטיות ואחרות שיהיו כרוכות בהגנה מפני תביעה או דרישה כאמור.
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ד.

מבלי לגרוע מהתחייבויותיה של העמותה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,
מתחייבת העמותה לערוך ולקיים ,למשך תקופת החוזה את הפוליסות הבאות :
 )1אחריות כלפי צד ג' ,המבטח את חבות העמותה בגין נזק לגופו ו/או לרכושו
של כל אדם ו/או גוף ,לרבות המשתתפים בתוכנית  ,המיישבת עובדיה וכל
הפועלים בשמה ו/או מטעמה בגבול אחריות שלא יפחת מ7( $ 7,555,555 -
מיליון דולר) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .ביטוח זה לא יהיה
כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי
הרמה ,פריקה וטעינה ,הרעלה ,שביתה והשבתה ,שימוש בנשק ותביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי" .המיישבת תרשם כמבוטחת נוספת
בפוליסה עם סעיף אחריות צולבת.
 )2ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות העמותה כלפי המועסקים על ידיה
בביצוע חוזה זה ,בגבול אחריות שלא יפחת מ( $5.555.555 -חמישה מליון
דולר) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .ביטוח זה לא יכלול כל
הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם והעסקת נוער.
הביטוח יורחב לשפות את המיישבת היה ותחשב כמעבידתם של עובדי או
מועסקי העמותה בתוכנית או מי מהם.

ה.

הביטוחים האמורים בס "ק (ד' ) והאמור בנספח ג' יכללו תנאי לפיו הביטוח לא
יצומצם ולא יבוטל במשך תקופת החוזה ,אלא אם תימסר הודעה על כך בדואר
רשום לידי המיישבת  05יום מראש.

ו.

ביצועם או אי ביצועם של הביטוחים ,במלואם או בחלקם אין בהם כדי לגרוע
מאחריותה של העמותה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
סעיף זה כולו מהווה תנאי יסודי בחוזה.

 .13העמותה מתחייבת לא להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד לאחר כל או חלק מזכויותיה ו/או
חובותיה על פי חוזה זה ו/או הנובעים ממנו ,אלא אם נתנה לכך הסכמת המיישבת מראש
ובכתב.
 .14בכל כתבה ו/או פרסום ו/או דווח לגורמי חוץ כלשהם ביחס לביצוע התוכנית על פי חוזה
זה ,תציין העמותה כי הפעילות ממומנת גם באמצעות המיישבת במסגרת פעולות
החטיבה.
אופן הציון ונוסח הפרסום של שמה של החטיבה להתיישבות יתואם עם הנציגים קודם
לפרסום.
 .15המיישבת תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע או שיגיע ממנה לעמותה על פי חוזה זה,
כל סכום קצוב או בלתי קצוב המגיע או שיגיע מהעמותה למיישבת על פי חוזה זה ו/או
בכל דרך שהיא ,כחוב ,כדמי נזק ו/או מכל סיבה ועילה שהיא.
לעמותה אין ולא תהא זכות קיזוז.
 .16המיישבת תהא רשאית להשתמש בזכויותיה לפי חוזה זה לפי ראות עיניה ואי שימוש
בזכות כלשהי ו/או אי שימוש במועד לא יחשב כויתור ו/או דחייה ו/או הודאה מצידה .
 .17בכל מקרה בו יוטל עיקול ע"י צד ג' כלשהו ,על כספים המגיעים ו/או שיגיעו לעמותה מאת
המיישבת ,בין עיקול זמני ,עיקול בהליכי הוצל"פ או עיקול מכוח פקודת המסים (גביה)
ועיקול זה לא יוסר בתוך  5ימים ממועד קבלתו ,תהא המיישבת זכאית להביא את החוזה
לידי סיום בחלוף מועד זה ,וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל
דין.
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 .18הוראה ו/או התחייבות הכלולים בחוזה זה אינה באה לגרוע מהתחייבות ו/או הוראה
אחרת של החוזה כי אם להוסיף עליה.
 .19העמותה מתחייבת להמציא למיישבת במועד חתימת חוזה זה ו/או מיד עם דרישתה כל
אישור הנדרש על פי חוק ו/או תקנה לצורך ההתקשרות על פי חוזה זה ו/או ביצוע
התשלומים לרבות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ולרבות אישורים שידרשו ע"י
גזברות המיישבת .

סעיף זה מהווה תנאי יסודי בחוזה.
 .21קנסות/תרופות
א.

לחטיבה זכות קיזוז מכל חוב אחר של העמותה.

ב.

לחטיבה זכות לבטל את ההתחייבות אם הכספים יועברו לתוכנית אחרת.

ג.

לחטיבה זכות לעכב כספים בגין איחור לתשלום לספקים ע"י העמותה.

 .21חוק החוזים תרופות בכל הפרת חוזה יחולו על חזוה זה וזאת מבלי לגרוע מזכויות
הצדדים על פי כל דין.
 .22כל הודעה אשר תשלח בדואר רשום ע"י אחד הצדדים למשנהו לפי הכתובות במבוא
לחוזה ,תחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור  84שעות משעת מסירתה למשלוח בדואר
ואם נמסרה ביד או הועברה בפקס בעת מסירתה או העברתה ,לפי העניין.

ולראיה באו על החתום:

____________________
"העמותה"
ע"י ה" ה __________
המוסמכים לחתום בשמה

______________________
ההסתדרות הציונית העולמית
החטיבה להתיישבות
ע"י ה"ה ______________
המוסמכים לחתום בשמה

אני הח"מ עו"ד/רו"ח ___________________ מאשר בזאת:
.0
.3

העמותה רשאית להתקשר בחוזה זה על פי מסמכיה ועל פי כל דין.
על חוזה זה חתמו _________________

_____________________

הרשאים לחתום בשם העמותה ולחייבה בחתימותיהם.

__________________
עו"ד/רו"ח
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פרטי התוכנית:

נספח א'

9

נספח ב שיפוט

11

נספח ג'  -נספח ביטוח
לכבוד

ההסתדרות הציונית העולמית (להלן" :המיישבת")

א .נ .

הנדון :אישור בדבר עריכת ביטוח ע"ש עמותה אזורית

( להלן" :העמותה")

ערכה חברתנו את הפוליסות
ועד יום
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום
הבאות על שם העמותה ,קבלנים ,קבלני משנה ועל שם המיישבת בגין שירותים בפעולות
התיישבותיות בהתאם לחוזה עמכם שתנאיו ידועים לנו.
.1

ביטוח אחריות כלפי צד ג' ,בגבול אחריות שלא יפחת מ 7( $ 7,555,555 -מליון דולר) לאירוע
ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה כפוף לסעיף אחריות צולבת והמיישבת נרשמה כמבוטחת נוספת.

.2

ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות העמותה כלפי המועסקים על ידה בגבול אחריות שלא
יפחת מ 5.555.555 -מ' דולר ארה"ב (חמישה מליון דולר) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח
שנתית.
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער.
הביטוח מורחב לשפות את המיישבת היה ותחשב כמעבידתם של עובדים או מועסקי
העמותה או מי מהם.
הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא לאחר שנמסרה לכם
הודעה על כך בדואר רשום  05יום מראש.
התנאים האמורים באישור זה באים להוסיף על האמור בפוליסות ולא לגרוע מהם.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור באישור זה לבין התנאים שבגוף הפוליסות
יחייבו התנאים באישור זה.

בכבוד רב
__________________
חותמת המבטח

____________________
שם החותם

__________________
חתימת המבטח

____________________
תפקיד החותם

סימוכין55448575 :
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הסבר על מילוי החוזה
בהסבר זה ישנן הנחיות כלליות במידה וישנן שאלות ניתן להתקשר ליהודה אבני
113-8021116
הנחיות למילוי
 יש למלא בחוזה את סיכום הסכום המאושר לתשלום ע"י החטיבה
להתיישבות (ללא חלק העמותה) בכל הבקשות.
 אין למלא את התאריך וזמן לתשלום
 אין צורך למלא את נספח ב ימולא ע"י חט"ל.
 יש לחתום על החוזה ולהחתים עו"ד\רו"ח (חובה)
 בנספח א' יש לצרף בטבלת אקסל את רשימת הפרויקטורים המאושרים
עלותם החודשית,עלותם הכוללת וחלק החטיבה
דוגמה
גרעין  -שכונת נווה שחרות יבוס
חלק
עלות
חלק
עלות
תפקיד
שם
חטיבה
כוללת
חטיבה
חודשית
כולל
45555
725555
5555
75555
מנהל
יעל
גרעין
ישראלי
07555
14555
0255
4555
רכז
יפתח
קהילה
הגלעדי
77555
774555
4255
74555
סה"כ


הגשה

בנוסף יש להחתים את נספח הביטוח –חובה
באחריות העמותה לוודא כי טופס  -פתיחת ספק אישור חשבון בנק מקורי
נמצא בידי החטיבה להתיישבות.
יש להגיש את החומר במלואו ב 3 -העתקים עד תאריך  2.00.3102למשרדי
החטיבה להתיישבות רח' הנרייטה סאלד  0באר שבע חומר שלא יוגש
במלואו לא ייבדק.

