
הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל 

3מתוך  1עמוד קול קורא מס'  קק/2002/22 להשתתפות במימון פרויקטים  עבור אנשים בעלי מוגבלויות    

 

 

אנו, הח"מ, מר / גב'___________________________ נושא/ת ת.ז. __________________  

ו/או מר / גב' ______________________________ נושא/ת ת.ז. ___________________,  

מטעם   החתימה  )להלן:  "המבקש"(,  מתחייבים __________________________ מורשי 

ומצהירים בזאת בשם  המבקש כדלקמן: 

הינושהפרויקט  ככל   .1 הבקשה  ו/או  נשוא  מבנה,  בנייה  יתבצע   שדרוג/שיפוץ  שבו  המבנה 
בפרויקט   נשוא הבקשה הינו . ככל  אנשים בעלי מוגבלויות אך ורק  הפרויקט משמש בפועל  

סבבתי   בפועל    לפיתוח  המשמש  מבנה  סביב  תתבצענה  הפיתוח  בעלי  עבודות  אנשים 
 מוגבלויות. 

כי   .2 מתקציב לצורך ביצוע הפרויקט    , או, לתקציב  למימון  בקשה,  הגיש   אםידוע למבקש 
"(, לא התקציבאו מגופים אחרים או שהוא זכאי לקבלת תקציב כנ"ל )להלן: "  המדינה,

 ; יעלה חיבור הסכום המבוקש מקק"ל וסכום התקציב על הסכום הכולל של הפרויקט.

המבקש מקבל מימון לפרויקט הינה כדלקמן: והסכומים מהם רשימת הגופים מהם .3

האסמכתאות שבידי  הסכוםשם הגוף 
המבקש )יש לצרפן  

 לבקשה(

אינם שוללים  הפרויקט"(,  )להלן:  המבוקש במסגרת הקול הקורא  המבקש או מי מטעמו   .4
שבפעילות  או  היהודי  העם  של  הלאום  כמדינת  ישראל  מדינת  של  לקיומה  מתנגדים  או 

 המבקש ו/או בפרויקט יש כדי להסית לאלימות או גזענות.  

מיוצג   .5 אינו  אשר   באסיפה  1המבקש  בגופים  בעל שליטה  אינו   ו/או   קק"ל  של  הכללית 
 מיוצגים באסיפה הכללית של קק"ל. 

הברית הציונית העולמית של תנועת העבודה ע"ר, הברית    - ובכלל זה, ברית ע"ץ   הכללית  באסיפה המיוצגים   הגופים לרשימת  קישור"ב מצ  1

התנועה הציונית   - הנוער הציוני )ע"ר(, מרכז עולמי    – תנועת המרכז הליברלית  -הנוער הציוני  יחד )ע"ר(, ארצנו,  - העולמית של מרץ 
עתיד שותפות בינלאומית של תנועות נוער ציוניות פלורליסטיות ע"ר, הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי המרכז   - המסורתית ע"ר, יש עתיד 

העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות הליכוד העולמי ע"ר, אוהבי   - ליכוד עולמי  העולמי ע"ר, בתינו עולמי, לביא עולמי, חרות עולמית,
משרדי   -, הדסה  WORLD CONFEDERATION OF UNITED ZIONISTS - התאחדות ש"ס לפעולות בגולה )ע"ר(, קונפדרציה   –בני ציון  - ציון 

 : 2תצהיר מס'  

"  ומסירת נתונים לצורך ניקוד אמות המידה   עמידה בתנאים מקדימים"

http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/odotenu/shkifut/general-assembly-members.pdf
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 .  למטרות רווחיהיה בלבד ולא הינו לשימוש הציבור  הפרויקט  .6
 

הקשורות  .7 הפרויקט  הקמת  סכום  על  נוספת  כספיות  עלויות  תתווספנה  שבו  מקרה  בכל 
 . על חשבונו הקמת הפרויקטבאופן ישיר או עקיף במבקש, ישלים המבקש את 

 
ממועד   חודשים  24  תחייב לסיים ביצוע מלא של הפרויקט, לא יאוחר מחלוף  המבקש מ .8

 .מימוןהוועדה בבקשת ה החלטתקבלת 
 

  יער בתכניות   םיעודיו/או שטחים ש  22המצרפי של תמ"א  השטח    אינו בתחוםהפרויקט   .9
 . ליער ו/או שטחי יער נטע אדם קיימים, המוחזקים, מנוהלים ומטופלים על ידי קק"ל

 
שנים לפחות    10המבקש יתחזק ויבטח את הפרויקט, בהתאם להוראות הדין לתקופה של  .10

 ממועד סיום ביצוע הפרויקט. 
 

המבקש מתחייב כי עד להודעת הזכייה בקול הקורא לא התחיל בביצוע הפרויקט, למעט   .11
אם מדובר בפרויקט הכולל הנחת תשתיות ו/פיתוח סביבתי, וכי ידוע לו כי קק"ל לא תממן  

 כל החזר השקעה של פרויקט שהמבקש החל בסיומו על אף התחייבותו כאמור.  
 

 הצהרות על נתונים נוספים 
 על נכנות הנתונים המסומנים מטה כדלקמן:  הרינו להצהיר .12

 
 הינו*:  המצב התכנוני של הפרויקט  .א

  .לביצוע 

 למכרז.     

  .לעיון 
 .(את התשובה הנכונה)נא לסמן *
 

של  דירוג  ה .ב אקונומי  אזורית)  ישובהסוציו  מועצה  של    (בתוך  מקומית  האו  רשות 
 הינו*:  לפי הלמ"ס( מועצה אזורית שאינה)

 1-4 

 5 

 6-7 

 8 

 9-10 
 

 .(את התשובה הנכונה)נא לסמן *
 
 
 

 
הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ע"ר, המרכז   - יונות, ויצו התנועה הציונית ע"ר, כולנו עושים צ   -הדסה בישראל חל"צ, מעבר לקשת  

העולמי של בני ברית בירושלים ע"ר, הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות ההנהלה בישראל )ע"ר(, מכבי תנועה עולמית ע"ר, ארגון  
איגוד העולמי ליהדות מתקדמת, משלחת  הקהילות ובתי הכנסת האורתודוכסים בישראל ובתפוצות ע"ר, איגוד בתי כנסת קונסרבטיביים, ה

  -סטודנטים )ווג'ס, יבנה עולמי ואח'( "יבנה עולמי" ארגון עולמי לסטודנטים דתיים ובני ישיבות, המועצה הציונית בישראל, אמונה עולמית  
 תנועת נשים עובדות ומתנדבות ע"ר.   -התנועה העולמית לאישה הדתית לאומית ע"ר, נעמת  
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שבהם   )במועצה אזורית( או הישוב  המקומית)שאינה מועצה אזורית( מעמד הרשות .ג

 : *( הינוהמגדירות אזורי עדיפות לאומית  3738 לפי החלטת ממשלה)מתבצע הפרויקט
 

  צמוד גדר. 

 סמוך גבול/מאוים. 

 נמצא באזור עדיפות לאומי/ישוב חדש . 
 
 .(התשובה הנכונהאת )נא לסמן *

 
 )שאינה   או של הרשות מקומית)בתוך מועצה אזורית(    ישובהשל    מדד הפריפריאליות   .ד

 הינו*:   לפי הלמ"ס  (מועצה אזורית

 1-3 

 4-5 

 6-7 

 8 

 9-10 
 

 .(את התשובה הנכונה)נא לסמן *
 

 אותם משרת המבקש הינו:_____________  האנשים בעלי מוגבלויותמספר  .ה
 

 :החתום על באנו ולראיה

  חתימה + חותמת _____________ _________________תפקידשם ________________ 

 _____________ חותמת + חתימה תפקיד _________________שם ________________

 
 

 אישור עורך דין 
 

מאשר/ת 

בזאת, כ י כתב התחייבות  והצהרה  זה נחתם על ידי מר/גב' 

 ,________________ מ.ר    ,__________________________ עו"ד    , הח"מ  אני 

  ,____________________________

ת"ז _____________, ומר/גב' _________________________ ת"ז _________________,  

המורשים בחתימתם  להצהיר,  להתחייב בשם המבקש ולחייבו,  ואחרי שהזהרתי אותם, כי עליהם  

להצהיר את האמת, וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן  וכן  לאחר שהסברת י 

לחותמים את תוכנו ומהותו של מסמך זה, הם חתמו מרצונם החופשי על כל האמור בכתב הצהרה  

והתחייבות זה, אישרו את נכונות תצהירם והתחייבותם דלעיל וחתמו עליו בפניי.  

 

 ___________________     _________________________ 

 חתימה + חותמת                                       תאריך 




