
  

   לגהמ/ת כתב הסכמה, הצהרה והתחייבות של מבקש

  (להלן: "הקרן") ז"ל ניקולא באומןעל שם מהקרן 

  
אני הח"מ __________________ נושא/ת ת.ז. מס' ______________, הח"מ, מסכים/ה, מצהיר/ה 

  ומתחייב/ת בזאת כלפי נאמני קרן באומן כדלקמן:

הזמנה לכתב הסכמה זה נעשה בתמיכה לבקשה המוגשת מטעם הח"מ לקבלת מלגה מהקרן בהתאם  .1
 ____________עבור קבלת מלגת לימודים ב____________ שפורסמה בקשה לקבלת מלגה להגיש

 "). הבקשה לקבלת מלגה(נא לציין את שם מוסד הלימודים) (להלן: "

להקים מעיזבונו קרן  ושציווה בצוואת ,ז"ל שהקרן הוקמה מכוח צוואתו של ניקולא באומן ידוע לח"מ .2
וכי לנאמני ההקדש נתונה הסמכות להחליט מהם בישראל שתשמש לתמיכה במשפחות שכולות 

לרבות אדם ו/או תאגיד  הנושאים ו/או הקריטריונים לפיהם יוענקו התמיכות הנ"ל ולאיזה גופים
  הקרן.יוענקו תמיכות מ

הח"מ מתחייב/ת שאם וככל נאמני הקרן יבחרו במבקש/ת כזכאי/ת לקבלת מלגה  מהקרן, המבקש/ת  .3
  ישתמש במלגה אך ורק לטובת מימון לימודים כמפורט לעיל וכאמור בבקשה של הח"מ לקבלת מלגה.

הח"מ מתחייב/ת לנהוג בשקיפות מלאה כלפי נאמני הקרן ולדווח על כל הפסקה ו/או ביטול של  .4
 לימודים. ה

 ו/או להוריי להגיש בקשה למשרד הביטחון אני מצהיר כי אני ממלא אחר תנאי הזכאות המאפשרת .5
ד (ד) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה  15מוסד לביטוח לאומי לקבלת ההטבה הקבועה בסעיף ה

 .1950(תגמולים ושיקום), תש"י 

 חברתקק"ל באמצעות ידוע לי כי כל הפרטים שנשלחים על ידי נשמרים במאגר מידע המנוהל על ידי  .6
  והגשת הבקשה כמוה כמתן הסכמה לשמירת הפרטים שמסרתי במאגר מידע זה. נתן מערכות בע"מ

 ,טחון ו/או למוסד לביטוח לאומי לשם אישור הזכאותיידוע לי כי נאמני ההקדש יפנו למשרד הב .7
 . הבקשה מהווה מתן הסכמה בלתי חוזרת מצדי לנאמני ההקדש לפנות בשמי לגופים הנ"לוהגשת 

טחון ו/או המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת אישור כי יאני מאשר לנאמני ההקדש לפנות למשרד הב .8
 אני עומד בתנאים המאפשרים להוריי לקבל את ההטבה הקבועה בחוק.

נאמני הקרן ו/או על פי כתב זה, ובכלל זאת ככל תיו/ה כלפי מוד/תעמוד בהתחייבויוככל שהח"מ לא יע .9
שיעשה על ידי הח"מ שימוש במלגה (אם וככל שנאמני הקרן יחליטו להעניק לח"מ מלגה) שלא לטובת 
מימון לימודים כמפורט לעיל ובבקשה לקבלת מלגה, הח"מ ישיב/תשיב מיד את הכספים שקיבל 

ד על פי דין לנאמני הקרן כנגד הח"מ. הח"מ מסכים/ה בזאת מהקרן, זאת מבלי לגרוע מכל סעד שיעמו
מראש כי כל ההוצאות שיהיו כרוכות בהליכים שינקטו כנגדו/ה נאמני הקרן (ככל שינקטו) יחולו 

 עליו/ה.

  

  

  

  

  ולראיה באה המבקש/ת הנ"ל על החתום:

  

  

                                                 _____________________                          ____________________  

  המבקש/ת חתימת                                  תאריך                                                                
  


