
  

  

  

  קרן קימת לישראל

  

   לגהמ/ת כתב הסכמה, הצהרה והתחייבות של מבקש

  (להלן: "הקרן")  יובצ'ישם מיריי ואדי סעל שם מהקרן 

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

  המנהל של הקרן, לפי העניין, כדלקמן:הקרן ו/או חברי הועד קק"ל/ ומתחייב/ת בזאת כלפי 
לקול  3כתב הסכמה זה נעשה בתמיכה לבקשה המוגשת מטעם הח"מ לקבלת מלגה מהקרן בהתאם  .1

לימודים ב____________ (נא לציין את שם מוסד הלימודים)  קבלת מלגתעבור  שפורסם קוראה
 "). מלגההבקשה לקבלת (להלן: "

שציוותה בצוואתה  ,מיריי מרגריט גאליין סיובצ'י ז"לשל  ידוע לח"מ שהקרן הוקמה מכוח צוואתה .2
בהתאם לתקנון הקרן לחברי הועד וכי  מלגות לימודיםלהקים מעיזבונה קרן בישראל שתשמש ל

המנהל של הקרן נתונה הסמכות להחליט מהם הנושאים ו/או הקריטריונים לפיהם יוענקו מלגות 
  וענקו מלגות מהקרן.לרבות אדם ו/או תאגיד י מהקרן ולאיזה גופים

הח"מ מתחייב/ת שאם וככל שהועד המנהל של הקרן יבחר במבקש/ת כזכאי/ת לקבלת מלגה  מהקרן,  .3
בבקשה של הח"מ כאמור המבקש/ת ישתמש במלגה אך ורק לטובת מימון לימודים כמפורט לעיל ו

  לקבלת מלגה.
ת לקבלת מלגה מהקרן) הח"מ מתחייב/ת (אם וככל שהועד המנהל של הקרן יבחר במבקש/ת כזכאי/ .4

לדווח לוועד המנהל אודות השימוש שנעשה במלגה ולספק אסמכתאות לרבות חשבוניות בעניין זה וכן 
  לנהוג בשקיפות מלאה כלפי הועד המנהל ולדווח על כל הפסקה ו/או ביטול של הלימודים. 

ככל שהח"מ לא יעמוד/תעמוד בהתחייבויותיו/ה כלפי הועד המנהל של הקרן ו/או על פי כתב זה,  .5
ובכלל זאת ככל שיעשה על ידי הח"מ שימוש במלגה (אם וככל שהועד המנהל של הקרן יחליט להעניק 
לח"מ מלגה) שלא לטובת מימון לימודים כמפורט לעיל ובבקשה לקבלת מלגה, הח"מ ישיב/תשיב מיד 

המנהל של הקרן  דלוועקרן את כל המלגה, זאת מבלי לגרוע מכל סעד שיעמוד על פי דין לקרן ו/או ל
כנגד הח"מ. הח"מ מסכים/ה בזאת מראש כי כל ההוצאות שיהיו כרוכות בהליכים שתנקוט כנגדו/ה 

  הקרן ו/או הועד המנהל (ככל שינקטו) יחולו עליו/ה.
ה בכתב זה, ייעשה במפורש ואך ורק באמצעות מסמך בכתב כל שינוי ו/או ביטול של סעיף ו/או הורא .6

 אשר יהיה חתום על ידי מורשה החתימה של הקרן.
ידוע למבקש/ת כי קק"ל הינה חברה לתועלת הציבור ובשל כך עליה לפעול בהתאם לחוק החברות,  .7

: עובד המבקש/ת מאשר/ת כי הוא/היא אינו/אינה קרוב/ה של אחד מהבאים נהליה וכל דין החל עליה.
קק"ל, נושא משרה בקק"ל, חבר אסיפה כללית של הקק"ל, עובד של ארגון הקשור לקק"ל, חבר 

  .ו/או חבר ועדת הביקורת החיצונית של קק"ל קרןההנהלת 
סמכות השיפוט בכל עניין הנוגע לעיזבון המנוחה ו/או לכתב זה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך  .8

  בירושלים.
  

  הנ"ל על החתום:ולראיה באה המבקש/ת 

  

  

                     _____________________                                                             ____________________  

  המבקש/ת חתימת                                                                        תאריך                                 


