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 פיס תתי-חשבונות ופתיחת אב חשבונות פתיחת טפסי למילוי הנחיות

 מפעל פיתוח יפרויקט לניהול חשבונות תתי פתחו יי תחתיו , פיס פיתוח חשבון- אב חשבונות 2 תפתח רשות כל

 תתי ינוהלו תחתיו- פיס מענקי וחשבון , התקציב) יסודות חוק מכח המוגנות פיתוח להקצבות ועדיםיהמ ( הפיס

 . ב י התקצ סודות י לחוק בהתאם מוגנים נםיוא , תוח יפ הקצבות אינם אשר לפרויקטים חשבונות

 : החשבון פתיחת טפסי של נכון למילוי דגשים מספר להלן

 . סיפה מפעל בונותשחיתתו נות ושב ח לו יה ונ תחילפת הסכם .1
 נות וב חש לתתי בקשר כלליות הוראות- רת ז חו יבלת והוראה כות ז המחאת וא בנספח כולל םכההס

 ימענק ת ושבונח ילתת בקשר ת יוכלל הוראות- רת ז חו לתיב והוראה זכות המחאת ' ב בכספח ו סיפ פיתוח

 . פיס

 . בלבד) האב חשבונות בפתיחת( בלבד אחת פעם הרשות ידי על לאימו זה טופס

 : את רק תמלא הרשות- פרויקט לכל-חשבון תת פתיחת בכל , ולהבא מכאן .2
 בקשר רת וזח לתי- ב והוראה כות ז המחאת ,ספי יתוחפ חשבון תת חתתי פל קשהב על עהדהו-4 טופס

 . םמוטבי מת ישר- פסולט 'אחנספ +וןבשח לתת

 או

 בקשר תרז-חויתלב אהור וה זכות אתחהמ , פיס י מענק ןושבח תת תחיתלפ קשהב על עהדהו- א4 טופס
 . םביטמו רשימת- לטופס י א פח+נס וןבשח לתת

 שמתנהל העו"ש או;ו הסילוקין בחשבון כמו הם בחשבון החתימה שמורשי היא בטפסים המחדל ברירת

 ברירת עם להישאר שבוחרת רשות כל .בע"מ) ישראל דקסיה בנק : (לשעבר בע"מ בנק במוניציפל

 . ז . ת העתקי לצרף או חתימה מורשי טופס למלא צריכה אינה , המחדל

 חתימה מורשי טופס למלא תצטרך הרשות , אחרים חתימה מורשי יהיו שבחשבון תחליט הרשות אס רק

 הרשות על , כזה במקרה . בבנק הרשות בחשבונות מופיעים שאינם החתימה מורשי של . ת.ז העתקי ולשלוח

 , להקפיד

 .' ונו ,. ת.ז מספר מלאה, פרטית כתובת לידה, ך יתאר כולל , מלא חתימה מורשי טופס

 ע"י למקור כאמן חתומות , החתימה מורשי של הזהות תעודות של ברורים העתקים לצרף יש-. ז.ת העתקי

 פנים). אל םיפכ החתימה מורשי את זיהה כי החתימה מורשי בטופס שחתם ד וו עו (אותו ד וו עו

 תידרש לא אלו חשבונות פתיחת לאחר . האב חשבונות חת יפת על חד-פעמית מועצה החלטת לקבל יש

 הספציפיים. לפרויקטים החשבונות תתי פתיחת בעת מועצה החלטת

 בנק במוכיציפל האב חשבונות פתיחת את המאשר הרשות מליאת פרוטוקול של במקור תצורף ההחלטה

 הפרוטוקול. צילום על- למקור נאמן ד וו עו אישור או , תב"ר) אישור על החלטה (לא מ"בע

 : ההחלטה נוסח .3

 מענקי וןבשחו ספי חפיתו ן בושח- פיס ה מפעל מול לפעילויות אב ת נו ובשח ישכ פתיחת מאשרת מועצה ה"

 11. מ" בע בנק פל ימוכיצ ב- יספ

 מול לפעילויות אב חשבונות לפתוח הרשות החלטת כי עו"ד אישור לצרף ניתן , מועצה החלטת במקום

 .כדיו התקבלה , בע"מ בנק במוניציפל- פיס מענקי וחשבון סיפ פיתוח חשבון- הפיס מפעל

 המוטבים. רשימת עדכון בעת רק ימולא םי טב ו מ רשימת וןכ דע- 5 פס וט

 רשימת לעדכון הקיימים המוטבים כל הסכמת את לקבל צורן איו ,הזכות והמחאת החשבון תנאי פי על

 . מוטבים) (הוספה/ביטול המוטבים
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