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 6102לשנת התחייבות   כתב

 

מתחייבים בשמו לעמוד בכל ____________________________ ( עמותת)מורשי החתימה  בארגון  ,  מ"אנו   הח 
 :כפי שמפורט להלן, בקשר לכל סיוע שיוענק לנו באמצעות ארגון לתת, ההתניות שלהלן

 

ר העמותה מתחייבת לפעול ללא מטרת רווח ומצהירה כי היא אוחזת באישור ניהול תקין תקף ובשא .1

 . המסמכים והאישורים המעידים על פעולתה התקינה

 

, ידוע לנו כי שיתוף הפעולה עם ארגון לתת מותנה בעמידה בכל הקריטריונים שייקבעו על ידו מעת לעת .2

 .לרבות העברה במועד שנקבע של כל האישורים הנדרשים

 

, ם ערך כבוד האדםהעמותה מתחייבת לפעול על פי ערכי ונוהלי הקוד האתי לעמותות המזון ובראש .3

 . במערך הענקת הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות במצוקה

 
ללא משוא פנים ולסייע , מפלגתי והיא מתחייבת להתנהל באופן שוויוני-פוליטי וא-העמותה היא גוף א .4

 .אקונומי בלבד-למשפחות ובודדים מעוטי יכולת על פי מצבם הסוציו

 
 . במסגרת פעילות העמותה, מקומית או ארצית, העמותה ונציגיה מתחייבים שלא לעסוק בפעילות פוליטית .5

 

העמותה מתחייבת לפעול בהתאם למטרותיה ולהשתמש בתרומות המזון והמוצרים שיתקבלו מארגון  .6

 .לתת אך ורק לשם סיוע למשפחות ולבודדים הנתמכים על ידה

 

 .עם האגף לשירותים חברתיים ביישוב בו היא פועלתמלא פעולה העמותה מתחייבת לפעול בשיתוף  .7

 

לרבות , העמותה מתחייבת לפעול בשקיפות מלאה ובתיאום מלא עם עמותות אחרות הפועלות ביישוב .8

 .לשם מניעה של כפילויות בסיוע, איגום משאבים תפעוליים וחשיפה של רשימות הנזקקים והמשפחות

 

לאפשר לארגון לתת לעיין במסמכים , ות מלאה בקשר לפעילותההעמותה מתחייבת לשמור על שקיפ .9

 . וכן להמציא מסמכים לפי דרישה

 

העמותה תמציא לארגון לתת דין וחשבון על פעילותה ותאפשר לנציגי הארגון לבקר בעמותה ולבצע  .11

 .ביקורת במועדים שייקבעו על ידי ארגון לתת

 

 נזקקים יתבצע על פי כל כללי המנהל התקיןהעמותה מתחייבת כי תהליך איסוף וחלוקת המזון ל .11

 . בהתאם לנוהלי בטיחות מזון וכללי הקוד האתי, ובכללן הקפדה ושמירה על שרשרת אספקת המזון

 

העמותה מתחייבת כי איסוף וחלוקת המזון יתועדו ויירשמו באמצעות תעודות משלוח ובאמצעים  .12

 .הנדרשים לניהול מלאי כדין ולניהול ספרים תקין
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תוך , ותה מתחייבת כי שינוע ואחסון המוצרים יתבצע באופן ראוי והולם שלא יפגום בטיבםהעמ .13

  .שמירה מלאה על נוהלי בטיחות מזון

 
 אליה תרומות קצרי מועדהעמותה מתחייבת כי הציוד המשמש את ארגון לתת להעברת  .14

תוך , תקבלה התרומהאו למחסן הביניים ממנו נ יוחזרו למחסן ארגון לתת( משטחים/דולבים/ארגזים)

 .שבעה ימים ממועד קבלתם

 
מספר , בהתאם לצורכי העמותה קכי קבלת מוצרי תרומה על ידה תתבצע אך ור, העמותה מתחייבת .15

בזמן ובאופן , המשפחות והבודדים להם היא מסייעת ובהתאם ליכולתה לחלק את המוצרים לנזקקים

 .המתאימים

 

ורק במסגרת תאריך התפוגה המצוין על גבי האריזה של העמותה מתחייבת לחלק מוצרי תרומה אך  .16

העמותה מצהירה שהיא מודעת לכך כי חל איסור חמור וקטגורי על חלוקת , בכל מקרה. המוצרים

יש להשמידם באופן מסודר ולהודיע על כך , במידה ונותרו לעמותה מוצרים כאלה. מוצרים שפג תוקפם

 .לארגון לתת

 
או  ,מהנזקקים כי חל איסור חמור וקטגורי  על  קבלת תמורה מכל סוג העמותה מצהירה שהיא מודעת  .17

או סחר מכל סוג שהוא  הקשור למוצרים הניתנים /או מכירה ו/לרבות החלפה ו ,מכל גורם אחר

מוצרים שנתרמו על ידי חברת מזון  ,בין אם אלה מוצרים שנתרמו על ידי הציבור, לעמותה על ידי לתת

העמותה מתחיבת ומצהירה כי השימוש . ם שנרכשו על ידי ארגון  לתתאו חברה אחרת או מוצרי

 .הבלעדי אשר ייעשה במוצרים אלה הוא לשם סיוע לנזקקים בלבד

 

העמותה מתחייבת לחלק את המזון והמוצרים שיתקבלו מארגון לתת ללא קבלת תמורה מכל סוג  .18

 . מהנתמכים

 

, התחייבויות המפורטות בכתב התחייבות זהאו ב/העמותה מודעת לכך כי אי עמידה בקריטריונים ו .19

 עלולה להביא לגריעה מיידית של העמותה מרשימת העמותות הנתמכות על ידי ארגון לתת

 
העמותה מתחייבת לחתור למקצועיות ולשיפור מתמידים וכן לשיתוף פעולה מלא עם ארגון לתת  .21

הכשרות , כנסים, התכנסויותולקיחת חלק פעיל בח העוני "בסקרי דולרבות בהשתתפות , ונציגיו

 .יות ופעילויות לשינוי מדיניות שהארגון יוזםמקצוע

 

 :מאשרים בחתימה את ההתחייבויות לעיל

 

______________    _________________           _________________       ___________ 

   תאריך   חותמת+ חתימה             ז"ת' מס                 שם

 

______________    _________________           _________________       ___________ 

 תאריך    חותמת+  חתימה             ז"ת' מס                 שם             


