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 (MOU)ות למועדון מזכר הבנ
 

 הכשרת המועדון .1
רוטרי )מענק עולמי, אזורי ומובנה(, המועדון חייב להסכים ליישם את הדרישות הפיננסיות הכדי להשתתף בתכניות המענקים של קרן 

נוספות להכשרת המועדון ולשלוח לפחות חבר מועדון אחד להדרכה בכל שנה. האזור יכול להכתיב דרישות   (MOU)והניהוליות שבמזכר ההבנה 

 ולחייב שהמועדונים יעמדו בדרישות אלו גם למענקי אזור. ע"י השלמת דרישות אלו המועדון מוכשר וראוי להשתתף בתכנית המענקים.

 

 לתקופה של שנה אחת. מוסמךמעמד עם סיום דרישות ההסמכה, המועדון יקבל  1.1

 שום  במזכר הבנות זה, על דרישות האזור ומדיניות קרן רוטרי בינ"ל.כדי לשמור על סטטוס ההסמכה, המועדון חייב לשמור על הר 1.2

 המועדון כישות אחראי לשימוש בכספים למענקים נתמכים ע"י המועדון ולא משנה מי מפקח על הכספים.  1.3

הזנחה כוללת,  ההסמכה תושעה או תישלל מהמועדון אם יהיה שימוש לרעה בכספי המענק או ניהול לקוי, לרבות: הונאה, זיוף, סילוף, 1.4

סיכון בריאות, רווחה, או סיכון למוטבים; תרומות פסולות; שימוש בכסף למטרות אישיות; אי חשיפת ניגודי עניינים; השתלטות על 

כספי מענק ע"י בודדים; דווח מסולף; תמחור יתר; קבלת תשלום מהמוטבים; פעולות לא חוקיות; שימוש בכספי המענק למטרות לא 

 כשירות.

 .TRF או האזור של  ביקורת כל עם פעולה לשתף חייב ןהמועדו 1.5

 
 ולהסמכה להכשרה המועדון הנהלת אחריות .2

 להנהלת המועדון אחריות ראשית להכשרת המועדון וליישום מענקי קרן רוטרי.

 האחריות כוללת:      

  המועדון. הסמכת את אחד לפחות ליישם, לנהל ולתחזק מועדון חבר מינוי 2.1

 .TRF של המענקים כל בביצוע מתאימות ניהול ושיטות נאותים מצעיםא ינקטו כי לוודא 2.2

 לוודא שכל המעורבים בהובלת המענק יתנהלו כך שפעילותם תמנע מכל ניגוד אינטרסים בפועל או למראית עין. 2.3

 
 ניהול פיננסיתכנית  .3

 המועדון חייב שתהיה לו תכנית ניהול פיננסי כדי לאפשר ניהול עקבי של כספי המענקים.

 כנית ניהול פיננסית חייבת לכלול:ת

 והתשלומים. התקבולים כל של מלא תיעוד כולל(, מענק לכל) חשבונות של סטנדרטי סט לתחזק  3.1

 כראוי., מענק כספי לשלם 3.2

 לתחזק הפרדה בין תפקידים לטיפול בכספים. 3.3

 או, יוצרו, שנרכשו פריטים של רשומות על ולשמור, קהמענ בכספי שנרכשו אחרים ונכסים ציוד עבור מלאי לרישום מערכת להקים 3.4

 .במענק פעילויות באמצעות הופצו

 לוודא שכל הפעולות במענק, כול המרות כספים יהיו בהתאם לחוק המקומי. 3.5

 דרישות מחשבון הבנק .4
 קים.כדי לקבל כספי מענקים, המועדון חייב שיהיה לו חשבון נפרד שישמש אך ורק לקבלה ולתשלום כספי מענ

  החשבון חייב להיות:

 .ומשיכות תשלומים על לחתום רוטריונים חותמים עם לפחות שני 4.1

 נמוכה. ריבית נושא או ריבית נושא לא להיות צריך החשבון 4.2

 המענק בפרויקט לפעילויות מראש ומורשות מאושרות לפעולות ורק אך בה ויש להשתמש מתועדת להיות חייבת שתיצבר הריבית כל 4.3

 .לאזור או TRF ל להחזיר או

 חשבון נפרד חייב להיפתח לכל מענק במועדון ושם החשבון צריך לזהות בבירור את שימושו למענק הספציפי. 4.4

 .ומניות, ח"אג, פיקדונות של תעודות, נאמנות קרנות: רק לא אך כולל השקעה בחשבונות להפקיד אסור מענק קרנות 4.5

 בכספי המענק.מוך בקבלה ובשימוש דוחות הבנק צריכים להיות אפשריים כדי לת 4.6
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 המועדון חייב לתחזק תכנית כתובה להעברת הבעלות על החשבון במקרה של שינוי בחותמים.  4.7

 
 דווח על השימוש בכספי מענק .5

א של קרן רוטרי בינ"ל. דווח על מענקים הוא אבן יסוד לניהול הפרויקט והמענק, מכיוון שהו חהמועדון חייב לציית לכל דרישות הדיוו

 מיידע את קרן רוטרי על התקדמו וניצול כספי המענק.

 
 שמירת מסמכים .6

המועדון חייב ליצור ולתחזק מערכת לשמירת מסמכים כדי לשמר מסמכים הקשורים להכשרה ולהסמכה ולמענקי הקרן. שמירת מסמכים 

 אלו תסייע לשקיפות בניהול המענק ותסייע בעריכת ביקורת על הנושאים הפיננסיים.

 שיש לשמור, כוללים אך לא מוגבלים ל: מסמכים 6.1
 מידע מהבנק כולל העתקי תנועות ודפי חשבון מהעבר. 6.1.1
 חתום. MOUמסמכי הסמכת המועדון כולל מזכר הבנות המועדון  6.1.2

 תכניות ותהליכים בכתב הכוללים: 6.1.3
 תכנית ניהול פיננסי. 6.1.3.1
 תקנון שמירת מסמכים וארכיב. 6.1.3.2
 הבנק ושמירת מידע ומסמכים. תכנית לשמירת המשכיות מורשי החתימה על חשבון 6.1.3.3

 כל מידע המשויך למענק , כולל קבלות וחשבוניות של כל הרכישות. 6.1.4
 
 

 מסמכי המועדון חייבים להיות נגישים ואפשריים לכל רוטריון במועדון ולבקשת האזור. 6.2
 שנים, או יותר אם החוק מחייב. 5מסמכים חייבים להיות מוחזקים ושמורים לפחות  6.3

 

 בכספי מענקה לרעדווח על שימוש  .7

. דווח זה ייצור סביבה של חוסר מענקהקשורות ל אי סדרים בפעילותעל לרעה או  פוטנציאליעל כל שימוש לאזור המועדון חייב לדווח 

 סובלנות לשימוש לרעה בכספי המענק.

 ההסכם אישור .8
יישום נאות של פעילויות במענק וניהול נכון  מזכר הבנות זה מהווה הסכם בין המועדון לאזור ומכיר בכך שהמועדון ינקוט בצעדים לוודא

 של מענקי הקרן. באישור מסמך זה, המועדון מסכים לציית לכל תנאי ודרישות מזכר ההבנות.

 

לשנת הרוטרי ...............   MOU-אנו החתומים מטה מסכימים לציית לכל התנאים והדרישות של ה, בשם מועדון רוטרי ...................... .9

 על כל   שינוי או תיקון במדיניות המועדון או תהליכים הקשורים לדרישות אלו. 2490יע לאזור רוטרי בינ"ל ונוד

 

 הנבחר   המועדון  נשיא נשיא המועדון  
  לתקופה   לתקופה 

  שם  שם
 חתימה 

 
  תאריך  

  חתימה   תאריך 
    

 

 : דוא"ל, אלון בנדט"ל גנ -רוטרי באזורהלאחר המילוי והחתימה נא לשלוח אותו ליו"ר קרן  •
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