
 

 

 תאריך: __________         לכבוד

 המועצה להסדר ההימורים בספורט

 

 הצהרה

 ]תפקיד_____________[ ________________, ת.ז. _____________, , הח"מ יאנ

בשם "( הגוף המבקש" - האגודה___________ )שם מורשי החתימה של__________

 מצהיר ומתחייב בזאת כי: הגוף המבקש

"המועצה"( בכל להלן: רנו למועצה להסדר ההימורים בספורט )שמסכל הנתונים  .1

ל"אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט, הנוגע 

 18בקבוצות ספורט קיימות המשתייכות לענף על או ענף מועדף לילדים ונוער עד גיל 

 וני אמת.נבדקו על ידי והם נת" 1967-לפי החוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז

לעיל, אני מצהיר בזאת שידוע לי והגוף המבקש  1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .2

לכך כי יהיה זכאי לקבל תמיכות מהמועצה רק אם התקיימו בו כל התנאים  מסכים

שב בהתאם והמצטברים המפורטים באמות המידה האמורות, כאשר גובה התמיכה יח

 בסיס נתונים שהועברו למועצה.לניקוד לו יהיה זכאי הגוף המבקש על 

 -אם בכל זאת נפלה שגגה מלפני , אך את אמיתות הנתונים היטב מטעם זה בדקתי .3

 אני מתחייב להודיע זאת למועצה מיד עם היוודע דבר הטעות.

, כי אם יתברר שנפלו טעויות בנתונים ומסכים ער לכך הןמכ בו אני גוף המבקשה .4

לפי אמות מהמועצה תמיכה כאותו לקבלת האמורים, עלול הדבר להביא לשלילת ז

 .תביחס לשנת הטעוהמידה האמורות 

הגוף המבקש בו אני מכהן ער לכך ומסכים, כי אם יתברר שנפלו טעויות בחישוב  .5

סכום התמיכה לו זכאי הגוף המבקש )עקב טעות בנתונים או מכל סיבה אחרת(, וככל 

ר, הגוף המבקש יהיה חייב שכתוצאה מכך הגוף המבקש קבל תמיכה בסכום גבוה יות

להחזיר את סכום העודף ששולם לו; ולחילופין, תהיה המועצה רשאית לקזז את 

הסכום האמור מסכומי הקצבות השוטפות, וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי של 

 המועצה.

מטעמה  מתחייב לאפשר למועצה או לכל מי מבקשמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגוף ה .6

; והוא יתן הגוף המבקש בכל הקשור לאמות המידה הנ"ל לבדוק ולבקר פעילות

 למועצה או לנציגה לענין זה כל מסמך או הסבר שיבקשו. בכלל זה:

ככלל, המועצה תערוך את הביקורת שלה אצל הגופים הנתמכים לאחר תיאום  .א

מראש; ואולם היא תהא רשאית לערוך גם ביקורות פתע. הגוף הנתמך מסכים לכך, 

 י המועצה בביקורות שהיא עורכת.והוא יסייע ביד



תוציא היא על כך דו"ח כתוב לידי  -מצאה המועצה בביקורת שערכה ליקויים  .ב

 תקן את כל הליקויים שפורטו בדו"ח.הגוף המבקש והוא יהיה מחויב ל

מסכים לכך, שכל עוד הוא לא  מבקש, הגוף הכל סעד העומד לרשות המועצהמבלי לגרוע מ .7

)ב( לעיל, המועצה לא תדון בכל בקשת 6 תיקן ליקויים שפורטו בדו"ח המועצה כאמור בסעיף

תמיכה שלו, לרבות בקשת תמיכה תלויה ועומדת, ולא תשחרר עבורו כספים בגין בקשות 

 תמיכה שלו שכבר אושרו על ידה.

, תהיה מבקש סעיף מסעיפים לעילה אם יפר הגוףידוע לי והגוף המבקש מסכים לכך, כי  .8

המועצה רשאית, מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה על פי כל דין וחוק החוזים )תרופות בשל 

בצירוף ריבית והצמדה כחוק  תמיכהבפרט, לדרוש את השבת ה 1970-הפרת חוזה(, תשל"א

חוקיים בפועל ועד להשבתה בפועל, וכן לפעול בכל האמצעים ה תמיכההחל מיום תשלום ה

תהא המועצה רשאית, לפי שיקול בין היתר,  העומדים לרשותה כדי לפעול למימוש זכות זו.

כתוצאה מהפרה זו מכל זכות אחרת  מבקשדעתה הבלעדי, לקזז את סכום החוב של הגוף ה

כלפי המועצה או מכל חוב שהמועצה חבה כלפי הגוף הנתמך, יהא מקורם  מבקששיש לגוף ה

 של אלה אשר יהא.

על התחייבויות ם ארכה או המנעות מפעולה או שתיקה של צד במקרה של הפרת שו .א

 -מימוש זכות מזכויות המועצה -קיום תנאי מתנאיו, ו/או אי-או אי מבקשידי הגוף ה

לא יחשבו כויתור על אותה הזכות ולא ישמשו מניעה לתביעה של המועצה, בין לגבי 

 שרה המועצה את וויתורה בכתב.אותה ההפרה ובין לגבי הפרה אחרת, אלא אם אי

ויתרה המועצה לגוף הנתמך על הפרת הוראה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה  .ב

 שלאחר מכן של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

ע או הקשור הנוגע או הנוב כי הסמכות הבלעדית לדון בכל ,והגוף המבקש מסכים לכך .9

תהא נתונה לבתי המשפט של העיר ירושלים  - בכלל, בכל הליך שהמועצה צד לו לתמיכה דנא

 .בלבד

 

 
 

 חתימה 
 

_____________________________ 
 ___________________________שם:
 ___________________________ת.ז.:

 
 

 ]רצ"ב אישור מורשי חתימה עדכני[



 
 
 תאריך: __________         לכבוד

 המועצה להסדר ההימורים בספורט

 
 

 ור מורשי חתימהאיש
 ]לדוגמא. ניתן לצרף אישור מורשי חתימה מאומת כדין עדכני בפורמט אחר[

 
 

 
 

_________________, , מ.ר. ______ מרח' ___________________ עו"ד ,אני הח"מ

 ( הינם:התאגידמורשי החתימה של_____________________ )שם  כי בזה מאשר

 

 

 תפקיד ת"ז שם מס'

1.    

2.    

 

 
 
 

________________ _________________ 
 חתימת עו"ד תאריך

 
 

 


