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שם מקבל ההקצבה
תאריך הקצבה
סכום הקצבה
עלות מדווחת בבקשה

כתב התחייבות
לקבלת הקצבת המועצה להסדר הימורים בספורט
במוסדות ציבור שעוסקים במתן מלגות קיום חודשיות לספורטאי הישג

אשר נחתם ב _________ -ביום ____ לחודש ____ שנת _____
לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
רח' אודם  ,12רמת סיב
פתח תקווה49710 ,
ג.א.נ,.
אני הח"מ[ ________________________ ,במקרה של תאגיד :בעל מספר זיהוי _ ___________] (להלן:
"הגוף הנתמך" ) ,באמצעות מורשי החתימה ה"ה _____________ ,ת.ז _______________ .ו-
_____________ ,ת.ז ,_______________ .מתחייב בזה לפניכן כדלקמן:
הואיל

וכספי המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן" :המועצה" ) ,אשר נותרים מעריכת ההימורים,
נועדים לקידומם ופיתוחם של תרבות הגוף ,החינוך הגופני והספורט בישראל;

והואיל והמועצה הלאומית לספורט קבעה אמות מידה לתמיכה במוסדות ציבור שעוסקים במתן מלגות קיום
חודשיות לספורטאי הישג בישראל (להלן" :אמות מידה");
והואיל

והמועצה החליטה לאשר עקרונית מתן סיוע לגוף הנ תמך (כפוף לתנאים שונים ,וליכולתה של
המועצה) ,ע"י מתן הקצבה (להלן" :ההקצבה" );

והואיל

והגוף הנתמך מעוניין לקבל את ההקצבה ,ולשם כך הוא מוכן להתחייב לפני המועצה והמועצה
להסדר הימורים כאמור בכתב התחייבות זה.

והואיל

וההחלטה על מתן התמיכה נתקבלה ואושרה בישיבת ה מועצה מיום _________.

אי לכך מצהיר בזאת הגוף הנתמך כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן:

.1

.3

א.

המבוא לכתב התחייבות זה ,מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ג.

הגוף הנתמך מודע לכך ,שהחלטת המועצה על מתן ההקצבה  -כולה או חלקה  -מהווה הצהרת
כוונות בלבד ,והיא תלויה בה תקיימות תנאים שונים שאינם תלויים אך במועצה ו /או במועצה
הלאומית לספורט או בגוף הנתמך .ממילא הגוף הנתמך מודע לכך ,שהודעת המועצה על מתן
ההקצבה :אינה מהווה התחייבות משפטית ,היא אינה אכיפה בבית משפט או בכל הליך משפטי
אחר ,והיא אינה יכולה לשמש עילה לתביעה כלשהי כנגד המועצה ו/או כנגד המועצה להסדר
הימורים.

ד.

לעומת זאת ,התחייבויות הגוף הנתמך והצהרותיו בכתב התחייבות זה  -ניתנו בכוונה ליתן להן
תוקף משפטי; לפיכך ,למועצה ולמועצה להסדר הימורים יעמדו כל הסעדים על פי חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א 1970 -או כל די ן אחר בשל הפרתן.

ה.

הגוף הנתמך מודע לכך ,שהצהרת הכוונות על מתן ההקצבה ניתנה בהתבסס על הנתונים שהוא
מסר בבקשתו .הגוף הנתמך מסכים ,לכן ,כי אם יתברר שנתונים אלה לא היו נכונים או מדויקים
 תתבטל ההקצבה מאליה; והוא מתחייב להחזיר למועצה להסדר הימורים כל תשלום ששולםלו קודם ביטול ההקצבה מסיבה זו (אם שולם תשלום כאמור) ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית
כחוק.

ו.

הגוף הנתמך מקבל על עצמו תשלום כל מס ,אגרה ,ארנונה ,וכיוצ"ב תשלומי חובה  ,וכן תשלום
הוצאות נלוות כרוכ ים בקיום איזו מהתחייבויות הגוף הנתמך לפי כתב התחייבות זה.

ה גוף הנתמך מצהיר בזאת שהוא מודע ומסכים לכל התנאים הבאים:
א.

כי מטרת ההקצבה לסייע לגוף הנתמך בביצוע הפרויקט בלבד ,וכי המועצה לא תשא ולא תשתתף
בעלות כלשהי של פעילות שאינה מהווה חלק מ פעילות הנתמכת  .המועצה שומרת לעצמה את
הזכות להפחית מסכום ההקצבה ,אם יסתבר ,עוב ר לתחילת ביצוע הפרויקט או תוך כדי הפעלתו,
כי פירוט העלויות כפי שהוצגו למועצה ושעל בסיסו אושרה ההקצבה אינן נכונות.

ב.

כי המועצה נותנת את ההקצבה לצורך ביצוע פעילות הנתמכת בלבד .המועצה אינ ה מתקצבת,
ולא לוקחת בחשבון עלויות הנובעות או הקשורות לדברים אחרים (כגון שכירות מתקן ,שכירות
או רכישת ציוד קבוע וכדומה) .

ג.

כי סכום ההקצבה שישולם הוא במחירים נומינליים ,ליום אישור ההקצבה.

ד.

כי ההקצבה שאושרה תינתן לגוף הנתמך ,ולו בלבד.

ה.

כי ההקצבה אושרה לשם ביצוע הפעילות הנתמכת שפורט ה בבקשה .שינוי הפעילות שלא באישור
המועצה א ו במקרה של אי -הגשמת הפעילות  -יגררו את ביטול ההקצבה ,והמועצה תה א זכאית
להשבת הסכומים שש ולמו לגוף הנתמך עד אותו מועד ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מכל
תשלום ותשלום שבוצע ,ועד למועד ההשבה בפועל.

ו.

כי ההחלטה על מתן ההקצבה מתייחסת רק לשנת הכספים לגביה נתנה ההחלטה .אולם המועצה
תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,להאריך את המועד האמור  -על פי בקשה שתוגש.

לא הוארך המועד כאמור  -תישלל זכאות הגוף הנתמך לקבל את סכומי ההקצבה שייעודו לפ עילות
הנתמכת.
ז.

הגוף הנתמך מצהיר כי ידוע לו שאי -עמידה ב קריטריונים לחלוקת תמיכה לספורטא ים (כפי שאלו
צורפו לבקשה לתמיכה) תגרור את בטלות ההקצבה מאליה ,בלא צורך לקבל החלטה בנושא ,או
להודיע את דבר הביטול ל גוף הנתמך .ואולם המועצה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,להאריך מועד
מהמועדים האמורים על פי בקשת הגוף הנתמך.

לא הוארכו המועדים כאמור  -תישלל זכאות הגוף הנתמך לקבל את סכומי ההקצבה שייעודו לפ עילות
הנתמכת.
ח.
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סעיף זה הינו סעיף עיקרי לכתב ההתחייבות אשר אי קיומו יהווה הפרה יסודית; ואין בסעדים
המפורטים בו כדי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לזכות המועצה על פי כל דין.

א .הגוף הנתמך מצהיר ומתחייב:
.1

הגוף הנתמך מודע לכך ,שלולא התחייבותו זו  -לא היי תה המועצה מאשרת את בקשתו
לקבל הקצבה ,והיי תה מעמידה את סכומי ההקצבה שניתנו לגוף הנתמך לטובת ביצוע
פעילות אחרת  ,על ידי גוף אחר; וזאת לשם הגשמת המטרה הציבורית לה מחויבת המועצה.

.2

משכך ,מסכים הגוף הנתמך  ,כי הפרת כתב התחייבות זה על ידו תזכה את המועצה
והמועצה להסדר הימורים ,יחדיו ,בפיצויים מוסכמים ,ללא הוכחת נזק ,בשיעור של כפל
סכום ההקצבה שניתן ל גוף הנתמך.

.3

לעני ין סעיף-קטן זה "סכום ההקצבה שניתן לגוף הנתמך" משמעו  -סך תשלומי המועצה
במסגרת ההקצבה ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד כל תשלום ותשלום ועד
למועד מתן הפיצוי המוסכם בפועל.

ב.

סעיף זה הינו סעיף עיקרי לכתב ההתחייבות ,אשר אי קיומו יהווה הפרה יסודית.

ג.

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי התחייבות הגוף הנתמך לפי סעיף זה הם בבחינת חוזה לטובת צד
שלישי ,כמובנו של מונח זה בפרק ד ' ל חוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג.1973-

פרסום:

הגוף הנתמך מתחייב בזה ,לציין בפרסומיו כי הפעילות הנתמכת מבוצעת בתמיכת המ ועצה .
.6

א.

התחייבויות הגוף הנתמך על פי כתב התחייבות זה יהיו בתוקף למשך שנה מיום החתימה על כתב
ההתחייבות.

ב.

הגוף הנתמך מתחייב ,כי במשך כל התקופה האמורה ,ת בדוק מערכת הביקורת הפנימית של הגוף
הנתמך את ביצוען של התחייבויות הגוף הנתמך כלפי המועצה.

ג.

.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל  ,ובמשך תקופת כתב ההתחייבות ,הגוף הנתמך מתחייב לאפשר למועצה או
לכל מי מטעמה לבדוק ,לבקר ולפקח על הליך חלוקת התמיכות ,ועל השימוש בהן לאחר מכן; והוא י יתן
למועצה או לנציגה לעניי ן זה כל מסמך או הסבר שיבקשו .בכלל זה:
א.

ככלל ,המועצה תערוך את הביקורת שלה אצל הגופים הנתמכים לאחר תיאום מראש; ואולם
היא תהא רשאית לערוך גם ביקורות פתע .הגוף הנתמך מסכים לכך ,והוא יסייע בידי המועצה
בביקורות שהיא עורכת.

ב.

מצאה המועצה בביקורת שערכה ליקויים באופן טיפול בכספי התמיכות  -תוציא היא על כך דו"ח
כתוב לידי הגוף הנתמך ; והגוף הנתמך יהיה מחויב לתקן את כל הליקויים שפורטו בדו"ח תוך
 60יום מיום קבלת הדו"ח.

ג.

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות המועצה ,ובכלל זה הסעד העומד לרשותה לפי סעיף  9לכתב
התחייבות זה ,הגוף הנתמך מסכים לכך ,שכל עוד הוא לא תיקן ליקויים שפורטו בדו"ח המועצה
כאמור בסעיף -קטן (ב) לעיל ,המועצה לא תדון בכל בקשת תמיכה שלו במועצה  ,לרבות בקשת
תמיכה תלויה ועומדת ,ולא תשחרר עבורו כספים בגין בקשות תמיכה שלו שכבר אושרו על ידה.

.8

.9

הגוף הנתמך מתחייב להעביר ,או לגרום לכך ,כי יועבר למועצה כל דו"ח ביקורת ,בו יפורטו
חריגים מתוכן ,או מרוח כתב התחייבות זה.

התחייבויות הגוף הנתמך ,לפי כתב התחייבויות זה ,תישארנה בתוקף ,גם במקרה שהגוף הנתמך
יעביר את זכויותיו בקשר לפרויקט בגינו נתנה ההקצבה ,כולן או מקצתן לאחר או לאחרים ,על
ידי העברה ,מסירה ,או בכל אופן אחר .הגוף הנתמך מתחייב בזה ,במפורש ,שמקבל ההעברה
ו/או הזכויות האחרות של הגוף הנתמך ,לגבי הפרויקט הנ"ל ימשיך ,על -פי התחייבות בכתב,
שתיכלל בחוזה ההעברה או ההתקשרות ,בינו לבין הגוף הנתמך ,לקיים ולמלא את כל אחת ואחת
מהתחייבויותיו של הגוף הנתמך כלפי המועצה והמועצה להסדר הימורים בהתאם לתנאי כתב
התחייבות זה.
א.

בסעיף זה:
.1

"נזק"  -נזק מכל מין וסוג ,ישיר או עקיף ,לרבות כל הפסד ,אובדן או הוצאה (כולל הוצאות
מש פט ושכ"ט עו"ד).

.2

"המועצה" ו"המועצה להסדר הימורים"  -לרבות עובדיהן  ,שלוחיהן  ,או כל מי מטעמן.

ב.

הגוף הנתמך אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק שיגרם למועצה ,כתוצאה מהפרת כתב
התחייבות זה על ידו ,אי -קיום הוראות המועצה או ביצוע רשלני של החובות המוטלות עליו ב כתב
התחייבות זה או בכל דין .מבלי לגרוע מכלליות הוראה זו הגוף הנתמך אחראי לכל נזק שיגרם
כתוצאה מטעות או ליקוי בהפעלת הפרויקט.

ג.

הגוף הנתמך יי שא באחריות כלפי המועצה גם לכל נזק שיגרם להן עקב תביעת צדדים שלישיים
כלשהם ,אם עילת התביעה ,כולה או מקצתה ,יסודה ב  /נובעת מ  /או נוצרה עקב הפרת כתב
התחייבות זה ,אי -קיום הוראות המועצה או ביצוע רשלני של החובות המוטלות על הגוף הנתמך
בכתב התחייבות זה או בכל דין.

במקרה זה ,הגוף הנתמך ישפה את המועצה  ,לפי העניין ,בגין כל נזק שיגרם ל הן כתוצאה מתביעת
או דרישת צדדים שלישיים כ אמור לעיל ,בגין כל נזק שנגרם לה.
ד.

מבלי לגרוע מהאמור בכתב התחייבות זה ,הגוף הנתמך ישפה את המועצה בגין כל סכום ש מי
מהן תחויב נה לשלם לכל גורם שהוא ,ובגין כל נזק שיגרם ל ה עקב כך ,במישרין או בעקיפין,
כתוצאה או בקשר עם הפעלת הפרויקט.

ה.

שום דבר מהאמור בכתב ה תחייבות זה אינו בא לגרוע מזכויות המועצה לפי כל דין במקרה של
הפרת חובות הגוף הנתמך.

ו.

בכל מקרה בו המועצה תבוא בדרישה לגוף הנתמך שמקורה בנזק שנגרם לצד שלישי התובע את
נזקיו  -הגוף הנתמך לא יטען טענת התיישנות כנגד תביעת המועצה.

ז.

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי כל הליך של פיקוח ו/או בדיקה מצד המועצה אין בו כדי לגרוע
ו/או להפחית מאחריותו הכוללת והבלעדית של הגוף הנתמך להפעלת הפרויקט.

.10

א.

אם יפר הגוף הנתמך סעיף מסעיפי כתב התחייבות זה ,תהיה המועצה רשאית  ,מבלי לפגוע בכל
זכות מזכויותיה על פי כל דין וחוק החוזים (תרופ ות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א 1970 -בפרט,
לדרוש את השבת ההקצבה למועצה בצירוף ריבית והצמדה כחוק החל מיום תשלום ההקצבה
בפועל ועד להשבתה בפועל ,וכן לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כדי לפעול
למימוש זכות זו.

.11

היה ויפר הגוף הנתמך את התחייבויותיו לפי כתב הת חייבות זה ,תהא המועצה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לקזז את סכום החוב של הגוף הנתמך כתוצאה מהפרה זו מכ ל זכות אחרת שיש לגוף הנתמך
כלפיה או מכל חוב שהמוצעה חבה כלפי הגוף הנתמך ,יהא מקורם של אלה אשר יהא.
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א.

שום ארכה או הי מנעות מפעולה או שתיקה של צד במקרה של הפ רת כתב התחייבות זה על ידי
הגוף הנתמך או אי -קיום תנאי מתנאיו ,ו/או אי -מימוש זכות מזכויות המועצה או המועצה
להסדר הימורים  -לא יחשבו כויתור על אותה הזכות ולא ישמשו מניעה לתביעה של המועצה או
המועצה להסדר הימורים  ,בין לגבי אותה ההפרה ובין לגבי הפרה אחרת ,אלא אם אישר ה
המועצה או המועצה להסדר הימורים את הוויתור בכתב.

ב.

ויתרה המועצה או המועצה להסדר הימורים לגוף הנתמך על הפרת הוראה מהוראות כתב
התחייבות זה  ,לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או של הוראה
אחרת.
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מוסכם בזה  ,כי הסמכות הבלעדית ל דון בכל הנוגע או הנובע מ כתב התחייבות זה או בכל הקשור
להקצבה בכלל ,בכל הליך שהמועצה או המועצה להסדר הימורים צד לו  -תהא נתונה לבתי המשפט של
העיר ירושלים בלבד.
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