כתב התחייבות לקבלת תמיכה מכספי המדינה באמצעות המועצה להסדר
הימורים בספורט
(בהתאם ל"הוראות שר האוצר לעניין הגשת בקשות לתמיכה בגופי ספורט ולדיון בהן")

תקציב שנת 2020

אשר נחתם ב _________ -ביום ____ לחודש ____ שנת _____
לכבוד
משרד התרבות והספורט
המסגר 14
תא אביב 67776

לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
רח' אודם  , 12רמת סיב
פתח תקווה49710 ,
ג.א.נ,.

אני הח"מ ,העמותה /חברה ______________ ____ ________ (להלן" :הגוף הנתמך" ),מספר
ח"פ ______________________ באמצעות מורשי החתימה ה"ה _____________ ,ת.ז.
_______________ ו  ,_____________ -ת.ז ,_______________ .מתחייב בזה לפניכם
כדלקמן:
הואיל

וכספי המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן" :המועצה" ) ,אשר נותרים מעריכת
ההימורים ,מועברים למדינה;

הואיל

ו הוצאות משרד התרבות והספורט (להלן" :המשרד") לתמיכה בגופי ספורט לעניין
פעילות נתמכת בסכום שנקבע בחוק התקציב השנתי מ חולק ים על ידי המועצה בהתאם
להוראות סעיף  9ב(ב) לחוק להסדר ההימורים בספורט (להלן" :החוק ");

והואיל

והגוף הנתמך מעוניין לקבל תמיכה בפעילות הנתמכת  ,ולשם כך הוא מוכן להתחייב
לפני המועצה וכלפי המשרד כאמור בכתב התחייבות זה.

אי לכך מצהיר בזאת הגוף הנתמך כי הוא קרא את כל "הוראות שר האוצר לעניין
הגשת בקשות לתמיכה בגופי ספורט ולדיון בהן" לפיהן מחלקת המועצה תמיכות
(להלן גם" :נוהל" או "נוהל שר האוצר") ,והוא מסכים לכל הוראות הנוהל ,ומבלי
לגרוע להסכמה זו ,הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן:
 .1התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;
 .2הגוף הנתמך לא יעביר מכספי התמיכה למפלגה או לסיעה ,לא יעשה שימוש בכספי
התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות ולא יכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או
בפרסומים או באירועים שלו;
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 .3לפי דרישת ועדת התמיכות המשותפת (כהגדרתה בחוק) ובהתאם להנחיותיה ,כפי שנקבעו
במבחני התמיכה ,יציין באופן סביר את עובדת תמיכת המשרד בפעילות הנתמכת;
 .4יעמוד בכל התנאים לקבלת תמיכה הקבועים בהוראות אלה ובתנאים האחרים שקבעה
ועדת התמיכות המשותפת בנוגע לתמיכה;
 .5יפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר ,ייעול וחיסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן
לזמן;
 .6ימציא לוועדת התמיכות המשותפת ולמשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים
בקשר לשימוש בתמיכה במועדים ובמתכונת שהורתה עליהם ועדת התמיכות המשותפת;
 .7יאפשר למבקרים ומפקחים מטעם וועדת התמיכות המשותפת ,למעט נציגי הציבור ,לבקר
במשרדיו ובמיתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו;
 .8יחזיר למועצה את יתרת התמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ,או את מלוא
התמיכה אם התברר כי לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה ,ולפי דרישת ועדת התמיכות
המשותפת  -בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הגוף
הנתמך;
 .9הגוף הנתמך מסכים לכך שככל שיתברר לוועדת התמיכות המשותפת כי הוא לא עמד
בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה או לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה,
תגבה ממנו המועצה את הסכומים ששולמו לו ביתר או את מלוא הסכומים שהוא חייב
למועצה ,לפי העניין ,ובהתאם להחלטת ועדת התמיכות המשותפת ,בצירוף הפרשי הצמדה
וריבית מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הגוף ,הנתמך בהתאם לסעיף  17לנוהל ("גביית
כספים מגוף ספורט נתמך");
 .10כי הוא מודע להוראות אלה בכלל ,ובפרט להוראות לעניין שינוי ,עיכוב או הפסקת התמיכה
כמפורט בסעיפים  12עד  17לנוהל שר האוצר וכן כי הוא מודע להוראות מבחני התמיכה
שלפיהן הוא מגיש את בקשת התמיכה ומבצע את הפעילות שבעדה הוא מבקש תמיכה;
 .11הגוף הנתמך מודע לכך שוועדת התמיכות המשותפת רשאית להקטין ,לעכב או להפסיק
את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן
התמיכה ,או אם הופחתו כספי התמיכה;
 .12כאמור בסעיף  9ב)ב (לחוק עקב מדיניות כלכלית ,הכול בהתאם לאמור בהוראות אלה
ובהוראות החשב הכללי כפי שייקבעו מזמן לזמן.
 .13הגוף הנתמך מודע לכך שהחלטות ועדת התמיכות המשותפת יתבססו על נתונים שיועברו
לוועדת התמיכות המשותפת על ידי איגודי ספורט והתאחדויות הספורט ,כאמור במבחני
התמיכה של המשרד ,והוועדה לא תדון בבקשת התמיכה בטרם יועברו נתונים כאמור;
החלטת ועדת התמיכות המשותפת שהתבססה על נתונים כאמור תהיה סופית;
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 .14הגוף הנתמך מצהיר בזה כי הנתונים האמורים יוצגו לו וניתנה לו ההזדמנות להציג הערות
בכתב ביחס אליהם והוא מוותר על טענות כלפי המשרד ,החשב הכללי ,ועדת התמיכות
המשותפת או המועצה באשר לנכונות הנתונים שהועברו על ידי איגודי הספורט
והתאחדויות הספורט ,כאמור במבחני התמיכה של המשרד;
 .15הגוף הנתמך מתחייב לקיים בקרה ופיקוח נאותים להבטחת קיום חובות הגוף ,בהתאם
להוראות נוהל שר האוצר ובהתאם למבחני התמיכה ,ובכלל זה לקיום ההתחייבויות של
הגוף הנתמך בהתאם לאלה ,וכן להבטחת אמיתות הדיווחים הניתנים במסגרתם.
 .16הגוף הנתמך מתחייב לממן את הפעילות הנתמכת ,ממקורותיו העצמיים ,בשיעור של 10%
לפחות מעלותה; מימון של  10%לפחות מעלות הפעילות יהיה במזומן.
 .17הגוף הנתמך לא יעביר כספים לתאגיד אחר אלא באחד מהמקרים הבאים:
.17.1

המוסד שהעביר את הכספים הוא גוף מנהל של התאגיד מקבל הכספים;

.17.2

הכספים הועברו מכוח הסכם עם תורם;

הוראה זו לא תחול על גוף ספורט שסך כל כספי התמיכה השנתית של כלל משרדי
.17.3
הממשלה בו אינו עולה על  25%ממחזור הכנסותיו באותה שנה ;בסעיף קטן זה" ,גוף
מנהל " -גוף ספורט המאגד או מעניק שירותי ניהול לפי הסכם לשני גופים או יותר אשר
מטרותיהם הרשומות לפי כל דין דומות או זהות לשלו.
 .18שינוי ,עיכוב או הפסקת התמיכה
הגוף הנתמך מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך ש:
לא הוגשו דוחות או מסמכים שנדרש הגוף להגיש ,יעוכב או ייפסק תשלום
.18.1
התמיכה.
התברר לוועדת התמיכות המשותפת כי גוף ספורט אינו עומד בתנאים שקבעה
.18.2
בקשר לתמיכה ,או לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה ,או חל שינוי אחר בגוף או
בפעולותיו אשר היה בו כדי להשפיע על אישור התמיכה או שיעור התמיכה ,יוקטן ,יעוכב
או ייפסק תשלום התמיכה ,לפי העניין.
התברר לוועדת התמיכות המשותפת כי היקף או קצב ההוצאות או ההכנסות של
.18.3
הגוף שונה באופן מהותי מהמתוכנן ,באופן שיש או שהיה בו כדי להשפיע על אישור
התמיכה או על שיעור התמיכה ,רשאית ועדת התמיכות המשותפת להחליט להפחית את
ההיקף או להתאים את הקצב של תשלום התמיכה לשינויים שחלו כאמור.
התברר לוועדת התמיכות המשותפת כי גוף ספורט לא עמד בתנאים ובהתחייבויות
.18.4
שנקבעו בקשר לתמיכה או
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לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה ,תפעל המועצה לגביית הכספים ששולמו לגוף
.18.5
ביתר או את מלוא הסכומים ששולמו לו ,או סכומים נוספים על תשלומים ששולמו לו,
לפי העניין ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ,מן המועד שבו נוצרה עילת חיוב הגוף ,לפי
סעיף  17לנוהל.
 .19הגוף הנתמך מסכים ומקבל מראש כל תיקון בהוראות הנוהל ששר האוצר יחליט עליו
ושיפורסם ברשומות.
ולראיה באנו על החתום ,היום __________________________
______________

______________

שם________________ :
ת.ז_______________ :.
תפקיד______________ :

שם________________ :
ת.ז_______________ :.
תפקיד______________ :
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