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 תאריך _______________ 

 לכבוד 
 ________________________  מועדון

 
 שלום רב , 

 
  שומהרמותה )ע  המרכז לאגודות ספורט עצמאיות -עצמה קבל שירותים מלבהמשך לפנייתכם אלינו בבקשה 

או  נא מל  .הנדרשים  ופירוט המסמכים הנוספים הטפסים, מצ"ב  "(מרכז עצמה" או "עצמה )להלן: " (580112480
)לתשומת לבכם, יש להחזיר את המסמכים  הנדרשים במלואם ושלחו חזרה אלינו בצירוף המסמכים   הטפסים

 החתומים המקוריים בדואר(:
 

  נספח א'מצ"ב כ –כאגודה מקבלת שירותים  עצמהמכתב הצטרפות למרכז . 

  בנספח מצ"ב כ - עצמה ספורט ממרכז הקבלת שירותים בתחום הצהרה על' . 

 גנספח מצ"ב כ  –י עמותה טופס עדכון פרט'. 

  דנספח מצ"ב כ   –הסכם שירותים'. 

  הנספח מצ"ב כ-חתום ע"י עו"ד או רו"ח   -אישור על מורשי החתימה בשם המועדון' . 

  ו'נספח מצ"ב כ חתום ע"י עו"ד או רו"ח–פרטי חשבון בנק והסכמת מסירתם. 

 ז'נספח מצ"ב כ ותה, מורשי החתימה של העמ  כתב התחייבות כלפי מרכז עצמה חתום על ידי. 

  ח'נספח כתב מינוי מרכז עצמה כגוף מייצג, מצ"ב כ  . 

  .אישור על הקבוצות הפעילות במועדונכם מהאיגוד / האיגודים הרלוונטיים 

  .תעודת רישום עמותה 

  )מאושר ע"י רשם העמותות –תקנון עמותה )או תקנון חברה לתועלת הציבור . 

  תקין.  שור ניהול אי -עמותות/חל"צ הקיימות שנתיים לפחות 

  על הדוחות להיות חתומים כנדרש. –דוחות כספיים 

   ספרים וניהול  במקור  מס  ניכוי  המתאים:    –אישורי  לאתר  קישור  להלן  )לנוחותכם  בתוקף 

https://www.misim.gov.il/gmrepishur/ .) 

 
מהטפסים   חלק  לבכם,  ה לתשומת  לעיל  לצורך  בהתאם    ינםהמפורטים  כספים  לחלוקת  של  למבחנים  תמיכה 

חוק להסדר  המשרד התרבות והספורט והוראות שר האוצר להגשת בקשות לתמיכה בגופי ספורט ולדיון בהן לפי  
בספורט  מוסדר    ההימורים  המשותפת שהרכבה  התמיכות  לועדת  ו/או  למינהל הספורט  מועברים  אלו  וטפסים 

המועצה1ב)ה() 9בסעיף   מטעם  המדינה,  מטעם  נציגים  הכוללת  לחוק,  בספורטלהסד  (  ההימורים  נציגי    ר  וכן 
   .ציבור

 
 נשמח לעמוד לרשותכם בדבר פרטים נוספים.

 
 בכבוד רב, 

   מירי שלו, מנכ"ל
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 'אנספח      
 

 תאריך: _________________         
 לכבוד  

   )ע"ר(המרכז לאגודות ספורט עצמאיות  – עצמה
 , כפר המכביה 7ברנשטיין 

 52105רמת גן 
 .ג.נ.,  א             

 
 כאגודה מקבלת שירותים עצמההצטרפות למרכז  הנדון:

 

מבקשים    אנו,  _____________________________________ ללמועדון  המרכז    -  עצמה הצטרף 
ספורט שירותים,    (580112480)ע"ר    עצמאיות  לאגודות  מקבלת  מהסוגים  כאגודה  שירותים  זה  ובכלל 

חלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התרבות והספורט במרכזי  ( למבחנים ל5)ג()5המפורטים בסעיף קטן  
,  עצמהאנו מצהירים כי ידועים לנו הדרישות והנהלים של  .  1985-ספורט לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"א

 : מתחייבים  ובין היתר
 

אלא אם ננהל   עצמהלנהל ספרים עפ"י דרישת הדין. ידוע לנו כי לא נוכל לקבל כספים כלשהם מ .א
 .  עצמהכדין ונציג אישור מתאים ל ספרים

 
ונאותים בהתאם לאופי והיקף הפעילות של המועדון ובכל מקרה  לקיים ביטוחים מתאימים   .ב

 . עפ"י כל דין שלא יפחתו מהנדרש 
 

שלב את שם ולוגו "עצמה" על גבי השילוט, הניירת, הביגוד וכל אמצעי  ליעשה את מיטב המאמצים   המועדון
 חשיפה אחר של המועדון. 

 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 
 

------------------------         --------------------------         -------------------------- 
 חותמת המועדון     2מורשה חתימה                 1מורשה חתימה    

 
 
 
 
 

 
 

 תאריך: _______________________ 
 

 שם האגודה: ___________________  
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 'בח נספ     

 

 לכבוד

 המועצה להסדר ההימורים בספורט 

 משרד הספורט

 

 הצהרה על קבלת שירותים בתחום הספורט

 

  ]יש למחוק את חל"צ/ח"פ/ ________________ ע"ר__]יש למחוק את המיותר[ חל"צ/חברה /העמותה

פורט  _____________________, מצהירה בזאת, כי היא מקבלת סיוע ושירותים שונים בתחום הסהמיותר[ 

 (.  580112480עמותה רשומה  ) המרכז לאגודות ספורט עצמאיות  -עצמה ממרכז 

רכז הינו  )תאריך תוקף השייכות למ, )תחילת רבעון( תחילת קבלת שירותים: _________________________

לת  התאריך הקובע לקב  01.05יינו הגישו מסמך ב התאריך העלאה מסמך זה למערכת, מתחילת אותו רבעון ד

 גם אם זה תאריך המסמך(.  01.01ולא  01.04-הינו ה   רותיםיש

]יש למחוק את המיותר[ מצהירה כי יש לראות בהודעה זו הודעה על קבלת שירותים מארגון   העמותה/חל"צ/חברה 

 . 1967-()ד( לחוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז5()1)ב 9ספורט נתמך הנ"ל לצורך הוראות סעיף 

ממרכז אחר עד כה ידעתי את המרכז בדבר עזיבתי והפסקת קבלת  מידה וקיבלתי שירותיםבבנוסף אני מצהיר כי 

 שירותים ממנו. 

[ מתחייבת להודיע למועצה ולמשרד הספורט בהקדם האפשרי על כל  ]יש למחוק את המיותר העמותה/חל"צ/חברה 

 צהרה עדכנית. ה יחול )ככל שיחול( בקבלת סיוע ושירותים שונים בתחום הספורט באמצעות  שינוי  ש

 

 : חל"צ/חברה/חתימות ושמות שני מורשי החתימה של העמותה

 

                  ________________            _________________ 

  

 : חותמת העמותה/חל"צ/חברה

 

__________ _________________________
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 'גנספח      
 

 _טופס עדכון פרטים לעונת ________________ הנדון: 
 

 __________________________________________.  :שם המועדון / האגודה
 

 ____________________.  מס' עמותה:_____________________ :שם העמותה
 

 מס' סניף _______ מס' ח"ן____________ בנק ____________: פרטי חשבון בנק
 

 יו"ר העמותה וחברי ההנהלה:
 

תפקיד  שם ומשפחה
 בעמותה

 פקס סלולרי טלפון  כתובת

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

 אנשי קשר בשם העמותה: 
 
 

 מס' עמותה: ענף:

 

 שם המועדון: 

כתובת המועדון / כתובת  

 איש קשר :

 

  קס:פ  טלפון משרד:

  : 2שם איש קשר   : 1שם איש קשר 

  תפקיד:   תפקיד: 

  טלפון נייד   טלפון נייד 

  מייל: יא  אימייל: 
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 * להזכירכם, עליכם לעדכן אותנו בכל שינוי בפרטים הרשומים מעלה.
 

 כללי: 

 ומעלה: _______ 20: ______ גיל  20הפעילים במועדון: עד גיל  *הספורטאים מספר 

 ומעלה: _______ 20: ______ גיל  20הפעילות במועדון: עד גיל  * תהספורטאיומספר 

 רשומים באיגוד הרלוונטי ! ה* נא לציין אך ורק ספורטאים 
 

אשר חלה עליהם חובת  : באיזו מסגרת מבוטחים ספורטאי המועדון ביטוחי ספורטאים לפי חוק הספורט

 עפ"י חוק הספורט?  ________________   ביטוח

 

 
 

 _________________________________________________ :תהערות/בקשו
 

___________________________________ _________________________ 
 

 
 
 
 
 

  ____________________________ 
 

 חתימה + חותמת המועדון 
 

                                                                  
 

                                                                        
 
 
 

 או באמצעות  5744154-03באמצעות הפקס.   עצמה י* נא מלאו הטפסים והעבירו למשרד
 .52105, כפר המכביה, ר"ג 7או לכתובת: ברנשטיין     otzma@bezeqint.netהמייל:   
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 'דנספח 

      
 

             
 ריך:___________ תא         

 הסכם 
 

 המרכז לאגודות ספורט עצמאיות  -עצמה  בין
   580112480 עמותה רשומה מספר

   רמת גן  ,)כפר המכביה( 7ברנשטיין  ובמרח
 ("מרכז עצמה"  או "עצמה)" 

 
   -_________________________  לבין

 ____________  עמותה רשומה מספר
 מרחוב __________________ 

 __________ ליה: פקסימי______ ; טלפון: ___
 "(המועדון)"
 

לאגד ולארגן אגודות ספורט עצמאיות בענפי  שמטרתה    תועצמה הינה מרכז לאגודות ספורט עצמאיו הואיל  
 ; ספורט השוניםה

עצמה  והואיל למרכז  ומסונף  בספורט  עוסק  עצמה    והמועדון  שירותי  את  למועדון  מספקת    -ועצמה 
 ; כהגדרתם להלן

להצו והואיל מבקשים  על  דדים  שיחולו  וההוראות  התנאים  את  ולהסדיר  עצמה  קבוע  ולהתקשר  שירותי 
 זה כמפורט להלן.  םלשם כך בהסכ

 
 לפיכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 שירותי עצמה   .1
עצמה תעניק למועדון, במשך תקופת ההסכם, בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק המועצה להסדר הימורים  

ת פיו, והתקנ  1967-שכ"זבספורט,  על  שהותקנו  עצמה  ות  שירותי  ".  את  זה  עצמהבהסכם  יהיו,  שירותי   "
)ב( סיוע  די של עצמה, אחד או יותר מהבאים:  ול דעתה המלא והבלעקבכפוף לשי )א( סיוע וייעוץ משפטי; 

ספורט; )ה(  וייעוץ בנושאים מקצועיים, כלכליים וחשבונאיים; )ג( רכישת פוליסות ביטוח; )ד( רכישת ציוד  
ספורט; )ו(    תמחויב להעביר לאיגודי ספורט או להתאחדויו  המועדוןה מרוכזת של תשלומים שאותם  העבר

לספורטאים,   מקצועי  ידע  משרה  הקניית  ולנושאי  לאוהדים  ופעילויות    במועדוןלמאמנים,  כנסים  וארגון 
הוועדה מול  או  המדינה  רשויות  מול  סיוע  )ח(  ושיווק;  פרסום  )ז(  חו  המשותפת  הדרכה;  להסדר  לפי  ק 

בספורט )י(  ההימורים  חדשים;  ספורט  ומועדוני  אגודות  להקמת  סיוע  )ט(  סיוע  פ;  )יא(  מייצג;  כגוף  עולה 
 . ספיכ

 
 תקופת ההסכם .2

)"  12הסכם זה יחול לתקופה ראשונית של   .2.1 "( אשר תוארך מאליה )באופן  התקופה הראשוניתחודשים 
 חודשים כל אחת.  12פות נוספות של אוטומטי(, ללא צורך בהודעה נוספת, לתקו

ה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי  מלעיל, מובהר ומוסכם כי: )א( עצ  2.1על אף האמור לעיל בסעיף   .2.2
בהתרא שהיא,  סיבה  מכל  ) סיום,  תשעים  בת  הראשונית  90ה  התקופה  בתום  )ב(  למועדון;  יום   )

סיום לידי  זה  הסכם  להביא  רשאי  יהא  המועדון  לעיל(,  שהיא)כהגדרתה  סיבה  מכל  בת  ,,    בהתראה 
 לעצמה. יום   (90) תשעים

ישיב המועדון כל חוב תלוי ועומד  אזי: )א(    ,בה שהיאימכל ס   במידה והודיע צד על סיום ההתקשרות,  .2.3
( ימים מהיום שנמסרה התראה  7לעצמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, ככל שיחולו, תוך שבעה )
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סעיף   פי  שנ  לעיל  2.2על  מיום  בכתאו  לכך  עלדרש  מביניהם  ב  המוקדם  לפי  עצמה,  בכפוף    ידי  והכל 
)ב( ישיב  להלן  2.4להוראות סעיף   )לרבות   המועדון מעצמה  שקיבל   וכל סכום אחר  מענקמועדון כל  ה; 

ו/או שולם ע"י עצמה בשם ו/או  מענק וכל סכום אחר שניתן לספורטאי ו/או גורם אחר מטעם  המועדון(  
  ( החודשים שקדמו למועד סיום ההתקשרות, 36ושים ושישה ) בשלאו בעקיפין,  עבור המועדון, במישרין  

( ימים מהיו7תוך שבעה  פי סעיף  שנמסרה התראה    ם(  ידי    לעיל  2.2על  או מיום שנדרש לכך בכתב על 
 . להלן 2.4והכל בכפוף להוראות סעיף  עצמה, לפי המוקדם מביניהם

בין הוראות סעיף   .2.4 ו/או אי התאמה  כי במקרה של סתירה  לבין הוראות הסכם    2.3מובהר  זה  להסכם 
אחר  הלוו  הסכם  ו/או  מותנה  מענק  הסכם  ו/או  מענק  הסכם  ו/או  מותנה  הלוואה  הסכם  ו/או  אה 

"( ביחס לסכום כסף  ההסכם הייעודידים בכתב לאחר מועד חתימת הסכם זה )להלן: "צדשייעשה בין ה
)בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של    , במישרין או בעקיפיןו/או תעניק, לפי העניין, עצמה למועדון  שתלווה 

"(, אזי הוראות ההסכם הייעודי ביחס לאותו סכום )לרבות תקופת ההחזר, תנאי  הסכוםצמה( )להלן: "ע
 פירעונו ו/או השבתו לעצמה( תגברנה ותחייבנה את הצדדים לכל דבר ועניין. 

 
 רותהצה .3

לכל  התקשרותו בהסכם זה וביצועו אינם עומדים בניגוד לדין או לתקנון המועדון, ו  : )א(דון מצהיר כיהמוע
או   לאישור  דרישה  או  מניעה,  או  איסור,  או  הגבלה,  כל  ואין  לו,  צד  הוא  שהמועדון  כלשהו  אחר  הסכם 

ות בהסכם זה וביצועו  הסכמה, בין בדין, בין בהסכם ובין בכל דרך אחרת, על או לשם, לפי העניין, ההתקשר 
המועדון ידי  )ב(  על  ידוע  הוא מתחייב  ;  הדין.  דרישת  עפ"י  לא    דוןלמועלנהל ספרים  כספים    יוכלכי  לקבל 

וי אלא אם    עצמה כלשהם מ )ג(  ציג אישור מתאים לינהל ספרים כדין  לקיים ביטוחים  הוא מתחייב  עצמה; 
והיקף הפעילות של המועדון   ונאותים בהתאם לאופי  יפחתו מהנדרש עפ"י כל  מתאימים  ובכל מקרה שלא 

)ד(  דין ולוג;  ו "עצמה" על גבי השילוט, הניירת, הביגוד  המועדון יעשה את מיטב המאמצים לשלב את שם 
המועדון של  אחר  חשיפה  אמצעי  )ה(  וכל  שימוש  ;  לעשות  עצמה  למרכז  הסכמתו  את  בזה  נותן  המועדון 

רטאיו ופעילותו, לרבות צילומים וחומרי פרסום  עדון, ספובצילומים וכן במידע וחומרי פרסום הקשורים למו
ערוצי המדיה הח ו/או  וכו'(  מתוך אתר המועדון  טוויטר  אינסטגרם,  פייסבוק,  )לרבות  המועדון  של  ברתית 

לטפח   לקדם,  מנת  על  והכל  עצמה  מרכז  של  החברתית  המדיה  ובערוצי  עצמה  מרכז  באתר  פרסום  לצורך 
 א כוונת רווח. ים בו וללולפתח את ענפי הספורט והעוסק

 
 

 שונות .4
ידי שני הצדדים,  כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים רק אם יערך   .4.1 בכתב, ייחתם על 

 יצוין בו כי הוא מהווה שינוי או תיקון להסכם זה.  ו

ע  .4.2 כויתור  או  זכות  אותה  על  כויתור  יראה הדבר  לא  פיו,  על  מזכויותיו  זכות  זה  צד להסכם  ל  לא אכף 
 זכויות אחרות כלשהן אלא אם נעשה הדבר במפורש ובכתב.

יחול הדין הישראלי בלבד. הצד .4.3 זה  לבית המשפטדים  על הסכם  כי  בזה  -בעיר תל  וסמךהמ  מסכימים 
  כל הנובע ממנו. בכל הנוגע להסכם זה ו/או ב ת הייחודיאביב תהיה סמכות השיפוט  

    
 

   
 ______ חותמת המועדון _____________________       

 
 

  חתימה _________________________________  שם החותם: __________________  
  
 _______________________________ חתימה __  ותם: __________________ שם הח 
       

 
 ________________________________ עצמה
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 'הנספח 
 

 

 תאריך: _____________         

 לכל מאן דבעי 

 

 זכויות החתימה של התאגיד אישור 

 

 ספרו __________________ הריני לאשר כי בהתאם לפרוטוקול התאגיד _______________________ שמ

 

 ם___________________ בעלי זכויות החתימה בתאגיד הינם: מיו

 

 . מורשה אחד _________________________ 1

 

 . מורשה  שני _________________________ 2

 

 רשה שלישי _______________________ . מו3

 

 _________ הרכב החתימות המאושר :________________________________ 

 

 

 

_______________ ______________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח 

 המאשר את האמור לעיל 
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 'ונספח 
 
 

 תאריך: _____________          

 

 

 כמת מסירתםפרטי חשבון בנק של תאגיד והס

 

אשונה יפורט החשבון  פרטי כל חשבונות הבנקים של המוסד בציון מספר חשבון אליו תועבר התמיכה )בשורה הר

 ר התמיכה(:אליו תועב

 

מורשי   מס' החשבון  מס' הסניף  שם הסניף  שם הבנק 

 החתימה*** 

 

      

      

      

 

 ***ציין "לחוד" או "ביחד" 

ת לבדיקת כל חשבונות הבנק של העמותה ___________ עמותה מספר  הנני נותן הסכמה בלתי חוזר  .1

 ממשלתי או נציגי החשב הכללי. ___________ בידי נציגי המשרד ה

 ההסכמה ניתנת בתנאי שהנציגים יציגו אישור מאת מנכ"ל המשרד הממשלתי או אישור מאת החשב הכללי.  .2

 מסמך הקשור לחשבונות אלה וניהולם. ההסכמה היא לעיין בכל חשבונות הבנק ולקבל מן הבנק כל  .3

ב הכללי  ודיות כלפי משרדי הממשלה והחשאני פוטר, למען הסר ספק, את הבנק מכל חובה שבדין לעניין ס .4

 בקשר לחשבונות אלה. 

  שתינתן לאחר מכן תידוע לי שהסכמה זו הינה תנאי לאישור התמיכה ולכן בלתי חוזרת, וכל הודעה סותר  .5

    עניין.לא תהיה תקפה לכל דבר ו

 

 לראיה באנו על החתום :                                         

 

-------------------------  ---------------------------  -------------------------- 

 חותמת המועדון   2מורשה חתימה      1מורשה חתימה    
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------------------------- 

 תאריך         

 

 

 

 ב':חלק 

 

 מור לעיל . אנו מצהירים בזה שאנו הרשומים לעיל מורשי החתימה בחשבון המצוין לעיל ומסכימים לתוכן הא

 

 וח לכם על כל שינוי בבעלי זכות החתימה של החשבון. אנו מתחייבים לדו

 

 שם החותם: ____________________________ חתימה: _________________

 

 ____________ חתימה: _________________שם החותם: ________________

 

 ______________שם החותם: ____________________________ חתימה: ___ 

 

 

 ___________ ___________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח 

 המאשר את פרטי חשבון הבנק
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 'זנספח 
 

 תאריך: _________________         
 לכבוד 

  ( 580112480)עמותה רשומה ז לאגודות ספורט עצמאיות המרכ –עצמה 
 , כפר המכביה7ברנשטיין 

 52105רמת גן 
 "(מרכז עצמה)" 

              
 .ג.נ.,  א  

 
 כתב התחייבות הנדון:

"( מתחייבת כי היא קראה את הוראות שר האוצר העמותה)"  ____________, ע"ר מספר __________עמותת  
לתמ בקשות  הגשת  התשכ"זלעניין  בספורט,  ההימורים  להסדר  חוק  לפי  בהן  ולדיון  ספורט  בגופי    1967-יכה 

ו הנוהל)" הור  ",החוק"-"  לכל  מסכימה  היא  התנאים  בהתאמה(,  בכל  לעמוד  מתחייבת  והיא  והחוק  הנוהל  אות 
כל  את  לקיים  ומתחייבת  מצהירה  העמותה  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  בהם.  המפורטים  והדרישות 

 ם להלן:  התנאי

אשר .א למטרה  ורק  אך  תשמש  התמיכה  אזי  לעמותה,  עצמה  ממרכז  תמיכה  כספי  שיועברו  וככל  לשמה    אם 
 מרכז עצמה לבין העמותה והכל בכפוף לנוהל והחוק.   ניתנה, כפי שהוגדרה בין

לא  .ב לסיעה,  או  למפלגה  עצמה  ממרכז  שיתקבלו(  וככל  )אם  שיתקבלו  התמיכה  מכספי  תעביר  לא  העמותה 
ימוש בכספי התמיכה בקשר לתעמולת בחירות ולא תכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או תעשה ש

 מים או באירועים שלה. בפרסו

שת ועדת התמיכות המשותפת )כהגדרתה בחוק(, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, העמותה תציין באופן  לפי דרי . ג
 לות הנתמכת. סביר את עובדת תמיכת משרד התרבות והספורט ומרכז עצמה בפעי

ראות נוהל שר העמותה מתחייבת לקיים בקרה ופיקוח נאותים להבטחת קיום חובות העמותה, בהתאם להו .ד
בחני התמיכה, ובכלל זה לקיום ההתחייבויות של העמותה בהתאם לאלה, וכן להבטחת האוצר ובהתאם למ

 אמיתות הדיווחים הניתנים במסגרתם. 

חוזר .ה בלתי  הסכמה  בזאת  נותנת  המשרד העמותה  נציגי  בידי  העמותה  של  הבנק  חשבונות  כל  לבדיקת  ת 
מאת מנכ"ל המשרד הממשלתי רכז עצמה, בכפוף להצגת אישור  הממשלתי או נציג החשב הכללי או נציג מ

חשבונות   בכל  לעיין  היא  ההסכמה  העניין.  לפי  עצמה,  מרכז  מאת  אישור  או  הכללי  החשב  מאת  אישור  או 
הקשור לחשבונות אלה וניהולם. העמותה פוטרת את הבנק מכל חובה שבדין  הבנק ולקבל מן הבנק כל מסמך  

מה בקשר לחשבונות הבנק של העמותה. ידועה הממשלה, החשב הכללי ומרכז עצ   לעניין סודיות כלפי משרדי
לעמותה שהסכמה זו הינה תנאי לאישור התמיכה ולכן בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת שתינתן לאחר מכן  

 ה לכל דבר ועניין.לא תהיה תקפ

 ____________________  :ולראייה באנו על החתום, היום 
 

 בכבוד רב, 
 

------------------------         --------------------------         -------------------------- 
 חותמת המועדון     2מורשה חתימה                 1מורשה חתימה    

 ם:___________ ש  שם:___________  
 תפקיד:________   תפקיד:________  

  ת.ז:___________  ת.ז:___________  
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 'חנספח 
  

 
 __________ תאריך: _______          
 לכבוד  

 המרכז לאגודות ספורט עצמאיות )ע"ר(   –עצמה 
 , כפר המכביה 7ברנשטיין 

 52105רמת גן 
 "( מרכז עצמה)"             
  
 א.ג.נ.,    

 
 מינוי מרכז עצמה כגוף מייצג  ון:הנד

 

1. "( ומסכימים בזאת כי מרכז    "( מאשריםהעמותהאנו, ____________, ע"ר מספר __________ 
ו/או מי מטעמו ישמש כגוף מייצג מטעמנו לצורך סיוע בהגשת כל מסמך הנדרש לצורך קבלת  עצמה  

מסמכים לצורך אישור    תמיכה באמצעות מערכת מרכב"ה או כל מערכת אחרת אליה יידרשו להגיש
המשותפ  לעמותהתמיכה   התמיכות  לועדת  כאמור  בקשות  הגשת  לרבות  דין,  כל  כהגדרתה  לפי  ת 

 .  1967-ם בספורט, תשכ"זבחוק להסדר ההימורי
 
מסייע   .2 עצמה  מרכז  אותו  המידע  נכונות  ו/או  לתוכן  אחראי  אינו  עצמה  מרכז  כי  לנו  וידוע  מובהר 

"( ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מרכז עצמה    לעמותה"(.  המידע להגיש מטעמנו  לא תהא כל טענה 
דרישת  עם  מיד  עצמה,  את מרכז  ו/או והיא תשפה  טענה  כל  בגין  תביעה    ה הראשונה,  ו/או  דרישה 

 .שתופנה או תוגש נגד מרכז עצמה בקשר עם המידע, במישרין או בעקיפין
 
 
 

 ____________________  :ולראייה באנו על החתום, היום
 

 
 

 בוד רב, בכ
 
 
 
 

------------------------         --------------------------         -------------------------- 
 חותמת המועדון     2מורשה חתימה                 1חתימה מורשה     

 שם:___________   שם:___________  
 תפקיד:________   תפקיד:________  

 ___________ ת.ז:  ת.ז:___________  
 

 


