
 ובהדפסה בלבד(נייר רשמי של הרשות המקומית למלא טופס זה על גבי  חובה)
 (105)לאחר המלצת מפקח מינהל הספורט במחוז, יש לצרף טופס זה לבקשת התמיכה במערכת המרכב"ה, כטופס 

 

 כספית לתמיכה הטופס בקש
 1720לשנת  - ספורטעבור בניה ואו שיפוץ מתקני ספורט ואו לרכישת ציוד  

 
 _____________תאריך:                        

   ___________מחוז: ________ב מפקח מינהל הספורט,   ______________________ :אל

 ___________________________________ שם הרשות המקומית(:סוג ו) :מאת

 ______________מיקוד: __          _________________________________________ :הרשות כתובת

 ________________פקס: ___________________   _________________   מס' טלפון נייד: טלפון: מס' 

 הננו מבקשים את סיועכם הכספי עבור בניה, שיפוץ או רכישת ציוד ספורט. .1

 המקומית. הבניה שבגינה מוגשת הבקשה הינה בהתאם לתכנית אב למתקני הספורט של הרשות .2

אנו מצהירים בזה כי ביצוע המיזם ייצור מוקד משמעותי לפעילות הספורטיבית או החברתית ברשות המקומית, או  .3
 יגרום להעצמה משמעותית בה.

 ה מוגשת הבקשה.עבוראנו מצהירים בזה על קיום קרקע ציבורית בבעלותנו, הזמינה ופנויה לבניית מתקן הספורט ש .4

 אם להצעת מחיר של קבלן ואו ספק, ולפי כל דין.תמחור העלויות נעשה בהת .5

מעת קבלת האישור  תוך _____ חודשיםמתחייבים לבצע  הבניה או השיפוץ או הרכישה, ערוכים לבניה ואו לשיפוץ ואנו  .6
 הכספית, ואו בהתאם למועד שיקבע בהרשאה התקציבית.מכם לתמיכה 

 _______________________________________  :שבהתאם לטבלה ח' במבחן התמיכהושם המיזם סעיף המיזם  .7

 ______________________________________  ( אליו מיועד הסיוע:נא לציין כתובת מדויקת) מתקן הספורטשם  .8
 

 ההכנסות
 מובטחיםהמקורות המימון  בש"ח

ההוצאה 
 בש"ח

תיאור המיזם בגינו מוגשת בקשת 
 התמיכה

    

  

  

  

 סה"כ העלויות:  :מקורות המימון סה"כ 

 

 ידוע לנו שכל תמיכה כספית שתאושר על ידכם תשמש אותנו אך ורק למטרה שפורטה לעייל. 

  בהתאם למפרט שבטבלה  דו"ח ביצוע שנגיש לכםלאחר התמיכה מכם יעשה רק  ביצוע תשלוםידוע לנו כי
רפו העתקי חשבוניות מס וטופס אליו יצוה שהוגשה, המצביע על סיום ביצוע הפרויקט בהתאם לבקשמעלה, 

 התחייבות החתום על ידי מורשי החתימה של הרשות.

  אנו מתחייבים להציב באתר הבניה ואו השיפוץ שבגינה ניתנה התמיכה, שילוט מתאים המעיד על תמיכת
 משרדכם. צילום השילוט יוגש ויצורף לדוח הביצוע.

 
 
 ____________________         ______________  מית: שם וחתימת גזבר הרשות המקו  -

 חתימה                                               שם                 
 ____________________            ______________  שם וחתימת מהנדס הרשות המקומית:   -

 חתימה             שם       
 ____________________            ______________  קה לספורט : שם וחתימת מנהל המחל  -

  חתימה             שם       
 

                    ____________________ 
 חותמת הרשות המקומית                                     

 

 מחוזבמפקח מינהל הספורט  המלצת 

והבקשה  הרשות המקומיתמעלה ומעיד כי רכישת ציוד הספורט,  לפי המפורט  אני מאשר את נחיצות הבניה / השיפוץ /
 .את הבקשה ממליץ לאשרמכך שאני ובתנאי הסף שלפי מבחן התמיכה  יםעומדהמוגשת 

 

 חתימה: ____________________                   ____________שם המפקח: ______________

 
  תאריך:  ____________________                                        חוז:  ___________________      מ

              


