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כללי:
נוכח פניות בעניין דחיית המועד האחרון להגשת הבקשות ,הוחלט כי
המועד האחרון להגשת בקשות סיוע הינו יום  ,01/01/2012יום א' ,שעה
.10:00
יש להגיש את הבקשות ,בהעתק בודד ,למשרדי קרן המתקנים במועצה
להסדר ההימורים בספורט ,לידי רכזת הקרן גב' נטע סבי.
(קומה א' ברחוב אודם  , 12רמת סיב ,פתח תקווה)
 .1מסמך שאלות ותשובות זה מהווה חלק מתנאי ההזמנות .לפיכך יש
לקרוא אותו בעיון לפני הגשת הבקשה ,ולהגישו חתום על ידי מנכ"ל
המבקש ,כנספח.
 .2לתשומת לבכם ,למסמך זה מצורפים כתבי התחייבות מתוקנים ,לכל
אחת מן ההזמנות

בנפרד.

על כל מסגרת לקרוא ולחתום כנדרש על כתב ההתחייבות הרלוונטי לה ,ולצרפו כנספח לבקשה ,על
פי סדר הנספחים המפורט בהזמנות.


לעניין הזמנה לרכישת ציוד-יש לחתום על "כתב התחייבות להזמנה לרכישת ציוד".



לעניין ההזמנה להקמה ושדרוג מתקן -יש לחתום על "כתב התחייבות להזמנה להקמה ושדרוג
מתקן".

 .3לעניין דרישת הסף לגבי המקרקעין בהזמנה בעניין מתקן ,ולעניין
משך תקופת ההתחייבות בנוגע למתקן:
לעניין דרישת הסף ,נדרש כי "הגוף הנתמך הינו הבעלים או בעל זכות החכירה או בעל זכות שקולה
לה אשר עתידה להסתיים לפחות  11שנים ממועד הגשת הבקשה אליה מתייחס כתב התחייבות זה,
לבדו או במשותף עם אחרים ,של שטח הקרקע".
משך תקופת ההתחייבות הוא עשר ( )10שנים ממועד קבלת התשלום האחרון מהמועצה במסגרת
תמיכתה במתקן (ס' .6יד .בכתב ההתחייבות) .עם זאת ,ההתחייבות בעניין השילוט והפרסום הינה
למשך כל זמן קיומו של המתקן (ס' .7א .בכתב ההתחייבות).

 .4הבהרה להגדרה של "נופשון":
בהזמנות אלה" ,נופשון" הוא מסגרת בה לנים ,ואשר התשלום אליה מתבצע לפי מס' הלילות בהם
לנים בה.
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 .5להלן פירוט הציוד שאינו כלול ברשימה הראשונית ומאושר לרכישה
מבחינת המועצה .לעניין ההזמנה המתייחסת לציוד ,ניתן להגיש
בקשות לחבילת תמיכה המתייחסת לרשימה זו ולרשימה המופיעה
בהזמנה ,בלבד:


מתקן להובלת אופניים



קיר טיפוס קבוע ונייד כולל ציוד נלווה



ציוד לשולחן פינג פונג



מתקנים מתנפחים כולל משאבה



תוספת לסולם שוודי :מגלשה ,סולם



מצנח ענק



כרית אימון לג'ודו (מעין שק אגרוף שאחד מחזיק בו ואחר מכה בו)



שולחן הוקי אוויר



פדאלו עם ידיות



קביים לילדים למשחק



נדנדות לילדי  CPמאוד מוגבלים



חבית קשיחה של פעלטון



מדרגות של פעלטון



קונסולת  WIIעם דיסקים ותוספות ספורטwii fit, wii sports :



קביים-אחד למבקש בלבד ולא אישיים



גליל טרה-בנד



מכשיר סנוזלן נייד



מבליט תמונות תרמי  -מכשיר שיוצר תמונות מובלטות המותאמות לילדים עיוורים ולקויי ראייה



כריות לוויסות חושי -פוף לביש



כריות מותאמות לסיוע בישיבה חופשית על הרצפה ולתמיכה



ווסט משקלי



שמיכות משקל



משקולות וחליפות לחץ -מדובר בחליפות בעלות משקל שעוזרות לויסות חושי -מסייע לילדים עם
תת תגובתיות במע' הנוירולוגית.



 -I-PADלשימוש ככלי תקשורת במסך מגע לילדים מורכבי התפתחות



מכשיר NUSTEP



שעון נייד למשחקים



מנופי תקרה



מזרונים מיוחדים
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שאלות ותשובות:
שאלה :האם מסגרות בית הספר זכאיות להגיש בקשה כ"נופשונים"?
.1
תשובה :לא" .נופשון" בהזמנות אלה הוא מסגרת בה לנים ,ואשר התשלום אליה מתבצע לפי מס' הלילות בהם לנים בה.
שאלה :מה הסבר המילים המופיעות בהזמנות :תקון (מופיע בטבלה של הזכאים לסיוע) לבקש מהרווחה את
.2
ראשי התיבות והמילה :למ"ס ?
תשובה :למ"ס – דירוג המצב הסוציו-אקונומי של הרשות .תקון-אוכלוסיות עוברות חוק ,מנותקות ממערכות
נורמטיביות -אוכלוסיית היעד של האגף לנוער ,צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה( .המדובר בתרגום של המושג
 correctionבתחום העבודה הסוציאלית).

.3

שאלה :האם עמותה למען הקשיש הממוקמת במרכז הארץ ,או מרכז יום לקשיש הממוקם בצפון הארץ,

רשאים להגיש בקשה לחבילת סיוע?
תשובה :על המסגרת הפונה לבדוק את עמידתה בתנאי הסף מול משרד הרווחה.

.4

שאלה :האם בעיות נפש נכללות?

תשובה :על המסגרת הפונה לבדוק את עמידתה בתנאי הסף מול משרד הרווחה.

.5

שאלה :באלו מהקטגוריות המפורטות בהזמנות יש להגיש את הבקשה כאשר אותה המסגרת מוכרת על ידי

מספר אגפים הרשומים בהזמנה? האם נוכל להגיש בקשה גם אם מספר המטופלים על ידינו המוכרים על ידי כל אחד
מהאגפים נופל מהמספר המינימלי שנקבע על ידכם בכל אחת מהקטגוריות ,אף שמספר המטופלים הכולל המטופל על
ידינו עולה על המינימום? האם במסגרת מתן הניקוד על פי אמות המידה המפורטות בהזמנות יימנו כלל המטופלים
המטופלים על ידינו?
תשובה :היה ואותה המסגרת מוכרת על ידי מספר אגפים/שירותים הרשומים בהזמנה ,תוגש הבקשה בקטגוריה אליה
משתייכים רוב המטופלים המטופלים על ידי המסגרת ,ובלבד שכלל המטופלים המטופלים על ידה ואשר צפויים לעשות
שימוש במתקן/הציוד עומד במס' המינימום של המטופלים שנקבע לאותה קטגוריה.

למשל :מסגרת מסוג "פיגור-הוסטלים" המוכרת על ידי האגף לטיפול באדם עם פיגור וכן על ידי אגף שירותי תיקון –
השירות לטיפול באדם עם אוטיזם ,ואשר שוהים בה ( 20עשרים) מטופלים המוכרים על ידי האגף לטיפול באדם עם פיגור,
וכן ( 10עשרה) מטופלים הלוקים באוטיזם ,המוכרים על ידי אגף שירותי תקון – השירות לטיפול באדם עם אוטיזם ,תוכל
להגיש בקשה לחבילת סיוע בסך  ₪ 300,000במסגרת ההזמנה לקבלת בקשות לתמיכה להקמת /שדרוג מתקן ,במסגרת
הקטגוריה "סוג מסגרת :פיגור – הוסטלים" ,או בקשה לחבילת סיוע בסך  ₪ 100,000במסגרת ההזמנה לקבלת בקשות
לתמיכה ברכישת ציוד ,במסגרת הקטגוריה "סוג מסגרת :פיגור – הוסטלים  -קטן".
לעניין ניקוד הבקשה בהתאם לאמות המידה יובאו בחשבון כלל המטופלים על ידי המסגרת המוכרים על ידי
האגפים/השירותים הרשומים בהזמנה (ועל ידם בלבד).

בהמשך לדוגמא המפורטת לעיל :לעניין ניקוד בקשה כאמור יימנו כלל המטופלים על ידי המסגרת המוכרים על ידי
האגפים/השירותים הרשומים בהזמנה ,היינו שלושים המטופלים.
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.6

שאלה :באותה כתובת יש מספר מסגרות – למשל ,מסגרת לאוטיסטים וכן מסגרת לעיוורים .האם ניתן להגיש

בקשה נפרדת עבור כל אחת מהמסגרות?
תשובה :כל מסגרת רשאית להגיש בקשה נפרדת ,ובתנאי שהמדובר במסגרת מוכרות נפרדות ,פעילותן של המסגרות
נפרדות לחלוטין זו מזו .על כל אחת מהבקשות לענות בנפרד על תנאי הסף בהזמנה באותה קטגוריה .במקרה כזה ,כמות
המטופלים/המבקרים שתצויין על ידי כל אחת מהמסגרות המבקשות תתייחס אך ורק למטופלים/המבקרים
הרלבנטיים של כל אחת מהמסגרות ,בנפרד (כלומר ,לכל מסגרת לחוד ולא לכלל השוהים באותה כתובת) .יודגש כי כל
אחת מהבקשות תתייחס למתקן אחר/חבילת ציוד אחרת (וזאת גם אם במקרה ששתי המסגרות יזכו בחבילת סיוע,
מטופלי המסגרת האחת ישתמשו אף הם במתקן/הציוד של מטופלי המסגרת האחרת).
שאלה :האם מרכז לנוער בסיכון המופעל תחת מתנ"ס המופעל מתקציבי משרד הרווחה רשאי להגיש בקשה
.7
למתקן חדר כושר עבור נוער בסיכון?
תשובה :יש לבדוק האם המסגרת עומדת בכלל תנאי הסף המופיעים בהזמנות והאם המסגרת מוכרת על ידי משרד
הרווחה .במקרה זה יש לבדוק מיהו הגורם שיש לו התקשרות בתוקף עם משרד הרווחה ,או נתמך על ידו .אותו גורם
(כגון הרשות המקומית) ,הוא שרשאי להגיש בקשה לקרן .אם גורם זה מפעיל מסגרת בהפעלת משנה ע"י ספק (כגון חב'
המתנסים) באישור של משרד הרווחה ובהתאם לתנאי ההתקשרות עם המשרד ,יוכל לפנות לקרן בצירוף אישור המשרד
לעניין הפעלת המשנה.
שאלה :האם עיריות ועמותות יכולות להגיש בקשות בשם מסגרות העונות על תנאי הסף של הפרויקט?
.8
תשובה :עיריות ועמותות יכולות להגיש בקשות בשם מסגרות העונות על תנאי הסף של הפרויקט .עם זאת ,יובהר כי
מי שיכול להגיש את הבקשה לקרן הוא הגורם שיש לו התקשרות עם משרד הרווחה או נתמך על ידו ,גם אם המסגרת
מופעלת ע"י גורם משנה מטעמו .במקרה של הפעלת משנה ,יש לצרף את אישור המשרד להפעלת המשנה.
שאלה :האם חובה כי מטופלי המסגרת יהיו מוכרים על ידי משרד הרווחה ,כלומר ,שלמסגרת יהיה סמל רווחה
.9
או שמא די במיפוי קהילתי בדבר אוכלוסיית הצרכים המיוחדים?
תשובה  :לעניין הזמנות אלה ,תנאי להכרה משרד הרווחה הוא שהמסגרת המבקשת עברה מכרז של משרד הרווחה
וקיבלה אישור פיקוח של משרד הרווחה ולפיו היא עומדת בכל התנאים הנדרשים לשם פתיחתה של המסגרת.

.11

שאלה :האם אותה מסגרת רשאית להגיש בקשה ליותר מחבילת סיוע אחת?

תשובה :כל מסגרת יכולה להגיש בקשה עבור חבילת סיוע אחת בלבד ,בקטגוריה אחת בלבד (ציוד/מתקן).
"מסגרת אחת" – היינו מסגרת הרשומה ופועלת בכתובת אחת (כלומר ,כשמדובר ברשת של מסגרות ,ניתן להגיש בקשה
עבור כל מסגרת בנפרד ,ובלבד שכל אחת מהן נמצאת בכתובת שונה).
על הגוף המבקש לבחור בין בקשה לקבלת חבילת סיוע להקמה/שדרוג מתקן לבין בקשה לקבלת חבילת סיוע לרכישת
ציוד.
מבקש שיגיש בקשות בניגוד להנחיה זו – בקשותיו לא יידונו.
שאלה :האם גוף שיש לו כמה מסגרות (רשת מסגרות) יכול להגיש בקשה נפרדת עבור כל אחת מהן?
.11
תשובה :כן ,ובתנאי שהמסגרות ממוקמות בכתובות שונות .יודגש כי על כל בקשה לחבילת סיוע לרכישת ציוד להתייחס

5

מסמך שאלות ותשובות – אוכלוסיות מיוחדות 3122
למסגרת ספציפית הממוקמת בכתובת ספציפית ,ולא ניתן להגיש בקשה לחבילת סיוע לרכישת ציוד לשם הפצתו במסגרות
שונות של אותה רשת.
שאלה :האם  2-3מסגרות שונות ,בערים שונות ,כולן של עמותה אחת ,תוכלנה להגיש בקשות נפרדות?
.12
תשובה :במידה ומדובר במסגרות הממוקמות בכתובות שונות ,ניתן להגיש בקשה נפרדת עבור כל מסגרת.
שאלה :האם הפרויקט יימשך לאורך זמן?
.13
תשובה :הפרויקט מתוכנן לפעול במהלך העשור הנוכחי ומתוקצב ע"ס  20מ' ₪לכל שנתיים .סה"כ  100מ' ₪בחמישה
סבבים .עם זאת ,המדובר בתכנית בלבד ,ומימושה תלוי בגורמים רבים שחלקם אינם בשליטת המועצה .ממילא ,אין
באמור משום התחייבות כלשהי של המועצה בדבר המשך הפרויקט בעתיד.

.14

שאלה :אנו מועדונית לילדי  C.Pקשות האם ישנה אפשרות לקנות מתקני ספורט לילדים?

תשובה :רשימת הציוד מפורטת בהזמנה לציוד .תוספת לרשימה זו מפורטת במסמך זה.
שאלה :האם שם המתקן ("ניימינג") העתיד לקבל סיוע במסגרת הקרן ,יהיה על פי החלטת הטוטו במידה
.15
ומאושרת הבקשה?
תשובה :לא .מצ"ב כתב התחייבות מתוקן ,בהתאם.
שאלה :האם ניתן להגיש בקשה בגין מתקן שתוקצב בקרן סיוע אחרת של קרן המתקנים?
.16
תשובה :המגבלה היחידה בהקשר זה היא זו המופיעה בהזמנות ,לפיה גוף שקיבל חבילת סיוע מהמועצה במסגרת פרויקט
"סיוע לאוכלוסיות מיוחדות" אינו זכאי לחבילת סיוע במסגרת תכנית סיוע זו.
שאלה :האם רשימת הציוד פתוחה לשינויים?
.17
תשובה :כפי שכתוב בהזמנה לרכישת ציוד ,המציעים רשאים להציע לרכוש פריטי ציוד שאינם מופיעים ברשימת הציוד
המפורטת לעיל ,ובלבד שייעודם תואם את מטרת חבילת הסיוע; מציע שהיה מעוניין להציע פריט ציוד כאמור היה צריך
לפרט בקצרה את שם פריט הציוד המוצע ואת ייעודו עד ליום  .06/10/2011במסגרת זו יודגש כי לא ניתן לקבל תמיכה על
מנת לרכוש ציוד מתכלה.
שאלה :האם סירות וקיאקים נחשבים לציוד מתכלה?
.18
תשובה :לא.

.19

שאלה :בהזמה לרכישת ציוד ,בסוף רשימת הציוד המוכר בעמוד  5רשום" :המציעים רשאים להציע לרכוש

פריטי ציוד שאינם מופיעים ברשימת הציוד המפורטת לעיל ,ובלבד שייעודם תואם את מטרת חבילת הסיוע" ; מהי
ההגדרה של מטרת חבילת הסיוע?
תשובה :מטרת חבילת הסיוע היא ציוד ספורט שיקומי/טיפולי כפי שמפורט בהזמנה לרכישת ציוד .עם זאת ,המועד
להציע פריטי ציוד נוספים כבר חלף.
שאלה :האם ציוד לקלינאי תקשורת וציוד נלווה כגון מחשבי תקשורת אישיים לדיירים תואמים את מטרת
.21
חבילת הסיוע של ציוד?
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תשובה :לא ,ציוד זה אינו תואם את מטרת חבילת הסיוע.

.21

שאלה :האם אביזרים למרפאה בעיסוק כגון אמבט ריפוי בעיסוק להכנת סדים ,כלי אוכל מיוחדים תואמים את

מטרת חבילת הסיוע?
תשובה :לא ,ציוד זה אינו תואם את מטרת חבילת הסיוע.

.22

שאלה :אבקש לשאול אם גם ציוד ספורט אתגרי יכול להיכלל ,כגון :קיר טיפוס ודומיו.

תשובה :קיר טיפוס מוכר .לגבי "דומיו" ,היה על השואל לפרט על מנת שניתן יהיה למסור תשובה רלוונטית.
שאלה :אנו מעוניינים להגיש בקשה למתקני חצר ,שדרוג סנוזלן וציוד נייד חדש .האם יש להגיש זאת במסגרת
.23
בקשה אחת או שתיים?
תשובה :יש להגיש במסגרת בקשה אחת בלבד לכלל הציוד המבוקש .אין להגיש יותר מבקשה אחת.

.24

שאלה :האם אפשר להגיש בקשה עבור מתקן (מבנה יביל) לחדר כושר לנוער בסיכון כולל ציוד מתקני הכושר,

וכן האם גודל המבנה הוא סטנדרטי או שיש גדלים שונים בהתאמה.
תשובה :עקרונית ניתן להגיש בקשה במסגרת ההזמנה להקמה ושדרוג מתקן ,במידה ומדובר במבנה יביל לחדר כושר
כולל הציוד .אין גודל סטנדרטי רצוי.
שאלה :אנו מבקשים להקים במרכזנו מתחם מתקני ספורט ומשטח גומי ,הצעת המחיר שקיבלנו כוללת פיתוח
.25
וריצוף גומי ומערכת כושר הכוללת :מקבילים ,הליכת ידיים טבעות ,קליעה לסל ,רשת טיפוס כבל על גומיות  ,סולם
חבלים  ,מתח ,הליכת ידיים אופקית ,מתקן חתירה ,מתקן כופף ברך  ,מתקן פרפר זוגי ומתקן הליכה זוגי .במסגרת איזו
הזמנה יש להגיש את הבקשה?
תשובה :יש להגיש את הבקשה במסגרת החבילה להקמה/שדרוג מתקן.
שאלה :האם ניתן להגיש בקשת סיוע עבור שיפוץ חצר והתאמה לשימוש נכים במרחב החצר?
.26
תשובה :שיפוץ החצר צריך לכלול התקנת מתקני ספורט.

.27

שאלה :לפני מחצית השנה תרמו לנו מגרש כדורסל ,האם ניתן להגיש בקשה לקירוי המגרש? אם כן ,לאיזו

בקשה זה נחשב ,רכישת ציוד או רכישת מתקן?
תשובה :ניתן להגיש עבור קירוי המגרש ,במסגרת ההזמנה להקמה ושדרוג מתקן.
שאלה :אנו מעון המעוניין להקים משחקי כושר בחצר .האם הצללה של החצר תיחשב כציוד ? במידה וכן ,האם
.28
יש להגיש את הבקשה במסגרת חבילת הסיוע לציוד או במסגרת חבילת הסיוע למתקן?
תשובה :הצללה תיחשב כציוד .יש להגיש את הבקשה במסגרת ההזמנה לרכישת ציוד.

.29

שאלה :האם ניתן לקבל דוגמאות למתקנים אליהם עשויה להתייחס בקשה לחבילת סיוע לשדרוג והקמת

מתקנים?
תשובה  :הנושא מפורט בהזמנות .דוגמאות :מגרש מיניפיץ' ,מגרש ספורט משולב ,חדר ספורט רב-תכליתי ,חדר סנוזלן,
חדר חושך ועוד.
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.31

שאלה :יש לנו מרפסת פתוחה המשמשת למשחקי כדורגל .הרצפה מסוכנת וגורמת לפציעות ,וברצוננו להתקין

פרקט מיוחד המתאים לסביבה חיצונית .האם ניתן להגיש זאת במסגרת הבקשה?
תשובה :כן.
שאלה :האם המתקן יכול לכלול מתחם חושי – המאפשר חוויה חושית אקטיבית של חמשת החושים והפעלה
.31
אינטראקטיבית הכוללת פעילויות של מוטוריקה גסה?
תשובה :כן.
שאלה :מהו השטח של המבנה הרצוי להקמה של מתקן? האם ניתן גם להגיש בקשה לשטח פתוח?
.32
תשובה :ניתן להגיש בקשה הן לשטח פתוח והן לשטח סגור ,הדבר נתון לשיקולה של המסגרת המגישה על פי צרכיה.
שאלה :האם ניתן לשפץ  2מתקנים במסגרת חבילת סיוע אחת?
.33
תשובה :כן ,ובלבד שמדובר בשני מתקנים הנמצאים באותה כתובת.
שאלה :האם ניתן להגיש במסגרת בקשה אחת תכנית לשיפוץ  2מתקנים (לדוגמא :שיפוץ מתקן ושיפוץ סנוזלן),
.34
כאשר העלות הכוללת של שיפוץ  2המתקנים שווה לסכום התמיכה מהמועצה?
תשובה :ניתן להגיש זאת במסגרת בקשה אחת ,ובלבד שהמדובר במתקנים הנמצאים באותה כתובת.
שאלה :לאיזו תת חבילה יש לפנות כאשר מדובר ברב לקויות.
.35
תשובה :על כל מסגרת להגיש את הבקשה המתאימה לה בהתאם לקטגוריה אליה היא משויכת במשרד הרווחה.
שאלה :האם כספי ההקצבה מגיעים ישירות לספקים?
.36
תשובה :לא .כספי ההקצבה מועברים באמצעות שיק לגוף הזכאי ,ולא לספקים.
שאלה :האם נוהל שחרור הכספים של המועצה חל על תמיכה בהקמה/שדרוג של מתקנים?
.37
תשובה :הליך שחרור כספים חל הן על תמיכה ברכישת ציוד והן על תמיכה בהקמה/שדרוג של מתקנים.

.38

שאלה :תוך כמה זמן מתקבל תשלום?

תשובה :שחרור כספי ההקצבה יעשה ,אם בכלל ,בהתאם לנוהל הקרן ,וכפוף להתמלאות כל התנאים המפורטים בנוהל
הקרן .נוהל זה מפורט באתר המועצה בלשונית "טפסים למקבלי הקצאות" .בכל מקרה ,התשלום יבוצע אך ורק לאחר
התחלת ביצוע או רכישת המתקן בפועל ואישור המתקן/ציוד על ידי נציג קרן המתקנים.
שאלה :במערכי דיור בקהילה הבעלות על הקרקע היא ברובה בעלות פרטית .האם מערך דיור בקהילה רשאי
.39
להגיש בקשה לתמיכה בהקמה/שדרוג של מתקן?
תשובה :התשובה מפורטת בתנאי הסף השני בהזמנה להקמה ושדרוג מתקן :המועצה תיתן תמיכה להקמת מתקן רק אם
המקרקעין הם בבעלותו של המבקש בלבד ,או אם המקרקעין הם בבעלות המבקש ובעלים נוספים שמתקיים בהם אחד
מאלה :הבעלים הנוסף הוא רשות ציבורית ,או  -הבעלים הנוסף הוא תאגיד שבשליטה מלאה של המבקש ,או -הבעלים
הנוסף הוא תאגיד שלא למטרת רווח.

8

מסמך שאלות ותשובות – אוכלוסיות מיוחדות 3122

.41

שאלה :האם ניתן לאפשר לאוכלוסייה "רגילה" להשתמש במתקן ,או לאוכלוסיית מטופלים שאינה של

המסגרת המבקשת ,וזאת במטרה ליצור עוגן כלכלי למסגרת המבקשת?
תשובה :כן ,ובתנאי שתינתן עדיפות וקדימות למטופלי המסגרת .היה וזאת כוונת המבקש ,יש לפרט זאת במסגרת
התוכנית העסקית הראשונית.

.41
נבקש

שאלה :מספר שאלות לגבי התוכנית העסקית:
לדעת

האם

יש

להגיש

הצעות מחיר

לציוד/מתקנים

שיותקנו

ואם

כן

כמה

הצעות מחיר?

האם יש להגיש את הפרוגרמה המלאה או רק את החלק של הבקשה הספציפית?
במידה ויש צורך בהשלמת מימון משלים מקרנות אחרות אולם טרם קיבלנו אישורים לכך ,כיצד יש לנהוג?
תשובה :לגבי השאלה הראשונה ,יש להגיש הצעת מחיר אחת לכל מוצר .לגבי השאלה השנייה ,יש לפרט בתוכנית העסקית
כיצד יתוחזק המתקן/הציוד ,כפי שנדרש בהזמנות .לגבי השאלה השלישית ,חובה להציג מקורות תקציב להיקף התוכנית
המבוצעת.
שאלה :מי מפקח על יישום תנאי השימוש והאחזקה?
.42
תשובה :מפקחי הרווחה הם אמצעי בקרה בפני עצמו .בנוסף ,קיים פירוט בנושא השימוש והאחזקה בכתב ההתחייבות
הנמצא בכל אחת מן ההזמנות " :הגוף הנתמך מתחייב ,כי במשך כל התקופה האמורה ,תבדוק מערכת הביקורת הפנימית
של הגוף הנתמך את ביצוען של התחייבויות הגוף הנתמך כלפי המועצה" "...מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובמשך תקופת
כתב ההתחייבות ,הגוף הנתמך מתחייב לאפשר למועצה או לכל מי מטעמה לבדוק ,לבקר ולפקח על הליך ביצוע המתקן,
על השימוש בו לאחר מכן ,ועל ביצוע כל התחייבויות הגוף הנתמך בכתב התחייבות זה; והוא יתן למועצה או לנציגה לענין
זה כל מסמך או הסבר שיבקשו .בכלל זה :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".
שאלה :הפרויקט אותו אנו מפעילים הוא נופשון לילדים בעלי צרכים מיוחדים .בנופשון משתתפים גם בעלי
.43
פיגור ,גם אוטיסטים וגם בעלי נכויות .כולם מוכרים על ידי האגפים השונים במשרד הרווחה .רק אם אנו סופרים יחד את
בעלי הנכויות השונות אנו מגיעים למספר המזכה שהוא כ 45-משתמשי המסגרת .ליד הנופשון אנו מקימים בימים אלו
מועדונית רב נכותית .האם נזכה לסיוע? כמו כן ,אנו מבקשים להקים ליד הנופשון פארק נגיש להפעלת בעלי הצרכים
המיוחדים .העלות גבוהה ונרצה גם את השתתפותכם.
תשובה :כפי שנאמר בהזמנות ,לגבי נופשונים אין דרישה של הכרה על ידי אגף ספציפי במשרד הרווחה ,ובלבד שהנופשון
מוכר על ידי משרד הרווחה כמעניק שירותים כמפורט בהזמנות.
יש להדגיש שחבילות הסיוע מיועדות לתמיכה במתקן/ציוד בתחומי המסגרת המבקשת ,בלבד .זאת ,מאחר
והציוד/המתקן בהם מדובר אמורים לשרת ,בראש ובראשונה ,את מטופלי המסגרת המבקשת/מבקריה.
שאלה :במועצה שלי קיים בי"ס לאוטיסטים ברמות שונות המאכלס מספר עשרות של מטופלים ומוכר ע"י
.44
משרד הרווחה .האם ניתן להגיש בקשה לחבילת סיוע לשיפוץ מתקן ליד המסגרת המבקשת ,ביישוב שבו היא נמצאת?
תשובה :ככלל ,חבילות הסיוע מיועדות לתמיכה במתקן/ציוד בתחומי המסגרת המבקשת ,בלבד; זאת ,מאחר
והציוד/המתקן בהם מדובר אמורים לשרת ,בראש ובראשונה ,את מטופלי המסגרת המבקשת/מבקריה.
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.45

שאלה :האם עמותת ספורט רשאית להגיש בקשה לחבילת סיוע לרכישת ציוד עבור מטופלים השוהים בבי"ח

ונעזרים בשירותיה מעת לעת?
תשובה :התשובה תלויה בשאלה אם העמותה מוכרת על ידי משרד הרווחה ,בהתאם לתנאי הסף שנקבעו בהזמנות.
שאלה :אנו עמותה המבקשת לדעת האם השתתפות המועצה בסיוע לפרויקט הינה במלוא סכום עלות
.46
הפרויקט; במידה והעמותה אמורה לממן חלק מהפרויקט ,נשמח לדעת מה גובה ההשתתפות.
תשובה :גובה ההשתתפות של המועצה הינו כמצוין בהזמנות ,דהיינו  100%ואין דרישה למאצ'ינג מצד המגישים .יחד עם
זאת ,במידה והעלות להקמת/שדרוג המתקן גבוהה יותר מסכום ההשתתפות של הטוטו ,יש להציג את מקורות המימון
במסגרת התוכנית העסקית שמוגשת כנספח לבקשה.
שאלה :האם ניתן להגיש בקשה לתמיכה ברכישת הליכונים עבור חולים הממתינים לטיפול בבתיהם? יודגש
.47
שהמדובר בציוד חיוני לטיפול בחולים אלה.
תשובה :לאור הנתונים המפורטים בשאלה ,לכאורה הבקשה אינה עומדת בתנאי הסף המנויים בהזמנות.

.48

שאלה :אנו עמותה שפרויקט בנייה גדול שלנו למרכז רב-תכליתי צפוי להסתיים בסוף שנת  .2013הפרויקט

הנ"ל צפוי לשרת מטופלים רבים .האם אנו יכולים להגיש בקשה לתמיכה בהקמה של חלקים מהפרויקט?
תשובה :לאור הנתונים המפורטים בשאלה ,לכאורה אין הפונה עומד בתנאי הסף המפורטים בהזמנות.
שאלה :אנו עמותה המתעתדת להקים פארק משחקים נגיש לילדים בעלי צרכים מיוחדים בשיתוף עם העירייה
.49
באזורנו .העמותה אינה ארגון שמטפל באופן ישיר בבעלי צרכים מיוחדים ואין לנו התקשרות עם משרד הרווחה .יש צורך
בתורם שיתרום לצורך הקמת התשתית לפארק .האם אנו יכולים להגיש בקשה לתמיכה מכם ולהיות זכאים לתמיכה?
במידה ולא ,האם ניתן להגיש דרך המחלקה לשירותים חברתיים של העירייה?
תשובה :על פני הדברים ,המסגרת אינה עונה על תנאי הסף ,וזאת כבר משום שהשאלה מתייחסת לפרוייקט עתידי ולא
לצרכי מטופלים במסגרת פעילה וקיימת .עם זאת ,על כל מגיש לקרוא בפירוט את תנאי הסף והקריטריונים המופיעים
בהזמנות ולבדוק את זכאותו להגיש בקשה בתיאום עם נציגי משרד הרווחה.
שאלה :האם ניתן לרכוש ציוד למתקן עבור מבנה שעתיד להבנות ?
.51
תשובה :לא.

.51

שאלה :מה פירוש המשפט בהזמנה לרכישת ציוד ,בעמ' ( 19רכישות) "מצורפות בזאת כנספח  6הצעות מחיר

לרכישת כל פריטי הציוד שנזכרו לעיל".
תשובה :הכוונה היא כי הצעות המחיר המוגשות ,מהוות נספח  6לבקשה המוגשת.

.52

שאלה :האם את דירוג הלמ"ס עלינו לוודא מול מח' הרווחה של הרשות אליה אנו שייכים?

תשובה :ברשות המועצה מצויים נתונים אלו .יש לציין לאיזו רשות משתייכת המסגרת ואנו נאתר את דירוג הלמ"ס.
שאלה :בסעיפים  11 ,8ו 14 -בנספח מ 3/יש לציין כמה מהמטופלים הינם בעלי מגבלות פיזיות ,כמה מהם בעלי
.53
מגבלות קוגניטיביות וכמה גם וגם .שאלתנו היא האם מטופלים להם הן מגבלה פיזית והן מגבלה קוגניטיבית יש לספור
פעם אחת תחת המגבלה הספציפית ופעם נוספת תחת שתי המגבלות יחד?
תשובה :מטופלים בעלי מגבלה קוגניטיבית ומגבלה פיזית גם יחד נמנים פעם אחת בלבד בקטגוריה המתאימה להם
בנספח.
:
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שאלה :כיצד מוגדרת מגבלה פיזית? האם דייר שמסתייע במכשיר כלשהו או מלווה על ידי מטפל נחשב כבעל
.54
מגבלה פיזית או לאו? האם דיירים אשר הולכים עצמאית לחלוטין אולם יש להם עיוותים או בעיות מוטוריות בידיים
נחשבים כבעלי מגבלה פיזית?
תשובה :מגבלה פיזית הנה מגבלה בתחום המוטורי שבגנה מוגבל תפקודו של אדם בתחומי חיים שונים .מכל מקום ,יש
לבדוק את ההכרה של המבקש ,לרבות שאלות אלו ,מול משרד הרווחה.
שאלה :במסגרת חבילת הסיוע להקמת מתקן ,האם "הקמת מתקן" מתייחסת גם להקמת "מגרש ספורט".
.55
אם כן – האם הנוהל הוא כמו לגבי הזמנת ציוד ?
תשובה :הקמת מתקן מתייחסת גם להקמת מגרש ספורט .באשר לשאלה בדבר הנוהל ,יש לקרוא את ההזמנה להקמה
ושדרוג מתקן.
שאלה :האם ילדים שמבקרים פעם בחודש במשך יומיים בנופשון נחשבים לצורך תנאי הסף של נופשונים/מדד
.56
המבקרים לעניינם?
תשובה :כן .יש לשים לב שלא זהות המבקרים ומספר הפעמים בהם כל מבקר חוזר על ביקוריו היא זו שקובעת ,אלא
מספר המבקרים הממוצע השבועי.
שאלה :האם בהגדרת כמות משתתפים במסגרת ניתן להתייחס למס' משתתפים פוטנציאלים או שישנה הגבלה
.57
מספרית לאלו שבפועל בלבד?
תשובה :הנושא מפורט בכל אחת מן ההזמנות .בתמצית :במסגרות שאינן נופשונים :ההתייחסות היא למספר המטופלים
במסגרת העונים על תנאי הסף ביום פרסום ההזמנה  .07/09/2011לגבי נופשונים :ההתייחסות היא לממוצע השבועי של
המבקרים אצל המבקש בשנת תשע"א .לגבי נופשונים חדשים שנפתחו :ההתייחסות היא לצפי הממוצע השבועי של
המבקרים אצל המבקש בשנה"ל תשע"ב.

שאלה :הפעילות במועדונית ההעשרה שלנו מתקיימת מדי שנה ,בין אוקטובר ליוני .אשמח לדעת האם ניתן
.58
לכלול בבקשה ילדים שהיו רשומים אצלנו ומוכרים במשרד הרווחה בין אוקטובר  2010ליוני ?2011
תשובה :יש לשים לב להגדרת "מטופל" בהזמנה ולנהוג בהתאם :בכל מקום בו נדרש לפרט מספר מטופלים אצל
המבקש ,הכוונה היא למספר המטופלים הצפויים לשהות בתחומי המבקש במהלך שנה"ל תשע"ב לפחות יומיים ( 2ימים)
בשבוע במהלך שעות היום או בתנאי פנימייה .למען הבהר ,הכוונה היא לתפוסה הצפויה אצל המבקש .לפיכך ,היה
ובמהלך השנה צפוי להתחלף מטופל במטופל אחר ,יש למנות את שניהם כמטופל אחד .לעניין נופשונים :בכל מקום בו
נדרש לפרט מספר מבקרים אצל המבקש הכוונה היא לממוצע שבועי של מבקרים בשנת תשע"א .לגבי נופשון שנתפח
בשנה"ל תשע"ב ,יש לפרט ממוצע שבועי צפוי של מבקרים בהתאם ליכולת הקליטה המירבית של הנופשון והזמנות
צפויות .למען הבהר :הכוונה היא לתפוסה אצל המבקש .לפיכך ,כל ביקור חוזר של מבקר במהלך השנה יימנה בנפרד.
שאלה :האם מסגרת חינוכית משלבת רשאית להגיש בקשה עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים על
.59
ידה והמוכרים על ידי משרד הרווחה? הבקשה מיועדת למתקני חצר לילדים.
תשובה :השאלה הרלבנטית היא האם המסגרת המבקשת מוכרת על ידי משרד הרווחה בהתאם לתנאי הסף המפורטים
בהזמנות .לגבי מתקני החצר :היה והמסגרת אכן עומדת בתנאי הסף ,ניתן להגיש בקשה לחבילת סיוע עבור מתקני חצר
ספורטיביים לילדים.
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שאלה :מה הכוונה ל"גופים המוכרים על ידי משרד הרווחה"?
.61
תשובה :יש לקרוא לעומק את ההזמנות ובמידת הצורך להתייעץ עם אנשי הקשר של משרד הרווחה בנושא.

.61

שאלה :אנו עמותה המטפלת באלפי מטופלים .האם נוכל לקבל חבילת סיוע בסכום שונה מזה המפורט

בהזמנות?
תשובה :לא( .עם זאת ,אמות המידה המפורטות בהזמנות מתייחסות ,בין היתר ,למספר המטופלים).
שאלה :מעוניינים להגיש בקשה לתמיכה ברכישת ציוד עבור הוסטל של אגף השיקום .באשר למוגבלויות
.62
פיזיות וקוגניטיביות אבקש לדעת על פי אילו קריטריונים הם נקבעים.
תשובה :נא לפנות לאנשי הקשר של משרד הרווחה.

.63

שאלה :אנו עמותה המבקשת לשדרג אולם ספורט .בכתב ההתחייבות המצורף להזמנה ,ישנה התייחסות

לשילוט ופרסום .מאחר וכל השילוט בכפר שלנו נעשה באופן אחיד ,האם ניתן יהיה להתאים את גודל שילוט אולם
הספורט לשילוט הקיים בכפר?
תשובה :ניתן יהיה לתאם עם המועצה את נושא השילוט.
שאלה :האם ניתן לקבל סיוע כשלפרויקט יש מימון של גורמים נוספים כגון המוסד לביטוח לאומי וקרן שלם,
.64
אשר מעוניינים אף הם בהצבת שילוט מטעמם?
תשובה :כן ,בכפוף לעמידה בתנאי כתב ההתחייבות המצורף לכל אחת מההזמנות ,לרבות בתחום השילוט והפרסום.

שאלה :מה הדרישות של קרן מתקנים בנושא השילוט?
.65
תשובה :הדרישות מפורטות בכתב ההתחייבות המצורף כנספח בכל אחת מההזמנות ,ואשר נוסח עדכני שלהם מצורף
למסמך זה .יש להגיש את כתב ההתחייבות כשהוא חתום יחד עם יתר מסמכי הבקשה.
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נספח מ2/
כתב התחייבות להזמנה לרכישת ציוד
להזמנת המועצה להסדר ההימורים בספורט מס' _____
(להלן " -ההזמנה")

אשר נחתם ב  _________ -ביום ____ לחודש ____ שנת _____

לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
רח ' אודם  , 12רמת סיב
פתח תקווה. 49710 ,

ג .א.נ,.

אני הח"מ( ________________________ ,להלן" :הגוף הנתמך" ) ,באמצעות מורשי החת ימה
ה"ה _____________ ,ת.ז _______________ .ו  ,_____________ -ת.ז,_______________ .
מתחייב בזה לפניך כדלקמן:
הואיל

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

והואיל

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

והואיל

והגוף הנתמך מעוניין לקבל את ההקצבה ל צורך רכישת הציוד (להלן" :הציוד" ) ,ולשם
כך הוא מוכן להתחייב לפני המועצה כאמור בכתב התחייבות זה;
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וכתב התחייבות זה יכנס לתוקף רק לאחר שהמועצה תודיע לגוף הנתמך על זכייתו

והואיל

בהזמנה ,ועל כוונתה ליתן לו הקצבה בסכום של ____ ש"ח ,על פי התנאים המפורטים
בהזמנה ,ובכפוף לכל תנאי ההזמנה;
אי לכך מצהיר בזאת הגוף הנתמך כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להל ן:
.1

א.

המבוא לכתב התחייבות זה ,מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.

הגוף הנתמך מודע לכך ,שהחלטת המועצה על מתן ההקצבה  -כולה או חלקה  -מהווה
הצהרת כוונות בלבד ,והיא תלויה בהתקיימות תנאים שונים שאינם תלויים אך
במועצה או בגוף הנתמך .ממילא הגוף הנתמך מודע לכך ,שהודעת המועצה על מתן
ההקצבה :אינה מהווה ה תחייבות משפטית ,היא אינה אכיפה בבית משפט או בכל הליך
משפטי אחר ,והיא אינה יכולה לשמש עילה לתביעה כלשהי כנגד המועצה.

ג.

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

ד.

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 כל
תשלום ש שולם לו קודם ביטול ההקצבה מסיבה זו ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית
כחוק.

.2

הגוף הנתמך מצהיר ,כי באפשרותו להשיג את כל הכ ספים הנדרשים לצורך רכישת הציוד ,וכי
יקוימו על ידו כל הדרישות המוקדמות וכי הוא ידאג לקבלת כ ל האישורים הנדרשים לשם כך,
על פי הדין והנוהג.

.3

הג וף הנתמך מתחייב לרכוש את הציוד תוך שנה ממועד החלטת המועצה על מתן ההקצבה.

.4

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

כי מטרת ההקצבה לסייע לגוף הנתמך ברכישת ציוד ספורט בלבד ,וכי המועצה לא תשא
ולא תשתתף בעלות כלשהי של בנייה או שיפוץ או רכי שה של מתקנים/ציוד שאינם ציוד
ספורט.

ב.

כי סכום ההקצבה שישולם הוא במחירים נומינליים ,ליום אישור ההקצבה ,וכי לא
תהא הגדלה של סכום ההקצבה מכל סיבה שהיא; ולרבות  -אם יחול שינוי בעלות
רכישת הציו ד לעומת האומדן הראשוני מסיבה אחרת כלשהי.

ג.

כי ההקצבה שאושרה תינתן לגוף הנתמך ,ולו בלבד.

ד.

כי ההקצבה אושרה לשם רכישת הציוד שפורט בבקשה ,ליעוד המפורט בה .שינוי בציוד
או במטרתו או במקרה של אי  -הגשמת מטרתו  -יגררו את ביטול ההקצבה ,והמועצה
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תהא זכאית להשבת הסכומים ששילמה עד אותו מועד ,בצירוף הפרשי הצמדה ור יבית
כחוק מכל תשלום ותשלום שבוצע ,ועד ל מועד ההשבה בפועל .לעניין זה" ,הייעוד
המפורט בה" פירושו שימוש בציו ד על ידי המטופלים בתחומי הגוף הנתמך .לפ יכך ,
הגוף הנתמך מתחייב ליתן עדיפות ראשונה למטופלים בתחומו בשימוש בציוד.
ה.

הגוף הנתמך מצהיר כי ידוע לו שאי  -עמידה במועדים המפורטים בהזמנה ו/או בסעיף 3
לכתב התחייבות זה  -תגרור את בטלות ההקצבה מאליה ,בלא צורך לקבל החלטה
בנושא ,או להודיע את דבר הביטול לגוף הנתמך .ואולם המועצה תהיה רשאית ,אך לא
חייבת ,להאריך מועד מהמועדים האמורים על פי בקשת הגוף הנתמך.
לא הוארכו המועדים כאמור  -ישיב הגוף הנתמך למועצה את כל סכומי ההקצבה
שקיבל עד אותו מועד ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מכל תשלום ותשלום ,ועד
למועד ההשבה בפועל.

.5

א.

הגוף הנתמך מתחייב לתחזק את הציוד ,ולשמרו במצב תקין .מבלי לגרוע מכלליות
הוראה זו:
.1

הגוף ה נתמך מתחייב שהשימוש בציוד יהיה רק לפי הוראות היצרן ואנשי
המקצוע .

.2

הגוף הנתמך מתחייב ,כי רמת התחזוקה של הציוד תאפשר להשתמש בו לפעילות
ספורטיבית  -בכלל וכפי שזו הוגדרה בהזמנה בפרט  -במהלך כל התקופה.

ב.

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הקשורות ו/או הדרושות לשם אחזקת הציוד ו/או
השימוש בו ,ו /או שמירתו במצב תקין  -תהיינה על הגוף הנתמך  ,ועליו בלבד .כדי
להסיר ספק ,מודגש במפורש כי בביטוי "אחזקה" כוללים הצדדים את האחזקה
השוטפת ואת האחזקה הקבועה ,והתיקונים אשר יידרשו בציוד מפעם לפעם.

ג.

המועצה לא תהיה חייבת בכל תשל ום שהוא ל גוף הנתמך ו/או לכל גוף השייך ל גוף
הנתמך  ,ו/או ש הגוף הנתמך מיוצג בו ,בכל צורה שהיא ומכל סיבה שהיא ,עבור כל
שימוש אשר ייעשה על ידה בציוד ,להוציא החזר ההוצאות אשר ה וצאו בפועל על ידי
הגוף הנתמך  ,לצורך הפעלת הציוד או בגין שימוש בו.

.6

שילוט ופרסום:
א.

הגוף הנתמך מתחייב בזאת להציב שילוט וליתן למועצה פרסום (להלן ,יחדיו:
" שילוט ") כמפורט בסעיף זה להלן .כל פרטי השלטים והפרסום המפורטים בסעיף זה
יהיו על פי הנחיות המועצה ,לרבות ביחס לתוכן השילוט ,גודלו ,צורתו ,מיקום הצבתו,
וכל ענין רלוונטי אחר .לא יעשה שינוי ב שילוט שאושר על ידי המועצה ,בלא אישור
מראש ובכתב של המועצה.
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ב.

הצבת השילוט ,תחזוקתו ,ביטוחו ,ותשלום כל היטל או תשלום חובה אחר בגינו  -יחולו
על הגוף הנתמך ,ועליו בלבד .הגוף הנתמך ישפה את המועצה שיפוי מלא בגין כל תביעה
או דרישה שתבוא אליה בקשר לכל ענין הכרוך בשילוט.

ג.

בכל מועד עליו תורה המועצה ,הגוף הנתמך מתחייב בזה ,להתקין במתקן בו נעשה
שימוש בציוד ו/או בסמוך לו ,במקום בולט לעין ,שילוט בהתאם לדרישות והוראות
המועצה .השלטים ימוקמו בצורה בולטת וחזיתית ,יזכו לחשיפה מרבית ,ויכללו את
הלוגו של המועצה .מועצה תהיה ה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לגוף
הנתמך לשנות מעת לעת את נוסח השלטים ועיצובם.

ה.

בנוסף להתחייבויות המפורטות בס"ק (א) ( -ג) לעיל ,ומבלי לגרוע מכלליות הוראת ס"ק
(א) ,הגוף הנתמך מתחייב בזאת להתקין ולבצע:
.1

שילוט חיצוני מעל לכניסות למתקן בו ייעשה שימוש בציוד ,בגודל עליו תורה
המועצה ,שעליו יופיעו מותגי ה"טוטו" ו/או ה"ווינר";

.2

למועצה יוקצה שטח של  50%משאר השלטים שיוצבו בפנים המבנה בו ייעשה
שימוש בציוד ומחוצה לו ,ובכלל זה ,ומבלי למעט ,מהשילוט שבצדי המגרש ;

ו.

אם המועצה לא הורתה בכתב אחרת ,התקנת הש ילוט והצבתו במתקן בו ייעשה שימוש
בציוד ,וביצוע יתר ההתחייבויות המפורטות בס"ק (ג) ( -ה)  -יבוצעו על ידי הגוף הנתמך
ועל חשבונו .היה ויפר הגוף הנתמך הוראה זו ,תהא המועצה רשאית ,מבלי לפגוע בכל
סעד אחר העומד לרשותה ,לעכב ו/או לבטל את ההקצבה ו/או לתבוע השבה של
ההק צבה ו/או חלקה אם וככל שכבר שולמה לו ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ז.

על אף האמור בסעיף  -קטן (ו) ,המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להתקין את
השילוט ולהציבו בעצמה; ולקזז את עלות הביצוע האמור מסכום ההקצבה .המנעות
המועצה מעשות כן  -לא תחשב לויתור של המועצה על קיום חובות הגוף הנתמך לפי
סעיף זה .בחרה המועצה לעשות כן  -לא יהיו לגוף הנתמך טענות כנגד סכום הקיזוז.

ח.

לא יתלה במתקן בו ייעשה שימוש בציוד או בסביבתו שילוט או פרסום כלשהו של גורם
כלשהו (פרט למועצה) העוסק בהימורי ספורט ,ושילוט של גורם כלשהו העוסק
בהימו רים ,הגרלות או משחקים אסורים ,אם אותו גוף לא קיבל אישור לכך לפי סעיף
 231לחוק העונשין ,תשל"ז . 1977 -

ט.

למועצה שמורה הזכות לתקשר שיווקית ופרסומית את הסיוע ברכישת הציוד .המועצה
לא תהא חייבת לציין בפרסומים אלה כל גורם מממן אחר של רכישת הציוד.

י.

הגוף הנתמך מ תחייב כי הלוגו של המועצה יוטבע על כל פריטי הציוד שהמועצה סייעה
ברכישתם ,וזאת על חשבונו של הגוף הנתמך.

יא.

טקס חנוכת המתקן בו ייעשה שימוש בציוד:
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.1

הגוף הנתמך מתחייב ,כי לאחר השלמת הפרויקט ,לרבות עבודות הפיתוח וחיבור
כל מערכות התשתית ,יערך במתקן בו ייעשה שימוש בציוד טקס חנוכת  -המבנה.
הטקס יתקיים תוך תיאום מלא עם המועצה לגב י מועד הטקס ופרטיו.

.2

ההזמנה לחנוכת המתקן ,וכל החומרים הפרסומיים אשר יופיעו ב ו  ,יאו שרו
מראש ובכתב על ידי המועצה ,ולא ייכלל בהם כל פרסום לגורם כלשהו ,זולת
המועצה להסדר הימורים בספורט ,הגוף הנתמך ,וגופים אשר תרמו לפרויקט,
אלא אם יאושר אחרת בכתב ומראש על ידי המועצה.

יב.

הגוף הנתמך מתחייב בזאת כי:
.1

בכל הכרטיסים שיופצו ו/או יימכרו לאירוע ו/או לפעילות ספורט שיתקיימו
במתקן בו ייעשה שימוש בציוד ,ייעשה שימוש בולט בלוגו של המועצה.

.2

בכל התכניות של אירועי הספורט שייערכו במתקן בו ייעשה שימוש בציוד ייכתב
בצורה בולטת כי הציוד נרכש בסיוע המועצה ,בצירוף הלוגו של המועצה .כמו כן,
בכל תכניה יוקצה למועצה מודע ת עמוד צבע.

.3

בכל חומר שיווקי של הגוף הנתמך הקשור למתקן בו ייעשה שימוש בציוד ,לרבות
אתרי אינטרנט ,עלוני מידע ,חוברות ,וכיוצ"ב ,ייכתב בצורה בולטת כי הציוד
במתקן נרכש בסיוע המועצה ,בצירוף הלוגו של המועצה .בחומר שיווקי כאמור
באתר אינטרנט יצורף קישור לאתר האינט רנט של המועצה.

.4

יאפשר למועצה לקיים פעילות לקידום מכירות בתוך המתקן בו ייעשה שימוש
בציוד (כגון חלוקת עלונים במגרש או מחוצה לו ,פעילות לעיני הקהל בזמן
ההפסקה ,וכיוצ"ב) ,וכי ישתף פעולה עם המועצה בפעולות קידום מכירות כאמור.

.5

יאפשר למועצה להציב ניידת של המועצה בס מוך למתקן בו ייעשה שימוש בציוד,
בסמיכות לאירועי הספורט שיתקיימו במתקן.

יג.

לצורך ביצוע הוראות סעיף זה ,הגוף הנתמך ימנה נציג מטעמו ,אשר יהיה מופקד על
ביצוען המדויק והיעיל של הוראות הסכם זה אל מול נציגים מוסמכים מטעם המועצה,
והוא יהיה אחראי לביצוע עדכונים ש וטפים וטיפול בבעיות שתתעוררנה ,ככל
שתתעוררנה.

יד.

פיצויים:
.1

מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למועצה על פי כ תב התחייבות זה ,מוסכם
בזאת ,כי אם יפר הגוף הנתמך הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה – הוא יפצה את
המועצה על נזקיה בגין ההפרה.

.2

הניבה ההפרה רווח לגוף הנתמך או למי מטעמו (למשל :השילוט בכניסה למתקן
נמכר ו/או הושכר לצד שלישי)  -יהיה סכום הפיצוי המוסכם כפל התשלום
שקיבל הגוף הנתמך או מי מטעמו בגין ההפרה.
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טו.

על אף האמור בסעיף ( 7א) לכתב התחייבות זה ,הגוף הנתמך מחויב למלא התחייבויותיו
לפי סעיף זה במשך כל זמן קיומו של הציוד .בכלל זה ,הגוף הנתמך מחוייב לתחזק את
השילוט על חשבונו ,לבטח אותו במידת הצורך ,ולשלם כל אגרה ,היטל או תשלום חובה
אחר בגינו; וזאת במשך כל זמן קיומו של המתקן.

.7

א.

הוראות כתב התחייבות זה יעמדו בתוקפן למשך חמש שנים ממועד קבלת הת שלום
האחרון מהמועצה במסגרת תמיכתה במתקן .

ב.

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

ג.

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

.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובמשך תקופת כתב ההתחייבות ,הגוף הנתמך מתחייב לאפשר
למועצה או לכל מי מטעמה לבדוק ,לבקר ולפקח על השימוש בציוד ,ועל ביצוע כל התחייבויות
הגוף הנתמך בכתב התחייבות זה; והוא יתן למועצה א ו לנציגה לענין 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 בציוד או בשימוש בו  -תוציא היא על כך
דו"ח כתוב לידי הגוף הנתמך; והגוף הנתמך יהיה מחויב לתקן את כל הליקויים
שפורטו בדו"ח תוך  45יום מיום קבלת הדו"ח .מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות
המועצה ,הגוף הנתמך מסכים לכך ,כי המועצה לא תדון בכל בקשת תמיכה שלו לקרן
המתקנים כל עוד הוא לא תיקן ליקויים שפורטו בדו"ח המועצה כאמור לעיל.

.9

א.

הגוף הנתמך לא יעביר את זכויותיו בציוד לצד שלישי אחר כלשהו ,בלא קבלת הסכמה
של המועצה ,מראש ובכתב.

ב.

התחייבויות הגוף הנתמך ,לפי כתב התחייבויות זה ,תישארנה בתוקף ,גם במקרה
שה גוף הנתמך יעביר את זכויותיו בקשר לציוד 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 הציוד
הנ"ל ימשיך ,על  -פי התחייבות בכתב ,שתיכלל בחוזה ההעברה ו/או ההתקשרות ,בינו
לבין הגוף הנתמך ,לקיים ולמלא את כל אחת ואחת מהתחייבויותיו של הגוף הנתמך
כלפי המועצה בהתאם לתנאי כתב התחייבות זה.

. 10

א.

בסעיף זה:
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.1

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

.2
ב.

"המועצה"  -לרבות עובדיה ,שלוחיה ,או כל מי מטעמה.

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 בכתב התחייבות זה או בכל דין .מבלי לגרוע מכלליות הוראה זו הגוף
הנתמך אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מטעות או ליקוי בשימוש בציוד.

ג.

הגוף הנתמך ישא באחריות כלפי המועצה גם לכל נזק שיגרם למועצה עקב תביעת
צדדים שלישיים כלשהם ,אם עילת התביעה ,כולה או מקצתה ,יסודה ב  /נובעת מ  /או
נוצרה עקב השימוש בציוד ו/או 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 ב גין כל נזק שיגרם למועצה כתוצאה
מתביעת או דרישת צדדים שלישיים כאמור לעיל ,בגין כל נזק שנגרם להם.

ד.

מבלי לגרוע מהאמור בכתב התחייבות זה ,הגוף הנתמך ישפה את המועצה בגין כל
סכום שהמועצה תחויב לשלם לכל גורם שהוא ,ובגין כל נזק שיגרם למועצה עק ב כך,
במישרין או בע קיפין ,כתוצאה או בקשר עם ביצוע המתקן או השימוש בו.

ה.

שום דבר מהאמור בכתב התחייבות 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 מהמועצה  -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 הכולל ת והבלעדית של הגוף הנתמך לרכישת הציוד
והש ימוש בו.

. 11

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

. 12

היה ויפר הגוף הנתמך את התחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה ,תהא המועצה רשאית ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לקזז את סכום החוב של הגוף הנתמך כתוצאה מהפרה זו מכל זכות
אחרת שיש לגוף הנתמך כלפי המועצה או מכל חוב שהמועצה חבה כלפי הגוף הנתמך ,יהא
מקורם של אלה אשר יהא.
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. 13

א.

שום ארכה או הימנעות מפעולה או שתיקה של צד במקרה של הפרת כתב התחייבות זה
על ידי הגוף הנתמך או אי  -קיום תנאי מתנאיו ,ו/או אי -מי מוש זכות מזכויות המועצה -
לא יחשבו כויתור על אותה הזכות ולא ישמשו מניעה לתביעה של המועצה ,בין לגבי
אותה ההפרה ובין לגבי הפרה אחרת ,אלא אם אישרה המועצה את וויתורה בכתב.

ב.

ויתרה המועצה לגוף הנתמך על הפרת הוראה מהוראות כתב התחייבות זה ,לא ייחשב
הויתור כויתו ר על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

. 14

מוסכם בזה ,כי הסמכות הבלעדית לדון בכל הנוגע או הנובע מכתב התחייבות זה או בכל
הקשור להקצבה בכלל ,בכל הליך שהמועצה צד לו  -תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים
שמצויים בירושלים ,ולהם בלבד.

. 15

כתובות הצדדים:
"המועצה" :רח ' אודם  , 12רמת סיב ,פתח  -תקווה  , 49170ת.ד7727 .
"הגוף הנתמך":

________________________________________

ולראיה באנו על החתום ,היום ______________
______________
שם ________________ :
ת .ז_______________ :.
תפקיד ______________ :

______________
שם ________________ :
ת .ז_______________ :.
תפקיד ______________ :

2:
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נספח מ2 /

כתב התחייבות להזמנה להקמה ושדרוג מתקן
להזמנת המועצה להסדר ההימורים בספורט מס' _____
(להלן " -ההזמנה")

אשר נחתם ב  _________ -ביום ____ לחודש ____ שנת _____

לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
רח ' אודם  , 12רמת סיב
פתח תקווה. 49710 ,

ג .א.נ,.

אני הח"מ( ________________________ ,להלן" :הגוף הנתמך" ) ,באמצעות מורשי החתימה
ה"ה _____________ ,ת.ז _______________ .ו  ,_____________ -ת.ז,_______________ .
מתחייב בזה לפניך כדלקמן:
הואיל

וכספי המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן" :המועצה" ) ,אשר נותרים מעריכת
ההימורים ,נועדים לקידומם ופי תוחם של תרבות הגוף ,החינוך הגופני והספ ורט
בישראל;

והואיל

והגוף הנתמך הינו הב עלים או בעל זכות החכירה או בעל זכות שקולה לה אשר עתידה
להסתיים לפחות  11שנים ממועד הגשת הבקשה אליה מתייחס כתב התחייבות זה,
לבדו או במשותף עם אחרים ,של שטח הקרקע הידוע כגוש_____ חלקה ____ ואשר
כתובתו הינה _____________ _____________ ,המשתרע על שטח של ____ מ "ר,
ואשר עליו החליט הגוף הנתמך להקים את מתקן הספורט ____________________
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(נא להשלים)  /ואשר בו מצוי המתקן _____________________ (נא להשלים) אותו
החליט הגוף הנתמ ך לשפץ ( מחק את המיותר) (להלן" :המתקן" );
והואיל

והמועצה הח ל יטה לאשר עקרונית מתן סיוע לגוף הנתמך בביצוע המתקן (כפוף לתנאים
שונים ,וליכולתה של המועצה) ,ע"י מתן הקצבה (להלן" :ההקצבה" );
והגוף הנתמך מעוניין לקבל את ההקצבה לצורך ביצוע המתקן ,ולשם כך הוא מוכן

והואיל

להתחייב לפני המועצה כאמור בכתב התחייבות זה;
וכתב התחייבות זה יכנס לתוקף רק לאחר שהמועצה תודיע לגוף הנתמך על זכייתו

והואיל

בהזמנה ,ועל כוונתה ליתן לו הקצבה בסכום של _____ש"ח ,על פי התנאים המפורטים
בהזמנה ,ובכפוף לכל תנאי ההזמנה;
אי לכך מצהיר בזאת הגוף הנתמך כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להל ן:
.1

א.

המבוא לכתב התחייבות זה ,מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.

הגוף הנתמך מודע לכך ,שהחלטת המועצה על מתן ההקצבה  -כולה או חלקה  -מהווה
הצהרת כוונות בלבד ,והיא תלויה בהתקיימות תנאים שונים שאינם תלויים אך
במועצה או בגוף הנתמ ך  .ממילא הגוף הנתמך מודע לכ ך  ,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.

ג.

לעומת זאת ,התחייבויות הגוף הנתמך והצהרותיו בכתב התחייבות זה  -ניתנו בכוונה
ליתן להן תוקף משפטי; ולמועצה יעמדו כל הסעדים על פ י חוק החוזים (תרופות בשל
הפרת חוזה) ,תשל"א  1970 -או כל דין אחר בשל הפרתן.

ד.

הגוף הנתמך מודע לכך ,שהצהרת הכוונות על מתן ההקצבה ניתנה בהתבסס על הנתונים
שהוא מסר בבקשתו .הגוף הנתמך מסכים ,לכן ,כי אם י תברר שנתונים אלה לא היו
נכונים או מדויקים  -תת בטל ההקצבה מאליה; והוא מתחייב להחזיר למועצה כל
תשלום ששולם לו קודם ביטול ההקצבה מסיבה זו ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית
כחוק.

ה.

הגוף הנתמך מקבל על עצמו תשלום כל מס ,אגרה ,ארנונה ,וכיוצ"ב ,הכורכים בביצוע
המתקן ,בשימוש בו ,או בקיום איזו מהתחייבויות הגוף הנתמך לפי כתב התחייבות זה.

.2

הגוף הנתמך מצהיר ,כי באפשרותו להשיג את כל הכספים הנדרשים לצורך ביצוע המתקן ,וכי
יקוימו על ידו כל הדרישות המוקדמות וכי הוא ידאג לקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך,
על פי הדין והנוהג; ולרב ות כי באפשרותו להקצות את השטח הנדרש לשם ביצוע המ תקן;

.3

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

כי מטרת ההקצבה לסייע לגוף הנתמך בביצוע מתקן ספורט בלבד ,וכי המועצה לא תש א
ולא תשתתף בעלות כלשהי של בנייה או שיפוץ או רכישה של מתקנים שאינם מתקני
ספורט.

ב.

כי סכום ההקצבה שישולם הוא במחירים נומינליים ,ליום אישור ההקצבה ,וכי לא
תהא הגדלה של סכום ההקצבה מכל סיבה שהיא; ולרבות  -אם יחול שינוי בתכניות
הבניה אשר יאושר על ידי המועצה ,או שיחול שינוי בע לות ביצוע המתקן לעומת
האומדן הראשוני מסיבה אחרת כלשהי.

ג.

כי ההקצבה שאושרה תינתן לגוף הנתמך ,ולו בלבד.

ד.

כי ההקצבה אושרה לשם ביצוע המתקן שפורט בבקשה  ,ליעוד המפורט בה .שינוי
במתקן או במטרתו או במקרה של אי  -הגשמת מטרתו  -יגררו את ביטול ההקצבה,
והמועצה תהא זכאית להשבת הסכומים ששילמה עד אותו מועד ,בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית כחוק מכל תשלום ותשלום שבוצע ,ועד למועד ההשבה בפועל  .לעניין זה,
"הייעוד המפורט בה" פי רושו שימוש במתקן על ידי המטופלים בתחומי הגוף הנתמך.
לפיכך ,הגוף הנתמך מתחייב ליתן עדיפות ראשונה למטופלים בתחומו בשימוש במתקן.

.4

א.

הגוף הנתמך מתחייב לספק למועצה את הפרוגרמה המפורטת שתוכן כבסיס להכנת
תכניות המתקן ,ולקבל את אישורה של המועצה לפרוגרמה האמורה.

ב.

הגוף הנתמך מתחייב לספק למועצה תוכניות מאושרות כדין של המתקן ,ולקבל את
אישורה של המועצה לתוכניות הבניה ,עובר להתחלת ביצוע העבודה.

ג.

הגוף הנתמך מתחייב לספק למועצה את כתבי הכמויות שיכללו במכרז לבחירת קבלן
ביצוע למתקן ,ולקבל את אישורה של המועצה לכתבי הכמ ויות ,לפני פרסום המכרז.

ד.

חלו שינויים בפרוגרמה ו/או בתוכניות הבניה ,מתחייב הגוף הנתמך להודיע על שינויים
אלה למועצה ,ולקבל את אישורה המוקדם לביצוע כל שינוי.

ה.

אישור המועצה את הפרוגרמה או התכניות או שינויין לא יתפרש כאישור להג דלת
סכום ההקצבה או אחוז ההקצ בה ,לעומת המפורט בהודעת המועצה לגוף הנתמך על
זכייתו בהזמנה; וזאת גם אם על פי הפרוגרמה ו/או התכניות המאושרות  -עלות ביצוע
המתקן גדלה או קטנה לעומת האומדן הראשוני .סעיף ( 3ב) לכתב התחייבות זה גובר.

ו.

הגוף הנתמך מתחייב להקים את המתקן בהתאם לפרוגרמה ולתכניות שיאושרו בהליך
דלעיל ,תוך שנתיים ממועד החלטת המועצה ליתן לו את חבילת הסיוע.

ז.

הופסקה בניית המתקן או ביצועו מכל סיבה שהיא או התעכבה הבניה לתקופה רצופה
העולה על  3חודשים ,מכל סיבה ש היא  ,מתחייב הגוף הנתמך להודיע על כך למועצה
ללא דחוי בפקס' ובמכתב רשום.

ח.

הגוף הנתמך מצהיר כי ידוע לו שאי  -עמידה בלו"ז המפורט בהזמנה (שנתיים ממועד
ההודעה על מתן התמיכה לסיום ביצוע המתקן)  -תגרור את בטלות ההקצבה מאליה,
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בלא צורך לקבל החלטה בנושא ,או להודיע את דבר הביטול לגוף הנתמך .ואולם
המועצה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,להאריך מועד מהמועדים האמורים על פי בקשת
הגוף הנתמך.
לא הוארכו המועדים כאמור  -ישיב הגוף הנתמך למועצה את כל סכומי ההקצבה
שקיבל עד אותו מועד ,בצירוף הפרשי הצמ דה וריבית כדין מכל תשלום ותשלום ,ועד
למועד ההשבה בפועל.
ט.

הפר הגוף הנתמך סעיף זה ,יפצה הוא את המועצה בפיצו י מוסכם ,בסכום השווה לכפל
החיסכון הכספי שהשיג כתוצאה מהפרת הסעיף.

י.

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.

.5

א.

הגוף הנתמך מתחייב לתחזק א ת המתקן ,ולשמרו במצב תקין .מבלי לגרוע מכלליות
הוראה זו:
.1

הגוף הנתמך מתחייב שהשימוש במתקן יהיה רק לפי הוראות היצרן ואנשי
המקצוע .

.2

הגוף הנתמך מתחייב ,כי רמת התחזוקה של המתקן תאפשר להשתמש בו לפעילות
ספורטיבית  -בכלל וכפי שזו הוגדרה בהזמנה בפרט  -במהלך כל התקופה.

ב.

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הקשורות ו/או הדרושות לשם אחזקת המתקן ו/או
השימוש בו ,ו/או שמירתו במצב תקין  -תהיינה על הגוף הנתמך  ,ועליו בלבד .כדי
להס יר ספק ,מודגש במפורש כי בביטוי "אחזקה" כוללים הצדדים את האחזקה
השוטפת ואת האחזקה הקבועה ,והת יקונים אשר יידרשו במתקן מפעם לפעם.

ג.

המועצה לא תהיה חייבת בכל תשלום שהוא ל גוף הנתמך ו/או לכל גוף השייך ל גוף
הנתמך  ,ו/או ש הגוף הנתמך מיוצג בו ,בכל צורה שהיא ומכל סיבה שהיא ,עבור כל
שימוש אשר ייעשה על ידה במתקן ,להוציא החזר ההוצאות אשר הוצאו בפועל על ידי
הגוף הנתמך  ,לצורך הפעלת המתקן בגין או שימוש בו.

.6

שילוט ופרסום:
א.

הגוף הנתמך מתחייב בזאת להציב שילוט וליתן למועצה פרסום (להלן ,יחדיו:
" שילוט ") כמפורט בסעיף זה להלן .כל פרטי השלטים והפרסום המפורטים בסעיף זה
יהיו על פי הנחיות המועצה ,לרבות ביחס לתוכן השיל וט ,גודלו ,צורתו ,מיקום הצבתו,
וכל ענין רלוונטי אחר .לא יעשה שינוי בשילוט שאושר על ידי המועצה ,בלא אישור
מראש ובכתב של המועצה.
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ב.

הצבת השילוט ,תחזוקתו ,ביטוחו ,ותשלום כל היטל או תשלום חובה אחר בגינו  -יחולו
על הגוף הנתמך ,ועליו בלבד .הגוף הנתמך ישפה את ה מועצה שיפוי מלא בגין כל תביעה
או דרישה שתבוא אליה בקשר לכל ענין הכרוך בשילוט.

ג.

הגוף הנתמך מתחייב ,כי במהלך תקופת הקמת המתקן הוא יציב שני שלטים באתר
ההקמה ,בהם יודע לציבור כי באתר זה מוקם מתקן בסיוע ובמימון של המועצה.
השלטים ימוקמו בצורה בולטת וחזיתית ,י זכו לחשיפה מירבית ,ויכללו את הלוגו של
המועצה.

ד.

בכל מועד עליו תורה המועצה ,הגוף הנתמך מתחייב בזה ,להתקין במתקן ו/או בסמוך
לו ,במקום בולט לעין ,שילוט בהתאם לדרישות והוראות המועצה .השלטים ימוקמו
בצורה בולטת וחזיתית ,יזכו לחשיפה מירבית ,ויכללו את הלוגו של המועצה .מועצה
תהיה ה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לגוף הנתמך לשנות מעת לעת את
נוסח השלטים ועיצובם.

ה.

בנוסף להתחייבויות המפורטות בס"ק (א) ( -ד) לעיל ,ומבלי לגרוע מכלליות הוראת ס"ק
(ד) ,הגוף הנתמך מתחייב בזאת להתקין ולבצע:
.1

שילוט חיצוני מעל לכני סות למתקן ,בגודל עליו תורה המועצה ,שעליו יופיעו
מותגי ה"טוטו" ו/או ה"ווינר";

.2

לוגו המועצה להסדר ההימורים בספורט יוטבע על כל המושבים במתקן (ככל
שקיימים כאלו) ,באופן שיתואם עם המועצה;

.3

לוגו המועצה להסדר ההימורים בספורט יתנוסס על גבי השילוט האלקטרוני
ול וחות השעונים במתקן (ככל שקיימים כאלו) ,באופן שיתואם עם המועצה;

.4

למועצה יוקצה שטח של  55%משאר השלטים שיוצבו בפנים המבנה ומחוצה לו,
ובכלל זה ,ומבלי למעט ,מהשילוט שבצידי המגרש ;

ו.

אם המועצה לא הורתה בכתב אחרת ,התקנת השילוט והצבתו במתקן ,וביצוע יתר
ההתחיי בויות המפורטות בס"ק (ג) ( -ה)  -יבוצעו על ידי הגוף הנתמך ועל חשבונו .היה
ויפר הגוף הנתמך הוראה זו ,תהא המועצה רשאית ,מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד
לרשותה ,לעכב ו/או לבטל את ההקצבה ו/או לתבוע השבה של ההקצבה ו/או חלקה אם
וככל שכבר שולמה לו ,בצירוף הפרשי הצמדה ו ריבית כחוק.

ז.

על אף האמור בסעיף  -קטן (ו) ,המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להתקין את
השילוט ולהציבו בעצמה; ולקזז את עלות הביצוע האמור מסכום ההקצבה .הימנעות
המועצה מעשות כן  -לא תחשב לויתור של המועצה על קיום חובות הגוף הנתמך לפי
סעיף זה .בחרה המועצה לעשות כן  -לא יהיו לגוף הנתמך טענות כנגד סכום הקיזוז.

ח.

לא יתלה במתקן או בסביבתו שילוט או פרסום כלשהו של גורם כלשהו (פרט למועצה)
העוסק בהימורי ספורט ,ושילוט של גורם כלשהו העוסק בהימורים ,הגרלות או
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משחקים אסורים ,אם אותו גוף לא קיבל אישור לכך לפי סעיף  231לחוק העונשין,
תשל"ז . 1977 -
ט.

למועצה שמורה הזכות לתקשר שיווקית ופרסומית את הסיוע בהקמת המתקן .שמו של
המתקן אשר יופיע בפרסומים אלה ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,והיא
לא תהא חייבת לציין כל גורם מממן אחר של הקמת המתקן.

י.

טקס חנוכת המתקן:
.1

הגוף הנתמך מתחייב ,כי לאחר השלמת הפרויקט ,לרבות עבודות הפיתוח וחיבור
כל מערכות התשתית ,יערך במתקן טקס חנוכת  -המבנה .הטקס יתקיים תוך
תיאום מלא עם המועצה לגבי מועד הטקס ופרטיו.

.2

ההזמנה לחנוכת המתקן ,וכל החומרים הפרסומיים אשר יופיעו בו ,יאושרו
מראש ובכתב על ידי המועצה ,ולא ייכלל בהם כל פרסום לגורם כלשהו ,זולת
המועצה להסדר הימורים בספורט ,הגוף הנתמך ,וגופים אשר תרמו לפרויקט,
אלא אם יאושר אחרת בכתב ומראש על ידי המועצה.

יא.

הגוף הנתמך מתחייב בזאת כי:
 . 1בכל הכרטיסים שיופצו ו/או יימכרו לאירוע ו/או לפעילות ספורט שיתקיימו
במתקן ,ייעשה שימוש בולט בלוגו של המועצה.
.2

בכל התכניות של אירועי הספורט שייערכו במתקן ייכתב בצורה בולטת כי המתקן
הוקם/שופץ (לפי העניין) בסיוע המועצה ,בצירוף הלוגו של המועצה .כמו כן ,בכל
תכניה יוקצה למועצה מודעת עמוד צבע.

.3

בכל חומר שיווקי של הגוף הנת מך הקשור למתקן ,לרבות אתרי אינטרנט ,עלוני
מידע ,חוברות ,וכיוצ"ב ,ייכתב בצורה בולטת כי המתקן הוקם/שופץ (לפי העניין)
בסיוע המועצה ,בצירוף הלוגו של המועצה .בחומר שיווקי כאמור באתר אינטרנט
יצורף קישור לאתר האינטרנט של המועצה.

.4

יאפשר למועצה לקיים פעילות לקידום מ כירות בתוך המתקן (כגון חלוקת עלונים
במגרש או מחוצה לו ,פעילות לעיני הקהל בזמן ההפסקה ,וכיוצ"ב) ,וכי ישתף
פעולה עם המועצה בפעולות קידום מכירות כאמור.

.5

יאפשר למועצה להציב ניידת של המועצה בסמוך למתקן ,בסמיכות לאירועי
הספורט שיתקיימו במתקן.

יב.

לצורך ביצוע הור אות סעיף זה ,הגוף הנתמך ימנה נציג מטעמו ,אשר יהיה מופקד על
ביצוען המדויק והיעיל של הוראות הסכם זה אל מול נציגים מוסמכים מטעם המועצה,
והוא יהיה אחראי לביצוע עדכונים שוטפים וטיפול בבעיות שתתעוררנה ,ככל
שתתעוררנה.
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יג.

פיצויים:
.1

מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למועצה על פי כת ב התחייבות זה ,מוסכם
בזאת ,כי אם יפר הגוף הנתמך הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה – הוא יפצה את
המועצה על נזקיה בגין ההפרה.

.2

הניבה ההפרה רווח לגוף הנתמך או למי מטעמו (למשל :השילוט בכניסה למתקן
נמכר ו/או הושכר לצד שלישי)  -יהיה סכום הפיצוי המוסכם כפל התשלום
שקיבל הגוף הנתמך או מי מטעמו בגין ההפרה.

יד.

על אף האמור בסעיף ( 7א) לכתב התחייבות זה ,הגוף הנתמך מחויב למלא התחייבויותיו
לפי סעיף זה במשך כל זמן קיומו של המתקן .בכלל זה ,הגוף הנתמך מחוייב לתחזק את
השילוט על חשבונו ,לב טח אותו במידת הצורך ,ולשלם כל אגרה ,היטל או תשלום חובה
אחר בגינו; וזאת במשך כל זמן קיומו של המתקן.

.7

א.

הוראות כתב התחייבות זה יעמדו בתוקפן למשך עשר שני ם ממועד קבלת התשלום
האחרון מהמועצה במסגרת תמיכתה במתקן .

ב.

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

ג.

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

.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובמשך תקופת כתב ההתחייבות ,הגוף הנתמך מתחייב לאפשר
למועצה או לכל מי מטעמה לבדוק ,לבקר ולפקח על הליך ביצוע המתקן ,על השימוש בו לאחר
מכן ,ועל ביצוע כל התחייבויות הגוף הנתמך בכתב התחייבות זה; והוא יתן למועצה או
לנציגה לענין 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 במתקן או בשימוש בו  -תוציא היא על כך
דו"ח כתוב לידי הגוף הנתמך; והגוף הנתמך יהיה מחויב לתקן את כל הליקויים
שפורטו בדו"ח תוך  45יום מיום קבלת הדו"ח .מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות
המועצה ,הגוף הנתמך מסכים לכך ,כי המועצה לא תדון בכל בקשת תמיכה שלו לקרן
המתקנים כל עוד הוא לא תיקן ליקויים שפורטו בדו"ח המו עצה כאמור לעיל.

.9

א.

הגוף הנתמך לא יעביר את זכויותיו במתקן לצד שלישי אחר כלשהו ,בלא קבלת הסכמה
של המועצה ,מראש ובכתב.

ב.

התחייבויות הגוף הנתמך לפי כתב התחייבויות זה תישארנה בתוקף גם במקרה שהגוף
הנתמך יעביר את זכויותיו בקשר למתקן בגינו נתנה ההקצבה ,כולן א ו מקצתן לאחר או
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לאחרים ,על ידי העברה ,חכירה ,חכירות משנה ,זיכיון ,מסירה ,או בכל אופן אחר.
הגוף הנתמך מתחייב בזה ,במפורש ,שמקבל ההעברה ו/או הזכויות האחרות של הגוף
הנתמך ,לגבי המתקן הנ"ל ימשיך ,על  -פי התחייבות בכתב ,שתיכלל בחוזה ההעברה
ו/או ההתקשרות ,בינו לבי ן הגוף הנתמך ,לקיים ולמלא את כל אחת ואחת
מהתחייבויותיו של הגוף הנתמך כלפי המועצה בהתאם לתנאי כתב התחייבות זה.
. 10

א.

בסעיף זה:
.1

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

.2
ב.

"המועצה"  -לרבות עוב דיה ,שלוחיה ,או כל מי מטעמה.

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 בכתב התחייבות זה או בכל דין .מבלי לגרוע מכלליות הוראה זו הגוף
הנתמך אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מטעות או ליקוי בתכנון ו/או בביצוע המתקן
ו/או בשימוש בו.

ג.

הגוף הנתמך ישא ב אחריות כלפי המועצה גם לכל נזק שיגרם למועצה עקב תביעת
צדדים שלישיים כלשהם ,אם עילת התביעה ,כולה או מקצתה ,יסודה ב  /נובעת מ  /או
נוצרה עקב תכנון המתקן ו/או ביצוע המתקן ו/או פיתוח המתקן ו/או השימוש בו ו/או
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 בגין כל נזק שיגרם למועצה כתוצאה
מתביעת או דרישת צדדים שלישיים כאמור לעיל ,בגין כל נזק שנגרם להם.

ד.

מבלי לגרוע מהאמור בכתב התחייבות זה ,הגוף הנתמך יש פה את המועצה בגין כל
סכום שהמועצ ה תחויב לשלם לכל גורם שהוא ,ובגין כל נזק שיגרם למועצה עקב כך,
במישרין או בעקיפין ,כתוצאה או בקשר עם ביצוע המתקן או השימוש בו.

ה.

שום דבר מהאמור בכתב התחייבות זה אינו בא לגרוע מזכויות המועצה לפי כל דין
במקרה של הפרת חובות הג וף הנתמך.

ו.

בכל מקרה בו המועצה תבוא בדרישה לגוף הנתמך שמקורה בנזק שנגרם לצד שלישי
התובע את נזקיו מהמועצה  -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 הכול לת והבלעדית של הגוף הנתמך לביצוע המתקן
והשימוש בו.
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. 11

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

. 12

היה ויפר הגוף הנתמך את התחי יבויותיו לפי כתב התחייבות זה ,תהא המועצה רשאית ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לקזז את סכום החוב של הגוף הנתמך כתוצאה מהפרה זו מכל זכות
אחרת שיש לגוף הנתמך כלפי המועצה או מכל חוב שהמועצה חבה כלפי הגוף הנתמך ,יהא
מקורם של אלה אשר יהא.

. 13

א.

שום ארכה או הימנעות מפ עולה או שתיקה של צד במקרה של הפרת כתב התחייבות זה
על ידי הגוף הנתמך או אי  -קיום תנאי מתנאיו ,ו/או אי  -מימוש זכות מזכויות המועצה -
לא יחשבו כויתור על אותה הזכות ולא ישמשו מניעה לתביעה של המועצה ,בין לגבי
אותה ההפרה ובין לגבי הפרה אחרת ,אלא אם אישרה המועצה את וויתורה בכתב.

ב.

ויתרה המועצה 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.

. 14

מוסכם בזה ,כי הסמכות הבלעדית לדון בכל הנוגע או הנובע מכתב התחייבות זה או בכל
הקשור להקצבה בכלל ,בכל הליך שהמועצה צד לו  -תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים
שמצויים בירושלים ,ולהם בלבד.

. 15

כתובות הצדדים:
"המועצה":

רח ' אודם  , 12רמת סיב ,פתח  -תקווה  , 49170ת.ד7727 .

"הגוף הנתמך":

________________________________________

ולראיה באנו על החתום ,היום ______________

______________

______________

שם ________________ :

שם ________________ :

ת .ז_______________ :.

ת .ז_______________ :.

תפקיד ______________ :

תפקיד ______________ :
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