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מסמך שאלות ותשובות
המועצה מפרסמת בזאת את תשובותיה לשאלות שנשאלו על ידי פונים שונים בקשר להזמנה לקבלת
בקשות לתמיכה בהקמת בריכת שחייה הידרותרפית.
על מבקשי התמיכה לחתום בראשי תיבות על כל עמוד במסמך זה וכן חתימה מלאה בסופו ,ולצרפו
למסמכי הבקשה (ראו סעיף  9.12לנספח מ.)1/
למען הסר ספק ,אין שינוי ביתר חלקי ההזמנה.
 .1ניקוד לאפיון הלקויות של המטופלים/המבקרים – האם ניתן ניקוד עבור מספר אגפים/תתי
אגפים שונים שיש לנו ,קרי האם ניתן לאחד מטופלים ממספר מסגרות שונות המוכרות על ידי משרד
הרווחה לטובת ניקוד בהזמנה?
ניתן לאחד מטופלים של הגוף המבקש ממספר מסגרות שונות המוכרות על ידי משרד הרווחה לטובת
ניקוד בהזמנה ,לרבות לצורך עמידת הגוף המבקש בתנאי הסף המנויים בהזמנה .במקרה זה הניקוד
יינתן לאגפים ותתי אגפים של הגוף המבקש אשר ממוקמים ברשות מקומית אחת.
 .2האם יש להמציא את נספח מ' – 3/המלצת משרד הרווחה' כשהוא חתום כבר בשלב הגשת
הבקשה?
לא.
מטה 'מנהל מוגבלויות' של משרד הרווחה יעביר לקרן המתקנים ישירות את נספח מ-3/המלצת משרד
הרווחה ,כשהוא מלא וחתום בשלב מאוחר יותר ,אך לא בשלב הגשת הבקשה.
.3

האם ניתן להיעזר במימון משלים מגורמים פרטיים /ביטוח לאומי?

כל מימון משלים הוא תקין ,ובפרט שיצורפו האסמכתאות לכך ובכפוף לעמידה בכלל תנאי ודרישות
כתב ההתחייבות של המועצה ובכלל תנאי הזמנה זו.
.4

מהו שטח הקרקע המינימאלי לטובת הקמת בריכה הידרותרפית?

המינימום הנדרש במ"ר של שטחי המבנה הנדרשים מופיע בהזמנה ,ראו נספח " 11דרישות ואפיונים
פיזיים בריכת השחייה הטיפולית".
.5

האם יש הנחיות נוספות בנושא דרישות בריאות בכל הנוגע להקמת ותחזוקת הבריכה ?

הפירוט המצוי בהזמנה אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל הבירורים
הדרושים לו לשם הכנת והגשת בקשתו ,לרבות בדיקות מול גורמים במשרד הבריאות או מי מטעמו
או כל גורם מוסמך אחר לעניין דרישות מסוימות למתקן.
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 .6האם בית חולים שיקומי המנוהל על ידי עמותה פרטית ומוכר על ידי משרד הבריאות רשאי
להגיש בקשה?
על פי תנאי התכנית הלאומית (סעיף  )124גוף שעומד בתנאי סף הינו גוף המוכר ונתמך על ידי משרד
הרווחה בלבד והעומד ביתר תנאי הסף המנויים בהזמנה בלבד.
מכאן ,גוף אשר אינו נתמך על ידי משרד הרווחה אינו זכאי להגיש בקשה.
 .7מיהו הגורם מטעם משרד הרווחה שצריך לחתום על גבי ההזמנה-נספחים שונים ?
כמו כן ,מי הגורם במשרד הרווחה שהוגדר בעמוד  18כ'אישור הגורם המוסמך במשרד הרווחה' שאליו
יש לפנות לטובת קבלת אישור במסגרת האמור על נספח מ?1/
מטה 'מנהל מוגבלויות' של משרד הרווחה יעביר לקרן המתקנים ישירות את נספח מ-3/המלצת משרד
הרווחה ,כשהוא מלא וחתום בשלב מאוחר יותר ,אך לא בשלב הגשת הבקשה.
באשר ל"נספח מ-1/הצהרת המבקש" :על המפקח לוודא את תקינות רישום :
מספר המטופלים הזכאים ואת סוג  /איפיון הלקויות ,שנרשם על ידי המבקש.
(המפקח צריך לחתום בעמוד – 18חתימה  +חותמת ותאריך חתימה) .יודגש ,כי נספח מ 1/יומצא על ידי
המבקש ישירות למועצה במעמד הגשת הבקשה.
.8

האם התכנית העסקית צריכה להתייחס לכל המבנה/בניין או רק לבריכה עצמה?

התכנית העסקית תתייחס לבריכה ,שטח הבריכה וחדרי הספח ,כפי שמפורט במפרט הטכני של הבריכה
ההידרותרפית בהזמנה (נספח [.)]11
 .9אלו מסמכי מקרקעין יש לצרף לבקשה היה ויש הקצאת קרקע מרשות מקומית להקמת
הבריכה?
יש לצרף את כל מסמכי הקרקע המעידים על זכויות המבקש בה :חוזה החכירה ,נסח הטאבו וחוזים
נוספים ככל שישנם .היה ויש הקצאת קרקע ,יש להמציא גם את חוזה ההקצאה .במידת הצורך
המועצה תדרוש שבעלי הקרקע יחתמו יחד ולחוד על מסמכי ההזמנה וכתב ההתחייבות שבה במקרים
מסוימים.
ניתן ואף מומלץ להעביר מסמכי הקרקע בטרם הגשת הבקשה לבדיקת המועצה .בכפוף לתוצאות
הבדיקה המועצה תוכל לכוון את המבקש איזה מסמכים נוספים נדרש הגוף להציג להשלמת הבקשה
בעניין הקרקע.
 .10מהי ההתייחסות לנסח טאבו שיש בו הערות אזהרה עד לחתימת הסכם על הקצאת הקרקע
לעמותה המקימה את הבריכה?
יש להעביר נסחי טאבו עדכניים לבדיקת המועצה .הערות אזהרה ייבדקו לגופו של עניין .בדיקת
המועצה בנושא הקרקע נעשית בכל הנוגע לזכויות של הגוף המבקש בקרקע נשוא הבקשה.

2

מסמך שאלות ותשובות
במסגרת הזמנה לקבלת בקשות לתמיכה
להקמת בריכת שחיה הידרותרפית
המועצה להסדר ההימורים בספורט
 .11האם נדרש להגיש נסח טאבו רשמי?
לעניין נסח טאבו רשמי ,ניתן להמציא נסח אינטרנטי בחתימה וחותמת יועמ"ש הגוף המבקש .כמו כן,
יש לצרף כל מסמך הבהרה רלוונטי לקרקע עבור הערות אזהרה ,הפקעות וכדומה שרשומות בטאבו
(ככל שרשומות) והכל בכפוף לאמור בהזמנה.
 .12האם ניתן להסתפק במכתב התחייבות להשלמת מימון נדרש מגורם צד ג' לרבות ציון
לוחות הזמנים לקבלת המימון?
יש לפרט לוחות זמנים להשגת המימון המשלים הנדרש ולפרט את מקורות המימון המשלים הקיימים
כולל המצאת אסמכתאות עדכניות .ככל שהמועצה תהיה סבורה כי האינפורמציה שהועברה אינה
מספקת אזי תפנה למבקש להשלמה נוספת .אי לכך ,יש להמציא כל מסמך רלוונטי בנושא המימון
המשלים.
 .13האם במסגרת מסמכי המקרקעין הנדרשים יש לצרף גם היתר בניה כתנאי סף להגשת הבקשה?
אין דרישה להמצאת היתר בנייה כתנאי סף להגשת הבקשה .עם זאת ,כפי שצוין בהזמנה ,המועצה
שומרת לעצמה זכות לדרוש השלמת מסמכים לצורך בדיקת תקינות הבקשה.
 .14האם הבריכה חייבת לקום בסמיכות למסגרת או שמא ניתן להקימה באזור נפרד?
אין חובה להקים את הבריכה בשטח המסגרת  .עם זאת ,קרבה גאוגרפית לשטח המסגרת מהווה
שיקול בבדיקת הבקשה ובניקוד הבקשה.
כך ,לפי ס' 136א (ב) לתכנית הלאומית בודקים קיומם של מיתקנים דומים אחרים שיכולים לשמש
תחליף למתקן נשוא הבקשה .הבדיקה מתבצעת ב"בקרבה גיאוגרפית" ,כאשר קרבה גיאוגרפית
מתפרשת בהתאם למבחן "משך זמן נסיעה הנמוך מחמש עשרה דקות נסיעה ברכב פרטי (לפי דוח
פיקוח מהאגף הנוגע לעניין)".
כלומר ,על פי התכנית ,מתקן אשר נמצא בקרבה גיאוגרפית כהגדרתה בתכנית יכול לשמש כתחליף
למתקן המבוקש.
בנוסף ,לפי ס' 136א (ה) נותנים ניקוד ל"נגישות המתקן לתחבורה ציבורית של המסגרת המבקשת".
 .15האם יש אפשרויות שונות ביחס לגודל הבריכה והאם זה מותנה בסוג המסגרת או סוג
האוכלוסייה?
גודל הבריכה המינימאלי מצוין בהזמנה ב'נספח -11דרישות ואפיונים פיזיים בריכת השחייה
הטיפולית' בפרק ג''-דרישות ואפיונים ספציפיים' .גודל הבריכה אינו מותנה בסוג המסגרת או בסוג
האוכלוסייה.
 .16האם מסגרת שקיבלה בעברת תמיכה בקרן 'אוכלוסיות מיוחדות' רשאית להגיש בקשה כעת
להקמת בריכה הידרותרפית?
כן.
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 .17האם בית ספר שכפוף כספית ומשפטית לתקציב הרשות המקומית ראשי להגיש את הבקשה
עצמאית או שמא עליו להגיש את הבקשה באמצעות הרשות המקומית?
אם הגוף הינו ישות משפטית נפרדת הוא רשאי להגיש בקשה עצמאית בכפוף לעמידתו בתנאי הסף
(לרבות זכויות בקרקע) .מי שאינו ישות משפטית אינו יכול להגיש בעצמו .במקרה זה אין מניעה
שרשות תגיש בקשה .במקרה זה על הרשות לעמוד בכל התנאים ,לרבות בתנאי הסף ,שפורסמו
בהזמנה ,מקבלת תמיכה ממשרד הרווחה.
 .18האם גוף אשר אינו מקבל תמיכה ממשרד הרווחה כי אם ממשרד ממשלתי אחר רשאי להגיש
בקשה בקרן זו?
לא .בהתאם לאמות מידה שבתכנית הלאומית רשאי להגיש אך ורק גוף אשר מקבל תמיכה ממשרד
הרווחה כמפורט בהרחבה בהזמנה.
 .19האם המוסד לביטוח לאומי יכול להוות גורם מימון משלים להקמת בריכה הידרותרפית?
כן.
 .20האם התמיכה מיועדת להקמת בריכה הידרותרפית חדשה בלבד?
כן .לא ניתן להגיש בקשה עבור שיפוץ או שידרוג בריכה קיימת ,ולא להסבת בריכה רגילה לבריכה
הידרותרפית.
 .21האם ניתן להשתמש בבריכה לשימושים אחרים ? למשל עבור אגודות ספורט תחרויות בשחייה
זוהי בריכה הידרותרפית –משמע  -מיועדת לבעלי צרכים מיוחדים ובעלת מאפיינים טכניים מיוחדים.
הבריכה אינה מיועדת לקבוצות תחרותיות ,אולם היא תוכל לשרת מטופלים נוספים מעבר לאלו
שבמסגרת ,ככל שמטופלי המסגרת יקבלו את כל שעות הטיפול הנדרשות להם .ראו נא פירוט בהזמנה.
חתימות מורשי החתימה של הגוף המבקש  +חותמת המסגרת ותאריך :
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