טופס בקשה  -רובד תחרותי שוטף
מועדי הגשה –  00/00/12עד  00/00/12בשעה.14:00 :
o
o

רכזת אחראית :גב' נטע סבי טלפקס 03-2200022 :דוא"לneta@winner.co.il :
הבקשות תוגשנה בהגשה ידנית למשרדנו או בדואר בלבד:

לכבוד קרן המתקנים ,עבור-נטע ,טוטו-ווינר ,רח' האודם  ,12א.ת .רמת סיב ,פתח תקוה .42120
לדף מידע זה מצורף טופס בקשה לקבלת תמיכות מכספי קרן המתקנים של המועצה להסדר
ההימורים בספורט .לנוחות המבקשים ,ריכזנו בדף המידע חלק מההוראות המחייבות את הקרן
בפעילותה וכן את ההוראות שלגביהן הניסיון המצטבר הוכיח כי בעבר הן לא הובנו כראוי .משכך
נדגיש ,כי דף מידע זה איננו ממצה ,איננו מחייב ,ובכל מקרה ההוראות המחייבות הן אלו
שמופיעות בנוהל קרן המתקנים ובאמות המידה לחלוקת הקצבות קרן המתקנים; ואת אלה ניתן
למצוא באתר המועצה . www.winner.co.il

המועצה מבקשת כי מגישי הבקשות יקפידו לקרוא את נוהל הקרן ואת אמות המידה
במלואן של קרן זו ,קודם הגשת הבקשות .לתשומת לבכם :בקשות אשר יחסרו בהן
מסמכים נלווים כמפורט מעלה עלולות להידחות על הסף ,ובכל מקרה ,כל עיכוב שייגרם
כתוצאה מכך יהיה באחריות המבקשים בלבד.

חובה לצרף לטופס הבקשה המוגש את המסמכים הבאים:


תעודת התאגדות רשמית של הגוף עבורו מוגשת הבקשה/
תעודה לרישומה של עמותה.
אישור על ניהול תקין בר-תוקף.



אישור על ניהול ספרים בר-תוקף.



אישור על פטור מניכוי מס במקור בר-תוקף.



חוזה שכירות בעלי המתקן  /מסמך אישור שימוש במתקן,
המאשר את העמדת המתקן לפעילות העמותה/אגודה ל10-
שנים לפחות (קיים בטופס הבקשה-יש להחתים).
אישור מעודכן מאת עורך דין  /רואה חשבון בדבר מעמדו
המשפטי של המבקש ,וציון מורשי החתימה.
נסח טאבו /הסכם החכירה על המקרקעין המוכיח בעלות
עליהם (ביחס לשיפוץ או הקמה של מבנים).
כתב כמויות ועלויות ,או לגבי מכשור וציוד– הצעת מחיר של
הספק.
תצהיר אודות גובה המימון המשלים של המבקש והאמצעים
למימון /היערכותכם למימון ,חתום על ידי מורשי החתימה של
המבקש (קיים בטופס הבקשה-יש להחתים).
אישורים מטעם האיגוד הרלוונטי בלבד ,חתומים על ידי גורם
מוסמך מהאיגוד:
אישור על פעילות הקבוצות בעמותה בשנתיים שקדמו לבקשה.
אישור על מיקום הקבוצות בליגה בשנתיים האחרונות.
מסמך המאשר את שם ומקום המגרש ו/או אולם הביתי.
דרישות האיגוד /התאחדות לגבי העבודות הנדרשות/רכישות.











o
o
o
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רובד הגשת הבקשה
שנת תקציב

תחרותי 2012
2012

תאריך הגשת הבקשה
שם הגוף המבקש
מספר מזהה ( -עמותה
/חברה/רשות)
ענף
ליגה
אשכול למ"ס
המעמד המשפטי של
המבקש
(סמן ב)X-
רשות (גוף סטטוטורי)
מועצה אזורית
מועצה מקומית
איגוד
עמותה
אגודה
חברה
התאחדות ספורט
מרכז לאומי
מרכז ספורט
אגודה שיתופית
שם הגוף עבורו
מתבקשת ההקצבה
(שם התאגיד/קבוצה)
מספר עמותה או חברה
של הגוף עבורו
מתבקשת הבקשה
ענף
ליגה
אשכול למ"ס
המעמד המשפטי של
הגוף עבורו מתבקשת
ההקצאה
(הקף בעיגול)
רשות (גוף סטטוטורי)
איגוד /
עמותה/אגודה/חברה
מרכז לאומי
מרכז ספורט
אחר

מועצה אזורית ,מועצה מקומית ,עירייה  ,אחר
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בעלי תפקיד
שם ראש הרשות:
גזבר הרשות ו/או התאגיד:
מנהל מח' ספורט:
יו"ר התאגיד:
מנכ"ל התאגיד:
מורשי החתימה:
 .1שם:
ת.ז:

תפקיד :

 .2שם:
ת.ז:

תפקיד :

 .3שם:
ת.ז:

תפקיד :

פרטים מזהים של הגוף המבקש
שם הגוף
מספר מזהה ( -עמותה /חברה/רשות)
כתובת הרשות/תאגיד
טלפון
פקס
כתובת למשלוח דואר-יודגש כי

הכתובת ומס' הפקס' האמורים
ישמשו את הקרן למשלוח הודעות
ו/או מסרים שונים למבקש ,לפי
העניין .האחריות לנכונותם של
הכתובת ומס' הפקס האמורים,
ולעדכונם בעתיד ככל שהם ישתנו,
חלה על המבקש בלבד ,על כל
המשתמע מכך.
למ"ס של הגוף המבקש
פרטים מזהים של הגוף עבורו
מתבקשת ההקצאה
כתובת התאגיד /עמותה
טלפון
פקס
כתובת למשלוח דואר :יודגש כי

הכתובת האמורה תשמש את הקרן
למשלוח הודעות ו/או מסרים שונים
למבקש ,וזאת בין בדואר רגיל ,בין
בדואר רשום ובין בכל דרך אחרת.
האחריות לנכונותה של הכתובת
האמורה ,ולעדכונה בעתיד ככל
שהיא תשתנה ,הינה על המבקש
בלבד ,על כל המשתמע מכך.
למ"ס העמותה

3

אנשי קשר לצורך בקשה זו
שם איש קשר()1
תפקיד
כתובת למשלוח דואר
יודגש כי הכתובת האמורה תשמש את
הקרן למשלוח הודעות ו/או מסרים
שונים למבקש ,וזאת בין בדואר רגיל,
בין בדואר רשום ובין בכל דרך אחרת.
האחריות לנכונותה של הכתובת
האמורה ,ולעדכונה בעתיד ככל שהיא
תשתנה ,הינה על המבקש בלבד ,על כל
המשתמע מכך.
EMAIL
טלפון
פקס – חובה!
נייד
שם איש קשר()2
תפקיד
כתובת למשלוח דואר
יודגש כי הכתובת האמורה תשמש את
הקרן למשלוח הודעות ו/או מסרים
שונים למבקש ,וזאת בין בדואר רגיל,
בין בדואר רשום ובין בכל דרך אחרת.
האחריות לנכונותה של הכתובת
האמורה ,ולעדכונה בעתיד ככל שהיא
תשתנה ,הינה על המבקש בלבד ,על כל
המשתמע מכך.
EMAIL
טלפון
פקס– חובה!
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מהות הבקשה
הבקשה מוגשת עבור

(לא ניתן להגיש בקשה הן עבור ציוד והן עבור
מתקן-יש לבחור אחד מהשניים)

מתקן (סמן)X
ציוד(סמן )X

כתובת המתקן
כתובת המתקן בו יאוחסן הציוד
המתקן בבעלות
המתקן משמש כמתקן ביתי
(כן/לא)
המתקן משמש קבוצות
נוספות(כן/לא)
פרוט קבוצות נוספות
המשתמשות במתקן
שם הקבוצה עבורה מתבקש
המתקן/ציוד:
מספר עמותה:
ענף:
ליגה:
מס' ספורטאים פעילים:
שם הקבוצה עבורה מתבקש
המתקן/ציוד:
מספר עמותה:
ענף:
ליגה:
מס' ספורטאים פעילים:
שם הקבוצה עבורה מתבקש
המתקן/ציוד:
מספר עמותה:
ענף:
ליגה:
מס' ספורטאים פעילים:
שם הקבוצה עבורה מתבקש
המתקן/ציוד:
מספר עמותה:
ענף:
ליגה:
מס' ספורטאים פעילים:
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פרטים על המתקן  -מגרש
נדרש
שיפוץ
הקמה
ציין :מגרש קיים
ציין:מגרש בהקמה
סוג מתקן  -מגרש
ציין סוג (כדורגל,
משולב,כדורסל,כדור-
יד,טניס,גלגיליות ועוד)
משרת ענף
(כדורסל,כדורעף ,וכיוצא
בזה)
לטובת הקהילה
כתובת המגרש
שם המגרש/מתחם:
המגרש בבעלות
המגרש משמש כמגרש
ביתי כן/לא
נתונים על המגרש הקיים –
חובה למלא.
מידות (אורך ,רוחב) :
אין -
מושבים :יש /
פרט כמות:
כיסוי /ציפוי השטח
המתבקש הקף :דשא /
ציפוי אקרילי /אחר (פרט)
מערכת השקיה וניקוז יש
לציין  :קיימת /חסרה/דרוש
שדרוג
 /ציין
תאורה  :אין
במידה ויש איזו * :אימונים
* אחרת
חדרי שיפוט  :יש  /אין
יש לציין גודל נדרש.
גידור :קיים /דרוש (לציין
איזה סוג):
במידה
מלתחות  :אין
ויש (ציין גודל):
בניית/הקמת יציע
(טריבונה) :ציין סוג
נתונים נוספים
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פרטים על מתקן  -מבנה /אולם
נדרש
שיפוץ
הקמה
ציין :מבנה קיים
ציין:מבנה בהקמה
ציין סוג ( :אולם ,מבנה ,חדר כושר ,
חדרי הלבשה וכיו"ב):

משרת ענף (כדורסל,כדורעף,
וכיוצא בזה)
לטובת הקהילה( :כן/לא)
כתובת המבנה(:חובה למלא)
שם המבנה/מתחם:
המבנה/מתחם בבעלות:
המתקן משמש כמתקן ביתי
לפעילות העמותה:
כתובת המתקן:
נתונים על המבנה/אולם הקיים
– חובה למלא.
גודל אולם/מידות מבנה (אורך,
רוחב ,גובה):
מספר מקומות ישיבה:
חדרי שיפוט:
מלתחות (ציין מספר):
מלתחות (ציין גודל):
חדרי הלבשה ( :ציין מספר)
חדרי הלבשה ( :ציין גודל)
פרקט (ציין סוג ומידות):
מיזוג( :ציין במידה ויש)
פרטים נוספים:
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פרטים על המתקן  -בריכה
נדרש
שיפוץ
הקמה
ציין :בריכה קיימת
ציין:בריכה בהקמה
גודל:רוחב אורך
מספר מסלולים
בריכה תחרותית
לטובת הקהילה
כתובת המבנה(:חובה למלא)
שם המבנה/מתחם:
המבנה/מתחם בבעלות:
המתקן משמש כמתקן ביתי
לפעילות העמותה:
פרטים נוספים

פרטים על מסלול אתלטיקה קלה
נדרש
שיפוץ
הקמה
ציין :מסלול קיים
ציין:מסלול בהקמה
גודל:רוחב אורך
מספר מסלולים
תחרותי
לטובת הקהילה
כתובת המבנה(:חובה למלא)
שם המבנה/מתחם:
המבנה/מתחם בבעלות:
המתקן משמש כמתקן ביתי
לפעילות העמותה:
פרטים נוספים

8

ציוד

פרטים על הציוד והתקנתו

כתובת המבנה/מגרש
עבורו מיועד הציוד
(במידה ולא קיים מבנה ו/או
אולם חובה לציין):
המבנה בבעלות:
שם הקבוצה עבורה מיועד
הציוד:
מספר עמותה:
ענף :
ליגה
כתובת הקבוצה עבורה מיועד
הציוד:
הציוד ישמש ענפים
נוספים(פרט):
הציוד ישמש לטובת תחרויות

מהות הציוד ושימושו
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חדר כושר

סמן במקום המתאים

סוג  – 1רשות מקומית המגישה את הבקשה
בשמה של אגודה/עמותה ו/או אגודה/ע מותה
המגישה את הבקשה ישירות ,כשהבקשה
מתייחסת לחדר כושר המיועד לשימוש הספורט
התחרותי בלבד ,ולא יהיה פתוח לשימוש הקהל
הרחב
סוג  – 2רשות מקומית המגישה את הבקשה
בשמה של אגודה/עמותה ,ו/או אגודה/עמותה
ו/או מרכז אולימפי לאומי ו/או איגוד/התאחדות
המגיש/ה את הבקשה ישירות ,כשהבקשה
מתייחסת לחדר כושר המיועד לשימוש הספורט
התחרותי וכן לשימוש הקהל הרחב;
סוג  – 3מרכז אולימפי לאומי ו/או
איגוד/התאחדות ,כשהבקשה מתייחסת לחדר
כושר המיועד לשימוש הספורט התחרותי בלבד.
כתובת המבנה/מגרש
עבורו מיועד הציוד
(במידה ולא קיים מבנה ו/או אולם חובה לציין):
המבנה בבעלות:
שם הקבוצה עבורה מיועד הציוד:
ענף :
ליגה
כתובת הקבוצה עבורה מיועד הציוד:

הציוד ישמש ענפים נוספים(פרט)
פירוט הציוד:
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פרוט עלויות הבקשה – חובה למלא בפירוט!


יש לחשב ולציין את המחיר המשוער של המתקן כולו כולל מע"מ  -לא כולל
פקוח ותכנון ,שכר טרחה ועבודה עצמית ,הובלה וכל המפורט בנוהל הקרן אשר
אינו בהגדרת מתקן ספורט.



יש לפרט את סעיפי הבקשה ,כל סעיף ועלותו כפי שמופיע בהצעת המחיר ו/או כתב
כמויות.
חובה לצרף כתב כמויות ו/או הצעת מחיר.



פרוט סעיפי הבקשה

שימוש המוצר

עלות (כולל מע"מ)

סה"כ עלות משוערת
(כולל מע"מ):
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מקורות המימון הצפויים
סכום
מימון עצמי של המבקש:
מקורות אחרים (פרט):
מנהל הספורט
משרד השיכון והבינוי
משרד התשתיות
מפעל הפייס
אחר
סה"כ מימון משלים
(כולל מע"מ)
מימון חסר (המימון המבוקש
מהטוטו)
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לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט

הנדון :בקשה למתן הקצבה לשם הקמת/שדרוג המתקן /.............:לשם רכישת הציוד............:
א .אנו החתומים מטה ,הננו מורשי חתימה מטעם __________________________,
ומוסמכים להצהיר בשמה.
ב .אנו מצהירים בזה כי :
.1

כל הנתונים שנמסרו בטופס בקשה זה ובצרופותיו הם נתוני אמת.

עלות הפרויקט נשוא הבקשה ,המפורטת בטופס בקשה זה ,הינה סך הכל כולל מע"מ:
.2
________________.
לטופס בקשה זה מצורפות אך ורק הצעות מחיר/כתבי כמויות אשר הוצאו כחוק
.3
וקשורות במישרין למתקן כהגדרתו בכותרת ,אשר בגינו מוגשת הבקשה למועצה להסדר
ההימורים בספורט.
ידוע לנו כי נכונות הצהרותינו בטופס בקשה זה ,מהווה תנאי לתשלום כספים על
.4
חשבון ההקצבה שתאושר לנו ,אם בכלל.
.5

אנו מתחייבים להודיע לכם ולקבל את אישורכם מראש ,על כל מקרה בו יהא שינוי
בעלות הפרויקט ו/או על ביטולו .ידועה לנו האחריות החוקית המוטלת עלינו אם לא נעשה כן.

אנו ערים לכך שאישור הבקשה אינו מהווה התחייבות משפטית של המועצה לתת לנו
.6
את סכומי התמיכה שיאושרו ,וכי הוצאת הבקשה אל הפועל מותנית בגורמים שאינם תלויים
רק במועצה .בכל מקרה ,ידוע לנו כי לא נקבל תמיכה אם לא נעמוד בכל נהלי המועצה בענין
זה ,ובכלל זה  -חתימה על כתב התחייבות ונספח שיווקי בקשר למתקן ,בנוסח אשר ייקבע על
ידי המועצה.
במסגרת האמור בסעיף  4לעיל ,ידוע לנו כי לשם אישורה של הבקשה עלינו להתחייב
.7
כלפי המועצה לא רק בנושאים הקשורים ברכישת המתקן או הקמתו ,אלא גם בנושאים
הקשורים לתחזוקת המתקן והשימוש הראוי בו; הכל בהתאם לנהלי המועצה.
הרינו מצהירים כי אלו הם סכומי המימון העומדים לרשותנו ,ומקורותיהם ,לשם
.8
השלמת מימון הפרויקט נשוא הבקשה (מעבר לסכום ההקצבה המבוקש):
 8.1סכום ___________________ :מקור___________________________ :
 8.2סכום ___________________ :מקור___________________________ :
 8.3סכום ___________________ :מקור___________________________ :
 8.4סכום ___________________ :מקור___________________________ :
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 .9ידוע לנו כי הנכם עשויים לדרוש הבהרות בנוגע לכל אחד מהנתונים שמסרנו לכם ,ואנו
מתחייבים למסור לכם הבהרות אלה ככל שתידרשנה.
 .10מצורפים בזה.................... :
_________________________

_____________________

מורשה חתימה 2

מורשה חתימה 1
חותמת המבקש:

אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד ________________ ,מ.ר______ .
מרח' ____________________ ,מאשר בזה כי (שם המבקש)
_______________________ קיבל החלטה כדין להגיש את הבקשה
שבנדון .הנני מאשר כי ה"ה ________________ ו______________ -
חתמו על הצהרה זו בפני ,והם המורשים מטעם המבקש להגיש את הבקשה
ולחתום גם על ההצהרה .חתימתם על הצהרה זו ,בצירוף חותמת המבקש,
מחייבת את המבקש.

_____________ ____________________
תאריך

חתימת עו"ד
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לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
בגוש__________חלקה_________

התחייבות למתן זכות שימוש במתקן

למשך עשר שנים לאגודות/עמותות ספורט

אנו ,מורשי החתימה של הרשות _________________ (שם הרשות; במקרה שהמתחייב אינו
רשות ,יש לרשום את שם הגוף המתחייב ,שהוא בעל השליטה במתקן) ________________ ,ת.ז.
_____________,

ו ,________________ -ת.ז_____________ .

מאשרים כי הרשות

_________________ (שם הרשות; במקרה שהמתחייב אינו רשות ,יש לרשום את שם הגוף
המתחייב ,שהוא בעל השליטה במתקן) מתחייב/ת בזאת לאפשר לאגודות/עמותות ספורט ,ובכלל זה
לאגודת הספורט שאלו פרטיה :עמותת _______________ (שם) שמספרה ______________,
לעשות שימוש במתקן ,וזאת לתקופה של עשר שנים החל מיום ___________.
למען הסר ספק ,אין הכוונה למתן עדיפות לאגודת ספורט אחת על פני אחרת.
חתימה ______________ :ת.ז__________________ .
______________ ת.ז__________________ .
תאריך______________ :

אישור עו"ד
אני ,עו"ד __________ מאשר כי ה"ה _______________ ת.ז ______________ .ו
_______________ ת.ז ______________ .מוסמכים לאשר את התחייבות הרשות
____________ (שם הרשות; במקרה שהמתחייב אינו רשות ,יש לרשום את שם הגוף המתחייב,
שהוא בעל השליטה במתקן) כמפורט לעיל ,וזאת מתוקף תפקידם כ _______________ ,ובהתאם
לאישור המועצה _____________/מיום _________________ (מחק את המיותר).
חתימה__________________________ :
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נספח שילוט:
א.

הגוף הנתמך מתחייב בזה ,להתקין במתקן ו/או בסמוך לו ,במקום בולט לעין,
שילוט בהתאם לדרישות והוראות המועצה; וידוע לגוף הנתמך כי הצבת
השילוט כאמור ,מהווה תנאי לקבלת הקצבה מאת המועצה.

ב.

להלן פרטי השילוט אותו נדרש הגוף הנתמך להתקין במתקן ,אם המועצה לא
הורתה בכתב אחרת:
רשימת המתקנים
מגרש כ"ר בהקמה/
איצ' כ"ר

מגרש /אולם כ"ס

מיניפיץ'

בריכה

חדר כושר

מרכיב השילוט
 50מ"ר דו"צ לפי הפירוט הבא:
 שלט גדול פונה לפנים המגרש ולקהל שלט מאחורי כל שער כ"ר שלט גדול מול עמדת ( .T.Vאם יש) שלט גדול פונה לחוץ המתקן 25מ"ר לפי הפירוט הבא:
 עיגול אמצע או  2עיגולי עונשין שלט מאחורי כל סל שלט גדול מול הקהלשלט גדול מול עמדת ( .T.Vאם יש)
 שלט גדול מחוץ לאולם 15מ"ר לפי הפירוט הבא:
שלט מעל כל אחד מהשערים ( 2שלטים) או בכל
מיקום אחר לפי החלטת הטוטו
 15מ"ר לפי הפירוט הבא:
 שלט גדול במרכז הבריכה /שני שלטים בשני צידיה שלט גדול מחוץ לבריכה 10מ"ר לפי הפירוט הבא:
 שלט בתוך חדר הכושר -שלט בכניסה לחדר הכושר

מסלול הליכה/ריצה

 15מ"ר לפי הפירוט הבא:
 שלט גדול בתחילת המסלול -שלטים קטנים לאורך המסלול

מתקני כושר לפארק

 15מ"ר לפי הפירוט הבא:
שלט קטן בכניסה למתחם

מגרש משולב
ציוד לספורטאים :סירות,
רובים וכו'
אולם אומנויות לחימה

 15מ"ר +דו"צ לפי הפירוט הבא:
שלט גדול במרכז המגרש.
 10מ"ר לפי הפירוט הבא:
 שלט מחוץ למבנה האחסנה מדבקות בגדלים מתאימים ע"ג הציוד 15מ"ר לפי הפירוט הבא:
 שלט בתוך האולם שלט מחוץ לאולם16

ג.

אולם כדורעף /כדוריד

ראה מגרש /אולם כדורסל

מתחם אתלטיקה קלה

 15מ"ר לפי הפירוט הבא:
 שלט גדול בכניסה למתחם -שלט בתוך המתחם ,פונה לקהל

אם המועצה לא הורתה בכתב אחרת:
 . 1כשמדובר בהקצבה שסכומה עד ( ₪ 100,000מאה אלף  ,)₪התקנת השילוט
והצבתו במתקן ,יבוצעו על ידי הגוף הנתמך ועל ח שבונה של המועצה;
 . 2כשמדובר בהקצבה שסכומה עולה על ( ₪ 100,000מאה אלף  ,)₪התקנת
השילוט והצבתו במתקן יבוצעו על ידי הגוף הנתמך ,ועד ( 7%שבעה אחוזים)
מסכום ההקצבה ישמש למטרה זו .עלתה עלות השילוט ,התקנתו והצבתו
במתקן על ( 7%שבעה אחוזים) מסכום ההקצבה ,תישא המ ועצה ביתרת העלות
האמורה.
 . 3בכל מקרה ,תחזוקת השילוט ,ביטוחו ,ותשלום כל היטל או תשלום חובה
אחר בגינו  -יחולו על הגוף הנתמך ,ועליו בלבד .היה ויתברר כי על פי דין
תשלומי החובה הללו חלים על המועצה ,והם נדרשו מהמועצה ,ועקב כך
המועצה נאלצה לשלמם  -הגוף הנתמך מת חייב לשפות את המועצה שיפוי
מלא (כולל הפרשי הצמדה וריבית כחוק) בגין התשלום בו היא נשאה ,מיד
עם דרישת המועצה.

ד.

היה ויפר הגוף הנתמך את ההוראות בסעיף  -קטן (ב) ו/או את ההוראות בסעיף -
קטן (ג) ,תהא המועצה רשאית ,מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לרשותה,
לעכב ו/או לבט ל את ההקצבה ו/או לתבוע השבה של ההקצבה ו/או חלקה אם
וככל שכבר שולמה לנו ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ה.

על אף האמור בסעיף  -קטן (ד) ,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.

ו.

על אף האמור בסעיף ( 9א) לכתב התחייבות זה ,הגוף הנתמך יקיים את השילוט
הנדרש לפי סעיף זה במשך כל זמן קיומו של המתקן.

חתימת מורשי החתימה של המבקשים:

שם________________ :

שם________________ :

ת.ז_______________ :.

ת.ז_______________ :.

תפקיד______________ :

תפקיד______________ :

חתימה______________:

חתימה______________:
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