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 י"א תשרי תשפ"ג

 2022אוקטובר  06

 

קול קורא לתמיכה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי ברשויות המטרה בנגב 

 2022לשנת 

 רקע: .1
 

)להלן "המשרד"( רואה חשיבות רבה בצמצום פערים ומתן לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  המשרד 1.1
יון הזדמנויות ליישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. בתוך כך מקדם המשרד פרויקטים שוו

 מחוללי שינוי בתחומים החברתי והכלכלי באזורים אלו. 
הוחלט על הקמת צוות בין משרדי לטובת יישום מהלך העתקת יחידות  853במסגרת החלטת ממשלה  1.2

 צאה מהעתקת מחנות צה"ל לאזור. צה"ל לנגב, זאת במטרה למנף את פיתוח הנגב כתו
החליטה הממשלה לאמץ את המלצות הצוות הבין משרדי ולתת להן משנה תוקף  14/11/2021ביום  1.3

במסגרת החלטת ממשלה "אימוץ המלצות הצוות הבין משרדי לאור העתקת מחנות צה"ל לנגב" 
ירה חיובית, שיפור , ואשר מטרותיה הן: האצת הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי, עידוד הג625שמספרה 

תדמית הנגב ויישוביו, הגדלת היצע הדיור, הגדלת היקף המשרתים מאזור הנגב ביחידות הטכנולוגיות 
 בבסיסים, חיזוק היישובים והשלטון המקומי, הגדלת היצע התרבות והפנאי ופיתוח תשתיות אזרחיות.

ב והגליל לעודד את תרבות מנחה את המשרד לפיתוח הפריפריה, הנג 625בהחלטה  31בתוך כך סעיף  1.4
הפנאי, הבילוי וחיי הקהילה באמצעות קול קורא תחרותי להשקעה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי 

 ב"רשויות המטרה", כפי שיוגדרו להלן, אשר יציגו כדאיות כלכלית ותשואה חברתית. 
בות, פנאי בהתאם לזאת מפרסם המשרד קול קורא, שמטרתו לתמוך ברשויות המטרה בנגב במיזמי תר 1.5

 ובילוי.  
 

 : הערות כלליות .2
מיכה ובכפוף יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא הת מיכהיובהר כי אישור הת 2.1

כל הקצאה תקציבית  .להעברת תקציב ייעודי ממשרד האוצר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
על חלוקת כספי התמיכה ותקצוב בפועל כפופה למקורות שיעמדו לרשות המשרד במועד ההחלטה 

 הסכומים בסעיף תקציבי רלבנטי. 
מתן תמיכה למיזמי תרבות פנאי ובילוי ברשויות המטרה, כמפורט  בעניין ועדה מטעם המשרד תדון 2.2

בהמשך קול קורא זה. הוועדה תורכב ממנכ"ל המשרד, חשבת המשרד, היועץ המשפטי של המשרד 
 ועדת התמיכות המשרדית"(. ומנכ"ל המשרד או מי מטעמם )להלן: "

 התמיכה תינתן רק לרשויות המטרה בנגב.  2.3

 סבירות של עקרונות פי-על, לתתו וראוי נכון יימצא על ידי הוועדה המשרדית כי אם, התקציב יאושר 2.4
 .ושוויון

 אחיד שוויוני תוך יישום, העניין של נסיבותיו כל את הוועדה תשקול, בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה 2.5
 .קול הקורא של ניועניי

 נסיבות שיידרש לפי ככל, מקצועיות מידה אמות הפעלת תוך, ענייניים יהיו הוועדה של שיקוליה כל 2.6
 תהיה ברוב קולות ומנומקת. הוועדה החלטת העניין.

יובהר כי במקרה של ביצוע חלקי של התכנית אשר בהתבסס עליו ניתנה התמיכה, המשרד יהיה רשאי  2.7
 ה. להקטין את היקף התמיכ

 
 

 הגדרות: .3

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –"המשרד"  3.1

 .עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית -"רשות מקומית" 3.2

, קרי, אופקים, דימונה, 625רשויות מקומיות בהתאם להגדרת החלטת ממשלה  -"רשויות המטרה" 3.3
 ירוחם, ערד, באר שבע, נתיבות והמועצה האזורית שדות נגב.  

 .אגף בכיר לפיתוח חברתי -קצועי במשרד""האגף המ 3.4

 .רשות מקומית בלבד –"מבקש התמיכה"  3.5
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ועדת משנה של המשרד הבודקת את הבקשות, מנקדת אותן, ועורכת את ועדת  -"הצוות הבוחן" 3.6
ההתרשמות. הועדה מורכבת מחשבת המשרד או נציגה, יועץ משפטי או נציגו ונציג האגף המקצועי. 

 ירותי ייעוץ חיצוניים לבחינת הבקשה. הועדה רשאית להיעזר בש

תכנית אופרטיבית שעניינה חיזוק ופיתוח תחום התרבות ו/או פנאי ו/או בילוי.  -"מיזם תרבות ופנאי" 3.7
התכנית הינה מפורטת לרבות הסבר מילולי, תקציב, יעדים ולוחות זמנים אשר עונה על מטרות הקול 

 -"תשתית בתחום התרבות"ות חד פעמית אלא יצור קורא כפי שהוגדרו בסעיף המיזם לא יכלול פעיל
ייסוד פיזי או רעיוני לפעילויות תרבות ו/או בילוי ו/או פנאי נשנות בעתיד העומדות בפני עצמן   קרי,

  וללא תמיכה נוספת.

תכנית אופרטיבית בעלת כדאיות כלכלית לרבות פירוט תקציבי, תמונת עתיד  -"תכנית עסקית"  3.8
 .6.5ות זמנים ויתר התנאים המפורטים בסעיף כלכלית, יעדים, לוח

 רווח כלכלי או חסכון תקציבי, בכסף או בשווה כסף לרשות המקומית. -"כדאיות כלכלית"  3.9

  אימפקט חברתי שיציג שיפור מדיד בתחומי החברה והקהילה. -"תשואה חברתית"  3.10

 

 היקף התמיכה: .4
 ₪.  5,000,000התקציב המוקצה על ידי המשרד לקול קורא זה עומד על עד  4.1
 ₪. 250,000התקציב המינימאלי שיוקצה למיזם על ידי המשרד עומד על  4.2
 ₪. 1,000,000התקציב המקסימלי שיוקצה למיזם על ידי המשרד עומד על  4.3

במסגרת התוכנית יתוקצבו ויופעלו לפחות חמישה מיזמי תרבות ופנאי ברשויות המטרה, זאת בהתאם   4.4
 להחלטת הממשלה. 

 הגיש בקשה לתמיכת המשרד בלא יותר משני מיזמים. כל רשות רשאית ל 4.5
 

 

 יש להגיש בקשות על פי ההנחיות הבאות בלבד:
 

על הרשות להגיש תוכנית עסקית מילולית ומפורטת בהתאם לתקציב המבוקש על ידה לכל אחד  4.6
 מהמיזמים המבוקשים על ידה. 

 על הרשות להגיש במעמד הבקשה את כלל הנספחים שלהלן: 4.7
 נספח א'  -טופס הבקשה .א
 נספח ב' -הצהרת יועמ"ש הרשות המקומית .ב
 נספח ג' -התחייבות בגין תמיכה .ג
 נספח  ד' -7תכנית עסקית מפורטת כמתואר בסעיף  .ד
 נספח ה' -דוח מקורות ושימושים .ה
 נספח י' )רק אם מדובר בהקמת מבנה( –התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים מקרקעין  .ו

 

התמיכה המבוקשת למיזם, והיא רשאית לאשר תמיכה נמוכה הועדה אינה מחויבת לאשר את מלוא  4.8
 יותר, זאת בהתאמה לניקוד המשוקלל שיקבלו כל הרשויות הזוכות. 

לקול  8והקריטריונים כמפורט בסעיף  הניקוד טבלת פי על חולקת מיכה ברשויות המקומיות הזוכותהת 4.9
 קורא זה. 

 

 עקרונות קול הקורא:  .5
ות המטרה בנגב באמצעות תמיכה תקציבית ביצירה ופיתוח של מיזמי הקול הקורא מיועד לסייע לרשוי 5.1

 תרבות או/ופנאי או/ובילוי ברשויות. 
ניתן להגיש בקשה משותפת למיזם משותף של מספר רשויות יחד, כל עוד כולן עומדות בתנאי הסף  5.2

 לקול הקורא.
.  אם תעשה כן, רשות העומדת בתנאי הסף רשאית להגיש בקשה לתמיכה בלא יותר משני מיזמים 5.3

הרשות תידרש לדרג את המיזמים שהגישה על פי סדר עדיפות. ראשית תינתן קדימות למיזם אחד עבור 
 כל רשות, ובאם יישאר תקציב המשרד יבחן את המיזם הנוסף שהגישה הרשות.    

ככל ורשות לא תדרג את סדר העדיפות של המיזמים שהגישה )ובכלל זה מיזם משותף עם רשויות  5.4
 ספות( יתעדף המשרד את המיזם לפי סדר הגשה.נו

הרשות תמנה איש קשר מאגף התרבות ברשות לטובת ניהול הפרויקט. איש הקשר יהיה שותף בבניית   5.5
 תכנית העבודה. 

 .לא יתאפשר כפל תמיכות 5.6
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 תנאי סף לקבלת התמיכה:  .6
דה באחד מתנאי הסף, התנאים  דלהלן כתנאי לדיון בבקשתה. אי עמי בכל על מבקשת התמיכה לעמוד

 תביא לפסילת הבקשה על סף:

 הינה רשות מקומית בלבד.  מבקשת התמיכה  6.1

 לקול קורא זה.  3.3הרשות המקומית הינה אחת מ"רשויות המטרה" בהתאם לסעיף   6.2

 המגישה את הבקשה. בשטח הרשות המקומית המיזם יתקיים 6.3

 שלהלן והגשת  6.8ת כמפורט בסעיף עמידת המיזם בתנאי סף זה תיבחן בהתאם למוצג בתכנית העסקי
 לתכנית העסקית.  1.5האסמכתאות הנדרשות בתת פרק 

)רשימה  הבאים , הפנאי והבילוימתחומי התרבותאו יותר העוסק באחד על התכנית להציע מיזם  6.4
 :סגורה(

 .מוסיקה 6.4.1
 .מחול 6.4.2
 .קולנוע  6.4.3
 .משחק 6.4.4
 .אמנות 6.4.5
 .תיאטרון 6.4.6
 .ספורט 6.4.7
  .קולינריה 6.4.8
 . יצירה 6.4.9

להגיש מיזם מתחום אחר מהמפורט בסעיף זה חובה עליה לבקש מהמשרד להכניס  ככל ורשות מעוניינת 6.5
שלהלן ולפעול  12תחום זה לרשימה המפורטת לעיל עוד בשלב הגשת שאלות ההבהרה כמפורט בסעיף 

בהתאם להחלטת המשרד אשר תפורסם במענה המשרד לשאלות ההבהרה. יובהר כי לא תינתן הארכה 
 ת המשרד לכאן או לכאן.להגשת הבקשה בעקבות תשוב

יודגש כי מדובר ברשימה סגורה וכי רשות אשר תגיש בקשה לתמיכה בתחום אחר שאינו מהרשימה  6.6
 המפורטת לעיל, בקשתה תיפסל על הסף.  

 עמידה בתנאי סף זה תבחן בהתאם לתכנית העסקית שתוגש.  6.7

 בילוי. מבקשת התמיכה הגישה תכנית עסקית מפורטת למיזם תרבות, ו/או פנאי ו/או 6.8

 להלן הפרקים אשר יכללו בתכנית העסקית: 6.8.1
 

 תתי פרקים שם הפרק

מהות  .1
ועקרונות 

 המיזם
 

 תיאור המיזם 1.1
 חזון, מטרות ויעדי המיזם  .1.2
 התאמת המיזם לצרכי התושבים .1.3
בניהול  או הגוף הנבחר מטעמה ניסיון הרשות המקומית .1.4

 פרויקטים דומים
 מיקום המיזם ברשות .1.5

היתר בניה או  -נטיות לבקשה הצגת אסמכתאות רלוו
אסמכתאות לגבי התכניות אסמכתא לכך שאין צורך בהיתר, 

 , בעלות על הקרקע ו/או המבנה,החלות לגבי החלקה/מתחם
  וייעודי הקרקע )תשריט ותקנון(.תב"ע 

 מבוקש קציבת .1.6
יש להגיש תקציב מפורט לבקשה, על כל סעיף להיות מחולק  

הסעיף התקציבי יחד עם  לתתי סעיפים המציגים את הרכב
ועם אחוז התקציב מסך  הסבר כיצד הגיעה הרשות לתמחור זה

התקציב . אין להסתפק בתקציב ברמת הכותרות. הבקשה
יכלול התייחסות לכל מרכיבי התוכנית לפרטי פרטים דוגמת 

וכל  שיווק רכש, הצטיידות, עבודות בנייה, העסקת כוח אדם,
 מרכיב אחר מבוקש. 

 י המיזם, לוחות זמנים וגאנט פירוט שלב  1.7
 פירוט שלבי הביצוע 1.7.1
הסבר על ההתאמה של שלבי הביצוע למצב הקיים ולמטרות  1.7.2

 המיזם
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 תתי פרקים שם הפרק

הערכת סבירות הביצוע של כל אחד מהשלבים, תוך התייחסות  1.7.3
 למכשולים וקשיים שעלולים לעמוד בפני ביצוע כל שלב.

החודשים מיום  8-הערכת הסבירות שהמיזם אכן יחל בביצוע ב 1.7.4
חודשים מיום  24בלת ההרשאה התקציבית, ושיסתיים תוך ק

תחילת הביצוע, בהתאם לקורלציה בין הגאנט שהוצג לבין 
  סטטוס המיזם בפועל

בחינת  2
תשואה 
 חברתית
 

 
  

 קהל היעד   .2.1
פירוט וגיוון הנהנים מהמיזם, הצגת מספר נהנים מתוך סך 

רך, התושבים ברשות, אוכלוסיות )צעירים, משפחות, גיל 
 סטודנטים, גיל שלישי(

 תיאור האימפקט החברתי שהמיזם מתוכנן לייצר אימפקט: .2.2

  אופן הביצוע: .2.3
כיצד המיזם יותיר תשתית תרבות ו/או פנאי ו/או בילוי 

 ?משמעותית ברשות המקומית
  :רציפות והמשכיות .2.4

יש למיזם מחולל שינוי נוסף ברשות? האם מיזם האם ה
 חדשות?ליד יוזמות פוטנציאל להו

  ף:ערך חברתי נוס .2.5
מעורבות חברתית/ שילוב בעלי  קיימות/ חינוך/ תיירות/

 שיתופיותמוגבלויות/ 
  :שימושיות והשמשות .2.6

שימוש בעסקים מקומיים, השמשות של משאבים ישנים,  
שימוש בתושבים לצורך הפעלת המיזם )שיפוץ ע"י תושבים 

 וכד'(. 
 

תכנית  .3
תקציבית 
המוכיחה 

כדאיות 
 ליתכלכ

 
 

  שיעור ההכנסות/ החיסכון: .3.1
פירוט מספרי אודות שיעור החיסכון בהוצאה לרשות מקומית 
או שיעור ההכנסות למול התקציב הקיים. יש לציין נתון 
 מספרי, כלומר את הנתון המקסימלי של חסכון או הכנסות

 ישירות
  רווחיות ביחס להשקעה: .3.2

זם וביחס פירוט אודות סך החיסכון או ההכנסה בהתאם למי
 לסך התמיכה המבוקשת

הערכת הסבירות שהפרויקט אכן יוביל לפיתוח כלכלי ושיפור  .3.3
ההכנסות העצמיות/ חיסכון של הרשות המקומית מתוך סך 

 :התקציב הקיים
יש לפרט באופן מילולי את הציפיות התקציביות ביחס  

לפרויקט, את מידת הריאליות שלהן ועל מה הציפיות 
 מבוססות

ההתאמה של שלבי הביצוע למצב הקיים ולמטרות בחינת  .3.4
 : הפרויקט

יש להגיש תכנית שתסביר את מהלך הביצוע, כאשר הדגש הוא 
על ישימות הביצוע של שלבי הפרויקט בלוחות הזמנים 

 הנדרשים. יש להראות תכנית סדורה למיזם
הערכת סבירות הביצוע של כל אחד מהשלבים, תוך  .3.5

שעלולים לעמוד בפני ביצוע כל  התייחסות למכשולים וקשיים
 שלב: 

יש להציג אתגרים אפשריים העומדים בפני מימוש התכנית 
 בכלל ובפרט במסגרת לוחות הזמנים שהגדירה

מקורות  .4
 אחרים

 עצמיים/
 

 הגוף המפעיל של המיזם: .4.1
פירוט אודות הגוף המפעיל, דרך ההתקשרות במידה והגוף  

 חיצוני לרשות
מית מתכוונת לממן את סך המקורות פירוט כיצד הרשות המקו .4.2

האחרים לפרויקט, במידה ונדרשת נטילת הלוואה של הרשות 
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 תתי פרקים שם הפרק

 . יש להציג אישור כושר החזר הלוואה

יש להגיש במעמד הגשת הבקשה את  דוח מקורות ושימושים :  .4.3
 נספח ה' מלא וחתום 

 

 

 

 למען הסר ספק, אי הגשת תכנית עסקית מפורטת יביא לפסילת הבקשה.  6.9
 
 גשים ביחס לתכנית העסקית:ד

 מקצועית, ומנומקת ככל האפשר.  ,מקיפהעסקית מפורטת מילולית, תכנית  יש להגיש 6.10

מבקש התמיכה יכול לכלול כל מסמך, כל נתון, כל מחקר, כל הערכה או המחשה לתוכנית שתוגש על ידו  6.11
  קוד מלא.ללא הגבלה כלשהי. ישנה חשיבות לתכנית עסקית מנומקת וכדאית לצורך קבלת ני

יש לכלול מחירים כוללים מע"מ לאורך כל התכנית העסקית ובכל מקום בו מפורטים מחירים,  6.12
 תקציבים וכל נתון כלכלי.

יש לשים לב לעקביות בדבר הסכומים המבוקשים לאורך הבקשה הן בנספחים, בתכנית העסקית  6.13
 ובטפסי הבקשה.

 תאות מתאימות אשר יצורפו לבקשה.כל השתתפות תקציבית של גוף/משרד ממשלתי ילווה באסמכ 6.14
מבקש התמיכה רשאי להוסיף לתכנית זו כל מרכיב/נתון/מסמך אחר לפי שיקול דעתו, אשר לדעתו  6.15

 יתרום מידע נוסף לשיקולי הוועדה.

לא תתקבל תכנית רעיונית אשר בבסיסה עומד שיתוף  –שיתופי פעולה עסקיים של מבקש התמיכה  6.16
יובהר כי אין מניעה כי המיזם יופעל על ידי צד ג'/גוף עסקי ובלבד   פעולה עם גופים עסקיים/צד ג'.

 שנבחר כדין. 

יודגש כי אין מתן מענה מספק  -הוועדה רשאית לבקש השלמות והבהרות לגבי התוכנית שהוגשה  6.17
 ביא לפסילת הבקשה.לה עלול להשלמה במועד שינקב על ידי המשרד

 ים לבחינת הבקשה.הוועדה רשאית להיעזר בשירותי ייעוץ חיצוני 6.18

 : על המיזם המבוקש לענות על אחת או יותר מהמטרות הבאות: מטרות הפרויקט 6.19

 חיזוק ועידוד חיי התרבות ו/או פנאי ו/או בילוי ברשויות המטרה. 6.19.1

 יצירת תשתית תרבות ו/או פנאי ו/או בילוי ברשויות המטרה. 6.19.2

 דשים. שיפור איכות החיים עבור תושבי רשויות המטרה ומשיכת תושבים ח 6.19.3

 עמידה בתנאי סף זה תיבחן בהתאם לתכנית העסקית שתוגש.   6.19.3.1

על המיזם המבוקש להותיר תשתית תרבותית ברשות. מיזם שהינו פעילות חד פעמית לא יעמוד בתנאי  6.20
 סף זה. 

תשתית תרבותית ברשות" הכוונה לייסוד תשתית פיזית בתחומי תרבות, ו/או פנאי ו/או בילוי ב"הותרת 

גלריה, רכישת משאית אוכל, הקמת פאב חברתי, הקמת מזרקות שכשוך לילדים,  )לדוגמא הקמת

הקמת תיאטרון מקומי וכד'(, או יצירת תשתית תרבותית רכה )לדוגמא פיתוח תחום אומניות הבמה, 

הקמת להקת מחול וכד'( או פיתוח אזורי בילוי עירוניים )לדוג' תמיכה בשיפוץ ושיווק מרכז מסחרי ישן 

 לוי ופנאי(.לצורכי בי

 . רווח, או חסכון עבור הרשות המקומית. 3.9על המיזם המבוקש להציג כדאיות כלכלית כמוגדר בסעיף  6.21

 עמידה בתנאי סף זה תבחן בהתאם לתכנית העסקית שתוגש.  6.21.1

על התכנית העסקית להציג מיזם יצליח לעמוד בזכות עצמו ולא יסתיים כאשר תמיכת המשרד  6.22
 תסתיים. 

שר בהתאם לתכנית העסקית לא יציג עמידה בזכות עצמו בתום תקופת תמיכת יובהר כי מיזם א 6.23
 המשרד, יפסל על הסף.

 עמידה בתנאי סף זה תבחן בהתאם לתכנית העסקית שתוגש.  6.23.1

 הרשות מתחייבת כי הרווחים של המיזם יחזרו לטובת המשך קיום המיזם.  6.24

 להוכחת תנאי סף זה יחתום המציע על נספח א' כנדרש.  6.24.1
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תקציבית תכנית " (8לקריטריונים לניקוד הבקשות )פרק  1.3בסעיף נקודות   18-זכה לפחות מבקשה שת 6.25
 המוכיחה כדאיות כלכלית" , תיפסל על הסף.

 1.3סעיף  -תקציבית המוכיחה כדאיות כלכלית" תכנית "עמידה בתנאי סף זה תבחן בהתאם לניקוד  6.25.1
לתכנית העסקית שתוגש על ידי הרשות  3( אשר תנקד את פרק 8לקריטריונים לניקוד הבקשות )פרק 

 "תכנית תקציבית המוכיחה כדאיות כלכלית" .  

"בחינת תשואה ( 8לקריטריונים לניקוד הבקשות )פרק  1.2נקודות בסעיף  21-בקשה שתזכה לפחות מ 6.26
 חברתית"  תיפסל על הסף.

יטריונים לקר 1.2סעיף –"בחינת תשואה חברתית" עמידה בתנאי סף זה תבחן בהתאם לניקוד  6.26.1
לתכנית העסקית שתוגש על ידי הרשות "בחינת  2פרק ( אשר תנקד את  8לניקוד הבקשות )פרק 

 תשואה חברתית". 

 עליו תפעיל מבקשת התמיכה את המיזם. את ייעוד הקרקע  םלהיות תוא ךצריהמיזם  –ייעוד הקרקע  6.27

ובניה או מוסד תכנון להוכחת עמידה בתנאי סף זה תמציא הרשות אישור הועדה המקומית לתכנון  6.27.1
 מקביל המאשר את ייעוד הקרקע כמאפשר שימוש המבנה למיזם המבוקש.

 ככל ומבוקשת תמיכה עבור שיפוץ ו/או בינויו/או התאמת המבנה  אזי: 6.27.2
על המבקשת להוכיח את הזכויות בקרקע של הרשות המקומית המגישה את הבקשה   6.27.2.1

ות חכירה מרשות מקרקעי באמצעות אסמכתא: הוכחת בעלות על הקרקע ו/או זכוי
 שנים מיום הגשת הבקשה(, במועד הגשת הבקשה. 5.5-ישראל )לתקופה שלא תפחת מ

 יודגש כי קרקע או מבנה בבעלות החכ"ל לא עומדת בתנאי זה. 6.27.2.2
במקרה בו הרשות תעמיד מבנה בשכירות, המשרד לא יתקצב עבודות בנייה או שיפוץ  6.27.2.3

. כן יובהר כי אין מניעה להמציא הסכם כלשהם במבנה או יתקצב את הוצאות השכירות
שתנאי מתלה בו הינו קבלת תמיכה מהמשרד. על הסכם השכירות להיות בתוקף 

 שנים מיום הגשת הבקשה. 5.5-לתקופה, שלא תפחת מ
להוכחת עמידה בתנאי סף זה תמציא מבקשת התמיכה נסח טאבו או הסכם חכירה  6.27.2.4

 ת. המעיד על זכויות החכירה או בעלות לטובת הרשו
 -היתר בנייה תקף ביחס לשימוש המוצע במיזם  6.28

להוכחת עמידה בתנאי סף זה תמציא מבקשת התמיכה היתר בנייה תקף ביחס לשימוש המוצע  6.28.1
במיזם )בין אם המבנה כבר פעיל ובין אם מבקשים תקציב להקמתו/שיפוצו(. במקרה בו לא נדרש 

חתום ממהנדס הרשות כי העבודות היתר בנייה, יש לצרף כהוכחה לעמידה בתנאי הסף, תצהיר 
 אינן מצריכות היתר בנייה. 

שנים מיום  5עם הגשת הבקשה הרשות תתחייב כי המבנה ישמש לטובת הפעלת המיזם למשך  6.28.2
 קבלת ההרשאה התקציבית מהמשרד.

 להוכחת תנאי סף זה יחתום המציע על נספח א' כנדרש.  6.28.3
י גוף מפעיל שנבחר כדין. יודגש כי הרשות היא המיזם יופעל ע"י הרשות המקומית, חכ"ל מטעמה או ע" 6.29

 מגישת הבקשה, מקבלת התמיכה והנציגה הבלעדית מול המשרד. 

 להוכחת תנאי סף זה יחתום המציע על נספח א' כנדרש.  6.29.1

 מיזם אשר מתקיימים בו כלל התנאים המצטברים הבאים: 6.30

 המיזם.בי ביצוע רטות בה שלוואשר מפ עסקיתמלווה בתכנית  המיזם -יםישהמיזם המבוקש  6.30.1

הרשאה תקציבית, בין אם קבלת חודשים מיום  8לביצוע תוך  ןזמי מיזםה -יןזמ מיזם המבוקשה 6.30.2
  מיזם.באמצעות תחילת עבודות בשטח ובין אם באופן אחר המותאם ל

חודשים, מיום חתימת הרשות המקומית על ההרשאה  24לא תעלה על  -מיזםתקופת ביצוע ה 6.30.3
 ת.התקציבי

 ף זה תבחן בהתאם לתכנית העסקית שתוגש. עמידה בתנאי ס 6.30.4
 לא יאושר כפל תמיכות ממשלתי/ משרדי. 6.31

 4.3להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש להגיש דו"ח מקורות ושימושים המעיד על כך כנדרש בסעיף  6.31.1
 לתכנית העסקית )נספח ה'(.  

 

 :בחינת הבקשות והחלטת הוועדה אודות חלוקת התקציב לתמיכה .7
לעיל ובעקרונות קול  6.2ו 6.1פים ן עמידת הבקשות בתנאי הסף כמפורט בסעיתיבח – בשלב הראשון 7.1

 . לרבות אי עמידה בדיעבד ,קורא המצויים במסמך זה, בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף תיפסלנהה
תיבחן התכנית העסקית של מיזמים שעמדו בתנאי הסף כמצוין לעיל וייבדקו יתר תנאי הסף  –בשלב השני  7.2

 ויים בתכנית העסקית וניקודה.  אשר הינם תל
כל הבקשות שיאושרו, ינוקדו וידורגו, מהבקשה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר ועד  -בשלב השלישי 7.3

 הבקשה שקיבלה את הציון הנמוך ביותר. 
)ובתנאי שאין יותר ממיזם אחד לכל רשות  ניקוד הגבוה ביותרב אשר נוקדו  המיזמים 5 -בשלב הרביעי 7.4

יחולק ביניהם ₪  5,000,000ו מבחינה תקציבית. התקציב העומד לקול קורא זה, בסך מקומית( יסוכמ
)בהתאם לגובה הניקוד ולא יותר מבקשת הרשות(. ככל שייוותר תקציב חלוקה, יבחן המשרד חלוקה 
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נוספת למיזמים הבאים )בין אם מדובר במיזמים נוספים לרשויות בעלות הניקוד הגבוה ביותר ובין 
 זמים לרשויות בעלות הניקוד הבא בתור(. שמדובר במי

 אישור התמיכה בוועדת התמיכות של המשרד והוצאת הרשאות לרשויות הזוכות. -בשלב החמישי 7.5
 

 :הבקשות לניקוד קריטריונים .8
 קול הקורא יהיה תחרותי וההצעות ייבחנו על פי הקריטריונים המפורטים בטבלה שלהלן:  .8.1

 

 

 

 

 

 

 פירוט  ניקוד  קריטריון

נית התכ .1
 העסקית

65 

ניקוד  קריטריון 

 מקסימלי

1.1.  
 

 

מהות 

ועקרונות 

 המיזם

, חזון, מטרות ויעדי המיזם, תיאור המיזם .1.1.1
התאמת המיזם לצרכי התושבים, ניסיון 
הרשות המקומית בניהול פרויקטים דומים, 
מיקומו של המיזם ברשות, הצעת תקציב 

הערכת איכות  -מתאים ומפורט לבקשה
פרויקט אכן יוביל הבקשה והסבירות שה

לייסוד תשתית תרבות  ,לשינוי הרצוי, קרי
 10עד  – משמעותית ברשות המקומית

  נקודות.
 -פירוט שלבי המיזם, לוחות זמנים וגאנט .1.1.2

בי ביצוע הפרויקט בחינת ההתאמה של של
למצב הקיים ולמטרות הפרויקט והערכת 

עד  -סבירות הביצוע של כל שלבי הפרויקט 
 נקודות 10

 דותנקו 20 

1.2. 

 

בחינת 

תשואה 

 חברתית 

 

נהנים מתוך סך התושבים  מספר קהל היעד: .1.2.1
-התאמת המיזם ל -אוכלוסיותגיוון ברשות, 

נקודות. התאמת  3 -מתושבי הרשות 50%עד 
 נקודות 5 -תושבי הרשות 100%-המיזם ל

סבירות שהמיזם יצור אימפקט ההערכת  .1.2.2
 10עד  -המקומיתחברתי משמעותי ברשות 

 נקודות
יותיר תשתית הערכת הסבירות שהמיזם  .1.2.3

או בילוי משמעותית תרבות ו/או פנאי ו/
 נקודות 5עד  -ברשות המקומית

ערכת הסבירות ה ת:רציפות והמשכיו .1.2.4
 נוסף ברשותחיובי שינוי שהמיזם יוביל ל

 המיזם והערכת הפוטנציאל של המקומית
  נקודות 10עד  -להוליד יוזמות חדשות

ש בעסקים שימו  ת:שימושיות והשמשו .1.2.5
 השמשות של משאבים ישניםו/או  מקומיים

שימוש בתושבים לצורך הפעלת המיזם ו/או 
  נקודות 5 –)שיפוץ ע"י תושבים וכד'(. 

 נקודות 35

1.3.  
תכנית 

תקציבית 

המוכיחה 

כדאיות 

 כלכלית

 :שיעור ההכנסות/ החיסכון .1.3.1
הערכת הסבירות שהמיזם אכן יוביל לשיפור 

ון משמעותי חסכהעצמיות  או להכנסות ה

מתוך סך התקציב  המקומית עבור הרשות

 נקודות 10עד  –הקיים

  30 

 נקודות

 הרווחיות ביחס להשקעה:  .1.3.2
המיזם אכן יהיה רווחי הערכת הסבירות ש



 

   03-6060700טלפון:  |  אביב-, תל8בית אמות משפט, שדרות שאול המלך  | המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 פירוט  ניקוד  קריטריון

 נקודות 5עד  -ביחס להשקעה התקציבית בו 

 שלבי הביצוע: .1.3.3
בחינת ההתאמה של שלבי הביצוע למצב 

 נקודות 5עד  –הקיים ולמטרות הפרויקט 

הערכת סבירות הביצוע של כל אחד  .1.3.4
מהשלבים, תוך התייחסות 
למכשולים וקשיים שעלולים לעמוד 

 נקודות 10עד  -בפני ביצוע כל שלב
מספר  .2

תושבים 
ברשות לפי 

עדכון אחרון 
רשות של 

 האוכלוסין

10 

ניקוד  קריטריון 

 מקסימלי

נקודות,  2תושבים יינתנו  10,000 על כל  .2.1 
  נקודות. 10רה של עד לתק

 נקודות 10

מדד חברתי  .3
כלכלי לפי 

עדכון אחרון 
 של הלמ"ס

10 

 :ניקודפירוט  קריטריון 

 נקודות 10  3 – 1 מדד .3.1 

 נקודות  7   5 – 4מדד   .3.2

 נקודות   3  7 – 6מדד  .3.3

 הנקוד 1 10 – 8  מדד .3.4

  התרשמות .4
כללית של 

 המשרד 
5 

ניקוד  קריטריון 

 מקסימלי

  

עד  -מות מנחיצות התכנית לרשותהתרש .4.1
 נקודות 3

 

 

 נקודות 5
עבודת ההכנה של המיזם התרשמות מ .4.2

 נקודות 2עד  -המוצג
 100  סה"כ

 

 

 נקודה.    0.5נקודה או  1הוא עגול או חצי עגול. כלומר  ןהניקוד שיינת .8.2

 ות. המשרד שומר לעצמו את הזכות להיעזר בשירותי ייעוץ חיצוניים לצורך בדיקת הבקש .8.3
שינוי מהותי מהתכנית העסקית למיזם התרבות. התכנית העסקית מהווה את התשתית הרעיונית  .8.4

שינויי בתכנית או הסטות ניתן לבצע רק  זכתה הרשות, תביא לביטול זכיית הרשות. העל בסיסשתוגש ו
 שלהלן.  9בהתאם למפורט בסעיף 

 או הפרויקט היקף צמצום. וגשהשה להצעה בהתאם הינו שיאושר התמיכה היקף כי להבהיר חשוב .8.5
 סכום אם גם, ביטולה או התמיכה היקף להקטנת להוביל עלול, התמיכה אישור לאחר, חלקי ביצוע

 .שהתבקש מהסכום קטן היה שאושר התמיכה

פרויקט לגביו יתברר, לאחר אישורו ואף לאחר תחילת ביצועו, כי חדל מלעמוד באחד מתנאי הסף,  .8.6
 קציב כלשהו עבורו.ייפסל, והמשרד לא יקצה ת

 שינויים והסטות תקציביות:  .9
שינוי בתכנית: שינוי מבוקש בתכנית שאושרה, דורש אישור מראש ובכתב של נציג המשרד ובמקרים  .9.1

מתאימים, של נציג הלשכה המשפטית. ביצוע בפועל של תכנית, בשינויים שלא אושרו ע"י המשרד 
 כאמור, לא יוכר. 

או הסטה תקציבית בין סעיפי התקציב כפי שאושר בבקשה המקורית שינוי תקציבי: שינוי תקציבי  .9.2
 :ובתנאי, שאין חריגה מהעלות התקציבית המקסימאלית, שפרסם המשרד ידרוש אישור כמפורט להלן

נדרשת פניה מנומקת מראש ובכתב למשרד. אישור ההסטה  –מהסעיף התקציבי  10%)וכולל( עד  .9.2.1
 .מקצועיתמותנה באישור מראש ובכתב של היחידה ה

מהסעיף התקציבי, נדרשת פניה מנומקת מראש  20%עד )וכולל( מהסעיף התקציבי  10%מעל  .9.2.2
ובכתב למשרד. אישור ההסטה מותנה באישור מראש ובכתב של היחידה המקצועית וחשבת 

 .המשרד
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 רשת פניה מנומקת מראש ובכתב למשרד.ודמהסעיף התקציבי  20%-הסטת תקציב של  למעלה מ .9.2.3
 מותנה באישור מראש ובכתב של ועדת התמיכות המשרדית.  אישור ההסטה

 אופן תשלום התמיכה: .10
"י הגורמים ע וחתומיםים /מאושרביצוע  ות"ח/דו באמצעות ביצוע הוכחת לאחר תשולם התמיכה .10.1

 המוסמכים ברשות המקומית.

 , כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית, נשוא התמיכה. יובהר .10.2
 . הוועדהע"י  השאושר התמיכה על מקרה בכל יעלה לא המשולם התמיכה וםסכ .10.3
    . התמיכהבמלואן בספרי מבקש  ונרשמו שולמו אשר הוצאות בגין רק תשולם התמיכה .10.4
 .זה קורא לקול המצורפות המשרד חשבות להנחיות בהתאם ורק אךהביצוע יוגש  ח"דו .10.5
המינימום להגשת דרישת תשלום למשרד הוא התמיכה תשולם לפי התקדמות הפרויקט, כאשר סכום  .10.6

100,000  .₪ 
 :כדלקמן הבאים המסמכים העברת לאחר ישולם התשלום .10.7

 דרישת תשלום חתום. מסמך: ח' נספח .10.7.1
)*( יש להגיש העתק באקסל )דיגיטלי( והעתק חתום ע"י מורשי החתימה של הרשות ומאושר על ידי רואה  

 .החשבון של הרשות המקומית

 

פירוט הפעילות לאורך תקופת הדיווח בהתאמה להרשאה אשר מכיל את  -ילות דוח סיכום פע .10.7.2
התקציבית שתתקבל על פי סעיפי תקצוב מאושרים מראש. פורמט דוח סיכום פעילות 

 יישלח לרשות הזוכה במעמד קבלת ההרשאה התקציבית. 

 דוח מקורות ושימושים חתום ע"י רו"ח וגזבר הרשות .10.7.3

 .מס/קבלה כדין מנותני השירותים השוניםחשבוניות  העתקי –אסמכתאות  .10.7.4
לא יאושרו  כי על החשבוניות המוגשות להיות מפורטות בגין הפעילות עבורה נדרש התשלום. יובהר .10.8

חשבוניות כלליות שאינן מפרטות את סוג הפעולה ותיאור המוצר/ים ו/או השירות/ים בגינם נדרש 
 התשלום.

 ע"י המשרד מראש ובכתב, לא יוכר. ביצוע בפועל של תכנית, בשינויים שלא אושרו .10.9
 בהוראות התכ"ם: 6.2יבצע את תשלום התמיכה בהתאם להנחיות החשב הכללי בפרק  המשרד .10.10

 תמיכות בגופים אחרים 6.2.1

 ביצוע תשלומי תמיכות בגופים אחרים 6.2.2

 פרסום על תמיכות בגופים אחרים 6.2.3

 הפרו את התנאים לקבלת התמיכהטיפול בגופים אחרים אשר  6.2.4

 ביקורת על תמיכות בגופים אחרים 6.2.5

 

יאושר תשלום בעבור כ"א של עובדי הרשות המקומית. יחד עם זאת במסגרת ק"ק זה יאושר  לא .10.11
שכר כ"א בעבור חברות מפעילות כל עוד מדובר בעובדים חדשים או הרחבת משרה של עובדים 
קיימים בעבור ביצוע הפעילות. זאת בכפוף להמצאת אסמכתאות להעסקה חדשה או הרחבת 

 . המשרה בעקבות קול קורא זה
הדיווחים יוגשו בהתאם לבקשת ולדרישת המשרד. כל שינוי בתוכן המסמכים או בהגשת מסמכים  .10.12

 בפורמט שלא אושר ו/או הוגש ע"י המשרד, מצריך אישור מראש ובכתב של המשרד.
התשלומים והדיווחים ייבדקו מקצועית ע"י נציג המשרד וחשבות המשרד. בכל מקרה של אי  .10.13

 שבוניות יפנה המשרד לרשות לקבלת הבהרות.התאמה בין הדיווחים או הח
המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבדוק פרטנית את הדיווחים הכספיים הרלבנטיים  .10.14

לפעילות, לרבות כרטיסי הנהח"ש, ולדרוש העתק נאמן למקור של קבלות וחשבוניות מס של כלל 
של הרשות, לפיה ההוצאות  קבלני המשנה המעורבים בפרויקט, בצירוף הצהרת מורשי החתימה

 המפורטות בחשבוניות ובקבלות שולמו ונפרעו בפועל, והן לא נדרשו מכל גורם תומך אחר.
ככל שיידרש, מבקש התקצוב יאפשר למשרד או מי מטעמו, לבצע ביקורת להבטחת עמידה בתנאים  .10.15

ו מידע שיידרש למתן תקציב והשימוש בכספי התקציב לייעודם, ובכלל זה, ימסור כל נתון, מסמך א
ע"י המשרד או מי מטעמו, הרלוונטי לבחינת בקשת התקצוב ודיווחים בגין השימוש בכספי התקציב, 

 לרבות ספרי חשבונות ואסמכתאות מבססות )כגון: קבלות, צילומי המחאות, פרסומים וכיו"ב(.
 וףג באמצעותאו /ו ידי על לה ניתן אשר שירות עבור תשלום תבקש המקומית שהרשות ככל .10.16

 הצדדים בין התקשרות מהסכם העתק לבקש המשרד רשאי, חלקיתאו /ו המלאה בשליטתה
 . הצדדים בין השירותים תמחור את המסדיר

https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.2
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.3
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.4
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.5


 

   03-6060700טלפון:  |  אביב-, תל8בית אמות משפט, שדרות שאול המלך  | המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

למשרד שמורה הזכות לבחון עלויות )בהתאם לפירוט שיינתן( אל מול מצב השוק או לאור סדרי  .10.17
המשרד שומר לעצמו את . 13.4.0.5' מסהגודל שנקבעו להוצאות מסוימות בהתאם להוראת תכ"ם 

 הזכות לא לשלם בגין הוצאות לא סבירות. 
אם מקבל התמיכה, לא יבצע את התוכנית על פיה אושרה התמיכה, כולה או מקצתה, יהיה רשאי  .10.18

 המשרד להפחית או לבטל את התמיכה, ומקבל התמיכה ישיב חלק ממנה או כולה למשרד.
אלא מסווה לפעילות של גוף שונה מהמבקשת, יובהר כי אם יתחוור למשרד כי הפעילות לא היה  .10.19

 התמיכה תבוטל, וככל ששולמו למבקשת סכומים כלשהם בגין התמיכה, יהא עליה להשיבם. 
המבקשת ואושרו על  ת הרשותאשר הוגשו בבקש פעילויותתשלומי התמיכה המאושרת ישולמו בגין  .10.20

 ידי ועדת התמיכות בלבד. 
מהתקצוב שיאושר, תידרש הרשות להגיש  5%רונה ע"ס במעמד דרישת התשלום של אבן הדרך האח .10.21

דוח מקורות ושימושים חתום ע"י רו"ח ובו יפורטו כלל ההכנסות וההוצאות של הפרויקט. על 
המסמך להוכיח כי הרשות השתמשה בכלל הרווחים של המיזם לטובת המשכיות המיזם זאת 

ידה בסעיף זה, לא תוכר דרישת לקול קורא זה. היה והמסמך לא יוכיח עמ 6.22כמתואר בסעיף 
 התשלום שהוגשה. 

 

 

 

 

 

 תנאים כלליים:  .11
 על מבקש התמיכה לעמוד בתנאים הבאים כתנאי לקבלת התמיכה:

בכל פרסום הקשור לפעילות, יופיעו שם המשרד ולוגו המשרד במיקום ובגודל בולטים לעין. הרשות  .11.1
 . אגף המקצועי במייללאישור המראש נדרשת להעביר את פרסומי הפעילות המקומית 

 רשות שתבצע שיפוץ במסגרת המיזם תתבקש לעמוד בדרישות דוברות המשרד לעניין מיתוג ושילוט.  .11.2

 מסכום תמיכת המשרד.  5%-תמיכה בגין פרסום ושיווק המיזם תוגבל ללא יותר מ .11.3

לות לקיום הפעי נציגי המשרד ו/או מי מטעמם רשאי/ם לבקר בכל עת בכל אתר או פעילות הקשורים .11.4
הנתמכת ולהיפגש עם הגורם האחראי לניהול האירוע מטעם מבקש התמיכה בתאום מראש עם מבקש 

 התרשמות, ביקורת וכדומה.  לצרכיעצמו  לאירוע יוזמנו מטעמם מיאו /ו המשרד נציגיהתמיכה. 

 התמיכה מלואלהביא  לביטול  עלול, לעיל מהתנאיםיותר  או אחד של התמיכהביצוע מצד מבקש  אי .11.5
לחשבונו,  הועברו שכבר התשלומיםאת מלוא  למשרד להשיב יידרש התמיכה, וכן מבקש ושרהשא

 "ל מיום הפקדתם בחשבון הבנק.חשכבתוספת הצמדה למדד וריבית 
 

 שאלות הבהרה .12
בדואר לגברת לילך נסים  הפונה פרטי בצירוף בלבד בכתב להפנות יש לקול קורא בנוגע שאלות

 זה מועד לאחר שיגיעו שאלות 14:00 בשעה 2/11/22 מיום יאוחר לא illilachni@png.gov.: אלקטרוני

 ייענו.  לא

 

 הגשת הבקשה .13
 הטפסים גבי על 28/11/2022 מיום יאוחר לא למשרד יוגשו ,ונספחיהן צרופותיהן על, לתמיכה הבקשות .13.1

 ."המרכב מערכת באמצעות להלן המצורפים, זו למטרה המיועדים
 !הסף על תפסלנה, במועד הוגשו שלא תמיכה בקשות .13.2
 לפסילת תביא אלה במועדים עמידה אי"ב. וכיוצ ומועדים חגים, שבת, שישי ימי כולל ההגשה מועד .13.3

 .תהא אשר הסיבה תהא במועדים עמידה אי בגין חריגים דיון יתקיים לא. בה דיון ולאי הבקשה
 ,אך ורקת, והנספחים הנדרשים לפי הוראות קול קורא זה, יוגשו בשפה העבריבקשות התמיכה  .13.4

 https://mrp.mrc.gov.il/irj/portalבאמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא: 
 .הנחיות להגשת בקשה במערכת המרכבה ט'ראה נספח )פורטל מרכב"ה(. 

מרכב"ה, ביחס לסכום המבוקש תשומת לב הרשות המקומית לסכום אותו היא ממלאת במערכת ה .13.5
מלש"ח  1-סכום זה יהווה את זו התמיכה המקסימאלית לה היא תהיה זכאית ובלבד שלא יהיה גבוה מ

 לקול הקורא. 4למיזם כמפורט בסעיף 
המשרד יהיה רשאי לפסול בקשות שלא תכלולנה את כל הפרטים או המסמכים הנדרשים, או  .13.6

 , לפי שיקול דעתו.המסמכיםלבקש השלמת הפרטים או שהטפסים לא מולאו על פי ההנחיות, או 
 .  התמיכהיחתמו ע"י מורשי החתימה הסטטוטוריים של מבקש  מיכההבקשות לת .13.7

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
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, כאשר הם מלאים ומפורטים בהם כל בגוף קול קורא זהכל בקשה תכלול את הטפסים המפורטים  .13.8
 לוהפרטים הנדרשים, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים בטפסים א

כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא, בטפסים, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם יעשו בתוספת  .13.9
למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, הינם חסרי תוקף והמשרד רשאי להתעלם מהם או לפסול 

 את הבקשות.
 האחריות על מילוי כדבעי של כלל הנספחים מוטלת על מבקשת התמיכה. .13.10
י ככל ויפנה המשרד להבהרות/השלמות, אי מתן מענה מספק להשלמה, במועד שינקב על ידי יודגש כ .13.11

 המשרד, עלול להביא לפסילת הבקשה!
 

 נספחים .14
 טופס בקשה -א
 הצהרת יועמ"ש הרשות המקומית -ב
 התחייבות בגין תמיכה -ג
 תכנית עסקית -ד
 דוח מקורות ושימושים -ה
 ית(הוראת קיזוז )יש להגיש רק במעמד קבלת ההרשאה התקציב -ו
 דרישת תשלום )יש להגיש רק במעמד דרישת התשלום( -ז
 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת מרכב"ה -ח
 מקרקעין -התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים  -ט

 

 

 

 טופס בקשה -נספח א'
 

 תאריך: ____________

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: לכבוד

 רשויות המטרה -בקשת השתתפות לתכנית מיזמי תרבותהנדון: 

 שם הרשות המקומית:______________________________________________ 

 : ______________________ איש הקשר מטעם הרשותשם 

 תפקיד: ______________________  

 __________דואר אלקטרוני:__________________    טלפון נייד: ________________  

 __: תאריך עדכון:____________________מספר תושבים ברשות ___________ 
 כלכלית על פי דירוג הלמ"ס העדכני:______________________________-רמה חברתית 

 

 התחייבות הרשות המקומית

אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם __________________, מודיעים בזאת כי הרשות 

 ,שתתף בתכנית מיזם תרבות פנאי ובילוי ברשויות המטרההמקומית אותה אנו מייצגים מעוניינת לה

 ומתחייבת לעמוד בכל הדרישות המפורטות בקול קורא זה. 

 הרשות מתחייבת כי:ובתוכם, 

המיזם יופעל ע"י הרשות המקומית, חכ"ל מטעמה או ע"י גוף מפעיל שנבחר כדין. יודגש כי הרשות היא  .1
 ית מול המשרד. מגישת הבקשה, מקבלת התמיכה והנציגה הבלעד

שנים מיום  5במידה ומבקשת הרשות לבצע שיפוץ, המבנה המשופץ ישמש לטובת הפעלת המיזם למשך  .2
 קבלת ההרשאה התקציבית מהמשרד.

 כל הרווחים של המיזם יחזרו לטובת המשך קיום המיזם. .3
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וכי בכוונתנו  אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים והנתונים שנרשמו בטופס זה נכונים לפי מידת ידיעתנו,

לעמוד בכל הדרישות המפורטות בקול קורא זה. ידוע לנו כי ללא עמידה בתנאי הקול הקורא, לא 

 תתאפשר לנו האפשרות ליהנות מהתכנית. 

 מורשי חתימה:

 שם:______________ ת"ז:____________ תפקיד:____________ חתימה:___________

 פקיד:____________ חתימה:___________שם:_____________  ת"ז:____________  ת

 

 חותמת הרשות: _____________    תאריך:________________

 
 
 
 
 
 

 הצהרת יועמ"ש הרשות המקומית -נספח ב'
 

 

הריני להצהיר כי משתתפי התוכנית, המקומות בהם תופעל התוכנית, ייבחרו לתוכנית ע"י הרשות 

 המקומית באופן שוויוני ועל פי כל דין. 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מלא של יועמ"ש                                   חתימת יועמ"ש                        תאריך        

 הרשות המקומית                                      הרשות המקומית                                                                      
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 התחייבות בגין תמיכה -נספח ג' 

 

 אנו מורשי החתימה של הרשות )יש למלא כאן את שם הרשות המקומית_________________

)להלן: "הרשות"(, מתחייבים בשמה ובידיעת חברי הוועד שלה, לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר 

 לכל סכום שיוענק כתמיכה:

 לשמה ניתנה;התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר 

להפעיל את התוכנית בהתאם למפורט בבקשה שהגשנו מטעמנו, במסמכי ההבהרות וההתחייבות 

 שהגשנו, ובכלל זה לעמוד בתנאי הסף שנדרשו.

ימים מיום קבלת ההתחייבות )הרשאה(, אישור מועצת הרשות המקומית לייעוד  30להגיש למשרד, תוך 

ר הממונה המחוזי במשרד הפנים לתב"ר שאושר על ידי התקציב הנדרש מתוך התקציב הרגיל או אישו

 מליאת הרשות בגין הפרויקט עבורו מבוקשת התמיכה, ובצירוף אישור מליאת הרשות המקומית.

הרשות הינה הגורם היוזמת את התוכנית והינה האחראית על ביצועה.  אנו מתחייבים להתקשר עם 

לביצועה של הפעולה על ידנו ולקבל את כל  ספקים נותני שירותים או מקבלי שכר ככל שנדרשים

ההחלטות הנוגע לביצוע כאמור במוסדותינו ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות 

 מקיום הפעולה.

כספי התמיכה לא יועברו למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת 

. והרשות לא תכלול את שמה של 1959 -עמולה(, התשי"ט בחירות  כמשמעותה בחוק הבחירות )צרכי ת

 מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלה;

גם  -סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד 

 חשבוניות מס על סכומים ששילמנו.

ם של הרשות ביאור המפרט את המקורות נדאג לצרף לדו"חות הכספיים הסקורים והמבוקרי

 והשימושים של הפעילות הנתמכת. נדאג לציין הקצבות ממשלתיות, בביאור נפרד ותוך פירוט.

לפי דרישת המשרד ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו במבחני התמיכה, הרשות תציין את עובדת תמיכת 

 המשרד בפעילות הנתמכת;

 חודשים. 24מיום קבלת הרשאה מהמשרד לתקופה של  הרשות תפעל לביצוע התוכנית הנתמכת
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התקציב המאושר הינו תקציב מקסימום. ביצוע נמוך יותר, יביא לתשלום באופן יחסי, ואף עלול 

 להוביל להקטנת היקף התמיכה או ביטולה.

 ברור לנו כי תשלומי התמיכה יועברו בכפוף לביצוע התוכנית בפועל. 

 שלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע ותפורסם מזמן לזמן;הרשות תפעל על פי מדיניות הממ

הרשות תאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיה ובמתקניה ולעיין בספרי 

 החשבונות שלה, פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך שיידרש. 

תנה ואת מלוא התמיכה אם הרשות תחזיר למשרד כל תמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ני

התברר כי לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, התברר מעשה או מחדל בניגוד לאמור בכתב 

התחייבות זה, התברר כי שולמה לרשות תמיכה ביתר או הנתונים שדווחו או הוצהרו על ידנו במסגרת 

שהיא צמודה למדד כ  -כולם או חלקם בלתי נכונים, ולפי דרישת המשרד -הבקשה לתמיכה התגלו 

 המחירים לצרכן, בתוספת ריבית חשב כללי, מן המועד שבו נוצרה עילת החיוב של הרשות; 

הרשות מסכימה לכך שככל שיתברר למשרד כי היא לא עמדה בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר 

ביתר לתמיכה או לא הייתה זכאית מלכתחילה לתמיכה, יגבה ממנה המשרד את הסכומים ששולמו לה 

 או את מלוא הסכומים שהיא חייבת למשרד, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית;

 

 

מוצהר בזאת כי ידוע לרשות מהן הוראות מבחני התמיכה לפיהם היא מגישה את בקשת התמיכה 

 ומבצעת את הפעילות שבעדה היא מבקשת תמיכה והרשות מתחייבת לעמוד בכל ההוראות האמורות;

לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה או מימון אחר אם לא  הרשות מודעת

קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית, 

 הכל בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיקבעו מזמן לזמן.

קזז את התמיכה )כולה או מקצתה( שאנו אמורים על בסיס האמור לעיל תוכלו אף לקנוס אותנו או ל

לקבל בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול במוסדות שהפרו את התנאים לקבלת תמיכה 

שקבע החשב הכללי בהוראת תכ"ם "טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את תנאי קבלת התמיכה", מס' 

6.2.6. 

 קון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תי

 אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר.

        ___________:    תאריך

 מורשי החתימה: 

_______________ _____________ ______________   ____________ 

 חתימה  קידתפ                   מס' ת.ז.               שם 

 

_______________ _____________ _______________  ____________ 

 חתימה  תפקיד            מס' ת.ז.                 שם 

 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה 

הריני לאשר כי כל המסמכים המנויים ברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה דלעיל מצורפים 
 לבקשה.
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כי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף לנ"ל( באופן מלא ותקין, עלולה להביא לפסילת הבקשה ידוע לי 
 ידי ועדת התמיכות. -על

 חתימת מורשי החתימה:

_______________ _____________    ____________   ____________ 
 חתימה      תפקיד       מס' ת.ז.        שם 

_______________ _____________ _________________  __________ 
 חתימה        תפקיד      מס' ת.ז.        שם 

 

 

 

 

 

 

 נספח ד: התכנית העסקית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חובה לצרף לבקשה תכנית עסקית בהתאם למפורט 

 לקול הקורא 6.5בסעיף 
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 נספח ה'- דו"ח מקורות ושימושים

 

 תקציב

סה"כ תקציב מתוכנן  סעיפים

2022 

  

  

  

  

  

  

  

  סה"כ

 

 מקורות מימון

מתוכנן סה"כ תקציב  ת מימוןמקורו

2022 

  מקורות עצמיים 

התמיכה המבוקשת 

 מהמשרד

 

 תמיכת משרדי ממשלה 
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' במועד הגשת וין להגיש את נספח א

קבלת ההרשאה הבקשה אלא רק בשלב 

 התקציבית

 1נוספים

  תרומות ותמיכות אחרות

  

  סה"כ

 

שם 

מורשה 

 חתימה

 תאריך  חתימה 

 

שם 

מורשה 

 חתימה

 תאריך  חתימה 

 
 

 

 

 

 

 

 הוראת קיזוז  –'  ו נספח

 הגוף _____________________

 ספר טלפון _____________________________מ

 מספר פקס ______________________________

 לכבוד:

 חשב המשרד,

 משרד ___________________

 הנדון: כתב קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת )ללא הצמדה(

 

תי מותנית אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בל .1
לקזז כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים )במילים ___________(, מכל תשלום המגיע לגוף 
מהממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר )להלן: "הקיזוז"(. אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות 

 יל.בלתי חוזרת, להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע עד לסך הקבוע לע
אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן הממשלה  .2

במיזמי תרבות, פנאי ובילוי  תמיכהלפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם 
ים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי , וככל שלא ניתן לבצע זאת, אנו מתחייב2022ברשויות המטרה בנגב לשנת 

  שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף. 
אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר מהתשלום  .3

 שה חשבונית בגינו. הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוג
אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים  .4

 המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל  דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.
  לתום הפרויקט.הוראה זו תישאר בתוקפה עד  .5

                                                           
 .לבקשה יצורפו אשר מתאימות באסמכתאות תלווה ממשלתי משרד/גוף של תקציבית השתתפות כל 1
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' במועד הגשת זח אין להגיש את נספ

הבקשה אלא רק בשלב הגשת דרישת 

 התשלום.

 ור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.שינוי הוראה זו כפוף לאיש .6
_______________________________  
  שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז 

 הגוף ומחייבת את הגוף.שבנדון חתומה כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של 

 
_______________ 

 עו"ד            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ז': דרישת תשלום

 

 

 תאריך:____________ 
 )להלן: "הרשות"(.                                       שם הרשות המקומית:

 הפריפריה, הנגב והגליל  לפיתוחהמשרד  :לכבוד

 

תכנית מיזם תרבות פנאי ובילוי ול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות דרישת תשלום כחלק מקהנדון: 

 ברשויות המטרה 

 ____________תכנית מיזם תרבות פנאי ובילויבהמשך להרשאה שהתקבלה בגין 

כולל של _____________ ש"ח, נודה להעברת סכום תמיכה בסך של ___________ ש"ח,  בסך

 שהוגש באקסל ובהעתק חתום. בהתאם לפירוט המוצג בדוח תקציב וביצוע

 ליד כל מסמך(: Xלדרישת תשלום זו מצורפים המסמכים הבאים )יש לסמן 

  סיכום פעילותדו"ח 

 סל חתום ע"י מורשה החתימה של הרשותבקובץ אקו"ח תקציב וביצוע ד 

  את האסמכתאות ולהזין את המספור בקובץ האקסל. יש למספר –העתקי חשבוניות מס/קבלות 
 מתחייב כי: בחתימתי אני
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שצורף לבקשת הינם נכונים ותואמים ליתר  -הריני מאשר/ת כי הנתונים שהוזנו בקובץ האקסל  .1
 המסמכים שצורפו.

 .ותכנית העבודה ה בהתאם לכל דרישות הקול קוראתנעש פעילותה .2
 .קיומווהינה האחראית העליונה והישירה על פעילות הרשות היא הגורם היוזם את ה .3
 או חלקים ממנה( לא הוגשה ולא תוגש לשום גורם מממן נוסף./דרישת תשלום זו )ו .4
 אסמכתאות ונתונים כספיים הוגשו לאחר שנבדקו ואושרו ע"י הרשות. .5

 מורשי החתימה של הרשותעל החתום: 

  

שם מורשה 

 חתימה

                       

 

  תפקיד

 

 

 חתימה  תאריך

שם מורשה 

 חתימה

 חתימה  תאריך  תפקיד 

 

 אישור

ני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיעו בפני, א

מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________ ומר/גב' ___________ נושא/ת 

ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים 

 ועים בחוק אם לא יעשהו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי. לעונשים הקב

 

 

 הנחיות להגשת בקשה לתמיכה במערכת המרכבה -' ח נספח

בירור מול גזברות הרשות המקומית לגבי מורשה עם כרטיס חכם יש לפנות לגזברות הרשות  – 1שלב  .1

תמיכה בפורטל מרכב"ה, ולוודא כי ברשותו  המקומית ולברר מי מורשה מטעם הרשות להגיש בקשות

 כרטיס חכם לצורך הגשת הבקשה.

הנפקת כרטיס חכם רק במידה ואין מורשה מטעם הרשות כדי להגיש בקשה יש לפנות לאחת  – 2שלב  .2

מהחברות הרשומות להלן לצורך הנפקת שני כרטיסים חכמים לשני מורשי חתימה: חברת קומסיין 

;  2900047-073אתר החברה אתר חברת קומסיין. חברת פרסונל אי די טל': ;* 8770 6443620-03טל': 

 אתר החברה אתר חברת פרסונל.

התקנת תוכנת חיתום דיגיטלי יש להתקין את תוכנת החיתום הדיגיטלי במחשבכם: קישור  – 3שלב  .3

 ופרטים על ההתקנה.

כנס לפורטל התמיכות לצורך כניסה לפורטל התמיכות, מילוי טפסים והעלאת מסמכים יש להי – 4שלב  .4

 פתיחת הבקשה והעלאת המסמכים.

  .15264 מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה הוא  .5

במערכת מרכב"ה בלבד לאחר מועד זה המערכת  28/11/2022הגשת הבקשה לתמיכה תתאפשר עד ליום  .6

 תיסגר. יש להקפיד על הכנת המסמכים והעלאתם לפורטל מספיק זמן מראש.
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 מקרקעין -התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים  –' טנספח 

 שם הגוף ________________

 מס' הגוף________________

 מקרקעין  -התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים הנדון: 

 )כתב התחייבות זה ישמש, כאשר התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעין או מבנה, 

 או הקמת מבנה למטרה מסוימת(

 לכבוד

 __________משרד___

 אנו מורשי החתימה של ___________________ )להלן: "הגוף"( מתחייבים בשמו לקיים  את 

 שם הגוף

 כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק לנו כתמיכה.

 נשתמש בכל הסכום, כאמור, לצורך הפעולות, עבורן ניתנה התמיכה ורק לצורך זה.  .1
 

יסוד דו"חות פעולה וחשבונות,  שנגיש לכם ולפי דרישת  סכומי התמיכה ישולמו על א. .2
 גם חשבוניות מס על סכומים ששילמנו. -המשרד 

 

נמציא לכם במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה,    ב. 
 ידיכם.-במועדים ובמתכונת שייקבעו על

 

ך זמן סביר לאחר תום שנת נמציא לכם דו"ח כספי שנתי מבוקר, על צירופיו, תו ג. 
 הכספים.

 

נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדינו   .3
 ובמתקנינו ולעיין בספרי החשבונות שלנו.

 

כפי  שתיקבע מזמן לזמן   -פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון -נפעל על  .4
 ידי המשרד.-ותודע לנו על

 
5. 

 

רשאים להפסיק, להקטין, או לעכב את תשלום התמיכה החל בתאריך שתקבעו תהיו  
 בהודעה  בכתב, במקרים כדלקמן:

 
אם לדעתכם אין אנו עושים את הפעולות, או חלקן כיאות; או אם אין אנו מקיימים  א. 

 את כל התנאים, או ההתחייבויות, כאמור בכתב התחייבות זה בקשר למתן התמיכה.
 

 ת תקציב משרדכם עקב מדיניות כלכלית.אם הופח ב. 
 

הננו מתחייבים להחזיר את יתרת התמיכה, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן,   .6
 בתוספת ריבית מקובלת: -פי דרישת המשרד -ועל
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 שם הגוף ________________

 מס' הגוף________________

 
 

 כשלא שימשה למטרה שלשמה ניתנה. (1) 

 

עשיית מעשה, או מחדל בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה, מיד עם דרישת  במקרה של (2) 
 משרדכם.

 
פי דרישתנו, יועבר חלק יחסי של הזכויות במקרקעין/הנכס, -במקרה של פירוק ועל (3) 

שנרכשו בעזרת תמיכתם, ללא תמורה, לבעלות המשרד התומך. חישוב החלק היחסי 
א צמוד למדד המחירים לצרכן, מיום מתן ייעשה בהתאם לגובה סכום התמיכה, כשהו

במקרה של פירוק תקבלו  -התמיכה ועד ליום העברת המקרקעין והנכס; לחילופין 
חזרה את סכום התמיכה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, מיום מתן התמיכה 

 ועד יום התשלום.
 

ם, ישמשו למטרה הננו מתחייבים, כי המקרקעין, או המבנה,  שיירכשו בעזרת תמיכת א. .7
 שלשמה ניתנה התמיכה וכי המטרה לא תשונה.

 
המקרקעין הם גוש/ים............חלקה/ות.................נרשמו/טרם נרשמו בספרי רישום  ב. 

המקרקעין )מחק את המיותר(, ותיאורם מצורף בנספח המהווה חלק בלתי נפרד 
 מהתחייבות זו.

 
 מצורף העתק ההסכם. -עי ישראל אם המקרקעין נחכרו ממינהל מקרק  

 
 מצורף נסח רישום. -אם המקרקעין רשומים בספר רישום המקרקעין   

 
 

 

גוף זכויות בעלות/חכירה לדורות מיום _______ עד יום________ במקרקעין -ל (1 ג.  
שתיאורם בסעיף קטן ב', וזכות קניינו חופשית מכל שיעבוד ו/או עיקול, ואין לאדם 

 תו כל זכות בנכסים, או  בחלק מהם.כלשהו זול
 

אם זכות קניינו אינה חופשית, כנאמר, מצורף נספח המהווה חלק בלתי נפרד  (2 
 מהתחייבות זו והמפרט את כל השעבודים ו/או העיקולים החלים עליה.

 
אנו מתחייבים, שלא להעביר ושלא  להתחייב להעביר לאחר את זכויות הגוף  ד. 

שנרכשו בעזרת תמיכתם, אלא לאחר שתימסר הסכמתם מראש  במקרקעין, או בנכס
אם המקרקעין רשומים בספרי רישום המקרקעין  -ובכתב לאגף רישום המקרקעין 

 ולמינהל מקרקעי ישראל אם המקרקעין הם בחכירה מן המינהל.
 

בעזרת  שנרכשוהיה אם בכל עת שהיא, שלא בהסכמתכם נעביר מקרקעין/נכס   
פי כתב -ייב להעבירו, הרי בנוסף על יתר התחייבויותינו עלתמיכתכם, או שנתח

התחייבות זה, נעביר אליכם מיד את התמורה שקיבלנו, כשהיא צמודה למדד 
 המחירים לצרכן.

 
לרבות למכור, לתת במתנה, להחכיר, להשכיר בשכירות  -בסעיף קטן זה "להעביר"   

 כמשמעותה בחוק מס שבח  פי  חוק הגנת הדייר, וכן  כל מסירה אחרת-מוגנת על
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 שם הגוף ________________

 מס' הגוף________________

 
 
 
 

 , כתוקפו מעת לעת.1963 -מקרקעין, תשכ"ג 
 

הננו מתחייבים, כי נרשום בפנקס המקרקעין זיקת  1לצורך הבטחת האמור בסעיף  ה. 
יה מקובל הנאה לטובת הציבור במקרקעין/בנכס שנרכש בעזרת תמיכתכם, בנוסח שיה

 עליכם, לצורך אותה מטרה. 
לצורך הבטחת האמור בסעיף קטן )ד( הננו מתחייבים כי נרשום בפנקס מקרקעין  ו. 

 הערת אזהרה, לפיה לא תיעשה עסקה, או התחייבות לעסקה במקרקעין, או במבנה.
אם טרם נרשמו המקרקעין בספרי רישום המקרקעין, והם בבעלות מינהל מקרקעי 

נורה למינהל מקרקעי ישראל בהוראה בלתי חוזרת, כי לא ירשום כל  ישראל, אנו
עסקה במקרקעין, ושלא ייתן הסכמתו לכל עסקה ביחס למקרקעין, הנוגדת כתב 

 התחייבות זה.
 

)ו(, הננו מצרפים בזאת ייפוי כח בלתי  -להבטחת התחייבותנו בסעיפים קטנים )ה( ו ז. 
ינת ישראל באמצעות מינהל מקרקעי ישראל, חוזר, לפיו אנו מייפים את כוחה של מד

ידו, לעשות ולרשום את השעבודים הבאים: הערת אזהרה, זיקת -או מי שייקבע על
 ידי התמיכה.-הנאה במקרקעין/בנכס שנרכש על

 
אנו מתחייבים לשמור על מצבם התקין של המקרקעין, שנרכשו בעזרת התמיכה,  ח. 

טוח כל שנה. אם ייגבו כספי ביטוח בגין ולבטח אותם במלוא ערכם ולעדכן את הבי
נזק שנגרם למקרקעין הנ"ל, נשתמש בהם אך ורק לשם החזרת המקרקעין למצבם 

 הקודם והתחייבות זו תחול על הנכסים שהוחזרו למצבם הקודם כאמור.
 

כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, ביולה ורישום הערת אזהרה וזיקת   .8
 סמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.ההנאה וכן תיקון מ

 
 

 

 

         __________________ 

 תאריך

 :חתימת שני חברי ועד/מועצת המנהלים

_______________ _____________     ____________    ______________ 

 חתימה  תפקיד   מס' ת.ז.   שם 

 

_______________ _____________ ____________     _______________ 

 חתימה     תפקיד   מס' ת.ז.   שם 


