
 
 

ספורט מוטורי בתחומי מועצה אזורית בני שמעון  אירועי קבלת מענק עידוד להפקתל הזמנה להציע הצעות
 2120שנת ב

 :כללי

המועצה האזורית בני שמעון,  )להלן: "המועצה"(, מזמינה בזאת למציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן,  .1

 .2021ספורט מוטורי בתחומי המועצה, בשנת להגיש הצעות לקבלת מענק עידוד לצורך קיום והפקת אירועי 

 .אירועי ספורט מוטורי הארבעעד בכוונת המועצה לסייע במימונם של  .2

 לצפייה לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל ולמגוון םמותא ההיתנאי לקבלת מענק העידוד הוא שהאירוע המוצע י .3

 בפרט. והאזורית המקומית ולאוכלוסייה יעד, קהלי

לסוף חודש דצמבר  ועד הליך המענק הנ"ל, הליכי מסיום החל שהמועצה תסייע במימונם יתקיימוהאירועים  .4

2021. 

תוך חשיפה , בשטחי המועצה משמעותיות ד יזמים לקיים אירועים והפקות מוטוריותודמטרת האירועים: עי .5

 ופרסום של המועצה ותאגידיה.

המורכבת מנציגי המועצה ומנציגי החברה הכלכלית  גויהצעות לאירועים כאמור, ייבחנו ויאושרו ע"י וועדת הי .6

 בהתאם לאמות המידה המפורטות במסמכי הפנייה. ליזום ופיתוח של המועצה, וזאת

** בכל מקרה, ועד לקבלת אישור בכתב, המועצה מדגישה, כי אין לראות בפנייה זאת משום התחייבות מצד המועצה 

 .שא קיום אירועים שונים בתחומהו/או מי מטעמה לבצע התקשרויות כאמור בנו

 :סכום המענק

בפרמטרים ובאמות המידה יהיה כנגזרת מהתרשמות ועדת ההיגוי מההצעה ובהתאם לעמידה : סכום המענק .7

לעיל. בכוונת המועצה לתעדף אירוע עם כמות מקסימאלית של משתתפים וקהל, ומתוך  14המפורטים בסעיף 

 כך:

 ₪. 25,000 עדמענק של  -לעיל 15" כהגדרתו בסעיף מענק מקסימאלי עבור "אירוע קטן -

 ₪. 50,000 עד מענק של -לעיל 15מענק מקסימאלי עבור "אירוע בינוני" כהגדרתו בסעיף  -

 ₪. 75,000 עד מענק של -לעיל 15מענק מקסימאלי עבור "אירוע גדול" כהגדרתו בסעיף  -

המועצה  איןיהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם לצרכיה. משכך,  היקף התמיכהיובהר כי  .8

 לעיל.  7מתחייבת להיקף התמיכה המקסימאלי, והוא יכול להיות נמוך מההיקף המצוין בסעיף 

 מענקבכל מקרה  .ידי וועדת ההיגוי-אושרו עלייפורט במכתב שיצא באופן פרטני ליזמים ש המאושר סכום המענק .9

 מעלות האירוע.  33% סך של אירוע לא יעלה עלל העידוד

האירוע ייחשב  .לכל היותרבגין אירוע ספורט מוטורי/ הפקה מוטורית אחת  בלבד הגיש הצעה אחתכל יזם יוכל ל .10

 כאירוע אחד, זאת אף אם יתקיים על פני יותר מיום אחד.

 .יאיגום תקציבת מהאמור לעיל, וזאת בהתאם לשומרת לעצמה את הזכות לסטוהמועצה ** 

מענק העידוד יועבר ליזם לאחר קבלת חשבונית בסיום האירוע, בכפוף לעמידה בהתחייבויותיו המפורטות לעיל  .11

 (.  45ובהצהרותיו כפי שמסר במסמכי ההגשה, ובתנאי התשלום הנהוגים במועצה )שוטף+ 

 

 



 
 

 :היזם התחייבויות

 הפעילות: לטובת הבאים, ויתחייב להקצותם להיבטים אחראי היזם .12

 וקבלת תשלום על אחריות הנדרשים לפי כל דין, לרבות  האישורים וכל הלוגיסטיות הדרישות בכל לעמוד .א

אישור בעל  כבאות, א, אישור"מד משטרה, אישור אישורים, רישוי ורישיונות הנחוצים ובכלל זה: אישור

ובטיחות,  ביטוח הנדס, אישוריאישור רישוי עסקים, אישור לקיום אירוע ספורט מוטורי, אישור מ הקרקע,

 אבטחה, סדרנות וכיו"ב. 

 באחריותו. שמצויים הפעילות היבטי לכל הנדרשים הביטוחים לכל לדאוג היזם על .ב

 .לפעילויות מגוון קהל להבאת לפעול .ג

באתר האינטרנט של הרשות וברשתות החברתיות, תוך מתן אזכור וקרדיט  לפרסם את האירוע והפעילויות .ד

 .ולתאגידיהלמועצה 

 יות שלטים/ דגלי פרסום של המועצה.מהפעילו אחת בכל בולט באירוע במיקום להציב .ה

לרבות  צרכים מיוחדים, בעלי להנגשת האירועים לצפייה עבור אוכלוסיות לפעול היזם באחריות -הנגשה  .ו

 .לצרכים בהתאם היערכות לוגיסטית

 :המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הצעה לאירוע

 המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הצעה לאירוע: להלן רשימת .13

הגשת תכנית ספורטיבית ולוגיסטית מפורטת לאירוע המוצע, אשר תכלול את המרכיבים הבאים, לכל  .א

 הפחות:

 הקונספט המוצע 

 זמנים  יעד, לוחות קהלי ,מיקומה הפעילות, לסוג התייחסות הפעילות, לרבות של ומפורט מלא תיאור

 וכו'

 לפעילות. מלאה לוגיסטית תכנית 

 לפעילות ומפורטת מלאה תכנית תקציבית 

 וחשיפת המועצה ותאגידיה )לפני, במהלך, ולאחר האירוע ובקשר אליו(. תכנית לפרסום  

ב. על המציע להגיש את האישורים הנדרשים מכוח חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .ב

יר מאומת על ידי עו"ד בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי ,לרבות תצה 1976-ותשלום חובות מס(, התשל"ו

ולרבות אישור שהמציע מנהל פנקסי  1987-תשמ"ז  ,ולפי חוק שכר מינימום 1991-חוק עובדים זרים תשנ"א

 .1975-נוסח חדש] ומורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו[חשבונות על פי פקודת מס הכנסה 

 ניגוד עניינים, בין הגשת הצעתו לבין המועצה לבין החברה.על המציע לחתום על טופס היעדר  .ג

 

 

 

 

 



 
 

 :אמות המידה לקבלת התקציב

 קדו עפ"י הפרמטרים הבאים: ונוי ההיגוי ועדת י"ע התכניות וההצעות שיוגשו ייבחנו .14

 .ותוכן האירוע המוצע המוצעת פעילותהתכנית  .א

  כמות מקסימאלית של משתתפים וקהל: אירוע עם .ב

 קהל 1,500ל  500 אירוע קטן בין -

 קהל 3,000-ל 1,500אירוע בינוני  -

 קהל  3,000אירוע גדול מעל  -

 תכנית הפרסום המוצעת של המועצה ותאגידיה בקשר לאירוע. .ג

 תחומי המשלב ספורט מוטורי, מוזיקה, אוכל ומסחר, ומותאם למגוון קהלי יעד.-אירוע רב .ד

 .י מ.א. בני שמעוןעדיפות לאירוע מתמשך בעל פוטנציאל לשוב ולהתקיים בשטח .ה

 .ים/בין לאומי ם/שילוב ספורטאי .ו

 מחו"ל ם/שילוב ספורטאי .ז

 .ניסיון מוכח בהפקת אירועים דומים .ח

 .הפרויקט ויעדי למטרות הפעילות של התאמתה מידת .ט

 התרשמות אישית של חברי ועדת ההיגוי.  .י

הפרמטר  נקודות, עבור 20יינתן ניקוד של עד  ג12-, וב12, א12 פים:המפורט בסעי יםהפרמטרכל אחד מעבור ** 

כל אחד מיתר הפרמטרים האחרים יינתן ניקוד של עד נקודות, עבור  10יינתן ניקוד של עד  י 12המפורט בסעיף 

 נקודות. 5

 

 יחסי הצדדים

לבין היזם בלבד. היזם רשאי לבצע את הפעילות באמצעות קבלני  מובהר כי ההתקשרות נערכת בין המועצה .15

 משנה, אך היזם הוא האחראי הבלעדי לקיום הפעילויות במסגרת הסכם זה.

מובהר בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא מלבד היחסים  .16

ן כאמור בהסכם זה, בין המועצה , לבין היזם ו/או הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או למענו בביצוע הסכם זה )להל

 ."(העובדיםביחד: "

מובהר בזאת כי על היזם ועליו בלבד תחול האחריות בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם לכל גורם אחר, לרבות  .17

 .עובדים או כל גורם אחר הפועל בשמו או מטעמו בביצוע הפעילות

ו/או החברה ו/או   היזם יוודא כי כל המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו מודעים לכך כי אין בינם לבין המועצה .18

 .מעביד-מי מטעמן  יחסי עובד

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה כיוצרת יחסי עובד מעביד אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות  .19

הסכם זה בלבד. ואין בה כדי ליצור בין המועצה  לבין היזם או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא 

דיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד רשות, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, פיצויים יהיו ליזם או לעוב

או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או 

 מכל סיבה שהם.



 
 

 תשלומים לצדדים שלישיים

 מוטלת תשלומם שחובת וכל התשלומים סוציאליות זכויות, עבודה שכר לרבות שכר לתשלום אחראי היזם יהיה .20

 .הפרויקט בביצוע שלישים גורמים מול שהתחייב ובין כמי כמעביד בין הפרויקט בביצוע דין פי על עליו

במידה וייגרמו למועצה  אגב ביצוע הסכם זה הוצאות בין בקשר לתביעה שתוגש נגדה ו/או גופי הסמך מטעמה  .21

או מחדלים של היזם או של עובדיו או של הפועלים מטעמו, היזם ישפה את המועצה בעבור בין בנוגע למעשים 

דין והודעת המועצה ביחס להוצאות כאמור תהיה -כל תביעה או הוצאה שנגרמה להן כולל שכר טרחת עורך

ליזם  הודיעה ליזם על התביעה תוך זמן סביר מעת שנודע לה עליה ויאפשר נאמנה על היזם, ובלבד שהמועצה

 להתגונן מפניה.

רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה.  בגין או ידו,-היזם לבדו אחראי לכל נזק שייגרם על .22

מי מטעמה כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, לשלם סכום כלשהו  אם על אף האמור חויבה המועצה

ידי היזם במסגרת ביצוע חוזה זה, ישפה היזם את המועצה מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על 

עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויבו לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה  מי מטעמה ו/או

למועצה ו/או מי מטעמן, כולל שכר טרחת עורך דין והודעת המועצה ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על 

הודיעה ליזם על התביעה תוך זמן סביר מעת שנודע לה עליה ויאפשר ליזם להתגונן  היזם, ובלבד שהמועצה 

 מפניה.

 ביטוח

 :מתחייב היזם זה, הסכם התחייבויות היזם לפי מכל לגרוע מבלי

קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני  ,ספקים עם וחוזים התקשרויות במסגרת שלו ההתקשרויות בכל כי .23

 כיסויים הכוללים לדרוש קיומם של ביטוחים ,להפקת אירוע מוטורי בשטחי המועצה בקשר שירותים למיניהם

 ביטוחי, מעבידים חבות ביטוחי, חבות המוצר ביטוח, מקצועית אחריות יטוחי: ב)לרבות הולמים ביטוחיים

 אחריות בגבולות כלי רכב(  ביטוחי ,ה"צמ ביטוח, עבודות קבלניות ביטוחי רכוש, ביטוח, שלישי צד כלפי אחריות

 במסגרת השירותים למתן המתייחסים ביטוחיהם בכל כי בפועל ולוודא, התקשרות כל להיקף סבירים

 כלפי, כלפיהם התחלוף/עם זכות השיבוב יכלול את המועצה כמבוטלת נוספת וההסכם התקשרויות שונות

 השונות. ובפעילויות באירועי המשתתפים וכלפי עובדיהם

מקצתם, ינהג כאמור לעיל ויכלול את מועצה אזורית  או , כולםהפעילויות עבור קיום ביטוחים בעצמו היזם רכש .24

 התחלוף/השיבוב ויתור על זכות סעיף עם בני שמעון וחברת בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ כמבוטחים נוספים

 השונות ובפעילויות באירועי המשתתפים וכלפי עובדיהם כלפי ,כלפיהם

 עמהם התקשר היזם  שלישיים צדדים של או/ו שלו המבטחים י"ע חתומים כאמור וחיםביט קיום אישורי

 של למשרדי חברת בני שמעון ייזום ופיתוח, במקרה יומצאו לעיל כאמור הביטוחים קיום את המאשרים

 החברה.  טענה כלפיי החברה ו/או המועצה, לבקשת/תביעה

 

 

 



 
 

 הפסקת התקשרות וקיצוץ בתקציב

לבטל את ההסכם בכל עת אם היזם יפר את התחייבויותיו באופן יסודי.  המועצה רשאית –הפסקת התקשרות  .25

מוסכם בין הצדדים כי ההפרה הבאה תיחשב להפרה יסודית של החוזה: אם היזם פעל ללא רישוי מתאים, ו/או 

 אם היזם לא ביצע את הפרויקט בהתאם לתכנית הפעילות.

היזם יפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא תיקן את הטעון החברה המועצה רשאית לבטל את ההסכם אם  .26

 תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם החברה.

את ההשתתפות הכספית  לעיל, יחזיר היזם למועצה 26-ו 25בהתאם לאמור בסעיפים  בוטל ההסכם ע"י המועצה .27

לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף  לדרוש מהיזם תשלום כל נזק או הוצאה שנגרמו שקיבל. כן רשאית המועצה

 לפי כל דין. לכל זכות או סעד שיעמדו למועצה

ליזם כי על אף ההפרה היא מעוניינת בהמשך הפרויקט בהתאם לתנאי הסכם זה, רשאית  הודיעה המועצה .28

לעכב ביצוע כל תשלום עד לאחר שהיזם ימלא אחר כל הוראות הסכם זה ויתקן את כל הטעון תיקון  המועצה

 ות רצון המועצה.לשביע

 ידי היזם. החליטה המועצה-רשאית להפסיק את ההתקשרות לפי שיקול דעתה, שלא מחמת הפרתה על המועצה .29

יום מראש ובכתב ותשלם לו את ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לו עקב  10לעשות כן, תודיע על כך ליזם תוך 

ייבות שנלקחה ו/או חוזה שנחתם לצורך ביטול ההתקשרות לרבות תשלום כל הוצאה שנגרמה ליזם עקב התח

 ביצוע הפרויקט ושאינן ניתנות לביטול באותו מועד.

לרבות חתימה על מסמך פניות מתאימות, בצירוף מסמכים מתאימים אודות הפונה, ניסיונו המקצועי ותוכן ההצעה, 

, לכתובת מייל: 16.05.2021וכן שאלות ובקשות לפרטים נוספים, נבקש להעביר עד לתאריך זה, 

Erana@bns.org.il 

 מובהר כי פניה זו פטורה ממכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

  _____________ ___________ תאריך:   ________________ חתימת היזם:
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