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 בס"ד                                             
 קול קורא לגיוס תרומה למרכז הבריאות והספורט באפרת 

קרן אפרת שליד המועצה המקומית אפרת מבקשת לגייס תרומה לטובת סיום בניית מרכז   .1
 הבריאות והספורט בשכונת הזית באפרת.  

__________ בתב"ע   -המבנה נמצא בתהליכי בנייה מתקדמים, במגרש הידוע כ  .2
 רת. ___________ בגבעת הזית, אפרת. המבנה והמגרש עליו נבנה שייכים למועצה המקומית אפ

מיליון דולר אמריקאי )אם בש"ח לפי ערך השער היציג   2התרומה לא תהייה נמוכה מסך   .3
. על אף האמור, ניתן יהיה לפרוס את  20.8.2022בעת ההעברה( ותועבר לקרן אפרת עד ליום  

 שנים, ובפריסה שתהיה מקובלת ומאושרת על ידי הקרן.   4התשלום באופן שכולו ישולם תוך 
לפקודת מס   46תהיה בש"ח התורם יהיה זכאי לקבלה המוכרת לפי סעיף  אם התרומה  .4

 . 501c3הכנסה. אם התרומה תהיה דולרים התורם יהיה זכרי לקבלה המוכרת לפי סעיף 
 התורם יהיה זכאי להנצחה של אדם / אנשים שהוא חפץ להנציחו/ם בהתאם למפורט להלן:  

מו ייבחר על ידי המועצה( הינו "על שם  ההקדשה תתבצע על ידי ציון כי המרכז )אשר ש .1
ס"מ( באופן בולט על חזית/ הכניסה   30-40המונצח" באמצעות אותיות מתכת קבועות )בגודל של 

למרכז הבריאות והספורט בעברית ובאנגלית עם תאורה אשר תאיר את השם עליו יחליטו  
קה שייקבעו על  התורמים, או באופן אחר אשר תקבע המועצה תוך התחשבות בכללי האסתטי

 ידה. 
מובהר בזאת כי התורם יהיה זכאי להקדשה רק על המבנה ואילו המועצה תוכל לאפשר   .2

 נתינת שם על חלקים/ חדרים בתוך המבנה כגון: הבריכה, חדר הכושר וכד'.
מובהר בזאת כי התורם יהיה זכאי להקדשה על הבניין אך ורק באם השלים את מלוא סך   .3

ע בהצעתו. אחרת, התרומה תישאר בידי המועצה ללא הנצחת השם על  התרומה במועד הקבו
 הבניין.  

 ההקדשה תישמר גם בעתיד ולא ישונה גם בעת שפוצים או ההרחבות העתידיות.  .4
כאמור לעיל, הבעלות על המרכז הבריאות והספורט באפרת תהיה של מועצה מקומית   .5

במרכז הבריאות והספורט באפרת ,ולא   אפרת ובשום מקרה, התרומה לא תקנה לתורם כל זכות 
תחייב אותם  בכל הקשור לאחזקה, שיפוץ ואחריות כלפי צד ג' כלשהוא. האחריות הבלעדית  

לתחזוקת המרכז הבריאות והספורט באפרת ועמידתה בכלל כללי הבטחות, תחול מועצה  
 מקומית אפרת. 

בהתאם לחוזרי מנכ"ל   ידוע לתורמים כי קבלת התרומה מותנית בעמידה בנוהל תרומות .6
המשרד הפנים. על התורם יהיה למלאת את כלל הטפסים הנדרשים לשם בדיקת עמידתו בתנאי  

הנוהל, וליתן כל אינפורמציה הנחוצה למועצה לשם כך. הקרן יהיה רשאי להעביר כל  
אינפורמציה שיקבל במסגרת קול קורא זה לידי המועצה, ובעצם הגשת ההצעה מביעים בזאת  

 ים את הסכמתם לכך.   המועמד
אפרת.   1את ההצעה יש להגיש על גבי הטפסים הנמצאים במשרדי קרן אפרת, נצר ישי  .7

  kefrat@efrat.muni.ilניתן לפנות לקבלת הטפסים במייל, וזאת באמצעות פנייה למייל דלהלן:  
"ב  את ההצעות יש להגיש למשרדי קרן אפרת ידנית בתוך מעטפה סגורה עם הטפסים המצ .8

 כשהם ממולאים.  
 הקרן רשאית להכניס כל שינוי בנוהל זה בכל עת, ואף רשאית שלא לקבל הצעה כלשהי.  .9

 הקרן תחתום על הסכם למתן תרומה בנוסח המקובל אצלה עם המועמד שייבחר על ידה.    . 10
18/07/2022         


