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 אירועי לג בעומרהודעה על תקציב עירייה ל
 המח' לפעילות קהילתית עיריית בית שמש

 
לקיים ( להלן: קהילות)עירית בית שמש מבקשת לסייע באירועי לג בעומר באמצעות סיוע לגופים שונים 

אירועי ברחבי העיר בשטח פתוח ובכפוף להוראות כל דין, והכל על מנת לאפשר עמידה בדרישות תקנות 
 עד כמה שניתן את קיום האירועים ברחבי העיר. לשעת חירום, למנוע צפיפות ולפרוס

 
היה עבור הוצאות יהתשלום המח' לפעילות קהילתית תיתן תשלום באמצעות ספק אשר ירכז את הפעילות. 

לא תהיה כל  הלעיריייב בידי הגורמים המוסמכים. יודגש כי צ. ובכפוף לאישור התק קלידן/ הגברה בלבד
 על אחריותם הבלעדית.ו של הקהילה ע"י המארגנים ינוהל , וכלל האירוע מעורבות אחרת באירוע

 
  יפעלו לקיומם של קפסולות כנדרש ע"פ חוק ביום האירוע. של הקהילההמארגנים 

 
 ומתחייב כדלהלן: הגשת הבקשה הינה על תנאי התחייבות הספק שידוע לו, הוא מצהיר

 שטח פתוח בלבד(האירוע יתקיים לפי המתכונת האמורה במסמך זה )לרבות חלוקה לקפסולות,   .1
העיריה תישא בעלות הקלידן בלבד, עד לסך העלות שאושרה ובל מקרה לא תעלה על הסך ששולם בפועל. יתר ההוצאות  .2

 יריה. יחולו על הארגון בלבד, ללא מעורבות כלשהי של הע
 כל חריגה מהסכומים שנקבעו בהסכם זה ואשר נעשו ללא אישור והסכמה מראש של הצד השני יחולו על הצד שחרג. .3
במשותף עם הארגון, בהתאם להנחיות נציג  והמח' לפעילות קהילתיתבכל ההודעות והפרסומים יופיע שם העירייה  .4

 את הפרסומים כתנאי לקבלת התקציב בפועל.זהמארגן יידרש לתעד את האירוע ו העיריה.
היר כי האירוע מתקיים לפי כללי הבטיחות והוראות כל הארגון מצ הארגון מצהיר ומתחייב כי יעמוד בהוראות כל דין.  .5

דין ובכלל זה הוראות הבטיחות המחייבות לעניין אירועים, והארגון  מתחייב לספק ולדאוג לטיפול ומימון הוצאות 
 הבטיחות, ככל שיהיו,  באופן בלעדי. 

באחריות כלשהי לעניין הפעילות המבוצעת הארגון  יהיה אחראי לכל נזק או תקלה, או הוצאה כספית והעיריה לא תישא  .6
 ע"י הארגון.  הארגון  ישפה את העירייה ככל שיגרם נזק או הוצאה כאמור.

מובהר כי הסכם זה כולל את כל השתתפות העירייה על כל אגפיה ומחלקותיה והארגון לא יהיה רשאי לפנות ולקבל  .7
 התחייבות העיריה  תיכנס לתוקפה ים לעיל. מובהר כי השתתפות נוספת מאגפים או יחידות העירייה אשר אינם מפורט

 רק לאחר אישור ועדת רכש ובכפוף להוראות כל דין/ נוהל  החלים על העיריה. 
 כלל הפעילויות יבוצעו בכפוף ובהתאמה להנחיות התקפות במועד האירוע לעניין הקורונה. .8
 
 

 mgros@Bshemesh.co.il לקבלת טופס בקשה  יש לשלוח מייל  אל 
 משה גרוס רכז פעילות קהילתית 02-9909844פרטים נוספים בטלפון 
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